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 بدون هیچ مسیر

 بی آنکه بدانم

 زندگی را

 ...دوباره از کجا شروع کنم

 ��باشدنیام#

 :و گفتمبا خشم رو به مامان کردم 

 !مامان -

 بهت می گم نیست، چرا نمی فهمی؟

 .دستش رو توی هوا تکون داد

 !می دونم، عزیزم -

 .خودت رو عصبی نکن

 .کالفه نگاهش کردم

 .مامان تو کمد گذاشته بودم ولی حاال نیست -

 !ماهورا جان -

 ...دخترم یه بار دیگه بگرد شاید درست نگشتی

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 .مه جا روگشتم ه -

 .درست هم گشتم

 !حتی به چند تا از خدمتکار ها گفتم که کمک کنن، پیدا کنیم هر چی گشتن نبود

 !نیست مامان اون همه طال و پول نیست
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 .کنارم ایستاد

 .این جوری که تو عصبی هستی، حتما به کسی هم مشکوک شدی -

 آره؟

 .ازش دور شدم

 .ول کن مامان -

 .نیم دیگهخب بگو باید یه کاری بک -

 .سرم رو دور بار تکون دادم

 .آره به یه نفر مشکوکم -

 :با تعجب گفت

 !کی -

 .لب برچیدم

 .سمیه -

 .با چشم های گرد شده نگاهم کرد

 !چی -

 !سمیه خانوم

 !چی می گی تو دختر به اون پیرزن بی چاره مشکوکی

 ...این چه

 !هیس -

 .برای همین نمی خواستم بگم

 .کنهاون همچین کاری نمی   -
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 .کیفم رو از روی تخت برداشتم

 .حاال می بینیم -

 .به سمت در رفتم که مامان هم دنبالم اومد

 کجا می ری؟ -

 .اخمی کردم

 .می رم ببینم برداشته یا نه -

 :با خشم گفت

 .بری دیگه نیم بخشمت -

 .اصال به این خونه بر نمی گردی

 .پوزخندی زدم

 .باشه نمیام -

 .جلوی در ایستاد

 .یچ جا نمی ریتو ه -

 .نمی ذارم بری

 .از زیر دست هاش بیرون رفتم

 .می رم بای -

 .شدم با عجله از خونه بیرون زدم و سوار ماشینم

 !و به سمت خونه ی اون سمیه یا به قول مامان

 .سمیه خانوم راه افتادم

 .خونشون پایین شهر بود
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ا به سمت من یک ساعت طول کشید تا برسم، وقتی وارد کوچه شدم، همه سر ه
 .چرخید

 .با دهن باز بهم نگاه می کردن

 !هه

 .فقیر های بی چاره

 .رو به روی خونه شون نگه داشتم،از ماشین پیاده شدم که پام رفت توی جوب آب

 .با حرص جیغی کشیدم

 .اه -

 .زن هاحال بهم

 .لنگون لنگون به سمت در رفتم

 .دستکش رو از کیفم در آوردم و دستم کردم

 .روی زنگ فشردمدستم رو 

 .بعد چند لحظه در باز شد

 !ای باز این

 ...س..الم، ماهور...اا خانوم -

 .پوزخندی زدم

 .علیک، بگو مامانت بیاد کارش دارم -

 .سرش رو پایین انداخت

 !نیستن -

 .اخمی کردم

 کجاست؟ -
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 .رفتن بیرون -

 .کارتون رو بگید بهشون می گم

 .به سمت ماشینم رفتم

 ...بهش بگو که -

 !پولی که برداشته رو بهم برگردونه

 .حرفم رو زدم و به سمت ماشین رفتم

 .دنبالم اومد

 .خواستم سوار ماشین بشم که جلوم رو گرفت

 منظورتون از پول چیه؟ -

 کدوم پول؟

 .با کیفم هلش دادم

 .خودش می دونه -

 .فقط تو یه یاد آوری بکن

 .اخم هاش در هم گره خورد

 می شه بگید چی شده؟ -

 !ازم پول دزدیده -

 :با عصبانیت گفت

 !یعنی چی -

 .چون خدمتکار خونتوِن نباید لقب دزد هم بهش بدید

 .سوار ماشین شدم که نذاشت در رو ببندم
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 .دستت رو بردار -

 .می تونستم به پلیس بگم ولی به خاطر مامانم سکوت کردم

 .در رو محکم بستم

 .و ماشین رو روشن کردم و راه افتادم

 .ای دزدعوضی ه

 .حالم از این آدم ها بهم می خوره

 .گوشیم رو از روی داشبورد برداشتم و شماره کیانا رو گرفتم

 .با چند بوق جواب داد

 .سالم عزیزم -

 .نذاشتم حرف دیگه ای بزنه

 .دنبالت آماده شو دارم میام -

 .خندید

 !باشه، دخترک مغرور -

 .تک خنده ای کردم و گوشی رو قطع کردم

 .ب بود که برام گذاشته بوداین لق

 .خوشم میومد من رو شناخته بود

 .همه بهم می گن

 ...مغروری

 ...اخالقت خوب نیست

 ...خود شیفته ی
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 ...و

 !ولی من نمی گم که دروغ میگید و اینا اشتباهه

 .برعکس حرف شون رو تایید می کنم

 ...برای این که

 !تا حاال دختری ندیدم که مثل من باشه

 ...دمهر کی رو دی

 .من ازش بهتر بودم

 .من ماهورام

 .ماهورا...سعیدی

 .تک دختر مهراب سعیدی و نگین نعمتی

 .پدرم رئیس چند تا شرکت بزرگ در تهران هست

 .چند تا نمایشگاه ماشین تو ایران و آلمان داره

 .خالصه که خانواده ای نیست که مثل ما تا این حد پولدار باشه

 .فکر بیرون اومدم با رسیدن به خونه کیانا، از 

 .دستم رو روی بوق گذاشتم و چند بار پشت سر هم فشردمش

با بیرون اومدنش از حیاط، دست از بوق زدن برداشتم و دستم رو روی فرمون 
 .گذاشتم

 .در ماشین رو باز کرد و خودش رو داخل ماشین پرت کرد

 !سالم دختره، چه طوری خوبی -

 .ظی کرده بودنگاهش کردم که مثل همیشه آرایش غلی

 .چشم هام رو باز و بسته کردم
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 .علیک -

 .مرسی

 !خب کجا بریم

 .لب برچید

 .وا تو زنگ زدی گفتی آماده باش میام دنبالت -

 .پس باید خودت ببریم یه جایی دیگه

 .اخمی کردم

 .من نمی دونم هر جا تو بگی -

 .لبخندی زد

 .اوکی -

 ن ما هم بریم خوبه؟پس به عرشیا زنگ می زنم با دوستش بیان رستورا

 .اوه -

 .کوفت -

 ماهورا باز چرت نگی فهمیدی؟

 .تا نگن نمی گم -

 .نفسی کشید

 .خوبه خیالم راحت شد -

با رسیدن به رستوران از ماشین پیاده شدیم. باهم رفتیم سمت در ورودی رفتیم و 
وارد شدیم نگاهی به اطراف انداختم رستوان شیک و مدرنی بود به آدم ها نگاه 

 :کردم و از کیانا پرسیدم

 کجان؟ _
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 .اونا اونجان_

نگاهم رو دوختم به دو پسری که داشتن به ما نگاه میکردن کیانا دستم رو کشید و 
 .به طرفشون رفتیم

 .بریم_

 .کنارشون وایسادیم . یکیشون با لحن صمیمانه ای احوال پرسی کردن

 خوبید؟سالم _

 :شیا دستشو آورد جلو و گفتسالم نکردم و فقط سرم رو تکون دادم. عر 

 سالم ماهورا خانوم خوبی؟_

با تردید دستم روی دستم رو توی دستش گذاشتم و به گفتن ممنون اکتفا کردم. 
 :عرشیا نگاهی به هردومون انداخت و گفت

 خب چی میل دارید؟ _

 :کیانا با لبخند پهنی جواب داد

 .هر چی خودتون میخورین _

 ماهورا جان تو چی میخوای؟_

 .فرقی نمیکنه _

 :عرشیا معترض گفت

 .چقد تعارف میکنید_

 . چپ چپ نگاهش کردم

 .باشه بابا نزن_

 وا پسره ی دیوونه! از روی صندلی بلند شد

 .میرم سفارش بدم. االن بر میگردم_
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 :با تعجب پرسیدم

 مگه اینجا گارسون نداره؟-

 :به جای عرشیا کیانا جواب داد

 .هاین رستوران مال آقا مهرداد_

 جدی؟-

 .سری تکون داد

 !آها خوبه _

عرشیا برگشت چند دقیقه ای بود که بدون حرف نشیته بودیم عرشیا به کیانا نگاه 
 :کرد و گفت

 کیانا جان میای تا بیرون بریم؟_

جوابی نداد و به من نگاه کرد که با چشم اشاره کردم بره. بلند شدن و با هم رفتن 
 بیرون

 

 سلمان

 .وی موهام کشیدمبا کالفگی دستی ت

 !مامان راستشو بگو جون سلمان_

 .پسرم _

 .وسط حرفش پریدم

 .بگو مامان _

 :کمی مکث کرد و باالخره گفت

 .آره دست منه_
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 :مات و مبهوت بهش نگاه کردم و با تعجب گفتم

 چی!؟دست تو چیکار میکنه !!!چرا برداشتی؟-

 . هول شده بود، تند تند حرف میزد و دلیل می آورد

ان برنداشتم یکی دیگه برداشته بود من خواستم بزارم سر جاش؛ولی نشد سلم_
 .شیطان گولم زد پول رو برداشتم

 :چنگی به موهام زدم و با لحنی کالفه گفتم

 چرا مادر من؟-

 اخه چرا؟

 به من می گفتی داشتم؟

 پسر خوبم اخه اون همه پول رو از کجا میخواستی بیاری؟ سلمان جان،_

 .پول رو نمیدادم به اصغر آقا ستایش رو میبردن زنداناگه دیروز اون 

 .صدام باال تر رفت و این دست خودم نبود

 خودم یه جوری گیر میاوردم حاال چیکار کنیم ها. چیکار کنیم؟؟؟_

 . مامان با شرمندگی سرش رو پایین انداخت

 .ببخش منو سلمان_

 .مادر ازت دلگیرم-

 .بود که عصبانی ترم میکرد و باز هم جوابم صدای شرمنده ی مامان

 ببخشید سلمان بخدا مجبور بودم مجبور_

 :ساک رو از رو پله برداشتم و گفتم

 .میرم سبزوار زنگ نزنید، هر وقت تونستم پولو جور کنم میام-

 .و بدونه این که منتظر جوابش بمونم از خونه زدم بیرون
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 : همین جوری راه میرفتم و با خودم حرف میزدم

 .اون کار رو کردیاخه چرا _

 .حاال ماهورا مارو دزد میبینه

 .همون علیک هم بهمون نمیگه

 .خدا این چه زندگیه

 چجوری اون همه پول رو جور کنم؛

 .چرا مادر اون کار رو کرد

 !اونم دزدی

 ...میدونم مجبور بود

 .ولی میگفت پول میخواد

 میدادم جورش میکردم؛

 .آقا بهش میداد

 .دیوار وایستادم و سرمو زدم به

 آخ آخ_

 :کالفه شده بودم دیگه دستی تو موهام کشیدم و باز با خودم گفتم

 .باید این فکرارو ازبرداشتم بیارم_

 .باید پول رو جور کنم

 .و برگردم

 ...و برم پیش ماهورا

 ماهورا
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 :دور دهنم رو با دستمال روی میز پاک کردم و گفتم

 .ممنون-

 :دعرشیا هم با لحن مودبانه ای جواب دا

 .نوش جان امیدوارم خوشتون اومده باشه_

 :منم در جوابش آروم گفتم

 .خوب بود-

 .بعد چند دقیقه که هیچ کس حرفی نزد

 :کیانا شروع به حرف زدن کرد

 .ماهورا جان منو عرشیا میگیم بریم شمال یک هفته _

 :منم که یاد دانشگاه افتادم گفتم

 .برای دانشگاه باید زود برگردیم-

 :جواب داد با کالفگی

 ...اره ولی کو تا دو هفته دیگه -

دیدم راست میگه، ولی زیاد هم موافق نبودم یکم فکر کردم و دیدم بگم نه کیانا 
 :ناراحت میشه پس گفتم

 .اهوم باشه -

 .عرشیا با ذوقی که سعی داشت پنهونش کنه پرید وسط حرف ما

 .پس بریم _

 .فردا من و مهرداد میایم دنبالتون

 :خوشحال تر و هیجان زده تر از اون گفت کیانا هم

 .باشه پس ما بریم _



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

16 

 

 .بلند شدم و کیفم برداشتم و منتظر موندم که کیانا از عشقش دل بکنه

 .چند دقیقه گذشت دیدم نه بابا این نمیخواد تمومش کنه

 :ی سرفه زدم و گفتم

 من رفتم -

 کیانا به خودش اومد و

 .ست دادو اومد طرفمزود با عرشیا و دوستش یعنی مهرداد د

 :با خوشحالی گفت

 .بریم_

 :یکم طلب کارانه نگاش کردم و گفتم

 !چه عجب-

 .ادامو در آورد که توجهی نکردم

 .رفتیم سوار ماشین شدیم

 .کیانارو رسوندم

 ...بعد رفتم خونه

تا وارد خونه شدم و در رو بستم مامان جلوم ظاهر شد و با کمی عصبانیت شروع 
 :کرد حرف زدن

 .کار خودتو کردی _

 .منم کالفه جواب دادم

 اره که چی؟ -

 اگه اون برنداشته باشه آبروی خانوادتو میبری _

 .میفهمی چی میگم
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 :کمی عصبی شده بودم و گفتم

 .نه-

 !نمیفهمم

 !چرا باید آبرومون بره ها

 .میترسی بره به همه بگه دختر مهراب سعیدی بهم تهمت زده

 .نه اینجور نیست

 :بهم گفت مامان کالفه

 ماهورا چرا انقدر بچه ای _

 فردا میرم شمال ولم کن مامان حوصله ندارم، -

 .زنگ نزنید

 .انتظارم ندارم بزنید

 :یهو لحنش عوض شد و با مهربانی گفت

 .ماهورا جان_

 .تمومش کن-

 .رفتم تو اتاق و در و بستم

 !.با مردم خوبن، با بچه شون بد

 ...این رسمش نیست

وشیم چشمام رو باز کردم برش داشتم و نگاهی به صفحه اش با صدای زنگ گ
 .انداختم.کیانا بود

 بله؟ -

 .سالم صبح بخیر عزیزم آماده ای ما داریم میایم دنبالت _
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 :خواب آلود دستی به چشم هام کشیدم و گفتم

 .من هنوز وسایلمم جمع نکردم -

 .حرصی شد و جیغ خفه ای کشید

 .اوای ماهورا خوبه گفتیم بهت ه_

 .پریدم وسط حرفش

 .اماده میشم بای-

و بدون اینکه بذارم چیزه دیگه ای بگه گوشی رو قطع کردم. پتو رو از رو سرم 
 :برداشتم که مامان رو دیدم

 .سالم عزیزم_

 .سالم-

 وسایلت همه رو چیدم هر چی که الزمته؛_

 .خوراکی هم گذاشتم برات

. نگاهش نکردم اما مخاطب پوزخندی زدم، بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم
 :حرفم قرارش دادم

 االن باید بگم ممنون؟ -

 ماهورا دلیل این رفتارت چیه؟ _

 .بیخیال-

 چهار ساله به شدت مغرور و یک دنده شدی_

 دلیلش چیه؟؟؟

 خودتون فکر کنید ببینید دلیلش چیه؟-

 .رفتم دستشویی و چند دقیقه بعد صدای بسته شدن در اتاقم اومد
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 .انجام دادم، ارایش ساده ای کردمکارمو که 

لباسامو پوشیدم و رفتم بیرون . باباو مامان داشتن صبحونه میخوردن. سالم کردم 
 .که بابا با مهربونی جواب داد

 بابا:سالم دختر گلم خوبی؟

 .چه عجب تشریف اوردین اقا مهراب -

 !ای جانم دختر شوخ خودمی _

 .حرفش رو بی جواب گذاشتم

 فظمن رفتم خدا -

 .فک میکنن شوخی کردم

 .نه که خودشون خیلی شوخ و مهربونن

 سلمان#

 .داداش مثل چی دارم کار میکنم، اون وقت میگی روزی پنجاه میدم-

 !خدارو خوش میاد من به یه امیدی اومدم اینجا، نامردی نکن صد بده

 :دستی توی هوا تکون داد و بی توجه به حرف هام گفت

 .جای دیگه حواله کنهبرو بابا خدا روزیت رو _

 :اسمش رو صدا زدم

 !رضا -

 :جوابی به حرفم نداد و حرف خودش رو زد

 .باید از خدات باشه انقدرم بهت میدم _

 .دیگه منتش رو نکشیدم و با گفتن یک جمله از کارگاه زدم بیرون

 .یه عمر نون ونمک هم روخوردیم آخرشم زدی نمکدون رو شکستی-
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 .میکنن هی خدا همه دارن بهم پشت

 نمیدونم چی تو آینده ام میخواد اتفاق بیفته

 .هر چی میخوای بشه

 !!!خدا

 .فقط خوب باشه، اتفاقایی بیفته که دوستشون داشته باشم

 نگاهی به دور و بر کردم رسیده بودم به یک پارک

 .اوه چقد تو فکر بودم که این همه راه رفتم. نشستم رو صندلی

 .کنار پسری که نشسته بود

 .ه ای کردم که سرشو از گوشیش بیرون آوردم و نگام کردسرف

 .چند لحظه بعد دستشو فرو کرد تو موهاش و اونارو کشید

 چشه این!!!؟

 !یا خدا تو چقدر خوشگلی_

 !چه خوشتیپی

 .چه بازو هایی داری

 وای میشه دست بزنم؟

 :متعجب نگاهش کردم و پرسیدم

 چته عمو حالت خوبه؟-

 بهتر از این نمیشم_

 زیگری؟؟؟با

 یا مدلینگ؟؟؟
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 کدومشی؟؟

 به قیافه من میخوره چیزای که گفتی؟-

 دوربین مخفیه!!!؟_

 .نگاهی با تاسف بهش کردم

 .و پاشدم برم که بازومو گرفت

 چی میگی داداش؟ -

 !جدی میگم خیلی شبیه بازیگرایی _

 خب که چی؟-

 یعنی نیستی؟؟ _

 :ام اشاره کردم و گفتمبا دست به تیپ و قیافه

 !نـه داداش بـه ریـخـت و لـبـاسـای مـن نـگـاه کـن اصـن مـیـخـوره بـهـم-

 .یـه کـارگـر بـیـشـتـر نـیـسـتـم

 .یـه لـحـظـه بـشـیـن -

 .بـا کـلـافـگـی نـگـاهـش کـردم

 جـان داداش؟_

 .نـشـسـتـم

 خـب؟ _

 .دسـتـشـو تـو جـیـبـش کـرد و کـارتـی بـیـرون آورد

 .بـبـیـن ایـنـو _

 .کـارت و ازش گـرفتـم،نـگاهـش کـردم و زدم زیـر خـنـده
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 ایـن چـیـه دیـگـه؟ -

 !آدرس تـو هـنـد بـرای بـازیـگـریه_

 .خنده تمسخر آمیزی کردم

 !!!بـبـخـش داداش چـیـزی نـزدی-

 :با جدیت بهم نگاه کرد و گفت

 .جـدی ام_

 داداش اصـن چـنـیـن چـیـزی مـمـکـن نـیـسـت -

 ی نـدارم از سـر و وضـعـم مـعـلـومـهمـن هـیـچـ

ایـنـا مـهـم نـیـسـت تـو بـیـا بـرو مـن تـضـمـیـن مـیـکـنـم کـه قـبـولـت  _
 .کـنـن

 .نـه بـیـخـیـال-

 .اگـه مـشـکـلـت پـولـیـه کـه مـیـخـوای بـری اونـور مـن مـیـدم_

 .مـن نـمـیـتـونـم بـرم-

 .یـه جـای دیـگـم قـرض دارم

 .داش دمـت گـرمولـش دا

 .از روی نیمکت بلند شدم و خواستم برم که مانعم شد

 .هـی وایـسـا بـبـیـن مـن مـیـدم هـر چـقـدر بـخـوای فـقـط تـو بـیـا بـرو_

 .مـطـمـئـنـم قـبـولـت مـیـکـنـن

 داداش بـعـد از کـجـا اون پـول رو بـدم بـهت-

 .هـر وقـت داشـتـی _

 .بروفـقـط جـون داداش بـیـا 
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 .فـرصـت خـوبـیـه

 .ایـن پـول رو مـیـشـه بـهـم بـدی-

 :و با من من ادامه دادم

 راسـتـش بـاس بـدم بـه کـسـی _

 ..بـعدشـم.. بـرم

 !برم خــواسـتـگـاری

 ...اوو مـبـارکـه_

 .چـشـم بـیـا بـریـم خــونـه مـن

 .شـمـارتـم بـهـم بـده

 مــاهـورا

 :م فوت کرد که با جیغ جیغ گفتمکیانا دود قلیون رو توی صورت

 .نـکن،مــیگـم نـکن -

 .خنده ای سر داد و بی توجه به من باز قلیون دود کرد

 .اه مـاهورا حـال مــیده _

 .سر قلیون رو به طرفم گرفت و به زور چپوند دهنم ناچار چند پک کشیدم

 !سرم گیج رفت کیانا -

 .اه انقد بیشعــور نباش دیگه _

 .وشم نمیاداز قــیلون خ-

 .بیشــعورم

 آیا؟؟؟



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

24 

 

 .خوب حــاال _

 :با قهر رو برگردوند و ارشیا رو با ناز صدا زد

 !عــــرشیــــا

 :عرشیا برگشت و نگاهش کرد

 !جــان دل خــانومم _

 .چشم غره ای رفتم

 .بگیــر ببر درستــش کن خــسته شدم _

 .آخ کــیانا زود بــگیرمت نــزارم بکشــی _

 .باباتی چیــزی نمیگــماالن خــونه 

 :کیانا با حرص گفت

 .نـه بابا بــیا و بگو، پــدرســـوخته_

 .پاشدم

 .من رفتم خونه سرده _

 بــدون تــوجه بــهشون رفــتم تــو خونه

 .مــهرداد داشــت با تــلفن حــرف میزد کــه با دیدن مــن خدافــظی کرد

 خــوبی مـاهورا خانــوم؟ _

 .بــله ممنــون -

 .لبخندی زد و کمی نزدیک تر اومد

 .از اخــالقت خــیلی خــوشم مــیاد_

 :ابرو باال انداختم و گفتم
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 خــب که چــی -

 .مــغـرور و جــذاب _

 .باز هم نگاهش کردم

 !خــب-

 بــعدش؟

 .خــیلی دوســت داری ازت تــعریف کــنم ها_

 .پوزخندی زدم

یــچی نیســت که از مــن تــعریف نــشون میــده کــه طـرف مــقابلم ه -
 .میــکنه

 .بــدون توجــه بــه چـشمای بــهت زدش رفـتم. سـمت آشــپزخونه

 :لــیوانی بــرداشـتم و چــایی برای خــودم ریخــتم که کیانا گفت

 .برای ماهــم بریــز

 .چشم غره ای بهش رفتم

 .نــوکرت عــرشیا -

 .رفــتم تو پــذیرایی. رو مــبل تـکی نشســتمچــایی و قــندون رو برداشــتم و 

مهـرداد و عــرشیا چنــد دقیقــه نگــام کــردن و بــعد سرشــون رو اونور 
 کـــردن هوف بــه مــن چــه آخــه؟

 .عرشیا با شوخی کیانا رو صدا زد

 !هــوی کــیانا -

 .کــیانا با سینــی چایــی اومد

 !تــو کالت عنــتر_
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 .ره ای به من کرد و کیانا رو مخاطب صحبتتش قرار دادعرشیا اشا

تــو مثــل این بــشی بــا لــگد پــرتت میکــنم خونــه بـابـات، اون قدر محـکم  _
 .کــه شوت بــشی بچــسبی بــه در خـــونتون

 :کــیانا جیغی زد

 .بیـشعــور_

 .ر آوردکـیانا سیــنی رو گــذاشت رو میز و دمــپایی رو از پــاش د

 .عــرشــیا با سرعــت از جاش پاشــد و فــرار کرد کــیانا هم دنــبالش

 .پقی زدم زیـــر خــنده کـــه لــیوان از دســتم افتــاد و جیغم به هوا رفت

 !آی سـوختم -

 سلـمان

 .داداش پـــس بهـــت زنــگ میزنم-

 .باشــه بیشـــتر میمونــدی خوشحــال میشدم _

 .ه ممــنون لـــطف زیادی کردی ایشـــاهلل بتـــونم جبران کــنمنه دیگــ -

 :با اخم تصنعی و کوچیکی جواب داد

 .وتـــو بیا برو همــون کــاری که گفتـم رو بــکن جبـــران نمیخــوام_

 .لبخند کوچیکی زدم و دستم رو به طرفش دراز کردم

 .چـــشم داداش مــن دیگه برم-

 :باهام دست داد و گفت

 .به سلــامت منتظــر زنگــتم _

 باشــه میــــبینمت خـــدافظ -

 .با خوشحـــالی از خونه اش زدم بیـرون. خدایــا شـکرت پـــول جـــور شد
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حاال دیگـــه ماهورا رو بـــه دست مـــیارم شوق و ذوق زیادی داشتم و می 
و بی وقفه زنگ  خواستم زود ت به همه خبر بدم دســتمو رو زنــگ در گذاشـــتم

 .زدم

 .چـــه خبرتـــه اومدم_

صــدای ستایـــش بود با اون صـــدای کلفتش کـــه بیشتـــر شبـــیه مردا 
 بـــود تا زن ها

 .بدو بـــاز کــن مــنم -

 .اومـــدم_

 .بــعد چــند لحظه در بـــاز شد

 .ســالم داداشی_

 .ســالم خواهری خـــوبی-

 .اره خــوبم_

 .ونه شدم و نگلهی به اطراف انداختموارد خ

 مـــامــان کــجاســـت؟ -

 .زیـــر زمـــینه داره نون میپـــزه_

 .ای بــابــا خوبه گفــتم کمرش درد میکـــنه نون میخــرم -

 :دستی توی هوا تکون داد و با خنده گفت

 .میدونــی که لجـــبازه_

 .اره بــرو خــونه خـــودم کــمکش می کنم-

اشه ای گفت و ازم دور شد. بــه ســمت زیـــر زمـــین رفتــم، کنار مامان ب
 .ایستادم و با لبخند پت و پهنی سالمش کردم
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 .سـالم مــادر-

 !سلــام سلمان جـــان خـوبی مـــادر؟ چـی شــد؟ زود بـــرگشـــتی_

 :بــا خوشحـــالی گفــتم

 .پــول جور شد _

 :داشت پهنــش می کــرد خشک شـد با تعجب گفتدستــش رو خمــیری کــه 

 !!!!چـــی؟؟ از کـــجا؟؟ چـــجـــوری_

یــه دوســـت بهـــم داد گـــفت هر وقـــت داشـــتی بهـــم بـــده یـــه  -
 .جـــایی هــم گفـــت برم کــه اگـــه خـــدا بخـــواد میـــرم

 ابرویی باال انداخت و موشکافانه نگاهم کرد

 .ســـت!! تــو همــچین رفیـــق های پــولداری داشتـــی من خــبر نداشتمدو_

 .حوصـــله تعریف ندارم مادر مـــن. نون هارو درســـت کن سوخــتن_

 .سر تنــور رو بردار_

 .همون کار رو کـــردم و صداش زدم

 مادر؟-

 !جانــم_

 .ـریم خاستگاریراســتش میخـواستــم بگــم یکـــی رو بــرام... یعنی بــ-

 :ذوق زده و با خوشحالی لب زد

 خــودتی واقعــا؟.ســلمان راســت میگی پســرم  _

 .خنده ی کوتاهی سر دادم و دستش رو گرفتم

 .اره مــادر من-

 حـــاال کــی هســـت؟_
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 مــــاهــــ..ورا-

 :با بهت سری تکون داد و گفت

 هــراب؟مــعلـوم هست چی میگــی ماهورا دخــتر اقا م_

 .اره همـــون-

 :اشاره ای به شعله گاز کرد و گفت

 .خامـــوش کن اون رو_

 .بفرمــا-

سلـمان پیــش خــودت چی فــکر کردی کـه اونا دخترشــونو میــدن بــه ما؟ _
 مــیدونی اونــا کی هستن اصــال؟ پولدارتــرین مرد تهـــران اونه

 ـــه مــااون وقــت میـــاد دخــترشــو بــده ب

 از کــجا میدونــی نمـــیده اگــه داد چـــی؟-

مــگه تـو خیـال ببیـنی پـــول رو بــده میبرم. میدم بهشـــون بعـــد از تــهـران _
 .میریــم

 :کالفه چنگی به موهامزدم و قاطع گفتم

 .مادر اگـــه نیـــای خـــودم میرم_

 میفهــمی پــسرم؟ سلــمان نمــیخوام کســی کوچیکمــون کنــه_

 .شـــما بیــا بریــم جان ســلمان-

 الــان کـــه نیست کجـــا بریم؟؟؟_

 .فقــط بــخاطــر تــو قــبول میــکنم بیــام

 .دستم رو دور گردنش انداختم و گونه اش رو بوسیدم

 .عشـــقی دیــگه-
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طمئنم مارو ولی ســـلمان تــو مـــگه ماهــورا رو نمیشــناسی چقدر مغروره م_
 .کــوچیــک میکنـــه دنــبال یــه سرگــرمیـــه

نــه اونجـــور نیــست بـــرامم مــهم نیســـت فقــط فقـــط دوســش دارم -
 .مـــادر

 از کـــی؟_

 .سالــگی فهــمیدم دلـــم رو بـــهش باخـــتم ولـــی رو نمـــی کردم۱۹از -

 .با سرزنش نگاهم کرد

 ن پـــنهان کردی؟چـــرا سلمـــان؟اون وقـــت از م_

 .یـــه خــــورده خجـــالت میکــشیدم ببخــشید مـــادر-

 .خنده کوتاهی کرد و با لبخند روی پیشونیم بوسه ای مادرانه کاشت

 پـــسر خـــجالتـــیه من_

 مــاهـــورا

 .چــند روز از اومدن بــه شــمال میگــذشــت

 بــازار امــروز میخــواستیــم بریــم

 .اولــش نمیخـــواستـم بـرم

 .چــون همـــه چـــی داشـــتم چـــیزی الزم نداشـــتم

 .ولـی وقـــتی دیـــدم کیـــانـــا نــاراحـــت شـــد گـــفتـــم کـه بــرم

 .مـــانتو گـــلبهی رو بـــرداشتـــم

 شـال و شـــلوار هـــم پــوشیدم

 .یمو گــذاشــتم داخـــلشکیـــفم و برداشــتم و گـــوش
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نـــگاهــی بــه ایـــنه کـردم صـــورتـم هـیچ عیـــبی نداشــت کــه بخـــوام 
 .آرایـــش کـــنم

 .از اتـــاق بیــــرون رفــتم

 مهـــرداد هـم

 .همـــون لحظه از اتــاقش بیرون اومـــد

 !ســالم خـــانوم خــانوما _

 .هــش نــمیگــفتمنمـــیدونــم چـــرا چـــیزی ب

 .چــرا سکـــوت میـــکردم

 !بــرام ســوال بــود

 .بــا تــکون خـــوردن دستــی جلــوم از فــکر اومــدم بیــرون

 :اومدم و گفتمزود به خودم

 !بــله-

 !میــگم بــا هـــم بـــریم_

 مـگه عرشـــیا و کیـــانا نمـــیان !!!!؟-

 . چـــرا میـــان_

 .اشه تنــهــا باشــنمیگــم بــ

 !بــاشــه بـــریم-

 :بــا لبــخند گــفت

 .ممــنونم _

 .ماشینــش شــدیــمBMW از خـــونه زدیــم بیــرون و ســوار

 معــلومــه خر پــوله
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 ...ولــی نه به اندازه مـــا

 ...راه افـــتاد

 .نگاهم کرد

 خــب چــه اهنــگی گــوش مــیدید کــه بـذارم؟_

 .دی زیــاد گــوش مــیکنــمهــن-

 .نگــاهش کــردم

نمــیدونمـ اشـــتباه دیدم یــا درســت ولــی قـــیافه اش برای یــک لحــظه 
 .تــو هم رفــت

 .انــگار کــه یک چــیز چـــندش ببــینه

 .لب برچیدم

 !شمـــا خــوشــتون نمــیاد؟؟-

 .چـــرا چـــرا مـــنم خـــیلی دوســـت دارم_

 خــوبه-

 .لبخندی زد

 .بهــت نمــیاد هندی گــوش کــنی_

 !چــرا نیاد-

 !دخــترای مغرور ایــن اهنــگارو گــوش نمیــکنن_

 .کــابل رو زدم بــه گــوشیــم و آهـــنگ رو گــذاشتــم

 .حـــاال مــن گــوش میـــکن-

 مـــشکلیه؟

 نـــه_



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

33 

 

ه شــدیم بــه کــیانا زنــگ زدم ببــینم بــا رسیــدن بــه بــازار از مـاشین پــیاد
اش حرف می زد و کـجا هستــن کــه گفـت هــنوز راه نیــفتادن مهرداد همه

 تعارفم می کرد هوف حــالم از ایــن کاراش بــهم میــخوره

 خــب مــاهورا خـانوم هــر چــی می خواید بخــرید؟مــن در خــدمــتم_

 .دادم اخمب کردم و حرصی جوابش رو

 ممــنون نــیازی نــیست خودم پـــول دارم-

 حــرفمــو یــه بار میـــگـم پــس گــوش کــنیــد_

 خب باشه _

 بــه سمــت مغازه ی عــروسـک فروشــی رفــتــم با تعجب نگاهم کرد

 اوه_

 یه تای ابروم رو باال انداختم

 بــله؟ چیزی شده؟-

 :با خنده گفت

 شــما و عــروسک؟؟_

 ـــرای دخــتر خــالمهب-

 اهــا کـوچــیکه_

 .اخمم غلیظ تر شد و به سردی جواب دادم

 دلیــلی نمیبیــنم توضیــح بــدم-

 هــوف بـــاشه خــانوم_

 .مــرد مغــازه دار رو صدا زدم و قیمت عروسکی که پسندیده بودم رو پرسیدم

 .تــومــان۵۰۰_
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 مــی خوامــش-

 چــشم_

ن بــاز نــگام می کرد. مــرد خــرس گــنده رو بــرداشــت و مــهرداد بــا دهــ
 .بــهم داد

 آقا مـهــرداد حــساب میــکنی یــا حــساب کنــم-

 مــشکلی نــیست_

 خــودم پــول دارم گــفتــم کــه لــازم نـیست شـــما حــساب کنـــی-

 مــنم گــفتم بــگو چــشم و مــشکلی نــیست_

 بــاش-

رو کــه حــساب کرد عروســک رو گــرفت ورفــت کــه بزاره تــو پــول 
 ماشیــن

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

 خــونه تــاریک بــود پــس هیــچکس نیــست خــیلی هــم عــالی

 ...تــنهایــی بهــتره

 اتاقــم رفــتم کــلید بــرق رو زدم و بــه سمــت

 اوه چــه عجــب اتــاق مــنو هـم دادن تمــیز کــنن

عروســک و چــمدون رو گــذاشــتم پــشت در و خـــودم سمــت تخــتم 
 رفــتم دراز کشــیدم، گوشــی رو از جــیب شــلوارم در آوردم و

 «مهرداد»شـــماره ای کـه بهــم زنــگ زده بــود رو سیــو کردم 

 سفــر خــوب بــود.بــا وجــود یــه مرد غریــبه ایــن

 اگــه بــا کــیانا و عرشــیا میــرفتــم اصلــا بهــم خــوش نمیــگذشــت
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 ولی وجــود مهــرداد خــوب بــود بهــش یـــه حس خــاصی داشــتم

 تــو این حــس تـــرس هــم بــود

 یــــنده یــه اتفاق بــد میـــفتــهنمــیدونــم چــرا ولـــی حــس میــکنـم در آ 

 اینـترنت رو وصــل کــردم

 اوه! از گــروهی کــه عضـــو بــودم کلی پــی ام اومــده بـود

 چــند نفر هــم اومده بـــودن پــی وی کــه یکی یــکی بــالک کــردم

ی چـون عـــکسم رو پــروفایلــم بــود خــیلی ها مــیومــدن ازم تعــریف م
 کردن و حتی درخــواست دوســتی یا ازدواج مـــیدادن

 از اینــجور دوســتی ها خــوشــم نمیــاد

 مــن مــرد ارزو هــامو میخـــوام نــه ایــن بچـــه سوسوال

 ســلمان

 .مـادر بیــا بــرو دیـــگه ماهــورا از مســـافرت اومـــده-

 .داد زد

 .اشمــیرم پــسرم صبــر داشــته بــ_

 :خوش حال گفتم

 .نــدارم ،مـــن صــبر نــ د ا رم-

 :مادر اومد خونه و گفت

 .آمــاده شــو میــریم_

 .لبخندی زدم

 .ای دورت بگـــردمـ مــن-

 با ذوق و خــوشحــالی رفـــتم تــو اتــاق
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 .پـــیراهن سـرمه ای رو بــرداشتم

 .بــا شـــلوار مشــکی پــوشیدم

 .ه زدممــوهام رو شـــون

 .یکــم ژل هم زدم

 .نگـــاهی بــه خــودم انــداختــم

 .تعــریف از خـــود نــباشــه

 !زیــادی خوشتیـــپم

 :از اتــاق رفــتم بیــرون و گفتم

 !مــادر مــن حاضــرم-

 .بــا تعجــب نگامـ کــرد

 !چــه ســریع_

 .مــا اینیــم-

 .به سمتم اومد

 !مادر چــه خوشــتیپ شــدی پــسر _

 . آبرویی باال انداختم

 ممـنون مـادر بریــم؟-

 بــریم پــسرم_

 پــس مــن برم مــاشین سـهیل رو بــگیرم-

 .رفـــتم بـیرون

 .زنــگ در خــونشون رو زدم
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 اومدم_

 .درو باز کرد

 .ســالم داداش خوبی-

 بــه داش ســلمان چـطوری تــو کــم پــیدایی_

 بــرات میــگم داداش-

 .ن مــاشینتو بده بــرم مناال

 :با تعجب گفت

 !کجــا_

 .خواستگاری-

 :باز هم با چشم های گرد شده گفت

 اوو مــبارکه چـه بیــخبر حاال کــی هســت؟_

 .لبخندی زدم

 .مــاهــورا-

 .قیافه اش در هم رفت

 .ســلمــان هنــوزم بــه اون دختــره ی از خــود راضی فــک میــکنی_

 .اخمی کردم

 !اع سهــیل-

 مــاهــورا

 :با عصبانیت گفتم

 !مامان ایــن چــه کاریه کردیـن اخـه-
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 : بابا به جای مامان گفت

 !حــاال بــذار بیــان

 .با حرص نگاهش کردم

 !بــابــا اون پــسر خدمتــکار خــونه ات-

 .بابا خونسرد نگاهم کرد

 !خــب کـه چــی _

 :با خشم گفتم

 .هــمیدمــن نمیخــوام میف -

 :مامان گفت

 .ســمیه خــانوم بــه ما لطــف داره _

 !یعنــی چــی اون یه دزده-

 .با سیلــی که بــابــا بهــم زد هوش از ســرم پــرید

یـه بار دیــگه تهــمت بزنــی بــه کســی میفرستــمت اونـــور فهمــیدی یـا  _
 .نــه

 .دستم رو روی صورتم گذاشتم

 .ه راســت میــگمنــه چــون دزد-

 .نگاه کرد مامان بهم

 .مـاهورا بــرو اتاق و حاضــر شــو_

 مــن نمــیرم-

 نمیخــوام

 ...نمیــخوام



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

39 

 

 :بابا با خشم گفت

 .غلط کــردی_

 .زود بــرو حاضــر شــو

 :یا حرص گفتم

 ...بــاشه ولــی-

 .یــه کاری میــکنم تا عمــر دارن پــاشونو اینـــجا نذارن

 .رفــتم طبقـــه بــاالتنــد 

 از کــمد بهتــرین لباســم رو برداشــتم و پوشیــدم

 .نشونتون میدم

 ســلمان#

 .لبخندی زدم

 !ســالم اقا خــوبید-

 .آقا مهــراب هم بهم لبخندی زد

 !ســالم پــسرم شــما چطوری _

 :شرم زده ســرم رو انداختــم پــایین و گفتــم

 .ممنون -

 .ـم شدیــمببخــشید مزاحـ

 .دستی به شونه ام زد

 .ایــن چــه حرفــیه بیایــن بشیــنید سمــیه خانوم_

 :مامان گفت
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 .ممنون اقا مهراب دستتون درد نکــنه مارو راه دادین_

 .همه رفتیم و رو مبل ها نشستیم

 .گــل و شیرینی رو خواســتم بزارم رو مــیز که همسر اقا مهراب اومد

 !وش اومدینسالم خیلی خیلی خ_

 .مامان:ممنونم

 .اومد سمتم

 !سالم اقا سلمان_

 !چطوری پسرم

 .لبخندی زدم

 .مرسی شما خوبین-

 .دستش رو به سمتم آورد

 .خوبم بده به من اینارو_

 .کلی زحمت کشیدی

 :با خجالت گفتم

 .نه بابا وظیفه بود-

 .گل و شیرینی رو گرفت و رفت اشپزخونه

 .را که از پله ها پایین میومدخواستم بشینم ولی با دیدن ماهو

 .محوش شدم

 .تو اون لباس طالیی واقعا زیبا شده بود

 .یعنی اونم منو دوست داره که لباس به این قشنگی رو پوشیده
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 ...آخ قلبم

 .خیلی تند تند میتپید

 .نگاهی به همه کرد

 سالم-

 مامان:سالم عزیزم

 !خوبی مادر

 .اخمی کرد

 !خوبم_

 .سرم رو پایین انداختم

 .سالم-

 .نیم نگاه سردی بهم کرد و با غرور سرش رو تکون داد

 .هوف با همین کارات دلم رو بردی

 .همه نشستیم رو مبل ها

 مادر ماهورا اومد از اشپزخونه با سینی چایی

 ...انتظار دیگه ای هم نداشتم هم من هم بقیه

 .چون ماهورا دست به سیاه سفید نمیزنه

 .اقا مهراب نگاهی به مادر کرد

 .خوب سمیه خانوم شروع کنید _

 .مادر دست برد تو کیفش و پالستیک پول رو درآورد

 .راستش آقا اون روز من خونه رو با چند تا از خدمتکارا تمیز میکردم_
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 .رفتم تو اتاق ماهورا خانوم که دیدم داره پوالرو برمیداره ازش گرفتم

 .قسمم داد به کسی نگم

 دم ولی یادم رفتمن گذاشتم تو کیفم که بهتون ب

 بعدش نمیدونم چیشد که پول رو،

 .برای دخترم برداشتم

 ...خودتون میدونید که

 .بله سمیه خانوم میدونم_

 .میبخشمتون چون خودتون اومدین و گفتین

 .به حرفای اقا مهراب گوش میکردیم که یه دفعه ماهورا از جاش بلند شد

 ...دیدی گفتم همین برداشته_

 .دزده

 ..دیدی مامان

 .انقد احترام میذارید اخرش این از اب در میان

 .سرم داغ کرده بود

 .داشتم از خشم میمردم

 !با چــه رویی اومدین خاستگاری من ها_

 خاستگاری پولدار ترین خانواده شهر

 .با ابرو ترین خانواده

 .فکر کردین من جواب مثبت میدم

 !به شما فقیر بیچاره ها
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 .که هیچی ندارین

 .رینیه خونه ندا

 پولمو دزدیدین بعد با چه رویی پاشدین اومدین

 !خیلی جالبه برام

 برید بیرون

 .اقا مهراب بلند شد

 ....ماهورا دهنتو _

 .از جام پاشدم

 !ولش کنید اقا مهراب-

 .رفتم جلوی ماهورا وایستادم

 .ببین بد کاری کردی-

 .خیلی دلم شکست با این کارت

 .شقت بودمنفهمیدی من از وقتی اومدم اینجا عا

 .هیچی ندارم بگم

 !اره فقیرم

 !بیچارم

 !ولی یه چیز مهم دارم

 !اونم شرفه احترامه

 ..همین

 ...وبس
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 .ایشاهلل خوشبخت شی

 .میکشم خودمو اگه بهت فکر کنم

 فقط خدا کنه آه ما دامنتو نگیره

 .مادر بریم

 .چند روز از روزی که رفتیم خواستگاری می گذره

 !کاردیگه نذاشتم مادر بره سر 

 .این چند روز از خون بیرون نرفتم

 .سهیل اومد و هزار تا تیکه بهم انداخت

 .ولی برام مهم نبود

 .من واقعا ماهورا رو دوست داشتم

 ...ولی اون

 .بدجوری دلم رو شکست

 .من هیچیم از بقیه کمتر نیست

 !فقط پول ندارم

 .که فهمیدم دخترا فقط همین براشون مهمه

 .هی خدا

 .فرش بردم دستمو به سمت

 .کارت رو برداشتم

 .امتحانش ضرر نداره

 .شماره محمد رو گرفتم با دو بوق جواب داد
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 .ببین کی زنگ زده چه عجب بابا چشمم به شمارت خشک شد _

 :تک خنده ای کردم

 .میخوام برم _

 !جدی_

 .اره تصمیمم جدی هست-

 .فدا داداش بشــم مطمئن باش_

 .ایشاهلل قبول میشی

 !اری چیشدراستی خواستگ

 .ناراحت لب زدم

 .هیچی جواب رد دادن-

 .اوه اشکال نداره داداش این نشد یکی دیگه فدای سرت_

 اره، من کی برم اونور؟-

 .دو سه روز دیگه_

 راستی من زبون اون هارو نمیفهمم چیکار کنم؟-

 اوه به اینجاش فک نکرده بودم_

 پس چیکار کنیم-

 باهات میام من بلدم زبون هندی_

 لیه پسعا-

 .من دو روز دیگه میام خونه ات

 قربونت منتظرتم داداش_
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 .باشه فعال داداش-

 ماهورا

 .بهت میگم بخاطر اونا خانوادم بهم بی احترامی کردن-

 :کیانا با پوزخند گفت

 .حقت بود میتونستی، قشنگ با روی خوش بگی نه نمیخوام_

 !بهتر از این بود که به بدبختا بگی دزد یا فقیر

 .ام رو روی هم فشردمدندون

 .تو هم طرفداری اونا رو بکن کیانا خانوم عیب نداره -

 !خدافظ

 .دادزد

 !هی ماهورا وایستا_

 .ایستادم

 چیه؟-

 .نگاهم کردمظلوم

 .تورو خدا امروز رو خراب نکن_

 !میرم خونه-

 :با تعجب گفت

 !کالسا چی پس_

 ...به درک-

 اگه اصرارشون نبود نمیومدم دیگه
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 .انداختابرو باال 

 !یعنی چی_

 !فقط فوق دیپلم

 به قول خودت دختز پولدارترین مرد باید اینقدر سواد داشته باشه؟؟

 عجب، چه مسخره

 من عکاسی رو دوست داشتم و دارم-

 .ولی اونا

 .همون خانواده گرامی

 .گفتن باید دکتر بشی

 .کار هم پیدا میکنم و از خونه میرم

 .بعد بابات بیچاره ات میکنه_

 .م رو ازش گرفتمنگاه

 .به اونا ربطی نداره-

 کسی که بخواد دخترشو بده به یک خانواده فقیرـ

 .نباشه بهتره

 .جلوم ایستاد

 ماهورا اصال درکت نمیکنم اخه چرا اینارو میگی_

 .مگه اونا چیکار کردن باهات

 مهم نیست من ازشون متنفرم-

 میترسم ماهورا_
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 .از ایندت میترسم

 .دلم شور میزنه برات

 .این رفتارت اخر یه کاری دستت میده

 سلمان

 داداش من منتظرم_

 االن میام پایین سلمان جان_

هوف چقدر سرده آخه مگه مجبور بودی بری یه کار پیدا میشد دیگه،ولی نمیشه 
 میخوام از این شهر دور باشم

 سرم رو باال گرفتم

 خدامواظب خانوادم باش

ای یه بارم که شده شانسم رو امتحان کنم شاید بدون اجازه از اونا رفتم;ولی باید بر 
به قول محمد قبول شدم اون وقت میتونم با افتخار سرم رو باال ببرم دیگه چیزی 

 ..به اسم فقیر نمیشنوم خدایا همه چی رو میسپرم دست خودت هر چی تو بخوای

 با باز شدن در حیاط سرمو برگردوندم

 با خنده گفتم

 چه عجب بابا قندیل بستم_

 با ناراحتی گفت

 داداش شرمنده واقعا_

 با لبخند گفتم

 دشمنت شرمنده بابا اشکال نداره_

 مرسی داداش بریم؟_
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 بریم_

 ایشاهلل همونی میشه که میخوایم_

 خدا کنه_

با هم به سمت ماشینش رفتیم خداروشکر هنوز این آدما هم پیدا میشن،از سر و 
م میکنه وقتی به این فک میکنم وضع محمد معلومه خیلی پولدارن و خیلی خوشحال

که بدون شناخت من بهم پول داد و االن داره کمکم میکنه که خودمو ثابت کنم خدا 
 .کنه بتونم خودمو ثابت کنم

بعد از نیم ساعت رسیدیم فرودگاه،تا حاال سوار نشده بودم ولی میدونم حالم بد 
 میشه

 داداش، خیلی راهه_

 با لبخند گفت

 ری؟آره دوره مشکلی دا_

 نه بابا_

 .اوه چقدر شلوغه داخل هواپیما،این همه می خوان برن هند

 اوه پس کشور جالبیه،فقط تو فیلما دیدم کشور هند رو

سعی کردم به دور و بر نگاه نکنم که باخودشون فکر نکن که من هیچ جا نرفتم و 
 ندیده ام

 نشستیم با هم رو صندلی

 خدایا به امید تو

م تند میزد و استرس داشتم،خدا کنه خوابم ببره یانه تا چشمامو بستم خیلی قلب
 .اونجا از ترس سکته میکنم

 .اوه چرا من اینجوریم،این ترس بخاطر یه هواپیماست
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 من سلمانم

 به قول بابا، خدا بیامرز ،که همیشه میگفت تو خان بابایی خان بزرگ

 (سلمان خانی)

ه میره هند یه کشور،شهر دیگه تک خنده ای کردم ،هی بابا کجایی ببینی پسرت دار 
 .نرفته بود

 حاال داره میره یه کشور،بابا تو برام دعا کن

 .قبولم کنن از این وضع در بیایم

 .با فکر کردن زیاد چشمام کال بسته شد و به خواب رفتم

 مـهرداد#

 انقد مغروره تا حاال مثل اون ندیده بودم_

 خوب_

 میخوام مخش بزنم_

 که چی بشه_

 در پولدارنمیدونی چق_

 مهرداد این همه پول میخوای چیکار کنی آخه_

 میخوام یه قصر برات بسازم نمیخوام تو این خونه بمونی_

 این خونه ام کمی ازقصر نداره من که همینجا رو دوست دارم_

خواهر کوچولو تو به این ها کار نگیر من فقط بهت پول میدم تو عشق کن تو کارام _
 دخالت نکن،اوکی؟

 اوهوم_

 افرین خواهر گلم، من امشب با بچه ها میرم یه فکری بکن برای خودت تنها نباشی-
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 با ناراحتی گفت:باشه برو نگران من نشو

 میخوای نرم اصال خوبه؟_

 ای بابا مهرداد میخوای بری برو میخوای نری نرو منم اذیت نکن فردا امتحان دارم_

 خوشبختیت هر کاری میکنم قربونت بشم من تو این دنیا فقط تورو دارم برای_

مهرداد من همین االنش هم راضیم کم و کسری ندارم،تو مثل بابا جون مون رو _
 به خطر ننداز

 بابا خوب پیش نرفت تا اخرش نموند برای همین باخت_

مهرداد میخوای بازم آواره بشیم،اخه چرا اینکارا رو می کنید شما ها خودتون _
 نمیتونید تالش کنید

 ی گفتمبا لحن عصب

 مهرانه تو کار های من دخالت نکن بزار پول بیاد دستمون،بعد تو رو هم میبینم_

 ماهورا

 ماهورا استاد داره نگاهت میکنه_

 خوب میگی چیکار کنم_

 به درس گوش کن دیگه_

 از اول گفتم حوصله ندارم و نمیام هی پیله کردی که بیا بریم_

 صبی استاد ساکت شدیمهمین جوری بحث می کردیم که با صدای لحن ع

 اونجا چه خبره، خانم سعیدی پاشو بیا این مسئله روحل کن_

 یاد ندارم_

 یعنی چی !پاشو بیا تا از کالس ننداختمت بیرون_

 از کالس میرم_
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 با عصبانیت گفت_

 میری دفتر امروز باید تکلیفت روشن بشه_

 با لحن ارومی گفتم

 باشه_

 کیفم و برداشتم

 .میکردن،اصال برام مهم نبودهمه ی بچه ها نگاهم 

 رفتم سمت در تا بازش کرد،استاد آروم گفت

 خواهش میکنم برو و بشین_

 پوزخندی زدم،یادش افتاده که دانشگاه مال بابای منه و زیر دستشه ترسیده

 با لحن ارومی گفتم

 جانم نشنیدم_

 با بهت بهم نگاه کرد،نمیتونست چیزی بگه فقط لباش تکون می خورد،اگه ازم
 .معذرت خواهی می کرد بچه ها مسخره اش می کردند

 با لحن عصبی که سعی در کنترلش داشت گفت

 .برید بشینید بعدا در مورد این موضوع حرف میزنیم_

چند دقیقه ای ایستادم، هیچکس حرفی نمیزد،عصبی نبودم خیلی هم خوشحال 
 .بودم از اون شادی های که با یه لبخند خبیث هست

 باشه_

 .یف اول نشستم،حوصله چرت و پرت های کیانا رو اصال نداشتمرفتم رد
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سالش بود،چند وقت پیش اومد ۳۲نگاهم رو به استاد دوختم،استاد رضایی 
خاستگاری کرد ازم که جواب رد شنید و این عصبانیتی که داره برای این هست که 

 .من بهش جواب رد دادم

کنم اولین نفر بودم که   بعضی ها خیلی به خودشون می نازن و مثل همین،فک
 جواب رد بهش دادم

 سلمان

 سلمان داداش بیدار شو_

 صدای محمد بود،کمی طول کشید که چشمهام رو باز کنم

 جانم داداش_

 بیدار شو چند دقیقه اس رسیدیم ولی هر چی صدات زدم بیدار نشدی_

 اوه ببخشید خیلی خسته بودم دیشب تا صبح خوابم نبرد_

 .ره،پاشو بریم زود چمدون ها رو تحویل بگیریم بریمنه بابا اشکال ندا_

 چشم_

 .از رو صندلی بلند شدم یک لحظه سرم گیج رفت که زود از صندلی گرفتم

 محمد شیشه آبی جلو صورتم گرفت

بفرما بخور، چقد میخوابی تو سلمان دیشب که چیزی خوردی باز گرفتی خوابیدی _
 تا امروز واقعا تعجب اوره ها

 مبا خنده گفت

 تا حاال سوار این پرنده ها نشده بودم_

 زد زیر خنده

 ایول داداش_
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 .چیزی نگفتم که، خنده اش گرفت

 .رفتیم چمدون هارو تحویل گرفتیم ،یکم حالم بد بود ولی به خودم نیاوردم

بامحمد به سمت ماشین های فرودگاه رفتیم وسایل رو گذاشتیم داخلش و 
 .وه چجوری هندی یاد بگیرمنشستیم،محمد باهاش هندی صحبت کرد،ا

 .آقا سلمان راه درازی رو در پیش داری

حدود نیم ساعت بود که ماشین داشت می روند، دقیقا نمیدونم کجا چون نفهمیدم 
محمد چی گفت بهش،تکیه داده بودم به در و بیرون رو نگاه میکردم خیلی شلوغ 

بردم کنار گوش محمد  بود، معلومه جمعیت خیلی زیاده،نگاهم از بیرون گرفتم سرمو
 و با لحن ارومی گفتم

 داداش داریم میریم کجا!!مسافر خونه یا تست بازیگری_

 میریم دومی داداش هر چه زودتر بهتر_

 خوبه پس_

 استرس داشتم نمیدونستم چه کاری باید بکنم خدا کنه سخت نباشه

 وقتی رسیدیم محمد به مرد گفت که منتظرمون بمونه

 .ماز ماشین پیاده شد

نگاه های زن و مرد رو روی خودم حس میکردم هیچ عکس العملی نشون ندادم 
چند قدم جلو تر که رفتم چیزی یادم اومد، برگشتم عقب و کف دستامو بهم 
چسبوندم و خم شدم اونا هم همین کار رو کردن و لبخندی بهم زدن، وقتی برگشتم 

 برم دیدم محمد با لبخند نگاهم میکنه

 گفت  با لحن دلنشینش

 خوب میتونی خودتو تو دل همه جا کنی بهت ایمان دارم سلمان_

 .با محمد رفتیم داخل شبیه یک برج بود، خیلی بزرگ بود
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 خدایا با توکل به تو

 اینجا یک رفیق دارم که ایرانیه باید منتظر بمونیم بیاد_

 مگه شما هندی بلد نیستید_

 چرا بلدم ولی بعضی چیز هارو میترسم اشتباه کنم_

 اها_

 بیا بشینیم رو این صندلی ها_

 خب دیرمون نمیشه_

 نه بابا هنوز نوبت ما نیست یه عالمه ادم اومدن تست بازیگری بدن_

 اره راست میگی_

 .نیم ساعت منتظر موندیم که دوست محمد اومد

 .از رو صندلی پاشدیم،محمد سمت دوستش رفت و باهاش احوال پرسی کرد

 من هم جلو رفتم

 سالم_

 ش رو بهم دوخت ،محمد با لبخند بهم نگاه کرد و رو به دوستش گفتنگاه

 .اهورا این سلمانه همون که تعریفش رو میکردم_

 جون من اینه_

 با تعجب نگاهش کردم نکنه ازم خوشش نیومده

 اره اینه_

 اهورا جلو اومد

 .خوبی داداشم،محمد این امروز میبره اصال تا ببیننش قبولش میکنن_
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وشحالی به حرفاش گوش میدادم ،اخیش یکم امیدوار شدم،برام جالبه با لبخند و خ
 .بدونم اینا چرا تا منو میبینن یه جوری نگاه میکنن

 اهورا رو به محمد گفت

 شبریم داخل دادا_

 االن که خیلی داخل هستن_

 مشکلی نیست بابا کار ما رو زود راه میندازن ناسالمتی یکیاز نویسنده هاشونم_

 رشونی توبله تاج س_

زدیم زیر خنده، معلوم بود خیلی ساله با هم دوست هستن، فک کنم چند سال 
 .ازشون کوچیکترم

 .چند تا نفس عمیق کشیدم پشت سرشون راه افتادم

 در رو باز کردیم و رفتیم داخل پر از زن و مرد بود اون جا

ه محمد نوبت من که شد رفتم جلوی داور ها منتظر بودم که چیزی بگن اشاره ای ب
 کردم،پاشد و اومد

 جانم_

 داداش چرا چیزی نمیگن اینا_

محمد نگاهشو دوخت به داور ها من هم همون کار رو کردم،با دهن باز و چشمای 
 نورانی نگاهم میکردن، اینا دیگه چیکار شدن

 با تعجب روکردم به محمد و گفتم

 ...چیزه_

ری بود اخه داشت هندی با صدای بلند داور ها از تکونی خوردم،هوف،این چه کا
 .حرف میزد
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محمد،اهورا رو صدا کرد که بیاد ترجمه کنه ببینیم چی میگه،اومد و داور ها شروع 
 کردن به صحبت کردن

 میگن که این نقش رو که میگیم بازی کن_

 با تعجب گفتم

 جان!!!نقش!!چه نقشی ؟؟_

 محمد با خنده گفت

 یک نقش بهت میدن بازی کن_

 آمادماهان،بگو بدن من _

 اهورا خندید و گفت

 میگن باید نقش یک عاشق رو بازی کنی_

 تو خوراکمه،فقط اینا نمیفهمن که من چی میگم_

 میفهمه یکیش ایرانیه بهترین داور هم هست_

 اوه حله_

 اشاره ای کرد به پشت سرم

 برو اونجا شروع کن _

 .رفتم سمت جایگاه و نفس عمیقی کشیدم، خدایا به امید تو

م به حرف زدن و تکون دادن دست و حرکات دیگه،حرف هایی که شروع کرد
 .نتونستم به ماهورا بگم

 و در اخر گفتم

 .همیشه تو قلبم می مونی و یک قطره اشک از چشمم چکید_
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همه ی حاضرین و داور ها بلند شدن و شروع کردن به دست زدن،چشم هام رو 
 .حال شدن و اشک می ریزندباز کردم،همه جا تار بود ولی می دیدم که چطور خوش 

 یعنی انقدر خوب بود

 ماهورا

 .صدای آهنگ رو کم کردم،تا ببینم مامان چی می گه

 :با لحن عصبی اش بهم توپید

ماهورا معلوم هست کجا می گردی،از صبح تا ظهر که دانشگاهی اون هم روز _
می هایی که کالس داری بقیه روز ها هم که نیستی،می خوام بدونم کدوم جهنمی 

 !ری

 :با لحن خونسردم گفتم

 خونه ی کیانا هستم،اون جا که جهنم نیست،هست؟،_

با عصبانیت به سمتم اومد گوشی رو برداشت و پرت کرد به سمت آیینه،که آیینه 
 .هزار تیکه شد

 :انگشت اشاره اش رو سمت صورتم گرفت و گفت

تصمیم گرفتیم  دیگه داری زیاد رو مخ من و پدرت راه می ری،ماهورا من و پدرت_
که اولین خاستگاری که تو این چند وقت بیاد بدون این که در موردش فکر کنیم و 
از تو نظر بخوایم،جواب مثبت بهش می دیم،این حرف های من بود حاال می خوای 

 .جدی نگیری مهم نیست

با دهن باز به حرف هاش گوش می دادم،یعنی چی چرا باز دارن این کار رو با من 
 .می کنن

 با لحن عصبیم لب زدم

 .این کار رو نمی کنید_
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 :پوزخندی زد و گفت

 .میبینی_

از پدر و مادرم بیشتر از این انتظار نمی رفت،دیگه فهمیده بودم من اضافی هستم،از 
 .همون بچگی داشتن تحملم می کردن

 ...واقعا که_

 :به ارومی گفت

 می خوام عروس شدنت رو ببینم بد می کنم؟_

 ..گی دخترت رو خراب می کنی،بیخیال فکر نکنم این کلمه رو بفهمینه ولی زند _

 .محمد اومد جلوم و دستش رو باال برد

 .بزن قدش داداش_

 :با لحن تعجب و خوشحالم گفتم

 قبول شدم؟_

 :خودش رو انداخت بغلم و گفت

 !آره، دیدی گفتم می تونی، دیدی_

 .آخه چه جوری؟هنوز که من کاری نکردم_

 .کاری هم نکنی معلومه که استعداد بازیگری رو داریداداش، تو  _

 .دمت گرم داداش نمی دونی چقد خوشحالم

 .باورم نمیشد

اصال فکر نمی کردم قبول بشم حس بچه ای رو داشتم که تازه خوندن و نوشتن یاد 
 .گرفته

 :با خوشحالی محمد رو توی بغلم فشردم و گفتم
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 .اداشم ایشاهلل جبران می کنمتو نبودی االن من این جا نبودم،ممنون د_

 .جبران چیه!تو همونی بشو که ما می خوایم دیگه جبران نمی خواد_

 .با دست و سوت دوباره با تعجب از بغل هم بیرون اومدیم

 :محمد گفت

 این برای چیه؟_

 .نمی دونم_

 .اهورا میکروفون رو از داور ها گرفت و به فارسی داد زد

 .ازی می کنیدفکر کردن باز دارید فیلم ب_

 .و زد زیر خنده

ماهم خندمون گرفت خیلی خوشحال بودم بخاطر پیدا کردن همچین دوست 
 هایی،نفس عمیقی کشیدم و همراه محمد به سمت داورها

رفتیم ، محمد دستش رو انداخت دور گردنم،حس خوبی بهم دست داد لبخندی 
 .بهش زدم

ردن با اون ها،گاهی لبخندی من و محمد ایستادیم و اهورا شروع کرد به صحبت ک
 .بهمون می زد

 ....به مردم نگاه می کردم که چه جوری بهم نگاه می کردن،با ذوق و خوشحالی و

 :چند دقیقه ای گذشت، اهورا اومد پیش مون و گفت

 .داداشا بریم، پس فردا باید بیایم کلی کار داریم_

 چه کاری؟_

 .هامتحان کنن ببینن خوب نقش بازی می کنی یا ن_

 .اوه باشه_
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 :محمد گفت

 بریم هتل؟_

 :اهورا با اخم گفت

 !چی می گی تو!می ریم خونه من مگه من مردم؟_

 ...خدا نکنه داداش ولی_

 .ولی،اما اگر نداریم میان پیش من_

 سلمان

 .با محمد رفتیم خونه ی اهورا که در بهترین نقطه هند بود

 :زدم و گفتم از زیبایی خونه دهنم باز موند،مشتی به پشت محمد

 .بابا چه خونه ای داره این رفیقت_

 با صورت جمع شده نگاهم کرد

 چت شد؟_

 :اخمی کوچیکی کرد و گفت

 آروم بزن دردم گرفت دیوونه_

 :با تعجب لب زدم

 محکم بود؟_

 آره فراتر از محکم_

 به دستم نگاهی کردم

 .داداش....آخه چه جوری این مشت به نظرم خیلی آروم بود_

 .لش کن منم تالفی می کنمحاال و_
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 :با لحن کشیده ای گفتم

 جان!؟_

 :خندید وگفت

 هیچی بابا شوخی_

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

پذیرایی که واقعا محشر بود چند دست مبل بود به رنگ قهوه ای و طالیی فکر کنم 
 .که خونه رو خیلی زیبا کرده بود

خونه تعدادی شمع چیده شده بود، فکر کنم اون جا دعا می کردن چون گوشه ای از 
 .توی فیلم ها دیده بودم

 .یه عالمه تابلو از بازیگر های هند به دیوار نصب شده بود

 .همین طور که نگاه می کردم متوجه نگاه سنگینی روی خودم شدم

د و نگاهم می وقتی سرم رو برگردوندم دختری رو دیدم که روی پله ها ایستاده بو
 .کرد

چند ثانیه نگاهش کردم دختری با چشم های آبی موهای قهوه ای لباسی بلند و به 
رنگ قرمز که عجیب بهش میومد و اولین چیزی که جذبش شدم چشماش بود 
دوباره نگاهم رو دوختم به چشماش شنیدم می گن چشاش سگ داره این فراتر از 

 .چند بار پلک زدم و نگاهم رو ازش گرفتماین حرف بودزود نگاهم رو ازش گرفتم، 

 .ذهنم درگیر شده بود درگیر اون چشم ها

با گوشه چشم به محمد نگاه کردم اون هم دست کمی از من نداشت و با تعجب 
 :به خونه نگاه می کرد،رو کرد به اهورا و گفت

 کی خریدی؟_

 :اهورا لب هاش رو جلو داد و گفت
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 جان!چی رو؟_

 .خونه رو_

عرضم به حضورت بابا پول داد خریدم چند ماهه هنوز،انگشت اشاره اش را آهان، _
 :باال برد و به سمت اون دختر گرفت و گفت

 .اونم که دختر زن بابامه_

 :محمد با چشمای اندازه توپ گفت

 !!دختر زن بابات!عمو زن گرفت؟کی ؟کی هست_

 .حاال می گم بریم تو دم در بده_

 .و شاید هم اشتباه می کنم فکر کنم نمی خواست من بفهمم

 .سه نفرمون و اون دختر به سمت مبل ها رفتیم

 .روی مبل تکی نشستم و دستام رو تو هم گره زدم

اون دختر خیلی بهم نگاه می کرد و زیر نگاهش داشتم ذوب می شدم،آخه تا حاال 
 .دختری این جوری بهم خیره نشده شایدم شده و من متوجه نشدم

وه آورد،برداشتم رو میز گذاشتم زیاد خوشم نمیومد ولی مجبور خدمتکار برامون قه
 .بودم دیگه، من چای سرد رو بیشتر از همه نوع نوشیدنی دوست دارم

خیلی خسته بودم با اینکه توی هواپیما همش خواب بودم ولی بازم خوابم میومد، 
 .بقیه هم حرفی نمی زدن که خواب از سرم بپره

 ماهورا

دختر خاله ام که با اون چهره ی با نمک و تپل به عروسکی که براش با لبخند به ثریا 
 .داده بودم نگاه می کردم

 خوشت اومده ازش؟ _

 :بدون این که نگاهش رو از عروسک بگیره با لحن بچه گونه و نازش، لب زد
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 آله ملسی ماهورایی خعلی علوسک قشنگیه)آره مرسی ماهورایی خیلی عروسک _
). 

یی گفتنش بودم، مثل خواهر دوستش داشتم و همیشه آخر هفته عاشق این ماهورا
 .ها خونه شون بودم

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

 !بیا بغلم ببینم، بوسم نکردی ها _

 :سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت

 .نه، بوس نه بدم می یاد _

 :فتمبا تعجب نگاهش کردم و گ

 تو که خوشت می یومد بچه، چی شده؟ _

 .بغلش کردم و بردم گذاشتمش روی مبل

 خب، بگو چی شده؟ _

 .چند بار پلک زدم و با تعجب نگاهش کردم

 شاهین! اون دیگه کی بود!؟

 ثریا! شاهین کیه؟ _

 :دست هاش رو برد سمت قلبش و گفت

 عخشمه _

دم به صدا زدن خاله بعد از چند یک وای کشیده گفتم و از جام بلند شدم، شروع کر 
 .لحظه با دو اومد پیشمون

 :با نفس نفس گفت

 چی شده خاله جان؟ _
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 :با حرص گفتم

 !خاله شاهین کیه؟ این بچه چی می گه؟ _

 .وا! چی می گه ماهورا، جان شاهین هم دوستشه تو مهد کودک با هم آشنا شدن _

 :سعی کردم داد نزنم و به آرومی گفتم

م هست دارید چی کار می کنید؟ آخه این چه حرف هایی که ثریا یاد خاله معلو _
 گرفته؟ عشق! به نظرتون زود نیست؟

 .نه، ماهورا لطفا تو کارهای ما دخالت نکن _

 .خاله جان، من دخالت نمی کنم فقط می گم از اآلن زوده براش _

 :با خشم گفت

چیه به تو هم ربطی می خوام دخترم این جوری باشه، از اآلن بدونه که عشق  _
 .نداره ماهورا

خیلی ناراحت و عصبی شدم از حرف هاش.نگاهی به ثریا انداختم اون هنوز بچه 
بود و توی دنیای بچه گونه اش سیر می کرد خیلی زود بود که این حرف ها رو توی 
ذهنش جا بدیم؛ اما متاسفانه خاله فکر می کرد جوری دید بچه برای آینده باز تر 

 .می شه

 .یچی نداشتم بگمه

 .کیفم رو از روی مبل برداشتم و به سمت در خروجی رفتم

 .خاله صدام کرد ولی جوابش رو ندادم و از خونه زدم بیرون

 سلمان

نگاهی به محمد و اهورا کردم. یه ساعتی می شد که داشتن شطرنج بازی می 
گه از کردن.روم نمی شد بهشون بگم خسته ام و خوابم می یاد، این هم یکی دی

 .اخالق های گند من بود
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به تلویزیون نگاه کردم، داشت فیلمی رو نشون می داد که مرد روی تخت خوابیده 
بود. چشم هام از خستگی باز نمی شد. این قدر خوابم می یومد که دیگه نتونستم 
 .جلوی خمیازه ام رو بگیرم و دهنم رو مثل اسب آبی باز کردم و یه خمیازه کشیدم

 .می کردم دهنم رو ببندم بسته نمی شدهر چی سعی 

 .اهورا نگاهی بهم انداخت که من رو در حال خمیازه کشیدن دید و زد زیر خنده

 .همین طور که می خندید از جاش بلند شد و به سمتم اومد

 ! این چه وضعشه؟إ داداش _

 :دهنم رو بستم، خجالت زده سرم و پایین انداختم و با آروم ترین لحن ممکن گفتم

 ...چیزه! چه طوری بگم _

 :پرید وسط حرفم و گفت

 !خوابت می یاد دیگه چه جوری بگمش چیه _

 :با کالفگی و خجالت گفتم

 .آره _

 :لب کجی کرد و گفت

 خب پاشو برو بخواب داداش. چرا تعارف می کنی داداشم؟ _

شم از ته دل خوشحال شدم که این قدر مهربون باهام رفتار کرد و از شنیدن دادا
 .گفتنش ذوق کردم

 .چشم داداش ممنون _

 .لبخندی زد و خواهرش رو صدا کرد

 .آیشواریا عزیزم، سلمان جان رو به اتاق مهمون ببر _
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اوه چه اسمی! آیشواریا واقعًا بهش می یومد. دختری بود که در کنار جدی بودنش 
ن می شاد بود و این ها رو وقتی فهمیدم که وقتی محمد و اهورا چیزی می گفت

 .خندید ؛ اما جدی بود و این از حالت صورتش معلوم بود

 :با لبخند به سمت ما اومد و گفت

 .چشم داداش _

بازوش رو به سمتم گرفت. نگاهی به صورت و بازوش انداختم. چشم هام از تعجب 
 .تا آخرین حد ممکن گرد شد

 االن باید چی کار کنم؟

با انگشتش اشاره کرد که دنبالش برم. لبخند کجی زد و بازوش رو انداخت پایین و 
به سمت پله ها رفتیم. پام رو روی اولین پله گذاشتم و از اول پله ها تا آخر نگاه 

 .کردم چشم هام مثل جغد گرد شد

 .یا خدا! چه قدر پله این همه رو باید برم باال؟ این جوری که خواب از سرم می پره

اصال حواسش به من نبود. می  نگاهش کردم. اون همین جور داشت می رفت و
 .خواستم صداش بزنم؛ ولی این قدر هول شده بودم که نمی دونستم چی بگم

 !خانم _

 ...به سمتم برگشت؛ اما پاشنه ی کفشش کج شد و

 ماهورا

توی ماشین پشت فرمون توی صندلی جا خوش کرده بودم و نگاهم خیره به رو به 
اشین جلویی وایساده بود دوختم. پالتوی . نگاهم رو به دختری که کنار مروم بود

کوتاه و مشکی به تن داشت که خیلی بهش می یومد و اندام زیباش رو به نمایش 
 .گذاشته بود

با اخم نگاهم رو ازش گرفتم. هیچ کس به زیبایی، ماهورا نیست. سرم رو روی 
 .فرمون آهسته فرود آوردم
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کم دارم از خودم می ترسم. دارم   زیادی مغرور بودم انگار. مغرور و خودشیفته! کم
کار هایی رو می کنم که اصال درست نیست. عقل نهیب می زنه به غلط بودنش 

 .ولی منه ماهورا غدتر از همیشه برام مهم نبود این تلنگرها

با صدای برخورد جسمی به ماشین سرم رو مثل جت از روی فرمون برداشتم و به 
ر بود که جلوی ماشین وایساده بود داشت صحنه ی رو به روم زل زدم. همون دخت

و حاال با سیلی ای که مرد بهش زد، صورتش سمت من چرخیده بود. سریع به 
حالت اول برگشت و رو به روی مرد ایستاد و شروع کردن به بحث کردن. با حرص 
نگاهشون کردم؛ حاال جای دیگه ای نیست برید به این دعواتون برسید؟ باید کنار 

اشه؟ چند دقیقه ای صبر کردم که ببینم می رن یا نه ولی دعواشون ماشین من ب
 :بیشتر شد. از ماشین پیاده شدم مشتم رو کوبیدم روی ماشین و با جیغ گفتم

چتونه شماها جای دیگه ای نیست به این کارتون ادامه بدید؟ اه یه بار اومدیم  _
 .بیرون ها

ن و من به روی خودم نیاوردم. به چند نفر که توی خیابون بودن با اخم نگاهم کرد
 مرد و اون دختر نگاه کردم

اصال به حرفم گوش نمی دادن، پام رو با حرص کوبیدم زمین ماشین رو دور زدم و 
 .جلوشون وایستادم

 دقیقا وسط خیابون بودیم

 ...ببینید _

 :دختر پرید وسط حرفم و با بغض گفت

 .بدید خانم لطفا من رو از دست این آدم منفور نجات _

 :خواستم حرفی بزنم که مرد با عصبانیت گفت

مگه صدبار نگفتم پای دیگران رو به مسائل زندگیمون باز نکن؟ بیا بریم خونه با  _
 .هم حرف می زنیم
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 :زن با گریه گفت

 .شهریار ولم کن چی از جونم می خوای؟ بذار به حال خودم باشم ولم کن _

 .سمت خودش کشید مرد به سمتش رفت و دستش رو گرفت و به

 .جلو رفتم و یک قدمیش وایستادم

 :انگشت اشاره ام رو باال بردم و با خشم گفتم

 ولش می کنی یا زنگ بزنم پلیس بیاد؟ _

 :پوزخندی زد و گفت

 .برو دختر جون چرت نباف _

 .دست دختر رو از دستش بیرون آوردم

 ذیت می کنی؟برو گمشو مرتیکه آزارت به کسی نرسیده اومدی یه زن رو ا _

 .با خشم به طرفم اومد و دستش رو باال آورد

با تعجب نگاهش کردم دستش پایین اومد برای سیلی زدن، خیلی ترسیدم چشم 
هام رو بستم و منتظر بودم که سیلی نوش جان کنم؛ ولی هر چی منتظر موندم 

 .خبری نشد

 ...چشم هام رو باز کردم با دیدن

 سلمان

ی کار کنم، چند بار پشت سر هم پلک زدم، سلمان االن می اصال نمی دونستم باید چ
یوفته می میره یه کاری کن پسر، نفس عمیقی کشیدم با سرعت خودم رو بهش 
رسوندم و دست هام رو باز کردم که بغلش کنم آیشواریا سعی کرد رو پاش وایسته 

 .ولی نتوست و افتاد بغلم محکم گرفتمش و چشم هام رو بستم

 :ر گذشت که تو بغلم تکونی خورد و گفتنمی دونم چقد

 .اوم، می شه ولم کنید _
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چشم هام رو باز کردم که دو گوی آبی یا نه سبز اصال هر چی انقدر زیبا بود که نمی 
تونستم نگاه خیرم رو بردارم تا حاال همچین چشم هایی ندیده بودم این دیگه واقعا 

 .چشم هاش سگ داره

دم که با صدای خدمتکار که داشت با کسی همین طوری داشتم نگاهش می کر 
 .حرف می زد به خودم اومدم زود از بغلم درش آوردم و صاف وایستادم

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

 .ممنونم _

 :لب باز کردم که چیزی بگم پرید وسط حرفم و گفت

 .سمت چپ اتاق سومی _

من رو خوند! به نظرم یه طوریه سرم رو تکون  و از پله ها رفت پایین، این االن فکر 
 .دادم تا از فکرش در بیام

 .ولی خودمونیما چه گرم بود بغلش

 ...محکم زدم به پیشونیم منم دارم می رم تو خط این

از پله ها باال رفتم اوه بابا چه بزرگه این جا، هر جا رو نگاه می کردم یک وسیله ای 
 .نم یک صد خانواده بتونن این جا زندگی کننبود، خدایی خیلی بزرگ بود فکر ک

 .از فکرم خندم گرفت

 .رفتم سمت اتاقی که گفت درش رو باز کردم و رفتم داخل

 ماهورا

 .مهرداد از تعجب دهنم باز موند اون این جا چی کار می کرد

 با عصبانیت عربده زد

 چه غلطی می خواستی بکنی ها! دستت رو کی می خواست بلند بشه عوضی؟ _

 :مرد)شهریار( با من من لب زد
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 .به تو چه چی کارته مگه می خواست تو کار ما دخالت نکنه تا من این کار رو نکنم _

 :مهرداد هلش داد سمت ماشین که خورد به در، دستش رو مشت کرد و گفت

 زود معذرت خواهی کن سریع _

 ...یه زن معذرت بخوام!؟ بیخیال من از بابامم معذرت خواهی نکردم حاال از  _

 .پوزخندی زد و از مهرداد فاصله گرفت

 .مهرداد به سمتش رفت و از یقه اش گرفت

 .آشغال زود بگو غلط کردم به خانوم یا نه همین جا خاکت می کنم _

 برو بابا _

تا این رو گفت مهرداد پرید بهش و از لباسش گرفت که افتاد رو زمین و شروع کرد 
 .به مشت زدن به صورتش

 دو به سمتشون رفت دریا با

آقا ولش کنید شوهرمو کشتیو توروخدا ولش کنید من معذرت می خوام جای  _
 ...شهریار فقط

 :مهرداد با عصبانیت گفت

 .باید یاد بگیره چه جوری رفتار کنه _

 وا دیگه داشت زیاده روی می کرد به سمتش رفتم

 آقا مهرداد _

 دست از دعوا و فحش دادن برداشت و نگاهم کرد

 !جانم _

 .ولش کنید تقصیر من بود تو کارشون دخالت کردم لطفا بیخیالش شید _

 .نگاهی به شهریار انداخت با پوزخندی زد و به آرومی چیزی بهش گفت
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با کنجکاوی نگاهش کردم گوش هام رو تیز کردم که بشنوم چی می گن ولی 
 .نشنیدم

 سلمان

 .خستگی نگاهش کردم با صدای محمد چشم هام رو به زور باز کردم و با

 .داشت وسایلش رو برمی داشت، فکر کنم همین جوری داشته صدام می زده

 !سلمان. سلمان، هوی داداش پاشو دیگه نمردی از گرسنگی سلمان _

 .بیدارم محمد _

 :برگشت سمتم و با قیافه جدی گفت

 .چه عجب بابا بیدار شدی االن بیست دقیقه اس دارم صدات می زنم _

 !ت تو این بیست دقیقه داشتی چمدونت رو از رو زمین بر می داشتیاون وق _

 .ابروهاش رو انداخت باال هیچی نداشت بگه

 .خب... پاشو بریم اهورا کارت داره _

 .زود پاشد و چمدونش رو برداشت و از اتاق زد بیرون

 .اینم یه چیش می شه ها دیوونه

های نیمه بازم به سمت در رفتم از تخت پایین اومدم، خمیازه ای کشیدم و با چشم 
 .بازش کردم و رفتم بیرون، اوه هنوز شبه تا فردا چی کار بکنم خوابمم دیگه نمی یاد

همین طور داشتم راه می رفتم که چشمم به اتاقی افتاد درش باز بود سرم رو 
 .جلوبردم و به داخل اتاق نگاه کردم

سمت خودش ولی هر کار می آیشواریا اون جا بود و داشت میزی رو می کشید به 
 .کرد میز تکون نمی خورد

تکیه دادم به در و نفس عمیقی کشیدم من که می تونم کمکش کنم چند ضربه به 
 .در زدم که صداش اومد
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 !کیه _

 :لبخندی زدم و گفتم

 سلمانم _

 《ماهورا》

 بفرمایید _

 .دستمال رو از دستم گرفت و پیشونیش که عرق کرده بود رو پاک کرد

 نونمم _

خواهش می کنمی زیر لب گفتم نگاهم رو دوباره بهش دوختم چشم هاش رو هی 
 .باز و بسته می کرد و به خیابون نگاه می کرد

 .دست خودم نبود همین طور خیره نگاهش می کردم

با دستم شالم رو کمی جلو آوردم نگاهی به اطراف کردم ابرومو باال انداختم کاری 
 .که همیشه می کنم

 .کنارش لبه ی جوب نشستم  خم شدم و

 .با دادی که زد از ترس تکونی خوردم

 آخه کی می گه با این مردا دهن به دهن بذاری؟ها؟ _

 .با چشمای اندازه توپ بهش نگاه کردم

 !جان _

 :اخم کوچیکی کرد و گفت

 .هی دختر این جوری نگاه نکن به من _

 :قیافه حق به جانبی گرفتم وگفتم

 !!مگه چشه _
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 .ابروعه پاشو بریم چش نیس _

 .من هنوز کار دارم شما بفرمایید _

 《مهرداد》

چقدر رو اعصابم بود این دختر اون مرتیکه یالغوز رو برای این که اعتمادش بهم 
 .جلب شه از زیر کارتون کشیدم بیرون، حاال برای من زر زیادی می زنه

 وقتی یه آقا کاری ازتون می خواد باید بگید چشم افتاد؟ _

 :کوچیکی کرد و باالخره دهنش و از هم باز کرد و گفتاخم  

 .چون کمکم کردید می گم چشم وگرنه من به هر کسی چشم نمی گم _

 !ماشین خودم چی می شه؟ _

 :دستش رو با کالفگی داخل موهاش فرو برد و گفت

 .ماهورا خانوم چند بار بگم می فرستم بیان ببرن _

 ...اگه _

 .کیفم که دستش بود هلم داد توی ماشیندر ماشین رو باز کرد و با  

 !اع چرا این جوری می کنید _

 .بشین بریم دیگه این قدر سوال نپرس _

با حرص نگاهش کردم و نشستم توی ماشین در رو محکم به هم زد و خودشم سوار 
 .شد

ماشین رو روشن کرد و راه افتاد، گوشیش رو از روی داشبورد برداشت و شماره 
 .کسی رو گرفت

 .یه آدرس برات می فرستم برو ماشین رو بردار ببر _

 .قطع کرد و گوشی رو به سمتم گرفت
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 :نگاهش کردم و گفتم

 ها؟ _

 :دندون هاش رو روی هم فشاری داد و گفت

 .ها نه بله، بگیر آدرس این جا و خونتون رو براش بفرست _

 .چی! خونمون رو، نه نه _

 :فرمون ماشین رو محکم فشرد و گفت

 کجا؟پس   _

 :با حرص و خشم بهش گفتم

 .گفتم خودم می رم اه _

خب دختر آروم باش می برمت یکم دور دور می کنیم بعد هر کار دوست داشتی  _
 .برو بکن

 .دستم رو بردم سمت ضبط و روشنش کردم که آهنگ خارجی پخش شد

 .نگاهی بهش انداختم اینم از این ها گوش می ده

 .اوی نگاهش کردملبم رو کمی کج کردم و با کنجک

 .با صدای خنده ی بلندش سریع درست نشستم

 !چته تو _

 :با خنده گفت

 ...لب و لوچه ات جمع کن دختر این چه وضعشه نمی گی _

 《مهرداد》

با دیدن قیافه اش تو اون حالت برای یه لحظه یه جوری شدم حس خاصی بهم 
هر فردی رو جذب  دست داد از این که پیش منه، ماهورا دختر زیبایی بود که
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خودش می کرد ولی این اخالقش گند می زد به همه چی دختر بسیار بسیار مغروری 
 .بود و فکر کنم به دست آوردن دلش خیلی سخت باشه

 .به تو چه دوست دارم همین طور باشه _

 :با شیطنت لب زدم

 !که دوست داری آره _

 .هوم _

 《سلمان》

 :شیدن میز برداشت نگاهم کرد و گفترفتم داخل اتاق که آیشواریا دست از ک

 !خوب خوابیدید آقا سلمان _

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

 .بله مگه می شه بد بخوابم ممنونم _

با چشم های زیباش بهم نگاه می کرد چشم هاش هر آدمی رو جذب خودش می 
 .کرد

 .با صداش از فکر اومدم بیرون

 !ببخشید کاری داشتید با من که اومدید اتاق؟ _

 :چند قدم رفتم جلو و روبه روش وایستادم و گفتم

 ...خب _

 :اشاره ای به میز کردم و گفتم

 !فکر می کنم به کمک نیاز دارید نه _

 :موهاش رو با دست درست کرد و با کمی من من کردن گفت
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میز رو از این جا بردارم ولی خب آره کمک نیاز دارم، یه ساعته می خوام این  _
 !سنگینه و نمی شه خدمتکار ها هم رفتن اون ور خب، خب می شه کمکم کنید

 :با لبخند لب زدم

 .بله چرا که نه _

 .به سمت میز رفتم و با یک حرکت بلندش کردم

 :نگاهم رو دوختم به آیشواریا با بهت بهم نگاه می کرد تک خنده ای کردم و گفتم

 !چیزی شده _

 :ه بازوهام نگاهی انداخت چند بار پلک زد و گفتب

 .هی.. چی اوم بذاریدش این جا خیلی ممنون _

کاری که گفت رو کردم لبخندی بهش زدم وقتی دیدم تو فکره و چیزی نمی گه از 
 .اتاق رفتم بیرون

 《سلمان》

از اتاق که بیرون اومدم به سمت پایین رفتم، اهورا و مردی داشتن با صدای بلندی 
 .می خندیدن، رفتم سمتشون

 .سالم _

 .اهورا و مرد با صدای من به سمتم برگشتن

 :اهورا با لبخند گفت

 !علیک سالم آقا سلمان خوب خوابیدی _

 .عالی، مرسی داداش _

 :اهورا لبخندی زد بهم و رو کرد به مرد و گفت

 .پدر ایشون آقا سلمانه _
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 .و دستش رو به طرفم آورد مرد که حاال فهمیدم پدر اهوراست به سمتم اومد

 .چه حالل زاده ای هم هستی ها داشتیم صحبتت رو می کردیم _

 :خندیدم و دستم رو گذاشتم توی دستش و گفتم

 .لطف دارید جناب _

 :اشاره به مبل ها کرد و گفت

 .بیا بشین پسرم _

کاری که گفت رو کردم و نشستم دست هام رو توی هم کردم و با لبخند نگاهش 
 .کردم

 .خواست چیزی بگه که گوشیه اهورا زنگ خورد

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

 .پوزش _

 .و زود پاشد و رفت دستی به لبم کشیدم که جلوی خندم رو بگیرم

 .با صدای پدرش زود نگاهش کردم

 .خب یکم از خودت بگو پسرم _

 :با لبخند گفتم

 .انه، با مادر و خواهرم زندگی می کنم پدرمم فوت شدهخب من اسمم سلم _

 .آروم زیر لب گفت خدا رحمتش کنه

 ...ممنونم، خب وضع مالیمم _

 .دستش رو باال برد به نشونه این که سکوت کنم

می دونم پسرم در جریانی که فردا می ریم که حرفای آخر درباره این که قبول  _
 !شدی یا نه رو بزنن
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 .بله _

 :د گفتبا لبخن

 .خب به نظر من که قبولی همه چیت که خوبه _

 :با خوشحالی گفتم

 .ممنون _

 :از جاش پاشد و گفت

 .خب االن بریم شام بخوریم بعد استراحت که فردا خیلی کار داریم _

 《ماهورا》

ببند دهنت رو چرا چرت می گی، ماشین رو نگه دار عوضی.از اولم معلوم بود مثل  _
 .بقیه مردایی

 .رو برداشتم و گوشیم رو از داخلش برداشتمکیفم 

شماره ی کیانا رو گرفتم، بوق دوم که خورد مهرداد زد روی ترمز که به جلو پرتاب 
 .شدم و سرم خورد به شیشه ماشین

 :با درد لب زدم

 .آخ سرم، آی _

 .افتادم پایین صندلی جوری که سرم روی صندلی بود

 .بسته می شدن رو باز کردمبا صدای داد مهرداد چشم هام که داشتن 

 :اومد نزدیکم و دستم رو گرفت تو دستش وگفت

 ماهورا! عزیزم حالت خوبه؟ _

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

 .ولم کن دست به من نزن گفتم باهات نمی یام هی گفتی بیا ببین چی کارم کردی _
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 :دستاش رو باال برد و گفت

 ...ن ماهورامعذرت می خوام ببی _

داشت حرف می زد که یه دفعه سرم تیر کشید دستم رو گذاشتم روی سرم با حس 
 .کردن مایع غلیظی روی سرم دستم رو برداشتم و نگاه کردم

 :جیغی زدم

 !خون _

 :مهرداد باترس گفت

 چت شد!؟ _

 :با ترس گفتم

 .خون _

 .و بیهوش شدم

 《سلمان》

 یکی تو فکره عشقه _

 یکی تو فکره یاره

 .کی منم که دارمی

 :با صدای کوبیده شدن دستی به در،دوش حموم رو بستم و داد زدم

 بله؟ _

بیا بیرون دیگه این یازدهمین آهنگه داری می خونی ها هنوز تموم نشده این  _
 دوش ده دقیقه ایت!؟

اوه اصال حواسم نبود، هر وقت می یام حموم شعرمی خونم که زمان از دستم در 
 .می ره
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 .ی یام محمداالن م _

دوش رو باز کردم و همینطور که موهام رو میشستم نگاهی به دور و بر حموم کردم 
 .آخه مگه می شه از این حموم دل کند

وان بزرگ یه عالمه شامپو و صابون رنگارنگ اصال حمومشون اندازه خونه ما بود، 
 .وان هم اندازه حموم ما

 .م خبر نداشتمدست از نگاه کردن برداشتم چه قدر ندیده بود

 .دوش رو بستم و به سمت رختکن رفتم

لباسام رو که پوشیدم در رو باز کردم و رفتم بیرون محمد روی تخت نشسته بود و 
 .نگاهش به در حموم بود

 .محمد پاشو بریم_

 :پاشد و رو بهم گفت

 ...بذار بقیه شو شعرت رو بگم، یکی منم که منتظر نشسته، یکی منم که _

 :و گفتم زدم زیر خنده

 .ببخشید داداش پاک یادم رفت که امروز روز مهمیه و باید زود بریم _

 :پشت چشمی نازک کرد و گفت

بیا بریم، خداروشکر کن عمو جان نیومد یا نه االن باید سرت زیر، اوم پتو می کردی  _
 .از خجالت

 :تک خنده ای کردم و گفتم

 !برای چی _

ل از حموم می کشیدت بیرون دوم:چون اول:در رو باز می کرد می یومد داخ _
 .حوصله منتظر موندن رو نداره و عصبی می شه

 ...خب _
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 :انگشت سومش رو برد باال و گفت

سوم: این جور که فهمیدم آقا سلمان اصال عادت نداره در جایی رو ببنده یا قفل  _
 !کنه نه

 :سرم رو خاروندم و گفتم

 .خب، بعضی موقع ها یادم می ره

 .ای باال انداخت و رفت سمت در و بازش کرد محمد شونه

 .دنبالش رفتم، فکر نمی کردم عمو جان چنین اخالقی داشته باشه

 .از این به بعد فکر کن

 .باز خود صحبتیم شروع شد

 《مهرداد》

نگاهی به صورت رنگ پریده ماهورا کردم سه ساعتی بود که آورده بودمش 
 .بیمارستان و هنوز بیهوش بود

 :زدمآروم صداش 

 !ماهورا، ماهورا جان _

 .هوف حاال چه غلطی بکنم خواستم خوب کنم زدم همه چی رو خراب کردم

 .با تکون خوردن چشم هاش با خوشحالی نگاهش کردم

 :چشم هاش رو باز کرد و با تعجب و صدای خواب آلودش گفت

 من کجام!؟ _

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .اوم بیمارستان _

 :با تعجب لب زد
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 بیمارستان! چرا؟ _

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

 !هوی وایسا می گم من چرا بیمارستانم _

 :برگشتم سمتش و گفتم

 !یادت نیست سرت خورد به شیشه ماشین _

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

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

 !اع دختر چی کار می کنی _

 :با خشم لب زد

 .ول کن دستمو می خوام برم از این جا حالم بهم خورد _

 !می رم دکتر بگم بیاد بعد اگه مرخص کرد هر جا بخوای می برمت باشه _

 《ماهورا》

 :و لب زدمچشم هام رو بستم 

 .دستم رو ول کن _

 :سریع دستش رو برداشت و گفت

 .برم دکتر رو بگم بیاد _

توجهی به حرفش نکردم و دوباره دراز کشیدم رو تخت آخ عوضی خدا نکشتت من 
روی صورتم خیلی حساسم حاال این زد این جوری کرد سرمو که چند وقت باید باند 

 .داشته باشه
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 .رد و مرخصم کرددکتر که اومد سرمم رو باز ک

با مهرداد به سمت ماشینش رفتیم خواست کمکم کنه که نذاشتم و خودم نشستم 
 .زیر لب چیزی گفت که متوجه نشدم و برامم مهم نبود

 .در رو برام بست و خودشم اومد سوار شد

 .تکیه دادم به در و چشم هام رو بستم

 .راه افتاد و ضبط رو هم روشن کرد

 《ماهورا》

 .وشش کنی سرم درد می گیرهمی شه خام _

 .بله چشم شما امر کن فقط _

 .خب بابا چه خود شیرینی هم می کنه

 :حرفی نمی زدیم و اونم می روند همین طور بعد از چند دقیقه گفت

 .آدرس بده _

 :آروم گفتم

 !آدرس کجا _

 :چند ضربه با انگشتش زد روی فرمون و گفت

 .خونتون _

 :با حرص گفتم

 .یه تاکسی بگیر برم یا ببرم که با ماشین خودم برمالزم نیست یا  _

 :با خشم به سمتم برگشت و گفت

 !!مگه من مردم که بذارم با این حالت ماشین برونی یا با تاکسی بری ها _



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

85 

 

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

 .م نیاری که این بار موهاتو از بیخ می کنمهی جلوتو نگاه کن باز یه بالیی سر  _

 .زد زیر خنده و دستش رو گذاشت روی دستم که زود عقب کشیدم

 :مهرداد با تعجب گفت

 .چرا این جوری می کنی دختر نمی خورمت که _

 .جوابش رو ندادم و آدرس خونه رو دادم

 .بعد چند دقیقه رسیدیم نزدیک خونه مون

 :فتمسریع برگشتم سمت مهرداد و گ

 .همین جا نگه دار خودم می رم _

 :متفکر گفت

 ...یعنی چی دختر با این حالت _

 .مهم نیست می رم خودم _

 .خودم می برمت نگران هیچی نباش اگه نگران خانوادتی اونش با من _

 .دستم رو با حرص روی صورتم کشیدم این دیگه کیه! گیر چه آدمی افتادم ها

 《سلمان》

 .م و منتظر بودیم که من رو صدا بزننتوی سالن نشسته بودی

 .خیلی استرس داشتم جوری که پاهام می لرزید

 :محمد صورتش رو کرد بهم و گفت

 .چته پسر یخ که ننداختن تو شلوارت این طوری می لرزی _
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تک خنده ای کردم خواستم حرفی بزنم که با شنیدن اسمم توسط اهورا سریع 
 .االبرگشتم سمتش اشاره ای گرد که برم ب

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

 .اون مرد رو ببین _

 .اشاره ای به مرد پیری کرد که پشت صندلی نشسته بود

 !خب _

اون آمیتاب باچانه بهترین بازیگره مرده فیلم های زیادیم بازی کرده االنم مجری  _
 .و داور هست برای این که اعالم کنه قبول شدی یا نه

 .هانآ  _

 .اهورا اشاره ای به داور ها کرد و گفت که شروع کنن به حرف زدن

 .هر حرفی که می زدن اهورا برام ترجمه می کرد

 .خدای من زبون هندیم باید یاد بگیرم این طور که معلومه از نظر من سخت هست

 :اهورا رو کرد بهم و گفت

 !تا این جاش فهمیدی _

 .آره _

صحنه ای که دورتر از ما بود و نقشی که اقای آمیتاب با دست اشاره کرد برم روی 
 .داده بود رو اجرا کنم

نقش مردی رو باید بازی می کردم که عاشق هیجانه و پول های آدم های پولدار و 
 .کثیف رو می دزده و به بچه های فقیر کمک می کنه

 :اهورا گفت

 .شروع 1.2.3
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 《سلمان》

 :شروع کردم به اجرا کردن نقش

بیمارستان رو باز کردم و رفتم داخل با دیدن دختر کوچولو که بیهوش روی در اتاق 
تخت بود نفسی کشیدم و خواستم از در برم بیرون که نگاهم به انگشتش خورد که 

 .تکون خورد

همین طور نگاهش می کردم چشم های زیباش رو باز کردو با لبخند بهم نگاه کرد 
 .خواست که برم پیشش لبخندی بهش زدم با انگشت اشاره اش ازم

آروم رفتم سمتش و پایین تخت نشستم و دستش رو گرفتم و چشم هام پر از اشک 
 .شد

 .به هندی "خوبی" رو ازش پرسیدم

 .که دوباره سرش رو تکون داد

 .با انگشتم اشکم رو پاک کردم و با خوشحالی از جام بلند شدم

ب انجام می دی لذت می مادر همیشه می گفت از راه رفتنت وقتی یه بزرگ و خو
 .برم

 .خدا کنه برای همه این طور باشه

 .با شنیدن کات گفتن داور ایستادم

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

 :اهورا با میکروفون گفت

 .ترکوندی پسر _

 .با خوشحالی نگاهش کردم و چشمکی بهش زدم

 《ماهورا》

 !.ه دار لطفااه نمی خوام کاری برام بکنی نگ _
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 :کالفه گفت

 .دختر چه حرفی می زنی ول کن دیگه _

 .با رسیدن به درحیاط ماشین رو نگه داشت خواستم زودتر پیاده شم که، قفل رو زد

 !بشین سر جات گفتم اگه خانوادت چیزی گفتن با من افتاد _

 .دندونام رو با حرص فشردم و دست به سینه نشستم

 .ن رو زدپیاده شد و رفت و زنگ آیفو

 .چند دقیقه ای گذشت که در باز شد و مامان و سمیه خانوم اومدن بیرون

 .اه باز اومده این جا این که

 《ماهورا》

 :مامان سریع به سمت ماشین اومد و در رو باز کرد دستشو زد به صورتش و گفت

 !!ای وای من چی شدی ماهورا_

کنم فهمید اون باید جواب از ماشین پیاده شدم نگاهم دوختم به مهرداد که فکر  
 .مامانم رو بده

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

من بیرون بودم که دیدم دخترتون با ماشین خورد به درخت اون جا خیلی خلوت  _
 .بود برای همین من بردمش بیمارستان خانوم سعیدی

 :مامان با لبخند نگاهش کرد و گفت

 .ده ممنون پسرمخدا خیرت ب _

نگاهم خورد به سمیه خانوم که با چشم غره به مهرداد نگاه می کرد، پوزخندی زدم 
 .هر چی هست از پسر تو که بهتره

 :مهرداد گفت
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 .خواهش می کنم وظیفه بود کاری نکردم _

 :و رو کرد به من و گفت

 ماهورا خانوم شما کاری با من ندارید؟ _

 :فتمبی اختیار لبخندی بهش زدم و گ

 .نه ممنون _

 :مامان زود گفت

کجا! بمون پسرم مگه من می ذارم بری باید یه چایی قهوه ای بخوری تا بذارم  _
 .بری

 :مهرداد تک خنده ای کرد و گفت

 .چشم، چون خیلی هوس چایی کردم می مونم _

 :مامان گفت

 .پس بریم _

 :مهرداد رو کرد به مامان گفت

 .م رو بردارم می یامشما برید من کیف ماهورا خانو _

 باشه پسرم _

 《ماهورا》

 :مامان بهم گفت

 .بریم ماهورا _

 .نه خودم می یام با آقا مهرداد _

 .مامان لبخندی زد وبا سمیه خانوم رفت داخل حیاط

 :رو کردم به مهرداد و گفتم
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 .ماشینم رو می خوای چی کار کنی اون که هیچیش نشده _

 :مهرداد تک خنده ای کرد و گفت

 .غصه اونم نخور می دم بچه ها یکم درب و داغونش کنن _

الزم نیست دیدی که براشون اصال مهم نبود این جور چیزا البته برای منم فکراشون  _
 .اصال مهم نیست

 .هومی گفت و در ماشین رو باز کرد و کیفم رو برداشت

 :به سمتم اومد و گفت

 !کمکت کنم یا خودت می تونی _

 .می تونم _

 《سلمان》

داور به همه کارتی رو نشون داد که همه با دیدنش پاشدن و شروع کردن به دست 
 .زدن

 .و این نشونه این بود که قبول شدم

 .پله هارو پایین رفتم و به سمت عمو جان رفتم

 :با خوشحالی گفت

 .قبول شدی پسر قبول شدی _

 :با ذوق لب زدم

 .با کمک های شما مگه می شد قبول نشم _

 :متش گرفتم و گفتمدستم رو س

 .ممنونم عمو جان _

 .دستش رو گذاشت توی دستم و کشیدم سمت خودش و با دست به پشتم زد
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 .من که کاری نکردم پسر _

 :محمد از پشتش اومد بیرون و گفت

 .هی بچه خوشگل همه کارا رو من کردما باید االن بغل من باشی _

م زدم به بازوش و بغلش من و عمو جان زدیم زیر خنده به سمتش رفتم و محک
 .کردم

خدا بگم چی کارت کنه سلمان با این دستای آهنیت آخرش کار دست من می  _
 .دی

 .خندیدم خواستم چیزی بگم که با صدای عمو جان حرفم رو نزدم

بریم پسرا هفته دیگه خبرمون می کنن االن من می رم خونه شما هم سلمان رو  _
 .کنینببرید خوشتیپ که هست خوشتیپ ترش  

 :محمد گفت

 .چشم _

 :سرم رو باال گرفتم و تو دلم گفتم

 .خدایا واقعا ممنونتم خدایا شکرت، این چند روز بهترین روزای عمرم بود

 .ایشاهلل بتونم براشون جبران کنم

 《سلمان》

 یک هفته بعد*

 .با صدای محمد برگشتم سمتش سرش گرفت و پایین و تا باال بهم نگاه کرد

 .پ شدی تو، امروز می خورنت هاجون چه خوشتی _

 .خندیدم، عطر رو گذاشتم رو میز و به سمتش رفتم

 :با لبخند گفتم
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 .نترس برای تو هم می مونه _

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

 !یعنی باور کنم سلمانی _

 :چشمکی زدم و گفتم

 .آره داداش _

 :زد به گونه اش و گفت

 .ی قبولم کردیواو پس به همسر _

 .پرید بغلم

 !وای سلمان _

 .با چشم های قلمبیده به رو به روم نگاه می کردم

 .خدای من این پسر دیوونه بود

 :با تعجب از بغلم بیرون آوردمش و نگاهش کردم گفتم

 .محمد این کارارو نکن حس یک... بیخیال نکن _

 .چشم غره ای بهم رفت که بهش خندیدم

 .ز کردمزدم پشتش و در رو با

 .از اتاق بیرون رفتم، امروز قرار بود بریم

سر صحنه اولین فیلمم رو بازی کنم، فقط خدا می دونست چقدر خوش حالم، تند 
 .پله ها رو پایین رفتم بازم همه منتظر من بودن

 :سالمی کردم، نگاهی بهشون انداختم و گفتم

 بریم!؟ _

 :اهورا سرش رو از توی گوشیش در آورد و گفت
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 .ایسا آیشواریا هم بیادو _

 .اوه اونم می یاد

 《سلمان》

چند دقیقه منتظر موندیم که بیاد با شنیدن صدای پاشنه های کفش سرم رو باال 
 .گرفتم

هم من محو اون شدم هم اون، خیلی زیبا شده بود با لباس قشنگی هم که پوشیده 
 .بود زیبا تر شده بود

 .عمو جان به زور نگاهم رو ازش گرفتمتو توصیف لباس اصال خوب نبودم، با صدای 

 .خب چی کار کنم مگه می شه از همچین دختری چشم برداشت

 .بریم پسرا اولین روز که نباید دیر کنیم _

همه باهم رفتیم بیرون، آیشواریا با عمو جان با یه ماشین دیگه رفت ما هم با 
 .ماشین اهورا

 :ررفتم عقب نشستم و به در تکیه دادم ورفتم تو فک

 .قرار بود نقش کوچیکی بهم بدن تا بتونم خوب بازی کنم

 .چون اولین بار هم بود کمی استرس داشتم و هم خجالت می کشیدم

می خواستم خوب خودم رو بهشون ثابت کنم که بفهمن یک پسر بی پولم می تونه 
 .کارای بزرگ انجام بده

 .رین کار زندگیمهشاید به نظرشون این کار کوچیک باشه ولی به نظر من بزرگت

عمو جان کارگردانش بود و برای من تازه کار خیلی خوب بود اسم فیلم هم بهم 
 .گفت،برای لقبمم اسم بزرگی انتخاب کردم

 .ماشین که ایستاد پیاده شدم

 .زیر لب تکرار کردم
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 .سلمان خان آره من سلمانم خان بزرگ _

 《ماهورا》

گذشت، هر روز بهم زنگ می زد و   یک هفته از روزی که مهرداد اومد خونمون می
حالم رو می پرسید جوری که دیگه وابسته شده بودم به زنگ زدناش و اگه یه روز 

 .زنگ نمی زد تو خودم می رفتم و ناراحت می شدم

امروزم از همون روز ها بود ساعت دو عصره ولی هنوز زنگ نزده، نمی دونم چرا 
 .این قدر دل نازک شده بودم

شدم، من دختر مغروری بودم که هیچی برام مهم نبود ولی االن  زود ناراحت می
کارای مهرداد برام مهمه همه کاراش به دلم می شینه تا االن دو بار جونم رو نجات 

 .داده و این من رو بیشتر می کشه سمتش

 !گوشی رو توی دستم فشردم دو دل بودم که خودم زنگ بزنم یا نه

 《مهـرداد》

 .لبخند سرم رو از روزنامه بیرون آوردم با صدای زنگ گوشی با

 .دخترک مغرور زنگ زد هه

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

 سالم ماهورا خانوم خوبی _

 :چند لحظه هیچی نگفت تا صداش زدم

 !ماهورا _

 :هل گفت

 !جانم _

 .فت، پس باالخره نقشم گرفتشنیدم که اوهی زیر لب گ
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 :با من من گفت

 !خوبید آقا مهرداد چرا صداتون خسته اس _

 :لبخندی زدم و چند تا نفس عمیق کشیدم و لب زدم

 .نگو دختر از صبح دارم کار می کنم خیلی خستم _

 :با نگرانی گفت

 الهی، خسته نباشید خودتون اذیت نکنید. چیزه کاری از دست من بر می یاد؟ _

 :دیدم و گفتمخن

 !نه ممنون خانومی، تنها کاری که می تونی برام انجام بدی می دونی چیه؟ _

 :با تعجب گفت

 !چیه _

 :چرخیدم سمت خواهر گرام و به اپن تکیه دادم لب زدم

 .مواظب خودت باشی _

 》سلمان》

همه به سمت در رفتیم اهورا در رو باز کرد و رفتیم تو بیست نفری اون جا بودن و 
 .دیدن ما از جاشون پاشدنبا 

 .سرم رو تکونی دادم و همراه بقیه به سمتشون رفتیم

به همه سالم کردم، که کارگردان فیلم یعنی آقای جی کی بیهاری اومد سمتم، عمو 
جان بخاطر عمل قلبی که داشت گفت نمی تونه کمک کنه و از ایشون خواست که 

 .فیلم رو کارگردانی کنه

 .ریع دستم رو توی دستش گذاشتمدستش رو سمتم گرفت، س

 .دستم رو فشرد و شروع کرد به حرف زدن با حالت گیجی نگاهش کردم
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 .بعد چند ثانیه دستم رو باال بردم و ازش خواستم که سکوت کنه

 .برگشتم عقب و به اهورا نگاه کردم بازم گوشیش دستش بود

 .ن کار رو کردمبا کالفگی به کارگردان نگاه کردم لبخندی بهم زد که منم همو

 .دستش رو بیرون آورد و به سمت میز و صندلی رفت

 .منم زود به سمت اهورا رفتم

 :با حرص گفتم

 .اهورا پسر نمی شه این گوشیو خاموش کنی بیای ترجمه کنی بفهمم چی می گن _

 :لبخند دندون نمایی زد و گفت

 .ببخشید حاال چیزی نشده که _

 .ن اصال به حرفاش گوش ندادمچیزی نشده! االن فکر می کنه م _

 :متفکر گفت

گوش که دادی فقط نمی دونستی چی می گه کاش این هفته می فرستادمت که  _
 ..بری

 کجا می فرستادی؟ _

 :دستش رو داخل موهاش فرو برد و گفت

 .کالس زبان _

 :با تعجب گفتم

 .زبان!؟من و کالس زبان! عمرا خیلی سخته _

 .در آخر کشید موهاش رو چند بار تکون داد و

 .دستش رو گرفتم که موهاش رو نکنه

 :لب زد
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اگر به جای اون کارایی که با محمد تو این یک هفته کردید می رفتید کالس زبان  _
 .االن خجالت زده نمی شدی

سرم رو به چپ و راست تکون دادم اوه از کجا فهمید این، نکنه کسی رو گذاشته 
 .جاسوسی مارو بکنه

 .د گفتم این کار رو نکن کو گوش شنوااه به اون محم

 ...چیزه اهور _

 :پرید وسط حرفم و با خنده گفت

خب دیوونه اگه با اون کفشای اندازه چی می زد جاییت می خواستی چی کار  _
 !کنی ها؟

 :دستی به لباسم کشیدم و گفتم

 ...تقصیر من نبود که محمد هلم داد منم خوردم بهش _

 :زد زیر خنده و گفت

 !ن یکی دیگه چی موهاش گیر کرده به دکمه لباست اون چیاو _

 .لبم رو گاز گرفتم که صدای خندم بلند نشه

 :و گفتم

 .خب خودش اومد نزدیکم منم خواستم فاصله بگیرم که اوف نگم بهتره _

 .نه بگو _

 :ادامه دادم

 ...هیچی دیگه تا من این ور رفتم اونم کشیده شد طرفم و یه جیغ زد که _

 .یدن صدای آیشواریا کنارم سکوت کردمبا شن

 !داداش _
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 .نگاهش کردم که چشم هاش رو ازم گرفت

 :اهورا نگاهی به من کرد و بعد به آیشواریا و گفت

 !جان دلم؟ _

 :آیشواریا نزدیک تر شد و گفت

چه خبرته انقدر بلند می خندی! بابا گفت بیام بهت بگم کلی کارداریم اونوقت تو  _
 ..و آقا سلمان

 نگاهی به من کرد و با ناراحتی رو برگردوند و ادامه داد

 .تو و آقا سلمان این جا می خندید _

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

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

 ماهورا

و به روی خودم هوف نه اینم خوب نیست، مانتو دیگه ای برداشتم و جلو آینه ر 
 .گرفتم

 .اه اینم نه

با حرص و ناراحتی نشستم رو تخت امروز قرار بود مهرداد بیاد دنبالم که باهم بریم 
 .بیرون

چند بار خواستم با کیانا برم بیرون ولی هر بار که حاضر و آماده بودم که برم مهرداد 
 !فتارش چیهزنگ زد و گفت که نباید هیچ جا برم اصال نمی فهمیدم دلیل این ر 

 .ولی کیانا می گفت

چند روز پیش که مهرداد پیش عرشیا بوده از من تعریف می کرده و می خواسته 
 !من رو غافل گیر کنه حاال نمی دونم چه غافل گیری می تونه باشه

 .با صدای زنگ گوشیم با ترس از روی تخت پریدم
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نده ی اسمیگ.. اه کیانای انتر ببین چه آهنگ زنگی گذاشته صدای وحشتناکه خ
 .اصال اسمشم نمی دونم، ولی خیلی ازش می ترسم

 .روی گوشی اسم مهرداد خود نمایی می کرد

 :وصلش کردم و با استرس گفتم

 !جانم _

 :با مهربونی گفت

 ...خانومی آماده ای من دو دقیقه دیگه در خونتو _

 :پریدم وسط حرفش و سریع گفتم

 ...فعال فعال وای نه مهرداد من هنوز حاضر نیستم _

 .زود گوشی رو پرت کردم روی تخت و به سمت کمدم رفتم

فقط چند تا دیگه مانتو بود گیج نگاهی بهشون کردم و کت زرد رو که شبیه مانتو 
 .بود رو برداشتم

زیاد رنگش روشن نبود، زود پوشیدمش، روسری و شلوار کرمی رو هم برداشتم و 
 .پوشیدم

 یف و پالتوم رو هم برداشتم و به سمت در رفتمخب اینم از لباس، کفش ها، ک

 سلمان

 .به حرفای اهورا با دقت گوش می دادم

 Biwiتو این فیلم نمی دونم نقش اول کی بود ولی منم نقش خوبی داشتم.اسم فیلم
Ho To Aisi بود. 

اسمم ویکی بود و تو خانواده خوبی زندگی می کردم برادرم سورج پسر با ادب 
 .ادب بودم ها خانواده منم با
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ما تو خانواده خوبی بودیم و مادرم دوست می داشت که سورج با دختر پولداری 
 .عروسی کنه ولی سورج با دختر فقیری به اسم شالو ازدواج کرد

مادر منم هر کار برای بیرون کردن شالو می کنه تا این که شالو میاد و همه حرفاش 
 .ادرم وا میستم و هم پدرمو حقیقت رو به ما میگه که هم من تو روی م

 .و باالخره زندگی برادرم خوب میشه و همچنین زندگی ما

 .این داستان فیلم بود به نظرم خیلی آسون بود

 .کارگردان با لبخند به من و اهورا نگاه می کرد

 :اهورا گفت

 چطوره؟ _

 :لبخندی زدم و گفتم

 .مثل آب خوردنه _

هندیا تو سه روز فیلم می دن بیرون  آره می بینمت تو رو هم، شنیدی می گن _
 .حکایت االنه، تو سه روز اینو نوشته

 :با تعجب گفتم

 جدی! نمی دونستم االن ایم رو خودش نوشته؟ _

 .سرش رو تکون داد به نشونه تایید

 :شونه ای باال انداختم و زیر لب گفتم

 .دمشون گرم بابا _

 《ماهورا》

خوندم با تعجب نگاهش کردم و دستم نشستم تو ماشین و صورتم رو به سمتش چر 
 .رو گذاشتم رو گونم
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 :خندید و گفت

 .این جوری نگاهم نکن خب دلم تنگ شده بود برات _

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 .آها خب سالم _

 :لبخندی زد و گفت

 .می بینی چی کار با آدم می کنی سالم یادم رفت _

 :لبخندی زدم که نگاهم کرد و گفت

 .بخند با خنده زیبا تریهمیشه  _

 .دوست داشتم تا صبح ازم تعریف کنه چون خیلی حرفاش برام شیرین بود

 .با صداش از فکر اومدم بیرون و نگاهش کردم

 !ماهورا _

 :سرمو تکونی دادم و گفتم

 !جانم _

 .هی می خواست حرف بزنه ولی حرفش رو می خورد

 :با نگرانی گفتم

 چیزی شده مهرداد؟ _

 :وند و گفتسرش رو خار 

 .خب چه جوری بگم اصال روم نمی شه بگم _

 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 .نه بگو _
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 :با استرس گفت

خب ببین من توی یه مسابقه باختم، و پول بزرگی باید به یه نفر بدم از شانس  _
 .گندم اون روز که داشتم پول رو براش می بردم دزد پوال رو زد

 اس؟وای نه چه کاری از من ساخته  _

 :کالفه گفت

 .برای همین روم نمی شد بگم ولش اصال بیخیال _

 :با لبخند گفتم

 چقدر پوله؟ _

 :چند دقیقه سکوت کرد و گفت

 .پونصد میلیون _

 :با دهن باز گفتم

 پونصد میلیون؟ مگه چه مسابقه ای بوده!؟ _

 .گفتم که بیخیال شو _

 :نزدیک تر شدم و گفتم

یست همین االن می تونم بریزم به حسابت تو خیلی این مقدار پول برام چیزی ن _
 .کمکم کردی از مرگ نجاتم دادی حاال این پول چیزی نیست که بهت ندم

 :با خوشحالی گفت

 .ممنون ماهورا لطف بزرگی در حقم می کنی ممنون خانومی _

 :لبخندی زدم و گفتم

 .روشن کن بریم دیگه اصال نگران نباش _

 .افتاد ماشین رو روشن کرد و راه
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 .از ذوق دستام رو توی هم فشردم

 .خوشحال بودم که تونستم کمکش کنم

 《ماهورا》

 :ماشین رو نگه داشت خواستم پیاده شم که مهرداد سریع گفت

 .بشین _

 .با تعجب نگاهش کردم خواستم بگم برای چی که از ماشین پیاده شد

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

 :لبخندی زدم و با خجالت نگاهش کردم و گفتم

 .این کارا یعنی چی مهرداد دوست ندارم این کار رو بکنی _

 :با لبخندش گفت

 .این که کاری نیست خانومی جونم هم می دم برات _

با شک و تعجب نگاهش می کردم، چرا باید مهرداد این حرف ها رو به من بزنه، 
 !یعنی دوسم داره

 .کر اومدم بیرونبا صداش از ف

 ناراحت شدی ماهورا؟ _

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .نه بابا دیوونه _

 .کیفم رو توی دستم گرفتم و از ماشین پیاده شدم

 .مهرداد در رو بست و قفل ماشین رو زد

 :چرخیدم و رو بهش گفتم

 !خب قدم بزنیم _
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 :چشم هاش رو دوخت به چشم هام و لب زد

 .وهر چی شما بخوای بان _

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

 !جانم _

 :کمی من من کرد و گفت

 !می شه دستتو بگیرم _

 دستمو؟ _

 آره _

 .نمی دونم چرا حسم می گفت بهش نزدیک نشم

 ...ولی

 .من بیشتر جذبش می شدم

 .با کارایی که می کنه دل آدم رو می لرزونه

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

 .از گرمی دستش ناخودآگاه چشم هام رو بستم

 !چرا حسم هم ترسه هم عشق

 !واقعا چرا

 .دستم رو کشید که چشم هام رو باز کردم

 :لب زد

 !ماهورا چت شده؟ _

 مهرداد
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 .با لبخند نگاهش می کردم، حاال دیگه فهمیدم حسش به من فراتر از عشقه

 .کار شمباید دست به  

 .تا آخر هفته باید کامال مخش زده بشه، و بذاره برم خاستگاریش

 .که مطمئنم می ذاره

 .ولی می ترسم شک کنه بهم

 .بفهمه که برای پول اومدم طرفش

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

 :از فکرم تک خنده ای کردم که زود جمعش کردم و رو بهش گفتم

 شده!؟ ماهورا چت _

 《سلمان》

 .شه تموم تا داره ار ڪ هنوز  و فیلم شروع از  میگذره هفته ڪاالن ی

 .بزنم حرف سیڪسرم به شدت شلوغ بود، حتی وقت نبود با 

 .خوابیدیم می و ردیمڪ می اجاره خونه بود، برداری فیلم هڪشب رو همون جا 

 .ردمڪا می اجر  بار  شیش یا پنج رو هڪخیلی فشار روم بود، هر تی

 .اول از  و نشد خوب گفت  می بازم ارگردانڪلی و

 .نمڪخدا می دونه چه جوری تونستم نصفش رو اجرا 

 تموم برای داشت عجله خیلی نه،ڪ می اریشڪ یه هڪبرای صدا هم گفت 
 .فیلم ردنڪ

 رو دیگه یڪی صدای نه گفت  ارگردانڪ ولی زبان السڪ بریم هڪاهوراگفت 
 .فیلم رو میذاره
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 مردم تحویل نخور  درد به هڪوقت می برد ولی بهتر از این بود واقعا رو مخ بود، 
 .بدیم

 داشت پنجره، پشت بچه دختر  به خورد چشمم هڪسرم رو از روی میز برداشتم، 
 .ردڪ می نگاه بهم

 ... هڪاز سر و وضعش معلوم بود 

 .بگم چیزی اش درباره خواستم نمی دادم ونڪت رو سرم الفهڪ

 .رفتمبلند شدم و به سمت پنجره 

 این اومدیم چرا دونم نمی نبود جالب و تمیز  زیاد بودیم ردهڪ اجرا هڪخونه ای 
 .جا

 《 سلمان》

 .ردمڪ نگاه بچه دختر  به و ردمڪپنجره رو باز 

 به هم رو اینا...  و جانم شما، سالم، بله،: مثل بودم، گرفته  یاد هندی به لمهڪچند 
 دفعه یه باشه فارسی زبونت ختهس خب ولی نبودم خنگ گرفتم،  یاد اهورا از  زور 

 .بگیری یاد هندی بیای

 :بهش به هندی گفتم

_ मेरी जान،meree jaanمری جان، 

 .ردمڪتعجب نگاهش  با هڪ رد،ڪ نگاه بهم یشڪبا چشم های اش

 .شدم می عصبی دیدم می رو سیڪ ڪهر وقت اش

 .ردمڪبا دو رفتم سمت در و بازش 

 .ردمڪرفتم سمت دختر و بهش نگاه 

 با داره مرد یه دیدم هڪ ردمڪ نگاه برگشتم سرم، پشت به ردڪانگشت اشاره با 
 .زنه می زن به چوب
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 .دختر به باز  بعد و ردمڪبا تعجب نگاه 

 .با گریه حرف می زد ولی هیچی رو نمی فهمیدم

 .پاشدم و سرشرو بوسیدم و به سمت اونا رفتم

 :رسیدم چند قدمیشون داد زدم

 !هوی _

 !ممن ولی چی می گفتممی دونستم نمی فه

 .بود جیغ شبیه شد نمی داد هڪاگه چیزی نمی گفتم 

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

 .و مشتی به صورتم زد ردڪاونم عصبی به سمتم حمله 

 《 سلمان》

 .ردمڪ نگاهش و برگشتم خشم با شد، شیدهڪصورتم به طرفی 

 حقشه ردڪ رو ار ڪ این هڪ حاال ولی نمڪنمی خواستم بزنم و دعوا درست 
 .بخوره مفصلی ڪتڪ

 .عقب شد پرت هڪ زدم مشڪدستای مشت شدم رو باال بردم و به ش

 .دم به زدنشر ڪبازم به سمتش رفتم روش نشستم و شروع 

 .گرفته  زن با رسه نمی مرد به زورش گرفت،  می گریش  داشت عرضه بی ڪمرد

 التماس و گریه  با.مشردڪ نگاه برگشتم سیڪ توسط پیرهنم شدن شیدهڪبا 
 .ردڪ می نگاهم

 .نمڪ ولش هڪازم می خواست 

 .شون معلوم بودزنش بود، از رفتارا

 .بشه آروم میڪ هڪلبخندی بهش زدم، 
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 به داد می ونڪت رو سرش فقط هڪانگشتم رو تحدید وار به سمت مرد گرفتم 
 .تایید نشونه

 .دوید می سمتم به دیدم رو اهورا هڪاز روش پاشدم و 

 《لمانس》

 .ردڪ نگاه مرد و زن و من به تعجب با رسید هڪبهم 

 :و پرسید

 !اع سلمان! این مرد چرا خونیه _

 !نهڪاین زن چرا گریه می 

 :گفت  و ردڪو نگاه من 

 !تو چرا لبت خون میاد؟ _

 .بود خونی آره ردمڪ نگاه و شیدمڪبا پشت دست روی لبم 

 .و رفتم شونه ای باال انداختم و جوابی به اهورا ندادم

 :اهورا پشت سرم اومد و گفت

 چی شده سلمان!؟ _

 .نمڪ جداشون رفتم زد می ڪتڪهیچ، داشت زنش  _

 :با تعجب گفت

 !ردمڪ جدا گی  می! ردیڪ ناقصش زدی هڪتو  _

 :با لبخند گفتم

 .حقش بود _

 :با حرص گفت
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 دعوایین خیلی اینا نڪن دعوا بعد به این از  ولی گذشت  و رفت هڪسلمان این  _
... 

 :گفتم  و نذاشتم هڪخواست ادامه بده 

 .باشه، ولی من به خواست خودم نرفتم _

 :گفتم  و ردمڪبه دختر بچه اشاره 

 نه بگم نتونستم منم نمڪ شڪمڪ هڪاون رو می بینی با گریه ازم خواست  _
 .حساسم چیزا این روی

 《ماهورا》

 :گفتم  و برگشتم یاناڪبه سمت 

 !هان _

 :با حرص گفت

 .خوره نمی بر  سیڪمرض می گم یه نگاه به چپ بندازی به هان و  _

 :گفتم  و ردمڪ نگاهش الفگیڪبا 

 .حوصله شر و ور ندارم خوابم می یاد می خوام برم خونه بای _

 :گفت  و سرش تو زد دستش با مڪمح

 .نمڪآخرش از دست تو دق می  _

 .بابا اون جا رو ببین مهرداده

 .با شنیدن اسم مهرداد صورتم داغ شد

 ... شاید از خجالت، دلتنگی و

 .بگم و نمڪاصال نمی تونستم حسم رو تجزیه 
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 نگفتم، هیچی ردڪ خاستگاری ازم هڪ شب اون چون نم،ڪبرنگشتم و نگاهش 
 .خونه برگشتم زود سیڪتا با

 :گفت  گفتم  هڪ یاناڪبه 

 .دیوونه ای دیگه باید یه جوابی چیزی می دادی پاشدی اومدی _

 .بگم بهش چی دونستم نمی چون ردمڪ وتڪمنم فقط س

 .اون شب مهرداد از خونواده اش گفت

 .ارشڪاز 

 .دوستاش

 .ردهڪ اراڪچی 

 .زد زانو جلوم دفعه یه زدیم می قدم هڪ طور  همین ردم،ڪمنم همه رو گوش 

 .00:00ساعت راس رد،ڪو ازم خاستگاری 

 اصال هڪ اون موقع من اصال نمی دونستم چی بگم، ماهورا خجالتی شده بود چیزی
 .یومد نمی بهش

 《ماهورا》

 :گفتم  و ردمڪ یاناڪ به رو اومدم، بیرون ر ڪاز ف

 .بریم _

 :با حرص گفت

 .مونم می منتظر  من داره ارتڪماهورا زشته برو ببین چی  _

 .نمی خوام برم بیا بریم حوصله بحث ندارم _

 .شیدڪ خودش سمت به و گرفت  مڪدستم رو مح

 :با خشم گفتم
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 !تو چته یاناڪ نڪول  _

 .شیدڪ می و بود گرفته  مڪهیچی نگفت دستم رو مح

 .شدم می شیدهڪمنم دنبالش 

 .مهرداد پیش رسیدیم هڪاصال به حرفام گوش نمی داد، تا این 

 :گفت  و زد نمایی دندون لبخند و مهرداد سمت داد هلم یاناڪ

 .اینم از ماهورا من رفتم بابای _

 اون خاطر  به رفت، حالی خوش اب طور  چه هڪ ردمڪبا خشم و حرص نگاهش 
 .فروخت رو دوستش رو من الدنگ عرشیای پسره

 .ردمڪ نگاهش و گرفتم  رفت می داشت هڪ یاناڪبا صدای مهرداد نگاهم از 

 !ماهورا _

 :گفت  هڪ ردمڪفقط نگاهش 

 .بریم تو ماشین هوا سرده _

 :گفتم  و دادم ونڪسرم رو ت

 .نه ماشین آوردم با خودم _

 :گفت  و ردڪو برش نگاهی به دور 

 !خب! قدم بزنیم _

 !مگه نمی گی سرده _

 ....اوم، آره ولی _

 :چیزی نگفتم و به سمت ماشینش رفتم و گفتم

 .بریم تو ماشین خستم _

 《ماهورا》
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 .داخل رفتیم و زد رو ماشین قفل و داد ونڪسرش رو به نشونه تایید ت

 .ردنڪ بازی ردمڪ شروع بندش با و گذاشتم،  پام روی رو یفمڪ

 .مهرداد هوفی گفت و روی صندلیش جا به جا شد

 :گفت  و ردڪصداش رو صاف 

 ؟!ها نمڪببین ماهورا من تو رو دوست دارم چه جوری باید بهت ثابت  _

 :گفتم  و ردمڪنگاهش 

 .باشی نداشته هڪ شه نمی داری، دوستم هڪمی دونم  _

 《مهرداد》

 .شیفته اسوای خدا این دختر چه قدر خود خواه، مغرور و خود 

 .بودم ندیده رو بزنه حرف طور  این هڪتا حاال همچین دختری 

 .ردنڪ نمی رفتار  طور  این اصال بودم هڪبا چند دختری 

 .درسته بد بودن ولی مثل این نبودن

 :گفتم  و زدم زور  به لبخندی پس نباشه پوزخند با حرفام ردمڪسعی 

 !ریت؟خاستگا بیام هڪ نگفتی چرا! ردیڪخب پس چرا قبول ن _

 :گفت  لحظه چند بعد و ردڪ وتڪس میڪ

 .نمی دونستم اون موقع چی بگم مهرداد شیدمڪخب..خب... خجالت  _

 .ردمڪبا تعجب نگاهش 

 !شیدهڪاین دختر خجالت 

 .جزئه عجایبه

 :گفتم  و بیرون اومدم ر ڪزود از ف
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 !چرا خجالت فدات بشم! فقط بگو می ذاری من بیام خاستگاریت _

 《سلمان》

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

 :و گفت

 هڪدمت گرم سلمان، این بچه داره پای این مادر و پدر می سوزه، چند باری  _
 پشت جا همین دختر  این و بودم مرد و زن این های دعوا شاهد فقط جا این اومدم
 .ردڪ می نگاه اونا به اشک با و نشست می پنجره

 .دادم می گوش  اهورا های حرف به و بودم ردهڪشت دستام رو م

 :گفتم  و ردمڬ بهش رو شد تموم هڪحرف هاش 

 .نهڪ می بهم بزرگی ڪمڪ آینده در  دختر  این نمڪ می ر ڪاهورا ف _

 .زد لبخندی و داد ونڪسرش رو به نشونه تایید ت

 :دستم رو روی شونه اش گذاشتم و دوباره لب زدم

 .نبریم االن بقیه هم می یا _

 .باشه ای گفت و با هم به سمت خونه رفتیم

 .پدرش و مادر  پیش بود رفته نمڪ ر ڪدختر بچه اون جا نبود ف

 .رفتیم داخل خونه همه اومده بودن و سر میز نشسته بودن

 .وقت ناهار بود

 .بخوری هاتم انگشت داشتی دوست نگم هڪاز غذاشون 

 .خوردم می سوخاری مرغ فقط هڪمن 

 .دیگه بده زیادش خوام می ساده غذای ڪم یهر چی هم می گفت

 .می گفتن نه باید جون بگیری
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 .تپل نه هڪ چاق شدم چاق ردمڪ می حس االن هڪجوری بود 

 《 سلمان》

 .با صدای کات گفتن کارگردان زود نشستم روی زمین و نفس عمیقی کشیدم

 .یعنی راحت شدم دیگه، کار من دیگه تموم شد توی فیلم

 .، برای همین زود تموم شدنقش من کوتاه بود

 !با صدای آیشواریا با تعجب چشم هام رو باز کردم اون این جا چی کار می کرد

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

 .سالم، بفرمایید بخورین خسته شدین _

 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 .خیلی ممنون _

 .گشتش به دستم زود دستم رو عقب کشیدملیوان آب رو ازش گرفتم که با برخورد ان

 :که مقداری از آب ریخت روی لباسم، آیشواریا تک خنده ای کرد و گفت

 با این چیزا مشکل دارید؟ _

 :با تعجب گفتم

 چی!؟ _

 :لب زد

 ...تماس دست و _

 !آهانی گفتم و سرم رو خاروندم اصال نمی دونستم چی بگم

 وسط پیش که بحث همین موضوع اومد چند روز 

 :اصال باورم نشد اولش با تعجب فقط نگاه اهورا می کردم که گفت
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 .راه فراری نیست دیگه سلمان خان _

 .و از پیشم رفت

 :با صدای آیشواریا زود گفتم

 هوم؟ _

 .که یه جوری شد و با دست به لیوان آب اشاره کرد که بخورم

 《سلمان》

 :آب رو که خوردم دوباره ازش تشکر کردم که گفت

 !ریم خونهب _

 :به دور و بر نگاه کردم و گفتم

 .نمی شه که _

 :لبخندی زد و گفت

 .نه دیگه بریم کاری نمونده بکنی فقط هفته دیگ برای چند تا عکس باید بیای _

 .آهانی گفتم و بلند شدم

 .آیشواریا اشاره کرد که با هم بریم

 .بریماز اون جا زدیم بیرون، آیشواریا اشاره کرد که به سمت ماشین 

 .حرفش رو تایید کردم و رفتیم سمت ماشین و سوار شدیم

 :ماشین رو روشن کرد و گفت

 !خب کجا بریم _

 :شونه ای باال انداختم و گفتم

 .خونه دیگه _
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 :با ذوق خندید و گفت

 .امروز تورو سپردن به من ببرمت همه جا رو بهت نشون بدم _

 :با کنجکاوی پرسیدم

 !سپردنم دست تو _

 .ر خنده که دهنش باز موند و با تعجب نگاهم کردزدم زی

 :ادامه دادم

 !مگه بچم دختر که بسپرن منو به تو ها _

 :دهنش چند بار دیگه باز و بسته شد که گفتم

 آیش، دختر حالت خوبه؟ _

 !وای می شه دوباره بخندی _

 :با تعجب گفتم

 بخندم! چرا! به چی بخندم؟ _

 :دستش رو زد به بازوم و گفت

 .ع سلمان بخندا _

 .آخه به چی بخندم _

 《ماهورا》

 .وای مامان ببین خوبم _

 .دستی به لباسم زدم و با نگرانی به مامان نگاه کردم

 :که جواب داد

 .خیلی قشنگه عزیزم از قبلی بهتره، فقط برو یکم رژت رو پررنگ کن یکم بد رنگه _
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 .تمسرم رو به نشونه تایید تکون دادم و سریع به سمت باال رف

 .در اتاق رو باز کردم و رفتم داخل تا می خواستم در رو ببندم آیفون زنگ خورد

 .وای اومدن

 .زود رفتم سمت آینه و رژ رو برداشتم و مالیدم به لبام

 .نفس عمیقی کشیدم و خیره شدم به خودم

 .خوب شده بودم، خدا کنه برای مهردادم همین طور باشه

 .انقدر خوشحال شد که بیا و ببینوقتی قبول کردم بیاد خاستگاریم 

 .کم مونده بود بغلم بگیره

 .لبم رو گاز گرفتم چه فکر هایی که توی ذهن من نمی یاد

 .با باز شدن در اتاقم برگشتم که مامان رو دیدم

 :شاکی لب زد

 .بیا دیگه ماهورا بیست دقیقه اس اومدن مهرداد همش سراغ تورو می گیره _

 :م و لب زدموایی گفتم و به سمتش رفت

 .بریم، بریم _

 《ماهورا》

 :با مامان رفتیم پایین، خواستم برم طرف آشپزخونه که برگشت و بهم گفت

 .بیا بریم، سمیه خانوم خودش چایی رو می یاره _

 .نه خودم می خوام بیارم شما برید سمیه خانومم بفرستید بره _

 :مامان با تعجب گفت

 !تو می خوای چایی بیاری _
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 :باال انداختم و گفتمشونه ای 

 .آره _

 .دیگه چیزی نگفتم و زود رفتم آشپزخونه

 .سمیه خانوم داشت چایی می ریخت

 :زود سمتش رفتم و گفتم

 .خودم می ریزم می برم تو دیگه برو خونت _

 :لبخندی زد و گفت

 ...نه خانوم جان خودم _

 :پریدم وسط حرفش گفتم

 .حرف نزن بهت می گم می برم خودم تو برو رو حرفم _

 .چشمی و گفت و از آشپزخونه خارج شد

 !خب چند بار بگم بفهمه

 .هر چی می گم گوش نمی ده آخرش ناراحت می شه

 .چایی رو ریختم و سینی رو برداشتم

 .چند تا نفس عمیق کشیدم و از آشپزخونه خارج شدم

 .به سمت پذیرایی رفتم

 .با دیدن مهرداد و خانوادش لبخندی زدم و سالم کردم

 .که برگشتن سمتم

 《ماهورا》

 .مهرداد با دیدنم چشمکی بهم زد که لبخندی زدم



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

119 

 

 :مادر و پدرش هم بلند شدن که سریع گفتم

 .راحت باشید _

 .نگاهی به مامان انداختم که اشاره کرد به پدر و مادر مهرداد چایی تعارف کنم

م و سینی رو سرم رو به نشونه تایید تکون دادم و رفتم سمت بابای مهرداد خم شد
 :جلوش گرفتم و گفتم

 .بفرمایید _

 :لبخندی زد و گفت

 .دست عروس گلم درد نکنه _

 .خواهش می کنم _

 .به همه چایی تعارف کردم که رسید به مهرداد

 :با شیطنت گفت

 .چه چای خوش رنگی پس عروسمم بلد بوده از این کارا _

 .چیزی نگفتم فقط محو صورتش بودم

 :د و گفترو مبل جا به جا ش

 .نخوری منو دختر بذار چایی مو بردارم برو بشین آبرومون رفت _

 .تک خنده ای کردم که زود لبم رو گاز گرفتم

 .سینی رو پایین تر گرفتم که چایی اش رو برداشت

 .خودم هم چاییم رو برداشتم و سینی رو گذاشتم روی میز

 .و روی مبل تک نفره کنار بابا نشستم

 《مهرداد》

 .و از جیبم در آوردم و شروع کردم به نوشتن اس ام اس برای خسروگوشیم ر 
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احمق بازی در نیار خسرو مثل آدم حرف بزن شک نکنن من به زور راضیش کردم  -
 .فرستادم براش که بعد چند لحظه گوشیش رو در آورد و نگاهش کرد

 .لبخندی بهم زد و سرش رو تکون داد

ر و ور گفتن برداشتن و بحث ما رو وسط چند دقیقه که گذشت باالخره دست از ش
 .کشیدن

 :بابای ماهورا گفت

خب آقا خسرو دختر من خیلی خواستگار داشته و به هیچ کدوم جواب مثبت  _
 .نداده چون همه اونا برای پول می خواستن دختر من رو نه برای خودش

 .پوزخندی زدم، نه که من برای خودش می خوام

 :ادامه داد

 .ر شما یعنی آقا مهرداد چند بار جون دختر من رو نجات دادتا این که پس _

 :اشاره ای به ماهورا کرد و گفت

دختر منم این طور که معلومه پسر شما رو دوست داره و خود دخترم این اجازه  _
رو داده که بیاین خواستگاری، وقتی دخترم خاستگار قبلیش رو رد کرد بهش گفتم 

 .ول کنیکه نفر بعدی که اومد باید قب

فکر می کردم بد گفتم شاید مرد بعدی که بیاد خاستگاری دخترم بد باشه و دخترم 
 .بندازم تو چاه، ولی می بینم نه دخترم بهترین انتخاب کرده

 .و به من لبخندی زد، هم دل دخترشو بردم هم خودشو قراره خیلی کارا کنم

 《سلمان》

 .ای بابا آقا سلمان فقط یک عکسه _

 :ل موهام فرو بردم و گفتمدستم رو داخ

 .آیش من دوست ندارم پشت سرت حرفی گفته بشه پس بیخیال عکس بشو _
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 :نوچی گفت و به سمتم اومد و دوباره از بازوم آویزون شد و گفت

 !سلمان تورو خدا بگیریم دیگه _

 :نگاهم رو به زور از چشم هاش گرفتم و آروم گفتم

 .باشه _

 .به زن که اونم از خوشحالیه آیشواریا لبخندی زد با ذوق خندید و گوشیش رو داد

 .من پشت سر آیشواریا نشستم و اونم جلو و هر دو زل زدیم به آسمون

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

 :وایی گفت که گفتم

 !چی شد _

 :دوید سمتم و گوشیش رو نشونم داد و گفت

 .چه خوشگل و ناز افتادیم خیلی قشنگه سلمان ببین _

 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 .خب دیگه بریم!خیلی دیر شده ها _

 .آره آره بریم _

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

 《ماهورا》

 :بابای مهرداد رو به بابا کرد و گفت

 می شه برن باهم صحبت کنن آقای سعیدی؟ _

 :ا لبخندی زد و گفتباب
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چرا که نه بله آقا خسرو ولی جوونای امروز که از قبل خاستگاریم با هم آشنا  _
 !هستن مگه نه

 .و همه زدن زیر خنده

بابا اشاره کرد که مهرداد رو به اتاقم همراهی کنم، پاشدم و بهش اشاره کردم که 
 .اونم با اجازه ای گفت و به سمتم اومد

 :فتیم، کنار در ایستادم و گفتمبا هم به سمت باال ر 

 .بفرمایید _

 .برو تو خانومی اتاق خودته _

 .لبخندی زدم و سرم رو انداختم پایین و رفتم تو

 :اشاره کردم که روی صندلی بشینه که گفت

 .کو وایسا اتاق زنم رو قشنگ ببینم _

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

 .اشت روی میزم و عطرم رو برداشتدستش رو گذ

 :به سمت بینی اش برد و بو کشید و گفت

 .واو بوی واقعا عالی داره ولی هیچی خوش بو تر از بدن خود آدم نیست _

 .و ازم میز فاصله گرفت و اومد روی صندلی نشست

 تموم شد؟ _

 :لبخندی زد و گفت

 .بقیش برای بعده عزیز دلم _

 :تخندیدم که زل زد بهم و گف

 .ماهورا یه چیزی ازت می خوام _



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

123 

 

 :لب زدم

 چی؟ _

 《 ماهورا》

می خوام هر چی بهت گفتم بگی چشم، هر چی خواستم نه نیاری،فقط به حرفم  _
 .گوش کنی چون من صالح زندگیمون رو می خوام

 :لبخندی بهش زدم و گفتم

قط چشم هر چی تو بگی چون بهم ثابت شده دوستم داری هر چی تو بگی قبوله ف _
 .منم یه چیزی باید بهت بگم

 :تک خنده ای کرد و گفت

 !چی _

 .هیچ وقت بهم دروغ نگو، تنهام نذار مهرداد چون واقعا دوست دارم _

 :لبخندی زد و گفت

خیالت جمع عشقم حاال که حرفا تموم شد پاشو بریم تا بابات برای جوونای امروزی  _
 .چیز دیگه ای نساخته

 :زدم زیر خنده و گفتم

 .این رو خوب اومدی _

 :شونه ای باال انداخت و گفت

 .واال _

 مهرداد��

 .دیگه همه چی تموم شد آقا مهرداد بازی رو برد

 .از فردا می شم داماد آقای سعیدی شوهر دخترش
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 .یه کاری می کنم پشیمون بشن از هر چی داماده، عروسیه و هم دخترشون

 .همه چی رو ازشون می گیرم مثل بابام

 .ه خوشبختیه خودم و عزیزام فکر می کنممن فقط ب

 .نه به کسی

 《سلمان》

 .باهم سوار ماشین شدیم و به سمت خونه حرکت کردیم

 .تو راه آیشواریا همش حرف می زد و اجازه نمی داد من چیزی بگم

رفتار هاش برام خیلی عجیب بود، تا چند هفته پیش اصال نگاهم نمی کرد، فکر کنم 
 .خجالت می کشید

 .ستادن ماشین پیاده شدم و منتظر موندم که اونم بیادبا ای

 .قفل ماشین رو زد و ماشین رو دور زد و به سمتم اومد

 .بریم داخل دیگه فکر کنم همه االن از دستمون شاکی اند _

 .لبخندی بهش زدم و باهم رفتیم سمت در و رفتیم داخل

 .نشستآیشواریا با صدای بلند سالم کرد و رفت سمت پدرش و پیشش 

 .منم سالم کردم و رفتم پیششون نشستم

 :عمو جان رو کرد و بهم گفت

 .خوش گذشت سلمان جان _

 .بله خیلی زیاد ممنون _

 :رو کرد به آیشواریا و گفت

 به تو چی خوش گذشت؟ _

 :دستاش رو بهم کوبید و گفت



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

125 

 

 .وای خیلی بابا اولین بار بود که تا این حد بهم خوش گذشت بیرون رفتنم _

صدای گوشیم دستم رو توی جیبم بردم و بیرون آوردمش نگاهی به صفحه اش  با
 .کردم

 .مامان"بود"

 .لبخندی روی لبم اومد با اجازه ای گفتم و بلند شدم

 《سلمان》

 !به به ببین کی زنگ زده سمیه خانوم مامان گلم خوبی مامان _

 !با صدای بغض آلودش، انگار قلبم رو آتش زدن

 وبی!؟سلم..ان پسرم خ _

 :با تعجب گفتم

 !گریه کردی مادر _

 .نه پسرم یکم گلوم درد می کنه _

 :ناراحت لب زدم

 چرا! دکتر نرفتی؟ _

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 ...نه مادر، االن از خونه آقای سعیدی اومدم _

 :پریدم تو حرفش و گفتم

 .مگه نگفتم نری ها نگفتم دیگه نرو اون جا نمی خوام کار کنی؟ _

 :قیقه ای سکوت کرد که گفتمچند د

 !رفتی _

 :با صدای بغض آلودش لب زد
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 نه مادر هستم، خوبی پسرم بهت سخت نمی گذره؟ _

 :خندیدم و گفتم

نه بابا همه چی خوبه تا چند هفته دیگه اولین فیلم پسرت می یاد بیرون بعد برو  _
 .پیش همسایه ها بشکن بزن

 :خنده کوتاهی کرد و گفت

 ...قربونت برم من _

 .خدا نکنه ای گفتم

 :ادامه داد

 .سلمان می خوام یه چیزی ازت بپرسم _

 《سلمان》

 !دو تا بپرس گل من _

 :نفسش رو رها کرد و گفت

 هنوزم به ماهورا دختر آقای سعیدی فکر می کنی؟ _

 .با شنیدن این سوال و اسم ماهورا همه ی غم های عالم اومد سراغم

 !شنیدن اسم عشقم

می پرستیدمش، فکر می کردم اون هم من رو می پرسته ولی  عشقی که سال ها
 .نخواست ضربه بدی بهم زد

 .من ماهورا رو دوست داشتم با همه چی قبولش داشتم

 .هر چی بود قبولش داشتم ولی اون نه اون براش پول، مقام، تیپ و...مهم بود

 .با صدای مامان تکونی خوردم

 !سلمان _
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 ین سوال رو کردی؟جانم! می تونم بپرسم چرا ا _

 .ناراحت بود زیاد

 :من من کرد و گفت

 .ماهورا داره ازدواج می کنه _

 !چند بار پلک زدم و سعی کردم حرف مامان رو توی ذهنم تجزیه کنم

 .بفهمم که درسته یا نه

 :به زور لبام رو از هم جدا کردم و گفتم

 کی! با کی می خواد عروسی کنه؟ _

 .ه باهم هستن آخرشم اومد خاستگاریشنمی دونم سلمان چند وقتی _

 .شروع کردم به ماساژ دادن گلوم

 :توی دلم گفتم

 .آروم باش سلمان تو مردی مرد که بغض نمی کنه _

 《ماهورا》

 .وای مهرداد سرم داره می ترکه _

 :با نگرانی گفت

 !چرا خانومم _

 :چشم هام رو بستم و به صندلی تکیه دادم و گفتم

 .خوردم، آزمایش که دادیم سرم درد گرفتآخه از صبح چیزی ن _

 :سرم رو انداختم پایین و ادامه دادم

تو هم که زود می خوای بری محضر، جایی نگه نداشتی برام آبمیوه ای چیزی  _
 .بخری
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 .با تعجب نگاهم کرد و زود به جاده نگاه کرد

 :با من من گفت

 .اوه ببخشید عشقم اصال حواسم نبود چیزی نخوردی _

 :لب زدم ناراحت

مهرداد تو هم چیزی نخوردی یعنی نمی دونستی منم چیزی نخوردم خیلی عجله  _
 .داری برای محضر ها

 :هوفی گفت و لب زد

خب می خوام زود زنم شی برای همین خانومی، حاال بریم برای عشقم هر چی  _
 .دلش خواست بخرم

 .لبخندی بهش زدم و رو کردم سمت پنجره و به بیرون نگاه کردم

 !چرا همش حس می کردم رفتارای مهرداد مشکوکه

 !چرا حسم بهش همراه با عشق ترس هم بود

 واقعا چرا؟

 《سلمان》

 .سلمان!سلمان پاشو پسر باید بریم_

 :چشم هام رو به زور باز کردم و گفتم

 .نمی تونم محمد حالم خوب نیست _

 :نشست رو تخت و گفت

 .چت شده؟ رنگت زرد شده _

 :رو سرم و گفتمدستام رو گذاشتم 

 .سرم داره می ترکه دیشب بیدار بودم اصال خوابم نبرد _
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 :با تعجب گفت

 !چرا داداش _

 .مهم نیست نمی تونم بلند شم بگو یه روز دیگه بریم _

 :نگاهی به اطراف کرد و در آخر به من و با ناراحتی لب زد

 ربطی به زنگ خوردن گوشیت داره؟ _

 :لب زدم

 .آره _

 :با تعجب گفت

 چیزی گفت! چیزی شده!؟ _

 :چشم هام رو بستم و گفتم

محمد تموم شد، ماهورا ازدواج کرد دختری که عاشقش بودم به خاطرش اومدم  _
 ...این جا که سر و وضعم درست بشه بعد برم دوباره خواستگاریش ولی

 :محمد ناراحت گفت

ه خاطر اون هر بی خیال سلمان اونم اگه تو رو می خواست ازدواج نمی کرد، تو ب _
کاری کردی ولی اون جوابت رو این جوری داد با ازدواج کردنش!ناراحت نباش 
خدا جای حق نشسته جوابش رو می ده، حاال پاشو مثل دخترا نباش با یه سر درد 
که نباید این طوری بیوفتی تو خونه پاشو بریم قراره فیلمت به زودی پخش بشه 

 .من پایین منتظرتم

 《سلمان》

 .پاشدم روی تخت نشستمکالفه 

 .چه طور می تونم ناراحت نباشم

 .چه طور فراموشش کنم
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 .من به دلم قول دادم فراموشش نمی کنم

 !اصال نمی دونستم چی کار کنم

 !با خودم

 !دلم

 .گوشیم رو برداشتم و تند شماره مامان رو گرفتم

 .با چند بوق جواب داد

 !جان پسرم _

 :آب دهانم رو قورت دادم و گفتم

 !خوبی مامان _

 !تو خوبی سلمانم _

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 تموم شد؟ _

 :لب زد

 .رفتن محضر _

 .دستم رو گذاشتم رو قلبم و نفس نمی تونستم نفس بکشم

 .انگار یه چیزی جلوش رو بسته بود

 .مامان پشت خط هی صدام می زد

 .تشویی رفتمتماس رو قطع کردم و به زور بلند شدم و با کمک دیوار به سمت دس

*** 

 .به آینه نگاه کردم، به خودم
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 .چشم هام سرخ شده بود

 .گریه نکرده بودم، شاید برای همین بود

 .آهی کشیدم و شیر آب رو باز کردم، چند بار آب زدم به صورتم

 《 سلمان》

 .من یک دیوونه بیشتر نیستم

 ...مناون دختر االن توی آسمون هاست و داره خوش می گذرونه با عشقش ولی 

 .دارم خودم رد به خاطر اون شکنجه می کنم

 .برای همه دلم سوخت برای خودم نسوخت

 .سلمان فراموشش کن اون دیگه مال کسی شده اون االن دیگه متاهل شده

 .فکر کردن بهش گناهه

 .به خدا که نمی تونم کار سختیه از فیلم بازی کردنم سخت تر

 .آینه زدم نمی دونم یهو چی شد که مشتم رو محکم به

 .آینه خورد شد و دست منم به خون آغشته شد

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

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

 !سلمان چی شده چرا دستت خونیه _

 :شم که دست دیگه ام رو گرفت و گفتچیزی نگفتم و خواستم از کنارش رد 

 !نمی گی چی شده _

 :کالفه نگاهش کردم که گفت

 .باشه نگو، فقط برو بشین تا بیام دستت رو پانسمان کنم _
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 《ماهورا》

 ماه بعد3

 :داد زدم و با گریه گفتم

هیچ معلوم هست چته مهرداد ها! چرا نمی ذاری برم خونمون ماه عسل که رفتیم  _
نرو یکم تنها باشیم بعد با هم می ریم، االن دو ماه شایدم بیشتر از تموم شد گفتی 

روزی که ماه عسل تموم شده می گذره ولی هنوز می گی فردا می ریم پس فردا می 
 …ریم

 :پرید وسط حرفم و با خشم گفت

 .خفه شو دیگه ماهورا چه زری می زنی سرم درد گرفت _

 :با خشم رفتم سمتش و گفتم

 …!فه شو! به من! به ماهورا سعیدیبه من گفتی خ _

 :پاشد و به سمت آشپزخونه رفت همین طور که راه می رفت گفت

 .آره دختر پولدارترین مرد پایتخت می دونم باقیش رو الزم نیست هزار بار بگی _

 :دنبالش رفتم و گفتم

می خوام بگم می خوام بشه هزار و یک بار که بفهمی من با بقیه فرق دارم با  _
 .ر های اطراف فرق دارم، حق نداری بهم بگی خفه شودخت

 :لبخندی زد و گفت

 .من هر کار بخوام می کنم _

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .تو شلوارت رو هم نمی تونستی بکشی باال _

 :انگشتام رو یکی یکی باز کردم و گفتم
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بقه یک، کار نداشتی بابام بهت کار داد.دو،همه پول هام رو دادم برای اون مسا _
 …های مسخره ات

 :حرفم رو قطع کرد و گفت

 .ماهورا نبندی می یام می بندمش ها _

 《ماهورا》

 .هیچ غلطی نمی تونی بکنی _

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

 :بازو هام رو گرفت و گفت

 !نذاشتم ننه و بابات رو ببینی به مدت سه ماه _

 .ری کنم که هیچ وقت نبینی و حتی همون صداشون رو نشنوینذار کا

 :داد زدم و گفتم

مهرداد چرا این جوری شدی چرا رفتارت این طور شده با من! تو که اول خیلی  _
خوب بودی ولی با مرور زمان اخالقت خیلی بد شد همه اش می ری اتاقت و با 

 .کسی حرف می زنی

 !کار می کنه  من زنتم نباید بفهمم شوهرم داره چی

 :پوزخندی زد و گفت

باید هر کاری کنم تو بفهمی! …نه چرا باید بفهمی چون پول داری دختر اون بابای _
 .نه دختر جون از این خبرا نیست

 .اصال نمی فهمم دلیل این کارات رو مهرداد _

 :زیر لب گفت

 .تا سه روز دیگه می فهمی _
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 :لب زدم

 ؟یعنی چی! سه روز دیگه چه خبره _

 .نگاهم نکرد و به سمت اتاقش رفت

 .نشستم روی کاناپه، من حرف بدی بهش نزدم که فقط گفتم بریم خونه بابام

 .من که انقدر مهرداد رو دوست دارم اون رو یه مرد مهربون و خوش اخالق می بینم

 !چرا

 …چرا این طوری شده چرا هیچ وقت

 .با صدای در به خودم اومدم

 .و باز کنمبلند شدم که برم در ر 

 《سلمان》

با صدای آیشواریا لبخندی روی لب هام اومد برگشتم سمتش و با عشق نگاهش 
 .کردم

 :لب زد

 چطوره آقام!بهم می یاد؟ _

 :کتاب رو گذاشتم روی میز و به سمتش رفتم و گفتم

شما خانوم خانوما هر چی بپوشی بهت می یاد ولی این لباس خیلی خیلی زیبات  _
 .کرده

 :م زد و گونه ام رو بوسید و گفتلبخندی به

 به نظرت مامان از من خوشش می یاد!؟ _

 :دستاش رو توی دستم گرفتم و گفتم
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بله که خوشش می یاد اصال کسی تاحاال تو رو دیده و گفته که ازت خوشش نمی  _
 !یاد! مامان من تو رو ببینه اوه چه شود

 :خندید و گفت

 .خاطر مندیگه خدای نکرده غش که نمی کنه به  _

 :شونه ای باال انداختم و گفتم

 .حرفی ندارم _

 :بازم خندید که گفتم

 .خوش حالم که هستی _

 :دستم رو فشرد و گفت

 !همیشه کنارتم، توهم کنارم باش _

 :چشمی گفتم که آیشواریا لب زد

 .بیا بریم باید بریم سر صحنه فیلم برداری _

 《سلمان》

 .شم باشه تو منتظر بمون من برم آماده _

 :لب زد

 .می رم پیش بابا کارش دارم _

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

 .در اتاق رو باز کردم و رفتم داخل

 .آیشواریا لباس هام رو روی تخت آماده گذاشته بود

 .از این کار هاش دلم ضعف می رفت براش

 .به سمت تخت رفتم و لباس ها رو برداشتم



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

136 

 

 .ت آینه رفتم به خودم خیره شدمتنم که کردم به سم

 .از چند ماه پیش خوب تر شده بودم

 .همه این ها رو مدیون آیشواریام اگر اون نبود منم نبودم

 .می خواستم خودم رو بکشم

 .برای کسی که اصال عالقه ای به من نداشت و به پول فکر می کرد

ه حتی نمی خواستم آیشواریا یک عالمه باهام حرف زد انقدر بهم امید داد که دیگ
 .به اون فکر کنم

 !فهمیدم که دوست داشتن مهم تر از عاشق شدنه

 《ماهورا》

 :گوشی رو با عصبانیت از مهرداد گرفتم و گفتم

مهرداد بس کن دیگه االن چند ساعته سرت توی گوشیته هر چی بهت می گم  _
 !نصف و نیمه جواب می دی مهرداد بگو چت شده

 :داد زد و گفت

 .اصال حوصله ندارم ول کن ماهورا _

 .چشم هام پر اشک شد و شروع کردم گریه کردن

 :وسط گریه کردنم لب زدم

 !مهرداد تو منو دوست نداری _

 :کالفه گفت

 .چرت و پرت نگو می گم حوصله ندارم فقط همین _

 :نشستم کنارش و گفتم
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اری ولی نداری دیگه اگه داشتی تو این چند وقت برای یک بار می گفتی دوسم د _
 .یه بارم نگفتی همه اش دعوا کردیم

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

 .ماهورا من به هیچ چیز نمی تونم فکر کنم نپرس چرا چون نمی شه بگم _

 《مهرداد》

 .حرفی نزد و بلند شد و رفت سمت اتاقش

 .نمی دونم چم شده بود دوست نداشتم برم

 .ماهورا عادت کرده بودماین چند ماه به بودن 

 .ولی تو این کار باید دور احساس رو خط قرمز بکشم

 .شب باید بهش بگم که باید پس فردا بریم سفر کاری

 .که اون هم باید بیاد

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

ز رو به باورم نمی شد ماهورا با این مغروریش و زرنگ بودنش این طوری همه چی
 .نامم زد

 .کالفه سر تکون دادم

 .ماهورا بیش از حد بهم دل بسته بود

 .دیشب که کیانا اومد پیشش صداشون رو می شنیدم

 .که چه طور ماهورا از عشقش به من حرف می زد

 《سلمان》

 .من و آیشواریا االن دو ماهه نامزد کردیم
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دامادی مثل من گیرش وقتی به عمو جان گفتم با خوش حالی گفت که آرزوش بوده 
 .بیاد که خدا صداش رو شنیده و من دامادش شدم

 .وقتی از خود آیشواریا خاستگاری کردم

تو چشم هام زل زد و گفت می خوام رک بگم که من از وقتی دیدمت مهرت به دلم 
 .افتاد

 .خدا می دونه با شنیدن این جمله چه قدر خوش حال شدم

 .از آیشواریا گرفتم چند روز بعد این که جواب مثبت رو

 .به مامان خبر دادم که از خوش حالی نمی دونست چی کار کنه

 .می گفت شاید معجزه شده که داره زندگی مون از این رو به اون رو می شه

ازشون خواستم که بیان پیشم و ستایش خواهرم گفت که امتحان هاش رو بده می 
 .یاد

 .دو ماه با اونا بیادبرای همین محمد رو فرستادم ایران که بعد 

 .خودش هم توی ایران کار داشت

 《سلمان》

و امشب روزی بود که بعد چند ماه که اندازه سال ها بود برام خانواده ام رو می 
 .دیدم

 .اول که باید بریم چند تا عکس بگیریم

 .و کارگردان می خواست باهام صحبت کنه

 .از فکر اومدم بیرون و دوباره به خودم نگاه کردم

 .وقتی مطمئن شدم تیپم اشکالی نداره از اتاق بیرون رفتم

 《آیشواریا》
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 :خندیدم و گفتم

 .بابا خودت می دونی سلمان خجالتیه اون وقت می خوای برقصه _

 :بابا لبخندی زد و گفت

 .دختر بابا وقتی سلمان اومد تو این کار دیگه باید همه چی رو کنار بذاره _

 .سرم رو تکون دادم

 :ه دادبابا ادام

و باید بگم همیشه که نمی تونه با تو فیلم بازی کنه بابقیه هم باید فیلم داشته  _
 .باشه و مخصوصا رقص که فیلم رو زیبا تر می کنه ومردم رو جذب تر

 :کالفه گفتم

 !اما بابا _

 《آیشواریا》

 :بابا بلند شد و به سمت در رفت همین طور که می رفت گفت

اشو با شوهرت برو باید چند تا عکس بگیرید برای بنر می اما اگر نداریم االن پ _
 .خوان توی بمبئی بزنن،بعدشم بیا می دونی که امشب شب خاصیه

 :لبخندی با ذوق زدم و گفتم

 .چشم بابا _

 .چیزی نگفت و از اتاق بیرون رفت منم پاشدم پشت سرش رفتم

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

 !دیر نیومدم _

 :لبخندی زدم و گفتم

 .نه بریم _



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

140 

 

 .گوشیم رو از روی میز برداشتم و دست سلمان رو گرفتم و با هم رفتیم بیرون

*** 

 .وای این جوری نه اون وری باستید _

 :با اخم به سمت ایشانی رفتم و گفتم

 .خب درست بگو چه جوری وایسته تا عکس خوب در بیاد _

 :فتمچشم غره ای بهم رفت که گ

 .دوربین رو بده به من _

 .حرفی نزد و با خشم رفت بیرون از اتاق

 :سلمان گفت

 .خداروشکر نجاتم دادی شب شد یک دونه عکسم نگرفت _

 .لبخندی زدم و شروع کردم به گفتن این که چه جوری ژست بگیره

 《ماهورا》

 .غلت زدم و به مهرداد نگاه کردم غرق خواب بود

 :وی لبش و آروم لب زدمانگشتم رو آروم کشیدم ر 

 .مهرداد چرا این جور شدی!تو که می خواستی باهم بهترین زندگی رو بسازیم _

 .کالفه چرخیدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم

 !من همیشه آرزو هام بزرگ بود

از هفت سالگی تنها بودم،مامان و بابا فقط سرشون توی کارشون بود و از من 
 .یادشون می رفت

 !م من ماه بودتنها همد

 .که فقط شب ها بود و بعضی وقتا نبود که احساس خفگی می کردم
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 .بزرگ تر که شدم می خواستم یه ماه داشته باشم برای خودم فقط برای خودم

 .یه ماه می خواستم که همه جوره خوب باشه

 ...پولدار، خوشتیپ، خوش اخالق و

 .با یاد آوردن سلمان اخمی نشست روی صورتم

 .فکر کردن به کاری که کردم بغض گلوم رو گرفتولی با 

 《ماهورا》

 .با چرخیدن دست های مهرداد دور کمرم لبخندی با بغض روی لب هام اومد

 :مهرداد آروم گفت

 .بخواب ماهورا _

 :با دستم اشک هام رو پاک کردم و گفتم

 !مهرداد _

 :سرش رو نزدیک گوشم آورد و گفت

 !جانم _

 :لب زدم

 !بدی از اون قول های مردونه که پاش بمونی می شه یه قول _

 :تکونی خورد و لب زد

 !بگو _

 !قول می دی ترکم نکنی _

 :لب زد

 .بخواب ماهورا _
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 :برگشتم سمتش و گفتم

 !تورو خدا مهرداد قول بده بخدا با این مشکل هایی که پیش اومده می ترسم _

 .قول بده خیالم راحت بشه

 :کالفه گفت

 .حاال بخواب پس فردا باید بریم پاکستان باشه قول می دم، _

 《سلمان》

 .با رسیدن به خونه با سرعت از ماشین پیاده شدم

 .منتظر موندم که آیشواریا بیاد

 :با خنده به سمتم اومد و گفت

 .می خوری زمین انقدر عجله داری _

 :تک خنده ای کردم وگفتم

 .نمی دونی چقدر دلتنگشونم بریم _

 .سمت در خونه رفتیم باشه ای گفت و با هم

داخل که شدیم، با ورودمون به پذیرایی و دیدن مامان اشک تو چشم هام جمع شد 
 .و با دو به سمتش رفتم د در آغوشش کشیدم

 :چند بار بوسیدم و در آخر پیشونیم رو بوسید و با خنده و گریه گفت

 .ول کن پسر خفه ام کردی _

 :گفتملبخندی بهش زدم با دیدن ستایش خندیدم و  

 .بدو بیا بغلم وروجک _

 :تک خنده ای کرد و اومد طرفم و محکم بغلم کرد و گفت

 .دلم برات تنگ شده بود داداشی _
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 .منم خواهری _

 .بعد احوال پرسی با مامان و ستایش و محمد

 :دست آیشواریا رو گرفتم و رو به مامان گفتم

 . اینم عروس خوشگلت و دختر عمو جان _

 《سلمان》

 .ا لبخند به سمت آیشواریا اومدمامان ب

که آیشواریا دستم رو ول کرد و سمت مامان رفت و خم شد و دستش رو روی 
 .کفش مامان زد و بوسید

 :مامان لبخندی زد و گفت

 !این چه کاریه عروس _

 :آیشواریا گفت

 .خوش اومدید مامان _

 .مامان در آغوشش کشید و گونه او را بوسید

 .تایش رفت و اون رو بوسیدآیشواریا بعد به سمت س

*** 

 .بفرمایید شام حاضره_

 :عمو جان با خنده پاشد و گفت

 .بریم شما عزیزا خیلی حرف زدیم _

 :همگی پاشدیم که آیشواریا دستم رو گرفت و رو به عمو جان گفت

 .بابا االن ما می یایم _

 .همگی لبخندی زدن و رفتن
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 《سلمان》

 :رون و نگاهی به اطراف کردم و گفتمآیشواریا دستم رو کشید و بردتم بی

 !جانم چیزی شده _

 :با ذوق لب زد

 .نه _

 :لبخندی زدم و گفتم

 !پس چی _

 :لب زد

 .فقط خوش حالم که مامانت از من خوشش اومد _

 .و پرید بغلم و دست هاش رو دور گردنم حلقه کرد

 :خودم رو کنترل کردم که نیوفتم و گفتم

 .فکر کردم چی شده دیوونه _

 《محمد》

 .نصف زبونم رو براش در آوردم که اخمی کرد و رو برگردوند

 .توی دلم غش غش می خندیدم

 .این دختر خیلی باحال بود اصال وقتی حرصش رو در می یاوردم عشق می کردم

 .از زیر میز پام رو به پاش زدم که سریع برگشت سمتم

 :اخمی کرد بلند شد و به بهونه نمک برداشتن گفت

 .سابت می رسم حاال ببینبعدا ح _

 《محمد》
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 .با اومدن سلمان و آیشواریا همگی شروع کردیم به غذا خوردن

 .تو این دو ماهی که ایران بودم و هر روز خونه سلمان اینا بودم

فهمیده ام ستایش دختر مهربون و خش اخالقیه و به شدت تعصبی و وقتی همسایه 
 .شه با چوب زده تو سر اونشون می خواسته بدون اجازه وارد خونه شون ب

 .حاال نفهمیدم زنده مونده یا نه

 .اون قدری که ما با هم دعوا کردیم فکر نکنم زن و شوهرا با هم دعوا کرده باشن

 .تشکری کردم و از سر میز پاشدم

 .رفتم جلوی تلویزیون و روی کاناپه نشستم

 :دستی روی شکمم کشیدم و گفتم

 .درست و حسابی غذا نخوریقربونت بشه بابایی چند روزه  _

 .از حرفم خنده ام گرفت که با کشیده شدن موهام آخی گفتم

 !حدس می زدم کی باشه

 :ستایش غرید

 .شتر حاال منو اذیت می کنی _

 :با درد گفتم

 .حیا کن دختر چرا به موهای مرد نامحرم دست می زنی _

 :خندید و با حرص گفت

 .ه دستمبا دستمال گرفتم موهای بزیت نخوره ب _

 :داد زدم

 .ول کن توله موهام کنده شد _

 .دوباره موهام رو محکم کشید که سرم هم به سمتش کشیده شد
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 :لب زد

 .یه بار دیگه حرص منو دراری من می دونم و تو. بای _

 .و از پله ها تند رفت باال

 :دندونام رو روی هم فشردم و لب زدم

 .می خواستم بگیرمت ولی غلط کنم دیگه _

 《هوراما》

 .دستم رو گذاشتم روی شونه ماهورا که با سرعت برگشت سمتم و نگاهم کرد

 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 .باید بریم _

 :لبخندی زد و گفت

 .چند تا لباس دیگه برات بردارم تمومه _

دروغ چرا ذوق کردم از این محبتش ولی چه کنم که دل من برای این چیز ها 
 .مناسب نبود

 .از اتاق خارج شدم باشه ای گفتم و

 .رفتم سمت آشپزخونه و لیوان رو آب جا کردم و با قرصم خوردم

 .از وقتی فهمیدم دیگه باید برم پاک بهم ریختم

 .اعصابم داغونه و هی قرص مصرف می کنم

با اومدن ماهورا نیم نگاهی بهش انداختم، مانتوی آبی آسمونیش خیلی بهش می 
 .یومد

 .فشردمچشم هام رو محکم روی هم 

 ...مهرداد بهش فکر نکن
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 ...تو داری اون رو ترک می کنی

 ...دیگه تموم می شه

چمدون رو ازش گرفتم و راه افتادیم به سمت در، خونه رو فروخته بودم و امروز 
 .صاحب جدید خونه می یومد خونه اش

 .الزم نبود وسایل رو جمع کنم

 .پوزخندی روی لبم اومد از بی فکری ماهورا

که کوچک ترین مشکل رو می فهمید ولی االن چشم هاش کور شده بود و دختری  
 .این همه مشکل رو نمی دید

 《سلمان》

 .چند روزی از اومدنه مامان می گذشت

 .آیشواریا خیلی باهاشون صمیمی شده بود مخصوصا ستایش

 .مامان بیشتر روز رو با عمو جان می رفت بیرون و با هم حرف می زدند

 .ریا از روی دسته مبل بلند شدمبا اومدن آیشوا

 :اومد سمتم و گفت

 .ببخشید منتظر نگهت داشتم _

 :شالی که روی سرش انداخته بود رو بیشتر کشیدم جلو و گفتم

 .اشکال نداره عزیزم _

 :سرش رو پایین گرفت و گفت

 !سلمان _

 :با دستم سرش رو باال گرفتم و گفتم

 !جان دلم _
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 :من منی کرد و گفت

 ناراحت می شی من این لباس ها رو می پوشم؟خب تو  _

 :پرسیدم

 کدوم ها!؟ _

 .همین لباس تنم _

 :لبخندی زدم و گفتم

نه گل، ناراحت نمی شم تو از اول این لباس ها رو می پوشیدی و عادت کردی به  _
 .پوشیدنشون، نمی گم خیلی بده همون اندازه که بده خوب هم هست

وقتی نامزد کردیم می خواستم بگم که لباس پوشیده اول شاید یکم پوشیده نبود ولی 
 .تر بپوشی که خودت انجامش دادی

 《آیشواریا》

 .لبخندی از تعریفش روی لب هام اومد

 .دستم رو به سمت دستش بردم و دستش رو گرفتم

 .ممنونم_

 :دستم رو فشرد و گفت

 .من ممنونم که تو هستی اگر نبودی سلمانی وجود نداشت _

 :کرد و گفتبه در اشاره  

 .بریم دیر نشه _

 :اخمی کردم و گفتم

 .چه قدر عجله داری _

 :برگشت سمتم و گفت
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 .اع آیش! خودت زود بیدارم کردی یا نه من خواب بودم _

 .لبم رو گاز گرفتم آره بد کردم بیدارش کردم

 :تو چشم هاش زل زدم و گفتم

 .دیگه رو بذارهفراموش نکنی چی گفتما، به کارگردان بگو به جای تو یکی  _

 :خندید و گفت

 .چشم حسود خانوم _

 :با حرص گفتم

 .حسودی نیست، غیرتی شدم _

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 .فدای خانوم غیرتیم بریم دیگه _

 《محمد》

 .با اخم بهش نگاه می کردم

ازصبح دارم پشت سرش راه می رم که خانوم لباس بخره ولی هنوز یه دست لباسم 
 .نخریده

 .اش می زنم حرفی بزنم می ره تو مغازه هاتا صد

 :با ایستادنش کنار ویترین با خوش حالی نگاهش کردم و گفتم

 !همین دیگه _

 :لب هاش آویزون شد و گفت

 .نه بابا خیلی زنگوله داره _

 :اخمی کردم و گفتم
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مجلسی که می گی نمی خوام، لباسای دیگه هم همه اش زنگوله داره االن تو  _
 !ل چی هستیدقیقا دنبا

 :شونه ای باال انداخت و گفت

 .من که نگفتم می خرم گفتم! فقط اومدم ببینم _

 :با تعجب گفتم

 ...ببینی!!!! شتر من از صبح دارم دنبالت راه می یام حاال می گی ببینم، دهن _

 :با اخم برگشت و گفت

 !!دهنه کی چی _

 :اخمی کردم و گفتم

 .آدم نفهم _

 :خندید و گفت

 .دت منظورته دیگهزن آین _

 :چشمکی زدم و گفتم

 .اگر می دونستی زنم کیه هیچ وقت این رو نمی گفتی _

 《محمد》

 :راه افتادم که ستایش دوید و اومد دنبالم و گفت

 !مل مل می خوای زن بگیری _

 :آستینام رو زدم باال و گفتم

 .آره _

 :اومد و جلوم وایستاد و گفت

 واقعا می گی؟ _



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

151 

 

 :تملبخندی زدم و گف

 .آره _

 :لبش رو گاز گرفت و گفت

 من می شناسمش؟ _

 :شونه باال انداختم و گفتم

 .آره _

 :ناراحت لب زد

 دوست داره؟ _

 :به چشم هاش نگاه کردم که اشک توشون جمع شده بود و گفتم

 .آره _

 :برگشت و به راه افتاد و گفت

 .بریم خونه حالم خوب نیست _

 .فتمتک خنده ی کوتاهی کردم و چشمی گ

 .به سمت ماشین رفتیم و سوارش شدیم ماشین رو روشن کردم و به راه افتادیم

 .تو راه ستایش فقط بیرون رو نگاه می کرد و یک کلمه هم حرف نمی زد

 !شتر انقدر خنگه یعنی

 .می دونستم اگر بگم دوستش دارم خر می شه و لجبازی می کنه

 .پس خودش بیاد سمتم بهتره

 .ود پیاده شد وقتی دید من پیاده نشدم ایستاد و برگشت سمتمبا رسیدن به خونه ز 

 :و گفت
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می خوای بری پیش زنت برو من خودم می رم نمی خواد مواظب باشی نخورم  _
 .زمین بچه نیستم

 .باشه ای گفتم که رفت

 .ماشین رو بردم داخل خونه و پیاده شدم

 《ــــــ》

 :خندیدم و گفتم

 !من اول بهت چی گفتم _

 .رت خوب پیش بره کاری که گفتی رو انجام می دمگفتم کا

 :داد زد و گفت

 !ولی قرار ما این نبود _

 :سیگارم رو خاموش کردم و با لبخند گفتم

 .بار آخرت باشه سر من داد می زنی برادر زاده عزیزم _

 .و گوشی رو قطع کردم

 .شم، داره رو مخم زیادی رژه می رهکم کم باید از شرش خالص 

 .برداشتم و شماره اش رو گرفتم، با بوق اول جواب دادتلفن رو 

 !بفرما _

 :با لبخند گفتم

 .هفته دیگه آماده اس برای کارت آماده باش _

 :صدای شکستن شیشه اومد و بعد صدای آرومش که گفت

 .از خوش حالی نمی دونم چی کار کنم آشغال _

 :زدم زیر خنده و گفتم
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 .بمیر خدافظ _

 ...به پایان رسید دوران پادشاه بودنت

 «ماهورا»

 .با تعجب به مهرداد و کار هاش نگاه می کردم

 .خیلی برای رفتن به پاکستان عجله داشت

 !دلیل کار هایش را نمی فهمیدم، یه روز خوبه! یه روز بد

 !چرا این کار رو با من می کنه

 .با اومدنش به سمتم از روی صندلی بلند شدم و بهش چشم دوختم

 :راف کرد و گفتنگاهی به اط

 .چمدون ها رو بذار همین جا می یان می برند _

 .باشه ای گفتم

 .برگشت و به راه افتاد و منم پشت سرش راه افتادم

 :صداش زدم

 !مهرداد _

 .هومی گفت

 :که زیر لب آروم گفتم

 .هیچی _

 .شونه ای باال انداخت

 .ودندروغ چرا از این کار هاش دلم می گرفت، پدر و مادرم درسته نب

 .ولی این طور من رو کوچک نمی کردند
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*** 

 :نشستم روی صندلی هواپیما، دستم رو چند بار تو هوا تکون دادم و با حرص گفتم

 .وای چه بویی می ده این جا _

 :مهرداد با تعجب برگشت و گفت

 .بو! من بویی حس نمی کنم _

 :با حرص گفتم

 .حتما دماغت بسته است _

 .گاهش کردم، لبخندش رو جمع کردتک خنده ای کرد که تا ن

 .شالم رو گرفتم جلوی بینی ام تا اون بو رو حس نکنم

 .اصال نمی فهمیدم بوی چی هست، ولی خیلی بد بو بود که حالم بد شده بود

 《سلمان》

 .با لبخند به حرف های آیشواریا گوش می دادم

 .طوری با حرص حرف می زد که کارگردان هم خنده اش گرفته بود

 :نیدن اسمم از زبون آیشواریا برگشتم و گفتمبا ش

 !جانم _

 :اومد سمتم و دستش رو حلقه کرد دور بازوم و آروم گفت

 .تو هم یه چیزی بگو تا بفهمه مخالفی دیگه _

 :نگاهش کردم و گفتم

 .تو که گفتی تو هیچی نگو خودم درستش می کنم _

 :با حرص گفت
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 .یا می خنده یا یه بله می گه و تماماشتباه کردم، اینم که هر چی من می گم  _

 :تکونی خودردم و آروم لب زدم

می دونی بابات بفهمه اومدیم درباره نقش زن با کارگردان حرف بزنیم چی می  _
 .شه

 :با ترس گفت

 .نه نه اگه بفهمه سرم و می کنه _

 .هوفی گفتم

 :به سمت کارگردان چرخیدم و گفتم

ی پیش شما آموزش دیده یعنی نمی شه ایشون همسرم آیشواریا هم دوره بازیگر _
 توی فیلم باشه؟

 :کمی فکر کرد و بعد چند لحظه گفت

 .پیشنهاد خوبیه درباره اش فکر می کنم سلمان جان _

 .لبخندی زدم و به آیشواریا نگاه کردم که با ذوق نگاهم می کرد

 .اشاره کردم که بریم

 《ماهورا》

 .وقتی رسیدیم، با تاکسی رفتیم هتل

 .و به روی هتل پیاده شدیم، مرد تاکسی دار پیاده شد و چمدون ها رو برد باالر 

 :مهرداد رو کرد بهم و گفت

 .برو اون جا بشین تا من بیام _

 :با تعجب گفتم

 مگه نمی ریم داخل؟ _
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 :کالفه گفت

 .نه االن می یام که بریم کار های دیگه رو انجام بدیم _

 .د ناراحت نشه باشه ای گفتمخسته بودم ولی برای این که مهردا

 .به انگشتش که به پشت سرم رو نشون می داد نگاه کردم

 .پارک بود

رفتم سمت پارک، همین طور که راه می رفتم دست کردم تو جیبم که ببینم گوشیم 
 …هست که خودم رو سرگرم کنم که حوصلم سر نره

 .ولی نبود

 .پوفی کردم و روی نیمکت پارک نشستم

 .وی جیب هام کردم و به مردم زل زدمدست هام رو ت

 .که هر کی به یه طرف می رفت

 ...بی هدف یا با هدف

نمی دونم چه قدر گذشته بود ولی می شد فهمید نیم ساعتی هست که نشستم و 
 .هنوز مهرداد نیومده

 .می خواستم برم ببینم چرا انقدر دیر کرده ولی می ترسیدم

 .ی یاداز واکنشش آخه گفت که منتظر بمونم م

 .شالم رو جلو تر کشیدم

 .کالفه شده بودم، چه کاری بود که انقدر طول کشید

 «مهرداد»

 .از در پشتی هتل زدم بیرون و با سرعت به سمت مغازه رفتم

 .با خشونت در رو باز کردم و داخل شدم
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 :داد زدم

 !تلفن کجاست _

 :مرد با خشم گفت

 .یچته یارو اومدی تو مغازه من سرم داد می زن _

 :به سمتش رفتم و گفتم

 خفه شو یا نه همین جا چالت می کنم تلفن کجاست؟ _

مرد که انگار از داد زدن من ترسیده بود با لرز به سمت چپ مغازه رفت و با تلفن 
 .برگشت

 :به سمتم گرفت که چنگش زدم و گفتم

 .برو اونور وایستا _

 .به حرفم گوش کرد و ازم دور شد

 .بوق دوم جواب داد شماره رو گرفتم که با

 !به به آقا مهرداد چه عجب تموم شد _

 :با خشم گفتم

 !قرار ما این نبود _

 :خندید و گفت

 .من از اول گفتم باید ولش کنی _

 .مشتم رو محکم روی شیشه مغازه کوبیدم که خورد شد و خون از دستم سرازیر شد

 :لب زدم

 …باسی وقرار نبود این طور ولش کنم، بدون هیچ پولی و ل _

 :داد زد



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

158 

 

االن ماشین می فرستم دنبالت زود بیا این جا، قرار ما هم توی این نقشه این بود  _
 .که احساسات رو بذاری کنار عاشق نشی ولی می بینم کار دستم دادی مهرداد

 :از حرفش عصبانی شدم و گفتم

 .نشدم من عاشق نشدم بفهم _

 :دوباره خندید و گفت

 .بچه ی آدم بیا این جا پس بهش فکر نکن و مثل _

 «مهرداد»

 :گوشی رو قطع کردم و به سمت در رفتم که مرد گفت

 .کجا آقا خسارت زدی االن همین طوری می ری _

 .با خشم برگشتم سمتش که دو قدم رفت عقب

 از جیبم پول ها رو در آوردم و انداختم ج

 :جلوش و گفتم

 !من رو اصال ندیدی افتاد _

 :لی برداشت و گفتپول ها رو با خوش حا

 .بله بله، افتاد _

 .از اون جا بیرون اومدم

خواستم برم اون طرف خیابون که با به یاد آوردن این که ماهورا تو پارک منتظر 
 .من نشسته همه غم ها روی سرم ریخت

 .نگاهی به اطراف انداختم آدم های اون آشغال هنوز نیومده بودند

 .رم رو بیرون آوردم به پارک نگاه کردمبا دو به سمت دیوار رفتم و آروم س

 !به ماهورا زنم
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 .مثل دختر بچه های کوچک نشسته بود و پاهاش رو تکون می داد

 !مهرداد تو چت شده

 !اگر می دونستی انقدر ضعیفی چرا اومدی توی این بازی

 .با خیس شدن گوشه چشمم نگاهم رو از ماهورا گرفتم و با خشم اشکم رو پس زدم

 .برم پیش ماهورا بقیه به خاطر احساس مسخره من به خطر می یوفتناگر االن 

 .پس این عشق همین جا به اتمام می رسه

 .و از اون جا دور شدم

 《ماهورا》

 .با حرص بلند شدم و به سمت هتل رفتم

 .داخل شدم و به سمت مردی رفتم که داشت با چند نفر حرف می زد

 :به سمتش رفتم و با نفس نفس گفتم ، با سرعتحتما به منم کمک می کنه دیگه

 ...شما یه مرد قد بلند و که ته ریش داره و _

 :نذاشت ادامه بدم و گفت

 .بله دیدم شون _

 :لبخندی زدم و گفتم

 خب! کجاست؟ _

 :کمی فکر کرد و گفت

 .اومدن این جا کمی ایستادن و بعد با عجله رفتن _

 :با تعجب گفتم

 ایستاد! چرا؟ _
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 :نداخت و گفتشونه ای باال ا

 .نمی دونم _

 :لب زدم

 با کسی حرف می زد!؟ _

 .نه _

 :با لحن گرفته ای لب زدم

 .باشه ممنون _

 .خواهش می کنمی گفت و ازم دور شد

 .از هتل رفتم بیرون و به اطراف نگاه کردم

 !یعنی کجاست

 .گوشیمم نیست که بهش زنگ بزنم

 .ستم روی زمینبا تیر کشیدن سرم دستم رو محکم به سرم زدم و نش

 :زیر لب گفتم

 !مهرداد کجایی _

 《ماهورا》

با نشستن دستی روی شونم سرم رو بلند کردم با دیدن دختر بچه ای لبخند با دردی 
 .زدم و از روی زمین بلند شدم

 .دختر بچه لبخندی زد و ازم دور شد

 .دستی به مانتو و شالم کشیدم

 .متش دویدمبه اطرافم نگاه کردم با دیدن مغازه ای به س

 .حتما اجازه می ده با تلفن اش زنگ بزنم دیگه
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در رو باز کردم و رفتم داخل با دیدن مردی که داشت شیشه های شکسته رو جمع 
 می کرد ب

 :لبخندی زدم و با من من گفتم

 .سالم آقا _

 :با سرعت برگشت سمتم و گفت

 .سالم _

 :اشاره ای به تلفن کردم و گفتم

 ؟می شه یک زنگ بزنم _

 :با عصبانیت بلند شد و اومد سمتم و از آستین مانتوم گرفت و گفت

 .نه برو حوصله دعوا دیگه ندارم _

 :با تعجب گفتم

 .فقط می خوام زنگ بزنمدعوا! من _

 :داد زد

 ...اون مردم _

 .حرفش رو خورد و با خشم من رو از مغازه بیرون کرد

 .تو شک حرف اش بودم

 !مرد

 ...شاید

 .ستنه مهرداد نی

 《سلمان》

 :مشغول فیلم دیدن بودم که با اومدن مامان لبخندی زدم که گفت
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 .می بینم سلمانم خیلی خوشحاِل می خوام بال در بیارم _

 :تک خنده ای کردم و گفتم

 .شما که اومدید خوش حال تر ام شدم _

 .خم شد پیشونیم رو بوسید

 :نشست کنارم و گفت

دونم مناسبت تو هست یا نه!آخه االن تو یه یک کادو برات خریدم، ولی... نمی  _
 .مرد بزرگی. ااگو هستی برای مردم

 :لب زدم

 !ممنون مامان _

 .شما هر چی برای من بگیری مناسبه، خیلی خوش حال تر شدم

 .باشه ای گفت و کادوی کوچیکی رو به سمتم گرفت

 .با خوش حالی بازش کردم

 .با دیدن دستبند زیبایی چشم هام برقی زد

 .ش آوردم و خیره بهش نگاه کردمدر 

 :مامان پرسید

 چه طوره؟_

 .محشره _

 .دستبند نقره ای بود

 .یه زنجیر بود که وسط حلقه پنجم اش یه فیروزه بود

 :انداختمش توی دستم وبه مامان گفتم

 .عاشقش شدم، دمت گرم بابا! سلیقه ات رو عشق است _
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 :خندید و گفت

قت درش نیار پسرم من با این خوش حالم خوش حالم خوشت اومده فقط هیچ و _
 که تو این دستبند رو در نمی یاری و به یاد

 《سلمان》

 :سرم رو پایین گرفتم و گفتم

 .تا آخر عمر نگه اش می دارم مامان _

 .لبخندی زد و از اتاق رفت بیرون

 .تا در بسته شد خواستم دراز بکشم روی مبل که دوباره در باز شد

 .دهبرگشتم که دیدم محم

 .:اومد سمتم و گفت

چه طوری داداش! یه ساعته وایستادم حرف ها تون تموم بشه چه طولی کشید  _
 .ها

 :خندیدم و گفتم

 چی کار داشتی حاال؟ _

 :کمی من من کرد و گفت

 ...خب راستش _

 .چند ثانیه گذشت و هیچ حرفی نزد

 :لب زدم

 راستش چی؟ چیزی شده؟ _

 :سرش رو خاروند و گفت

 .فتنش ولش بعدا می گمسخته گ _
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 :پاشدم و دستم رو گذاشتم روی شونه اش و گفتم

 بگو چی شده محمد!؟ _

 :نگاهی به دستم انداخت و گفت

 .جون بابا چه دستبند قشنگی _

 :شاکی نگاهش کردم و گفتم

 .مرسی حاال بگو _

 :دوباره به دستم نگاه کرد و گفت

 .می دونستی فقط یکی از اینا هست _

 :کردم که گفت  کالفه نگاهش

 .خاله خودش فکر کنم گفت برات درست کنن همون طور که خودش می خواست _

 《ماهورا》

 .بی هدف تو خیابون ها راه می رفتم، از چپ به راست از راست به چپ

 .فقط دور هتل می چرخیدم

 .خیلی گرسنه ام بود، هوا هم داشت تاریک می شد

مغازه دیگه ام رفتم و به گوشی مهرداد  اصال دیگه نمی دونستم چی کار کنم؛ به چند
 .زنگ زدم ولی خاموش بود

 .به مامان و بابا هم زنگ زدم اون ها هم خاموش بودن

 .مردم یه جوری بهم نگاه می کردن، و من بی زار بودم از این نگاه ها

 .دست روی شکمم کشیدم

 .وای خدا چه قدر گشنمه
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ین جان از ریشه خودم هستن کمکم یکی هم نیست که کمکم کنه، ایرانی هایی که ا
 .نمی کنن

 ...حاال چه انتظاری می ره از پاکستانی ها

 .پا هام خیلی درد می کرد برای همین کنار درختی نشستم و تکیه دادم به تنه اش

 .سرم رو محکم به درخت کوبیدم

 :داد زدم

 !مهرداد کجایی _

ازه دادم اون ها هم با روان شدن اشک هام دیگه نمی خواستم مهارشون کنم، اج
 .خودشون رو خالی کنن و آروم بشن

 !یعنی مهرداد از قصد من رو تو این کشور غریب تنها گذاشته

 !چرا رفته مگه من رو دوست نداشت

 .سرم رو تکون دادم

 .نه نه امکان نداره مهرداد این کار رو کنه

 ...اون من رو دوست داره

 ...ولی

 آخه کجاست؟

 .ترس بلند شدم و به دور و بر نگاه کردم با صدای بوق ماشین با

 .بهتره برم اگر پلیس بیاد بی دلیل من رو می بره

 .بلند شدم و لباس هام رو تکوندم

 خواستم راه بیوفتم که با نشستن دستی روی شانه ام با ترس برگشتم

 《سلمان》
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 :تک خنده ای کردم و گفتم

 !واقعا _

 :شانه ای باال انداخت و گفت

بعدشم مرده گفت یه گردنبند هم هست که کپِی همین دست بنده آره داداش _
 .ولی تا ساختن اش یکی خریده گم و گور شده

 :لب برچیدم و گفتم

 !خب نمی تونستن مثل همون بسازن دیگه _

 .نمی دونم، شاید خریدار نداشته_

 :شانه ای باال انداختم و گفتم

 .شاید _

 :اشاره به در کرد و گفت

 .اندازه کافی فیلم دیدی بریم دیگه به _

 :خندیدم و گفتم

 .بخدا هیچی حالیم نشد یا تو اومدی یا مامانم _

 .فکر کنم زنت از دستت شکاره بیا بریم _

 .خواستم حرفی بزنم که زود رفت. از اتاق خارج شدم و به سمت پذیرایی رفتم

 .همه نشسته بودن و مشغول صحبت کردن بودن

 .جواب سالمم رو دادن سالمی کردم که همه با لبخند

 .نگاهم افتاد به آیشواریا، با اخم نگاهش رو ازم گرفت

 !یعنی چی

 چش شده؟
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 .به سمت مبل رفتم و نشستم

 :آروم سرم رو برگردوندم سمتش و گفتم

 خانومم چیزی شده؟ _

 :پاش رو انداخت روی اون یکی پاش و آروم لب زد

 .نه _

 :اخمی کردم و گفتم

 !ات تو همه بگو چیهیه چیزی شده که اخم _

 《سلمان》

حرفی نزد و منم سکوت کردم چون دوست نداشتم کسی بفهمه من و آیشواریا از 
 .هم ناراحت هستیم

 .با صدای مامان نگاه از آیشواریا گرفتم و به او چشم دوختم

 !سلمان_

 :بله ای گفتم که لبخندی زد و گفت

 !باید بگم نمی دونم چه جوری بهتون بگم که ناراحت نشید، ولی _

 .من و ستایش تصمیم گرفتیم خونه جدا بخریم و بریم اون جا زندگی کنیم

 :خواستم حرفی بزنم که عمو جان زودتر گفت

سمیه خانوم اول هم که اومدید گفتم این جا رو خونه خودتون بدونید، وقتی یه  _
 خونه بزرگ هست همه چی هست، بچه ها هستن دور هم هستیم چرا برید؟

 :فتمکالفه گ

 .منم همین رو می گم مامان! نمی خواد بری _

 《ماهورا》
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 .با درد چشم هام رو از هم باز کردم

 ...همه جا سیاه بود و تار

 .چند بار پلک زدم ولی فایده نداشت، خوب نمی دیدم

با جیغ دختری با ترس به چپ و راستم نگاه کردم، با دیدن سایه دختری کمی عقب 
 .رفتم

 :جیغ زد

 .نوم مونا خانوم!! بهوش اومدمونا خا _

 !روی تخت بودم، یعنی من کجام

 :با ترس و چشم های بسته به دختر گفتم

 !من کجام _

 :خنده وحشتناکی کرد و گفت

 .قهوه خونه عزیزم _

 《ماهورا》

 :با تعجب لب زدم

 !قهوه خونه

 .آره ای گفت و خواست حرف دیگه ای بزنه که در باز شد

 .یه زن بود که به نظرم خیلی وحشتناک بودنگاهم سمت در کشیده شد، 

 .با ابرو های قرمزی که داشت مثل شیطون ها بود

 :من من کردم و گفتم

 .من چرا این جام؟ باید برم _

 :خندید و گفت
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 !کسایی که می یان این جا دیگه راهی برای بیرون رفتن ندارن اوکی _

 :با خشم لب زدم

 ...من که خودم نیومدم این جا من رو _

 :پرید وسط حرفم و گفت

ببین دختر جون برام مهم نیست تو این جا رو دوست نداری، مهم نیست که کی  _
هستی و چی هستی مهم اینه االن این جایی و باید برام کار کنی؛ حاال هم پاشو 

 .آماده شو به اندازه کافی خوابیدی

 .و سریع از اتاق خارج شد

 .حتی نذاشت من یک کلمه حرف بزنم

 .کر فرو رفتم، خدایا کمکم کن حاال باید چی کار کنمتو ف

 !نکنه خواب می بینم

 .گاز محکمی از دستم گرفتم، که با درد زیاد چشم هام پر اشک شد

 ...نه واقعیه من من

 .با نشستن دستی زیر چونه ام سرم رو باال گرفتم و به دختری خیره شدم

 .به نظر معتاد بود آخه خیلی داغون بود

 :لب زد

 .به به چه پرنسسی آورده مونا خانوم _

 :دستش رو پس زدم و گفتم

 .به من دست نزن کثیف _

 《ماهورا》

 .خنده بلندی سر داد و ازم دور شد
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 .زانو هام رو بغل گرفتم و با اشک از پنجره به بیرون زل زدم

 :و باز هم تکرار کردم

 !مهرداد کجایی _

 .با صدای دختر دیگه ای برگشتم و نگاهش کردم

 :لبخندی بهم زد و گفت

 .بلند شو حاضر شو وگرنه مونا خانوم طور دیگه ای باهات رفتار می کنه _

 :حرفی نزدم و گفتم

 ...هر کار می خواد بکنه مهم نیست _

 :پاشد و اومد سمتم و روی تخت نشست و گفت

می دونم از هیچ کدوم ما خوشت نمیاد مخصوصا این جا ولی هر چی می گه رو  _
 .آدم خطرناکِی نذار دومین نفری باشی که حیوون شدهگوش کن 

 .با تعجب نگاهش کردم که بلند شد و رفت

 یعنی چی! منظورش از حیوون چی بود؟

 .دروغ چرا ترسیده بودم

 .یکم به دور و بر نگاه کردم که همه مشغول لباس پوشیدن و آرایش کردن بودن

 .آروم از تخت پایین اومدم

 :لب زدم

 ست؟دستشویی کجا _

 :همه برگشتن سمتم، که همون دختر معتاده گفت

 .رو به روته پرنسس _



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

171 

 

از صداش حالم بهم خورد مثل بعضی از مرد ها حرف می زد که وقتی یه زن می 
 .بینند از خود بی خود می شن و به بد ترین شکل ممکن حرف می زنند

 《ماهورا》

ا بلند شد که توجهی رفتم داخل دستشویی و در رو محکم بستم، صدای داد دختر ه
 .نکردم

 .با بغض به سمت آیینه رفتم، به خودم نگاه کردم

 .صورتم زرد شده بود و زیر چشم هام سیاه شده بود

 .شیر آب رو باز کردم و دست هام رو زیرش گرفتم

 .از سردی آب کمی سر حال شدم

 .دستم رو پر آب کردم و محکم به صورتم زدم که کمی رنگ صورتم خوب بشه

 .بار همون کار رو کردم که با درد گرفتن سرم، آیی گفتم چند

 .تکیه دادم به دیوار و بازم به آیینه نگاه کردم

 !حاال چی کار کنم

 !چه جوری از این جا برم

 .این طور که معلومه همه ی این اتفاق ها همه واقعیه

 .اشک هام شروع کرد باریدن

 !!!!خدایا حاال چی کار کنم

 چه طور برم ایران؟ تنهام، هیچی ندارم

 چه طور مهرداد پیدا کنم؟

 :با صدای در به خودم اومدم، اشک هام رو پاک کردم و گفتم

 !چیه _
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 .با صدای مزخرِف ش اخم هام توی هم رفت

 .پرنسس بیا قراره خیلی کارا با هم کنیم _

 :در رو باز کردم و با چندش لب زدم

 .من با تو جایی نمی یام _

 .اومدماز دستشویی بیرون 

 .کسی تو اتاق نبود؛ فقط من و اون بودیم

 :با کشیده شدن بازوم توسط همون، برگشتم و بهش نگاه کردم و گفتم

 !ولم کن _

 :پوزخندی زد و گفت

 !منم نمی خوام با تو جایی برم، ولی مجبورم برای پول می فهمی _

 .حاال هم حاضر شو بیا پایین لباس گذاشته برات رو تخته بردار

 《وراماه》

 .با نفرت بهش چشم دوختم، که لبخندی زد و از اتاق زد بیرون

 .باید بتونم برم بیرون از این قبرستون

 .به سمت تخت رفتم، نگاهی به لباس ها کردم و مانتو رو برداشتم

 .به سمت بینی ام بردم و بوش کشیدم

 .به نظر تمیزبود

 .اگرم تمیز نبود؛مجبور بودم بپوشم

 .نفس عمیق کشیدم و از اتاق رفتم بیرون آماده که شدم، چند

با تعجب به در ها نگاه کردم، بیست تا در بود و همه اش هم در های کثیف و 
 .شکسته
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 !این جا دیگه چه طور قهوه خونه ایه

 .در رو که بستم به دور و بر نگاه کردم که ببینم چه طور باید از این جا خارج بشم

 .کنم که در پشت سرم باز شدبه سمت در اول رفتم خواستم بازش  

 .برگشتم عقب که مردی رو دیدم

 :با دیدن من گفت

 چی می خوای از اون جا؟ _

 .به تیپ و قیافه اش نگاه کردم به نظر که از این قبرستون نبود

 :من منی کردم و گفتم

 .می خوام برم پیش بقیه _

 :اشاره ای به چپش کرد و گفت

 روجی؟کوری!نمی بینی رو در نوشته در خ _

 :عصبی شدم از حرِف ش و گفتم

 .کور خودتی. این همه در این جا هست چه طور می خواستم پیدا کنم _

 .و سریع ازش دور شدم

 《ماهورا》

 .در رو که باز کردم راه پله بود

 .آروم از پله ها پایین رفتم

 .صدای خنده های بلند اون دخترا می یومد

ه طی کردم رسیدن آشپزخونه همه داشتن ابرو هام در هم گره خورد، پله ها رو ک
 .صبحانه می خوردن

 :با دیدن من یکی شون گفت
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 .بیا زودتر بخور تا وقت صبحونه تموم نشده _

 .نمی خوام _

 .به درکی گفت و مشغول خوردن صبحونه اش شد

به دیوار تکیه دادم، اون طور که اون دختر گفت باید با هم بریم جایی، پس کارش 
 .جاست بیرون از این

 .یعنی یه شانس دارم که فرار کنم

 !ولی اگر از این جا برم کجا بمونم؟

 .درسته این جا بده ولی اگه برم جایی رو ندارم و شاید بالی بد تری سرم بیاد

 .پس می مونم که شاید تونستم بفهمم مهرداد کجاست

 !ولی اول باید بفهمم کار اینا چیه

 !تو کار مواد هستن

 !تو کار دختر

 ...یا

 .از فکرشم مو به تنم سیخ شد

 .نه این نیست نباید به این فکر کنم

 .تکیه ام رو از دیوار برداشتم

 .چند نفر فقط داشتن میز رو جمع می کردن

 :لب زدم

 من باید کجا برم؟ _

 :یکی شون گفت

 .االن دلبر می یاد رفته جنس ها رو بگیره باید ببرید تو شهر _
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 :با تعجب گفتم

 مگه این جا کجاست؟ جنس! شهر! _

 :خندید گفت

 مواد. این جا هم خرابه ی _

 《ماهورا》

 .گفته  چے هڪ نمڪ درک تا ردمڪ رار ڪچند بار زیر لب حرف هاش رو ت

 !رارڪت هم بود سخت برام شڪولی هم در

 .دوختم چشم بهش روم به رو دستش خوردن ونڪبا ت

 :گفت

 .اومد منتظرته برو نےڪ مے نگاه منو واستادے اے دقیقه چند دختر  جایےڪ _

 .باشه اے گفتم و با گیجے از آشپزخونه بیرون رفتم

 .آوردم باال بغض با رو سرم سےڪبا برخورد به 

 !ورڪ گفت  بهم هڪهمون مرد بود 

 :گفت  هڪ شم دور  ازش خواستم و ردمڪاخمی 

 .ترڪنه این جورے نمے شه باید ببرمت د _

 مے جارے هام اشک اضافه رفح لمهڪ یک با چون نگفتم چیزے و ردمڪاخمی 
 .شد

 :پوزخندی زد و گفت

 زبونت چے شد؟ _

 :گفت  هڪ دوختم چشم بهش شیدڪ رو شالم هڪخواستم برم 

 !بدم مے یاد بدون جواب برے فهمیدی _
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 .دیگه دست من نبود

 .باریدن به ردڪچشم هام شروع 

 :زد لب و ردڪبا تعجب نگاهم 

 !چت شد _

ک و ضعیف وچیڪواستم برم تا از این بیشتر شالم رو از دستش در آوردم و خ
 .نشدم

 :ولی نذاشت و گفت

 با توام دختر اذیت شدے این جا؟ _

 :لب زدم

 .مے خوام برم از این جا _

 !یڪاو شے اذیت ذارم نمے ولے شه نمے هڪاین  _

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .مرسی _

 .و ازش دور شدم

 《ماهورا》

 .از خونه بیرون رفتم

 .بود اجڪ درخت چند فقط ردم،ڪاه به دور و بر نگ

 !ڪفضاش خیلے دل گیر بود و ترسنا

 :گفت  هڪبا دیدن اون دختر، یعنے دلبر؛ به سمتش رفتم 

 .مے خواستے یک سال دیگه بیاے خب _

 :گفت  دوباره هڪچیزی نگفتم 
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 .بریم دیر شد _

 .باشه آرومے زیر لب گفتم و دنبالش راه افتادم

 .یرونب رفت و ردڪدر حیاط رو باز 

 .ره مے جاڪ ببینم هڪ ردمڪدر رو بستم و نگاهش 

 و افتاد من به اش چشم هڪ نهڪکه به سمت ماشینے رفت، خواست در رو باز 
 :زد داد

 .نیڪ مے نگاه جاروڪبیا دیگه  _

 .بود وتڪو باز هم جواب من س

 .به سمت ماشین اش رفتم و نشستم داخل ماشین، خیلے ماشین قدیمے بود

 .ه منتظر موندن ماشین روشن شد و راه افتادبعد ده دقیق

 .دادم یهڪهوفی گفتم و سرم رو به شیشه ت

 :گفت  ناراحتے مےڪدلبر با 

 بری؟ جاڪهیچ جا از این جابهتر بود، اگه االن برے مے خواے  _

 جاےی رو داری؟

 بتونم هڪ ردمڪمن بے هوشت 

 .بیارمت این جا چون دیگه جات امنه

 .چیه مرگ فهمے مے دیگه وقت اون ازت خوان مے رو هایے ار ڪفقط بعضے وقتا 

 :لب زدم

 اری؟ڪمثال مے شه بگے چه  _

 ....و شتنڪمواد  _

 چی!!!!؟_
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 《سلمان》

 .به حرف هاے آیشواریا گوش مے دادم

 !حرص از  یدڪتو حرف هاش حسادت موج مے زد، داشت مے تر

 .خوش حال بشه نه ناراحت هڪ نمڪ ار ڪدیگه نمے دونستم باید چے 

 :گفت  هڪ ردمڪ نگاهش سریع زد هڪبا جیغے 

 ؟!چرا ها آخه گرفتے  سڪسلمان چرا با اون ع _

 :گفتم  و شیدمڪ دست بودم گذاشته  فیلم براے هڪ ریشے به دستے الفهڪ

 بگیرم سڪع باهاتون خوام نمے بگم هڪآیش عزیزم اون ها طرفدارن، نمے تونم  _
 ...اصال داشت فاصله من با متر  یک هڪنیومد  نزدیک اصال اون بعدشم

 :پرےد وسط حرفم و گفت

  نهڪ مے نگاه رو تو سڪمے ره خونه اش ع _

 !واے خدا چرا این جورے شدے تو _

 مامانم بدے دارے دل بیاے هڪمثل بچه ے دو ساله فقط نق مے زنی؛ به جاے این 
 .منه ردنڪدن و عصبے ر ڪ الفهڪ ارتڪ فقط جا این از  برا خواد مے

 .بیرون زدم اتاق از  و ردمڪش ننگاه دیگه اے به

 .تند پله ها رو پایین رفتم و از خونه خارج شدم

 .ها خیابون گوشه  رفتن راه به ردمڪشروع 

 !ننڪ مے دعوا انقدر  ها شوهر  و زن همه یعنے ردم؛ڪدستام رو تا نصفه تو جیبم 

 .همه اخالق و رفتارش خوبه این نه

 .دعواست رفتےگ  سلفے زدے، حرف دختر  با هڪهمه اش سر این 

 .نیست چیزے سےڪع چه اونم گرفته  سڪخودش با شاهرخ خان ع
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 ...ردمڪن اریمڪ هڪحاال من 

 《مهرداد》

 :با عصبانیت داد زدم

 .مے گردونیلعنتے گفتے سهم منم مے دے خواهرم رو بهم بر  _

 :خنده بلندے سر داد و گفت

 .بیاری برام رو چے همه هڪاون براے وقتے بود  _

 !دخترشون خونه، لباس، پول، ازشون گرفتم  رو گفتے  چے هر  هڪمن  _

 :گفت  و فشرد مڪگلوم رو مح

 !مهرداد ردےڪولے تو پول براشون گذاشتے به من خیانت  _

 .اگه پول نداشتن نمے رفتن خونه بخرن

 :دستش رو پس زدم و گفتم

 .ردنڪ نمے رو و داشتن پول هڪاون دیگه به من ربطے نداره  _

 :لب زد

 !خیلے هم ربط داره تو داماد آقاے سعیدے بودے شوهر تک دخترشوناتفاقا  _

 .باےد همه چے رو مے دونستی

 .ردڪرفت سمت میزش و سیگار رو برداشت و روشن 

 .فرستاد بیرون رو دودش و زد عمیقے ڪپ

 :بعد چند لحظه گفت

 گفتم  خوبه ارتڪمن مے خواستم بدبختے شون رو ببینم تو رو فرستادم چون  _
 .ردمڪ اشتباه بینم مے حاال ولے نےڪ مے نگداشو

 :لبخندی بهم زد و ادامه داد
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 پسش از  اگه بدے انجام باید هڪ هست اے دیگه مهم ار ڪ نڪبرو استراحت  _
 !نیای بر 

 !مهرانه پر

 !مهرداد پر

 و زد زیر خنده

 《ماهورا》

 :گفت  و برگشت دلبر  هڪسوار ماشین شدم 

 ها مواد این و هست پارتے هڪبریم؟ خونه اے  ببین خل بازے در نیارے، االن باید _
 .صاحبش دست برسونیم رو

 .ردمڪباشه اے گفتم و خودم رو روے صندلے جا به جا 

 ...بفروشم جنس بخوام روز  یه ردمڪ نمے ر ڪهےچ وقت ف

 .بعد نیم ساعت رسیدیم، از ماشین پیاده شدیم

 :گفت  و داد بهم رو سیاهے ولهڪدلبر 

 .بنداز پشتت _

 .دادم انجام رو گفت  هڪ اریڪ

 نهڪمم و جدیه هاشون حرف معلومه چون نمڪب رو گن  مے هڪ ارےڪباےد هر 
 !بیارن سرم بالئے

 و بیاد هڪبه طرف در بزرگے رفتیم و دلبر گوشیش رو در آورد و به طرف زنگ زد 
 .نهڪ باز  رو در 

 :لب زدم

 چرا زنگ نمے زنی؟ _
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 :برگشت و رو بهم لب زد

 .ننڪشک مے  _

 .ےی گفتمآها

 .اومد بیرون اے گنده  و لےڪبعد چند لحظه در باز شد و مرد هی

 .قدمی به عقب برداشتم

 :گفت  و دلبر  به ردڪرو 

 .به به دلبر خانوم _

 :دلبر گفت

 .نهڪ مے شک شه مے رد ےڪی االن تو بیایم بذار  نڪزر زر ن _

 《ماهورا》

 :گفت  مرد شم رد خواستم من تا داخل رفت دلبر  رفت نار ڪاز جلوے در 

 دیگه؟ هستے ےڪتو  _

 :دلبر برگشت و گفت

 .جدیده _

 .مرد باشه اے گفت و رفت عقب تا رد شم

 :گفتم  و دلبر  سمت رفتم و رفتم نارشڪزود از 

 هنوزم از این غول ها هست؟ _

 :خندےد و گفت

 .تا دلت بخواد _

 سوت داشت هام گوش  هڪاز پله ها باال رفتیم، صداے آهنگ خیلے بلند بود طورے 
 .شیدڪ مے
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 .بشه چے داخل بریم نهڪهنوز بیرون بودیم خدا به خیر 

 .رفتم سرش پشت هم من داخل رفت و ردڪدلبر در رو با پاش باز 

 .ردمڪبه دور و برم با تعجب نگاه 

 .بودند شیدنڪ مواد و بازے مشغول هڪیه عالمه دختر و پیر بودن 

 !نڪ مکڪلبم رو گاز گرفتم؛ خدایا خودت 

 .بودند جمع دورش مرد تا چند هڪت میزے رفت، دلبر سم

 :گفت  و میز  رو گذاشت  رو یفشڪ

 .برم بده یفڪاگه حل بود پول رو بذار تو همین  _

 .مرد سرش رو باال آورد

 !محو چشم هاش شدم، چشم هاے آبے چه قدر خوش رنگ بود

 !نیڪ مے ار ڪزود نگاهم رو ازش گرفتم خداے من ماهورا دارے چے 

 《ماهورا》

 :و به من کرد و گفتر 

 به به جدیده این دلبر؟ _

 :دلبر با حرص گفت

 .آره جدیده باید یه کاغذ بزنم پیشونیش بنویسم جدیده که هی نپرسید _

دوست های مرد خندیدن ولی خودش واکنش نشون نداد و فقط به من نگاه می 
 .کرد

خشم آروم  با اشاره دست ازم خواست که جلو تر برم نگاهی به دلبر کردم که با
 :گفت

 .برو دیگه _
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رفتم جلو که مرد از روی صندلی اش بلند شد و به سمتم اومد دورم چند بار چرخید 
 :و لب زد

 !اگر از این به بعد با جدیده مواد بیاری پولت دو برابر می شه جنده خانوم _

 با تعجب نگاهش کردم یعنی چی؟

 !چرا من بیام بیشتر پول می ده به دلبر

 :لب زدم

 چرا؟ _

 :همه برگشتن سمتم مرد با لبخند گفت

 !صداتم مثل خودت زیباست _

 :با تحکم گفتم

 پرسیدم چرا؟ _

 .نزدیکم شد طوری که کتش به دستم می خورد

 :لب زد

 !جسور هم که هستی _

 :هوفی کردم که گفت

 .چون ازت خوشم اومده _

 .و به سمت میزش رفت

 !خدای من

 !خدای من

 !چی باید بگم دیگه اصال مخم نمی کشه

 !به چی باید فکر کنم
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 .نگاهش کردم که اونم داشت نگاهم می کرد

 .دلبر رفت سمت میز و کمک کرد که پول ها رو زودتر توی کیف بذارند

 《ماهورا》

 .داشتم خفه می شدم

 !از یه طرف گرمای خونه

 !از یه طرف دود سیگار

 !و از طرف دیگه نگاه اون مرد

 :سمتم اومد و گفت دلبر کیف رو برداشتم و به

 .اینو بگیر برو یه گوشه بشین یکم بکشم منم میام _

 :با تعجب گفتم

 ...اما _

 .گوش نکرد و با عجله به سمت پسر هایی که گوشه خونه بودن رفت

 .نشستم روی صندلی و به دست هام نگاه کردم

 .چند لحظه نگذشته بود که با حس نشستن کسی کنارم سرم رو با ترس باال آوردم

 .یه پسر الغر بود که لبخند چندشی روی لب هاش بود

 :با همون لبخند حال بهم زنش گفت

 می یای بریم باال؟ _

 .با ترس فقط نگاهش می کردم

 :نزدیک تر شد خواستم عقب برم که دستم رو گرفت جیغی زدم که گفت

 .ای جونم نترس _
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 !ولم کن عوضی ول کن دستم رو_

شید هر چی تقال می کردم که دستم رو از دستش نوچی گفت دستم رو محکم تر ک
 .در بیارم نمی شد

 .آخه این جوجه این همه زور از کجا آورده بود

 .با داد مردی که جنس ها رو بهش داده بودیم با تعجب نگاهش کردم

اومد سمت ما و بازوی پسر رو گرفت و پرتش کرد وسط سالن و نشست روش و 
 .شروع کرد به کتک زدن

 .رو بستم اصال هم نمی رم جیغ و داد کنم که ولش کنچشم هام 

 ...باشه بزنه مرتیکه بوزینه رو

 《ماهورا》

 .داد می زد و اون پسر رو کتک می زد

این چرا همچین می کنه، بابام آن قدر داغ نمی کنه برای این جور چیز ها که این 
 .مرد عصبانی شده

چشم هام رو باز کردم و بهشون نگاه کردم، مرد از روی پسره بلند شده بود و داشت 
 .باهاش حرف می زد و دستش رو تحدید وار باال گرفته بود

 .بعد چند ثانیه برگشت و به من نگاه کرد

 .سرش رو تکون داد و به سمت من اومد

 :نزدیکم که شد گفت

 بهت دست زد؟ _

 :لب زدم

 .اوهوم _
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 :داد زد

 .خب گو خورده _

 :از ترس تکونی خوردم که گفت

من رو یکی که دست بذارم فقط مال من می شه و فقط من باید بهش دست بزنم  _
 فهمیدی؟

 :با تعجب گفتم

 االن من رو می گی؟ _

 !نه این یارو رو _

 :با خشم ادامه داد

 .خب تورو دیگه _

 :با ترس گفتم

 .ولی تو که رو من دست نذاشتی _

 :وی لب هاش اومد و گفتلبخندی ر 

 اع، دوست داری دست بذارم؟ _

 .با حرص محکم پام رو با دستم فشردم باز دارم چرت و پرت می گم

 .برای این که کشش نده بلند شدم

 .بدون هیچ حرفی به سمت دلبر رفتم

 .نگاهم به اون پسر افتاد که هنوز روی زمین افتاده بود

 !یعنی مرد

 !ن من میفتهوای خدا نکنه خونش به گرد
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به دلبر که رسیدن دستم رو روی شونه اش گذاشتم که برگشت و نگاهم کرد و با 
 سر پرسید که چیه؟

 :لب زدم

 .بریم دیگه گفتی چند لحظه _

 .فکر کنم حالش زیاد خوب نبود که همه اش سرش تکون می خورد

به به پسرایی که داشتن با چشم هاشون من رو می خوردن توجه ای نکردم و فقط 
 .دلبر نگاه می کردم

 :لب زدم

 .دلبر بریم دیگه _

 :باشه ای گفت و دستش رو گذاشت روی شونه ام و گفت

 .کمک کن حالم خوب نیست _

 《ماهورا》

 .دستم رو دور کمرش انداختم و کمکش کردم که از اون جا بیرون بریم

و باال کیف رو از روی صندلی برداشتم، با ظاهر شدن مردی جلوم ایستادم و سرم ر 
 .گرفتم

 :مرد گفت

 .رئیس گفت من شما رو برسونم _

 :با تعجب گفتم

 .ولی ما ماشین داریم الزم به زحمت نیست _

 :بی توجه به حرف من دلبر رو بغل گرفت که گفتم

 کنی!؟هوی چی کار می  _
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 :لبخندی بهم زد و گفت

 .دوستش دارم خب _

 :به سمتش رفتم و دست دلبر رو گرفتم و گفتم

دوستش داری دلیل نمی شه بغلش کنی. ولش کن خودم کمکش می کنم  خب _
 .ماشین هم داریم خودمون می ریم

تو رئیس دستور داده برسونمتون و اگر هم رئیس نمی گفت خودم می _
 .رسوندمتون

که از دلبر بدم می یاد دیگه چرا دیگه نمی دونستم چی بگم، اصال به من چه من
 .طرفداریش کنم

 .که معلومه دلبر آدم آزادیه و ناراحت نمی شهاون طور هم  

 .مرد از خونه بیرون رفت

 !برگشتم و به عقب نگاه کردم که نگاهم قفل اون دو گوی دریایی شد

 !چشم های مهرداد رو که دیدم ترسیدم

ولی چشم های این مرد رو که نگاه می کنم آرامشی بهم دست می ده که نمی خوام 
 .نگاه ازش بردارم

مردی که دلبر رو بغل گرفته بود به خودم اومدم و نگاه از چشم آبی  با صدای
 .برداشتم

 .دستی برام تکون داد که زود از اون جا خارج شدم

 .نباید این قدر ول باشم

 .به کسی نگاه کنم

 .من شوهر دارم، و برای پیدا کردنش باید همه تالشم رو بکنم

 .بر کردم، دقیقا مثل خونه ما بوداز پله ها سریع پایین رفتم، نگاهی به دور و 
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 .چه قدر دلم برای خونه تنگ شده

 !برای بابا

 !برای مامان

 !برای مهرداد

 《میکائیل》

 .قربان رسوندمشون_

 .سیگارم رو روی زمین انداختم و با کفشم لهش کردم

 :لب زدم

 .اومدهازش خوشم _

 :نزدیک تر اومد و گفت

 !ولی شما هنوز ازش چیزی نمی دونید _

 :رگشتم و بهش چشم دوختم و گفتمب

 به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟ _

 :کمی فکر کرد و گفت

 !ببخشید قربان ولی نه _

 .ولی من دارم _

 !قربان شاید اون دختر بد باشه _

 ....اصال شاید یکی رو دوست داشته باشه یا ازدواج

 :پریدم وسط حرفش و عصبانی گفتم

ی برام مهم نیست پوریا کسی که من روش دست هیچ کدوم از این ها که گفت _
 .بذارم مال منه
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 :کالفه گفت

 !رئیس اگر اینم مثل قبلی بود چی _

 !همه امتیاز هاتون رو ازتون گرفت چی

 :کالفه گفتم

انقدر نفوذ بد نزن این اتفاقا و حرف هات درست در نمی یاد، درست هم در بیاد  _
 .منهبرام مهم نیست اون دختر از امروز مال 

 :لب زد

 !اما رئیس _

 .اما اگر نداریم؛ برو کیف رو بیار ببینم جنس ها رو_

 .باشه ای گفت و رفت

روی صندلی نشستم، گوشیم رو از جیبم در آوردم چند تماس بی پاسخ از مهران 
 .داشتم

 !این دیگه چی کارم داره

 .گفتم مزاحم من نشه، بذاره خودم همه کار هام بکنم چرا باز زنگ زده

 :با اومدن پوریا با اخم گفتم

 آدم های مهران این اطراف نبودن؟ _

 :تو فکر فرو رفت که دوباره گفتم

 !نبودن _

 :تکونی خورد و با عجله گفت

 .نه رئیس اون آمریکاست این جا دیگه نمی یاد اگر هم آدم بفرسته می فهمیدم _

 《ماهورا》
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 .بعد از رسیدن به قهوه خونه، دلبر کمی هوشیار شد

 .مکش کردم و باهم رفتیم داخل قهوه خونهک

 :در رو باز کردم که زنی که رئیس این جا بود سریع به سمت مون اومد و گفت

 چی شده پول ها کو؟ _

اشاره به کیف آویزون روی شونه ام کردم که کیف رو محکم کشید که بندش پاره 
 .شد

 !با تعجب نگاهش کردم، وحشی شد یهو انقدر پول پرست آخه

 :ر با صدای بی حالش گفتدلب

 !بیشتر گیرمون اومد مونا خانوم _

 :مونا با تعجب گفت

 چی! بیشتر داد؟ چرا!؟_

 :دلبر پوزخندی زد و گفت

 .به خاطر جدیده _

 :مونا لب زد

 !جدیده _

 .اوهوم این خوشگل خانوم_

 :مونا با ذوق کیف رو باز کرد و پول ها رو در آورد و گفت

 .زیه که باید می دادهخیلی بیشتر از اون چی _

 :پول ها رو گذاشت و به طرف من اومد و دستش رو باال برد و گفت

 چه طوری مخش زدی دختر؟ _

 .ابروهام پرید باال
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 .چه طوری مخش زدم! من که کاری نکردم

 :دلبر به جای من جواب داد

 .هیچ کار نکرد میکائیل خوشش اومد ازش حاال من خسته ام می رم بخوابم _

 :ا لحن خاصی لب زدمونا ب

از فردا هر جا می ری این دختر ببر دلبر شاید به خاطر همین از این گورستون  _
 .رفتیم بیرون

فقط بی حرکت به حرف هاشون گوش می دادم، این ها دیگه چه حیوون هایی 
هستن برای پول می خوان من رو ببرن همه جا که مردای هوس باز من رو بپسندن 

 !و پول بدن

 .جوری نمی شه باید با دلبر حرف بزنم یا با اون مرد که گفت کمکت می کنمنه این 

 .آره باید با اون حرف بزنم

 《ماهورا》

 :بالشت رو گذاشتم زیر سر دلبر که گفت

 .به خاطر امروز ممنون _

 :لبخندی زدم و گفتم

 .خواهش می کنم؛ منو هم ببخش _

 :لب زد

 !چیو ببخشم _

 :نشستم روی تخت و گفتم

 .ل ازت بدم می یومداو _

 :زد زیر خنده و گفت
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 .اولیش نیستی که از من بدت می یاد _

 :برگشتم و با ناراحتی گفتم

 چرا؟ _

 :چشم هاش رو باز کرد و گفت

 .تو چرا ازم بدت می یومد اونا هم به خاطر همین _

 .اوم، خب معذرت می خوام _

 :لب زد

 .همه از من بدشون می یاد _

 :اون مرد با خوش حالی گفتم با به یاد آوردن حرف

 .این حرف رو نزن تو حس بقیه رو نمی دونی _

 :با ناراحتی گفت

 .برام مهم نیست دوستم دارن یا نه من به تنهایی عادت کردم _

 !... میگم دلبرخب_

 .با دیدن چشم های بسته اش و نفس های آرومی که می کشید، فهمیدم که خوابه

 :سمت در رفتم که یکی از دختر ها گفتاز روی تخت بلند شدم و به 

 کجا؟ _

 :شونه ای باال انداختم و گفتم

 .فرار نمی کنم _

 .و در رو باز کردم و بیرون رفتم

 .اون مرد بیرون بود و کنار دری ایستاده بود داشت با تلفن حرف می زد
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 .در رو آروم بستم و به طرفش رفتم

خداحافظی کرد و گوشی رو  با دیدن من با کسی که داشت باهاش حرف می زد
 :گذاشت توی جیبش و با لبخند رو بهم کرد و گفت

 کاری داشتی؟ _

 :سرم رو پایین انداختم و گفتم

 !خب راستش تو گفتی بهم کمک می کنی _

 :لبخندی زد و گفت

 .آره _

 .خب می خوام که با مونا، اوم مونا خانوم حرف بزنی درباره من _

 :و گفت تکیه اش رو از دیوار برداشت

 .درباره تو! من که گفتم نمی تونم کاری کنم که از این جا بری _

 :لب زدم

 .نه نه یه چیز دیگه می خوام _

 《ماهورا》

 .ابروهاش رو با شیطنت باال انداخت

 پس چی می خوای؟ _

 .چشم هام رو بستم االن من به چی فکر می کنم این به چی فکر می کنه

ببریم، اون مرد بیشتر از پولی که شما ها می راستش با دلبر که رفتیم جنس  _
 .خواستید داد

 .چشم هاش گرد شد

 بیشتر!؟ _
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 .سرم رو تکون دادم

 .آره _

 :با تعجب لب زد

 !چرا _

 .چشم هام رو بستم

 !خب راستش به خاطر من _

 .... گفت که از من خوشش اومده و پول بیشتری می ده و

 .وسط حرفم پرید

 .خواد پول بیشتر بدهاز تو خوشش اومده؟ می  _

 .با سرم حرف هاش رو تایید کردم

 .وای خدای من، وای _

 .با تعجب بهش نگاه کردم

 !االن این خوبه یا بده؟ _

 .خندید

 .معلومه که خوبه دختر _

 .پوزخندی زدم

 .من رو بگو اومدن از کی کمک بگیرم _

 .ابروهاش باال پرید

 !چی شدی تو _

 .اق رفتمحرف دیگه ای نزدم و به سمت ات
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 .چه قدر من ساده ام که نفهمیدم این هم هم دست این هاست

 .پول براش از نجات من بیشتر ارزش داره

 !اصال من با چه عقلی رفتم پیش این مردک کور

 .به سمت تخت رفتم و روش نشستم

همه خواب بودن، چه قدر زود می خوابن اگه خونه بودم تا صبح با گوشی چت می 
 .کردم

 ... یا

 .شم برام یه خیالهفکر 

 .مهرداد هیچ وقت باهام حرف نمی زد

 .یا اگر هم حرف می زد درباره شرکت و پول بود

 .هوفی کردم

حاال چی کار کنم از فردا باید برم خود نمایی کنم که پول در بیارم بدم به این آدم 
 !های کثیف

 !از کی کمک بگیرم آخه

 《ماهورا》

 .ور از هم باز کردم و به دور و بر نگاه کردمبا سر و صدای زیاد چشم هام رو به ز 

شدن بودن و سر لباس سر و صدا می کردن که کی اون  همه دخترا مشغول آماده
 .لباس رو بپوشه

 .کالفه پتو رو روی خودم کشیدم که صدای دلبر رو شنیدم

 .پاشو بسه خواب باید بریم _

 .یومدبه حرفش گوش ندادم و چشم هام رو بستم، خیلی خوابم می 
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 .با کشیده شدن پتو، چشم هام رو باز کردم

 .وای بده بندازم روم چه قدر سرده _

 .با حرص نگاهم کرد

 !هوای به این گرمی می گی سرده _

 .پاشو باید بریم امروز یه عالمه کار داریم

 .دلبر می شه بشینی _

 .نگاهی به دخترا کرد و نشست روی تخت

 !خب _

 .من منی کردم

.. می شه من نیام.... من رو نبری؟ یکی دیگه رو ببری این همه خب... می گم _
 .دختر خوشگل

 .زد زیر خنده

مونا گفت تو رو ببرم پس می برم، سود بیشتری هم برای من داره حاال پاشو  _
 .کمکی از دست من بر نمی یاد

 .باشه ای گفتم

 .از تخت پایین اومدم

 .اومدم رفتم دستشویی و دست و صورتم رو شستم و بیرون

 .لباس های دیروزم رو پوشیدم، و از اتاق بیرون رفتم

 .رفتم بیرون دلبر منتظر من بود

 .داشت به دور و بر نگاه می کرد، با شنیدن صدای کفش های من برگشت

 ماشین کو؟ _
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 .خب خونه اوناس دیگه _

 .اخمی کرد

 خونه کی؟ _

 :خواستم حرفی بزنم که گفت

 آها االن با چی بریم؟ _

 .ای باال انداختم شونه

اگه خودت می آوردی مون االن مجبور نبودیم پیاده بریم ماشین رو برداریم از  _
 .اون جا

 《ماهورا》

 !خسته شدم حاال پنج تومن پول تاکسی بدی چی می شه -

 .چشم غره ای بهم رفت

برای تو آسونه دادنش برای من نه با هزار تالش پول گیرم اومده حاال بدم به یه  -
 .سی دارتاک

 .پس بذار یکم بشینم بخدا خسته شدم -

 .سرش رو تکون داد

 .رفتم کنار خیابون و روی زمین نشستم

 .دلبر گوشیش رو در آورد و شماره ای رو گرفت

 .تو هم بیا بشین دیگه -

 :دستش رو باال برد و گفت

 .هیس _

 .کالفه به حرف هاش گوش دادم
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 .ننیم ساعت دیگه می یام ماشین بذار بیرو -

 .به تو چه کجا می خوام برم _

 .رو مخم نرو پوریا کاری که گفتم رو بکن یا نه برای خودتون بد می شه -

 :عصبی لب زد

 .پاشو دیگه بریم _

 .باشه چرا عصبی می شی _

 .پاشدم و به سمتش رفتم

اگه توی خنگ با ماشین می آوردی مون االن مجبور نبودیم بریم اون جا که پیله  -
 .ی ریم کجا نمی ریمکنن کجا م

 .هوفی کردم

 .بعد نیم ساعت رسیدیم

 .خاک بر سرش خوبه گفتم ماشین رو بذار بیرون _

با باز شدن در توسط همون مردی که دلبر رو می خواست، دلبر با خشم به سمتش 
 .رفت

 !چرا لج می کنی -

 می خوای کجا بری مگه به غیر از این جا جای دیگه ام جنس می بری؟ -

 .شدکالفه 

 .نه نه می خوام برم بگردم _

 .من تو رو می شناسم دلبر عالقه ای به دور دور کردن نداری _

 .دلبر عصبی شد

 .ماشین رو بیار سوال نپرس _
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 .رئیس االن می یاد -

 :دلبر کالفه لب زد

پوریا برو ماشین رو بردار بیار می دونی که دیر کارا رو انجام بدم مونا بی چاره ام  _
 .می کنه

 .پس اسمش پوریا بود چه قدر هم بهش می یومد

 《ماهورا》

 :پوریا با خشم گفت

 .غلط کرده _

 :دلبر بی توجه به حرف پوریا گفت

 .برو ماشین رو بیار _

 .با بوق ماشین از پشت سرم برگشتم

 :پوریا لب زد

 .رئیس اومد هر چی اون بگه _

 :دلبر اومد طرفم و گفت

 .یره بایبه درک نده مونا می یاد می گ _

 .وایستید _

با صدای رئیس پوریا یعنی همون مرد که به گفته دلبر از من خوشش اومده 
 :ایستادیم که گفت

 !کجا می رید دلبر _

 :دلبر پوفی کرد و آروم بهم گفت

 .تو هیچی نگو _
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 :برگشت و گفت

 .کار دارم باید برم اومدم ماشینم رو ببرم که آقای بادیگارد نمی ذاره -

ه به حرف هایی که شنیدم تو جایی به غیر از این جا نمی ری االن بگو کجا با توج _
 .می ری یا نه نگه تون می دارم همین جا

 :دلبر داد زد

 .می خوام برم پول در بیارم ول کنید دیگه _

 :مرد جلو اومد و گفت

اگر بالیی سر این دختر بیارید زنده تون نمی ذارم، فکر کردی نمی دونم می خوای  _
 ...بریب

 .دلبر پرید وسط حرف اش

 .برام مهم نیست هر کار می خوای بکنی _

 .و دست من رو محکم گرفت و دنبال خودش کشید

 .بیا ماشینت رو ببر _

 :دلبر از حرکت ایستاد و گفت

 .الزم نکرده دیگه می یان می برن _

 .نبری می دم ببرن داغونش کنن _

 .دلبر انگار چاره ای نداشت

 .جا اگر چیزی گفت هیچی نگو زر زیادی بزنی من می دونم و تو وایستا این _

 .با حرص نگاهش کردم

 .همه اش دستور می ده این کار بکن نکن

 .دلبر که رفت پوریا هم رفت داخل حیاط
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 .نگاهم به مرد برخورد که داشت بهم نزدیک می شد

 :لب زدم

 .نزدیکم نیا _

 : لبخندی زد و گفت

 از من خوشت نمی یاد؟ _

 .رم رو تکون دادمس

 .من همچین حرفی نزدم _

 .می خواد تو رو کجا ببره _

 .حرفی نزدم که دوباره تکرار کرد

 !هوم _

 :آروم لب زدم

 .خب... من.. نمی دونم از من.... نپرسید _

 .با دیدن صورت قرمزش و دست های مشت شده اش با ترس بهش نگاه کردم

 می خواد از روی تو پول در بیاره؟ آره؟ _

 .ازش فاصله گرفتم

 .من هیچی نمی دونم _

 《ماهورا》

 .با در اومدن ماشین دلبر از حیاط با ترس به دلبر نگاه کردم

 .نگاهش که به من خورد، با تعجب سری تکون داد

 .ماشین رو گوشه خیابون خاموش کرد و پیاده شد و به سمت مون اومد و پرسید
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 چته میکائیل چرا عصبانی هستی؟ _

 .ت لب زدبا عصبانی

 !ببین دلبر تو هیچ جا این دختر رو نمی بری فهمیدی یا نه _

 .فهمیدی رو جوری داد زد که گوش هام به سوت زدن افتاد

 .بعد پوریا رو صدا کرد

 .بیا ببرشون داخل پوریا _

 .نگاهی به پوریا کردم که با لبخند سمت دلبر اومد

 :دلبر با حرص گفت

 .بزنیدچرا می خواید کار ما رو بهم  _

 .اشاره ای به میکائیل کرد و ادامه داد

خود تو که تو همین کار بودی حاال چی شده برای این دختر شیر شدی که نبرمش  _
 !ها

چون از وقتی دیدمش مال من شده می خوای بفهمی بفهم چون حوصله کل کل  _
 .با تو رو دیگه ندارم

 :ید که گفتمو به سمت من اومد و آستین مانتوم رو محکم گرفت و کش

 !چی کار می کنی _

 :برگشت و لبخندی بهم زد و گفت

 نجاتت دادم بد کاری کردم؟ _

 !خدای من چه قشنگ بود این لبخندش

 .محو صورت زیباش شده بودم که با صدای دلبر زود نگاهم رو ازش گرفتم

 .اگه بفهمم تو گفتی بهشون می دونم چی کارت کنم _
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 : م و گفتمدست هام رو توی هوا تکون داد

 .من نگفتم _

 :میکائیل گفت

خودم از اول می دونستم چه غلطی می کنید برای همین ماشین رو نذاشتم بیاره  _
 .قهوه خونه

 《ماهورا》

 .میکائیل بذار بریم می دونی که مونا آدم خطرناکیه _

 .میکائیل نوچی گفت

 :خواست من رو هم با خودش بکشونه که گفتم

 .خودم می یام _

 :ی گفت و سمت در رفت وبه پوریا گفتباشه ا

 .دخترا رو که تو خونه زندونی کردی ماشین ها رو بیار داخل _

 :پوریا باشه ای گفت، میکائیل رفت داخل حیاط دلبر رو به پوریا گفت

 .بالیی سرم بیاد خونم گردن تو و اون رئیس بوزینه اته _

 :پوریا خندید و گفت

 .از این جا بیرون بریددیگه فکر نکنم تو و این دختر  _

 :من و دلبر با تعجب گفتیم

 !!!!!چی _

 《میکائیل》

 .تصمیم داشتم هم اون دختر هم دلبر رو بخرم

 .که اون مونای آشغال کاری باهاشون نکنه
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 !هم عاشق کسی شدم که حتی اسمش رو هم نمی دونممن

 .هر چی درباره اش پرس و جو کردم هیچی نفهمیدم

 .رو خاموش کردم و بهش چشم دوختمبا اومدنشون سیگارم 

هر چی که من توی ذهنم از دختری که وارد زندگیم میشه تجسم کرده بودم رو 
 .داشت

 ...خوشگل بود

 ...جسور بود

 !این دختر در مقابل درسا یک تکه ماه بود

 .با حرفی که دلبر زد چشم هام برقی زد

 !ماهورا بدبخت شدیم _

 .پس اسمش ماهورا بود

 !اسم من می یومدچه قدر به 

 .میکائیل،ماهورا

عشق چه بال هایی که سر آدم نمی یاره، من مغرور که حتی توی خلوت و ذهنم 
 .مغرور و خشک بودم

 !االن با یه آدم بی خیال فرقی ندارم

 .باید بتونم بشم همون آدم قبل ولی پیش دیگران نه ماهورا

 《ماهورا》

 .دیم خونه اشهوف چه قدر نگاه می کنه این یه ساعته اوم

 .دلبر که یه ریز فحش می ده و می خواد بره

 .پوریا با لبخند نشسته و بهش نگاه می کنه
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 !میکائیل هم... چه زود پسر خاله ام شد

 .خب نمی دونم چی بگم بهش دیگه

میکائیل هم فقط به من چشم دوخته بود منم سرم رو تا جایی که می تونستم پایین 
 .مش نخورهگرفته بودم که چشمم به چش

 .با صدای آیفون همگی تکونی خوردیم، پوریا پاشد و به سمت در رفت

 :و از همون جا داد زد

 .رئیس مونا اومده _

 :دلبر تکون شدیدی خورد و با ترس گفت

 .االن لهمون می کنه _

برام جای تعجب داشت دلبر با این همه زبون درازی و نترس بودنش پیش من و 
 !نقدر از مونا می ترسیدخیلی های دیگه چرا ا

 یعنی چی کارش کرده بود که این طور می ترسید؟

 .میکائیل سری تکون داد

 .باز کن بیاد _

 :دلبر با ترس گفت

 .می گی توکنه چیاالن می یاد بدبختم می _

 :میکائیل توجهی به حرفش نکرد و رو به پوریا گفت

 .بازش کن دیگه _

 .پوریا باشه ای گفت و در رو باز کرد

 .دلبر از جاش پاشد و دست به سینه ایستاد و با استرس به در نگاه کرد
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منم استرس داشتم ولی من که کاری نکرده بودم سرم رو برگردوندم و به میکائیل 
 .کرد از همه ی ما خونسرد تر اون بودنگاه کردم داشت سیگارش رو روشن می

 .مونابعد از چند لحظه در باز شد و اول پوریا اومد و بعد 

 :با خشم داد زد

 تو رو گفتم بری کجا دلبر ها!؟ _

 :میکائیل آروم لب زد

 .بیا بشین مونا کارت دارم _

 《میکائیل》

 : مونا به سمتم اومد و نشست روی مبل و گفت

 !خب _

 .می شنوم

 .سرم رو باال گرفتم و بهش نگاه کردم

 .هیچ وقت از این دختر خوشم نمی یومد

 !بوددرسته هم بازی بچگیم 

 .ولی از اول تنها چیزی که براش مهم بود

 !خودش و پول بود

 .بقیه براش هیچ نقشی نداشتن

 .می خوام این دو دختر رو ازت بخرم _

 .همه از حرفم جا خوردن

 :مونا با تعجب گفت

 بخری!؟ _
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این دو تا نچسب رو تو می خوای بخری! اون همه دختر بهت پیشنهاد دادم همه 
ستی حاال این هارو می خوای بخری! وای میکائیل چت شده چی داشتن ولی نخوا

 تو جادوت کردن؟

شر و ور نگو مونا بشین بگو چه قدر می خوای تا بدم و از این جا برای همیشه  _
 .بری

 .مونا لبخندی زد

شرمنده ولی اگر خواسته باشم بفروشم یکی از این دو تا رو دلبر رو می فروشم نه  _
 .د بیشتری دارهاون دختر چون برام سو

 .پوزخندی زدم

 حرفت همینه دیگه؟ _

 .اوهوم کش داری گفت و بلند شد و به سمت ماهورا رفت

 :بلند شدم و گفتم

 مونا به نظرت اگر گم بشی کسی دنبالت می گرده؟ _

 .از حرکت ایستاد

 :ادامه دادم

 .فکر نکنم آخه هیچ کس از سرکار خانوم مونا مهری دل خوشی نداره _

 :و گفتبرگشت 

 می خوای چی کار کنی میکائیل؟ _

 《میکائیل》

 .لبخندی با شیطنت زدم

 !خودت چی فکر می کنی _
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 .به تته پته افتاده بود

 .این کار رو با من نکن، می دونی که حوصله این چرت بازی ها رو ندارم _

 .شونه ای باال انداختم

 .یا پول و بگیر و برو یا برای همیشه می ری اون پایین _

چی می گی مگه دیوونم این دختر بدم به تو وقتی با هر روز رفتنش پیش اون  _
 ...مرد

 .نزدیکش شدم و با خشم سیلی به گوشش زدم

این فکر هات رو فراموش کن؛ بگو چه قدر بدم! که برای همیشه بری و این دو تا  _
 !دختر رو فراموش کنی

ت که من به خاطر این مونا با تعجب فقط نگاهم می کرد، براش جای تعجب داش
 .دو تا دختر این کار رو بکنم

 !خب آخر چی کار می کنی؟ _

 .من همین دختر رو می خوام _

 .باشه ای گفتم و به پوریا اشاره کردم

 .اومد کنار مونا ایستاد

 .ببرش پایین _

 .مونا جیغ بلندی زد

برام سود  میکائیل این کار رو نکن صد بار بهت گفتم رو کسایی که می خوام شون _
 .دارن دست نذار

 !هی رو مخ من راه نرو

 .حرفی نزدم و به سمت پله ها رفتم
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 .خودت این رو خواستی بهت فرصت دادم استفاده نکردی _

 باشه مال خودت پول من رو بده از این خراب شده برم _

 !چه قدر _

 ...یک میلیارد _

 .سرم رو تکون دادم

 .حله پوریا ماشینشم بده ببرن _

 ...پله ها باال رفتم، هنوز زود بود برای حرف زدن و از 

 《ماهورا 》

 چیه! چرا این جوری نگاهم می کنی؟ _

 :دلبر خودش رو پرت کرد بغلم و با خوشحالی لب زد

 .آزاد شدم ماهورا فقط هم به خاطر تو _

 .من که کاری نکردم _

 .سرش رو از روی شونه ام برداشت

 .ن قهوه خونه لعنتی بودماگه تو نبودی االن من هنوزم او _

 .سوالی که فکرم رو مشغول کرده بود رو به زبون آوردم

 چرا از مونا انقدر می ترسی؟ _

 .با لرزیدن دستش و ابروهاش در هم گره خورد

 .بی خیال _

 .از روی مبل بلند شد و سریع به سمت حیاط رفت

 !چش شد
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 《دلبر》

 .نشستم روی چمن ها و پاهام رو بغل گرفتم

 !چی کار کنمحاال 

 !نمی تونم دووم بیارم، برای یک زن سخته من بدون مواد چی کار کنم؟

 .می رم پیش مونا من بدون مواد می میرم

 .از روی زمین با عجله بلند شدم

با دو به سمت در رفتم، خواستم در رو باز کنم که قبل رسیدن دست من به در اون 
 .باز شد

 .و قامت پوریا نمایان شد

 .اخمی کرد

 کجا؟ _

 .جوابش رو ندادم، دوباره پرسید

 !دلبر کجا می خواستی بری _

 :با عصبانیت گفتم

 .خب آخه به تو چه _

 .با خشم دستم رو گرفت

از امروز همه چیه تو به من مربوط می شه، حتی بخوای یه لیوان آب هم بخوری  _
 .باید من بفهمم

 《ماهورا》

 !چرا دلبر آن قدر دیر اومد

 .ده چون از حرفم ناراحت شدشاید طوریش ش
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 .بلند شدم و خواستم به سمت در برم که با شنیدن صدای میکائیل متوقف شدم

 !کجا می ری؟ _

 .برگشتم سمتش

 .برم ببینم دلبر کجا رفت _

 .لبخندی زد

 .پیش پوریاست تو بیا باال کارت دارم _

 .با تعجب نگاهش کردم

 چی کارم دارید؟ _

 .ها فاصله گرفت و به سمت اتاقش رفت حرف دیگه ای نزد و از پله

 !یعنی چی کار داره! نکنه می خواد بالئی سرم بیاره؟

 .نه بهش نمیاد این طوری باشه

 .سری تکون دادم

 .به سمت پله ها رفتم و آروم آروم باال رفتم

 .با در اومدم دوباره اش از اتاق، ایستادم که ابروش رو باال انداخت

 .ستی آن قدر آروم راه می ریبیا دیگه، حامله که نی _

 .با حرص نگاهش کردم

 .باشه _

 .بیام بغلت کنم _

 .چشم هام از حرفش گرد شد

 .خندید و رفت داخل اتاق
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 .داد زدم

 .ا بزنیدجنمی یام اتاق، حرفی دارید بیاید این من _

 .اونم مثل من داد زد

خودت بیای نه  می دونی که می تونم االن پاشم بیام بیارمت اتاق ولی می خوام _
 .من به زور بیارمت

 :ِمن گفتمبا ِمن

 !!!چی کارم داری مگه _

 .هیچی دختر کاری ندارمت فقط می خوام باهات حرف بزنم _

 .با حرص بلند شدم و پله های دیگه رو باال رفتم و به سمت اتاق رفتم

سرم رو کمی داخل خونه بردم که با دیدن سر حیوون های خشک شده جیغ بلندی 
 .شیدم و چند قدم عقب رفتمک

 《ماهورا》

 .میکائیل داد زد

 !ماهورا چی شدی تو دختر _

 .با ترس نگاهش کردم

 !اون ها رو کشتی خشک کردی؟ _

 .سرش رو خاروند

 .خب آره _

 :دهنم رو باز کردم که حرفی بزنم که به سمتم اومد و گفت

 .بیا بریم اون اتاق نمی خوام شب خواب ببینی _

 .و خندید
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 .ی نزدم و به سمت همون اتاقی که رفت رفتمحرف

 .اتاق کارش بود چون میز بزرگی وسط اتاق بود و چند صندلی دورش بود

 .رفت و پشت میز نشست

 .و اشاره کرد که منم برم و روبه روش بشینم

 .روی صندلی نشستم و بهش چشم دوختم

 .لب زد

 .می دونی که االن من تو رو خریدم _

 .سرم رو تکون دادم

 .ادامه داد

 !و تو االن مال منی _

 .بازم سرم رو تکون دادم، لبخندی زد

 .و هر کار بخوام رو باید بکنی _

 !خب _

 :خم شد روی میز و گفت

 .می خوام مال من بشی _

 :چشم هام کم کم گرد شد و گفتم

 چی!!؟ _

 .همین که شنیدی _

 :از روی صندلی بلند شدم و گفتم

 .راموشش کنیدهمچین چیزی امکان نداره ف _
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 .اخمی کرد

 چرا نمی شه؟ _

 .نگاهم رو به دست هام دوختم می لرزید

 .نمی دونم از گفتن این که ازدواج کردم چرا آن قدر می ترسیدم

 .هنوز داشت بهم نگاه می کرد و اصال چشم هاش رو از روی من بر نمی داشت

گاه کردیم و بعد خواستم حرفی بزنم که با صدای داد کسی هر دومون اول به هم ن
 .سریع به سمت در رفتیم و بیرون پریدیم

 :میکائیل داد زد

 !پوریا چی شده _

 !رئیس زودتر بیا پایین _

 《 میکائیل》

 .زود رفتم پایین و به سمت حیاط رفتم

 .با دیدن کسی که چند ماهی بود ازش خبر نداشتم

 .اخمی کردم

 .این جا چی کار می کنی _

 .لبخندی زد و اومد سمتم

 .این مرد هیچ وقت از پا در نمی یومد

 .سال سن داشتن هنوزم مثل جوون ها سرزنده بود ۴۰با وجود 

 :دستش رو گذاشت رو شونه ام و گفت

 !دور و برت شلوغ کردی میکائیل _

 .سرم رو تکون دادم و ارش فاصله گرفتم
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 چرا اومدی این جا؟ _

 .لبخندی زد

ببرم از این شلوغی می دونی که از تنهایی گفتم دورت شلوغه منم بیام یه فیضی  _
 !بدم می یاد

 .کالفه نگاهش کردم

 .اون فکری که تو ذهنت رو فراموش کن _

 .حرفی نزد و چشم دوخت به پشت سرم

 !یعنی به ماهورا

 .جلوی ماهورا ایستادم که پرویز اخمی کرد

 .که زود جاش رو به لبخند داد

 .خوشم اومد _

 .و باز کردم چشم هام رو با خشم بستم

 .به پوریا اشاره کردم

 .برید داخل _

 .سرش رو تکون داد و دست دلبر رو گرفت

 .برگشتم و به ماهور اشاره کردم که برو داخل

 :چند ثانیه ای با ترس به پرویز نگاه کرد که با خشم گفتم

 .برو دیگه _

 .باشه ای گفت و سریع رفت داخل

 :پرویز گفت

 .ن جا رسیدیکمک های من به ایتو با  _
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 .با خشم یقه اش رو گرفتم

 .که بادیگارد هاش به سمتم اومدن

 :پرویز خندید و گفت

 .نیاید جلو _

 !گفتم اون فکر مسخره ات رو فراموش کن پرویز _

 !برام جاسوس گذاشتی نه

 چه طور از اون قبرستون بیرون اومدی؟

 .ون ندادمدستام رو محکم گرفت که از خودش جدام کنه ولی عکس العملی نش

 !برای جوجه ای برای تو بایدم جاسوس بذارم _

 چی شده انقدر عصبی شدی؟

 به خاطر اون دختر!؟

از مونا شنیدم خریدیش، گفتم میکائیل تا حاال پول به دختر نداده چی شده این بار 
 !اون قدر پول رو داده فقط هم به خاطر یک دختر

 .داد زدم

 .چ دختری مهم نیستچرت و پرت بهت گفته، برای من هی _

 《 میکائیل》

 .مجبور بودم بگم که برام ماهورا اصال مهم نیست و همین جوری خریدمش

اگر پرویز بفهمه که کسی توی این دنیا برای من مهمه از اون برای شکست من 
 .استفاده می کنه

 خب حاال می شه ازم جدا شی بزرگ تر کوچیک تر سرت نمی شه؟ _

 :با پوزخند گفتم
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 .فانه نهمتاس _

 :ازش جدا شدم و لب زدم

 !از این جا برو دور و بر من نیا _

 .جاسوس هاتم عوض کن چون خبر اشتباهی و غلط بهت می دن

 .و چشمکی بهش زدم

 ...که دست هاش رو مشت کرد

 .باالخره که می فهمم به خاطر چی خریدی این دو تا دختر رو _

 .ولی نیاز به فهمیدن نیست

 .م دور شدلبخند کجی زد و از 

 .که با صدای پوریا نگاهش کردمبه بیرون رفتنش نگاه می کردم 

 !رئیس چی شده؟ چی می خواست _

 :با خشم لب زدم

 .هر چی نگهبان تازه استخدام کردی رو بیرون کن _

 جاسوس گذاشته بوده؟ _

 :سرم رو تکون دادم که گفت

 .حسم می گه فقط به خاطر خریدن این دخترا اومده _

درست می گه، سیاوش و فرید رو بگو بیان تو این یک ماه هیچ جنسی  حست _
نمی خوام؛ چند نفر هم بگو برن خونه ای که تازه خریدیم رو تمیز کنن می ریم اون 

 .جا

 !این پرویز فقط دنبال انتقامه

 .نمی دونم از کی و چرا ولی زیادی برام دست پا گیره
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 :اخمی کردم و ادامه دادم

 !ابلویی پوریاتو هم زیاد ت _

 :دستپاچه شد و گفت

 چرا! چی کار کردم!؟ _

 !همین حست به این دختره دلبر رو می گم _

 .نمی دونم بار چندمه دارم بهت می گم

 .نذار کسی بفهمه کسی برات مهمه

 .سرش رو پایین انداخت

ببخشید رئیس ولی دیگه نمی تونم جلوی دلم رو بگیرم دلم می خواد بهش بگم  _
 .رم ولی تا وقتی تو این کارم نمی شهدوستش دا

 《ماهورا》

 .بغضم رو قورت دادم

 !دلبر _

 .هومی گفت

 ما باید با دو تا مرد نا محرم تو یه خونه باشیم!؟ _

 .نگاهم کرد و خندید

 .په نه په می خوای برن دو تا پیرزن بیارن رو سر ما بشینن برامون دعا بخونن _

 .اخمی کردم

 .می زنم دلبر دارم جدی حرف _

 .با خشم نگاهم کرد

 !مگه من با تو شوخی دارم _
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 !ولش کن اصال _

 .من دیگه حرفی با تو ندارم

 .از روی مبل بلند شدم

 !کجا می ری _

 !نمی دونستم کجا می خوام برمخودم هم

 .خونه خاله ام که نبود برم غذا بخورم

 .یا برم بخوابم

 .نمی دونم _

 .و پوریا نیم نگاهی بهشون کردم با باز شدن در و اومدن میکائیل

 .میکائیل به سمت من اومد

 جایی می خوای بری؟ _

 .دستپاچه شدم

 ...خب... آره می خواستم..می خواستم _

 .دلبر به جای من جواب داد

 .گرسنه است _

 .با دهن باز نگاهش کردم

 !من کی گفتم _

ین بود که محو شم از می کرد، تنها چیزی که می خواستم امیکائیل با لبخند نگاهم
 .اون جا از دست نگاه های میکائیل در امان باشم

 .دلبر نگاهی بین من و میکائیل رد و بدل کرد

 !خب _
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 .لب زدم

 .به جمالت _

نمی خواید برای ماهورا غذا بیارید آقایون بی چاره یه ساعته با بغض نگاه من می  _
 .کنه می که بگو برام غذا بیارن روم نمی شه

با دهن باز به حرف هاش گوش می دادم، چه قدر این بشر چاخان می کنه فقط 
 !آخه

 :خواستم حرفی بزنم که میکائیل گفت

 !آره _

 چرا حرفی نمی زنی که گرسنته؟

 !مگه بچه ای که خجالت می کشی

 .با خشم به دلبر نگاه کردم

 .خونسرد تر از اون چیزی بود که فکرش رو می کردم

 .سرشو می کندماگر این دو تا نبودن 

 :دلبر باز دوباره گفت

اگر غذاش نمی دید حداقل اتاقش رو نشونش بدید بی چاره خیلی خوابش می  _
 !یاد

 :با حرص گفتم

 !!!!!!!!!!!دلبر _

 《ماهورا》

 .پوریا زد زیر خنده

 .میکائیل هم که معلومه خشک ایستاده بود و به ما نگاه می کرد
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 .دلبر از روی مبل بلند شد

ریم ماهورا می گیم پول این ها رو مونا بده مثل خر کار می کنیم تا بیرون بیا ب _
 .مون نکنه

 !کالفه بهش نگاه کردم معلوم نبود چشه

 .همه اش چرت و پرت می گفت

 .به سمت در رفت که پوریا صداش زد

 دلبر.. کجا می ری!؟ _

 :با خشم رو به پوریا کرد و گفت

 جا نمی ری فضولی؟ول کن دیگه تو هم هی کجا می ری ک _

 .همین طور راه می رفت و حرف می زد که یهو افتاد روی زمین

 :با ترس گفتم

 !!!دلبر _

 !چی شدی

 و با دو به سمتش رفتم؛روی زمین نشستم

 .پوریا هم دنبالم اومد و دلبر رو بغلش گرفت

 ! دلبر، عزیزم چی شدی _

 .چند تا سیلی به صورتش زد

 !دلبر _

 .دستش رو گرفتم

 !قدر دست هاش سرده چه _

 .پوریا داد زد
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 بیمارستان؟رئیس ببرمش _

 .کرد  میکائیل که فقط ما رو نگاه می

 .نه _

 .کردپوریا دست هاش مشت شد و فقط به دلبر نگاه می

 .با خشم از بلند شدم و رو به میکائیل کردم

 !نهیعنی چی _

 !بینی غش کرده، اگه طوریش بشه چینمی

 .به کشتن بدیش تو دیگه چه آدمی هستیخوای بذار ببرتش می

 .میکائیل خونسرد نگاهم کرد

 !معتاده االن فقط مواد می خواداون _

و اگرم ببریمش بیمارستان فقط یه آرام بخش بهش می زنن که اون رو خودمم 
 .بلدم

 !من و پوریا با دهن باز به حرف هاش گوش می دادیم

 !من فقط شک کرده بودم که دلبر معتاده

 .به این وخیمی که به خاطر مواد غش کنهنه 

 .پوریا با ناراحتی به دلبر نگاه کرد و بعد بلندش کرد و به سمت پله ها رفت

 کجا می بریش؟ _

 کارش کنی؟اون که بیهوشه می خوای چی

 همین طور بمونه!؟

 .جوابم رو نداد

 .خودم به سمت پله ها رفتم که آستینم توسط میکائیل کشیده شد
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 .رگشتمبه سمتش ب

 !بار اول و آخرته که با من این طوری حرف می زنی _

 اوکی؟

 《ماهورا》

 .با اخم نگاهش کردم

 .اصال دلیل این کارا و حرف هاش رو نمی فهمیدم چرا با من اینطور رفتار می کرد

 .جوابی بهش ندادم و از پله ها باال رفتم

 .به سمت اتاقی که پوریا و دلبر اونجا بودن رفتم

 .ز کردم و داخل رفتمدر رو با

 .به دلبر نگاه کردم که صورتش سفیده شده بود

 !یعنی نمی خوای ببریش بیمارستان _

 .پوریا برگشت سمتم

 !رئیس راست می گه اگه ببرمش بیمارستان می گن که ببرمش کمپ _

 .ناراحت نگاهش کردم

 !تو نمی دونستی دلبر معتاده؟ _

 .اال آوردکمی سکوت کرد و بعد چند لحظه سرش رو ب

 .می دونستم مونا کار دستش می ده _

ولی با خودم می گفتم، دلبر حرف هاش رو باور نمی کنه و فریبش رو نمی خوره 
 !ولی االن می بینم که خودش رو تو چاه انداخته

 .دلم می خواد خودم رو نابود کنم
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نمی  اگه من زودتر می رفتم و از اون خونه لعنتی بیرون می آوردمش این بال سرش
 !اومد، نمی دونم االن چی کار کنم

 .درسته دلبر قویه! ولی ترک مواد سخت ترین کاره

 .از روی تخت بلند شد

 .بمون پیشش باید با رئیس حرف بزنم، نمی تونم هر روز دلبر رو اون جوری ببینم _

 .باشه ای گفتم از اتاق بیرون رفت

 .به سمت تخت رفتم و نشستم

 .رفتمدست دلبر رو توی دستم گ

 !دلبر _

 !اما اون که صدای من رو نمی شنید

 .حالش رو اصال درک نمی کردم

 !اصال حق رو به دلبر نمی دادم

 !اصال چرا پیش مونا بود

 .مثل من که دزدیده نشده بود

 .چون خودش گفت به خاطر پول عضو این باند مونا شده

 《میکائیل》

 .گشتمبا صدای پوریا نگاه از حیاط گرفتم و به سمتش بر 

 .رئیس هنوز بیهوشه، باید ببرمش بیمارستان نمی شه که همین جور باشه _

 .کالفه ام کرده بود

 .نباید از خونه بیرون بریم _

 .اون پرویز لعنتی دردسر برامون درست می کنه
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 .پوریا نزدیکم شد

 .پس چی کار کنیم _

 .صبر کن خودش بهوش می یاد _

 .نه بالئی سرشون می یارن باید از این جا دورشون کنیم یا

 .می ریختشروع کرد دور خودش چرخیدن و مو هاش رو بهم

 آخه اونا چی کار به شما دارن رئیس؟ _

 چی از جون شما می خوان؟

 !پول _

 !بابای من خر پول بود، همه رو به نام من زد

 .حاال اون پرویز و اون کثافت دیگه می خوان از چنگم در بیارن

 !ضعف از من پیدا کنن که شک ندارم پیدا کردن می خوان یه نقطه

 .پوریا از حرکت ایستاد

 ...نکنه می خوان بالئی سر این _

 .سرم رو تکون دادم

 !همین طوره _

 .باید خیلی مواظب باشیم، اونا هر کاری برای خوش حالی خودشون می کنن

 .من می رم پیش دلبر _

 .به سمت میزم رفتم

 .هزنگ بزن سفارش غذا هم بد _

 !نگران نباش بهوش میاد
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 چند ساله با منی هنوز نمی دونی این چیزارو؟

 ....االناست که بهوش بیاد، برو باال سرش شاید ادا در بیاره و سر و صدا کنه

 .پوریا نیم نگاهی بهم انداخت

 .چشم _

 .از اتاق بیرون رفت

 .گوشی ام رو از جیبم در آوردم و روی صندلی نشستم

 .شتمچند اس ام اس دا

 .بازشون کردم، از طرف پریا بود

 !بازم مزاحم همیشگی

چند بار می خواستم یه بالئی سرش بیارم، ولی وقت من برای این آشغال ها اصال 
 .خالی نیست

نمی دونم چه طور می تونه آن قدر پرو باشه با اون همه کثافت بازی بازم رو مخ 
 !من بره

 《دلبر》

 .با درد چشم هام رو باز کردم

 .باال آوردم و دستی به چشم هام کشیدمجا رو تار می دیدم، دست هام رو آروم همه

 .با صدای ماهورا با چشم های نیمه بستم بهش نگاه کردم

 !دلبر حالت خوبه _

 .جمع شدم در همهااخم

 .ماهورا حالم بده االن تنها چیزی که می خوام اون مواد کوفتیه _

 .اومدن پوریا ایستادحرفی نزد، از جاش بلند شد که با 
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 .بهوش اومد _

 .پوریا به سمتم اومد

 :خواست حرفی بزنه که گفتم

 !!!بیار برام پوریا حالم بده _

 .با خشم روی تخت نشست

 .نمی تونم این کار رو بکنم حاال که این جایی باید خوب بشی _

 .داد زدم

 .می رمول کن این چرت و پرت ها رو می گم اون کوفتی رو بیار دارم می  _

 .پوریا هم مثل خودم داد زد

 !بس کن دلبر _

 .به فکر خودت نیستی یکم به فکر دور و بری هات باش

 :با گریه لب زدم

 !کدوم دور و بر _

 !من کسی رو ندارم به فکر کی باشم چرا شعر می گی

 .پوریا دستم رو توی دستش گرفت

 !پس من چی ام _

 .اشک هام رو با دست دیگه اش پاک کرد

 !نقدر بهت توجه می کنم هنوز نفهمیدی دوست دارما _

 .پوزخندی زدم و دستش رو پس زدم

 .حالم از هر چی دوست داشتنه بهم می خوره _
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 .با سر گیجه از روی تخت بلند شدم

 .پا نشو کجا می خوای بری آخه _

 .دست هام رو باال بردم

 !جلو نیا _

 ...و حرفی نمی زدماهورا که تا اون لحظه فقط نگاه مون می کرد 

 .این گوش نمی ده تو که هم جنس خودمی برو برام بیار _

 .با تعجب نگاهم کرد

 !هان؟ _

 .کالفه عصبی راه می رفتم

 .ماهورا و پوریا هم دنبالم

 !و این عجیب بود که هر چی راه می رفتم به در نمی رسیدم

 《دلبر》

 .داد می زدم

 .لم رو به خدا یه کار دست خودم می دمپوریا برو برام بیارش مگه نمی بینی حا _

اصال به حرف هام گوش نمی دادن فقط سکوت کرده بودن و نگاهم می کردن و 
 .دنبالم می اومدن

 !پس چرا نمی رسم به این در لعنتی _

می خوام برم از این جا پول این که من رو خریدین رو پس می دم فقط ببرین منو 
 .پیش مونا

 .کردم  با اومدن میکائیل اخمی

 .بگو منو ببره _
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 .حرفی نزد و آروم به سمتم اومد

 !با توام _

 .با دیدن آمپول توی دستش جیغی زدم

 .یه کار نکن وقتی بهوش اومدم بی چاره تون کنم _

 :میکائیل لب زد

 !مثال چه کاری می تونی بکنی _

 .می رم هر چی ازت می دونم به همه می گم _

 .میکائیل اخمی کرد

 ن چی می بافه بهم؟پوریا ای _

 .پوریا دستپاچه نگاهی به من و میکائیل کرد

 .رئیس االن حالش خوب نیست یه چیزی می گه _

 .پوزخندی زدم

 !نکنه ترسیدی _

 .میکائیل عصبی و نگاهم می کرد

 .ببند دهنتو دلبر _

 .پوریا داد زد

 .رئیس بیهوشش کن دیگه _

 .میکائیل اشاره به ماهورا کرد

 .نبیا برو بیرو _

 .ماهورا سرش رو تکون داد و با سرعت از اتاق بیرون رفت
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 .پوریا پشتم ایستاد که کالفه نگاهش کردم

 !چی می خواید از جونم _

 .من که تو اون خراب شده خوش بخت بودم

 .میکائیل پوزخندی زد

 !برای همین مثل خر ذوق داشتی _

 .حرفی بهش نزدم

 :پوریا لب زد

 !مل کنی می شی همون دلبر سابقفقط چند روز یا هفته تح _

 .فقط تحمل کن

 .من نمی تونم ولم کنید برم _

 .می دونید که یه روز منم خطرناک بودم براتون االنم می تونم باشم

 :میکائیل گفت

 ...خب دیکه خیلی حرف زدی _

 .با نزدیک تر شدنش بهم و سوزش دستم با بی حالی نگاهش کردم

 .افتادمو بعد چند لحظه توی بغل پوریا 

 .و باز هم بیهوش شدم

 《ماهورا》

 .با بیرون اومدن میکائیل از اتاق به سمتش رفتم

 !چی شد _

 .نگاه عمیقی به چشم هام انداخت
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 .بازم باید بخوابه _

 .آهایی گفتم

 .بریم پایین گرسنته، ناهار بخوریم _

 .سرم رو تکون دادم

 .میل ندارم ممنون _

 .عصبی نگاهم کرد

 .ا بریمغلط کردی بی _

 .با تعجب نگاهش کردم

 .خب غذا نمی خوام _

 .منم گفتم غلط کردی باید بخوری _

 .هوفی کردم

 !کار دیگه نکناین _

 .غره ای بهش رفتمچشم

 .چشم _

 .بریم _

 :لب زدم

 !پس پوریا چی _

 .راه افتاد

 .االن نمی خواد _

 :با تته پته گفتم
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 .پس َم....نم نمی خ...وام _

 ..کردبرگشت و اخمی  

 .یک قدم عقب رفتم

 .وای... باشه _

 .حرف دیگه ای نزدیم

 .اون راه افتاد به سمت پله ها رفت و منم آروم پشتش قدم بر می داشتم

 .رفتیم آشپزخونه نشست روی صندلی و اشاره به پالستیک کرد

 .نگاهی به پالستیک انداختم که دو تا ساندویچ داخلش بود

به میز که با صداش سرم رو با سرعت باال آوردم نشستم روی صندلی و خیره شدم 
 .و نگاهش کردم

 .بازش کن بده دیگه گرسنمه _

 .خب بردار بخور مگه بچه ای دهنت بدم _

 .لبخندی زد

 .آره _

 .دندونام رو روی هم فشار دادم

 .پالستیک رو با حرص برداشتم ساندویچ رو در آوردم و به سمتش گرفتم

 !بفرما _

 .از دستم گرفت

اندویچ دیگه رو برداشتم کمی صندلی رو کج کردم که چشمم به چشش نخوره و س
 .ساندویچ رو به دهنم نزدیک کردم و کمی ازش رو خوردم

 ...با این همه پول که داره ساندویچ خریده اون همه غذا هست حاال این
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 .با حرفی که زد شروع کردم به سرفه کردن

 ...سفارش می دادمعجله داشتیم وگرنه غذای بهتری برات  _

 《ماهورا》

 .چند تا سرفه کردم

 !شنید...ی چی گفتم _

 .خندید

 .فکرات رو به زبون آوردی _

 .حاال پاشو نوشابه رو از یخچال بیار بخور که خوب بشی

 .با دستم محکم روی سرم زدم و پاشدم و به سمت یخچال رفتم

 .جلوی دهنم رو گرفتم چون همه اش سرفه می کردم

 .برداشتم و به سمت میز رفتمنوشابه رو 

 .می شه بازش کنی _

 .نه _

 .اخمی کردم

 .همیشه از نوشابه باز کردن بدم می یومد چون کار دستم می داد

 .باز لب زدم

 ...بازش کن دیگه _

 .نگاهم کردکالفه

 .نه _

 .زیر لب به درکی گفتم
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ی که دستم رو روی سر نوشابه گذاشتم و با سرعت چرخوندمش و برداشتمش طور
 .سرش به سمت میکائیل بود

 .آخ جون این بار درست بازش کردم _

 .کرد یهو داد زدنگاه مینگاهی به میکائیل انداختم که با چشم های گرد به من

 ...بگیرش اون ور _

 .و یهو همه نوشابه ها ریخت روی میکائیل و میز

 .لبم رو گاز گرفتم

 ...خب _

 .نگاهی به چشم هاش انداختم

 !کار کردی آخهچیببین  _

 .لباسم، میز، ساندویچ

 .که گفتم بگیر بازش کنمن _

 .اداش رو گرفتم

 !نه _

 !نه

 .کالفه نگاهم کرد

 .من می رم لباسم عوض کنم یه چی درست کن _

 .نه من...بلد نیستم بیا ساندویچ منو بخور هنوز هیچی ازش نخوردم _

 .توجه کنی اونم داره خراب می شه _

 .ویچ خودم انداختم اونم نوشابه ای شده بودنگاهی به ساند

 .وی _
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 .اش گرفته بود ولی جلوی خودش رو گرفته بود که نخندهخنده

 .درست کن تا من بیام _

 .باشه ای گفتم و سرم رو پایین انداختم

 .ببخشید _

 .لبخندی زد

 .نه خوشم اومد، شیطون هم هستی _

 .دوست دارم که بهم دل نبندههوف باید بهش بگم من ازدواج کرده ام مهردادم 

 .باید یه چیزی بهت بگم _

 .االن نه _

 .و از آشپزخونه بیرون رفت

 《ماهورا》

 .با رفتن میکائیل دستم رو زدم روی دستم

 !اه خوبه اعصاب داره اگر نداشت که االن معلوم نبود زنده بودم و یا نه _

 .همه اش ریخته همیشه از نوشابه باز کردن بدم می یومد هر بار بازش کردم

 .کالفه به دور و بر نگاه کردم

 حاال با چی تمیز کنم؟

 ...وا مگه من کلفتم تمیز کنم ولش کن بابا

 .از میز دور شدم و به سمت یخچال رفتم که وسط راه متوقف شدم

 !ولی من میز رو کثیف کردم خودم باید تمیزش کنم دیگه

 .ولش تمیز می کنم چیزی ازم کم نمی شه که
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 ...کردم به یکی یکی باز کردن کابینت هاشروع  

 .هوفی کردم پس کجاست این دستمال هاشون

 .با باز کردن کابینت دیگه و دیدن چند تا جعبه دستمال کاغذی لبخندی زدم

 .برداشتم شون و به سمت میز رفتم

 .ساندویچ ها و بقیه وسایل رو توی پالستیک انداختم

 .یه عالمه دستمال برداشتم

 .دیگه میخرن پولدارن _

و شروع کردم به تمیز کردن میز و کمی هم روی زمین ریخته بود اون جا رو هم 
 .تمیز کردم

 .همه ی دستمال رو تموم کرده بودم جعبه هاش رو برداشتم و انداختم سطل اشغال

 .دست هام رو شستم و به سمت یخچال رفتم و درش رو باز کردم

 .یین یخچال رو نگاه کردمدست به سینه ایستادم و از باال تا پا

 .چیزی جز تخم مرغ تو این زمان کم نمی شه درست کرد _

چند تا تخم مرغ برداشتم و به سمت گاز رفتم و شروع کردم به درست کردن تخم 
 .مرغ

 .بعد چند دقیقه درست شد و توی بشقاب گذاشتم و به سمت میز بردم گذاشتم

 .ومدخواستم برم میکائیل رو صدا بزنم که خودش ا

 .خداروشکر که اومد یا نه نمی دونستم چی صداش بزنم

 !درست کردی؟ _

 .بله ای گفتم وارد آشپزخونه شد با دیدن میز کالفه نگاهم کرد

 !چهل دقیقه است من رفتم تخم مرغ درست کردی _
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 .وا داشتم میز رو تمیز می کردم _

 .باشه ای گفت و نشست روی صندلی

 《ماهورا》

 .لی دست بردم تکه ای نون برداشتممنم نشستم روی صند

 .میکائیل هوفی کرد

 !چند ساله غذای من و پوریا تخم مرغه _

گفتم دو تا زن بیاد تو این خونه بوی قرمه سبزی می پیچه تو خونه ولی می بینم 
 !بوی تخم مرغ سوخته پیچیده

 .اخمی کردم

 االن تو این یه ساعت چه طور من قرمه سبزی درست می کردم؟ _

شم مگه من خدمتکارم که غذا درست کنم نمی تونی خدمتکار بگیری برات هر بعد
 !چی می خوای درست کنن ماشااهلل پولدار هم هستی دیگه نگران چی هستی

 .نگاهم کرد

یه چی دیگه درست می کردی، اون همه مواد توی یخچال هست تو ام که زنی  _
 .باید هزار تا غذا بلد باشی

 .ادمسرم رو چند بار تکون د

 بخور دیگه انقدر حرف نزن نمی خوای بریزم شون ها؟ _

 .بدون هیچ حرفی شروع کرد به خوردن

 .فکر کنم کم می یاره مقابل من که جوابم رو نمی ده

لبخندی روی لبم اومد، زود جمعش کردم خواستم تکه ای تخم مرغ بذارم روی نون 
 .ئیل نگاه کردمکه با خالی بودن ظرف تخم مرغ با چشم های گرد به میکا
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 همشو خوردی!!!!؟ _

 .شانه ای باال انداخت

 چه جوری آخه این همه تخم مرغ وای پس من چی؟ _

 .میکائیل خندید

 .این اندازه دو تا لقمه من بود _

چی می گی من فقط دو دقیقه تو فکر بودم تو این دو دقیقه تو همه شو خوردی  _
 !آخه چه طوری

 !یدچسببازم درست کن عجیب بهم_

 .اخمی کردم نون رو توی ظرف گذاشتم

 !اصال فکرشم نکن _

 !دستتون درد نکنه که کال سیر شدممن

 .و از جام بلند شدم

 《ماهورا》

 .با شنیدن حرفی که زد چشم هام برقی زد

 .بیا بریم بیرون _

 ...ولی _

 .از روی صندلی بلند شد

 .دهتا نظرم عوض نش اما نداریم؛ گرسنته بیا بریمولی، _

 .باشه بریم _

 .لبخندی بهم زد و از آشپزخونه بیرون رفت

 .شدمنمی دونم چرا هر چی می خواستم ازش فاصله بگیرم بازم جذبش می
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 !اصال وقتی پیشش بودم مهرداد رو فراموش می کردم

 هنوزم فکرم درگیر مهرداد می شه که چرا من رو تنها گذاشته؟

 االن کجاست؟

 ...کردخواستیم بیایم پاکستان یه جوری رفتار میچرا روز های آخری که می 

 .کم کم کار هاش و حرف هاش داره به شکم میندازه

 .با به یاد آوردن مادر و پدرش اشک ذوق توی چشم هام جمع شد

 .شماره خونه اونا رو با خودشون رو حفظم می تونم بهشون زنگ بزنم

کاسه ای زیر نیم کاسه   ولی اگه اونا هم عوض کرده باشن یا خاموش باشه یعنی
 !اس

 .فقط باید یواشکی زنگ بزنم که کسی نفهمه

 .صدا کردن اسمم توسط میکائیل از فکر بیرون اومدم با

 .اومدم _

 .رفتیم توی حیاط به سمت ماشینش رفت و سوار شد

 .در جلو رو باز کردم نشستم

 .چه کنم پرو ام دیگه

 .دور و بر نگاه می کرد از خونه که رفتیم بیرون، میکائیل همه اش به

 ...میگم _

 .سرش رو برگردوند

 میگی؟ _

 .کاش نمی یومدیم بیرون _

 !چرا _
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 .نخ شالم رو دور دستم پیچوندم

 .آخه می ترسم توی خطر بیفتیم _

 .لبخندی زد

 .نترس هیچی نمی شه _

 .اونا جرئت آسیب رسوندن به من رو ندارن

 .اوهومی گفتم

 .داشتپیچید و جلوی رستورانی نگه 

 .نمی تونم برم اون رستوران خوب ها می دونی که _

 《ماهورا》

 .لبخندی زدم

 !من حرفی زدم _

 .نوچی گفت

 .ولی خواستم بدونی که اون قدر دارم که ببرمت بهترین رستوران ها _

 .ولی به خاطر کارم نمی شه

 .کالفه نگاهش کردم

 !یعنی تا آخر عمرت باید همین طوری با ترس جایی بری _

 .ه خاطر کارت نباید هیچ جا بریب

 .تک خنده ای کرد

 .این ترس که می گی من ندارم _

 .من فقط نگران دور و بری هام هستم
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تا چند ماه دیگه همه چی تموم می شه و می تونم با کسی که دوستش دارم زندگی 
 .کنم

 ...خب اون فرد _

 .نذاشت حرفم رو ادامه بدم و از ماشین پیاده شد

 !مخ بود چه قدر روی

 .تا می خوام سوال بپرسم می ره

 .با حرص از ماشین پیاده شدم

 .اون راه افتاد من هم پشت سرش که با ایستادنش سرم رو باال گرفتم

 .قد اون ازم بلند تر بود

 .مثل جوجه راه نرو، سریع باش _

 .اخمی کردم

 .خورم بهتجلو من راه می ری چه طور تند راه برم اگه با سرعت راه برم که می  _

 :نمی دونم پشت سرم چی دید که گفت

 ...بیفت جلو _

 :خواستم برگردم که با خشم گفت

 .ماهورا برنگرد _

 .باشه باشه _

 .ازش جلو زدم و تند به سمت رستوران رفتم

 .در رستوران رو باز کردم و رفتم داخل

 !وا پس میکائیل کجا رفت

 .زش نیستچند دقیقه ای همون جا ایستادم که دیدم خبری ا
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 .اه منم جو گرفتم سریع اومدم

 .با صدای مردی پشت سرم برگشتم و نگاهش کردم

 .گارسون بود

 خانوم چرا این جا ایستادین؟ _

 .اوم، منتظر کسی هستم _

 .لبخندی بهم زد

 !خب برید اون ور روی صندلی بنشینید تا بیاد این جا باید من بایستم _

 .راه تو که تنگ نکردم اه

 《اماهور 》

 .به سمت میزی رفتم و روش نشستم و سرم رو روی میز گذاشتم

 .با دیدن دختری که داشت با تلفن حرف می زد

 .چشم هام گشاد شد

 !وای االن بهترین موقعیت برای زنگ زدن به بابای مهرداده

 .با سرعت از روی میز بلند شدم

 .به سمت اون دختر رفتم و جلوی میزش ایستادم

 .تنها بود

 .خطی اش خداحافظی کرد و با تعجب نگاهم کرد با پشت

 جانم!؟ _

 .لبخندی زدم

 !خانوم، می شه...می شه یه لحظه گوشی تون رو بدید؟ _
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 !فقط می خوام یه زنگ بزنم

 ...همین جا حرف می زنم اگر می ترسید که من

 .گوشیش رو به سمتم گرفت

 .بیا گلم _

 !همچین فکری نکردم در موردت

 .باذوق نگاهش کردم

 .خیلی ممنونم _

 .قفل گوشیش باز بود

 .شماره رو گرفتم، بوق می زد

 .لبم رو با خوش حالی گاز گرفتم

 .بعد چند بوق صدای بابای مهرداد توی گوشی پیچید

 !االن بفرمائید _

 :با خوش حالی گفتم

 .س...الم _

 !بابا جون

 :چند دقیقه ای سکوت کرد و بعد با صدایی که می لرزید گفت

 !ا توییماهور  _

 اره منم بابا جون می دونید مهرداد کجاست؟ _

 .تو رو خدا بگید اگر می دونید

 .من تو پاکستانم مهرداد یهو غیبش زد
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 !هیچ کی جوابم رو نمی ده تو رو خدا کمکم کنید

 :با تته پته گفت

 !ماهورا _

 !دخترم باید یه حقیقت رو بهت بگم

 :لب زدم

 .چی بابا جون زود تر بگید _

 .داد پسر من نیستمهر  _

من و زنم فقط نقش یه پدر و مادر الکی رو داشتیم تا مهرداد بتونه شما رو گول بزنه 
 ...و همه چی رو ازتون بگیره

 .دیگه صدایی نمی شنیدم

 !کردمباور نمی

 !!نه این امکان نداره، مهرداد نمی تونه همچین کاری کنه دروغه

 !!!ه نمی تونه همچین کاری کنه نهداره دروغ می گه مهرداد شوهر منه عشق من

 .گوشی رو با لرز باال گرفتم

 دارید دروغ می گید؟ _

 .من هر چی که می دونستم رو بهت گفتم _

 !فقط ماهورا مواظب خودت باش

 .و صدای بوق های مکث دار توی گوشی پیچید

 .چشم هام رو بستم و با دست هام سرم رو گرفتم و جیغ زدم

 !!!!واقعیت نداره _

 ...بیهوش شدم و روی زمین افتادم و
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 《ماهورا》

با افتادن شیشه ای و شکستن اون و صدای دل خراش چشم هام رو با ترس باز 
 .کردم

 .نشستم روی تخت که دستم درد زیادی گرفت

 .سرم زده بودن بهم

 .با دیدن میکائیل که با خشم به پرستار نگاه می کرد نفس عمیقی کشیدم

 .تش افتاده بود و شکسته بودانگار یه لیوان از دس

 .میکائیل به سمتم اومد

 !حالت خوبه _

 .خواستم چیزی بگم که با به یاد آوردن حرف پدر مهرداد بغض گلوم رو فشرد

 !ماهورا _

 .شنیدن اسمم از زبون مهرداد ترس و ذوق داشت

 !ولی وقتی میکائیل صدام می زنه حس می کنم اسمم بهترین و زیبا ترین اسمه

 :دای که می لرزید گفتمبا ص

 بله؟ _

 .چشم هات رو باز کن _

 .به حرفش گوش دادم و چشم هام رو باز کردم بهش نگاه کردم

 !من تو و دلبر رو نخریدم که هی بیهوش بشید _

 .بی اختیار لبخندی زدم

شاید اگه حرف های که راجب مهرداد شنیدم رو نمی شنیدم االن غش غش می 
 .خندیدم
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 :نمی گم گفتوقتی دید چیزی 

 .وقتی اومدم بیهوش بودی و چند نفر دورت _

 .شنیدم که به کسی زنگ زدی

 .زبونم رو دور لب های خشکم چرخوندم

 .آره، ولی این رو مطمئن باش برای تو خطری نداره _

 .تک خنده ای کرد

 !تنها چیزی که االن برای من خطریه تویی _

 :و جمع می کرد گفتبرگشت و به پرستار که داشت شیشه خورده ها ر 

 .براش آب بیار و دکتر هم بگو بیاد _

 .پرستار باشه ای گفت از اتاق بیرون رفت

 :لب زدم

 من چه خطری برات دارم؟ _

 .اشاره ای به قفسه سینه اش کرد

 ...یعنی قلبش

 !!!هوم _

 .بی خیال _

 .و خنگی زیر لب گفت

 .فکر کرده نمی شنوم

 .همین همه اش از درس فراری بودمولی اینم قبول دارم که خنگم برای 

 می شه یه چیزی رو االن بهت بگم؟ _
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 .بگو _

 .کالفه نگاهش کردم

 ...خب من...من از _

 .با اومدن پرستار حرفم نیمه تموم موند

 《ماهورا》

 .به سمتم اومد و لیوان آبی رو بهم داد

 .آب رو که خوردم نفس عمیقی کشیدم

 .خیلی تشنه بودم -

 .بهم زدمیکائیل لبخندی 

 مرخص می شه؟ -

 .پرستار لبخندی زد

 .بله فقط آقای دکتر سرشون شلوغ بود نتونستند بیان باهاتون حرف بزنند -

به من گفتند که به شما بگم خیلی مواظب خانومتون باشید؛ شک زیاد باعث سکته 
 ...می شه و

 .با تعجب به حرف هاش گوش می دادم

 !خانومتون

 !سکته

 .پرت هایی که می گهاین دیگه چه چرت و 

 .اوکی بیا سرم رو بازش کن -

 .بعد کندن سرم از دستم اخمی کردم

 !ببین دستم رو چی کار کردن کبود شده -
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 .پرستار با حرص نگاهم کرد

 !هیس -

 .باز االن سرم داد می زنه از اون موقع داره غرغر می کنه بسمه دیگه

 .لبام رو غنچه کردم

 .بدی کارت رو حقتهخب می خواستی درست انجام  -

 .حرصی فقط نگاهم می کرد

 .میکائیل با ابرو های باال رفته نگاهمون کرد

 !چیزی شده؟ -

 .از تخت آروم پایین اومدم

 .نه درباره خانواده اش بود، داشت زیر لب چیزی می گفت -

 !چی می گفت -

 .سرم رو به دو طرف تکون دادم

 .داشت برام می گفت هیچی، درباره همین بیماری که تازه اومده -

 .میکائیل آهانی گفت

 .بله -

 .رفتم بیرون که با صدای میکائیل دم در ایستادم

 .اگه یکم زرنگ باشی -

از اون عقلت درست استفاده کنی می تونی ننه بابات رو از شر کرونا نجات بدی ولی 
 !کو عقل تو

ن پاش دست زن منو زدی سوراخ سوراخ کردی اگه نمی گفتم سرم رو دستش بز
 .می زدی
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 .لبم رو گاز گرفتم که قهقه ام هوا نره

 .می خواستم بدبخت رو از دست غر غر های میکائیل نجات بدم بدترش کردم

 .به عبارتی می خواستم ابرو هاش بردارم زدم چشمش رو کور کردم

 .میکائیل از اتاق بیرون اومد با صورت سرخ و خندون به سمت بیرون راه افتادم

 .رستان خارج شدم پقی زدم زیر خندهتا از بیما

 .دلم رو گرفتم

 !وای خدا -

 《ماهورا》

 .میکائیل هم تک خنده ای کرد

 !مگه دروغ گفتم؟ -

 .باز هم خندیدم

 .نه حرف درست زدی -

 ...من اون جوری گفتم که بهش دیگه گیر ندی ولی بی چاره رو

 .لبخندی زد

 .پشیمون نیستم -

 !دمچون بهترین چیز رو به دست آور 

 چی؟ -

 .به سمت ماشین رفت

 !خنده تو رو -

 .لب هام از بغض لرزید



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

251 

 

 .باز هم حرف های که درباره مهرداد شنیده بودم به خاطرم اومد

 .کردکسی که اولین بار بهش عالقه مند شدم ترکم

 !پولیتوی یه کشور غریب، بدون هیچ

 .اگر دزدیده نمی شدم االن باید گدایی می کردم

 .شتمکسی رو هم ندا

 !هه

 .برای این که از کسی کمک نگیرم همه چی رو نابود کرده بود

 .شماره خونه

 .شماره مامان و بابا

 .عرشیا و کیانا هم که باهاش دوستن حتما اونا هم باهاش شریکن

 .چه طور تونست با احساسات من بازی کنه

 !یه آدم تا چه حد می تونه نفرت انگیز باشه

 .دور من رو خط بکشه چه طور تونست به خاطر پول

 .با صدای میکائیل از فکر بیرون اومدم

 !ماهورا -

 به چی فکر می کنی؟

 .لبام رو با زبانم خیس کردم

 تاوان چی رو دارم پس می دم؟ به این که من -

 .از ماشین فاصله گرفت و به سمت من اومد

 مشکلی پیش اومده؟ -
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 .سرم رو تکون دادم که ادامه داد

 !تلفن که زدی دارهربطی به اون  -

 .اوهوم -

 !بگی مشکلت چیه؟می تونی بهم -

 .اشک هام شروع کردن به باریدن

 .می خوام برم ایران -

 .پیش مامان و بابام

 .خندید

 !ماهورا بچه شدی -

 .سرم رو به دو طرف تکون دادم

 .نه، می خوام برم -

 .ازم فاصله گرفت

 .همچین اجازه ای بهت نمی دم -

 .متو رو خریدمن

 !تو برای منی

 .هر چی هم بشه بازم مال منی

 《مهرداد》

 .با باز شدن در انباری سرم رو باال آوردم

 .چه سحرخیزی مهرداد -

 .دندون هام رو روی هم فشردم
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 .االن چند هفته اس که این جا یعنی زیر زمین زندانی ام

 خوای؟چی می -

 .خندید

 .باید آماده بشی -

 .کالفه نگاهش کردم

 !چی برای -

 .باز هم خندید

 .گمبهت می -

 .از در بیرون رفت

 .از روی تخت بلند شدم و به سمت در رفتم

 .تا پام رو بیرون گذاشتم با چند بادیگارد رو به رو شدم

 .کنمکاری نمی -

 .خودش در رو باز کرد

 .عقب رفتن به سمت خونه رفتم و داخل شدم

 .با پرویز بود

 :لب زدم

 !خب -

 .نگاهم کردپرویز برگشت و 

 به آقا مهرداد بیا بشین بغل دست من ببینم حالت چه طوره؟ -

 .حرفی نزدم و به سمت میز رفتم و نشستم
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 .کاوه لب زد

 .شنیدم میکائیل دو تا دختر رو برده خونه اش -

 .پرویز خندید

 .المصب دختره مثل ماهه -

از به یادم دستم رو مشت کردم تازه دارم فراموش می کنم اون اسم لعنتی رو ب
 .میارن

 !که چی؟ -

 .کاوه تکیه اش رو از مبل برداشت

 .خودت که می دونی من همه چیز میکائیل رو می خوام -

 .و حس می کنم اون دخترا براش خیلی مهمن

 .مخصوصا دختری که پرویز دیده

 !باید چی کار کنم -

 .لبخندی زد

 .خوشم میاد زود میگیری -

 .اریباید بری اون دختر رو برام بی

 !ولی االن نه

 .چند هفته دیگه

 !که بفهمم واقعا اون دختر براش مهمه نقطه ضعفش اونه یا نه

ولی معلومه که براش مهمه، چون بیشتر از پولی که به پریا داد برای این دختر دو 
 .برابرش رو به مونا داد

 .باید برام بیاریش ازش استفاده های بزرگی می تونم بکنم
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 !این که میکائیل تورو نمی شناسه می خوام بفرستمت خونه اش و اینم بدون برای

 .پس مواظب رفتارت باش

 《ماهورا》

روی تخت نشستم و شالم رو باز کردم و انداختم روی شونه هام، کالفه به اتاق نگاه 
 .کردم

 .حوصله ام به شدت سر رفته بود

ی اتاق فقط سر نیم ساعتی بود که رسیده بودیم خونه، دلبر بهوش اومده بود و تو
 .و صدا می کرد

پوریا بی چاره هم نمی دونست چی کار کنه همه اش دورش می چرخید و قربون 
صدقه اش می رفت که زود این وضعیت اش تموم می شه و مثل اولش می شه 

 .ولی دلبر همه اش جیغ می زد

 .به حرف پوریا گوش نمی داد

 !نمی تونستم درکش کنم جای اون نبودم

 .از کشیدم و دست هام رو زیر سرم گذاشتمروی تخت در 

 !و باز هم فکر مهرداد

 .نمی تونم باور کنم که واقعا به خاطر پول ولم کرد

 !وای مامان و بابا

 !یعنی االن تو چه وضعی ان

 .بابای مهرداد گفت همه چی رو مهرداد برده

 !یعنی بابا و مامانم االن هیچی ندارن

 .شاید تو وضع بدی انوای خدا، به خاطر من اونا االن 
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 .با باز شدن در زود روی تخت نشستم و شالم رو روی سرم انداختم

 .میکائیل بود

 .لبخندی بهم زد

 .بیا پایین شام بخوریم -

 !این دو روز فهمیدم که میکائیل همون قدر که خشک و سرده بیشتز از اون مهربونه

 !درسته نمی تونم نمی ذاره برم

 .ارش بودن، حس خوبیه کنارش که هستمولی کمی خوش حالم از کن

 !این مرد بیشتر از پولی که داره برای من داد که بتونه من رو بخره

 .اگه یک نفر دیگه بود تا االن معلوم نبود چه بال هایی سرم آورده بود

 !نمی تونم بهش پشت کنم

ا بهش دروغ بگم، هیچ چیزی رو نباید ازش پنهان کنم باید باهاش رو راست باشم ت
 .بهم کمک کنه

 .باید همین امشب بهش همه چیز رو بگم

 !می دونم اگر بفهمه من زن شوهردارم ولم می کنه

 .لبخندی زدم

 .ممنون، االن میام -

 .خندید

 !کجایی دختر -

 .پنج دقیقه اس این جا ایستادم جواب بدی ولی انگار دنیای دیگه ای هستی

ی دلمه و خیلی اذیتم می کنه به داشتم فکر می کردم، که اون چیزی رو که تو -
 .شما بگم



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

257 

 

 《ماهورا》

 .ابرویی باال انداخت

 .خب پس زودتر بریم پایین شام رو بخوریم بعد بریم حیاط بهم بگو -

 .باشه ای گفتم و از روی تخت بلند شدم به سمت در رفتم

 .با لبخند کنار رفت

 .چشم هام رو از این همه مهربونی بستم

 .مرسی -

 .ن رفتم اونم بعد من بیرون اومداز اتاق بیرو

 .با هم به سمت آشپزخونه رفتیم

 .میکائیل لب زد

 .زود بخور بریم بیرون آخر این دختره منو روانی می کنه -

 .اونی که روانی می شه اون پوریا بی چاره است االن اون باالست -

 .می خوام برم خونه دیگه ام -

 .ابروهام باال پرید

 !با کی؟ -

 .ی کردتک خنده ا

 دوست داری تو بیای؟ -

 .لبم رو گاز گرفتم

 !خیر -

 .لبخندی زد
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 !خجالت نکش -

 ...می خور

 .دست هام رو باال بردم

 !باشه باشه، نگو -

 .باز هم خندید

 !این بشر چه خوش خنده اس

 خب بیا غذا رو بخوریم -

*** 

 .غذا رو که خوردیم، با میکائیل بیرون رفتیم

 بریم روی تاب بشینیم؟ -

 :زیر لب گفت

 !پای تو بچه هم باید بشم -

 .حرفی نزدم

 .به سمت تاب رفتم و روش نشستم

 .مهرداد هم اومد و کمی اون ور تر من نشست

 .خب تعریف کن -

 .به آسمون نگاه کردم

 !اون ستاره ها رو می بینی -

 .آره -

 .نفس عمیقی کشیدم
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 .توی آسمون می درخشید بچه که بودم یه ستاره داشتم، اولین ستاره ای بود که -

 !اول تنها بود ولی بعدش همه دورش رو می گرفتن

 !ولی این دور گرفتن ها همه اش تظاهر بود

 !من کسی رو نداشتم، نه خواهری نه برادری

 !پدر و مادرم همه اش مسافرت و سرکارشون بودن

 .انگار من اضافه بودم

 .بزرگ شدم

 《ماهورا》

که به کسی توجه نمی کرد، فقط توی دنیای   شدم یه دختر مغرور و بی احساس
 .تنهایی خودش بود

 .فقط یه نفر باهام دوست شد

 .باهام خوب بود

 .پوزخندی زدم

 .اونم بهم پشت کرد -

 !خواستگار خدمتکار خونمون عاشقم شد باورت می شه

 .شدانقدر پشتم رو خالی کرده بودن که یه پسر گدا عاشقم

به زور راضیم کردن که بیام و برای چند دقیقه اومد خواستگاری پدر و مادرم 
 .پیششون باشم

 .بهش گفتم که نمی خوامش و اصال برای من مناسب نیست

 !تقصیر من نبود حس می کنم دلش رو شکستم ولی خودم می گم

 !بعد از اون دل بسته یه مرد شدم
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 .یه مرد که با مرد هایی که تا به حال دیده بودم فرق داشت

ون گرفتم و به میکائیل نگاه کردم که با صورت سرخش حرف تو نگاه از آسم
 .ماسیددهنم

 حالت خوبه؟-

 !باقیش رو بگو -

 .از روی تاب بلند شدم

 .نه میکائیل نه نمی خواد -

 .نگاه کردبا خشم بهم

 .گفتم بشین و باقیش رو بهم بگو یاال -

 .می دونستم اگر ادامه بدم،یا سر من رو می کنه یا خودش رو

از صورت سرخش و دست های مشت شده اش می شد فهمید که تا حد مرگ 
 .عصبیه

 .با دادی که زد از ترس لرزیدم

 .با توام -

 .چند قدم عقب رفتم

 .نمی تونم چیزی بگم -

 .و با دو ازش دور شدم

 .تا این جا رو که گفتم حتما خودش بقیه اش رو می فهمه

 .این دیگه چه زندگیه من دارم

 《 ماهورا》

 .ر رو باز کردم و با سرعت به خونه رفتمد
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 .پوریا داشت از پله ها پایین میومد

 :با دیدن عجله من لب زد

 !چی شده -

 .جوابی ندادم چیزی نداشتم بگم، از کنارش رد شدم و به سمت اتاق رفتم

 .در رو باز کردم و داخل شدم

 .به سمت پنجره رفتم، به بیرون نگاه کردم

 .ه داده بود و پوریا هم رو به روش بودمیکائیل به درختی تکی

 .داشت سیگار می کشید

 .نور کم رنگی دیده می شد، از حرکات تندش معلوم بود عصبی هست

 .از پنجره فاصله گرفتم و روی تخت نشستم

 !حاال این رو کی می خواد درست کنه

 .مطمئنم دیگه دور من رو خط می کشه

 .ه من ازدواج کردمفقط خدا کنه اون قدر زرنگ باشه که بفهم

 .هوفی کردم

 .دراز کشیدم روی تخت و چشم هام رو بستم

 !دیگه برای امروز بسه

 .از صبح دارم با یکی یکی اتفاق رو به رو می شم

 !دیگه نمی دونم چه طور با اتفاق های که برام میفته کنار بیام

انتظارمه؛  ذهنم پر از ترس بود، ترس از آینده نزدیک نمی دونم چه اتفاق هایی در 
 .می خوام باهاشون بجنگم و صبر کنم که درست بشن

 ...ولی
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 !من که صبر حضرت ایوب رو ندارم

 !از بچگی صبر نداشتم و فقط عجله می کردم، شاید این بدی منه

 .شاید اگر از همون اول یکم صبر می کردم االن زندگی ام به این جا کشیده نمی شد

 ...یه دختر تنها

 !توی کشور غریب

 !بین دو تا مرد

 !درسته وقتی با مهرداد و عرشیا و کیانا رفتیم مسافرت

 .تنها بودیم

 .بودماون جا من یه دختر احمق

 .یه احمق، که به حرف سه تا آدم حقه باز گوش داد و خودش رو توی چاه انداخت

 !دوست دارم یه کاری کنم که پشیمون شن ولی نمی تونم

 .کاری از دستم بر نمیاد

 .رو ندارمهیچکس 

 《 ماهورا》

 *روز بعد*

 .با تابش نور خورشید روی صورتم، چشم هام رو آروم باز کردم

 .دستم رو جلوی صورتم گرفتم

 .روی تخت نشستم و به ساعت نگاه کردم

 .ساعت یازده صبح بود

 .از روی تخت پایین اومدم
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 .خمیازه ای کشیدم و در رو باز کردم و از اتاق بیرون رفتم

 .پایین رفتماز پله ها 

 .صدای پوریا میومد که داشت حرف می زد

 .چند پله دیگه رو پایین رفتم رو به روی میکائیل ایستاده بود و داشت حرف می زد

 .پام رو محکم به زمین زدم

 .که متوجه من شدن، میکائیل لبخندی بهم زد

 .با تعجب نگاهش کردم

 !این بهم لبخند زد

 !چرا

 .آم، سالم -

 .و دادنهر دو جوابم ر 

 :میکائیل رو کرد به پوریا و گفت

 .بیرون منتظر باش -

 .پوریا باشه ای گفت و از خونه بیرون رفت

 .سرم رو پایین انداختم، باهاش تنها شدم

 .با دیدن کفش هاش رو به روم سرم رو آروم باال آوردم

 !ماهورا -

 ب..له؟ -

 .خندید

 چرا دست هات می لرزه؟ -
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 از من می ترسی؟

 .دادم که ادامه دادجوابی ن

 !با اون مرد ازدواج کردی؟ -

 .با سرعت بهش نگاه کردم

 ...خب خب -

 !آره یا نه -

 .این لبخند ها یه معنی بدی داره شاید بعدش می خواد بی چاره ام کنه

 《ماهورا》

 .آره -

 .سرش رو تکون داد

 چه جوری سر از باند مونا در آوردی؟ -

 .هم کمک کنهباید راستش رو بگم شاید بخواد ب

 .به خاطر کاری اومدیم پاکستان -

 .گفت که می ره کاری رو انجام بده ولی هر چه قدر صبر کردم نیومد

 .به گوشیش زنگ زدم ولی جواب نداد

 .خاموش بود به هر کی که شماره شون رو داشتم زنگ زدم ولی جواب ندادن

 ...تا این که اون روز

 .اون روز به گوشی باباش زنگ زدم

 .ت که اونا پدر و مادر واقعی مهرداد نبودنگف

 .مهرداد فقط به خاطر پول با من ازدواج کرد
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 .اصال از همون اول با نقشه اومد جلو تا همه چی رو از من و خانواده ام بگیره

 .سکوت کردم

 هنوزم دوستش داری؟ -

 .اخم هام در هم رفت

 .نه دیگه نه -

 .اخم هاش از هم باز شد

 !رایطی بازم تو مال منیگفتم تحت هر ش -

 .این حرف هایی که زدی عصبیم کرد

 .اگر می گفتی دوسش داری

 .بازم ولت نمی کردم

ولی حاال که دوسش نداری و این بال ها سرت اومده بیشتر تالشم رو می کنم برای 
 .به دست آوردن تو

 .اینم بدون اولین دختری هستی که تا این حد دل بسته اش شدم

 !واقعا مال من بشه تی که می خوام بهش بگماولین دختری هس

 .کالفه نگاهش کردم

 ...اما من -

 !میکائیل من متاهلم شوهر دارم

 .تو نمی تونی به من حسی داشته باشی

 !می تونی یه کاری کنی

 《ماهورا》

 .ابروهاش باال پرید



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

266 

 

 !چه کاری -

 .پیداش کن -

 !کیو -

 .اخمی کردم

 به نظرت کی؟ -

 .تک خنده ای کرد

 چرا این رو ازم می خوای؟ -

 .تو می تونی پیداش کنی -

 !می خوام ببینم همه این حرف ها واقعیت داره یا نه

 ...اگر درست باشه می خوام

 .می خوام همه چی رو ازش پس بگیرم

 .لبخندی زد و به چشم هام زل زد

 .کمکت می کنم -

 .فقط یه قول بهم بده

 !چه قولی -

 من باشی این قول رو بهم می دی؟هر اتفاقی افتاد بازم مال  -

 .کالفه رو به روش ایستادم

 .جوری که یک قدم از هم فاصله داشتیم

قول نمی تونم بدم ولی این رو بدون هر چی بشه من دیگه پیش هیچکس بر نمی  -
 !گردم فقط می خوام همه چی رو درست کنم

 .فقط باید صبر کرد دید چی می شه
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 .رفتم دستش رو تکونی داد که زود عقب

 !چته دختر -

 .با خجالت نگاهش کردم

 ...خب فکر کردم می خوای -

 .خندید

 .من همچین آدمی نیستم -

 .سرم رو تکون دادم

 .بریم بیرون باید از این جا بریم -

 .با تعجب نگاهش کردم

 !کجا -

 .عصبی نگاهم کرد

 .دیشب بهت گفتم از این خونه باید بریم -

 .آهانی گفتم

 با کی؟ -

 دمون دو تا؟آم، خو

 یا دلبر و آقا پوریا هم میاد؟

 .چند ثانیه ای سکوت کرد

 !چرا من میکائیلم -

 پوریا آقا؟

 .رو گاز گرفتم زبونم
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 !خب...می دونی چیه -

 .چیزه چه طوری بگم

 .لبخند محوی روی لب هاش اومد

 .ادامه دادم

 .بیخیال بریم دیر نشه -

 .و زود از کنارش رد شدم

 《ماهورا》

 .ون با دیدن دلبر که روی زمین نشسته بود و با خشم به پوریا نگاه می کردرفتم بیر 

 .به سمتش رفتم

 !سالم، خوبی -

 .به خودش نگاهی کرد

 به نظرت خوبم؟ -

 .لبخندی بهش زدم

 !تحمل کن خوب می شی دلبر -

 .ببین پوریا چه تالشی می کنه برای خوب شدن تو

و شروع کنه، معلومه که عشق این چون می خواد خوب بشی و با تو یه زندگی ر 
 ...پسر پاکه

 .کمی لبخند زد ولی زود جاش رو اخم داد

 .این جوری نیست -

 .همه مردا مثل همه ان اینم می خواد از من سو استفاده کنه

 .با تعجب نگاهش کردم
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 ...مگه کسی -

 .پوزخندی زد

 !هه -

 .تو چی می دونی از زندگی من

 .کنارش نشستم

 .نمخوام بدو می -

 می شه تعریف کنی؟

 .جوری سبک می شی درد و دل کردن خیلی خوبه این

 .حوصله ندارم -

 .حالمم بده

 !دلبر بگو -

 .دست هاش که می لرزید رو توی دست هام گرفتم

 .چند سال پیش عاشق یه مرد شدم -

 .مردی که هیچی ازش نمی دونستم

 .شه اون جا بودمن همیشه می رفتم دارو های بابام رو بگیرم، اونم همی

 .دو ماه همین جوری گذشت

 .اون جا فقط به خاطر این که ببینمشتوی این دو ماه شاید بیست بار الکی رفتم

 .یه روز اومد پیشم و بهم گفت که دوستم داره

 .منم اعتراف کردم که دوستش دارم

 ...اون روز خیلی خوب گذشت ولی هفته بعدش
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پیش اون ز کوچه خیلی خلوت می رفتموقتی که می خواستم برم پیشش، چون ا
 ...چند نفر من رو دزدیدن

 ...آوردنم این جا پیش مونا

 ...اول نبردنم پیش اون کارشون رو که باهام کردن ولم کردن

 ...به من تج..اوز

 .و زد زیر گریه

 .گرفتمش  من هم بغض کرده بودم به سمت خودم کشیدمش و توی آغوشم

 .لب زد

 ریا اعتماد کنم؟حاال چه طور به پو -

رو وابسته خودش کرد که من عاشق اون مرد شده بودم برای اولین بار انقدر من
 .همه اش تو فکرم بود

 .نفس عمیقی کشید

 ...حاال پوریا می تونه با وجود معتاد بودن من -

 !با وجود دختر نبودن من باهام باشه

 《 ماهورا》

 .با صدای پوریا دلبر از بغلم بیرون اومد

 بر چرا گریه می کنی؟دل -

 .رو کرد به من ادامه داد

 چی شده؟ -

 .دلبر اشک هاش پاک کرد

 .هیچی مهم نیست -
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 .به پوریا چشم دوختم

 .معلومه خیلی عاشقه دلبره

 !پس اگه حرف های دلبر رو بشنوه فکر نکنم دلش کنه

 !همه کسایی که تا االن دارم می بینم فقط از عشق ضربه خوردن

 .بلند شدم

 بر کمکت کنم؟دل -

 .نه -

 .پوریا هنوز هم نگاه مون می کرد

 .چیزی نشده آقا پوریا درباره همین قضیه مواد و ایناس -

 .دلبر اخمی کرد

 .آن قدر راحت ازش حرف نزن -

 .خب! ببخشید -

 .دلبر از جاش بلند شد و به سمت پوریا رفت

 هنوز قصد رفتن نداریم؟ -

 .ریمچرا چرا، بریم من و تو با هم می  -

مونیم با هم، دیگه واقعا داره تحملم تموم می چرا همه اش من و میکائیل تنها می
 .شه

 .خجالت می کشم دیگه پیشش

 .با صداش برگشتم و بهش نگاه کردم

 .شاید بخوان آدم بفرستن دنبالمون برای همین گفتم با دو تا ماشین بریم -

 !می خونهاین مرد فکر آدم رو هم
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 .نکردم و به زبون نیاوردم که بلند فکر من

 !اه ماهورا

 .کنی بسه دیگهچه قدر بهش فکر می

 .دیوونه ام نبودم که شدم

 .با صدای خنده ی میکائیل زود بهش نگاه کردم

 !وای خدای من چه قدر قشنگ می خنده این بشر

 اصال برای چی خندید؟

 چرا می خندی؟ -

 :ون طور که می رفت گفتدست هاش رو توی جیبش کرد و از کنارم رد شد و هم

 !باید روت کار کنم -

 :با تعجب گفتم

 !هان -

 چه کاری؟

 .در ماشین رو باز کرد

 .به این که بلند فکر نکنی -

اگه تو خطر بیفتی این بلند فکر کردن و به زبون آوردن حرف هات به خطر 
 .میندازدت

 《 ماهورا》

 .آهانی گفتم

 .اشاره به ماشین کرد و گفت که سوار بشم

 .به سمت ماشین رفتم و جلو نشستم
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 .ماشین رو روشن کرد

 .به سمت در رفت، دو تا مرد اون جا ایستاده بودم

 .شیشه ماشین رو پایین آورد

 .شما این جا باشید، مشکل که حل شد پول و مرخصی بهتون می دم -

 !اوکی

 .هر دو با خوش حالی نگاه هم کردن و حرف میکائیل رو تایید کردن

 .یرون رفتیماز حیاط ب

 :میکائیل رو کرد بهم گفت

 .یه کیک تو داشبورد هست بردارش -

 .اوه االن یادم اومد هیچی نخوردم

 !فکر کنم اینا با درست کردن غذا کنار نمیان

 !از روزی که اومدم فقط ساندویچ خوردم

 .یه بارم خواستیم بعد چند هفته یه غذای خوب بخوریم

 .کوفتمون شد

 .م و دستم رو به سمت داشبورد بردم و بازش کردماز فکر بیرون اومد

 .کیک رو برداشتم و بهش نگاه کردم

 :با ذوق گفتم

 !!وای از اینا -

 .میکائیل نگاهم کرد

 !دوست داری -
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 .لبخندی زدم

 .آره مرسی -

 .بازش کردم

 .از بوی کاکائو چشم هام رو بستم. عمیق بو کشیدم

 .وای چند وقت بود نخورده بودم -

 ...و نیم فقط غذا خوردم سه ماه

 .تیکه ای کیک جدا کردم

 .به سمت میکائیل گرفتم

 .هیچی نخوردی الاقل این رو بخور حالت بد نشه تو هم -

 .لبخندی زد

 .نه، این دیگه ارزش نداره من ازت بگیرم -

 .لبخندی زدم

 .بگیر دیگه -

 .ازم گرفت و با یه حرکت خوردش

 .چند ثانیه ای نگاهش کردم

 .ی باال انداختمشونه ا

 !ماهورا -

 .صدای میکائیل بود که صدام زد

 .کیک رو قورت دادم

 بله؟ -
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 هیچ فردی رو نمی شناسی که به اون اشغال نزدیک باشه بتونیم پیداش کنیم؟ -

 《ماهورا》

 .کمی فکر کردم

نه،فقط همون بابای دروغین اش بود که اونم تا االن دیگه همه چی رو نابود کرده  -
 .رو پیدا نکنمکه ردش 

 عکس ازش داری؟ -

 .تک خنده ای کردم

 همه چیو ازم گرفت -

 ...خانواده

 ...پول

 ...حتی آبروی من رو هم فکر کنم تا االن توی ایران برده

 ...آبروی چندین ساله بابام رو

 .اخمی کرد

 !می تونم کمکت کنم -

که برت گردونم ولی االن نه، من اگه خواسته باشم بهترین کمک رو بهت بکنم اینه  
 !ایران

 .ولی مشکل این جاست تنها نمی تونم بفرستمت

 .اگه بیام ایران میفتم گوشه زندان،باید اول همه چی رو درست کنم

 چرا زندان؟ -

 .تو دام اون عوضی افتادم -

 .ابرویی باال انداختم
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 منظورت کیه؟ -

 .پوزخندی زد

 .باال دست پرویز -

 .همون که دیدی

 .آها -

 .ی فکر فرو رفتیمهر دو تو

 .تا خونه ای که می خواستیم بریم حرفی نزدیم

 .بعد از رسیدن به خونه با سرعت پایین پریدم

 .وای خسته شدم -

 .چه راه طوالنی بود

 .میکائیل لبخندی زد

 !ولی ارزش اومدن به این جا رو داشت -

 .به دور و برم نگاه کردم

 !وای چه جایی بود

 ...پر درخت

 .م وسطش بودخونه بزرگی ه

 .با خوش حالی نگاهش کردم

 قراره این جا بمونیم؟ -

 .آره ای گفت

 《ماهورا 》
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 .می شه من بیرون بمونم -

 .اخمی کرد

 .نه -

 .فرار که نمی کنم -

 .نه، ولی نمی خواد این جا بمونی -

 .و بدون هیچ حرفی به سمت خونه رفت

 .منم دنبالش افتادم

 .ام سر رفت آخه بریم چی کار تو خونه،حوصله

 !همه اش از این خونه به اون خونه

 .یا من غش می کنم یا دلبر

 .پقی زدم زیر خنده از حرفم

 .میکائیل برگشت و نگاهم کرد

 سرت جایی خورد؟ -

 :با ته خنده ای که داشتم گفتم

 .نه، یه چیزی یادم اومد -

 چی؟ -

 .با حرص نگاهش کردم

 .تا ته قضیه دوست داره بدونه

 !گه به تو چهیکی نیست ب

 .البته خودم هستم ولی جرئت گفتن این رو ندارم که بگم
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 !چه قدر تو توی فکر میری دختر -

 ها!؟ -

 .بعد این که منظورش رو فهمیدم سرم رو تکون دادم

 .آها -

 !خب

 .آدم باید اول فکر کنه بعد حرف بزنه دیگه

 .خندید

 .چه دختر با فکری -

 مسخره کردی؟ -

 .نه -

 .هوفی کردم

 .می گم من خیلی حوصله م سر رفته -

 !االن بریم خونه چی کار کنم

 .کالفه نگاهم کرد

 .صبر کن -

 .که حوصله ات سر نره چون جون همه مون تو خطر میفتهتونم کاری کنماالن نمی

 تا کی باید صبر کرد؟ -

 .گوشی اش رو از جیبش در آورد

 .چند هفته دیگه -

 .و شماره ای رو توی گوشی اش گرفت
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 .خواستم حرفی بزنم که انگشتش رو جلوی بینی اش گرفت

 .و بعد با پشت خطی حرف زد

 .اونایی که تمرین هاشون تموم شده رو بفرست -

تونن کارایی که من می خوام رو انجام بدن فقط یه بار دیگه امتحان کن ببین می
 !یا نه

 !خوام چند تا موش کور نمی من

 *سه هفته بعد*

 《ماهورا》

 :رص گفتمبا ح

 آشغال -

 عوضی -

 مارمولک -

 سوسک بوگندو -

 ...میمون، گوریل، مگس -

 .با داد پوریا هر دو با ترس نگاه هم کردیم

چه وضعشه گفتم بعد دو هفته خونه رو تمیز کنید حاال اومدید  بسه دیگه این -
 .حیوون و حشره نام می برید؟

 :با اخم رو کردم به دلبر و گفتم

 .این شروع کرد -

 .هی میگه من ظرف نمی شورم، این کار نمی کنم

 .منم فحش دادم
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 .پوریا کالفه نگاه مون کرد

 !حاال چرا رفتید باالی مبل -

 !ببینید چی کار کردید

 .شونه ای باال انداختم

 .خوب تر بود -

 :دلبر لب زد

 !پوریا من تازه خوب شدم ها -

 دلت میاد من کار انجام بدم؟

 .ک کردو قیافه اش مثل خر شر 

 :با حرص گفتم

 .آقا پوریا دلبر کاری نکنه منم نمی کنم -

 .پوریا دستی به مو هاش کشید

 .باید میکائیل باال سر شما دو تا باشه -

 .و رفت بیرون

 .رو کردم به دلبر

 !خب -

 .همین رو می خواستی اه

 .دلبر خندید

 هنوز از اون سگ می ترسی؟ -

 .دست هام رو مشت کردم
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 !!!خیلی -

 .تفنگ هم خیلی سنگینه وای

 :با پوزخند گفتم

 !هه -

 !خودت رو هم بگو باید جنس ها رو تو پالستیک بذاری بدون ذره ای نگاه

 ...و

 .با حرص نگاهم کرد

 .خفه شو دیگه یادم نیار -

 《ماهورا》

 .چشم هام رو ریز کردم

 !دلبر -

 هوم؟ -

 !نمیای تمیز کنیم پس -

 .کمی سکوت کرد

 :ادامه دادم

 .شدم بخدا بیا دیگه تمیز کنیم خسته -

 .من از اون سگ بدم میاد

 .نه من خوابم میاد -

 .و پاشد و به سمت اتاق رفت

 :زیر لب گفتم
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 !نکبت -

 .خودم انجام میدم، بعد می رم تا فردا استراحت تو مثل خر کار کن

 . خدا می دونه چه جوری از این مواد پوریا و میکائیل نجاتش دادن

 .داشت می مرد

 .اال چند روزه میکائیل تصمیم گرفته که دلبر جنس جا ساز کنهح

 .در حضور خودش

چون دلبر تنبله و بیشتر کار ها و کار خودش رو نصف و نیمه انجام می ده همه اش 
 ...داره کار می کنه

 .امروزم گفتن که خونه رو تمیز کنیم که دلبر جان حوصله نداره و خوابش میاد

 .تو کار خودش بودتو این سه هفته هر کی 

 .سه هفته میگذرهاز آخرین باری هم که گفتم حوصله ام سر رفته هم

 .اون قدر میکائیل بهمون کار می گه اصال وقت سر خاریدن هم نداریم

 ...کار های سختهمه اش هم 

 ...تا سنگ در حیاط رو جا به جا کردیم من و دلبر

 !هفقط کار هایی که به قول میکائیل قوی مون می کن

میکائیل، زیاد باهامون حرف نمی زنه فقط صبحونه و ناهار رو می خوره و از خونه 
 .می زنه بیرون

 !پس فردا هم با پوریا باید برن خیلی دور تر از شهر

 ...و قراره چند تا بادیگارد بیارن خونه

 《ماهورا》

 .دستم رو روی کمرم گذاشتم
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 .آخ آخ، مردم از خستگی -

 .روی مبل نشستم

 .ور و بر نگاه کردم، چه قدر تمیز شده بودبه د

 .از تمیزی برق می زد

 !قربون خودم چه قدر خوب تمیز کردما -

 .با صدای میکائیل زود از روی مبل بلند شدم

 آدم مگه قربون خودشم می ره؟ -

 .و تک خنده ای کرد

 .لبخندی زدم

 سالم، چه طوری؟ -

 .خسته باشی

 .به سمتم اومد

 .مرسی -

 .ش در هم رفتیهو اخم ها

 دلبر کجاست؟ -

 .خوابه -

 .ابروهاش باال پرید

 !خوابه -

 مگه با هم خونه رو تمیز نکردین؟

 .نه -
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 .اخم هاش در هم رفت

 !تنها تمیز کردی -

 .آره -

 .با سرعت به سمت اتاق رفت

 !!!کجا می ری وایسا -

 .دنبالش دویدم و جلوش ایستادم

 .می خوای چی کار کنی -

 !ورابرو کنار ماه -

 .اعصابم بهم ریخته س تو بد ترش نکن

 .دستی به پیشونیم کشیدم

 !بی خیال دیگه می دونم می خوای چیکار کنی باز با دلبر دعوا کنی -

 .باید همین کار رو کنم،دم در آورده برای من -

 .االن چند دفعه اس داره از دستور هام سرپیچی می کنه

 .خب تازه خوب شده -

 !سختهاالن هر کاری براش 

 .کالفه ازم دور شد

 خب تو چرا تنها انجام دادی؟ -

 .نمی گی طوریت میشه

 .این همه کار رو انجام دادی

 .می بینی که سالمم -
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 .چیزی نشده

 《ماهورا》

 .لبخندی بهم زد

 .برو استراحت کن -

 .شام رو آماده کنم می رم -

 .نمی خواد ما داریم می ریم -

 :با تعجب گفتم

 .س فردا بریدولی قرار بود پ -

 .سرش رو خاروند

 .عجله ای شد باید خیلی زود بریم -

 !ولی االن که شبه -

 .این جا هم راه خیلی خطرناکه

 .مواظبیم -

 .فقط اون دو نفر رو می فرستم

 .مواظبتون هستن

 .خواندنم مواظب باشید مبادا کاری بکنید که بعد پشیمون بشید

 .سرم رو تکون دادم

 .نه -

 ...ی که می خواستی بهم بدی رو ندادی کهفقط اون چیز

 .اوه االن برات میارم -
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 چی هست حاال؟ -

 .چیزی نگفت و ازم دور شد

 .به دیوار تکیه دادم و منتظر موندم که بیاد

 .از خستگی زیاد چشم هام بسته شد

 .با صدای خنده اش چشم هام رو سریع باز کردم

 .معلومه خیلی خسته ای ها غش نکنی -

 .گفتماوهومی  

 .و چشم هام رو با دستم مالیدم

 .آره واقعا هیچ وقت انقدر کار نکرده بودم -

 .نزدیکم شد توی دستش پارچه ای مشکی بود

 اون چیه؟ -

 .بازش کرد که با دیدن اسلحه چشم هام گشاد شد

 !!!اسلحه -

 .تک خنده ای کرد

 .آره -

 .شاید الزم شد

 .یک قدم عقب رفتم

 .و بکشمنه من نمی تونم کسی ر  -

 !بهت گفتم هر کی که می خواست بهت آسیب برسونه رو نابود کن -

 .نگو نمی تونم
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 《 ماهورا》

 .با رفتن میکائیل رفتم باال و چند تقه به در زدم که دلبر جواب داد

 !بیا دیگه در زدنت چیه -

 .در و باز کردم

 .خواستم حرفی بهش بزنم، که پشیمون شدم

 .رو نمی خوامشاید ناراحت بشه. و من این 

 .بیا پایین شام بخوریم -

 .رفتن

 .روی تخت نشست

 چیزی نگفتن؟ -

 !نه چی می خوای بگن -

 .سرش رو خاروند

 ...اوم -

 .خواد بگهفهمیدم چی می

 .پوریا اصال داخل نیومد -

 .با تعجب نگاهم کرد

 چرا! چیزی شده بود؟ -

 .کالفه نگاهش کردم

 .نه -

 .مفقط میکائیل گفت زود تر می ری
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 .امشب هم اون بادیگارد ها رو می فرستن

 .بخوابیمبرای همین می گم بریم زود تر کوفت کنیم غذا رو بیایم

 .آهانی گفت

 .از روی تخت بلند شد

 .و به سمت در اومد

 .پشت سرش رفتمهمکنار رفتم که بیرون رفت و خودم

 .یز گذاشتماز توی یخچال ظرفی که توش ساالد الویه داشت رو برداشتم و روی م

 .کرددلبر با دقت به دور و بر نگاه می

 کنی؟چرا این جوری نگاه می -

 .ابرو هاش رو چند بار باال انداخت

 .ایول بابا چه قدر تمیز شده آشپزخونه -

 .روی صندلی نشستم

 .خسته نباشم -

 .تک خنده ای کرد

 .سالمت باشی -

 .غذات رو کوفت کن -

 .باشه ای گفت

 .ا شدو مشغول خوردن غذ

 !میگم دلبر -

 هوم؟ -
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 .لیوان آب رو سر کشیدم

 .دلم نمی دونم چرا شور می زنه -

 《ماهورا》

 .با دهن پر لب زد

 چرا!؟ -

 .با دستم زدم روی سرش

 .حالم رو بهم زدی -

 .خندید

 االن شور می خوره؟ -

 .و غش غش خندید

 !اه جدی باش یکم -

 .دستمالی برداشت و دور لبش رو تمیز کرد

 !ما لب باز کن و بگو چه مرگتهبفر  -

 :دیگه به حرف هاش توجهی و نکردم و گفتم

 .خواد یه اتفاقی بیفتهمی کنمحس می -

 .روی میز خم شد

 !مثال چه اتفاقی -

 برای کی اصال؟

 .برای خودم -

 .از روی صندلی پاشد
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 .پاشو بابا بریم بخوابیم خسته ای زده به سرت -

 .خیلی کار کردی ها

 .ی بهش رفتمچشم غره ا

 .مرسی کمک کردی -

 .چیزی نگفت و از آشپزخونه بیرون رفت

 .داد زدم

 .حداقل بیا میز رو جمع کن -

 .مثل خودم داد زد اونم

 .جمع کن فردا همه کارا با من -

 .از این حرف ها خیلی زدی شبت بخیر -

 .و میز رو جمع کردمپاشدم

 .از آشپزخونه بیرون رفتم

 .که با صدای زنگ به سمت آیفون رفتمکردماموشیکی یکی برق ها رو خ

 .برش داشتم

 !بفرمائید -

 .صدای خشک مردی پیچید

 !باز کن -

 .ابرو باال انداختم

 !شما؟ -

 :با خشم گفت
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 .باز کن از طرف میکائیلم -

 .آهانی گفتم و در رو باز کردم

 .شالم رو روی سرم انداختم و بیرون رفتم

 .تادم تا بیان و کلید زیر زمین رو بهشون بدمو دست به سینه وسط حیاط ایس

 .چند لحظه ای ایستادم

سنگ های ریز روی زمین رو کنار می دادم که با افتادن سایه ای روم سرم  با کفشم
 .دو باال گرفتم

 .و چشم هام تا آخرین حد ممکن باز شد

 《مهرداد》

 .با دهن باز نگاهش کردم

 !ماهورا بود

 این جا چی کار می کرد؟

 ...عنیی

 .کسی که برای میکائیل مهم شده

 .با ارزشه

 !زن منه

 .این امکان نداره، دارم خواب می بینم

 .چشم هام رو چند بار باز و بسته کردم

 .ولی واقعی بود

 .ماهورا بود کسی که به خاطر نجات خواهرم و پول ولش کردم

 .با لرز چند قدم بهش نزدیک شدم
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 ...ماه -

 .رد به داد زدنپرید وسط حرفم و شروع ک

 !تو ...تو این جا چی کار می کنی -

خواستم به طرفش برم و جلوی داد زدنش رو بگیرم که با دو ازم دور شد و به 
 .سمت خونه رفت

 .دست هام رو مشت کردم

کنه من اومدم که ببرمش و تحویل اون دو اصال مهم نیست درباره م چی فکر می
 !شون بگیرم فقط همینتا آشغال بدم و سهمم و خواهرم رو از 

صدای برخورد محکم در باعث شد که از فور بیرون بیام به سمت در رفتم و دستم 
 .رو روی در گذاشتم که بسته بود

 .معلوم بود که ماهورا قفلش کرده

 .گوشی رو از جیبم در آوردم و شماره پرویز رو گرفتم

 !همه چیچی می خوای مهرداد هنوز تازه رفتی می خوای گند بزنی به  -

 :با خشم گفتم

 .یه لحظه خفه شو -

 .االن هیچکس خونه این یارو نیست

 .می تونم بیارمش

 :با لحن خوش حالی لب زد

 .بیار بیرون من می فرستم ماشین دنبالتون -

 .پوزخندی زدم

 .پول و خواهر من رو هم بیار من وسط راه رو دیگه نیستم -
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 .خندید

 .تحویل بدهچشم تو فقط چیزی که خواستیم رو  -

 .دو برابر پول رو بهت میدم

 .خواهرتم می دم

 .دخترمم میدم

 .و غش غش زد زیر خنده

 .گوشی رو قطع کردم

 ...مرتیکه ی -

 《ماهورا》

 .با ترس و لرز به سمت اتاق دلبر دویدم

 .در رو باز کردم و پریدم توی اتاقش

 .دلبر.. دلبر تو رو خدا بلند شو -

 .شستدلبر با بی حالی روی تخت ن

 چی شده؟ -

 .با گریه لب زدم

 .اون -

 !مهرداد این جاست

 .چشم هاش گرد شد

 !!!چی -

 !شوهرت؟
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 .آره آره -

 .از روی تخت پایین اومد و به سمتم دوید از شونه هام گرفت

 .نترس بابا چیزی نمی شه -

 !کنی حاالچرا گریه می

 .دست هام رو روی صورتم گرفتم

 .گفت که میان خونهمیکائیل دو تا بادیگارد رو   -

 ...مهرداد

 .مهرداد هم یکی از اوناست

 ...وای -

 .خب بیا به میکائیل زنگ بزنیم

 .زود باش

 .دستی به پیشونی ام زدم

 .خودت زنگ بزن من حالم بده -

 .آروم باش -

 .و به سمت میز رفت و گوشی رو برداشت و شماره رو گرفت

 :با عصبانیت گفت

 .اه جواب نمیده -

 .پوریا زنگ بزنموایسا به 

 .و باز هم شماره گرفت

 .وای خدا اینم جواب نمیده -
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 .گوشه ی دیوارنشستم

 !دیدی گفتم قراره یه اتفاق بیفته -

 ...دیدی گفتم

 .با صدای زنگ خوردن گوشی دلبر هر دو نگاهی به هم کردیم

 .دلبر زود جواب داد

 !میکائیل -

 !مهرداد این جاست -

 !گمنمی دونی یعنی کیو می   -

 !بابا شوهر ماهورا -

 ...زود تر خودت رو برسون

 .چند لحظه ای سکوت کرد و بعد به سمت من اومد و گوشی رو به سمتم گرفت

 .بگیر با تو کار داره -

 .گوشی رو ازش گرفتم و با بغض جواب دادم

 !میکائیل -

 !جان دل -

 !ببین ماهورا از خونه برو

اری بهت دادم یه در مخفی داره از اون جا همین االن برو کلید زیر زمین رو که د
 !برو

 .اون عوضی از طرف پرویز و دار و دسته اِش 

فهمیدن من یه چیزی تو خونه ام دارم که براش جونمم میدم می خوان ازش برای 
 !شکستم استفاده کنن



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

296 

 

 :با گریه گفتم

 !تونه زن خودشو به اونا بفروشهآخه چه طور می -

 :با عصبانیت گفت

 !چ کاره اونی فهمیدیتو هی -

 !تو مال منی نه کسی

 .االن هم از خونه برو، یه جای امن برو تالشت رو بکن که یه جای امن پیدا کنی

 ...هر جا باشی پیدات می کنم

 《ماهورا》

 .آب دهنم رو قورت دادم

 .باشه -

 .خواستم گوشی رو قطع کنم که صدام زد

 !ماهورا -

 .جوری حس کردمصداش کمی می لرزید یا شاید من این 

 .جوابش رو دادم

 !جانم -

 .دوست دارم -

 .و صدای بوق های پی در پی توی گوشی پیچید

 !این االن میکائیل بود که ابراز احساسات کرد

 .باورم نمی شد

 .با صدای دلبر از فکر بیرون اومدم
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 .ماهورا االن وقت تو فکر رفتنه آخه -

 .بلند شدم و اشک هام رو پاک کردم

 .ز این جا بریم دلبرباید ا -

 .با تعجب نگاهم کرد

 کجا بریم؟ -

 .میکائیل گفت از این جا برم -

 .خب تو رو گفته من رو که نگفته -

 .اخمی کردم

 .یعنی چی تو رو نگفته راه بیفت بریم -

 .این جا خطرناکه

 :کالفه گفت

 .من نمیام تو می خوای برو -

 .با خشم نگاهش کردم

 !ای؟می تونم بپرسم چرا نمی -

 .توی چشم هام زل زد

 !نمی خوام جایی برم که پوریا رو گم کنم -

 .همین جا جام خوبه اتفاقی برام نمیفته

 .تو برو

 .باشه -

 .خدافظ
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 :در اتاق رو باز کردم که گفت

 !ماهورا ناراحت نشو -

 .مهم نیست -

 .و از اتاق زدم بیرون

 .با دو به سمت پایین رفتم

 .باز کردمرفتم زیر پله ها و درش رو 

 .چه قدر تاریکه -

 .با صدای برخورد چیزی به پنجره با ترس به اطراف نگاه کردم

 !اسلحه

 .روی میز رو نگاه کردم که پارچه اون جا بود

 .با سرعت به سمت میز رفتم و برش داشتم

 .نگاهی به دور و بر کردم

 .اینم بار سوم آواره شدنم -

 《ماهورا》

 .اخلش شدمباز هم به سمت اتاق رفتم و د

 .در رو آروم بستم

 .چشم هام باز بود ولی اتاق تاریک بود و چیزی نمی دیدم

 .بعد از چند لحظه راه رفتن نوری رو دیدم

 .حتما همون دریه که به بیرون راه داره

 .با خوش حالی سمتش دویدم
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 .با کلید بازش کردم

 .نفس عمیقی کشیدم

 .پارچه رو باز کردم و اسلحه رو بیرون آوردم

 .توی دستم فشردمش

 .حرف میکائیل توی گوشم پیچید

 !هر کی خواست بهت صدمه بزنه نابودش کن -

 .پوزخندی زدم

 !همین کار رو میکنم -

 .در رو باز کردم و آروم بیرون رفتم

 .هیچکس نبود

 .معلومه خب این وقت شب کسی این دور و بر نیست

 !مخصوصا این مکان

 .خت ها دویدمچند نفس عمیق کشیدم و به سمت در 

 .می کنه و نمی تونه پیدام کنه مطمئنم گمم

 .پشت درختی قائم شدم

 .خواستم قدمی بردارم که با صدای مهرداد متوقف شدم

 .هر جا هستی بیا بیرون ماهورا -

 .حوصله بازی ندارم

 :با تعجب زیر لب گفتم

 !چه طوری پیدام کرد -
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 :باز هم صداش اومد که گفت

 .کن مثل یه دختر خوب بیا بیروناعصابم رو خورد ن -

 .پوزخندی زدم

 !خدا ازت نمی گذره آقا مهرداد

 .هی نزدیک و نزدیک تر می شد صداش

 .گرفتمباید یه جوری ازش فاصله می

 .کفش هام رو در آوردم چون باعث میشد صدای پام رو بشنوه

 .اسلحه رو توی جیب مانتوم گذاشتم

 .کنمهر وقت زمانش رسید ازش استفاده می

 .آروم به سمت درخت دیگه ای رفتم و همین طور ادامه دادم

 .سرم رو از پشت درخت بیرون آوردم

 .مهرداد خیلی ازم دور بود

 .با رفتنش به سمت پایین نفسم رو رها کردم

خوش حال از این که می خواد بره و ناامید شده از پیدا کردن من از پشت درخت 
که با صدای تیر و بعد درد و   اون جا دور بشمبیرون اومدم و با دو خواستم از 

 ...سوزش پشتم افتادم روی زمین

 《مهرداد》

 .خواستم برگردم که خونه رو بگردم، فکر می کردم این جا نیست

 .ولی با صدای پا سریع برگشتم که با دیدن ماهورا که می دوید

 .لبخند شیطانی روی لبم اومد

 !ببرمش نمی تونم بذارم بره باید هر طور شده
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 .اسلحه م رو به سمتش گرفتم

 .پوزخندی روی لبم جا خوش کرد

 .خودمم خودم رو نمی شناختم

 !شلیک کردم به سمتش، چشم هام رو ریز کردم که ببینم چی می شه

 !بهش خورده یا نه

 .که با افتادنش روی زمین فهمیدم که تیر رو درست شلیک کردم

با صدای بوق ماشین و صدای داد خواستم به سمتش برم و زود تر ببرمش که 
 ...میکائیل متوقف شدم

 !!!ماهورا -

 .با خشم دویدم

 !لعنتی چه وقتی اومد حاال باید چی کار کنم

 .با پیدا کردن ماهورا می فهمه که من از طرف پرویزم

 .دویدم به سمت پایین که به خیابون رسیدم

 .با بوق ماشینی به سمتش رفتم و خودم رو داخل انداختم

 .هیچ حرفی باهاشون نزدم

 .بعد از حدود نیم ساعت رسیدیم

 .هر دو بادیگارد ها با من پیاده شدن و دست هام رو محکم گرفتن

 .با عصبانیت پسشون زدم

 !چیکار می کنید -

 .یکی شون اخمی کرد

 .دستور رئیسه گفت دختره رو که نیاری شاید به سرت بزنه فرار کنی -
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 .پوزخندی زدم

 .خواستم فرار کنم این جا نمیومدم من اگر می -

 .از همون قبرستون فرار می کردم

 .شونه ی باال انداختن که ازشون فاصله گرفتم و به سمت خونه رفتم

در رو باز کردم که پرویز اومد رو به روم و سیلی محکمی به صورتم زد که از درد و 
 .عصبانیت رو به منفجر شدن بودم

 :لب زد

 .هایه کار بهت سپردم  -

 .کو اون چیزی که می خواستیم

 《راوی》

میکائیل به خاطر ماهورا از همه چیزی که برایش سود داشت گذشت و به خونه 
 .برگشت

با دیدن تنها بودن دلبر میشد فهمید که ماهورا به حرف میکائیل گوش کرده و از 
 .خونه رفته بود

 .از خونه بیرون زد و به سمت باغی که پشت خونه اش بود رفت

 .ولی هر چی گشت

 !کسی اون جا نبود

 .کالفه دست هاش رو الی موهاش فرو برد

 .پوریا به سمتش اومد

 .رئیس -

 .میکائیل داد زد
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 !بردنش پوریا -

 ...اون آشغالها

 .پوریا دستش رو روی شونه میکائیل گذاشت

 .شاید اشتباه فکر می کنین، شاید فرار کرده و پیش اونا نیست -

 .میکائیل داد زد

 .نگرانم حس می کنم اتفاق بدی براش افتاده و االن خیلی بهم احتیاج داره -

 .اونا حیوونن، اگر پیش اونا باشه معلوم نیست باهاش چیکار کنن

 .نشست روی زمین و زانو زد

 .پوریا تا حاال رئیسش رو آن قدر ناراحت و آشفته ندیده بود

 ...میکائیل فقط به رو به رو زل زده بود

 .کاری کنه  نمی تونست

 !نمی تونست بره دنبال ماهورا

 .از طرفی نمی دونست که ماهورا پیش پرویزه یا فرار کرده

حس بدی که داشت خیلی روش فشار آورده بود و گاهی گلوش رو محکم می 
 .گرفت

 !درسته میکائیل توی چند روز عاشق شد

 .ولی این عشق واقعی بود

 《راوی》

 .ماهورا روی زمین افتاده بود

 .در خون، با چشم های نیمه باز به آسمون نگاه می کرد غرق

 .صدای داد میکائیل که اسمش رو با داد صدا می زد رو که شنید کمی هوشیار شد
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 !ولی آیا زنده می موند

 .دست خونی اش رو بلند کرد که از درخت بگیره و از جاش بلند بشه

 !ولی مگه می تونست

 .اشکی از گوشه چشمش چکید

 .وقت توی همچین وضعیتی قرار نگرفته بود ماهورا هیچ

 ...برایش سخت بود، ناراحت کننده

این که کسی که زمانی عاشقش بود اون رو به این روز بندازه براش خیلی سخت 
 .بود

 ...تنها کسی که ماهورا بهش احتیاج داشت

 !میکائیل -

 .آره میکائیل بود

 .کسی که ماهورا قبولش داره و دوستش داره

 !ه ندونی زنده می مونی یا می میریولی سخت

 .ماهورا با بغض چشم هاش رو بست

 .آروم و با درد زیاد لب زد

 !دارم می میرم خدا کمکم کن -

 ...من نمی خوام

 .سرفه بزرگی کرد

 .که خون از دهنش بیرون ریخت

 .دیگه نمی تونست حرف بزنه

 .می کردهمین که تا این حد بهوش بود و حرفی می زد باید خدا رو شکر 



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

305 

 

 .با گریه آخی گفت و کمی تکون خورد

 .ماهورا تحمل این همه سختی رو نداشت

دختری که توی یه خانواده پولدار بزرگ شده بود تا حاال این بال ها سرش نیومده 
 .بود

 .درسته از پدر و مادرش کمی بی محلی میدید ولی باز هم خونه ی اون ها امن بود

 .این بال ها سرش نیومد

 .ی ماهورا داشت بسته می شدچشم ها

 ...دیگر ناامید شده بود

 ...فقط آخرین اتفاقی که افتاد این بود که

 《راوی》

 .داشبورد رو هم گشت ولی نبود

 .با ناراحتی به دور و بر نگاه کرد

خیلی تاریک بود، نمی تونست تو این تاریکی بره وسط یه جنگل بزرگ و دنبال 
 .گوشیش بگرده

 .از این که گوشی رو پیدا نکنه از طرفی عصبی میشد

 .ی دار و ندارش توی اون گوشی بود همه

 .در ماشین رو باز کرد و قفل ماشین رو زد

 .دل رو به دریا زد و نفس عمیقی کشید

 .نترس کارینا پیداش می کنی و برمیگردی خونه -

 .قدم اول رو برداشت که ایستاد

 !اگه کسی توی این تاریکی اون جا باشه چی -
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 !دزدنم چیب

 .لبش رو گاز گرفت

 .نه نه نباید بترسم -

 .گوشی رو پیدا می کنم و مثل شیر برمیگردم توی ماشین و میرم خونه

 .با خود فکر کرد

 !ولی اگه گوشی توی جنگل نباشه چی

 .من فقط احتمال دادم که گوشیم اون جاست

 .ولی مطمئنم همون جاست

جیبم افتاد ولی من احمق فکر کردم  چون وقتی داشتم عکس می گرفتم یه چیزی از 
 .شاخه ای چیزی به مانتوم گیر کرد

نفس عمیقی کشید و چراغ قوه کوچیک رو از جیبش در آورد و روشنش کرد و 
 .سمت درخت ها رفت

 .از ال به الی درخت ها گذشت

 .این جا که نبود یکم اون ور تر بود دیگه -

 .ایستاد و کمی فکر کرد

 .آره از اون وره -

 .ه سمت راست رفتب

 .اون جا جایی بود که ماهورا بیهوش افتاده بود

 !غرق در خون

 .کارینا به ماهورا رسید
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چراغ قوه رو روی زمین گرفت که ببیند گوشی اش رو می تونه پیدا کنه که با 
 ...دیدن

 《راوی》

 .چشم هاش گرد شد

 .دست و پاش شروع کرد به لرزیدن

 .ودتا حاال کسی رو این جوری ندیده ب

 .قدمی به جلو برداشت

 ...با دیدن رودخانه ای خون جیغی کشید

 .زود دستش رو جلوی دهنش گرفت که بیشتر از این صدای جیغش بلند نشه

 .قدم دیگری به سمت ماهورا برداشت

 .ولی متوقف شد

 !اگه مرده باشه چی -

 .گردن من میفته

 .نه نه باید برم از این جا نمی خوام تو خطر بیفتم

 .قب برگشت که باز هم متوقف شدبه ع

 .ولی اگه زنده باشه -

 !و من نرسونمش بیمارستان اون وقت خونش گردن من میوفته

 .چشم هاش رو بست

 .نباید بترسم -

 .باید کمکش کنم

 .به عقب برگشت و به سمت ماهورا رفت
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 .ماهورا رو بغل کرد و سرش رو نزدیک صورت ماهورا کرد

 :با خوش حالی گفت

 .نفس می کشه پس زنده اسهنوز  -

 .ماهورا رو به درخت تکیه داد

 .پشت به اون روی زمین نشست و ماهورا رو کول کرد

 .و بلند شد

 .قدم اول رو برداشت

 .ماهورا سنگین بود و کارینا کمی ضعیف

 .ولی داشت تموم تالشش رو می کرد که ماهورا رو به ماشین برسونه

ماهورا رو محکم تر گرفت و قدم های کمی خودش رو صاف کرد و تکونی خورد 
 .دیگه رو هم برداشت

 .بعد از حدود چند دقیقه به ماشین رسید

 .ماهورا را روی زمین گذاشت و در عقب ماشین رو باز کرد

 .سریع دستی به پیشونی اش کشید و موهاش رو کنار زد

 .دست هاش رو زیر دست های گذاشت و بلندش کرد و توی ماشین گذاشت

 .ه بست با سرعت نشست پشت فرمون و به سمت بیمارستان رونددر رو ک

 《راوی》

 .میکائیل جلوی در ایستاده بود و منتظر پوریا بود

 .گاهی دست در موهایش می برد و بهمشون می ریخت

 .حسش می گفت که ماهورا نزدیکِش 

 ...ولی
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 .با اومدن پوریا از فکر بیرون اومد

 .رئیس بریم -

 :کالفه گفت

 .قدر دیر اومدیچرا آن  -

 .پوریا سرش رو پایین انداخت

 .ببخشید -

 .میکائیل و پوریا به سمت ماشین رفتن و سوار شدن

 .پوریا ماشین رو روشن کرد و راه افتاد

 .میکائیل لب زد

 .ماشین رو جایی پارک کن که دید نداشته باشه -

 .پوریا برگشت و به میکائیل نگاه کرد

 .برسیم اون جا نگه می دارم چشم رئیس جلو تر از این که -

 .میکائیل سرش رو تکون داد

 ...پوریا به جاده نگاه می کرد و میکائیل به گوشی اش

 .روشنش کرد که عکس ماهورا خود نمایی کرد

 .این عکس رو وقتی گرفته بود که ماهورا روی چمن ها خوابش برده بود

 .چه قدر این دختر برای میکائیل دوست داشتنی بود

 !میکائیل با چند نفر بوددرسته 

 .کنهولی اونا فقط اشتباه های هست که هر کسی می

 .دستی روی صورت ماهورا کشید
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 .ماهورا برای میکائیل با همه فرق داشت

 :آروم زیر لب گفت

 .هر جا باشیپیدات می کنم -

 .با صدای بوق پی در پی ماشینی سرش رو از گوشی باال آورد

 .هی به ماشین کرد که دختری پیاده شدچشم هاش رو ریز کرد و نگا

 .و با دست اشاره کرد که کنار برن

 :پوریا پیاده شد و داد زد

 ..خانوم بیا از این ور برو حتما باید از این جا بری -

 .دختر جیغی زد

آقا عجله دارم اون ور هم اگه دقت کنی می بینی که سنگ ریخته شده اصال نمی  -
 .شه رد شد

 .دست های دختر افتاد میکائیل نگاهش به

 .که از توی ماشین سیاه بود

در ماشین رو باز کرد و پیاده شد که دخترک همزمان با پیاده شدن میکائیل سوار 
 .شد

 《راوی》

 .پوریا نگاهی به میکائیل کرد

 !قربان مشکلی پیش اومده -

 .میکائیل سرش رو تکون داد

 .نه -

 .بشین بریم معلومه خیلی عجله داره
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 .شه ای گفت و هر دو سوار شدنپوریا با

 .پوریا از جلوی ماشین دخترک کنار رفت که کارینا تونست از اون جا بره

 .میکائیل از آیینه ماشین نگاهی به ماشین کارینا کرد

 .احساس می کرد ماهورا نزدیکش بود

 .با صدای پوریا نگاهش رو از آیینه گرفت

 !رورئیس فکر نمی کنم برده باشن ماهورا خانوم  -

 .میکائیل اخمی کرد

 .کنممنم همین فکر رو می -

 .ولی ماهورا اگر فرار کرده باشه نمی تونه جای دوری بره

 .ما بعد ده دقیقه که زنگ زد رسیدیم

 یعنی صدای داد منو که صداش می زدم نشنیده؟

 .گذشتن از این درخت های بزرگ توی این تاریکی کار خیلی سختیه

 .رده باشهنه، نه نمی تونه فرار ک

 :پوریا لب زد

 ...نکنه -

 .میکائیل پرید وسط حرفش

 .امکان نداره -

 .پوریا ماشین رو نگه داشت

 .قربان وقتی داشتیم میومدیم صدای شلیک اومد -

 .صدای واضح و نزدیک بود
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 .میکائیل توی فکر فرو رفت

 !رئیس -

 .میکائیل از ماشین پیاده شد

 .و سرش رو محکم کوبید به ماشین

 !!یعنی چه اتفاقی افتاده -

 《راوی》

 .با سرعت از ماشین پیاده شد و به سمت بیمارستان رفت

 .هنوز داخل نشده بود که شروع کرد به داد زدن

 .یکی بیاد کمک کنه -

 .زود باشین بیاین بیرون االن می میره

 .با خشم به سمت پرستار ها رفت

 .با شمام -

 .پرستار با ترس بهش نگاه کرد

 :وباره گفتکارینا د

 !بیا بریم دیگه به چی زل زدی -

 .پرستار نگاهی به دست و صورت کارینا کرد

 .لباس های کارینا پر خون شده بود و پرستار و دور و بری ها رو به ترس آورده بود

کارینا خواست حرف دیگه ای بزنه که پرستار چند نفر رو صدا زد و رو کرد به کارینا 
 :و گفت

 !کجاست -

 .با عجله بیرون رفت و اون ها هم دنبالشکارینا 
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 .به سمت ماشین رفت و با سرعت در رو باز کرد و به پرستار اشاره کرد

 .زود باشید کمک کنید -

 .ببینید چه خونی ازش رفته

*** 

 .بعد از بردن ماهورا به اتاق عمل، کارینا با خستگی روی صندلی نشست

 .نگاهی به دست هاش کرد که خون خشک شده بود

 اخمی

 .اخم هاش در هم جمع شد

 .از کثیفی خیلی بدش میومد

 .بلند شد و با بی حالی شروع کرد راه رفتن، به سمت در خروجی بیمارستان رفت

 .دست هاش رو باال گرفته بود و با قیافه در هم سمت پرستار رفت

 《راوی》

 :لب زد

 !دستشویی کجاست -

 :پرستار لبخندی زد

 .برو چپ عزیزم -

 :به سمت چپ رفت و زیر لب گفتکارینا 

 !وقتی مهربونم مثل چی رفتار می کنن -

 .حاال که حوصله خودمم ندارم اینا مهربون شدن

 !خدایی فازشون چیه
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با برخورد به در دستشویی آخ بلندی گفت که توجه چند تا زن که اون جا بودن 
 .بهش جلب شد

 .تک خنده ای کرد

با دیدن دست های خونی کارینا حدس زدن زن ها با صورت افتاده نگاهش کردن، 
 !که شاید کم داره

 !یا ساده است

 .کارینا بدون توجه به نگاه های اونا به سمت شیر آب رفت

 .مانتوش رو در آورد و دور کمرش بست

 .اب رو باز کرد و دستش رو زیر شیر گرفت

 .بعد از شستن دست و صورتش مانتوش رو پوشید و نگاهی به اطرافش کرد

 !ی دونست با چی صورتش رو خشک کنهنم

 .کالفه خواست بیرون بره که با صدای زنی برگشت و به پشت سرش نگاه کرد

 .زن بسته ای دستمال سمتش گرفت

 .در رو با دستمال باز کن این جا کثیفه -

 !نه ماسک زدی نه هیچی

 :دهن کارینا باز شد که چیزی بگه که زن دوباره گفت

 .نید، جون بقیه تو خطر میفتههمین کار ها رو می ک -

 :کارینا با حرص گفت

 وا مگه چی کار کردم!؟ -

 .زن اخمی کرد

 .بهداشت رو رعایت نمی کنی -
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 .خودت مهم نیستی به فکر دیگران باش

 .کارینا با حرص دستمال رو به خودش داد

 .مال خودت -

 .بیشتر مصرف کن که یه وقت کرونا نگیری

 .ون جا ول کرد و بیرون رفتبعد از حرفش زن رو مبهوت هم

 .به سمت در خروجی بیمارستان رفت و خارج شد

 .از محوطه بیمارستان که خارج شد به سمت ماشینش رفت

 .لبش رو گاز گرفت

 .وای همین جوری ولش کردم ماشین رو به امون خدا -

 !خوبه کسی ندزدیده ماشینم رو بابا

ه دردش بخوره رو برداشت نشست توی ماشین و گوشی که فکر نمی کرد روزی ب
 .و به اهورا زنگ زد

 《راوی》

 .با چند بوق اهورا جواب داد

 !کارینا دختر معلوم هست کجایی چرا گوشیتو جواب نمی دی -

 !اتفاقی که برات نیفتاده ها نگرانت شدم،

 .کارینا هوفی کرد

 .برو بهت برسم یکم آروم -

 ...برای من اتفاقی نیفتاده برای یه نفر دیگه

 :اهورا سریع گفت

 !کی -
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 چی شده؟

که تموم شد رفتم سوار ماشین   راستش توی جنگل داشتم عکس می گرفتم، کارم -
 !شدم که برگردم خونه ولی دیدم گوشیم نیست

 .که همه دار و ندارم توی اون گوشیهمی دونی

 .برای این که پیداش کنم دوباره رفتم توی جنگل

 .اصال به یه مصیبتی رفتم تا گوشی رو پیدا کنمکه ترسو   شب شده بود اهورا منم

 ...داشتم دنبال گوشی میگشتم که

 :سکوت کرد که اهورا گفت

 که چی؟ -

 .بگو دیگه

 .کارینا ادامه داد

 !یه دختر رو دیدم -

زخمی شده بود، اول فکر کردم مرده ولی بعد دیدم نفس می کشه هنوز آوردمش 
 !تانمتو محوطه بیمارس بیمارستان، االن هم

 االن حالش چه طوره؟ -

 .هاش در هم رفتاخم

 .خوب نیست -

 !اهورا

 :اهورا با مهربونی گفت

 .جون دلم -

 .کارینا دستی به صورتش کشید
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 !میای پیشم -

 .اهورا کالفه شد

 !بیام دونی نمی تونمکارینا خودت می -

 .یه هفته دیگه روز مهمیه برای همه مون

 .سپارمکار ها رو به کسی بنمی تونم

 :کارینا با ناراحتی گفت

 .باشه -

 《راوی》

 .اهورا از صدای ناراحت کارینا عصبی شد و از جایش بلند شد

 .می یام یا می گم یکی دیگه بیاد آدرس رو بفرست یا خودم -

 :کارینا گفت

 .نمی خواد اهورا خودم از پسش بر میام و بر می گردم خونه ام خدافظ -

 .گوشی رو قطع کرد  نذاشت اهورا حرفی بزنه و

 .از ماشین پیاده شد و قفل ماشین رو زد

 .با ناراحتی به سمت در بیمارستان رفت

 .اهورا هیچ وقت کارش رو ول نمی کرد، تنها فکرش فقط کارش بود

کارینا از خودش دل گیر می شد که چرا دل بسته مردی شد که بود و نبودش برای 
 .اون فرقی نمی کرد

 !یلی برای اهورا مهمهولی نمی دونست که خ

 .شاید اولین دختریه که اهورا برای یک عمر زندگی می خوادش نه فقط چند روز

 .کارینا وارد بیمارستان شد و به سمت اتاقی که ماهورا اون جا بود رفت
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 .با خارج شدن دکتر از اتاق سریع به سمتش رفت

 .خسته نباشید -

 .دکتر لبخندی زد

 .ممنونم -

 !حالش چه طوره؟ -

 .روی صورت دکتر نشستاخمی

 .باید خدا رو شکر کرد که زنده مونده -

 .خوشبختانه زود رسوندیش بیمارستان

 .تا یه هفته این جا باید بمونه، و یه چیز مهمه دیگه

 .کارینا سرش رو تکون داد

 !چی -

 .دکتر نگاهی کوتاهی به کارینا انداخت

 !براشون افتاده بچه رو از دست دادن متاسفانه ایشون باردار بودن و با اتفاقی که -

 .چشم های کارینا از تعجب زیاد گرد شد

 !!!باردار -

 :دکتر گفت

 .بله -

به پلیس زنگ زدم که درباره این اتفاق بیان و ازتون سوال هایی  و راستش من
 .بپرسن

 .لطفا همین جا منتظر بمونید االن میان

 * ده روز بعد*
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 《راوی》

 .نجره گرفتم و به کسی که داخل اومده بود نگاه کردمبا صدای در نگاه از پ

 .کارینا بود

 .لبخندی زد

 .توی دستش پالستیکی بود، پر از میوه و آبمیوه

 .خواستم بشینم که دلم و کمرم درد گرفت

 .کارینا زود به سمتم اومد

 .وای نمی خواد بشینی بخواب -

 .با صورت جمع شده ام به زور بهش لبخندی زدم

 .راز کشیدم؛ کارینا آبمیوه ای بهم داددوباره د

 .بخور -

 .ممنون -

نی رو توی دهنم کردم و شروع کردم به خوردن آبمیوه با دیدن این که کارینا 
 .هیچی نمی خوره و فقط به من نگاه می کنه

 .دست از خوردن آبمیوه برداشتم

 چیزی شده؟ -

 .لبخندی زد

 !خوش حالم -

 .تکونی روی تخت خوردم

 ؟از چی -

 !خوب شدی -
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 .موهام رو کنار زدم

 !نمی دونم چه طور ازت تشکر کنم کارینا -

 .اگه تو نبودی من االن زنده نبودم

 ...ولی از طرفی خیلی خوش حالم که اون بال سرم اومد باعث شد که

 .کارینا روی تخت نشست و دست هام رو گرفت

 !نمی خواد دیگه به اون چیز ها فکر کنی گذشته ها گذشته -

 .به آینده فکر کن

 .پوزخندی زدم

 .دیگه آینده ای برای من وجود نداره -

 .اخمی کرد

 .فاز غم نگیر دیگه -

 .تک خنده ای کردم

 !اوکی -

 .از روی تخت پایین اومد و به سمت در رفت

 .من می رم کارای ترخیص رو انجام بدم -

 《ماهورا》

 .با رفتن کارینا بغضم سر باز کرد

 .که برام افتاد به لرز افتادلب هام از اتفاقی  

 !آدم چه قدر می تونه پست باشه

 .مهرداد چه طور تونست این کار رو با من بکنه
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 !من زنش بودم

مهرداد کسی بود که برای اولین بار بهش وابسته شدم به جنس مخالفم وابسته 
 .شدم و عاشقش شدم

 !ولی اون باهام چی کار کرد

 .اول که همه چیزم رو ازم گرفت

 .م توی کشور دیگه ولم کرددو

 ...و سوم

 .رو نابود کرد با کاری که کردمن

 !اون بهم صدمه زد

 .اون آشغال بچه خودش رو کشت

 ...دیگه اسم این آدم

 .پوزخندی زدم

 !مهرداد اصال آدم نیست اون یه عوضیه به تمام معناست

 .چشم هام رو با درد بستم

 .درد روحی داشتمهم

 !و هم درد جسمی

 .قطره اشکی از گوشه چشمم چکید

 .دستم رو روی شکمم گذاشتم و لب زدم

 !خوبه که به این دنیای نفرت انگیز نیومدی -

 .حاال که فکر می کنم یکمم باید از مهرداد تشکرکنم که بهم شلیک کرد

 .تا این بچه بمیره
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 .اگر این اتفاق نمیفتاد االن معلوم نبود چی می شد

 .م رو پاک کردمبا صدای در زود اشک ها

 .کارینا و دکتر بودن

 .دکتر لبخندی زد و به سمتم اومد

 !حالت چه طوره دخترم -

 .منم مثل خودش بهش لبخندی زدم

 .ممنونم خوبم، از پریروز بهترم -

 .خدا رو شکر -

 .پس باید مرخصت کنیم

 .سرم رو تکون دادم

 :دکتر رو کرد به کارینا و گفت

معلومه حالش خوبه فقط برو دارو هایی که می گم  می تونی وسایل رو جمع کنی -
 .رو براش بخر

 《ماهورا》

 .بعد از گرفتن دارو هام کارینا کمکم کرد و به سمت بیرون رفتیم

 .در ماشین رو برام باز کرد و سوار شدم

 .در رو بستم و به صندلی تکیه دادم و نفس عمیقی کشیدم

 .اه افتادکارینا هم سوار شد و ماشین رو روشن کرد و ر 

 :چشم هام رو بستم که کارینا گفت

 .ماهورا نخواب یه چی بخور -

 .اخمی کردم
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 .وای نه نمی خوام حالم بد می شه -

 .رو کرد بهم

 .ماهورا اذیت نکن دیگه بخور تا زودتر خوب بشی -

 .با درد صاف نشستم

 .کارینا بسته قرصی از پالستیک در آورد و سمتم گرفت

 .ادشیشه آب رو هم بهم د

 :خواستم قرص رو بخورم که با حرص گفت

 !با شکم خالی آخه -

 .کالفه نگاهش کردم

 :چشم هام رو ریز کردم که گفت

 .خوب اون جوری نگاه نکن؛ برای خودت می گم -

 .لبخندی زدم

 .مرسی -

 .ولی خب نمی خوام بخدا چیز دیگه بخورم می ترکم

 .سرش رو چند بار تکون داد

 .نفس راحتی کشیدم

 .کردم و آب خوردمرو توی دهنم قرص

 :بهش و گفتمرو کردم

 .حاال می شه بخوابم -

 .تک خنده ای کرد
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 !چه قدر می خوابی تو -

 .مثل خودش خندیدم

 .نمی دونم چمه -

 《 میکائیل》

 .رو روشن کردم و پک عمیقی زدم و دودش رو بیرون فرستادمسیگارم

 .با حرفی که پوریا زد پوزخندی زدم

 !د اون جوری که شما فکر می کنید نباشهرئیس شای -

 .باز هم پوزخند زدم

 .چرت و پرت نگو پوریا -

 .دیگه همه رو شناختم، هر کی ادا عاشق ها رو در آورد آخرش بد از آب در اومد

 .دیدی که خودت پیش اون پرویز عوضی نبود

 !اون مهرداد

 .ولی جای اونم نبود دیدی که تعقیبش هم کردیم

 ...رو دور زده و برگشته ایرانمطمئنم همه 

 :پوریا نذاشت ادامه بدم و گفت

 .باید بیشتر بگردیم همه جا رو -

 !مطمئنم اشتباه می کنید رئیس

 .شما فکر می کنید ماهورا خانوم هم مثل بقیه است ولی من این فکر رو نمی کنم

 .کالفه سیگار رو روی زمین انداختم و شروع کردم به راه رفتن

 .زم بود کردیم دیدی که پیدا نشدهر کار ال -
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 !نیست

 .اون رفته

 .پوریا دستش رو گذاشت روی شانه ام

 .یه فکری دارم -

 چی؟ -

 .چشم هاش رو بست و بعد چند لحظه باز کرد

 !مهرداد -

 .اونو باید بیاریم این جا و ازش بخوایم که بگه ماهورا کجاست

 .ر دارهبا کار هایی که می کنه مطمئنم اون از یه چیزی خب

 !چه کاری -

 .اسم ماهورا رو که جلوش بردیم دست هاش لرزید -

 .خودش رو زد به نشنیدن حرف ها

 .رو توی موهام فرو بردمدستم

 .نمی دونم پوریا اصال نمی تونم حرف هات رو درک کنم -

 !هر کار که کمکی می کنه برای پیدا کردنش بکن

 《سلمان》

 .اشت و با لبخند به سمتم اومدآیشواریا دستبند رو از روی میز برد

 !دستت رو بیار جلو عشقم -

 .خندیدم

 خانوم آشتی کردن؟ -
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 .تک خنده ای کرد

 .اوهوم -

 .خندیدم

 !من که می دونم چرا آشتی کردی -

 .لب برچید

 .اع سلمان -

 .دستی به یقه ام زدم

 .خوبه خودت می دونی منظورم چیه -

 .تدستم رو گرفت و دستبند رو دور دستم بس

 .خب من نیام دخترای دیگه میان دورت می گیرن -

 .کالفه نگاهش کردم

چه قدر خنگی که االن چند ماهه با همیم هنوز باور نداری تو تنها کسی هستی  -
 .که دوستش دارم

 .خندید

 .دارم -

 ...ولی خب یکم

 .خودم ادامه دادم

 !حسودی دیگه -

 .همه زن ها حسودن

 .چشم غره ای رفت

 .د ها نیستننه که مر  -
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خودم دیدم وقتی داشتم با شاهرخ حرف می زدم داشتی آتیش می گرفتی از 
 .حسادت

 .لبخند کوچیکی زدم

 خب مگه من گفتم ما ها حسود نیستیم؟ -

همه به کسایی که خیلی دوستشون دارن و بعد اون عشق شون با کسی حرف می 
 .زنه حسودی می کنن

 .دستش رو گرفتم

 !اوکی -

 .بغلم انداختخودش رو توی 

 خیلی دوست دارم -

 《سلمان》

 .توی بغلم فشردمش

 .منم دوست دارم -

 !ولی واقعا از این حسودی هات دارم دیوونه می شم آیش

 .لبخندی زد

 .خب ببخشید -

 .خواستم حرفی بزنم که باصدای اهورا زود از بغل آیش بیرون اومدم

نی با خواهر ما خوش و بش دیگه دیر شد بعدا هم می توسلمان داداشم بیا بریم -
 .کن

 .میام بیرون منتظر باشاالن -

 .صداش رو بلند کرد
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 .من که دو ساعته منتظرم بیاید بریم دیگه -

کیف می کنید اون همه زن و مرد اون بیرون منتظر روی شما تو خونه اید مثل چی
 !ماه تو هستن ها

 .دارن خفه می شن بین اون جمعیت

 .حاال شما هی لفتش بدید

 .با کف دست به پیشونیم زدم

 .آره خدایی راست می گی -

 :رو کردم به آیشواریا و گفتم

 .زود باش شالت رو بنداز و بیا پایین -

 .ابروهاش رو باال انداخت

 .ازش دور شدم و از اتاق بیرون رفتم از پله ها پایین رفتم و به سمت در رفتم

 .جلوی در ایستادم و به آینه نگاهی کردم

 ...مبه خود

 !سلمان خان

 .من االن دیگه یه آدم بی پول نیستم

 !االن هم شهرت دارممن

 !هم پول

 ...هم

 !هم زندگی

 .کنمکه با هیچ چیز عوضش نمی

 《 ماهورا》
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 .با صدای در ماشین چشم هام رو باز کردم

 .برگشتم و به بیرون نگاه کردم

 .میون یه جمعیت بزرگ بودیم

 .یشه رو پایین دادمآروم روی صندلی درست نشستم و ش

 .کارینا رو صدا زدم

 !کارینا، این جا کجاست دیگه _

 .با ذوق برگشت سمتم

 .بهترین بازیگر هند اومده مردم رو ببینه _

 .اوه _

 .لبخندی زد

 .بیا پایین از نزدیک ببینش _

 .دوست اهوراست

 .سرم رو تکون دادم

 .باشه _

 .در رو باز کردم و پیاده شدم

 .گرفت که درست راه برم  کارینا از بازوم

 .چند قدم که برداشتم

 .دردی توی دلم پیچید

 .آخ _

 .کارینا سریع بهم نگاه کرد
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 !چی شدی _

 .یکم دردم گرفت _

 .بیا به ماشین تکیه بده، نمی خواد نزدیک تر بریم_

 .باشه ای گفتم و به ماشین تکیه دادم

 :کارینا گفت

 .همین جا وایستا تا برم آب بیارم _

 .و تکون دادمسرم ر 

کارینا که رفت چشم دوختم به جایی که مردم نگاه می کردن دست هاشون رو 
 .براش تکون می دادن

 .و هی داد می زدن

حتما اون بازیگر خیلی معروف و خوبیه که این جمعیت براش صف کشیدن تا 
 .ببیننش

 《ماهورا》

 .با صدای کارینا به سمتش برگشتم

 .بیا عزیزم _

 .دمبه دستش نگاه کر 

 .شیشه آبی بود

 .خیلی تشنه م بود، برای همین زود شیشه رو گرفتم و سرش رو باز کردم

 .سرم رو باال گرفتم و آب رو سر کشیدم

 .کارینا تک خنده ی کرد

 .بمیرم، چه تشنه ت بوده _
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 .شیشه رو پایین گرفتم

 .اخمی کردم

 .خدا نکنه _

 .تک خنده ای کرد

 .جا که با هم بریمنیم ساعت دیگه اهورا میاد این  _

 .دوستشم میاد

 .خیلی دوست دارم ببینمش، درسته دوست اهوراست

 .ولی تا حاال ندیدمش

 .اهورا میگه خیلی خیلی پسر خوبیه

 .لبخندی زدم

 :ادامه داد

برو نیست  اهورا می گفت، وضعش خیلی خوب نبوده؛ یکی بهش گفته که _
 .بازیگری بده و اینا

 .قبول شده اینم

 .را، از این خوشم میاد که االن که پول دار هم شده ولی خاکیهولی ماهو

مثل بقیه نیست که تا پول دار و معروف می شن زود خودشون رو گم می کنن و 
 .بقیه رو مسخره می کنن

 .سرم رو به نشونه تایید تکون دادم

 .لبخند محوی زد

 .اسمش آن قدر قشنگه _

 .ابرویی باال انداختم
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 چیه؟ _

 !سلمان _

 .میلشمفا

 .خان

 ...سلمان خان

 《ماهورا》

 .این اسم برام خیلی آشنا بود

 ...سلمان

 .هوف

 !اون نیست ماهورا

 اون عرضه بازیگر شدن رو داره مگه؟

 .اصال امکان نداره

 .شاید یکی دیگه است و دارم اشتباه می کنم

 .کارینا دستش رو جلوی صورتم تکون داد

 !به چی فکر می کنی _

 .لبخندی بهش زدم

 .هیچی _

 .یه چیزی یادم اومد

 .حرفم رو زدم و دوباره شیشه آب رو سر کشیدم

 :کارینا گفت
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 .خسته شدم، چرا نمیان _

 .شونه ی باال انداختم

 .به سمت در ماشین رفت و بازش کرد

 .یه زنگ بهش بزنم _

 .اگر آقا جواب بده

 .اومد نزدیکم و گوشی رو کنار گوشش گرفت

 .جواب نمیده اه _

 .ما صدای گوشیش رو نمیشنوهخب حت _

 ...یا جاش گذاشته

 .دستش رو روی بینیش گذاشت

 .سکوت کردم

 ...سالم، خوبی ببین من _

 .حرفی نزد و برگشت و به پشتش نگاه کرد

 .آها دیدمت _

 .باشه پس من می رم، خونه ام شما هم بیاید اون جا دور هم باشیم

 .خخخخ، خواهش می کنم فعال

 .ی دستشگوشیش رو چرخوند تو

 .بریم خونه من _

 .اینا هم میان اون جا

 .اوکی شد دیگه قشنگ می تونم امضا بگیرم
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 .تک خنده ای کردم

 اونا هم میان؟ _

 .اوهومی کرد

 《ماهورا》

 .سرم رو تکون دادم

 بریم پس االن دیگه؟ -

 .آره ِ -

 .به سمت ماشین رفت و سوار شد

 .نگاهش کردم، جلوی خنده ام رو گرفتم

 .برای اهورا تنگ شده بود که از وضع من فراموش کردخیلی دلش 

 .برای این که نفهمه و بعد به خودش فحش نده

 .سریع به سمت ماشین رفتم و سوار شدم

 .تا خونه کارینا حرفی نزدیم

 .به بیرون نگاه می کردم و روی شیشه اشکالی می کشیدم

 .با توقف ماشین برگشتم و به کارینا نگاه کردم

 .رسیدیم -

 .در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم

 .نگاهی به دور و بر انداختم

 .دهنم باز موند از بزرگی خونه

 .خونه اش از خونه ما هم بزرگ تر بود
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 .ماهورا به چی زل زدی بیا بریم دیگه -

 .تک خنده ای کردم

 .اومدم -

 .به سمتش رفتم که به سمت در می رفت

 ماشین رو نمیاری؟ -

 .ماده شیمنه، ما بریم آ  -

 .میان هم وسیله ها رو میارن هم ماشین رو

 .آهانی کردم

 :رو کرد بهم و گفت

 سختته راه بری؟ -

 .نه بابا خوب شدم دیگه -

 .لبخندی زد

 .خدا رو شکر -

 .ولی حاال دستت رو بذار رو شونه ام، بتونی بهتر راه بری

 .باشه ی گفتم و دستم رو روی شانه اش گذاشتم

 .ونه رفتیمبا هم به سمت خ

 !اوم کارینا -

 جانم؟ -

 میگم این جا خونه خودته؟ -

 .یا بابا و مامانت هم هستن
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 .تک خنده ای کرد

 . خب معلومه که خونه خودم نیست -

 .من یه دختر تنها خونه به این بزرگی رو می خوام چی کار کنم

 .و آره مامان و بابامم هستن، خیلی هم می خوان که تو رو ببینن

 《ماهورا》

 .لبخندی بهش زدم

 .لطف دارن -

 .با رسیدن به دم در کارینا ازم جدا شد و در رو باز کرد

 با دیدن مرد و زنی که لباس ست پوشیده بودن و

 .زن دست مرد روگرفته بود و با لبخند بهم نگاه می کرد

 .با ذوق و هاله اشکی تو چشم هام بهشون نگاه کردم

 .که پیش مامان و بابا بودمچه قدر دلم تنگ شده برای روز های  

 .کنارشون بودمهر چند نبودن ولی باز هم

 .زن یعنی مادر کارینا به سمتم اومد و دست هاش رو برام باز کرد که برم بغلش

 .آروم خم شدم و خودم رو رو توی بغلش رها کردم

 .چند بار آروم روی پشتم زد

 .خوش اومدی دخترم -

 .ممنونم -

 .لبم رو گاز گرفتم

 .م هم نکردمسال
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 .از بغلش بیرون اومدم و به مرد نگاه کردم

 خوبید!؟ -

 .لبخندی بهم زد

 .ممنونم دخترم -

راحت باش این جا خونه خودته، تعریفت رو از کارینا شنیدم و خیلی ناراحتم از این 
 .که اتفاق های بدی برات افتاده

 .ناراحت نگاهشون کردم

 .بله درسته -

 .خیلی به دخترتون مدیونم

 .اگر کارینا نبود االن من هم نبودم

 :مامان کارینا رو کرد بهم و گفت

 .وای سر پا نگه داشتیم بچه رو -

 .بریم داخل

 .دستش رو گذاشت رو پشتم

 .برو داخل عزیزم -

 .چشمی گفتم و به سمت خونه رفتم

 .کارینا تک خنده ی کرد

 !منو جا گذاشتید ها -

 .برگشتم و بهش نگاه کردم

 .ستاده بودطلبکار ای

 .پدرش به سمتش رفت و توی آغوشش کشید
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 .این قدر ریزی که ندیدیمت -

 《ماهورا》

 .روی مبل نشستم و کارینا هم کنارم نشست

 :مادرش رو کرد به خدمتکاری که کنارش بود و گفت

 .از مهمون ها به خوبی پذیرایی کن _

 :رو کردم به کارینا و گفتم

 جایی می خوان برن؟ _

 .ن دادسرش رو تکو

 :پرسیدم

 کجا؟ _

 !خوان برنچرا می

 .پاش رو روی پای دیگه اش انداخت

 .هم کار دارن _

 .هم بخاطر راحتی ما

 .بابا میگه جوونین ما مزاحمیم

 .اخمی کردم

 .وا مزاحم چیه _

 .خونه خودشونه ها

 .شونه ی باال انداخت

 .چی بگم دیگه _
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ردم که داشتن من رو نگاه می کردن باشه ای گفتم و به مامان وبابای کارینا نگاه ک
 .و باهم حرف می زدن

 !حتما دارن میگن چه دختره بدبختیه

 .حتما ترحم هم دارن نسبت بهم

 .اخم هام در هم رفت سرم رو پایین گرفتم

کردم که با صدای نمی دونم چه قدر سرم رو پایین گرفته بودم و به کجا فکر می
 .خدافظی بابای کارینا به خودم اومدم

 .سرم رو باال گرفتم و نگاهشون کردم

 .پدرش لبخندی زد

 .مواظب خودتون باشید دخترم _

 .منم لبخندی بهش زدم

 .چشم _

 .خدافظی کردم با مادرش هم

 .بعد رفتن شون به کارینا نگاه کردم

 《ماهورا 》

 .خسته ام _

 :کارینا با چشم های گرد شده گفت

 ...میگم نکنه _

 نکنه چی؟ _

 .رش در آوردشالش رو از س

 .کرونا هم گرفتی _
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 .پکر نگاهش کردم

 .اون رو که دیگه بگیرم می میرم _

 !اصال خستگی چه ربطی به کرونا داره

 .ابرو باال انداخت

 .بمیرم برات این یه هفته که بیهوش بودی از اخبار هم عقب افتادی _

 .خندیدم

 .کردمنه که خیلی هم نگاه می _

 .تلویزیون ندیدممی دونی من االن چند ماهه 

 .اشاره ای به تلویزیون خونه شون کرد

 .تک خنده ای کردم

 .آها _

 .آره این جوری خاموشش رو دیدم روشن رو ندیدم

 .می دونی دیگه منظورم رو اه

 .خواست چیزی بگه که با صدای خدمتکار برگشتیم و نگاهش کردیم

 .بفرمائید خانوم _

 :ه دادسینی آب میوه رو روی میز گذاشت و ادام

 .دیگه مرخص بشممن _

 .شب دیگه شیفت منو نیست

 :کارینا گفت

 .باشه عزیزم _
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 .خسته نباشی

 .ممنون _

 .با اجازتون

 .و از ما دور شد

 《ماهورا》

کارینا لیوان شربتش رو برداشت خواست سر بکشه که با صدای زنگ لیوان رو سریع 
 .روی میز گذاشت و بلند شد

 .جیغی آرومی کشید

 .مدوای او _

 ...عشقم

 !اومدن

 .لبخندی بهش زدم

 .خوبه دیگه برو در رو باز کن براشون _

 .شروع کرد به قر دادن و همین جور زیر لب اسم اهورا رو صدا می زد

 .لبم رو گاز گرفتم که صدای خنده ام بلند نشه

 !کارینا _

 .جوابی نداد

 .دوباره صداش زدم

 ...کارینا _

 .صدام رو بلند تر کردمباز هم جواب نداد که این بار 

 !...کارینا _
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 .با تعجب برگشت سمتم و صاف ایستاد

 .چته دیگه _

 .بسه دختر

 .برو در رو باز کن آیفون به غلط کردن افتاد

 .سرش رو چند بار تکون داد و نگاهم کرد

 .مرسی _

 چرا؟ _

 .سرش رو خاروند

 .داشتم به تیمارستانی ها می پیوستم _

 .خندیدم

 .تت دادمحاال که نجا _

 .برو در رو باز کن

 بعدشم کدوم عاشق رو دیدی که دیوونه نباشه؟

 !همه از هم بد ترن

 .سرش رو تکون داد

 .آره من دیوونم _

 :زیر لب گفتم

 .دیوونه هم نباشی، دیوونه ات می کنن _

 《ماهورا》

 .کارینا ازم دور شد و به سمت بیرون رفت. شالم رو روی سرم مرتب کردم



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

343 

 

 .یوار رو به رومزل زدم به د

 .دقیقا نمی دونم چه قدر بود که به دیوار زل زده بودم

 .که با صدای خنده های بلندی از فکر بیرون اومدم

 .دور و بر رو نگاه کردم

 .هنوز نیومده بودن داخل

 .دیدم خیلی دیر کرده ان اگر هم می موندم حوصله ام به شدت سر می رفت

 .رفتم برای همین پاشدم و آروم به سمت در 

 .نزدیک در که رسیدم صدای خنده کارینا رو شنیدم

 !وای این طوری نگو گناه داره اهورا _

 !لبخندی روی لبم نشست خوش حالم که کارینا خوشحاله

 .در رو آروم باز کردم و پام رو بیرون گذاشتم

 .همه سر ها به طرفم برگشت

 .کارینا با دیدنم ذوق زده به سمتم اومد

 !وشگل مناینم خواهر خ _

 .نگاهم به سمت پسری کشیده شد که حدس می زدم اهورا باشه

 .سرم رو تکون دادم

 .سالم _

 .لبخندی بهم زد

 !سالم خوبید شما _

 .ممنون _



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

344 

 

 .سرم رو پایین گرفتم که با صدای کارینا سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم

 !ماهورا ایشون آقا سلمانن _

 .ایشونم آیشواریا همسرش

 .پ جایی که کارینا اشاره کرد نگاه کردمبه سمت چ

 .چشم هام گرد شد

 !چی دارم می بینم

 !سلمان

 !پسر سمیه خانوم

 ...همونی که

 ...همونی ک

 .زبونم بند اومده بود

 .اون هم با تعجب نگاهم می کرد

 《ماهورا》

 .همین طور نگاهش می کردم

 .با صدای کارینا به خودم اومدم

 د؟چرا همچین نگاه هم می کنی _

 همو میشناسید؟

 .حرفی نداشتم بزنم

 !نمی دونستم باید چی بگم

 .خجالت می کشیدم
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 !نمی دونم از چی و چرا

 :کارینا دوباره گفت

 ...وا چرا این جوری _

 .سلمان پرید وسط حرفش

 .من برم گوشیم رو جا گذاشتم بیارم _

 .نیم نگاهی بهش انداختم که اونم نگاهم کرد و ازمون دور شد

 .نگاهی به اهورا کردکارینا 

 .اهورا شونه ای باال انداخت

 .به آیشواریا نگاه کردم

 .دختر خیلی خوشگلی بود

 .نگاه منو که روی خودش حس کرد

 .برگشت و بهم لبخندی زد

 .معلوم بود که دختره خیلی خوبیه

 !حتی از من هم خوب تر

من خواستگاری  یعنی اگه بفهمه من و سلمان هم رو می شناسیم یا بفهمه سلمان از 
 ...کرده و من

 ...من

 .به طرز بدی باهاش رفتار کردم و دلش رو شکستم

 !چی کار می کنه

 عکس العملش چیه؟

 .نگاه ازش گرفتم و کالفه به کارینا نگاه کردم
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 چی شده حالت خوبه؟ _

 .سرم رو تکون دادم

 :کارینا گفت

 .بریم داخل _

 .آیشواریا جان بریم

 :لب زدم

 .می مونم من یکم بیرون _

 .حالم یکم خوب بشه

 .آخه سرم یکم گیج می ره

 :کارینا گفت

 .باشه مواظب باش _

 《سلمان》

 .در ماشین رو باز کردم

 .روی صندلی نشستم

 .سرم رو محکم به فرمون زدم

 .از درد اخم هام توی هم رفت

 .چشم هام رو بستم

 .یعنی اون دختری که اهورا می گفت

 !ماهورا بوده

 !ش می خواسته بکشتش ماهورا بودهدختری که شوهر 
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 ...دختری که

 !خدای من

 .برام واقعا ناراحت کننده اس

 !باورم نمی شه این بال ها سر ماهورا اومده باشه

 .اصال قابل درک نیست

 ...سرم رو از روی فرمون برداشتم

 .دلم می سوزه براش اون تا حاال همچین اتفاق هایی براش نیفتاده بود

 !وددختر مقاومی نب

 .شناختمشاون طوری که من می

 .توان کنار اومدن با اتفاق های این جوری رو نداشت

 .گوشیم رو برداشتم و در ماشین رو باز کردم پیاده شدم

 !به من این چیزا مربوط نیست

 .من دیگه ماهورا رو فراموش کردم

 .مثل دختر مورد عالقه ام بهش نگاه نمی کنم

 .رم پیشش کار می کرداون فقط دختر کسی بود که ماد

 !ماهورا برای من فراموش شده است

 !من االن یکی رو دارم که از اونم بهتره

 .از ماشین فاصله گرفتم و به سمت حیاط رفتم

 .نمی دونم چرا قلبم تند تند می تپید

 .سرم رو باال گرفتم که با دیدن ماهورا رو به روم
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 .نفسم لحظه ی رفت

 .وم لب زدمچند بار نفس عمیق کشیدم و آر 

 کاری دارین؟ _

 .سرش رو پایین گرفت

 ...خب خب باید بگم که _

 《ماهورا》

 چی بگید؟ _

 :سرم رو باال بردم و با بغض لب زدم

 منو شناختید؟ _

 .نگاه ازم گرفت

 .مگه می شه نشناسم _

 .انگار که داشتم خفه می شدم

 .خیلی برام سخت بود حرف زدن با کسی که یه روز تحقیرش کردم

 :استم حرفی بزنم که گفتخو

 !من همه چی رو فراموش کردم ماهورا خانوم _

 .تو چشم هاش زل زدم

 !من االن دیگه زندگی ندارم که کسی رو تحقیر کنم بخاطرش _

 ...من االن هیچی ندارم

 !ازتون می خوام منو ببخشید، بابت بدی که در حق تون کردم منو ببخشید

 .می دونم خیلی از من بدتون میاد
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 .دوست ندارید من رو ببینید برای همین آماده شنیدن هر حرفی هستم

 .هر حرفی که می تونه آروم تون کنه به من بزنید

 ...هر فحش

 .پرید وسط حرفم

 .من از شما متنفر نیستم _

 ...فکر می کنید من با حرفی که چند سال پیش بهم زدین ازتون متنفر شدم ولی نه

 .این طور نیست

 .وض شدینخوش حالم که ع

 ...نمی خوام تعریف کنم ازتون که فکر کنید دارم مسخره می کنم شما رو

 《 ماهورا》

 !فقط می خوام یه چیزی بهتون بگم _

 .و اونم اینه که دیگه هیچ وقت کسی رو به خاطر نداشته هاش تحقیر نکنید

 ...وقتی کسی رو مسخره می کنید که چیزی نداره

وفق شدنتون توی ناراحت کردن و به مسخره شاید اون لحظه لبخندی از روی م
 ...گرفتن اون باشه ولی بعدش

 .اون لبخند دیگه وجود نداره

 .از بین می ره

 ...چون شما لبخند اون رو ازش گرفتین

 .دستی به چشم های اشکیم کشیدم

 .برای به وجود آوردن اون لبخند که از بین رفت حاضرم هر کاری براتون بکنم _

 ... دوست شدن با کسایی که پول، قیافه و من با تالش و _



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

350 

 

 .لبخندی که از بین رفت رو دوباره به دست بیارم براشون مهم نبود تونستم

 !می دونم که شما به خاطر چی ازم معذرت می خوای

 .به خاطر اینه که فکر می کنید من شما رو نفرین کردم

 .به خاطر قلبی که شکسته شد

 .ن کاری نکردمولی فکرتون اشتباهه، من همچی

 ...شبی که ازدواج کردید

 .کمی مکث کرد و دوباره ادامه داد

اون شب خواستم خودم رو از دنیا دور کنم، ولی با حرف هایی که همسرم آیشواریا  _
 .زد

 .اون کار رو نکردم

 .نسبت به شما از بین رفت فراموشتون کردم چون عالقه ام

 《 ماهورا》

 .اصال نمی دونستم چی بگم

 .حرف هاش همه اش درست بود چون

 .و من برای حرف درست فکر کنم هیچ جوابی نداشتم

 .یک قدم به جلو برداشت

 .هر کمکی خواستید بهم بگید _

 .به عنوان یه دوست یا هر اسمی که خودتون روش می ذارید

 !ممنونم _

 .سرش رو تکون داد و به سمت خونه رفت

 .شد که یهو پشتم تیر کشیددونم چینمی
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 .خ بلندی گفتم و روی زمین افتادمآ 

 .با صدای داد سلمان چشم هام رو کمی باز کردم

 .باالی سرم نشست

 ماهورا خانوم؟ _

 !چت شد

 ...ماهورا خانو

 ...دیگه نشنیدم حرف هاش رو و بیهوش شدم

 《سلمان》

 .با صدای ماهورا برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم که دیدم روی زمین افتاده

 .رفتم و نشستم کنارش زود به سمتش

 .شروع کردم به صدا زدنش ولی نیم نگاهی بهم کرد و بعد بیهوش شد

 .نمی تونستم بهش دست بزنم

 ...چون

 .اه االن وقت فکر کردن نیست

 .زود پاشدم و به سمت خونه رفتم

 .داد زدم

 ...کارینا خانوم دوستتون _

 .کارینا هراسون به سمتم اومد

 چی شده؟ _

 .بیهوش شده _
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 .با دو به سمت بیرون رفت

 《سلمان》

 .کارینا روی زمین نشست

 !ماهورا _

 !خواهری چت شد تو؟

 :رو کرد به اهورا و با گریه گفت

 ... چرا خشکت زده اون جا زنگ بزن آمبوالنس _

 !زود باش تو رو خدا

 :جلو رفتم و رو بهش گفتم

 ...به نظرم خودمون ببریمش بهتره، چون ممکنه دیر برسن _

 .نا تند سرش رو تکون دادکاری

 .به سمت ماهورا رفتم که یهو چیزی یادم اومد

 .برگشتم و به آیشواریا نگاه کردم

 .داشت با چشم های ریز شده به ماهورا نگاه می کرد

 !عشق حسود من

 :رو کردم به کارینا و گفتم

 .لطفا یه پتو بیارید _

 .زود از روی زمین بلند شد و به سمت خونه رفت

 .بیا این جا اهورا _

 :به سمتم اومد و گفت
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 !جان داداش _

 .کمک کن ببریمش تنهایی نمی تونم _

 .اون هم فهمید که منظورم چیه و سرش رو به نشونه باشه تکون داد

 .بعد از اومدن کارینا پتو رو ازش گرفتم روی زمین پهن کردم

 .ازش خواستم که ماهورا رو روی پتو هل بده

 :با عصبانیت گفت

کار ها چیه خواهر من داره می میره حاال شما به فکر حسودی کردن زنت   این _
 ! هستی

 .آیشواریا به سمتش اومد

 مشکلی پیش اومده؟ _

 :برای پایان دادن به بحث زود خم شدم و گفتم

 .زود باش اهورا بریم _

 《سلمان》

 .بعد از بردن ماهورا به بیمارستان دکتر اونو چند روز بستری کرد

 .به خاطر هیجان زیاد حالش بد شدهو گفت که 

 .مطمئنم به خاطر من حالش بد شد

 .نگاهم خورد به کارینا مثل ابر بهار گریه میکرد

 .با این که کارینا با ماهورا اصال آشنایی نداشته

 .برام خیلی تعجب داره که کارینا تا این حد وابسته و نگراِن ماهوراست

 .ودبه سمتش رفتم اهورا هم کنارش نشسته ب

 :لب زدم
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 .چرا خودتون اذیت می کنید خوب می شن _

 .سرش رو باال آورد

 .باید خانواده اش رو پیدا کنم _

 .نمی تونم این جوری ببینمش

 .فکر کنم برای این حالش بد شد که من رو با خانواده ام دید

 ...یا شایدم

 .پریدم وسط حرفش

 .شاید این ها هم نیست _

 ...تادهبه خاطر اتفاقی که براش اف

 .اشک هاش رو پاک کرد

 .می شه برید داروهاش رو بگیرید _

 .ببخشید اهورا می خواد بره اتاقش رو جدا کنه از چند تا مریض دیگه

 .سرم رو تکون دادم

 .چشم می رم _

 .خیلی ممنونم _

 《 میکائیل》

 !مجبور بودی نزدیکش بری _

 :آخی گفت

 !مجبور بودم رئیس _

 .ایین می کشید می فهمید که منماگه پارچه رو از صورتم پ
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 .اون وقت نمی گفت که سر ماهورا خانوم چی اومده

 .کالفه نگاهش کردم

 بیمارستان این جا کجاست؟ _

 .چند بار سرفه کرد

 .نه _

 .نمی خواد بریم بیمارستان، ممکنه بشناسنمون

 .ببند دهنتو _

 .داری می میری

 .ولت کنم این جوری چه طور می تونم

 .بشه خوب می شه پانسمان _

 .رئیس نمی خوام جونتون به خطر بیفته

 .پوفی کردم

 .این جا کسی ما رو تا حاال ندیده _

 .ما پایین شهر هند بودیم نه باال شهر

 .حاال آروم بگیر تا برسیم بیمارستان

 .سرش رو به دو طرف تکون داد

 .فرمون رو توی مشتم فشردم

 .ر ماهورا اوردهنیست چه بالئی ساون مهرداد عوضی معلوم

 .پوریا تا هند تعقیبش کرد

 .وقتی رفت داخل خونه ای، حدس زدیم که شاید ماهورا اون جا باشه
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 .ولی نبود

 .به پوریا گفتم این جوری نمی تونیم پیداش کنیم

 !بی خیال شو

 .آخر هم کار دست خودش داد

 .اون مهرداد عوضی چاقو رو به شکم پوریا زد

 .که یه چیز مهم می دونهبا این کار هاش مطمئنم  

 《سلمان》

 .از بیمارستان خارج شدم

 .پله ها رو دو تا یکی پایین رفتم

با دیدن دو تا پسر هم سن خودم، که یکی شون روی زمین افتاده بود و پهلوش 
 .خونی بود با دو به سمت شون رفتم تا کمکش کنم

 :روی زمین نشستم و رو به پسری که داشت بهش کمک می کرد گفتم

 .بلندش کن با هم ببریمش داخل _

 .چند دقیقه نگاهم کرد و زود از دست پسر گرفت و بلندش کرد

 .من هم دست دیگه اش رو گرفتم و روی شانه ام انداختم

 .اون هم کاری که من کردم رو انجام داد

 .با هم شروع کردیم به بردنش، با صداش نیم نگاهی بهش انداختم

 . ممنون _

 .لبخندی زدم

 .خواهش می کنم _

 .داخل بیمارستان که شدیم پرستار ها با دیدن ما با سرعت به سمت مون اومدن
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 .کمک کردن و بردنش

 .دوست پسر ایستاد کنارم و تا خواست حرفی بزنه گوشیم شروع کرد به زنگ زدن

 .دستم رو باال بردم و بهش اشاره کردم که صبر کنه

 .گوشیم رو از جیبم در آوردم

 .ودآیشواریا ب

 .تماس رو وصل کردم

 سالم جانم؟ _

 .نفس نفس می زد

 سلمان خوبی؟ _

 چی شد؟

 .هیچی چند روز بستری شده _

 《سلمان》

 :چند لحظه سکوت کرد که گفتم

 کاری نداری عزیزم؟ _

 !چرا چرا _

 سلمان تو ...تو میشناختیش؟

 .ابرو هام باال پرید

 کیو؟ _

 ...ماهورا

 ماهورا خانوم رو؟
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 .گلوم توسط همون پسر با تعجب بهش نگاه کردمبا فشرده شدن  

 .گوشیم افتاد روی زمین

 :با تعجب گفتم

 چت شد؟ _

 .نفس های عمیقی کشید

 :با عصبانیت گفت

 !تو گفتی ماهورا _

 آره؟

 .دستم رو گذاشتم روی یقه ام

 .آره _

 .چشم هاش رو با عصبانیت بست

 ماهورا کجاست؟ _

 !بگو بهم

 .هلش دادم عقب

 تباه گرفتی داداش؟با کی اش _

 .لطفا حرف نزن _

 .بهم بگو کجاست

 .می خوام ببینم همون کسیه که دنبالش می گردم

 .همون که دلم رو تو یه نگاه بهش باختم

 !می خوام بدونم اون ماهورا
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 !ماهورای منه

 《سلمان》

 .باشه باشه آروم باش _

 .همین جاست

 ...باشی چون اون بهت نشونش میدم ولی فکر نکنم اونی باشه که دنبالش

 .دستش رو داخل موهاش فرو برد

 .اگه نبود _

 .من به خاطر هل دادنت به پات میوفتم ازت معذرت خواهی می کنم

 .فقط بگو کجاست

 .باشه ای گفتم و به سمت راه رو راه افتادم اونم پشت سرم اومد

 .به سمت اتاقی که ماهورا بود رفتیم که اون جا نبود

 :داشت وسایل رو جمع می کرد گفتمبا دیدن کارینا که 

 !کارینا خانوم _

 اتاق رو عوض کردید؟

 .سرش رو باال گرفت

 .چه زود اومدین _

 ...داروهاشو

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 .نه نه هنوز نگرفتم _

 .کار مهمی دارم
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 ماهورا خانوم کدوم اتاقه؟

 .کمی مکث کرد

 :با داد گفتپسری که دنبال ماهورا می گشت داخل اتاق اومد و 

 !ِد دهن باز کن بگو ماهورا کجاست؟ _

 .کارینا با چشم های گرد شده نگاهش کرد

 :آروم به سمت مون اومد و با من من گفت

 . بریم چند اتاق پایین تره _

 .زود از اتاق بیرون زد و ما هم پشت سرش رفتیم

 《سلمان》

 .باشه باشه آروم باش _

 .همین جاست

 ...نکنم اونی باشه که دنبالش باشی چون اون بهت نشونش میدم ولی فکر 

 .دستش رو داخل موهاش فرو برد

 .اگه نبود _

 .من به خاطر هل دادنت به پات میوفتم ازت معذرت خواهی می کنم

 .فقط بگو کجاست

 .باشه ای گفتم و به سمت راه رو راه افتادم اونم پشت سرم اومد

 .نبود به سمت اتاقی که ماهورا بود رفتیم که اون جا

 :با دیدن کارینا که داشت وسایل رو جمع می کرد گفتم

 !کارینا خانوم _
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 اتاق رو عوض کردید؟

 .سرش رو باال گرفت

 .چه زود اومدین _

 ...داروهاشو

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 .نه نه هنوز نگرفتم _

 .کار مهمی دارم

 ماهورا خانوم کدوم اتاقه؟

 .کمی مکث کرد

 :می گشت داخل اتاق اومد و با داد گفت پسری که دنبال ماهورا

 !ِد دهن باز کن بگو ماهورا کجاست؟ _

 .کارینا با چشم های گرد شده نگاهش کرد

 :آروم به سمت مون اومد و با من من گفت

 . بریم چند اتاق پایین تره _

 .زود از اتاق بیرون زد و ما هم پشت سرش رفتیم

 《میکائیل》

 .بود رفتمپشت سر دختری که اسمش کارینا 

 .در اتاق رو باز کرد و گوشه ای ایستاد

 .زود خودم رو به در اتاق رسوندم و داخل اتاق شدم

 .چشم هام دور اتاق چرخید که روی تخت متوقف شد
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 .با دیدن صورت ماهورا نفسم توی سینه ام حبس شد

 .تلو تلو به سمت تخت رفتم

 :زیر لب تکرار کردم

 .پیدات کردم _

 .کردم  ماهورام رو پیدا

 .با رسیدن بهش دستم رو روی تخت گذاشتم و زوم کردم روی صورتش

 .غرق خواب بود

 .صورتش زرد شده بود و خیلی الغر شده بود

 .از خوش حالی نمی دونستم چی کار کنم

 !بغلش کنم

 !صورت عین ماهش رو ببوسم

 .سرم رو تکون دادم که این فکر ها از سرم بیرون بره

 .کنمنمی تونم این کار رو  

برای همین خم شدم و گوشه ای از روسری که سرش بود رو نزدیک بینی ام کردم 
 .و عمیق بو کشیدم

 دلم عجیب برای بوی عطر این دختر

 .تنگ شده بود

 .با صدای اون پسری که نشون داد ماهورا کجاست از ماهورا فاصله گرفتم

 می تونم بپرسم شما کی هستید؟ _

 ...که تا این حد

 ..نزدیکش



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

363 

 

 .دختر)کارینا ( از در فاصله گرفت و با صورت خیس شده از اشک بهم نگاه کرد

 شما...شما میکائیل هستید؟ _

 .سرم رو به نشونه اره تکون دادم

 :با گریه گفت

 ... ماهورا دید سراغش رو نگرفتید فکر کرد فراموشش کردید و _

 .اخمی کردم

 .من پاکستان رو دور زدم ولی نبود _

 ...یش اومد که مجبور شدم بیام هندمشکلی برام پ

 .که ای کاش زود تر میومدم

 《 میکائیل》

 چه بالئی سر ماهورام اومده؟ _

 چی شد که از این جا سر در اورد؟

 ! تو کی هستی

 .سرش رو پایین گرفت

 .من اون شب بخاطر این که گوشیم رو از جنگل پیدا کنم _

 .توی تاریکی دنبال گوشی میگشتم

 ..که

 .ورا غرق خون افتاده روی زمیندیدم ماه

 :با تعجب گفتم

 خون؟ _
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 .بله _

 .اون عوضی مهرداد اون بهش تیر زده بود

 .آقا میکائیل اگه زود تر نمی رسیدم ماهورا االن زنده نبود

 .االن یه ماهه که پیش منه

 .تا صبح خوب بود که باز حالش بد شد

 .دست هام رو با خشم بستم

 .و می دونستم االن صورتم سرخ سرخِ  بیرونرگ های پیشونیم زده بود 

 :با عصبانیت گفتم

 .پیداش می کنم _

 ...بالئی سرش میارم که

 !هه بال

 !می کشمش

 .به سمت در رفتم که کارینا چلوم رو گرفت

 .لطفا یکم صبر کنید _

 .عجله نکنید بذارید ماهورا چند ساعت دیگه بهوش میاد

 !بیاد ماهورا یه بیوه محسوب میشه اگه االن مهرداد رو بکشید بالئی سرش

 .لطفا خواهش می کنم به اعصاب تون مسلط باشید و یکم صبر کنید

 .مشتم رو به دیوار زدم

 .از مادر زاییده نشده کسی بخواد از چنگ من در بره _

تا کی می خوای از این کشور به اون کشور فرار کنی آخرش تو چنگ خودم میفتی 
 ...آقا مهرداد
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 《 میکائیل》

 .با حس دستی روی موهام چشم هام رو باز کردم و سرم رو باال گرفتم

 .با دیدن ماهورا که روی تخت نشسته بود و با تعجب نگاهم می کرد

 .لبخندی زدم

 :با من من گفت

 !میکائیل _

 .موهام رو از صورتم کنار زدم

 !جون میکائیل _

 !دنیای میکائیل

 .کجا بودی میکائیل مرد و زنده شد

 .ر گریهزد زی

 !گمت کردم _

 .چرا نیومدی دنبالم، صدات زدم

 .داد زدم

 !ولی نشنیدی

 .پاشدم و کنارش نشستم

 .گریه نکن فدای اشکات بشم _

 .نشنیدم

 .بخدا دور بودم ازت

 َکر بشم که صدات رو نشنیدم خوبه؟
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 .گریه نکن دیگه

 ..االن که پیدات کردم

 .دیگه گمت نمی کنم

 .هاش رو پاک کردمروسری رو باال بردم و اشک 

 !نریز این مروارید ها رو حیفه _

 .مثل بچه ها شروع کرد به سکسکه کردن

 !...دیگه منو نمی خوای...میکائیلفکر کردم...فراموشم کردی _

 .لبخندی روی لبم نشست

 !جون میکائیل _

 .تو فقط اسم منو صدا بزن

 .سرش رو پایین گرفت

 !دلم برات تنگ شده بود _

 !ر نبود تو من چی کشیدممی دونی د _

 .سرش رو باال گرفت

 ...خب معلومه سیگار _

 .پوکر نگاهش کردم

 !حرفی ندارم _

 《ماهورا》

 .لبخندی روی لبم اومد

 !میکائیل _
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 .سرش رو باال گرفت

 جونم؟ _

 ...می خوام _

 می خوام از این جا برم

 .کردنگاهم

 کجا بری؟ _

 یه جای دور _

 !دور از همه، کسی نباشه

 .هام شروع کرد به باریدن چشم

 !میکائیل دلم خیلی گرفته _

 ...از دنیا دلگیرم

خستم از این همه مشکل و اتفاق می خوام یه جایی برم که دیگه هیچ مشکلی 
 .نداشته باشم

 .پوزخندی زد

 .اول یه کاری رو تموم می کنیم _

 !بعد با هم میریم

 !برات زندگی میسازم که غم رو احساس نکنی

 .لب زدم

 چه کاری؟ _

 .بلند شد

 !مهرداد _
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 .باید به حسابش برسم

 ...اون پسره الشی می خواست تو رو بکشه

 !عشق میکائیل رو

 ...بالئی سرش بیارم که

 .پریدم وسط حرفش

 .ولش کن _

 .نمی خواد نمی خوام از دستت بدم

 .با کاری که کرد فهمیدم خطرناک تر از این حرف هاست

 .م زل زدخم شد روی تخت و به چشم ها

 !خطرناک تر از من _

تو هنوز کامل منو نمیشناسی کسی بخواد به اموال من دست درازی کنه یا اتفاقی 
 .به وجود بیاره رو نابود می کنم

 《ماهورا》

 *سه روز بعد*

 .توی بغلم سفت فشردمش

 !دلم برات تنگ میشه _

 :با گریه گفت

 ...من بیشتر خواهری _

 .تو رو خدا مواظب خودت باش

 .ز بغلش در اومدما

 .همین طور تو هم _
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 !کارینارو بهت مدیونمجونممن

 .همیشه به یادتم

 .اشک هاش رو پاک کردمبا انگشت هام

 .گریه نکن دیگه _

 .می بینیم همو قول می دم ایشاهلل باز هم

 .گونه ام رو بوسید

 ...باز هم میگم مواظب _

 .با صدای میکائیل به خودمون اومدیم

 .بریم ماهورا _

 .سرم رو تکون دادم

 .چشم _

 .یه بار دیگه کارینا رو بغل کردم

 .خدافظ خواهری _

 .برگشتم و با دیدن سلمان لبخندی زدم

 .به سمت شون رفتم

 .دستم رو به طرف آیشواریا گرفتم

 .خدانگهدار _

 .لبخندی زد

 .مواظب خودت باش عزیزم خوشحال شدم _

 .رو کردم به سلمان
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 !ممنونم _

 ...ما نبودین مناگه ش

 برگشتم و به میکائیل نگاه کردم

 .توی بغلم سفت فشردمش

 !دلم برات تنگ میشه _

 :با گریه گفت

 ...من بیشتر خواهری _

 《ماهورا》

 .توی بغلم سفت فشردمش

 !دلم برات تنگ میشه _

 :با گریه گفت

 ...من بیشتر خواهری _

 .تو رو خدا مواظب خودت باش

 .از بغلش در اومدم

 .همین طور همتو  _

 !کارینارو بهت مدیونمجونممن

 .همیشه به یادتم

 .اشک هاش رو پاک کردمبا انگشت هام

 .گریه نکن دیگه _

 .می بینیم همو قول می دم ایشاهلل باز هم
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 .گونه ام رو بوسید

 ...باز هم میگم مواظب _

 .با صدای میکائیل به خودمون اومدیم

 .ماهورا بریم _

 .مسرم رو تکون داد

 .چشم _

 .یه بار دیگه کارینا رو بغل کردم

 .خدافظ خواهری _

 .برگشتم و با دیدن سلمان لبخندی زدم

 .به سمت شون رفتم

 .دستم رو به طرف آیشواریا گرفتم

 .خدانگهدار _

 .لبخندی زد

 .مواظب خودت باش عزیزم خوشحال شدم _

 .رو کردم به سلمان

 !ممنونم _

 ...اگه شما نبودین من

 .و به میکائیل نگاه کردم برگشتم

 .من پیداش نمی کردم _

 .براتون آرزوی خوشبختی می کنم
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 ....و باز هم

 .منو ببخشید بخاطر رفتار گذشته م

 .لبخند محوی روی لب هاش نشست

 .خواهش می کنم _

 .خوشحالم که خوشحالید

 .برید به سالمت

 .برداشتم و ازشون خداحافظی کردم آروم به عقب قدم

 .اشین رفتم و سوار شدمبه سمت م

 :میکائیل گفت

 .چه عجب خانوم خانوما حرف هاشون تموم شد _

 .اع میکائیل اگه اینا نبودن ما االن پیش هم نبودیم _

 .باید ازشون تشکر می کردم دیگه

 《ماهورا》

 :رو کردم بهش و گفتم

 میکائیل، االن کجا می ریم؟ _

 .برگشت و نگاهم کرد

 .ا و بعد تو می ری پیش دلبراول می ریم دنبال پوری _

 .بقیش رو بسپار به خودم

 .بهم بگو می خوای چی کار کنی _

 .نگران میشم
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 .کالفه ماشین رو به حرکت در آورد

 !می ریم ایران _

 .با تعجب نگاهش کردم

 !ایران _

 !چرا

 ...مگه تو

 .پرید وسط حرفم

 .برای جدایی تو از مهرداد واجبه که بریم _

 .جمع شداشک در چشم هام 

 ولی چطوری؟ _

 .اون نمیاد، می دونه جونش در خطره

 .تک خنده ای کرد

 اگه جون یکی دیگه در خطر باشه چی؟ _

 بازم نمیاد؟

 .چشم هام رو چند بار بستم و باز کردم

 من؟ _

 میکائیل می خوای منو گروگان بگیری؟

 .خندیدم

 دیوونه شدی؟ _

 !ایران تا مهرداد بیاد اون جااون منو نمی خواد بعد تو می خوای منو ببری 
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 .لب زد

 !فکر می کنم، بازم دکتر الزمی ماهورا _

 .و برگشت و پوکر نگاهم کرد

 《ماهورا》

 .شونه ای باال انداختم

 !نباشم فقط من دکتر الزمفکر کنم، _

 ...تو میخوای

 .من می خوام خواهر مهرداد رو گروگان بگیرم نه تو رو _

 .تک خنده ای کردم

 .ببخشیدآها،  _

 .خنگ _

 :لب زدم

 مگه خواهر مهرداد هم الکی نبود؟ _

 .فرمون رو چرخوند

 !از شانس خوب ما _

خواهرش واقعیه و پرویز برای کشوندنش به پاکستان و گرفتن پول هاش بهش 
 .دروغ گفت که خواهرش پیششه

 !خواهر مهرداد االن پیش دوست منه

 پیش دوست تو؟ _

 چه طوری آخه؟

 .جلوی پاماشاره کرد به 
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 .بهم آب بده _

 .خم شدم که شیشه رو بردارم

 .ادامه داد

اون مخالف این بوده که مهرداد پول شما رو بدزده برای همین از خونه زده بیرون  _
 .و رفته پیش یه نفر و شده خدمتکارش

 .که اونم رفیق منه

نم از مهرداد هم چون پیداش نکرده زنگ زده پرویز و گفته که خواهرش نیست و او
فرصت استفاده کرده گفته که خواهرش پیش اونه و باید زودتر کارش رو تموم کنه 

 .و بره پیشش

 .لیوان آب رو به سمتش گرفتم

 آخه چرا ما؟ _

 .لیوان رو از دستم گرفت

 چی؟ _

 چرا این کار رو با من و خانوادم کرد؟ _

 ...مگه

 مگه ما رو میشناخت؟

 .یه چیزی عجیبه

 ی فقط باید ما بدبخت می شدیم؟ایران به این بزرگ

 .لیوان رو داد دستم

 .این رو باید از خانواده ات بپرسی _

 ...حتما دشمنی با پرویز داشته
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 .چون پرویز آدمی نیست که الکی آدم بفرسته ایران

 .تو فکر فرو رفتم

 《ماهورا》

 میکائیل؟ _

 .لبخندی زد

 !جون میکائیل _

 ...من _

 !بیام ایران االن باید پیش دلبر بمونم یا

 .کالفه پوفی کرد

 عشقم؟ _

 !خوابی

 .یه ساعته دارم می گم برای جدایی تو و مهرداد باید بریم ایران

 .سرم رو خم کردم و شروع کردم به بازی کردن با انگشت هام

 ...خب _

تو هم جای من بودی این همه ماجرا رو می شنیدی و این همه سختی می کشیدی 
 .کردمخت هنگ می

 .هدرست _

 .منم سختی کشیدم

 ...ولی

 .تحمل کردم و گفتم که یه روزی همه چی درست می شه

 ...که داره درست می شه
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 .لبخندی زدم و اشکی از گوشه چشمم چکید که میکائیل دید

 .اخمی کرد

 .گریه نکن _

 .سرم رو پایین گرفتم

 .سعیم رو می کنم _

 .دستش رو به سمت ضبط برد و روشنش کرد

 .لبخندی روی لبم نشست با شنیدن آهنگ

 .باورم نمی شد میکائیل از این آهنگ ها گوش کنه

 .برگشتم و به بیرون نگاه کردم

 !دور و برم این همه*

 !ولی من چشم هام رو یا دونه اس

 .اون دیوونه اس

 ...خودش می دونه اینو

 *!من و تو با هم می ریم، دست هات مال من*

 .داشتیم به خونه نزدیک می شدیم

 .رو خاموش کردمضبط 

 :گفتم

 میکائیل کی می ریم ایران؟ _

 .پوریا کار ها رو درست کنه فردا پس فردا می ریم _

 《ماهورا》
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 .با رسیدن به خونه، از ماشین پیاده شدم و منتظر شدم که میکائیل هم بیاد

 :بهم نزدیک شد و گفت

 .بریم _

 .باشه ای گفتم و پشت سرش به سمت در رفتم

 .رفتیم داخل

 .ائیل به سمت مبل ها رفت و خودش رو پرت کرد روشمیک

 .پاهاش رو روی میز گذاشت و چشم هاش رو بست

 .لبخندی بهش زدم خواستم به سمتش برم که داد زد

 !پوریا _

 .با ترس نگاهش کردم

 .وای ترسیدما _

 .چشم هاش رو باز کرد

 چرا؟ _

 .خوب آروم هم می تونی صداش کنی دیگه _

 .ستم کنارشبه سمتش رفتم و نش

 .بعد دو دقیقه صدای پوریا اومد

 !بله رئیس _

 .برگشتین

 :میکائیل لب زد

 .آره _
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 .برو کار ها رو درست کن

 .فردا باید بریم

 .پوریا چشمی گفت

 .بلند شدم

 خوبید آقا پوریا؟ _

 .لبخندی زد و سرش رو پایین گرفت

 .ممنونم _

 .خوش حالم از این که این جایید

 .لبخندی بهش زدم

 دلبر کجاست؟ _

 .باالست _

 .بدون حرف دیگه ای از خونه بیرون زد

 :میکائیل لب زد

 .نمی خواد بری باال _

 .نگاهش کردم

 چرا؟ _

 《ماهورا》

 :گفت

 .میخوام یه دل سیر نگاهت کنم _

 .تک خنده ای کردم
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 .وقت هست _

 .برم پیش دلبر دلم براش تنگ شده

 .اخمی کرد

 .میگم بیا این جا _

 .شکه شدم

 .زم مثل قبل زور گو شده بودبا

 .نشستم

 .چون نمی خواستم عصبیش کنم

 .لب زد

 .ماهورا _

 !جان _

 .درست نشست

 .میخوام نظر خودت رو بپرسم _

 .نمی خوام دیگه مجبورت کنم

 ...تو

 !واقعا منو دوست داری

 .که باهام ازدواج کنی

 .لبخندی زدم

 ...باور کن که _

 .ماین بار من واقعا با عشق عاشق شد
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 .نه با ترس

 .این بار دست و پام نمی لرزه

 .چون می دونم خطری جز عشق تحدیدم نمی کنه

 .من از ته قلبم

 !دوست دارم

لبخندی عمیقی روی لب هاش اومد که تا اون لحظه همچین لبخندی ازش ندیده 
 .بودم

 :محوش شده بودم که گفت

 !دوست دارممنم _

 .انگار که روی ابر ها بودم

 .و به وجد میآورداین عشق من

 《 پوریا》

 .سیم کارت رو توی گوشی جا انداختم و به دیوار تکیه دادم

 .شماره رو گرفتم و منتظر موندم که جواب بده

 .با چند بوق صدای خشنش توی گوشی پیچید

 !الو _

 !شنیدم دنبال خواهرتی _

 .نفس های عصبیش که توی گوشی پیچید لبخندی روی لبم نشست

 !مهرانه کجاست _

 باهاش چی کار کردین؟

 .پوزخندی زدم
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 .کاری نکردیم _

 .ولی اگه کاری که میگم رو انجام ندی

 .هر بالئی که می ترسی سر خواهرت بیاد رو به سرش میارم

 :عربده زد

 .میام خونه ت پرویز _

 .اشتباه نکن _

 .من پرویز نیستم

 .و باید بگم گول خوردی

 .خواهرت ایرانه

 !خونه ی من

 .رات مهمه بیا ایراناگر جونش ب

 ...اگر هم نه که

 :سریع گفت

 .میام _

 .فقط آدرس جایی که هستی رو برام بفرست

 .کاری با خواهرم نداشته باش

 .هر کار بگی میکنم

 .دیگه نشنیدم چی گفت و گوشی رو قطع کردم

 .شماره رئیس رو گرفتم

 .الو رئیس حل شد _
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 .اونا هم اماده ان _

 !به ایرانشما فقط مونده رفتن _

 《راوی》

 .چمدون ها رو به مردی میدن و به سمت ماشین میرن

 .میکائیل در ماشین رو باز میکنه و منتظر می مونه تا سوار بشه

 .خودشم سوار میشه تا ماشین راه بیفته

 .میکائیل نگاهی به ماهورا می ندازه و شال ماهورا رو جلو تر می کشه

 .اومده از شالش رو به عقب می فرسته ماهورا لبخندی میزنه و مو های بیرون

 .هر دو بدون حرفی به بیرون زل می زنن

 .به زادگاهشون

پوریا با تالش های زیاد تونست خونه ای که پدر و مادر ماهورا االن اون جا زندگی 
 .می کنن، رو پیدا کنه

 .نزدیک خونه بودن و قلب ماهورا مثل گنجشک می زد

 :به ماهورا و گفت با توقف ماشین میکائیل رو کرد

 .پیاده شو _

 .ماهورا کاری که میکائیل گفت رو گوش داد

 .نگاهی به دور و بر انداخت

 .اشک در چشم هاش حلقه زد

 .اون جا محله سمیه خانوم بود

 .یعنی امکان داشت

 ...که
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 ...که

 !سمیه خانوم خونه ش رو به پدر و مادر ماهورا داده باشه

 .رو به صدا در میآورد با دیدن میکائیل که داشت زنگ

 .مطمئن شد که اون جا خونه ی سمیه خانوم هست

 .یه روز ماهورا به خاطر این خونه سلمان و مادرش را مسخره می کرد

 ...ولی حاال

 خانواده اون توی خونه زندگی میکنن

 《ماهورا》

 .بعد چند دقیقه در باز شد

 .م دوختمسرم رو باال آوردم و به کسی که در رو باز کرده بود چش

 . با دیدنش چشم هام پر از اشک شد

 !چقدر پیر و شکسته شده بود

 .اونم از دیدن من کپ کرده بود آروم دستش رو از در سر داد پایین و به سمتم اومد

 .منم به سمتش قدم برداشتم

 .با صدای لرزونش لب زد

 !ما...هورا _

 !دخترم

 !کجا بودی دختر بابا چه بالئی سرت اومد

 .ودم رو توی بغلش رها کردمبا بغض خ

 .دست هاش دورم حلقه شد
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 !دلم براتون تنگ شده بود _

 .بابا با لرز منو از بغلش بیرون آورد

 .من و مامانت مردیم و زنده شدیم _

 ...می دونی چی کشیدیم در نبودت

 .خواست حرفش رو ادامه بده که با صدای مامان سرم رو باال بردم و نگاهش کردم

 .دهنش باز موند و با چشم های گرد شده نگاهم می کردبا دیدن من 

 .به سمتم اومد

 :با من من گفت

 !ماهورا _

 .با گریه به سمتش رفتم و بغلش کردم

 !جان مامان _

 :زد زیر گریه جوری که ترسیدم یه وقت طوریش بشه برای همین لب زدم

 .دورت بگردم _

 .این جوری گریه نکن

 !مگه مردم

 .گریه ش بیشتر شد

 .دست هاش رو دور صورتم گذاشت

 واقعا خودتی ماهورا؟ _

 .می دونستم زنده ای

 .اونا بهمون دروغ گفتن
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 .با تعجب پرسیدم

 اونا؟ _

 !منظورت کیه مامان

 《ماهورا》

 .اشک هاش رو با گوشه روسریش پاک کرد

 .همون، دوست کیانا _

 .عرشیا

 :با تعجب گفتم

 !عرشیا _

 .چرا همچین چیزی به شما گفته

 ...صالا

 .با صدای میکائیل دست از حرف زدن برداشتم و نگاهش کردم

 .ماهورا بهتره بریم خونه _

 .باشه ای گفتم

 .مامان و بابا به میکائیل نگاه می کردن

 :رو کردم بهشون و گفتم

 !مامان بابا ایشون میکائیله _

 .کسی که منو نجات داد

 !و اولین کسیه که با عشق دوستش دارم

 :مامان لب زد
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 !نجات _

 .سرم رو تکون دادم

 .طوالنیه داستانش _

 .براتون تعریف میکنم

 .اشاره کردم به میکائیل که بریم داخل خونه

 .بابا به سمتش رفت و دستش رو روی پشتش گذاشت و به سمت در هلش داد

 *چند ساعت بعد*

 .دست بابا رو گرفتم و کمک کردم که مامان ضدعفونی رو بریزه

 .با گریه لب زدم

 .چرا این کار کردی آخه بابا _

 . همه چی تموم شده

 .من زنده ام و الزم نیست که ناراحت و عصبی بشی

 :با لرز توی صداش گفت

 .بالیی سرش میارم _

 .که خودش آرزوی مرگ کنه

 ...دختر منو

 .از جاش سریع پاشد و به سمت بیرون رفت

 .دستم رو روی سرم گذاشتم

 !گیرهمطمئنم می خواست گریه اش ب

 ...بابای من به اون محکمی حاال
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 .میکائیل لب زد

 .نمی خوام کسی توی خطر بیفته _

 .زود شناسنامه ات رو بردار باید بریم

 :مامان زود گفت

 کجا برید پسرم؟ _

 .تورو خدا دخترم رو دیگه ازم دور نکن

 《ماهورا》

 :لب زدم

 .میایم مامان _

 .باید کاری رو انجام بدیم

 .ائیل به سمت در رفتیم مامان هم دنبالمون اومدپاشدم و با میک

 !بهم بگید کجا میرید _

 .چه کاری رو می خواید انجام بدید

 ....ماهورا

 .کالفه نگاهش کردم

 .میام برات توضیح میدم _

 بگو شناسنامه م کجاست؟

 :آروم گفت

 .توی اتاق بیرون _

 ...توی کمد
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 .تماز خونه بیرون اومدم و به سمت اتاق کوچیکی رف

 .درش رو باز کردم و داخل شدم

 .نگاهی به دور و بر کردم

 .به سمت کمد رفتم و درش رو باز کردم

 .لباس ها رو کنار زدم و پالستیکی رو برداشتم

 .پیداش کردم _

 .پاشدم و به سمت بیرون رفتم

 .در رو که باز کردم با دیدن میکائیل لبخندی زدم

 .ی بهم زدشناسنامه رو باال بردم که اونم لبخند

 .بریم _

 .چشم _

 .خم شدم و بند کتونیم رو گره دادم

 .میکائیل به سمت در رفت و منم پشت سرش

 .در حیاط رو که باز کردیم بابا برگشت و نگاه مون کرد

 :رو کرد به میکائیل و گفت

 .مواظبش باش _

 .و رفت داخل خونه

 《ماهورا》

 .یستادیمبا میکائیل از کوچه بیرون رفتیم و توی خیابون ا

 :لب زدم
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 !میکائیل _

 . تاکسی اونوره چرا این جا وایسادی

 .قراره کسی بیاد دنبال مون _

 .آها _

 .نیم ساعت وایستاده بودیم، هر کی رد می شد یه جوری نگاه مون می کرد

 .کالفه پرسیدم

 ...پس کی میان _

 .اومد _

 .نفس عمیقی کشیدم

 .دیه ماشین پاترول چهار در جلو پامون ایستا

 .میکائیل در عقب رو باز کرد

 .سوار که شدم در رو بست و رفت جلو نشست

 .ماشین راه افتاد

 :نگاهش کردم که بدون نگاه کردن به راننده گفت

 خبری شد ازش؟ _

 .بله قربان _

 .امروز عصر می رسه ایران

 آدرس بهش دادی؟ _

 .خیر _

 .خوبه _



                 
 

 

 زهرا خرمی فر |  باش دنیامرمان  

 

 

 

 

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

 

391 

 

 .ذار پیشش فرار نکنهخواهرش رو برو بیار کارخونه قدیمی و دو نفر ب

 .به مهرداد هم آدرس دادگاه رو بده

 !حله

 .بله رئیس _

 .بعد از ده دقیقه جلوی خونه ای نگه داشت

 :پیاده شدیم که میکائیل رو کرد به راننده و گفت

 !هیچکس که نفهمید من اومدم ایران؟ _

 .راننده آروم چیزی گفت که نشنیدم

 .ش کردمبا برگشتن میکائیل طرفم با ترس نگاه

 .صورتش سرخ شده بود

 《 میکائیل》

 !لعنتی

 :کلید رو به روی ماهورا گرفتم و گفتم

 .برو خونه زود میام _

 .خواست چیزی بگه که زود سوار ماشین شدم و گفتم راه بیفته

 :با خشم داد زدم

 .پوریا نمی تونست جلوی دهنش بگیره زر نزنه که من کجام _

 . رئیس تقصیر پوریا نبوده _

 .گار که پریا هر جا شما می رفتید تعقیب تون کردهان

 االن کدوم گوریه؟؟ _
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 .چند خیابون اون ور تر خونه گرفته _

 .چشم هام رو با عصبانیت بستم

 .ببرم اون جا _

 چشم _

 .کوبیدم و به سمت خونه رفتمدر ماشین رو محکم به هم

 ... دستم رو گذاشتم روی زنگ

 :گفتبعد چند ثانیه صداش شنیدم که  

 ...چه خبرته اومدم _

 .در که باز شد با تعجب و لبخند روی لبش نگاهم کرد

 !عشقم _

 .هلش دادم داخل حیاط و چسبوندمش به دیوار و سیلی محکمی بهش زدم

 این جا چیکار می کنی؟ _

 !با توام

 .پوزخندی زد

 .عشقم رو میخوام _

 .گو نخور _

 . چرخیبهت گفتم یه بار دیگه ببینم دور و برم می 

 .کنم  هم تو هم اون بابای آشغالت و زنده زنده چال می

 ...میکائیل _

 .خواست حرف دیگه ای بزنه که باز بهش سیلی زدم
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 《 میکائیل》

 .خفه شو _

 !بگو چی می خوای که پاشدی اومدی این جا

 .دندوناش رو روی هم فشار داد

 .پلیسای پاکستان دنبالمن _

 .پوزخندی زدم

 !خب _

 .اری که می تونم برات بکنمتنها ک _

 .اینه که تو رو به آغوش بابات بفرستم

با چشم های گرد شده نگاهم کرد که از آستین لباسش گرفتم و از خونه بیرون 
 .بردمش و سوار ماشینش کردم

 .سپهر راه افتاد

 .بفرستش بره پاکستان _

 .پریا جیغ زد

 .چی میگی میکائیل _

 .میگم از اون جا فرار کردم

 .و گفتی و منم باور کردمت _

 :رو کردم به سپهر و گفتم

 .نبینم گند بزنی _

 .چشم رئیس _

 .نزدیک به خونه پیاده شدم که پریا صدام زد
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 !میکائیل _

 :برگشتم و گفتم

 !هر چی بین ما بود تموم شد _

 اوکی؟

 .سرش رو پایین گرفت

 .اون سند لعنتی هم دست من نیست _

 ...چه بالیی سرت میاره، نه در به در دنبال سند و مدرکبهتره از بابات بپرسی داره 

 .نگاهم کرد

 یعنی چی!؟ _

 .دستم رو باال بردم به نشونه خداحافظی

 .ازش بپرس _

 .خدافظ

 .برگشتم و به سمت خونه راه افتادم

 !پریا بزرگ ترین اشتباه من بود

 .دوستش داشتم اونم دوستم داشت

 .شتولی نه من بلکه یه لشکر رو دوست دا

 !اونم برای پول

 .عینکم رو زدم و دست هام رو توی جیبم فرو بردم

 .بعد ده دقیقه راه رفتن رسیدم

 .کلید رو از جیبم در آوردم و در رو باز کردم
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 .داخل خونه که شدم در رو بستم و دور و بر رو نگاه کردم

 ماهورا _

 《ماهورا》

 .ا نبودوقتی دیدم جواب نداد آشپزخونه و پذیرایی رو گشتم ام

 .به سمت اتاق رفتم اون جا هم نبود ولی با صدای عطسه اش برگشتم

 .پشت تخت نشسته بود

 .به سمتش رفتم با دیدن این که داره گریه می کنه با تعجب پرسیدم

 .ماهورا چی شده _

 :سرش رو باال آورد و با بغض گفت

 کاری کردم ؟من _

 :با تعجب لب زدم

 یعنی چی؟ _

 !منظورت چیه

 م داد زدی، کار بدی کردم؟سر  _

 .تک خنده ای کردم

 .نه عزیزم _

 .به خاطر چیز دیگه ای بود

 .اشک هاش رو پاک کرد

 چی؟ _

 .دم آخری می خواست مشکل بشه برامون که رفعش کردم _
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 .چیزی نیست که بخوای خودت ناراحت کنی

 .حاال هم پاشو یه جیزی درست کن بخوریم

 .ومدبه سمت در رفتم که چیزی یادم ا

 !ماهورا _

 !جان _

 .نبینم دوباره درباره چیزی که نمی دونی این جوری گریه کنی _

 .قرار بود محکم باشی

 《 ماهورا》

 (:*روز بعد*

 .در ماشین رو باز کردم

 میکائیل مگه تو نمیای؟ _

 .از ماشین پیاده شد

 !چرا نیام _

 .میام عزیزم

 .آره آره بیا _

 .من می ترسم

 .اه افتادم و اونم پشت سرم اومدنگاهم کرد که به ر 

 .هر دو مون به سمت در رفتیم و داخل شدیم

 .میکائیل اشاره ای به در کرد

 .اون جاست _
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 .در رو باز کرد

 .برو من نمی تونم بیام تو _

 .کنن  شک می

 .با ناراحتی سری تکون دادم و رفتم داخل اتاق

 .دور و بر رو نگاه کردم

 .تا چشم خورد به مهرداد

 .ناراحتی نگاهم می کردبا 

 .نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت صندلی رفتم و نشستم

 .قاضی لب زد

 موافقید چند ماه رو بهتون فرصت بدم که درباره زندگی تون فکر کنید؟ _

 .بیشتر زن و شوهر ها با مشاوره و صبر برگشتن سر زندگی شون

 :سریع گفتم

 .نه آقای قاضی _

 .مهرداد هم گفت نه

 :تقاضی گف

 حرفی ندارید؟ _

 .خیر _

 .قاضی دید خیلی برای طالق عجله داریم برای همین با انجام دادن وظایفش

 ...زندگی من و مهرداد رو از هم جدا کرد

 《 ماهورا》
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 .از اتاق بیرون رفتم

 .میکائیل با دیدنم به سمتم اومد

 !تموم شد _

 .آره _

 !شیطونه میگه ببرم االن عقدت کنم _

 :کردم  با تعجب نگاهش

 .مگه می شه دیوونه _

 .نه _

 .من که نگفتم شیطونه گفت

 .تک خنده ای کردم

 حاال چی می شه؟ _

 .ماهورا خانوم می ره خونه باباش _

 .تا آقاش بره کارای نیمه تموم رو تموم کنه

 باشه؟

 .باشه _

 بعدش کجا می ری؟

 کجا می خوام برم به نظرت؟ _

 .لبخندی زدم

 !پیش خانومت _

 .ه گونه ام دست بزنه که هین گفتم که خنده اش گرفتخواست ب
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 !قربون خانومم _

 !راستی یه خبر خوب

 چه خبری!؟ _

 .پوریا همه ی سند های خونتون و کارخونه رو از خونه ی پرویز برداشته _

 !امروزم با دلبر میان ایران

 .می گفت پرویز روی سند ها اسم خودش رو داده براش نوشتن

ا نشون دادن اونا به پلیس هم ثروتش رو بگیره هم پرویز رو بده بابات می تونه ب
 !دست پلیس

 .چشم هام پر از اشک شد

 .اشک خوش حالی

 .میکائیل ممنونم _

 .ازت ممنونم

 !وای نمی دونی چه قدر خوش حالم

یه لحظه نمی دونم چی شد که خودم رو پرت کردم بغلش و دست هام رو دور 
 .گردنش حلقه کردم

 :ب زدمیکائیل ل

 !ماهورا زشته _

این همه دوست دختر دوست پسر با این که می دونن مال هم نیستن هم رو  _
 .بغل می کنن

 !من که مال توام چرا نکنم

 .خندید و دستش رو دور کمرم حلقه کرد
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 !االن خواستم دست به گونه ات بزنم کشیدی عقب ها _

 !گذشته ها گذشته _

 .با صدای مردی ساکت شدیم

 !بیا برو االن میفتن دنبالت داداش _

 .تک خنده ای کردم و ماهورا رو از بغلم بیرون آوردم

 ...بقیش باشه برای بعد _

 .اونم لبخندی زد

 .گونه اش سرخ شده بود و معلوم بود خجالت کشیده

 .نشستم روی زمین

 !ماهورا _

 .لبش رو گاز گرفت

 !جانم _

 !این دنیا رو نمی خوام_

 ...تو

 !دنیام باش

 !لقبو

 .چشمکی زدم

 ♡!قبول _

با  !یاد بگیریم کسی رو به خاطر نداشته هاش تحقیر نکنیم 《سخن نویسنده》
همان گونه که برای خود خوب  !ناراحت کردن کسی فقط همون لحظه خوش حالی

 (:می خواهی برای دیگران هم خوب بخواه
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 یک رمان مرجع رمان

ویسنده هستید و می خواهید که درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا ن
رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید 

 .به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید

 

 

 

 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهاد می شود

 

 

 

   |h-marziehقانونرمان مرزهای بی

 پیدا کردن رمان های بی نام

   |REIHANE_Fخواهدرمان پرواز کردن بال می

 کتاب خودشکن

 رمان الالیی برکه

 رمان نسل کرگدن

https://forum.1roman.ir/threads/133922/unread
https://forum.1roman.ir/threads/2255/
https://forum.1roman.ir/threads/126618/unread
https://bookstore.1roman.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b4%da%a9%d9%86/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d9%87/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d9%84-%da%a9%d8%b1%da%af%d8%af%d9%86/
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