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 ........زندگي من و تو

 ....زندگي نبود

 ...پشت چهرت،رازی بود که من ندیدم

 ....تو مرا،کور کردی

 ...مرد نبودی

 ...زمان مرا تغيير داد

 ....عشق تو مرا سوزاند

 ...مرا در آغوشت بفشار

 ...تا شاید کمي،آرام شوم

 اول-پارت#

 .ردمنگاهي اجمالي به اتاقم،ک

 اتاقي در حين،بي رنگي و ساده؛

 ...آغوشي که، موقع خواب به روم باز مي شود زمين بود

سالم بود پدر و مادرمو توی یه تصادف دلخراش از ??دو سال پيش،وقتي من تازه 

 .دست دادم

 .از اون به بعد،پيش پدربزرگم زندگي مي کردم

 .پدربزرگي که همه ی، مهر و محبتش رو برا من، پهن کرد
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 ...سالم شود؛اون از دنيای لعنتي دل کند و رفت??و وقتي من 

 کسي نبود،که در افاق بي پناهي کمکم کنه

 .،بعنوان مترجم کار مي کنم?به زور دیپلم کامپوترم رو،گرفتم و توی یه شرکت کوچي

 .وقم زیاد،خوب نيست ولي باهاش مي تونم،زندگيمو بگذرونمحق

 اهي کشيدم

 کت شدمو آماده ،رفتن به شر

 .کل راه رو ، تا ایستگاه اتوبوس رو پياده رفتم

باالخره ، رسيدم به ایستگاه اتوبوس،اوتوبوس اول رو جا، مونده بودم،منتظر اوتوبوس 

 .بعدی شدم

 ...اوووووف این چرا نمياد،مردم از بس منتظر موندم

 .داشتم با افکارم ور ميرفتم که صدای بوق ماشيني،بلند شود

سن ميخورد،موهاشو به حالت فشن  ?? ??تم،که یه پسر بود حدود؛سرمو باال گرف

 داده بود؛

 ..به چشاش هم عينک،زده بود نتونستم بببينمشون

 خانم خوشگله سوار نمي شي؟»پسر:

 اخمي کردم و رومو اونور کردم؛

 انگار دست بردار نبود

 «شماره بدم!؟»پسر:

 مزاحم نشو-
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 «بشيم چه مزاحمتي؟ مي خواستم باهم دوست»پسر:

 د،دوستي ندارمصولي من ق-

 مي خواست چيزی بگه،که اوتوبوس اومد؛

 سریع سوار اوتوبوس شدم

 ...نيم ساعت دیر کرده بودم،حتما دوباره صالحي با اون،اخالق گندش پدرمو در مياره

 خودمو روی،یکي از صندلي ها پرت کردم

 ه دل آهي کشيدمسرم و به شيشه ی تکيه کردم، و چشامو بستم و از ت

پيرزني که کنارم نشسته بود گفت:دخترم نگاه،یه ماشيني از وقتي که اومده 

 «دنبالمونه

 .چشامو باز کردم،و به طرف پنجره اتوبوس نگاه کردم

 ... همون پسره بود

 وقتي دید دارم،نگاش مي کنم

  لبخندی زد

 با اخم رو مو برگردوندم

 پيرزن با تعجب که داشت،نگام مي کرد

 ت:چي شود؟گف

 اخه ننه جون به شما چه؟

 !مملکت چقدر فضول بود
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 لبخند مصنوعي زدم

 ،شاید دنبال یکي دیگه اومدهنميدونم-

 ....پيرزن نگاه مشکوکي بهم کرد و هيچي نگفت

 د رسيدیمصباالخره به مق

 ...از اوتوبوس پياده شدم و نفسي تازه کردم

 همون پسره بود،انگار قسد رفتن نداشت

 م، ميخواستم وارد شرکت بشم که صدام کرداخمي کرد

 برگشتم و بهش نگاه کردم

 «،باهات حرف بزنممي خوام»پسر:

 ولي من حرفي،با شما ندارم_

 «ناز نکن،بيا دیگه»پسر:

 .....ببين آقای محترم،من نه شمارو مي شناسم نه شما منو پس چطور_

 نذاشت ادامه حرفم رو بگم

 «ميخوام باهام آشناشيم»پسر

 بشر انگار دست بردار نبود این

 من نمي خوام با شما آشناشم....خدافظ-

 بدون نگاه کردن،بهش از کنارش رد شدم

 ...وارد شرکت شدم،واسه ی جيغ و داد های اقای صالحي اماده بودم
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 مهتاب منشي شرکت بود،و از همه مهربون تر بود....لبخندی بهش زدم

 با نگراني بلند شد؛

 «!قدر دیر اومدی دختر؟ نميدونستي صالحي پوستتو ميکنهآریمس چرا ان»مهتاب:

 « خنده ایي زدم و گفتم:یکي یکي،بپرس دختر جون

 «مي شنوم»مهتاب:

 جریان اون پسره و جا موندن از اتوبوس رو بهش گفتم...و رفتم داخل اتاقم

  دو سالي،مي شود که توی این شرکت کار مي کردم

 .کردم،از این شرکت ميرمهمينکه یه کار خوب پيدا 

 افکارم رو پس زدم

 ...و پشت ميزم نشستم

  برگه هارو،مرتب کردم،و شروع کردم

 ...به ترجمه کردن

 صدای داد صالحي منو از انجام کارم،کنار کشيد

 صالحي درو به شدت محکم،باز کرد

 صورتش سرخ بود

 ميدونستم، به کارمنداش خيلي حساسه

 ...ولي دیگه نه اینجور،حساس

 «مگه بهت نگفتم،ایندفعه اگه بموقع نيای اخراجي؟»صالحي:
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 بلندتر داد زد

 «ها..نگفتم؟»صالحي:

 با ترس و لرز گفتم:چيزه..م..من از اتوبوس جا موندم

پزخنده ایي زد و گفت:داری منو گول ميزني؟ پس اون پسره کي بود جلو در شرکت؟ 

 ها؟

 رنگ از صورتم پرید

 چيزه...اون داداشم بود-

عه...تا اونجایي که من مي دونم، تو اصال داداش نداری،فقط پدرو مادری »حي:صال

 «داشتي که االن زیر خاروبار هستن

 ميخواستم اعتراض کنم که دستشو به عالمت سکوت جلوم ظاهر کرد

 «به انداره ی کافي،حرفاتو شنيدم و حاال هم تو اخراجي»صالحي:

 ....ولي_

  «جا گورتو گم کنوسایلتو جمع،کن و از این»صالحي:

 کيفم رو برداشتم،و از نگاه های متعجب همه از شرکت زدم،بيرون

 ل گلوله مي ریختند?اشکام م

 .جلوی پامو،به سختي مي دیدم

 به همه تنه مي زدم نمي دونستم دارم کجا ميرم؟

 یهو به یه،چيز سفت برخورد کردم

 انگار،سرم خيلي سنگين بود؛
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 ...به کي برخورد کردمبه زور سرمو بلند کردم ببينم 

 .یهو با دیدنش همه ی ناراحتيم رفت،و جاشو نفرت و اعصبانيت گرفت

 :هلش،دادم عقب و با داد گفتم #

 لعنتي چي،از جونم مي خوای؟-

 من بخاطر تو کارم و از دست دادم،

 چرا هي ميای،جلو راهم؟

 مشکلت چيه؟

 بگو دیگه،چرا ساکتي؟الل شدی؟

 «ماغت،خون ميادداره از د»پسر:

 حرفشو نشنيده گرفتم؛

 سوال منو جواب بده-

 یه دستمال از جيب،شلوارش بيرون کشيد مي خواست خون دماغمو پاک کنه

دستشو تو راه گرفتم و گفتم:پسر جون من نه تورو مي شناسم نه مي خوامم 

 بشناسمت...پس این کارا چيه؟

 «بيا سوار ماشين شو،ببرمت بيمارستان»پسر:

 شدم،از دستش پسره ی پرو اومده به من ميگه،سوار ماشينم شوکالفه 

 (1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

 خنده ایي زدم،وزپ

https://www.1roman.ir/
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 تو چي،فکر کردی؟فکر کردی من مثل دخترای دیگم؟-

 «نه نه،فقط سوار ماشينم شو،همه چيو بهت ميگم»پسر:

 بهش نگاه کردم؛

 ...چشاشو مظلوم عين گربه ی چکمه پوش کرده بودم...خندم اومد از کارای این بشر

 شرطي که،باهام کاری نداشته باشي به-

 خنده ایي دخترکشي کرد و گفت:مگه مي خوام بخورمت؟

 تو دلم،گفتم:چيزی نمونده که تموم بشم

در عقب رو باز کردم،و سوار شدم ؛مي دونستم بيمارستان رفتن یه بهونه بود آخه کيه 

 که بخاطر یه خون بيني بره دکتر؟

ستم داره کجا ميره ؟ واس همين ازش سوال سوار ماشين شود و حرکت کرد؛نمي دون

 کردم

 کجا ميریم؟-

 «نمي دونم تو بگو»پسر:

 امم...بریم دریا-

 سری تکون داد،و راهش رو کج کرد

 توی سکوت بودیم که سکوت رو شکست

 «نمي خوای چيزی بگي»پسر:

 من چيزی،برای گفتن ندارم تو بگو...اینکه کي هستي؟چرا افتادی دنبال من؟-

 نفس عميقي کشيد؛
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سالمه...رئيس یه شرکت بزرگ بين المللي هستم،دوتا ویالی من مهران هستم،»پسر:

 «...بزرگ همينجا تهران دارم،و یکي هم شمال

 ...خب_

 انگار توقع این،کلمه رو نداشت؛

 «خ..خب...چيزه...گفتي خودتو معرفي کن منم،معرفي کردم»مهران:

 گي؟ای خدااا اخه آدم به این خن

 منظورم،اینه که چرا دنبال من راه افتادی!؟-

 همين لحظه،ماشين از حرکت وایساد؛

 !اخ...اینم از شانس من

 آروم،از ماشين اومدم بيرون

 ...شونه به شونه ی هم،به طرف دریا مي رفتيم

  هوای خنکي،مي وزید

 نه اون حرفي مي زد نه من

 دیگه از وجودش معذب نبودم؛

 و بهش گفتم:ميای قدم بزنيم!؟کفشامو در آوردم،و ر

 هنوزم،اخم رو پيشونيش بود

 سرد گفت:نه خودت برو

 عجـــب...انگار من اون و آوردم اینجا
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 ..اخمي کردم و بي توجه بهش،راهمو ادامه دادم

 روی شن ها،پاهای برهنه ام رو گذاشتم

 ...احساس خوبي داشتم،احساس آرامـــش

 ...ردمنگاه سنگينش رو روی خودم احساس مي ک

 نسيم،موهای پرپشتم را به بازی گرفته بود؛

 ... یهو باد شدیدی،اومد که باعث شود شالم بيوفته

 ...به خودم اومدم،سریع شالمو سرم کردم،و برگشتم عقب و نگاه کردم

  مهران اونجا نبود،رفته بود

 ...هه

بزنم...از  پسره ی احمق منو آورده اینجا بعد خودش ميره...منو باش اومدم با کي حرف

 خودم حرصم گرفت

 و هي به مهران و خودم فوش مي دادم

 متوجه ی،اطرافم نبودم

 با صدای مردی،به خودم اومدم

 «اتفاقي افتاده؟»مرد:

 از جام پریدم،پسره ی ایکبری اخه به تو چه ؟

 ...اخمي کردم،و بي توجه بهش راهمو ادامه دادم

 از پشت صداشو شنيدم
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 «وردم بيا برسونمتخانم خوشگله من ماشين آ»

 برنگشتم

 ممنون ولي من خودم ماشين آوردم-

 و قدم هامو تندتر کردم

 یهو عين جن اومد جلوم ،دستمو گرفت داغي دستشو احساس مي کردم

 و این ترسم، رو بيشتر مي کرد

 «کجا خوشگله؟»

 سعي کردم،دستمو از دستش جدا کنم

 ولي اون خيلي محکم،دستمو گرفته بود

 ...اه کردم،کسي این اطراف،نبود دیگه داشتم نااميد مي شودمبه اطرافم نگ

 ...منو کشون کشون،برد پشت صخره

 ...نمي تونستم جيغ و داد بزنم،چون دستشو گذاشته بود،رو دهنم

منو رو زمين خوابوند....ترس و استرس افتاده بود به جونم...مي خواستم بلندشم،که 

 ...پاشو گذاشت رو دستم

 ...ي کشيدم،که محکم تر فشار دادجيغ

 ...از درد به خودم مي پيچيدم

 ...بعد قهقه ایي سر داد که ترسمو بيشتر کرد

 تورو خدا با من کاری،نداشته باش-
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 «مگه ميشه؟فرصت به این خوبي»مرد:

 ...اشکام،همينجوری گلوله گلوله،مي ریختن..حالم داشت بهم مي خورد

 ...چشامو بستم...مي دونستم دیگه به آخر خطم...یهو از حرکت وایساد

 ..نهچشامو باز کردم...دیدم یه مرد پشت به من وایساده و داره اونو کتک مي ز

 ...گریم شدت گرفت...بدنم مي لرزید،نمي دونم از ترس بود یا خوشحالي

 چشامو بهم فشوردم...و آروم باز کردم

نگاهي به مردی کردم،که داشت اون مرد رو کتک مي زد...خوب بهش نگاه 

 ...کردم...این...این مرد مهران بود

 توی مغزم،یه عالمت سوال بزرگ بود

 آروم صداش کردم

 ن!؟م..مهرا-

 ..از کتک زدن دست برداشت

 نگاهي به مردی کرد،که روی زمين خون آلود افتاده بود؛

 اومد نزدیکم...لبخندی مهربون زد و گفت:خوبي؟

 ...نتونستم جلوی خودمو بگيرم،پریدم بغلش و زدم،زیر گریه

آغوشش گرم بود...انگار واسم امن ترین جا بود...آروم دستشو رو موهام کشيد و 

 ...نشده گلم...آروم باش گفت:هيچي

 ..با هق هق گفتم:اون..اون مي خواست

  نذاشت ادامه بدم
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 «بهت گفتم که هيچي نشده...حاال هم پاشو بریم خونه»مهران:

 ...با کمکش بلندشدم...مي خواستم حرکت کنم،که دستمو گرفت

برگشتم بهش نگاه کردم...شالمو از روی زمين برداشت و داد دستم گفت:اینو سرت 

 کن

 ...از دستش گرفتمش و سرم کردم

 ...هوا تاریک بود...شونه به شونه ی هم راه مي رفتيم

 ....امم...بابت االن ازت-

 «الزم به تشکر نيست،وظيفم بود»مهران:

 جااااان؟وظيفه!کدوم وظيفه؟

 ...لبخندی زدم

.بوی .دیگه به ماشين،رسيده بودیم...در جلو رو برام باز کرد...بي اعتراض جلو نشستم.

 ...عطرش تمام ماشين رو پر کرده بود

 ...سوار ماشين شود؛و ماشين رو به حرکت در آورد

 توی سکوت بودیم که سکوت رو شکست؛

 «نمي خوای چيزی در مورد خودت بگي؟»مهران:

 اهي کشيدم؛و رومو به پنجره کردم

 چي مي خوای بدوني؟-

 «تو کي هستي؟» مهران:

 زدم همين موقع،یه اطسه
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 «خنده ایي کرد و گفت:فکر کنم سرما خوردی

 سری به عالمت تایيد تکون دادم

 «...خب»مهران:

 مي دونستم مي خواد چي بگه...همون،بهتر بهش بگم

وتر دارم..و توی یه شرکت بعنوان ي...دیپلم کامپمن آریمس هستم؛آریمس محمدی-

 «مترجم کار مي کردم،که اونم امروز از دست دادم

 «اسمت خيلي،قشنگه؛»هران:م

 ممنون_

 «خونت کجاست؟»مهران:

 همينجا پياده ميشم-

اخمي کرد و گفت:نمي دونستم،انقدر دوست داری اتفاق امروز دوباره تکرار 

 .... بشه،وگرنه نميومدم

 ...دستمو بردم،باال و محکم زدم زیر گوشش

 اشکام،مهمون صورتم شدن؛

اون اتفاق بيوفته،و به تو هم هيچ ربطي نداره  با داد گفتم:اره دلم مي خواد،دوباره

 فهميدی؟

 جای،سيلي که بهش زده بودم سرخ بود؛

 فقط بهم نگاه مي کرد

 دستمو به حالت تهدید جلوش ظاهر کردم
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ببين اقا مهران...من از شما خيلي ممنونم که منو از چنگ اون مرد نجات دادی..و منم -

 ي دوست دارید بگيمدیون شماهم..ولي دليل نميشه شما هر چ

 و بدون نگاه بهش در ماشين رو باز کردم و خدافظي زیر لب گفتم

 دیگه از ماشين دور شده بودم

نم نم بارون رو گونه هام جا خوش مي کرد...آروم آهنگ یوسف زماني گریه کن رو زیر 

 ...لب مي خوندم

 ...قدم بزن تو بارون تو تنهایي»

 ...دایيیه بغض سينه سوز و بي ص

 ..بزار که بغضتم رنگ بارون بشه

 ...گریه کن تا قلبت یکم آروم شه

 ...دلت بدون اون گرفته گریه کن

 ...تو دلتنگيای نيست کنارت گریه کن

 ...گریه کن واسه عشقي که باختي

 ..تو زندوني که واسه خودت ساختي

 ..دلت بدون اون گرفته گریه کن

 ...تو دلتنگيای نيست کنارت گریه کن

 ..گریه کن واسه عشقي که باختي

 «..تو زندوني که واسه خودت ساختي

 (1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

https://www.1roman.ir/
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سرمو بلند کردم،دیگه به خونه رسيده بودم...اهي کشيدم و کليد رو توی قفل 

 ..چرخوندم..در رو باز کردم

نگاهي به حياط کردم حياطي در حين بي رنگي..حياطي که تمام خاطرات بدم توی 

 ...خودش جا داده

ریع وارد اتاقم شدم مثل هر شب بدون خوردن چيزی گرفتم نایي نداشتم،س

 ...خوابيدم

 ه االن به من فکر کنه؟?آیا کسي هست 

 کسي هست منو دوست داشته باشه؟

 کسي هست که گریه هامو به خنده تبدیل کنه؟

 طبق معمول خودم جواب خودمو دادم

 مغزت فرو کن تو بينه کسي نيست...اگه بود ميومد اگه بود تو تنها نبودی..اینو تو 

 ...کسي تو بي کس و کاری بفهم

 ..اهي کشيدم،و چشامو بستم

 صبح با صدای شکمم بيدار شدم

 اوووف...یه دست به شکمم کشيدم

 و به فکر رفتم هيچي برای خوردن نبود

 ... بي خيال

  يرونپتو رو از روم کشيدم و رفتم ب
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شير آبو باز کردم و چند دست پاشيدم رو صورتم...نه حوله همرام بود نه شال رو 

سرم...با آستين لباسم صورتم رو تميز کردم...نگاه سرسری به خياط کردم...یه چيزی 

 به فکرم رسيد.ـ

 ..سریع رفتم داخل خونه خودمو برای بيرون رفتن آماده کردم

 ...بازم با این کفشام افتادم زميناز خونه زدم بيرون...اخ دماغم ..

 ..مي خواستم بلندشم که دستي،برای کمک به طرفم گرفته شود

 سرمو بلند کردم..چي؟؟؟؟بازم این؟

مي خواستم بلندشم که بند کفشم رفت زیر اون کفشم که این باعث شود 

 بيوفتم..نههههههه...عع من که نيوفتادم

..این چرا انقدر به من نزدیکه..سریع خودمو چشامو آروم باز کردم..یا ليوس پلنگ آهو.

 ..جمع کردم

 نگاهي بهش کردم

 سرمو انداختم پایين

 آخه دختر چرا تو این المصب هارو نمي بندی؟»قهقهه ایي کرد وگفت:

 چي مي گفتم؟ مي گفتم من بلد نيستم؟

 نــــه ميدونم مسخرم مي کنه

 یادم رفته بود-

 اال داشتي کجا مي رفتي؟یه تای ابروشو داد باال و گفت:خب ح

 وا به تو چه پسره ی ،احمق
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 دست به کمر وایسادم و گفتم:اصال تو اینجا چکار مي کني؟

 «نمي دونم واال؟»مهران:

 جاااان؟ نمي دوني؟که اینطور

 پس از سر راهم برو کنار-

 اگه نرم چي؟»مهران:

 بابي حوصلگي گفتم:مهران برو کنار

 تي دادمتازه یادم اومد چه سو

 م..من ..من منظوری نداشتم-

 خنده ایي کرد و گفت:اشکال نداره حاال کجا داشتي ميرفتي؟

 مي خواستم برم لباس بگيرم-

 «اوه،پس بيا من ميبرمت»مهران:

 نه نه خودم ميرم-

 «مگه ماشين داری؟»مهران:

 خب نه-

 پس مشکل چيه؟فکر مي کني من ميخورمت؟»مهران:

 .رفتم جلو سوار شدم شونه ایي باال انداختم و

 .دیگه بهش اعتماد داشتم،با کار دیشبش بهم ثابت کرد

 .واای یادم نبود من دیگه اخراج شدم،باید یه فکری بکنم



                 
 

 

 تهراني مارسا  |مرد باشرمان 

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

 کنید

 

21 

 

 .همين جوری داشتم با افکارم کشتي مي گرفتم

 هي آریمس؟»مهران:

 چته دیونه ترسيدم...حاال بنال؟-

 «یه مترجم نياز دارمای بابا...مي خواستم بگم من تو شرکتم،به »مهران:

 خب_

 «بسوزه پدر عقل»مهران:

 خودم و زدم به کوچه ی آریمس چپ

  نمي فهمم چي مي گي-

 کالفه دستي تو موهاش کشيد

آریمس خانم من دارم باهاتون جدی حرف مي زنم..مي دونم بخاطر من »مهران:

 «کارتونو از دست دادین و منم مي خوام جبران کنم

 من..من باید فکر کنم-

 «باشه هر جور راحتي»هران:م

 ماشين رو نگه داشت،نگاهي به بيرون کردم

 پاساژ صدف

 بهترین پاساژ توی این منطقه بود؛و همه چيزشون گرون قيمتن

 «پياده شو دیگه»مهران:

 ..آروم پياده شدم،شونه به شونه به طرف ورودی در رفتيم
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 «دستتو بده به من»مهران:

 چي؟-

 خيلي جدی دوباره تکرار کرد

 «ميگم دستتو بده به من»مهران:

 ..این چه حرفيه؟من بهت اعتماد کردم اونوقت تو-

 « آریمس حرف مفت نزن»مهران:

 یعني چي؟این چي ميخواست بگه؟

 ...م مهرا-

 آریمس،من گمت مي کنم انقدر هم جوش نزن بيا بریم»مهران:

 نگاهي بهش کردم،هيچي معلوم نبود

 اهي کشيدم،و دستمو تو دستش کردم

 همينکه دستمو تو دستش کردم،سریع منو کشيد سمت خودش و وارد پاساژ شود

 انقدر سریع مي رفت که پاهام نای راه رفتن نداشتن

 م..مهران وایسا-

 با تعجب برگشت نگام کرد

 وقتي دید زیاد حالم خوب نيس همه ی چهرشو نگراني گرفت ولي نميدونم چرا؟

 آریمس حالت خوبه؟»مهران:

 .ش مي رفتي بهتر بودماره اگه یوا-
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 نگاهي به اطرافش کرد

 «من االن ميام»مهران:

 و سریع از اونجا دور شود

نگاهي به اطرف کردم،یه صندلي دو نفره دیدم.خوشحال شدم،رفتم روی صندلي 

 نشستم

 .و منتظر مهران موندم تا بياد

 .ده دیقه گذشت ولي خبری،از مهران نبود

 .دیگه داشتم نگران مي شدم

 نداشتم،که بزنگم شمارشم

 با تکون خوردن صندلي به خودم اومدم

 . لبخندی زدم ميدونستم مهرانه با خنده،برگشتم

 .لبخند رو لبام ماسيد، ميدونستم االن رنگي به چهره ندارم

 چي شود خوشگل خانم؟»مرد:

 .یه زخم کوچولو روی پيشونيش بود،حتما مال اون شبي که مهران کتکش زدتش

 ممن..من باید بر-

 خنده ای کرد

 مي خواستم بلندشم،که مچ دستمو گرفت

 کجا به این زودی؟»مرد:
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 .نگاهي به اطرافم کردم هيچ کس حواسش به ما نبود

 .و این ترسم رو بيشتر مي کرد

 چ..چي از جونم مي خوای!؟-

 ..چشاشو ریز کرد و گفت:تورو

 رنگم پرید..یعني چي تورو؟

 !منو مي خواست چکار

 مت سوال های زیادی توی،سرم رژه مي رفتنعال

 با دست بهم اشاره کرد و گفت:اونجا رو ببين

 با ترس و لرز صورتم رو برگردوندم قلبم تکون خورد

 .مهران توی صف بستني فروشي و یه مرد چاقو به دست پشت سرش بود

 مي..مي خوای چکار کني!؟-

 لبخند زشتي زد

 ..با من بيا

 ..ولي-

 ار این شازده رو تموم کنم!؟ميای یا ک»مرد:

 نمي خواستم،بخاطر من کسي دیگه کشته بشه

 نمي خوام گناه های منو یکي دیگه تقاص بده

 از روی صندلي بلند شدم
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 نگاهي به مهران کردم

  من چقد مدیون این بودم

 خداحافظي زیر لب گفتم

 نکنه عاشق شدی خانم جون؟»مرد:

 اخمي کردم و گفتم:به تو چه؟

 برگردوند و محکم زد،زیر گوشمصورتم رو،

 .اونقدر محکم زد که اشکام همزمان با سيلي ریخت رو گونم

 ولي حرفي نزدم،مي دونستم اگه بزنم بيشتر مي خورم

 .منو سوار یه ماشين شاسي بلند مشکي کردن

 .شيشه های ماشين دودی بود و از بيرون کسي نمي تونست مارو ببينه

  پشت نگاهي انداختیه مرده سوار ماشين شود و به 

 سری از روی تاسف تکون داد

 .و حرکت کرد

مرد راننده رو کرد به مردی که منو آورده بود وگفت:راستي نيما رئيس نگفت چرا اینو 

 مي خواد؟

 نيما پز خنده ایي زد و گفت:چرا بعدا بهت ميگم

 سرمو به ماشين تکيه دادم و به مکالمشون گوش ندادم

 گرده؟ االن مهران دنبال من مي
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 االنم مياد نجاتم بده؟

 !نه نمياد

 نمياد من هميشه تنها بودم،و تنها مي مونم

 .با توقف شدن ماشين چشامو باز کردم

 .خارج از شهر بودیم،یه کلبه ی کوچيک توی تاریکي به چشم مي خورد

 نيما:یاال بيا پایين

 از ماشين پياده شدم آروم حرکت کردم

  نيما:مگه چيزی نخوردی دختر؟

 مرد راننده:نيـــما

 نيما کالفه دستي تو موهاش کشيدو گفت:چيه بهرام؟

 بهرام:چرا با دختره اینطوری رفتار مي کني!؟

 نيما:ول کن بهرام

 بهرام عصبي به طرف من اومد از ترس یه قدم رفتم عقب،که یه قدم وایساد

 بهرام:نترس من باهات کاری ندارم

 ترسم ازش یکم کمتر شود

 لبخندی زد

 ام:با من بيابهر

 پشت سرش آروم حرکت کردم
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 (1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

 اون جلو بود من عقب

 همونطور که مي رفتيم از پرسيد

 بهرام:اسمت چيه!؟

 آ..آریمس-

 بهرام:چند سالته؟

 ببخشيد منو آوردین واس بازجویي؟-

 با لبخند برگشت طرفم

 نگاهي به چشام کرد سریع سرمو پایين انداختم

 صدای نيما از پشت اومد

 ود دختره رو ببر تو کلبهنيما:بهرام ز

 ترسم بيشتر شود

  با التماس به بهرام نگاه کردم. شاید این کمکم کنه

 بهرام:نترس فقط یه ساعت تو کلبه بمون بعد ميبرمت یه جای دیگه

 باید گوش مي کردم باید

 چاره ایي جز این نداشتم

 در کلبه رو باز کرد،آروم وارد کلبه ی بوگندو و تاریک شدم

 درو بست،تاریکي همه جا حکم فرما بود

https://www.1roman.ir/
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 رو زمين نشستم،شروع کردم به گریه کردم،هق هق مي زدم

 ساعتي،توی همين حالت موندم

  خبری،نبود

 «مهـــران»

 آریمس کجایي؟

 کجایي!؟

 دارم دیونه ميشم،کجا رفتي بدون من؟

 .همش تقصير منه نباید تنهاش ميزاشتم

 خدا اخه چرا؟

 این دنيای،بزرگ یه نفرو مي خواستم آخه انقدر زیاد بود؟ من فقط از آدمای

 نمي دونستم دارم کجا مي رم

 فقط دلم مي خواست برم

پامو روی پدال گاز گذاشتم،تا مي تونستم سرعتمو بيشتر مي کردم،وقتي به خودم 

 اومدم دیدم خارج از شهرم

 از ماشين پياده شدم

 ...اعش خيلي زیاد بود خيليرفتم نزدیک دره...به پایين نگاه کردم،ارتف

 ...رفتم عقب...داد زدم:خدا

 چرا؟ چرا وقتي عشقمو از گرفتي؟
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 ....خدا

 اشکام،مي ریختن

باالخره گریه کردم،باالخره تونستم طعم گریه و مرگ رو بچشم..من مردی بود که 

 هيچوقت غرورمو نمي شکستم

 ساکت شدم

 صدایي اومد

 هوشيار شدم،اره دوباره تکرار شودــ

 گاهي به اطرافم کردم،کلبه ایي دیده مي شودن

 رفتم نزدیک کلبه،صدای گریه ی یه دختر بود

 به در کلبه نگاه کردم،قفل بود

 ...لعنتي

سنگي،برداشتم و محکم زدم به قفل..نشکست..دوباره کارمو تکرار کردم...باالخره 

 شکست

 درو باز کردم،دختری الغر که از شدت گریه افتاده بود زمين

 ...نزدیکش...نمي خواستم بهش دست بزنم رفتم

 خوب نگاش کردم،آریمس بود

 که افتاده بود رو زمين

 دلم به درد گرفت

 آریمس من شکسته بود
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 ...بخدا اگه دستم بهتون نرسه کثافتا

 .از شوق خوشخالي آریمس رو گرفتم،بغلش کردم

 و محکم به خودم فشارش دادم که اخش در اومد

 مسریع از خودم جداش کرد

 .آریمس منم مهران حرف بزن عزیزم-

 چشاشو آروم باز کرد با دیدن من چشاش دوباره نم دار شود

 مهران منو از اینجا ببر»آریمس:

 باشه گلم،فقط گریه نکن باشه؟-

 پرید تو بغلم و زد زیر گریه

 با اشکاش،جيگرم به آتيش کشيده شود

 ...موهاش باز بود و شالش افتاده بود

 شالتو سرت کن که بریمآریمس گلم بيا -

 با نگراني گفت:نه تو برو اگه تو هم با من باشي ميکشنت

 دستامو مشت کردن

 فهميدم اونا آریمس رو تهدید کردن که اگه نزدیک من باشه منو ميکشن

 نه آریمس،هيچکس نميتونه کاری کنه-

 آریمس:مهران تورو خدا برو

 مبا داد گفتم:آریمس بس کن من نمي تونم تنهات بزار
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 با دادم ترسيد و خودشو به من چسبوند

 (1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

 آریمس:م..مهران تو خدا داد نزن

 از خودم بدم اومد که این دختر معصوم رو ترسوندم

  ببخشيد-

 ...آریمس:مهران ب

 آریـــمس-

 دیگه چيزی نگفت

نمي خواستم فرصت رو از دست بدم،شالش رو برداشتم و سرش دادم..دستشو گرفتم 

 ..زدیم بيرون و از کلبه

 ماشين نزدیک کلبه بود

 سریع سوار ماشين شدیم و حرکت کردم

 «آریمس»

 از یه طرف خوشحال بودم و از یه طرف ناراحت

 خيلي سوال بود که باید از مهران مي پرسيدم

 ...مهران-

 :االن نه آریمس خونه رسيدیم بهت ميگممهران

 سری تکون دادم..باید ازش تشکر مي کردم

https://www.1roman.ir/
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 ...ران ازت ممنامم...مه-

 مهران:بعدا در موردش صحبت مي کنيم

 ناراحت شدم،هر حرفي مي زدم مي گفت بعدا در موردش حرف مي زنيم

 رومو برگردوندم...چشمم به ماه خورد

 .دلم مي خواست با یکي حرف بزنم

 ...مي خواستم از همه چي باهاش بحرفم

 جلو چشامبه ماه نگاه کردم،که یهو چشای نافض مشکي مهران اومد 

 چشامو بستم،دوباره نگاه کردم نبود

 نفسي کشيدم

 به جاده نگاه کردم

 من مي خوام برم خونه-

 مهران:تو غلط کردی

 با بغض گفتم:مهران تو حق نداری با من اینطوری حرف بزني

راست مي گفت..من نمي تونستم از مهران:چرا حق ندارم؟چرا هر کي ميرسه حق داره 

 حقيقت فرار کنم

 سرد و خشک گفتم:من خونه ی هر کس ميرم به غير از شما آقای مهران مهرپرور

 مهران:تو غلط کردی خونه ی هر کسي که دوست داری بری

 ماشينو نگه دار-
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 مهران:آریمس خفه شو

 هدید مي کني؟مهران ولم کن تو مگه چکارمي که اومدی منو ت-

 هيچي نگفت فقط ساکت شود

 با حرص سرجام نشستم

 سرم داشت مي ترکيد چشامو بستم

 يقه بعد ماشين از حرکت وایسادقچند د

 چشامو باز کردم

 دم در یه ویال...یکي از خدمه ها درو باز کرد...ماشين رو برد داخل حياط

 مهران:پياده شو

 و خودش از ماشين پياده شود،ولي من سرجام نشستم

 برگشت بهم نگاه کرد

 مهران:نشنيدی چي گفتم؟

 مي خوام برم خونه ی خودم-

 مهران:آریمس رو اعصاب من راه نرو

 مهران من بهت گفتم نميام-

 دستمو گرفت و با خودش منو کشون کشون برد داخل ویال...تقال مي کردم

 يام مگه زوره!؟لعنتي ولم کن،نمي خوام ب-

 چيزی نگفت..خدمه ها با تعجب نگامون مي کردن
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 دم در یه اتاق وایساد

 ...درو باز کرد و منو پرت کرد تو اتاق و درو بست و رفت

 رفتم درو باز کردم،لعنتي قفل بود

 داد زدم:مهران باز کن این المصبو

 صداش اومد:تا وقتي که یاد نگرفتي خونه ی هرکسي نری باز نمي کنم

 ....لعنتي...خودمو پرت کردم روی تخت و زدم زیر گریه

 «مهران»

 ...اخ..لعنت بهم که انقدر قصه دارش کردم...ولي من مجبورم که این کارو بکنم

کار پيدا کردن کسایي که آریمس رو دزدیدن رو گذاشتم به عهده ی اشکان چون مي 

 دونستم کارشو خوب بلده

 ..اسم رو با لباس راحتي عوض کردم و اومدم بيرونرفتم تو اتاقم،و لب

 نگاهي،به در اتاق آریمس کردم

 ...باید مي رفتم از دلش در مي آوردم

کليد رو توی قفل چرخوندم و آروم درو باز کردم...مثل فرشته ها روی تخت خوابيده 

 بود

 ..درو پشت سرم بستم

 ..روی تخت نشستم..با تکون خوردن تخت بيدار شود

 و آروم باز کردچشاش

 با دیدن من روی تخت نشست و پاهاشو جمع کرد ..روشو کرد یه طرف دیگه
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 آریمس:چي مي خوای!؟

 ...آریمس من مع-

 آریمس:گفتم چي ميخوای!؟

 پوفي کشيدم و گفتم:آریمس من بخاطر رفتار های زشتم ازت معذرت مي خوام

 ..آریمس:خب

 حتي بهم نگاه نمي کرد

 به من نگاه کن-

 دليلي نمي بينم که بهت نگاه کنمآریمس:

 ولي من ميبينم-

 آریمس:اینم مي خوای به زور وادارم کني!؟

 هنگ کردم،یعني انقدر ناراحت شده!؟

 آریمس:مهران مي دوني با حرفات چقدر آتيشم زدی!؟

 ...نه نمي دوني

وقتي حرف مي زد سرم رو پایين گرفتم انگار احساس گناه مي کردم.ـ...چرا خودم از 

 !تباهاتم سردر نيوردم؟اش

 آریمس:ميشه تنهام بزاری!؟

 بدون چون چرایي از اتاقش اومدم بيرون

 ...اهي کشيدم
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 رفتم پایين ميز شام حاضر بود باید آریمس یه چيزی مي خورد

 به خدمه گفتم بره آریمس رو صدا کنه

 دیقه خدمه اومد ولي آریمس نيومد?بعد 

 آریمس کجاست!؟-

 «تن که ميل ندارنقربان آریمس خانم گف»

 باشه مي توني بری-

 ..خدمه رفت ...منم یه سيني برداشتم و از هرنوع غذایي پرش کردم..و رفتم باال

 در زدم و وارد شدم

 پشت به من خوابيده بود

 آریمس:برو به آقا مهران بگو من نمي خوام چيزی بخورم فهميدی؟

 ولي باید بخوری-

 دستم کرد و گفت:کي گفت غذا بيارین!؟ برگشت بهم نگاه کرد و نگاهي به سيني

 ...چيزی نگفتم و نشستم روی تخت

 ..بخور-

 آریمس:نمي خوام بخورم

 باید بخوری-

 روشو کرد یه طرف دیگه..انگار این نمي خواست از رو بره

 یه تيکه کيک شکالتي برداشتم
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 و خوردم..ولش کردم و خودم شروع کردم به خوردن

 نا مال من نبود؟نگاهي بهم کرد و گفت:مگه ای

 چرا مال تو بودن ولي نخوردی من خوردم-

 اخمي کرد و دوباره پشت به من خوابيد

 ولش کن خودم ميخورمشون

 تا ته همه ی غذاهارو خوردم

 خب آریمس جون من برم اگه کاری داشتي من اتاق سمت چپي ام.....بای-

 و از اتاق زدم بيرون

 «آریمس»

 ..ارم از گوشنگي ميميرملعنت بهت...من د

 ...رو نشون ميداد51:3نگاهي به ساعت روی عسلي کردم ساعت

 ...از روی تخت بلند شدم و از اتاق اومدم بيرون

خونه سوت و کور بود..با دقت پامو ميزاشتم رو پله ها که یهو نيوفتم...اخيش تموم 

 ...شدن انگار چقدر زیاد بودن

 رفتم در یخچال رو باز کردم

 استم به ساالدها دست بزنم که صدای پا اومدمي خو

 ...ترسيدم...صدای پا نزدیکتر ميشود

 تو..تو کي هستي؟-
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 مهران:اومدی دزدی بعد ميگي کي هستي؟

 ..اینـکه مهران کله خره

 نخير من نيومدم دزدی فقط یکم گشنم بود-

 مهران:باشه برو بشين واست ميارم

 ..بدون حرفي نشستم روی ميز

 رد و گفت:بيا رو صندلي بشيننگاهي بهم ک

 راحتم-

 مهران:من ناراحتم

 خب-

 سری تکون داد

 غذارو کشيد و گفت:بيا بخور

 بده دستم-

 داد دستم و منم عين ندید بدید ها شروع کردم به خوردن

 تا ته خوردم

 مهران:تعاروف نکن بشقابم بخور

 مرسي سير شدم-

 بلندشدم برم اتاقم که مچ دستمو گرفت

 نگاه کردمبرگشتم بهش 
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 .مهران:دیگه هيچوقت بدون روسری نيا بيرون...چون اینجا خدمه های پسرهم هست

 ببخشيد حواسم نبود-

 مهران:اشکال نداره ولي حواستو جمع کن

 شب خوش-

 و سریع از آشپزخونه اومدم بيرون

 «مهران»

 با هم صيغه شدیم که گناه نکنيم بلخره 

 .چقدر سخته عشقت کنارت باشه ولي،نتوني بهش بگي عاشقشي

 .ت خواب بوددیگه وق

باید مي خوابيدم...از آشپزخونه اومدم بيرون...به اتاق آریمس نگاهي کردمـ...صدای 

 ....آهنگ ميومد

 دیگه واینستادم..رفتم داخل اتاقم و به سه نرسيده خوابم برد

 اخ...این خر مگس کيه!؟

 !تيآریمس:مهران ميکشمت خر مگس خود

 ..سریع چشامو باز کردم

 این اینجا چکار مي کرد!؟

 ببنم مگه اتاق من در نداره؟-

 آریمس:چرا داره
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 اگه من لخت بودم چي!؟-

 آریمس:ولي نيستي

 باشه حاال از تخت من برو پایين-

 آریمس:مگه ميخورمش؟

 نه مو ميریزه-

 !آریمس:اگه زن بگيری چي!؟فک کردی مو نميریزه

 ينجا...حاال بگو واس چي اومدی!؟باشه باشه بشين هم-

 آریمس:امم...راستش من ميخوام..ميخوام برم خونه

با داد گفتم:هزار بار ميگم االن نباید بری خونه به وقتش خودم ميبرمت فک کردی 

 منم دوس دارم اینجا بموني!؟

 ..بهش نگاه کردم..دستاشو گذاشته بود روی گوشاش

 ...آخ..نه ...دوباره ترسوندمش

 ...نبود از صدای بلند و عصبي ميترسهیادم 

 دستاشو آروم از رو گوشاش برداشت...چاش نم دار شود

 سرمو پایين کردم...نمي تونستم اشکاشو ببينم

آریمس:م..مهران من مي خوام برم خونه...نمي خوام اینجا بمونم...نميتونم صدای 

 ..دادهاتو بشنوم..تورو خدا بزار من برم

دن رو بکنم...ببين من ميتونستم وقتي که تو خوابي از اینجا نزار احساس زنداني بو

 برم
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 ..ولي نرفتم...ميخواستم بهت بگم

 برو بيرون-

 نگاهي بهم کرد رنگ نگاش عوض شود

 از اتاق رفت بيرون

 و من موندم یه دنيا غم

 «آریــــمس»

 ...اشکامو پاک کردم،و رفتم داخل اتاق...کيفم رو برداشتم و از ویال زدم بيرون

 ..فک کرده کيه!؟هر چي بهم ميگه منم بگم چشم

 تو کوچه اون کوچه پرسه زدم

 باالخره رسيدم خونه

 کليد رو توی قفل چرخوندم

وارد حياط کوچيکم شدم...چقدر دلم برای این حياط تنگ شده بود..ـ..وارد خونه 

 شدم

 خونه ی کوچيکم...شالم رو در آوردم و روی زمين نشستم

 ...خود آدم نميشه...وااای شکمم..صبحونه هم نخورده بودمهيجا مثل خونه ی 

 ...بيخيال

 صدای زنگ موبایلم در اومد

 نگاهي به موبایلم کردم
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 شماره ناشناس بود..دکمه ی اتصال رو زدم

 بله-

 مارال:وای آریمس خودتي؟

 بله خودمم شما؟-

 مارال:کوفت منم مارال

 ..توی مغزم در حال جستوجوی مارال بودم

 خودتي!؟؟چقدر دلم برات تنگ شده بود نامرد خوبي؟امير اقا خوبن؟ مارال-

 مارال:خوبن سالم ميرسونن

 کجایي؟-

 مارال:یه خونه ی کوچيک گرفتيم دیگه قراره هميشه ایران بمونيم

 وای مارال ميدوني چقد خوشحالم کردی؟-

 مارال:باش االن احساساتي نشو فردا ميام دیدنت

 خوشحال ميشم-

 المارال:پس فع

 فعال-

 واای مارال دوست دوران دبيرستانم بود...دوستيمون هيچوقت بهم نمي خورد

وقتي که من والدینم رو از دست دادم...اون ازدواج کرد و رفت خارج...و االن هم 

 ...خودتون ميدونيد دیگه
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 .. خوشحال شدم..سریع کيفم رو برداشتم...و رفتم بازار

 ..دمهر چيز خوش مزه ایي ميدیدم مي خری

 با دست پر وارد خونه شدم

 مهران:به به باالخره خانم تشریف آوردن

 اخمي کردم و گفتم:تو اینجا چکار مي کني؟

 با اخم اومد نزدیکم

 ..خوردني ها از دستم افتادن

 منو سفت چسبوند به دیوار

 ..مهران:ببين آریمس خانم خوب گوشاتو باز کن کاری نکن که ضررت باشه

 ميادمهران داره دردم -

 خنده ایي کرد

 مهران:وقتي اون بياد دردت نمياد؟

 با تمام توانم هولش دادم و زدم زیر گوشش

 به تو هيچ ربطي نداره فهميدی اقای مهران-

 مهران:پس واس همين مي خواستي بيای خونه

 داد زدم:خفه شو مهران

 با لحن آرومي گفت:نکن این کارو نکن آریمس

  گریم شدت گرفت
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 دم و زدم به سينشدستامو مشت کر

 ...تو چي فک کردی لعنتي!؟فک کردی من-

 ت...تو چکار کردی!؟-

 واممهران:م..من معذرت مي خ

 مي خواستم بزنم زیر گوشش

 اشکام مي ریختن

 دستمو از دستش جدا کردم

 مهران از اینجا برو-

 مهران:آریمس من کاری نکردم که دليل بشه از اینجا برم

 !ولش کردم رفتم داخل اتاقم،من چکار کردم؟مهران چکار کرد

 روی زمين خوابيدم

 فکر کردنشروع کردم به فکر کردن،بعد از 

 مهران:هميشه رو زمين مي خوابي!؟

 ...دیگه جایي ندارم که بخوابم-

 مهران:چرا هنوز عاشق نشدی!؟

 هنگ کردم این دیگه چه سوالي بود!؟

 چون هنوز بزرگ نشدم...تو چرا ازدواج نکردی!؟-

 مهران:چون تو هنوز بزرگ نشدی



                 
 

 

 تهراني مارسا  |مرد باشرمان 

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

 کنید

 

44 

 

 پایين انداختم دهنم وا موند..سرمو

 خنده ایي کرد که باعث شود منم بخندم

 مهران:مي دونستي وقتي ميخندی رو گونت چال ميوفته؟

 ..هيچي نگفتم

 چکار مي کني!؟-

 !کمرت درد مي گيره-

 رنگ چهرش عوض شود

 حالت خوبه!؟-

 د و کنارم خوابيدسری تکون دا

 ...توی سکوت بودیمـ

 .. مهران:دوست دارم

 9مهران بلندشو ....مهران ساعت -

 ...بيدارشو

 مهران:بزار بخوابم

 نميشه باید بيدارشي-

 ...نشست سر جاش و به کمرش کش قوصي داد

 مهران:ساعت چنده؟

-9:40 
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 مهران:حموم کجاست؟

 بهش نشون دادم

 ...ت حمومسری تکون داد و رف

دني هایي که دیروز گرفته رلباسم رو که رو زمين بود،برداشتم پوشيدم...از خو

 .بودم،واس خودم و مهران سفره ی کوچيکي درست کردم

 مهران:به به

 ...لبخندی زدم،و نشستم روی زمين

 .مهران هم کنارم نشست،و شروع کرد به خوردن

 مهران:نمي خوای برگردی پيشم و به اون خونه!؟

 .ت از خوردن برداشتمدس

 نه مهران،خونه ی من اینجاست-

 مهران:خب باشه،اونجا هم ميتوني خونه ی خودت حساب کني

  نه،من مي خوام اینجا بمونم-

 ..عصبي شود...مي دونستم االناست که داد بزنه

 ترو خدا داد نزن-

 دهنش خشک شود...من دیونه هم اشکام مثل چي مي ریختن

 رسي؟از چي مي ترسي!؟مهران:چرا انقدر مي ت

 لبام ازت ترس بهم مي خوردن،نمي تونستم حرف بزنم
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 ...مهران اومد کنارم و سرمو رو سينه ی مردونش گذاشت

  مهران:غلط کردم،گوه خوردم،دیگه گریه نکن...دیگه تکرار نمي کنم

 ...یکم آروم شدم،نه بخاطر حرفاش،بلکه برای داشتن آغوش گرمش

گفت:دیگه داد نمي زنم...هر وقتم خواستي مي توني بيای منو از خودش جدا کرد و 

 !اون خونه..باشه گلم

 سری تکون دادم

 .مهران هم رفت کتشو برداشت و با یه خداحافظي رفت

 و من موندمو یه خونه ی سوت و کور

 .اهي کشيدم و ظرف هارو جمع کردم،و بردم توی ظرف شویي گذاشتم

 حوصله ی شستن نداشتم

 .يقه ایي گرفتم و اومدم بيروندقدچنرفتم یه دوش 

 زنگ صدای موبایلم بلند شود

 مارال بود

 الو سالم-

 مارال:باز رفت رو پيغام گير

 خنده ایي کردم

 !مارال:امروز انگار خيلي خوشحالي

 .با یادآوری مهران لبخندی عميق مهمان لبام شود
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 خب بگو ببينم چرا مزاحم شدی؟-

 هيچي گفتم بهت خبر بدم دارم مياممارال:اوه..حاال ما شدیم مزاحم؟...

 ..اها باشه منتظرم-

 مارال:پس فعال

 فعال-

 .گوشي رو قطع کردم، و رفتم لباسم رو با یه لباس راحتي تعویض کردم

 نگاهي به خونه کردم،اره خودشه

 مثل هميشه تميز و مرتب

 .صدای در زدن اومد

 .ه رو شدمسریع رفتم درو باز کردم،که با قيافه ی خندون مارال رو ب

 .چقدر تغيير کرده بود.االن خيلي خوشگل تر شده بود

 .مارال اومد بغلم کرد،سفت فشوردمش به خودم

 مارال:سالم خوشگلع

 ..سالم بيا تو-

 درو پشت سرش بست اومد داخل

 ...نگاهي به حياط کرد و گفت:مثل هميشه،نه خودت تغيير کردی نه زندگيت

 .خونه شدیم لبامو بهم فشوردم و با مارال داخل

 .رفتم داخل آشپزخونه و شربت بردم بهش تعاروف کردم
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 .روی زمين نشستم

 چه خبر؟-

 مارال:سالمتي...عاشق نشدی!؟

 !چه سوال سمجي-

 مارال:تو سوالمو جواب بده

 نه-

 یه تای ابروشو داد باال،ولي چيزی نگفت

 رفتم داخل آشپزخونه تا واسش چي درس کنم!؟

 یا قهوه؟ مارال چای-

 مارال:هر دو

 باش -

 واس خودم،یه فنجان قهوه درست کردم و برای مارال یه ليوان چای و یه ليوان قهوه

 «مهــــران»

واای خدا...کمرم خيلي درد مي کنه چجوری اون دختر ميتونه روی زمين سفت و 

 سنگي بخوابه.؟

 .رداشتم،و از اتاق اومدم بيرونکتمو ب

 منشي:آقای مهرپرور پرونده ی دادگستری آماده است؟

 اره تو اتاقمه-
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 .و از شرکت زدم بيرون

 .سوار ماشين شدم،نمي دونستم کجا برم همينجور تو خيابونا پرسه مي زدم

 یهو چشمم خورد به یه تخت سرخ دو نفره...توجه ام رو جلب کرد

 رفتم داخل ، از ماشين پياده شدم و

 فروشنده:سالم،چيزی الزم دارید؟

 اره این تختو-

 خنده ایي کرد و گفت:قيمتش خيلي زیاده

 پزخنده ایي زدم و گفتم:چقدره؟

 فروشنده:این با ميز آرایش یک ميليون پونصد تومن

 مي خوامش-

 .انگار فک نکرد که مي خوامش ولي من اینو مي خوام هر جور شوده مي خوامش

 مئني؟فروشنده:مط

 گفتم مي خوامش-

 .مبلغ رو پرداخت کردم و یه ماشين گرفتم که تخت و ميز آرایش رو بيارن

 سوار ماشين شدم و حرکت کردم به طرف خونه ی آریمس

 دم در خونه رسيده بودم

 از ماشين پياده شودم و رفتم دم در

 .در زدم
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 «آریــمس»

 صدای در بلند شود

 بياد؟ مارال با تعجب پرسيد:کسي مي خواست

 نه..برم ببينم کيه؟-

 چادرم رو سرم کردم و رفتم دم در

 .درو یکم باز کردم

 .کسي نبود...ترس تمام وجودم رو برداشت

 ....مي خواستم درو ببندم که

 «مهــران»

 ..مي خواست درو ببنده که سریع دستم و گذاشتم الی در

 ..با دیدنم سریع درو ولش کرد

 ن تویي؟چيزیت نشد؟با ترس و اضطراب گفت:م...مهرا

 .با چادرش صدبرابر زیبا تر شده بود

 ...دردمو فراموش کردم و رفتم نزدیکش، بغلش کردم و به خودم فشوردمش

 آریمس:آخ..مهران یواش تر

  یکم فشارم رو کمتر کردم

 آریمس:ح..حالت خوبه؟

 .از بغلم کشيدمش بيرون به چشای معصوم و آبيش نگاه کردم
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 .سرشو آورد پایين و چيزی نگفت -

 «آریمس»

 .از شوق خوشحالي روده ی بزرگ روده ی کوچيک رو مي خورد

 ..مارال:اووهم

 و مهران برگشتيم ببينيم کيه؟من

 وای به کل یادم رفته بود مارال اینجاست؛

 مهران نگاهي به من کرد یعني کيه؟

  مارال نزدیک تر اومد

 مارال:شرمنده نمي خواستم خلوتتون رو بهم بزنم

 مهران:نه نه این چه حرفيه؟

 مارال:آریمس معرفي نمي کني؟

 .مهران هستم نامزد آریمسخواستم معرفي کنم که مهران زودتر گفت:من 

 .تا شود،دوتا مال خودم دو تا دیگه هم قرض گرفته بودم4چشام 

 مارال:نامزد؟

 نگاهي به من کرد

 ..مهران:امم..قراره نامزد کنيم...منظورم اینه

 مارال:اها...منم مارال هستم دوست آریمس

 مهران:خوشبختم
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 مارال:منم همينطور

 ..ه بودماین وسط من بدبخت بودم که گير کرد

 مارال:خب آریمس جون من برم تو خونه

 ...لبخندی زدم،و مارال رفت داخل خونه

 مهران:خب دیگه منم برم

با اعصبانيت رفتم جلو که باعث شود چادرم بيوفته...محل ندادم..یقشو گرفتم..و تو 

 ..چشاش خيره شودم

 !چشامو ریز کردم و گفتم:تو چي به مارال گفتي؟نامزدمي؟که اینطور

 کي زدم پس گردنشی

 مهران:چرا ميزني دیونه؟

 خب نامزد حق داره نامزدشو بزنه درسته؟-

 مهران:نه این گزینه درست نيست

 .خنده ایي کردم مهران انگشت اشارشو آورد جلو و تو چال گونم گذاشت

 زدم دستش و گفتم:چکار مي کني؟

 مهران:دوست دارم سوراخش کنم

 اینجا اومدی؟غلط کردی...حاال بگو ببينم چرا -

 .مهران:واست یه هدیه آوردم

 هدیه!؟-
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 ..مهران:اره....بيارینش

 به در نگاه کردم،چندنا پسرک بودند که دستشون یه تخت سرخ دو نفره بود

 این چيه؟-

 مهران:تخته واس تو گرفتمش خوبه یا برم عوضش کنم؟

 ....ولي من تخت نخوا-

 .یه بپذیرميدونم نخواستي ولي اینو به عنوان هدمهران:

 مي خواستم اعتراض کنم که گفت:اگه قبول نکني دیگه باهات قهرم

 .خندم اومد مثل بچه ها مي خواست قهر کنه

 باشه دیونه-

 ...بعد از گذاشتن ميز و تخت هم مهران رفت هم پسرا

 .داخل خونه شدم

 .مارال موهامو گرفت که اخي کشيدم

 ني؟مارال:حقته چرا به من نگفتي مي خوای نامزد ک

 ولم کني ميگم-

  ولم کرد و اومد جلوم اخمي کرد..و بعد پرید بغلم

 مارال:وای آری مي دوني چقد خوشحالم؟

 اره ميدونم-

 روی زمين نشستم و تمام جریان رو براش تعریف کردم از سير تا پياز
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 فقط جریان دیشب رو بهش نگفتم

 .نزدیکای عصر بود که با مارال خداحافظي کردم

 ...در یخچال رو باز کردم و با دیدن پاپایا آب از دهنم ریخت

پاپایا رو آوردم بيرون و شروع کردم به خوردن...اولين پاپایایي که گذاشتم تو دهنم 

 .حالم بهم خورد

 .سریع رفتم دستشویي و تمام محتویات که خورده بودم رو باال آوردم

 .ند دست آب پاشيدم رو صورتمچ

 یعني چي؟یعني این حقيقت داره؟

 نه این ممکن نيست!؟

 ..کيفم رو برداشتم و از خونه زدم بيرون

 .تمام راه رو تا آزمایشگاه پياده رفتم

 ..نوبت گرفتم و نشستم رو صندلي ها

- 

 خانم جواب آزمایش کيه؟

 خانم پرستار:اسمتون؟

 آریمس تهراني-

 .مشغول شودسری تکون داد و 

 خانم:بفرمایيد مبارکه شما دارید مادر ميشيد؛

 خشکم زد؛من دارم مادر ميشم؟
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 مادر؟

 !نه غيرممکنه

 خانم پرستار:خانم حالتون خوبه؟

 .بله ..یه لبخند مصنوعي زدم و برگه رو ازش گرفتم-

 از آزمایشگاه زدم بيرون

 تموم راه رو تا خونه پياده رفتم

 .وارد خونه شدم

 .ریه...خودمو پرت کردم روی تخت و هق هق زدمزدم زیر گ

 نمي دونم تا کي تو این حالت بودم

 .که با صدایي به خودم اومدم

 برگشتم،دیدم مهران که توی چارچوب در وایساده،و داره با تعجب نگام مي کنه؛

 !مهران:چي شوده؟کسي بهت چيزی گفته

 .از خشمم تعجب کردم با خشم خشمي که هيچوقت کسي ندیدتش...خودم

 چي مي خوای لعنتي؟بدبختم کردی دیگه بس نبود؟واس چي اومدی اینجا؟-

 .با کشيده ایي که از دست مهران خوردم تعجب کردم

 .بهش نگاه کردم خشمش از خشم منم بدتر بود

 .شونه هامو تو دستش گرفت و تکونم داد

 ت..تو به چه حقي رو من دست بلند کردی!؟-
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 چرا نمي خوای بفهمي من،دوست دارم لعنتيمهران:آریمس 

 این سواالی بي جا دیگه چيع؟

 دستاشو از رو شونه هام برداشتم

و رفتم جواب آزمایش رو پرت کردم رو صورتش و نشستم رو زمين و زار زار گریه 

 .کردم

 .بعد چنددیقه اومد کنارم نشست

 م اینجوری شه؛با صدایي که از ته چاه اومد بيرون گفت:آریمس من نمي خواست

 ولي شود-

 .مهران:نگران نباش کارای عقد رو انجام ميدم و ميریم عقد مي کنيم

 فک کردی خاله بازیه؟-

 .مهران:هر چي مي خوای فک کن ولي من مي خوام خودم از بچم مواظبت کنم

 اون اگه بچه ی توئه بچه ی منم هست فهميدی؟-

 کارو مي کنم؛ مهران:پس مي خوای چکار کنم؟ها؟تو بگو من همون

راست مي گفت چاره ایي جز این نداشتم هم مهران منو ميتونست خوشبخت کنه هم 

 ..پدر خوبي واس بچم باشه...چيزی نگفتم

 بلندشود و بوسه ایي به موهام زد

 .مهران:منتظرم باش خيلي زود برمي گردم

 ..و رفت..بدون اینکه حال منو ببينه

 ...روزها و هفته ها مي گذشتن ولي خبری از مهران نبود
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 امروز تصميم گرفتم بهش زنگ بزنم

 گوشيمو برداشتم و بهش زنگ زدم

 با اولين بوق برداشت

 الو..ـ-

 صداش آشفته بود

 مهران خوبي؟-

 ...مهران:بد نيستم

 ...مهران م-

 مهران:ميدونم واس چي زنگ زدی ولي یکم دیگه منتظر باش

 عصبي شدم

من دیگه صبرم تموم شده...تا کي مي خوای صبر کني؟بخدا اگه همين امروز نيای -

 .واس خواستگاری ميرم به همه ميگم

 اهي کشيد

 نوادم همشون اونجانبيا همون ویالی قبلي خو?مهران:باش پس ساعت 

 خوشحال شدم

 باش پس فعال-

 مهران:خدافظ

 .بود پس وقت داشتم2االن ساعت 
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رفتم دوش گرفتم و یکي از لباس هایي که مهران واسم گرفته بود رو 

 ..پوشيدم،آرایشي مالیم کردم و آماده برای رفتن

 .بود?نگاهي به ساعت کردم ساعت

 ...کيفم رو برداشتم و آماده برای رفتن

 «مهـــران»

 ...دختره ی احمق فک کرده ميام خواستگاریش

 گوشيمو از جيبم در آوردم و شماره ی محسن رو گرفتم

 .با سومين بوق برداشت

  محسن:به،آقا مهران

 سالم داداش محسن-

 محسن:سالم داش جون

 یه کاری ازت مي خوام-

 محسن:بفرما داش جون

 ..و گوشي رو قطع کردم -

 «آریمس»

 با خوشحالي به طرف ویال حرکت کردم

 توی راه موبایلم زنگ خورد

 مارال بود
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 دکمه ی اتصال رو زدم

 جانم ماری؟-

 .مامير:سالم آریمس خانم من امير هست

 سالم امير آقا خوب هستيد؟مارال کجاست؟-

 امير:من یه کار فوری دارم باید برم ..حال مارالم خيلي بده اگه ميشه بيایي پيشش؟

 چي مي گفتم؟نه؟اگه مي گفتم نه مارالم رو از دست مي دادم

 مارال توی هر شرایط کمکم کرد و پيشم بود حاال نوبت منه

 باش ميام-

 يلي فوریه و گرنه مزاحمتون نمي شدیمامير:باور کنين کارم خ

 این چه حرفيه مارال خواهر منه-

 امير:خداحافظ

 خدافظ-

 گوشيو قطع کردم...اهي کشيدم

 .باید به مهران خبر مي دادم

 .شمارش رو گرفتم بر نداشت

 .چندبار دیگه تکرار کردم بازم برنداشت

 .تصميم گرفتم به تلفن خونش زنگ بزنم

 شود با دومين بوق برداشته
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 صدای خانمي جوان به گوش رسيد

 ...مهرا:الو

سالم من آریمس هستم،به مهران بگيد من نمي تونم بيام اگه مشکلي نيس فردا -

 ميام...فعال

 .گوشي رو قطع کردم و راهمو کج کردم به طرف خونه ی مارال حرکت کردم

 «مهـــرا»

 وا این دختره کي بود؟

 چکار به داداش مهران داشت؟

 ش ببينم چه خبره؛ميرم ویال

 ...آماده ی رفتن به خونه ی داداشيم

 .توی راه چند جعبه شيریني گرفتم و سوار برماشين شدم

 ماشين رو پارک کردم و جعبه هارو برداشتم،زنگ درو زدم

 باز شود

 با خوشحالي وارد حياط شدم

 مي خواستم در بزنم که باز شود

 .چهره ی مردی ميانسال ظاهر شود

 خانميه که مهران ازش حرف مي زد محسن:پس این

 چي؟کدوم خانم؟یعني مهران در مورد من حرف زده؟
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 دستمو گرفت و برد داخل اتاق

 جعبه ی شيریني ها افتاد از دستم

 منو برد داخل اتاق

 سه تا پسر هم سن و سال خودش بودن

 ..دستمو گذاشتم جلوی بينيم

 وشگلع؟محسن:چيه خانم خ

 «مهــران»

 هه...االن دیگه فک کنم کار اون بچه تموم شوده...برم ببينم در چه حاليه؟

 .حرکت کردمسوار بر ماشين شدم و به طرف ویال 

 .از ماشين پياده شدم و وارد ویال شدم

 نه؟

 ..این چيزی که من ميبينم دروغه

 .رفتم جلو

 نه؟..

 ..این این که مهرا هست

 .خواهرگلم هست...ولي مگه قرار نبود

 ...داد زدم:نه

 ... همش تقصير منه
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 ... عصبي بودم....دیونه

 ....کاری نمي تونستم کنم جز

 رفتم در ماشين رو باز کردم و اسلحمو بيرون کشيدم و گذاشتم رو قلبم

 قلب نه در واقع سنگ بود،

 ...این قلب نبود....پس باید این سنگ شکسته بشه

 ..ماشه رو کشيدم عقب و زدم

 ..همه چيز رو تموم کـردم

 ...همه چيز رو

 پایان

 پيشنهاد مي شود

  ۳۱۳۱نگار  |رمان موجوداتي به نام از ما بهتران )جلد دوم: زیرزمين( 

 tear goddess | !رمان من دخترم

  f.sama.sh |رمان هم نفس اجباری
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