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کاری از رمان سیتی
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به نام خدا

اسم رمان:قلبم طاقت بیار
نویسنده:بیتا منصوری
خالصه :زندگی کردم با این سختی
سختی نگویم این غم است
غم از دست دادن روحم،جانم
این زندگی نیست رگبار غم است
خالصه:
داستانی زییا که داستان زندگی یک دختر درد کشیده و فقیر را به تصویر میکشد.
داستان دختری که بخاطر پانصد هزار تومان فروخته میشود.
فروخته میشود به یک مرد سن و سال دار.
این مرد چهار پسر دارد و در این بین ،دو نفر از پسرهای این آقا ،عاشق دخترک قصهی ما میشوند.
یکی با خشم ،عصبانیت و شکنجه دادن دخترک عشق خود را نشان میدهد ولی پسر بعدی با عشق و محبت.
کدام یک پیروز میشود؟ کدام یک قوی تر است؟ عشق پیروز میشد یا قدرت؟
دخترک قصه کدام را انتخاب میکند؟
ژانر :عاشقانه ،غمگین ،اجتماعی ،معمایی ،درام و کمی پلیسی

عضو انجمن رمان سیتی
وبسایت ما
www.roman-city.ir
با لگدی که به پهلوم زدن از خواب بیدار شدم.
سریع سرجام نشستم که دیدم داریوش با اخم نگاهم میکنه و گفت« :چیه؟ نگاه میکنی؟ پاشو گمشو برو سرکارت تا نزدم لهت
نکردم» .
چشمی گفتم و از جام بلند شدم.
از اتاق بیست متری ای که خونه ی من و سه تا از داداشام و آبجیم و بابای معتادم بود بیرون اومدم.
به سمت حوضچه ای که وسط حیاط بود رفتم و دست و صورتم رو شستم.
توی این مثال ساختمون ،تقریبا ده تا خانواده زندگی میکنن ولی فقط یک دستشویی داره.
تو صف دستشویی وایسادم تا نوبتم بشه.
حدودا بعد از نیم ساعت نوبت من شد و رفتم کارم رو کردم و برگشتم و دوباره دستم رو شستم و به سمت اتاق رفتم.
رفتم پشت پرده و مانتوی کهنه ی مشکیم رو که اگه بهش دست میزدی پاره میشد رو تنم کردم.
شلوار لی کهنه ی گشادم رو پام کردم و مقعنه ی مشکیم رو سرم کردم و رفتم شیشه پاک کن و دستمالم رو برداشتم و از
اتاق بیرون زدم.
کتونی کهنه ام رو که داداش دانیال لطف کرده بود و از حراجی ده تومن گرفته بود اونم سه سال پیش رو پام کردم.
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از خونه بیرون زدم و به سمت خیابون ها رونه شدم.

کنار خیابون منتظر قرمز شدن چراغ بودم تا برم و باز هم طبق معمول غرور نداشته امو بشکونم و شیشه های ماشین های
پسرهای پولداری که با هیز بازی به سروتنم نگاه می کنن تمیز کنم.
تا چراغ قرمز شد به سمت ماشین ها رفتم.
بهشون دستمال رو نشون میدادم که اونا هم با سر بهم میفهموندند میخوان یا نه.
یکی از پسرها سرش رو از شیشه ی ماشین بیرون آورد وگفت« :جون عزیزم چرا اینجا کار میکنی بیا پیش خودم بهت پول
خوبیم میدم عروسک» .
با شنیدن این حرف عصبی به سمت پسر برگشتم و گفتم« :چی زر زر کردی؟ »
فکر کنم شنیدییکبار دیگه بگواخبار دوبار تکرار نمیشه.با عصبانیت چاقو ای رو که همیشه تو جیبم بود در آوردم ،خم شدم و فرو کردم داخل الستیکش.
پسره به خودش که اومد شروع کرد به داد و بیداد کردن.
منم از ترس اینکه نکنه داداش داریوش بفهمه و باز با کمربند بدنم رو سیاه و کبود کنه به سرعت فرار کردم.

ساعت هشت شب بود که با خستگی به سمت خونه رفتم .وارد کوچه که شدم باز هم اراذل تو کوچه بودن.
از ترس سرم رو انداختم پایین و به سرعت از جلوشون عبور کردم.
که همه اشون زدن زیر خنده وگفتن« :آخی جوجه کوچولو بدو بدو نخوریمت» .
ودوباره زدن زیر خنده.
به حرفهاشون توجه نکردم و به سرعت رفتم.
جلوی درمون که رسیدم بازهم اون مرتیکه ی هیز مصطفی رو دیدم که اومده بود دنبال یکی از دخترهای سکینه خانوم برای
کارای زشت و خراب.
بی توجه به دل قلوه دادن اون دوتا وارد حیاط شدم و رفتم سمت اتاقمون.
که دلناز رو مشغول شستن دست و صورتش دیدم.
دلناز مثل اسمش خیلی دل نازک بود و خیلی هم حساس از من یک سال بزرگ تر بود .من هفده سالمه و اون هجده سالش.
با لبخند بهم گفت« :سالم آبجیه خوشگلم».
لبخندی زدم وگفتم« :سالم آبجی» .
امروز کار بود؟پوزخندی زدم گفتم « :آره ،امور سیاسی رو حل کردم و اومدم» .
لبخند تلخی زد وگفت« :هه تقدیر ما اینه دیگه منم باید گل هارو بفروشم اونم همه اش رو که داریوش من رو به بار کتک
نگیره» .
با لبخند تلخی گفتم« :بیخیال آجی جونم اینم تقدیر ماست .خدا هیچوقت دوست نداشته مارو ببینه و واسه همین حال و روز ما
اینجوریه» .
دلناز گفت« :راستی دلبر؟ »
جونم؟بابا باز موادش دیر رسیده و خونه رو بهم ریخته بود.اوف حاال موادش رو بهش دادن؟آره دادمهر واسه اش خریده بود.خوبه حداقلش اینه که زیر کتکاش جون نمیدیم که چرا از صبح کار میکنید پول ندارید.با دلناز وارد خونه شدیم که متوجه یک پیرمرد شدیم که خیلی سر و وضعش خوب بود و معلوم بود از اون باال باالیی هاست.
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با دلناز سالم جمعی دادیم و به سمت اتاقمون رفتیم ،منظورم از اتاق ،پشت پرده است که از اتاق جدا شده.
نشسته بودیم که صدای سه تااز خرای محله اومد .منظورم از سه خر سه تا داداشامه.
مرده گفت « :اینجا بازی رو شروع کنیم یا میریم خونه ی ما؟ »
داریوش گفت« :نه همینجا خوبه بازی رو شروع کنیم».
من و دلناز تو اتاق بودیم و داشتیم باهم حرف میزدیم.

نزدیک سه ساعت بود که داشتن قمار بازی میکردن که یکدفعه صدای مرده اومد که گفت« :دخترا بیاید بیرون» .
ازجامون تکون نخوردیم چون اگه میرفتیم داریوش کله امون رو میبرید.
که داریوش گفت« :دخترا بیاید» .
با شنیدن صدای داریوش بلند شدیم و بیرون رفتیم.
که مرده گفت« :خب دخترا اسم شما چیه؟ »
دلنازمنم دلبرخب دلناز و دلبر داداشتون یک میلیون به من باخته و پولی هم نداره .یا باید خونه رو به من بده یا اینکه شما دو تا رو.با شنیدن این حرف کپ کردم.
یعنی چی؟
یعنی ارزش من و دلناز فقط یک میلیون؟
یعنی هرکدوممون پونصد هزار ارزش داریم؟
نه نه امکان نداره .داداشای ما هرچقدر هم بی عار باشن بی غیرت نیستن امکان نداره این کارو بکنن .نه نه نمیشه.
صدای اطراف برام گنگ بود اصال نمیشنیدم که چی میگفتن.
که با صدای مرده که گفت« :کنار هم بشینید» به خودم اومدم.
با نارضایتی نشستم و دلناز هم با چشم های بارونی کنارم نشست.
مرده گوشیش رو که از این گوشی بزرگا بود بیرون آورد.
پشتش یه سیب گاز زده بود .دادمهر اسم این مارک رو گفته بودا.
اسمش ...اسمش آهان آیفون یا اپل بود آره.
خب از مایی که بیشتر از ابتدایی سواد نداریم نمیشه بیشتر از این توقع داشت.
با صدای چیکی که از گوشی اومد به گوشی نگاه کردم.
مرده گفت« :انتخاب با پسرامه .اونا باید یکی رو انتخاب کنن» .

منتظر نشسته بودیم.
اون لحظه حس گوسفندی رو داشتم که قرار بود انتخاب بشه.
تعجب میکردم که هیچکدوم جیک نمیزدن.
یعنی راضی ان که من و دلناز بریم؟
بغض داشت خفه ام میکرد که یکدفعه گوشی مرده زنگ خورد.
جواب داد« :جونم پسرم؟»
صداش بلند بود جوری که همه امون میشنیدیم.
بابا این عکس دخترایی که برام فرستادی چیه؟پسرم من تو یک قمار بردم حاال داداش این دخترا پول نداره .ضدوتا گزینه داریم یا اتاق بیست متری شون یا این دوتادخترا.
طلبت چقدره؟یک میلیون.با اینکه این دوتا دختر بیشتر از نهصد هزار نمیارزن ،اما خب از اون خرابه بهتره.اون لحظه شکستم.
غرورم ،قلبم ،روحم ،جسمم و  ...همه و همه شکست.
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خدایا به کی بگم که من یک کاال نیستم؟
منم انسانم منم حق زندگی دارم ولی اینا من و دلناز رو به چشم یک کاال میبینن که قراره بفروشنمون.
اون هم سر یک میلیون خدایا نمیتونم باور کنم برام قابل هضم نیست.
مرده گفت« :خب حاضر شید باید ببرمتون شماها هم یه جور کادو اید واسه پسرام».

بغضم ترکید و شروع کردم به گریه کردن که ناگهان سمت چپ صورتم سوخت .به اونی که اینکار رو باهام کرد نگاه کردم که

دیدم دادمهر زده تو گوشم با بهت نگاه اش کردم .از هرکی توقع داشتم ولی از دادمهر نه.
دادمهر با چشم های اشکی که من اولین بار بود اینجوری میدیدم اش گفت« :قوی باش دلبر قوی باش .تو هیچ وقت ضعیف
نبودی و نخواهی بود».
بغلم کرد و زمزمه وار گفت « :نمیخواستم اینجوری بشه ولی مجبوریم».
متوجه حرف اش نشدم ولی این رو خوب میدونستم که باید به کی خشم خودم رو نشون بدم.
به سمت داریوش حمله کردم و یقه اش رو گرفتم وگفتم« :ازت بیزارم .ازت بدم میآد تو این بال رو سرمون آوردی».
به سمت بابا رفتم وگفتم« :حالم از تو هم بهم میخوره» .
ولی انقدر خمار بود که اصال متوجه حرف هام نمیشد.
به سمت دانیال رفتم وگفتم« :از تو هم چندان خوشم نمیآد یک آدم عوضی که لنگه نداری ازت بدم میآد» .
جیغ زدم« :از همه اتون بدم میآد» .
چندتا مرد گنده وارد اتاق شدن و من و دلناز رو گرفتن.
فقط میخواستم ولم کنن پس شروع کردم به دست و پا زدن.
دست و پا میزدم و میگفتم« :ولم کنید آشغاال ولم کنید» .
اما اون ها بی توجه به حرف هام ،هم من و هم دلناز رو سوار ماشین کردن و بردن.
اون پیرمرده خرفت به یک نفر زنگ زد وگفت« :سالم پسرم سروش خوبی؟»
......مرسی پسرم.....آره کارت دارم امشب بیا عمارت من به شروین بگو بیاد .البته اون خبر داره......نه به ساشا زنگ نمیزنیم واسه اون سوپرایز بمونه.....باشه خداخافظ.گوشی رو قطع کرد ،حدوداً دوساعت تو راه بودیم من فقط جیغ میزدم و به زمین و آسمون فحش میدادم.
آخر پیرمرد کالفه شد وگفت« :ببین دختر تو داری به سپهر محتشم فحش میدی؟
تا االن هم چیزی نگفتم بخاطر حال بدت بوده ولی بگم شروین وسروش مثل من نیستن» .
گفتم« :احتشامی ،محتشمی من کاری ندارم .من رو بکشید ولی به اون جهنم نبرید».
پوزخند صدا داری زد وگفت« :جهنم جایی بود که شما زندگی میکردید اینجایی که دارید میرید بهشته» .
هق هق ام شدت گرفت.
تعجب میکردم که چرا صدای دلناز در نمیآد.
بهش نگاه کردم که با بهت به جایی نامعلوم زل زده بود.
راننده جلوی یک عمارت ایستاد با یک چیزی که شبیه کنترل بود ولی کوچیک تر ،در رو باز کرد.
وارد عمارت که شدیم ،دوتا ماشین خوشگل از این ماشین خارجی ها جلوی خونه بود.
ماشینه نگه داشت ،و من و دلناز رو به زور پیاده کردن.
گفتم «:ولم کنید آشغاال من با شما هیچ جا نمیآم» .
صدای یک پسر اومد که گفت
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«هوی چته تو؟ »
برگشتم سمت صدا که دیدم دوتا پسر قد بلند و خوشتیپ و هیکلی روبه روی من ایستادن
با گستاخی جواب دادم« :به تو چه؟ مگه تو جای منی که زر مفت میزنی؟ »
پسره هر لحظه سرخ تر و سرخ تر میشد تا اینکه داد زد« :مهدی فلک رو بیار» .
رنگ از روی دلناز رفت و بعد از اون همه الل موندن گفت« :نه توروخدا خواهرم یه ذره زبونش تند و تیزه این کار رو باهاش
نکنید».
متوجه حرف هاشون نبودم اما وقتی فلک رو آوردن و من رو به فلک بستن متوجه شدم که چه گوهی خوردم.
پیرمرده رو به پسره گفت« :شروین پسرم بیخیالش شو» .
نه بابا نمیشه این دختره خیلی گنده تر از دهنش حرف میزنه.اون یکی پسره گفت« :شروین ولش کن دختره دیونه است» .
با اینکه به فلک بسته بودنم گفتم« :دیونه خودتی» .
که شروین گفت« :بفرما سروش خان تحویل بگیر».
وشروع کرد به زدنم .صدا از دیوار در میاومد از من در نمیاومد ولی دلناز التماس میکرد و گریه میکرد که ولم کنن.
چشمام سنگین شده بود و باصدای خفه ای گفتم« :بسه» .
که چشمام بسته شد.
وقتی چشمام رو باز کردم روی یک چیز نرم بودم.
کف پاهام خیلی میسوخت.
به زور از جام بلند شدم.
به دور و برم نگاهی انداختم.
ای خدا خودت کمکم کن.
در اتاق باز شد و دلناز وارد اتاق شد.
با دیدن چشم های بازم گفت« :آجی فدات شه حالت خوبه؟ »
آره اما پاهام میسوزه.بمیرم برات ،اون شروین عوضی گفته کسی حق نداره بهت کرم یا چیزه دیگه ای بده .بیخیالش مرتیکه ی آشغال.االنم گفته بریم پایین کارمون داره.باشه بریم.به کمک دلناز و به زور رفتیم پایین که اون شروین آشغال گفت« :خب سریع میریم سر اصل مطلب ،شما نیومدید هتل و
وظیفه ای دارید و وظیفه ی شما

اینه که توی عمارت من کار کنید».
بااینکه ازش میترسیدم اما کم نیاوردم وگفتم«:چه کاری؟»
پوزخندی زد وگفت« :مالی نیستی که بخوام برای خوش گذرونی انتخابت بکنم».
متقابل بهش پوزخند زدم و گفتم« :خب تو هم همچین مالی نیستی».
لبخندی خبیثی روی لب هاش اومد وگفت« :یعنی میگی خدا خوب در و تخته رو باهم جور کرده؟ »
پوزخندی زدم وگفتم« :در و تخته ای که ما باشیم هیچ وقت هیچ جوره باهم ست نمیشیم» .
اخم غلیظی کرد وگفت« :گمشو برو حاضر شو بریم».
چیزی واسه حاضری نیست ما حاضریم.آخی یادم رفت شما بی هیچ چیزی اومدید .حیونکی ها.آهی کشیدم و لنگون لنگون قدمی برداشتم.
دلناز خواست کمکم کنه که شروین داد زد« :هوی دلناز بودی دلبر بودی چی بودی؟»
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دلنازگفت« :با من اید؟»
نه پس با عمهاتم.با این که عمه داشتیم اما گفتم« :ما عمه نداریم» .
تو ساکت با تو کاری ندارم.دلنازگفت« :من دلناز ام».
دلناز تو خدمتکار منی نه این دختره.با پروای تمام گفتم« :این دختر اسم داره واسمش دلبره» .
پوزخندی زد و گفت « :اسمت اصال بهت نمیآد» .
با پررو ای گفتم« :اونش به کسی ربطی نداره».
شروین عصبی نگاهم کرد که دلناز برای جلوگیری از هرگونه دعوایی گفت« :چشم شروین خان».
آفرین از تو خوشم میآد حرف گوش کنی برعکس این خواهر سرتق و پروت.خواستم چیزی بگم که دلناز گفت« :دلبر بریم» .
لنگون لنگون راه میرفتم .پام خیلی درد میکرد.
به زور رفتیم و توی سالن ایسادیم.
سروش بود سیاوش بود چی بود اون هم اونجا ایساده بود.
سروش گفت« :چی شد؟»
قیافه امو درهم کردم وگفتم« :گربه سوار خر شد».
دلناز دستم رو گرفت و فشار داد و روبه اون مرتیکه گفت« :شروین خان دستور دادن بریم عمارت ایشون» .
گفتم «:انقدر خان خان نبند به ریشش.کسی ندونه فکر میکنه کی هست» .
اون مرتیکه گفت« :اسم تو چیه؟»
گفتم« :دلبر».
خوبه اسمت به صورتت میآد.خندیدم و گفتم« :داداش تون گفت که اسمم اصال بهم نمیآد» .

گفت« :بیخیال این حرف ها .دلبر حواست باشه این زبون تند و تیزت سرت رو به باد نده .شروین مثل من و ساشا نیست از
دخترهایی که زبون درازن اصال خوشش نمیآد» .
مگه باید طبق میل ایشون باشه؟خندید وچیزی نگفت.
باکنجاویی پرسیدم« :ساشا کیه؟»
برادر کوچیک مون .خیلی با من و شروین فرق داره .درسش خیلی خوب بود واسه همین فرستادنش آمریکا درس بخونه.امسال هم بر میگرده .خیلی پسره مهربونیه و خیلی هم شوخه.
گفتم« :شانس ماست دیگه .حاال اگه کس دیگه بود ساشا به پستش میخورد ،اما شروین به پست ما».

سروش خندید که با صدای شروین که گفت« :اینجا چه خبره؟»
همه امون ساکت شدیم.
سروش گفت« :چیزی نیست .اما شروین میخوای دلبر و دلناز رو بیاری عمارت خودمون؟»
آره خدمتکارمون دوتاشون نیستن تو این مدت باید این دوتا رو تحمل کنیم.گفتم« :خیلی بدت میآد نبر .اگه بحث کاره اینجا هم کار هست.از الکی بهونه نیار».
شروین با عصبانیت گفت« :ببین من رو مثال دلبر .فکر کنم اون فلک رو یادت رفته که انقدر زبون دراز شدی» .
من زبون دراز نیستم فقط حقیقت هارو گوش زد میکنم.یک دفعه شروین داد زد« :خفه شو دل بر.حقیقت اینه که تو یه ه*ر*ز*ه ی خیابونی ای ،حقیقت اینه که تو فقط زبون داری ولی
از همه چیز ترس داری .حقیقت اینه که تو یه پاپتی ای .حقیقت یعنی اینکه انقدر بیچاره ای که ارزشت رو پونصد هزار تومن
محک میزنن .حقیقت اینه که تو هیچی نداری .نه غرور ،نه پول ،نه هیچی و هیچی .حقیقت ایناست دلبر.
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بغض بود که داشت خفه ام میکرد .همین از دستم بر میاومد ،بغض کردن .نمیخواستم در مقابل این مرد مغرور کم بیارم
پس لنگون لنگون نزدیکش شدم و زدم تخت سینه اش وگفتم« :من ه*ر*ز*ه ام؟ اره؟ منی که تو فقر تمام بودم .منی که
شیشه های ماشین پسر های پولدار رو تمیز میکردم و اون هام با ه*ر*زگی به تن و بدنم نگاه میکردن و بهم پیشنهاد میدادن
ولی هیچوقت تن به این خفت ندادم .منی که از دار دنیا فقط پاکیم و دخترانگیمو دارم .آره من هیچی ندارم .اگه غرور داشتم
بغض خفه ام نمیکرد .اگه پول داشتم سر یک میلیون هه یک میلیون نه ،پونصد هزار تومن من رو نمیآوردن اینجا .من هیچی
ندارم اگه داشتم اینجا نبودم.
دادزدم« :من هیچی نیستم هیچی ندارم» .
صدام کم کم آروم تر شد ولی لرزش بدنم زیاد شد.
میلرزیدم و گریه میکردم .زانوهام دیگه طاقت نیاورد و افتادم زمین.
دلناز و سروش با ترس به سمتم اومدن.
حالتم عادی نبود.
لرزش بدنم انقدر زیاد شده بود که اگه کسی بهم دست میزد اون هم میلرزید.
پاهام خیلی بیشتر از قبل میسوخت.
داغ کرده بود .شروین که تا اون موقع بی تفاوت ایساده بود به سمتم اومد و بغلم کرد و درگوشم زمزمه کرد« :معذرت میخوام
دلبر معذرت میخوام آروم باش آروم باش.
اما نمیتونستم آروم باشم خیلی حالم بد بود.
شروین داد زد« :یک لیوان آب بیارید».
بعد چند دقیقه روی لبم احساس خنکی دلنشینی کردم.
لیوان رو خم کردن که محتواش که آب بود توی دهنم ریخت.
بعد از ده دقیقه لرزش بدنم کمتر شده بود.
تقریبا بهتر شده بودم و خواستم بلند شم که دستی رو مقابلم دیدم که

وقتی سرم رو بلند کردم متوجه شدم صاحب دست کسی نیست جز شروین.
دستش رو پس زدم و بلند شدم که از سوزش زیاد کف پام اشک تو چشمام پر شد.
دلناز همینطور که گریه میکرد گفت« :قربونت بشم خوبی؟»
آره فقط....فقط چی؟پام خیلی میسوزه.شروین گفت« :بریم عمارت ما بهت کرم میدم بزن به پات» .
چپ چپ نگاهش کردم وگفتم«:نیازی به دل سوزی شما ندارم آقای شروین» .
و روی آقاش خیلی تاکید کردم.
با دلناز ،شروین وسروش رفتیم تو حیاط عمارت که سروش گفت« :دلناز با من بیاد دلبرم با شروین» .
اعتراضی نکردم چون اعصاب بحث کردن با شروین رو نداشتم.
شروین به سمت یکی از ماشین ها که قرمز بود رفت.
مثل جوجه اردک ها که دنبال مامانشون هستن دنبال شروین راه افتادم.
سوار ماشین شد .خواستم برم پشت بشینم که گفت« :دلبر خانوم من راننده ی شخصی شما نیستم .پاشو بیا جلو بشین».
بی حرف رفتم جلو نشستم.
همیشه آرزوم بود سوار همچین ماشین هایی بشم.
خیلی کنجکاو بودم بدونم اسم این ماشین چیه؟پس پرسیدم« :اسم این ماشین چیه؟ »
فراری.آهان شما فقط یک ماشین دارید؟نه-پس چندتا دارید؟
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_یک هفت هشتایی داریم.
از همین ماشین گرونا دیگه؟-آره

آهان ،ما داداش دادمهرم میخواست یک پیکان دست دوم بگیره پولمون نرسید برای همین گفتن خرج مدرسه ی شما باعثشده ما عقب بمونیم و تو خرج بیفتیم برای همین نزاشتن بیشتر از ابتدایی درس بخونیم بعدشم من شدم شیشه پاک کن
ماشین ها و آبجی دلنازم شد گل فروش .داریوش خان هم که فکر عیش و نوش خودش بود و پولهایی که از ما میگرفت
میرفت خرج دوست دختراش میکرد .دانیالم از خودمون پول میگرفت بعد یک لباسی شلواری چیزی میخرید اون هم از
حراجی ها و بعد کلی منت سرمون میزاشت .ولی دادمهر کار میکرد خیلی خوب بود .پول مواد بابام هم دادمهر میداد که من و
دلناز رو با کمربند نزنه که چرا کار میکنیم پول نداریم .داریوش هم که تا یک خطایی میکردیم و یا با دوست دختراش دعواش
میشد من و دلناز رو با کمربند میزد.
شروین پرسید« :دلبرچندسالته؟»
هفده.پس بچه ای.چیزی نگفتم که پرسید« :مادرت چه کاره بود؟»
به تته پته افتادم« :ما..ما..مامانمو....ن..دی...دمش» .
آهان.دیگه تو راه چیزی بینمون رد و بدل نشد تا اینکه جلوی یک عمارت خیلی خوشگل ایسادیم.
شروین چندتا بوق زد که در رو براش باز کردن.
وارد عمارت شدیم.
وای اینجا شبیه اون باغیه که تو روزنامه دیدم .خیلی ناز بود.
وارد که شدیم پشت سرمون دلناز و سروش هم اومدن.
شروین دوباره بداخالق شده بود و با تندی گفت« :سریع گمشو پایین».
در ماشین رو باز کردم و تندی گفتم« :گم شدی» .
و لنگون لنگون دررفتم پیش سروش ودلناز.

سروش گفت« :بازم دعواتون شد؟ »
نه بابا این داداشت دوگانگیه شخصیت داره.آهی کشید و چیزی نگفت.
نمیفهمیدم که چرا وقتی شروین به سروش زور میگفت یا اینکه سروش بزرگتر بود چیزی به شروین نمیگفت .این آه های پی
در پی سروش هم کنجکاو ترم میکرد که قضیه ی اینا چیه؟
سروش گفت« :بریم داخل» .
ای خدا پاهام خیلی درد میکرد و همینطور خیلی میسوخت.
به زور اون مسافت طوالنی رو طی کردم.
وارد عمارت که شدیم دهنم از تعجب باز موند.
عمارتشون خیلی خوشگل و ناز بود که هرکی میدید اش به وجد میاومد
شروین گفت« :الله؟ »
یه دختره ریزه میزه وخیلی مرموز از آشپزخونه بیرون اومد .یا امام این لباس نمیپوشید سنگین تر بود .یک لباس آستین کوتاه
سفید و جلیقه ی مشکی و یک دامن کوتاه که تا روی زانو اش بود تن اش کرده بود.
الله گفت« :بله آقا؟ »
 یکی از اتاق های خدمتکارها رو تو طبقه ی پایین حاضر کن.چشم آقا.الله رفت و شروین رو به من و دلناز گفت« :لباس کارتون رو براتون میفرستم .همه اتون مجبورید و موظفید که اون رو
بپوشید» .
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گفتم« :نگو که باید از لباس آالله جان بپوشیم».
الله ،نه آالله .اتفاقا باید از همون بپوشید.من صد سال سیاه از اون لباس ها رو تنم نمیکنم که همه جام بزنه بیرون.وقتی من امر میکنم مجبوری که بپوشی.من همچین غلطی نمیکنم.دادزد« :رو حرف من حرف نزن».
منم مقابل دادزدم« :ن م ی پ و ش م»
شروین به سمتم حمله کرد و گلوم رو توی دستش گرفت و داد زد« :رو حرف من حرف نزن فهمیدی؟»
که با کوبید شدن در ازم فاصله گرفت که

یک مردی بدو بدو به سمت شروین اومد وگفت« :آقا؟ آقا؟ »
چی شده حیدر؟آقا شیدا خانوم اومدن.شروین پوفی کشید وگفت« :خب چرا خبر میدی؟ بگو بیاد.
هنوز یک ثانیه از حرف شروین نگذشته بود که یک دختر سرتاسر عملی وارد شد.
بازهم نتونستم جلوی دهنم رو بگیرم و گفتم« :یا حضرت جن خودت ظهور کن» .
سروش دستش رو جلوی دهنش گذاشته بود و ریز ریز میخندید.
اون دختره که فهمیده بودم اسمش شیداست خیلی بد بهم نگاه کرد.
سروش چنان نگاهم کرد که حس خیسی شلوارم بهم دست داد.
دلناز دستم رو نیشگون گرفت که گفتم« :آخ چته؟»
درگوشم گفت« :خیلی دلت میخواد تنبیه شی؟»
نه واهلل.پس خفه شو.چیزی نگفتم که شیدا با عشوه به سمت شروین رفت و گفت« :سالم عشقم » و گونه اش رو بوسید که جای رژلب قرمزش روی
گونه ی شروین موند که گفتم« :لپ گل گلی افزایش یافت».
سروش نتونست جلوی خودش رو بگیره و زد زیرخنده.
شروین دادزد« :الله؟اتاق اینا آماده نشد؟»
الله بدو بدو اومد و گفت« :چرا آقا آماده است».
بادندون قروچه ای گفت« :پس راهنمایشون کن».
لبخند ژکوندی زدم و گفتم« :خیلی تشکر» .
الله به سمت یک جایی حرکت میکرد و ماهم دنبالش راه میافتادیم .جلوی یک در بزرگ قهوه ای ایساد وگفت« :برید تو».
پرو گفتم« :باگوسفند که حرف نمیزنی».
پوزخندی زد وگفت « :شاید حرف میزنم».
نوچ من بابای تو نیستم.عصبی گفت« :هو درست صحبت کن» .
هلش دادم و گفتم« :اگه درست صحبت نکنم چی؟»
من رو دیونه نکن.تو مادرزادی دیونه هستی دیگه از این بیشتر امکان نداره.عصبی نگاهم کرد و چیزی نگفت و رفت.
داخل اتاق شدیم .اوه عجب خوشگله.
گفتم« :عجب جاییه اینجا».
دلنازگفت« :ندید بدید بازی در نیار».
-حاال نه اینکه خیلی دیدیم.
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هیچی نگفت که رفتم نشستم روی تخت و باالپایین پریدم وگفتم« :چقدر نرمه .خیلی حال میده بپری باال بیای پایین» .
دلناز خندید وچیزی نگفت.
دلناز رفت سمت کمد و بازش کرد که هردو با دهن باز نگاه کردیم.
گفتم «چقدر لباس!»
-آره چقدرم رنگارنگن.

مایی که تا حاال بیشتر از دوتا لباس خونگی و زیر و رو فرقی نداره هرکدوم رو نداشتیم اونم دوتا داشتیم که اگه کثیف شد بی
لباس نمونیم وگرنه بیشتر از یکی برامون نمیخریدن.
حاال این همه لباس رو ببینیم خب معلومه که تعجب میکنیم.
خوشحال به سمت دراور رفتم و در یکی از کشوها رو باز کردم که دیدم اونجا هم لوازم آرایشی و یک چیزای بود که اصال
نمیشناختمشون.
مشغول خرکیف شدن بودیم که در اتاق به صدا در اومد .
دلناز گفت« :بله؟»
در اتاق باز شد و یک پیرزن وارد شد.
تو نگاه اول خیلی از پیرزن خوشم اومد قیافه ی مهربونی داشت و به دل مینشست.
دوتا لباس دستش بود.
گفتم« :سالم».
لبخند مهربونی زد وگفت« :سالم دخترم».
لبخندی زدم و دستم رو به سمتش دراز کردم و گفتم« :دلبرم خدمتکار جدید».
دستش رو توی دستم گذاشت و گفت« :آدینه هستم سرخدمتکار اینجا».
خیلی خوشبختم.منم همینطور دلبر.دلناز هم دستش رو دراز کرد و خودش رو معرفی کرد.
آدینه خانوم گفت« :هردوتون باید این لباسارو بپوشید».
باسرتقی گفتم« :عمرا.قضیه بی ناموسی باشه من نیستم .بابا من این لباس نپوشم و بپوشم هیچ فرقی نداره.همه جام میزنه
بیرون».
آدینه چشمکی زد وگفت« :یک ساپورت پات کن ردیفه».
عه عه راست میگی ها آدینه جون.خوشم اومد خیلی باهوشی.خندید وگفت« :اینارو بپوشید و بیاید پایین وظیفه هاتونو بهتون بگم».
ای به چشم.آدینه لبخندی زد و از اتاق بیرون رفت.
به کمک دلناز لباس هارو تنم کردم.
وای این چقدر تنگه .مثل آدم آهنی باید راه بریم.وادای آدم آهنی رو در آوردم.
دلناز خندید وگفت« :بدو بریم پایین که کلی کار داریم».
ساپورت یادم رفت.آخ راست میگیا.سریع یه ساپورت مشکی پام کردم و با دلناز رفتیم پایین.
که دیدم اون شیدا با یک نیم تنه ی قرمز و شورتک لی رو پای شروین نشسته.
کنجکاو شدم برای همین دست دلناز رو کشیدم و پشت ستون قایم شدیم.
دلناز گفت« :چیکار میکنی؟ »
هیس ساکت باش ببینم چی میگن-دلبر اگه بفهمن.
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خفه شو نمیفهمن.دلناز پوفی کشید و چیزی نگفت.
شیدا گفت« :عشقم مگه قرار نبود بیای خواستگاریم؟»
عزیزم فعال زوده ما تازه باهم آشنا شدیم.عه شروین مگه زمان مهمه؟مهم اینه که من و تو همدیگه رو دوست داریم.وموهاشو پرت کرد تو صورت شروین.
وای خندم گرفته بود ،خندم گرفته بودا اما صبور بودم و نخندیدم.
شیدا لبای شروین رو بوسید.
که یکدفعه بدون اراده داد زدم« :یاخدا بی ناموسی».
که شیدا از ترس از روی پای شروین پرید.
شروین با تعجب به سمت صدا که ما باشیم برگشت.
دلناز بدبختم با دو تا دستش زد تو سرش و سری به نشونه ی تاسف برام تکون داد.
اون لحظه خودم هم ترسیده بودم اما به زور به خودم مسلط شدم .
یا امام االن شروین میرینه بهم.
گوه خورده با عمه اش.
اگه عمه نداشته باشه؟
خب با عموش نوش جان میکنه.
زرنزن االنه که شروین لهت کنه.
شروع کردم به ایة الکرسی خوندن که شروین داد زد.....

شما دوتا اونجا چه غلطی میکنید؟باترس گفتم« :به خدا ما غلط نمیکنیم شما غلط میکنید».
شروین عصبی بهم نگاه کرد .تازه متوجه شدم چی گفتم که دودستی زدم تو سرم و گفتم« :غلط کردم یعنی غلط کردی
وای خب چیزه عمه ات غلط کرده نه نه اشتباه شد یعنی».....
شروین دادزد« :بسه سریع برید پیش آدینه خانوم تا کارتون رو بهتون بگه که ول تو خونه نگردید» .
باشه باشه خدا خیرت بده.ودست دلناز رو گرفتم و بدو بدو به سمت آشپزخونه رفتیم.
وارد آشپزخونه که شدیم دلناز گفت« :تو تا سر مارو به باد ندی آروم نمیشی نه؟»
بخدا دست خودم نبود یکدفعه از دهنم پرید .آخه اینجور کارا تو ایران ».....و لب پایینم رو گاز گرفتم و دستم رو به سمتدر آشپزخونه دراز کردم و مثال خطاب به شروین گفتم« :آخه دیونه اینجا ایرا».....
که با ورود شروین به آشپزخونه دهنم همینجوری باز موند و دستم خشک شد.
شروین چپ چپ نگاهم کرد که به خودم اومدم و دستم رو پایین انداختم و دهنم رو درست کردم که گفت« :آدینه خانوم؟»
صدای آدینه اومد که با خنده گفت« :بله آقا؟ »
به اینا یک کاری بده که کم حرف بزنن مخصوصا به این مثال دلبر.سرمو پایین انداختم و دهنم رو کج کردم که آدینه گفت« :چشم آقا دیگه چی؟»
هیچیوخواست از آشپزخونه بیرون بره که برگشت و گفت« :راستی ساشا هفته ی بعد جمعه بر میگرده».
آهان یعنی دوهفته دیگه؟آره خودت تدارکات رو آماده کن.ای به چشم آقا.شروین لبخند زد و رفت گفتم« :ملت خنده هم بلد بودن رو نمی کردن».
صدای شروین اومد که گفت« :شنیدم».
-آفرین بیا بهت جایزه بدم.
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برای خودت نگهش دار.اداشو درآوردم که آدینه با خنده گفت« :دلبر نکن این کارو».
کدوم کار؟زبونی درازی نکن که سرت بال میاد.دلبر این عمارت راز هایی داره که به منفعتته که نفهمیشون.من تمام ضررهاشو به دوش میکشم تو بگو راحت باش.خندید وگفت« :کدومتون آشپزی بلدید؟»
دلناز گفت« :من کم و بیش بلدم».
پس تو از این به بعد تو آشپزی به من کمک میکنی.چشمتو چی دلبر؟باافتخار گفتم« :من تو پاک کردن شیشه ها مهارت دارم تازه از آمریکا مدرک گرفتم».
-خندید وگفت« :تو هم باید تو نظافت به الله کمک کنی».

ادای اوق زدن رو در آوردم وگفتم« :اه اه با اون ایکبیری باید کار کنم؟خیلی بده».
آدینه اخم کرد وگفت« :دیگه شوخی بسه هرکی بره سره کارش .دلبر تو هم برو ظرفارو بشور».
باشه من رفتم.به سمت ظرفشویی رفتم وشروع کردم به شستن ظرفا.
ماشاهلل انقدر زیاد بودن که یک ساعتی طول کشید.
بعد اینکه ظرفارو شستم رو به آدینه گفتم« :من میرم اتاقم »
نه نه اول برو از باال لوازم نظافت رو بیار.منظورت طی و نمیدونم مواد شوینده است دیگه؟آره همون.باشه.به سمت طبقه ی باال رفتم .شروع کردم به آهنگ خوندن« :وا ویال لیلی چاکرتم خیلی .تو مجنون من لیلی آخه مونثم خیلی .مبادا
روزی واسه شیدایی باشه مبادا یه شب منحرفی باشه حاال واویالی مجنون نوکرتم خیلی»......
با صدای خنده ی یه نفر هینی کشیدم و به سمت عقب برگشتم.
یه پسر قدبلند و خوشگل مشگل ایساده بود وگفت« :دختر تو هم مثل من دیونه ای؟»
نه به جانه ننه بزرگ بابای مامانه خاله ام.خندید وگفت« :من سیاوشم».
منم دلبر اما تو دیگه کی؟این یه رازه نمیشه گفت.وقهقه ایی زد و داخل یکی از اتاقها شد ورفت.
یا امام زمان عمارت اینا جن داره؟تا وقتی که برم و وسایالی نظافت رو بیارم ده سری خودم رو کثیف کردم.
داشتم میرفتم که یکدفعه یک در مشکی که نسبت به همه ی درها بزرگ تر بود و روش یک ضربدر بزرگ قرمز زده بود
توجهم رو جلب کرد
با خودم گفتم« :این دیگه چیه؟»
صدای سیاوش اومد که گفت« :نزدیکش نشو».
برگشتم سمت سیاوش وباترس گفتم« :تو جنی؟یا خون آشام؟»
خندید وگفت« :هیچکدوم من آدمم .اسمت چی بود؟»
دلبرچه بهت میآد.مرسی-دلبر به نعفته نزدیک اون در نشی و به هیچکس نگی که منو دیدی باشه؟
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باشه به هیچکس نمیگم.آفرین حاال برو-ای به چشم

این رو گفتم و بدو بدو به سمت پایین رونه شدم که یادم افتاد وسایل هارو نیاوردم و دوباره برگشتم باال و وسایلها رو
برداشتم که برگشتم و با صورت رفتم بغل یکی
سرم رو بلند کردم از ترس جیغی زدم که دستش رو روی دهنم گذاشت و گفت

«تواینجا چیکار داری؟»
باترس گفتم« :به پنج تن اومدم وسایلهای نظافت رو ببرم».
سریع برو و من رو عصبی نکن.چشم چشم جنابوسایل هارو برداشتم و به سرعت رفتم.
وای این سیاوش جنه به خدا.
خیلی وحشتناکه.
یک دفعه میخنده یک دفعه عصبیه اصال حالت نرمال نداره.
وسایل ها رو بردم آشپزخونه .نفس نفس میزدم که آدینه گفت« :چی شده دختر؟»
باال چی.......خواستم بگم اما با یادآوری حرف سیاوش که گفت به کسی نگو من رو دیدی چون به نفعته خفه خون گرفتم وگفتم« :هیچی از
باال صدا اومد ترسیدم».
یه دفعه رنگ از روی آدینه رفت وگفت« :چیزی که ندیدی؟»
مشکوک گفتم« :نه مگه باال کسی هست؟»
هول گفت«:نه نه نه کی میتونه اونجا باشه؟»
بااسترس خندید وگفت«:همینجوری گفتم».
آهاندیگه چیزی نگفتم و به سمت اتاقم رفتم.
فکرم خیلی مشغول بود.
لباساسم رو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم.
خدایا نمردیم و روی تختم خوابیدیم.
این عمارت خیلی وحشتناک بود.
سه طبقه داره.
طبقه ی اول مخصوصه خدمتکارا.
طبقه ی دوم مخصوص صاحب خونه و بزرگا بود.
اما طبقه ی سوم ممنوع الورود بود.
کنجکاو شدم که سیاوش چرا پایین نمیاد و نمیخواد کسی بدونه وجود داره.
بازم حس کنجکاوی قلقلکم داد.
فکری به ذهنم رسید.
سریع پاشدم و لباسام رو با لباسای مشکی عوض کردم.
بدو بدو رفتم باال بدون اینکه کسی من رو ببینه.
به طبقه ی سوم که رسیدم سریع روی شکم دراز کشیدم.
سینه خیز به سمت اون در مشکی رنگ رفتم.
سیاوش نبود پس سریع روی زانو نشستم و خواستم درو باز کنم که دیدم قفله.
سنجاقی که روی لباسم بود در آوردم و خمش کردم.
این حرفه هارو از داریوش خره یاد گرفتم.
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حداقل یک خیرش به ما رسیده
سنجاق رو درست کردم و خواستم در رو باز کنم که باز نشد.
یک بار دیگه چرخوندمش که درباز شد.
خواستم جیغ بزنم که تا یاد سیاوش افتادم خفه خون گرفتم .یواش وارد اتاق شدم.
در رو بستم وسریع رفتم سمت کمد.
درش رو باز کردم.
لباس های پاره پوره ای داخلش بود.

وا اینا که همه اش زنونه است ،دفتر خاطراتی که روش انگلیسی نوشته بود و خیلی خوشگل بود توجه ام رو جلب کرد.
صدای قدم های کسی اومد که سریع رفتم زیر تخت.درباز شد.
زهله ام داشت میترکید داشت به سمت کمد میرفت که یکدفعه جلوی تخت ایساد.
داشتم صلوات میفرستادم که گفت« :تو؟»
باترس به خودم میلرزیدم که

گفت« :مگه به تو نگفته بودم که دیگه اینجا نیا؟»
صدای یک دختری اومد که گفت« :سیاوش خواهش میکنم با من اینجوری حرف نزن .قلبم طاقت نداره».
خفه شو شیدا میفهمی؟ خفه شو.یا امام این شیدا همون شیدا کوتوله است؟
خودم رو کشیدم پایین از زیرتخت یک نیم نگاهی انداختم.
فقط کفشش رو دیدم که یک کفش پاشنه بلند قرمز رنگ بود و پاهای لخت سیاهشم دیدم .کنار کشیدم تا من رو نبینن.
سیاوش دادزد« :از اینجا میری یا شروین رو صدا کنم؟»
نه نه سیاوشم میرم ...میرم.گمشو برو درضمن من سیاوش تو نیستم.صدای قدمهای اون شیدا اومد که از اتاق بیرون رفت.
بعد از چند دقیقه سیاوش داد زد« :لعنتی ...لعنتی تو باعث تمام بدبختی های منی .تو باعث شدی حس کنن من دیونه ام همه ی
اتفاقات بد زندگیم بخاطر توئه .منی که به تو نگاه نمیکردم باعث شدی عاشقت بشم لعنتی لعنتی لعنتی».
و یک چیزی رو پرت کرد زمین که هزار تیکه شد و چند تیکه اش افتاد کنار صورتم.
صدای قدم های سیاوش خبر از این میداد که رفته.
وقتی صدای بسته شدن در اومد فهمیدم که رفته اما برای اطمینان یک نگاهی انداختم که دیدم خداروشکر رفته.
ولی خب من اگه برم و این همه خورده شیشه هست بدنم زخم نمیشه؟
اوف خدا حاال چیکار کنم؟
توف تو صورتت سیاوش حاال نمیشد اینو نشکنی ؟مرتیکه ی بی درک بی درد آشغال.
عه عه از این ور میشه رفت .سریع از سمت راست تخت بیرون رفتم.
آخیش شکرت خدا نجات پیدا کردم.
اما من باید سر دربیارم این شیدا همون شیدا ست یا نه؟
سریع از اتاق بیرون رفتم.
سینه خیز رفتم سمت پله که صدای باز و بسته شدن در اومد سریع رفتم یک پله پایین تر که صدای سیاوش اومد که گفت:
«این در که قفل بود .پس چطور االن بازه؟»
چند دقیقه صدایی ازش در نیومد ولی بعدش گفت« :حتما یادم رفته بود قفلش کنم بیخیال».
وبه سمت اتاقش رفت .به سرعت رفتم پایین.
به اتاقمون که رسیدم در رو بستم و تکیه دادم به در.
دلبر؟جیغ کشیدم که دلناز گفت« :چته دیونه؟حالت خرابه ها».
دلناز راز نگه دار خوبیه میتونم بهش اعتماد کنم ولی گفتم« :چیز باید برم اول یه چیزی کشف کنم بعد بیام بهت میگم» .
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دلناز گفت« :باشه ولی خواهشا خودت رو توی دردسر ننداز» .
چسبپرو ای نثارم کرد و به سمت تخت رفت.

از اتاق بیرون زدم و یواشکی دیدی به سالن زدم.
روسریم رو روی سرم درست کردم و به سمت جایی که شروین وشیدا نشسته بودن رفتم.
باچاپلوسی گفتم« :آقا چیزی نیاز دارید؟»
شروین بدبخت با تعجب سرش رو به سمت من چرخوند وگفت« :دلبر خودتی؟»
لبخندی زدم و به نیت دیدن کفش شیدا و مثال برای جمع کردن لیوان و ظرفها رفتم.
ظرفها رو جمع کردم.
چشمم به سمت پاهای شیدا رفت.
که با دیدن کفش هاش سینی از دستم افتاد.
شروین دادزد« :دلبر حواست کجاست؟»
صداهاشون گنگ بود .یاخدا این دختره دیگه چه جورآدمیه؟
از اینور لب تو لب شروین و از اون طرف مشغول دوستت دارم دوستت دارم گفتن به سیاوش.
با تکونی که شروین بهم داد به خودم اومدم.
شیدا با عشوه گفت« :عشقم صد دفعه گفتم اینجور دختر ندید بدید رو نیار اینجا» .
عصبی گفتم« :همین ماهای ندید بدید شرف داریم به توی ه*ر*زه که دوتا دوتا
می قاپی» .
شیدا جیغ زد و گفت« :شروین نمیخوای چیزی بهش بگی؟»
شروین عصبی دستش رو بلند کرد و سیلی بهم زد .صورتم به سمت چپ کج شده بود.
پوزخندی به هردوشون زدم وگفتم« :جفتتون حیون اید .ه*ر*زه ها .حالم از هردوتون بهم میخوره».
این رو گفتم و بدو بدو به سمت اتاقم رفتم.
دروباز کردم که دلناز با ترس گفت« :دلبر ،شروین تورو دعوا میکرد؟ »
حس بدی نسبت به شروین داشتم و اینکه جلوی شیدا من رو ضایع کرد.
گفتم« :آره خیرسرش».
اوف بیخیال حاال بیا بریم ببینم چی شده؟میگم اما به کسی نگو چون ممکنه باعث مرگمون بشه.دلناز با ترس گفت« :باز تو چیکار کردی دختر؟»
هیچی ،هیچی .نمی ذاری آدم زرشو بزنه.بنال.امروز آدینه که گفت برم از باال لوازم نظافت رو بیارم.خبداشتم آهنگ میخوندم که....یک دفعه دلناز زد تو سرش و گفت« :کدوم آهنگت رو؟»
همون واویال لیلیخاک حتما شروین هم گرفت زدت.گوه خورده با عموش.پس چی؟جیغ زدم« :خب نمیذاری بگم که هی چی شد؟این زدت؟اون زدت راه میندازی».
خندید وگفت« :باشه دیگه هیچی نمیگم بگو» .
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بعد صدای خنده ی یک پسری اومد منم ترسیدم فک کردم جنهاه حتما شروین بود و زدی تو سرش و اونم میخواد بیرونت کنه.گفتم« :اگه من چیزی گفتم اصال» .
غلط کردم دلبر توروخدا بگو.نمیگم.بگو دیگه!اصال!جون منبه خدا یک نظر دیگه بگی هیچی نمیگمباشه.کجا بودیم؟ آهان آره من برگشتم و دیدم یک پسر خوشگل قدبلند وهیکلی پشت سرمه.وقتی کل ماجرا رو برای دلناز تعریف کردم گفت« :توف به شرف این شیدای کثافت .چه عوضی ایه ها».
آره خیلی.ولی فردا شروین میکشتت ها.چرا؟بهش گفتی حیون تازه ه*ر*زه هم گفتی.حتما هست که گفتم.پرو میکشتت دیونهو با نگرانی نگاهم کرد که خندیدم وگفتم« :بادمجون بم افت نداره نترس!»
چی به توی فضول بگم؟توهین نکن من کنجکاوم بی ادب.خندید وگفت« :پاشو بخوابیم».
آره بخوابیم.دراز کشیدم اما خوابم نمیبرد.
هه اینا چی فکر کردن؟اینکه االن از اینجا بودن راضیم؟نه من میخوام انتقام بگیرم و انتقام هم میگیرم.
آروم گفتم« :دلناز؟»
با خواب آلودگی گفت« :هوم؟ »
به نظرت شروین چند سالشه؟از بیست و پنج سال کمتره.ازکجا میدونی؟آخه سروش گفت که بیست و پنج سالشه خب شروینم از سروش کوچیک تره حتمابیست و چهار سالشه.اوهوم .من خیلی کنجکاوم ساشا رو ببینم حس خوبی نسبت بهش دارم.منم حس میکنم بتونه تو رو نجات بدهازکی؟از دست شروین.بیخیال بگیرم بخوابیم .شب بخیر.شبت خوش.فکرم مشغول سیاوش بود .به نظرم میرسید بیست و یک یا بیست و دو سالش باشه نکنه این داداش کوچیکه ی ایناست.

نه بابا دلبر دیونه بودی دیونه ترهم شدی.
به زور تونستم بخوابم.
صدای شروین اومد که گفت«:هوی دختره ی گوساله پاشو».
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اوف تو خوابم دست از سرم بر نمیداری به قران بیدار بشم قیافه ی نحست رو تحمل میکنم االن میخوام کپه ی مرگم روبزارم اگه اجازه بدی.
حس کردم یکی دستم رو کشید.
از خواب بیدار شدم و بدون اینکه بدونم کیه یک سیلی بهش زدم.
با اکره چشمام رو باز کردم که دیدم شروینه .از ترس جیغ کشیدم.
که شروین با چشم های به خون نشسته داد زد« :گمشو برو پایین تا بیام تکلیفت رو روشن کنم».
با ترس و التماس گفتم« :به خدا نمیدونستم شماید غلط کردم».
دادزد« :گمشو».
باترس از روی تخت بلند شدم و بدو بدو به سمت پایین رفتم.
رفتم پشت سر آدینه خانوم قایم شدم وگفتم « :توروخدا آدینه خانوم نجاتم بده».
چی شده؟شروین میخواد من رو بکشه.مگه چیکار کردی؟هیچ به خدا.با صدای داد شروین که گفت« :دلبر؟» گفتم« :یا حضرت جن االن من رو میکشه».
آدینه گفت« :دختر بگو چیکار کردی؟»
خب چیزه صبح یکی دستم رو کشید منم فکر کردم دلنازه بهش سیلی زدم.رنگ از روی آدینه رفت وگفت« :دختر چیکار کردی؟فاتحه ات رو بخون».
شروین با عصبانیت وارد اشپزخونه شد و یکی از چاقوهای بزرگ رو از روی میز برداشت و به سمتم اومد .چاقو رو روی شکمم
گزاشت و گفت« :به کی سیلی زدی؟»
هیچکس واهلل ،به یک خر.با این حرفم عصبی تر شد و چاقو رو روی شکمم فشار داد که سوزشی تو شکمم احساس کردم که هماهنگ شد با صدای داد
یک نفر که صداش صدای...

سروش بود که داد میزد « :شروین چه غلطی میکنی؟»
شروین ازم فاصله گرفت.
باتعجب بهم نگاه کرد و گفت«:اینجا چه خبره؟»
با بهت نگاهش کردم.
شروین گفت«:چیه؟ چرا چشمات روگرد میکنی؟ بهت نمیاد».
سروش بهم اشاره کرد که هیچی نگو.
گفتم« :چیزه هیچی من داشتم میفتادم لطف کردن من رو گرفتن» .
بهشون پشت کردم .دستم رو گذاشتم رو شکمم.
به دستم نگاهی انداختم که خونی بود اما زیاد نبود .لباسم یک مقدار پاره شده بود و دورش خونی بود.
تندی گفتم« :من میرم».
وخواستم به سرعت رد بشم ،که شروین دستم رو کشید .برگشتم سمتش .چشماش از چشمام سرخورد روی شکمم وباخشم
گفت« :شکمت رو چیکار کردی؟»
باتته پته گفتم« :هی ...هی ...هیچی».
داد زد« :دروغ نگو .میخواستی خودت رو بکشی؟»
نه به خدا.پس چی؟نمیدونستم چی بگم که سروش گفت« :با من شوخیش شد .چاقو رو که جلو بردم اتفاقی دلبر جلو اومد و چاقو به لباسش گیر
کرد و اینجوری شد» .
طوری که انگار تو شَکه به من نگاه کرد و گفت « :راست میگه؟»
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سرم رو چندسری به نشونه ی آره تکون دادم که گفت« :دیگه نبینم از این مسخره بازی ها در بیارید».
این رو گفت و از آشپزخونه خارج شد.

از سروش پرسیدم« :این چشه؟ به خدا کم مونده بود شلوارم رو خیس کنم» .
قهقه ایی سر داد وگفت« :بیخیال خودت خواهی فهمید ولی االن؟ نه بهتره بعدا بفهمی چون هنوز خیلی زوده بفهمی» .
ولی من از کنجکاویی میترکم به خدا.خندید و بدون گفتن حرف اضافه ای از آشپزخونه بیرون رفت.
میمون .االن من میمیرم عوضیا خب.
با اعصاب زاری برگشتم اتاق و لباسهام رو عوض کردم و شکمم رو شستم و بتادین زدم بهش و بعد بست امش.
نیاز به بخیه هم نداشت چون زخم کوچیکی بود.
روز ها پی هم میگذشت و امشب قراره ساشای مثال خان بیاد.
به نظرم سروش زیادی از ساشا تعریف کرده و میخواد یکی دربیاد لنگه ی شروین.
درحال تمیز کردن خونه و حاضر کردن تدارکات بودیم که آدینه خانوم وارد آشپزخونه شد وگفت « :دخترا؟ »
من و،دلناز و اون الله ی الل برگشتیم سمتش که گفت« :لباسای امشبتون رو گذاشتم تو اتاقتون ،دلبر لباس تو مشکیه و
مسئول پذیرایی نوشیدنی» .
خب باشه.آدینه گفت « :دلناز لباس تو بنفشه و مسئول جمع آوری وسایل و تدارکات شامی» .
چشماما تو الله لباس توهم بنفشه و به دلناز کمک میکنی.چشم.گفتم« :حاال لباسامون چه شکلی هست؟»
اونش مهم نیست مهم اینه که االن تو و دلناز میرید تو اتاقتون.باکنجکاویی پرسیدم« :که چی؟»
وبعد باذوق ادامه دادم « :نکنه ما قراره کار نکنیم؟»
نخیر شروین خان گفت باید یه دستی به اون سیبل میبیالتون بزنیم.منظورش رو گرفتم ولی گفتم« :چرا شما زحمت بکشید؟بیا خودم دست میزنم »
ودستم رو باالی لبم کشیدم.
آدینه اخمی کرد وگفت« :بدوید اتاقتون تا عصبی نشدم».
چشم آدینه جون رفتیم .هی من به این دلناز میگم بحث نکن ولی کو گوش شنوا.همه اشون زدن زیر خنده که من و دلناز رفتیم اتاقمون.
وارد اتاق که شدیم اولین چیزی که نظرم رو جلب کرد دوتا لباس مشکی و بنفش بود.
رفتم نزدیک وجیغ زدم« :یا حسین این دیگه چیه؟ این رو نپوشیم سنگین تریم .بابا یکی نیست به این شروین چالق بگه ما
خدمتکاریم نه مهمون که همچین لباسی رو برای ما برگزیده .مرتیکه ی یابو».
اما دلناز برعکس من خیلی باذوق گفت« :چقدر خوشگله! وای عاشقش شدم» .
یک دونه زدم به پیشونیم و گفتم« :ای خدا من چی میگم این چی میگه؟ من که صدسال سیاه این رو نمیپوشم»
دلناز باعصبانیت گفت« :توخیلی غلط میکنی .حوصله ی دعوا ندارم دلبر».

آخه دلناز این رو وجب کنی کل کلش سه وجبه .بابا خیلی کوتاه خواهر من.دلناز با عصبانیت گفت«:چیه؟ فکر کردی خونه ی شوهرته؟ که این رو میخوام اون رو میخوام راه انداختی؟ ما اینجا یک جورایی
اسیر به حساب میآیم دختر میفهمی؟
بغض کردم .حق هم داشت .ما اسیریم بیشتر از این نیستیم.
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چیزی نگفتم ودلنازم بیشتراز اون ادامه اش نداد.
در اتاق به صدا در اومد و یکی وارد شد.
سالم خانوم خوشگال.من و دلناز به زنی که کلی آرایش کرده بود نگاه کردیم وسالم کردیم.
زنه گفت« :من سپیده ام عزیزای من .یکی از بهترین آرایشگرهای تهران اومدم که کلی خوشگلتون کنم».
چیزی نگفتم که رو به من گفت« :اول از تو شروع میکنم خوشگله .اسمت چیه؟»
دلبربالحن لوسی گفت« :اوخی چقدر بهت میآد» .
خیلی ممنونبشین که از این خوشگل ترت کنم.باشه ای گفتم و نشستم.
مانتوش رو درآورد که زیرش فقط یک تاپ خیلی باز تنش بود.
چشمام از بی حیایی این زن باز موند.
چطور روش میشه لباسش رو در بیاره.
اونم جلوی ما که اصال نمیشناسیمش؟
بیخیالش تو برو به مشغلت برس
چشم ،خوبه گفتی وجدان جان
زنه یه نخ از کیفش در آورد و گفت« :سرت رو درست بزار» .
وخودش سرم رو درست کرد.
بااولین بندی که روی صورتم انداخت جیغ بلندی کشیدم و گفتم« :یا حضرت جن» .
بند بعدی
یا امام علیبندی بعدی
یا امام حسنبند بعدی
_یا امام حسین
بند بعدی
یا امام زین العادینبند بعدی سپیده گفت «:به خدا اسم اماما رو بیاری میزنمت» .
 باشه بابا .آی آی آی میسوزه میسوزه خیلی میسوزه یا خدا جزغاله شدم یا اما....اما با دیدن قیافه ی سیپده گفتم «:اما  ،امام نه ها ،اما».
که خود سپیده هم خنده اش گرفت.
بند بعدی رو که انداخت
دوباره جیغ زدم.
آی سپیده جون میسوزه میسوزه.یک دفعه در با صدای بدی باز شد و شروین و سروش تو در نمایان شدن.
شروین گفت« :چی میسوزه؟»
آی من میسوزمکجات میسوزه؟متفکر نگاهش کردم وگفتم« :کجا به نظر تو؟»
شیطون خندید وگفت« :هرجا ممکنه».
هاها ها نخیر منحرف خان صورتم میسوزهو دوباره ادای گریه کردن رو در آوردم.

شروین وسروش زدن زیر خنده که سپیده بی توجه به اون دوباره یک بند دیگه انداخت که جیغ زدم« :آی سوختم کباب شدم.
وای ننه وای دده وای پیغمبر».
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وقتی دیدم سروش و شروین دارن میخندن گفتم« :درد مگه شما من اید که دارید میخندید؟ »
سروش باخنده گفت« :االن دقیقا منظورت چی بگو گل من؟»
اصال به توچه خله من؟سپیده جون اینارو ول کن ادامه بده اما قبلش بی زحمت اون بالشت رو بده.بالشت رو بهم داد که یک سر بالشت رو گاز گرفتم تا جیغم بیرون از اتاق نره.
خالصه بعد کلی درد ،بند انداختن من تموم شد که گفت « :میشینی سرجات که میخوام آرایشتم کنم».
باشه اما کم ها.باشهلوازم آرایشیش رو درآورد و ده بیست دقیقه ای هم مشغول آرایش من بود.
سپیده کنار کشید وگفت« :وای دختر عجب هلویی شدی تو»
با نیش باز گفتم« :بگو به خدا! »
_به خدا
تو آیینه به خودم نگاهی انداختم .اوه این منم؟ نه واهلل من نیستم.
خیلی خوشگل شده بودم .اصال یکی دیگه شدم .کار دلنازم تموم شد اونم از من خوشگل تر شده بود.
سپیده با قیافه ای شاد و سربلند به ما نگاه کرد.

ازش تشکر کردیم که بعد چند دقیقه بلند شد ورفت .لباسامون رو تنمون کردیم و رفتیم پایین .یواش یواش مهمونا هم
اومدن.

من که یک سره دستم روی لباس بود و میکشیدمش پایین .نوشیدنی رو به سمت مهمون ها بردم که مردها نگاه خریدارانه
ایی بهم انداختن که بهشون بد نگاه کردم و رفتم.
داشتم نوشیدنی تعارف میکردم که همه ی نگاه ها به سمت پله ها رفت.
برگشتم که دیدم شروین وسروش با کت وشلوار قشنگی استوار و باجذبه پایین اومدن.
با همه ی مهمون ها سالم وعلیک کردن و کل سالن رو دور زدن.
نوشیدنی رو بردم سمت یکی از مهمون ها و بهش تعارف کردم که شیدای کوتوله گفت« :هوی دختره بیا اینجا» .
ابرویی باال انداختم وگفتم« :هوی واسه تو وامثال توئه» .
بهم چشم غره ای رفت که رفتم سمت سروش و شروین که ابرویی باال انداختن و با قیافه ی مفتخری بهم نگاه کردن.
به همه اشون تعارف کردم ورفتم به شیدا تعارف کنم که یک دفعه شیدای عوضی یک زیر پایی انداخت که با سر خوردم زمین.
یک تکیه از شیشه رفت تو شکمم .شیدا با عصبانیت گفت« :چته دختره ی وحشی؟ خیلی آشغالی .حتی به درد پذیرایی هم
نمیخوری ،ارزشت همون پونصد تومنه »
تو ذهنم تکرار شد پونصد تومنه پونصد تومنه پونصدتومنه.
اشک تو چشمام پر شد عقب عقب ازشون فاصله گرفتم به سمت حیاط رفتم و بدو بدو به سمت حیاط پشتی رفتم نشستم زیر
یکی از درخت ها.
زانوم رو بغل کرده بودم و گریه میکردم که یکدفعه صدای قدم های یک نفر اومد.
باترس از جام بلند شدم که تو اون تاریکی اولین چیزی که به چشمم اومد

دوتا چشم آبی که کپی در برابر اصل چشم گربه ها بود .گفتم« :یاجن .تو گربه ی هیوالیی هستی؟ »
صدای قهقه اش اومد که فهمیدم گربه جان نر تشریف دارن .گفتم «:هیوالی گربه ای از جنس نرش ،درسته؟»
هیوال جان لطف کردن و قدمی به جلو اومد.
وقتی تو روشنایی دیدم اش دیدم نه ،جناب انسان تشریف دارن.
گفتم«:شما؟»
باخنده گفت« :هیوالی گربه ای از نوع نرش» .
-هاهاهاها خندیدم .حاال بگو.
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چی رو؟اینکه تو کی ایی؟من باید از تو بپرسم خانوم خوشگله.نخیرم من باید بپرسم.بگو تا بگم.من دلبرم.منم ساشام.عه ساشا ساشا که میکردن تو ایی؟نه پسرعمه ام رو می گفتن .خب دختر منم دیگه.اداش رو درآوردم که گفت« :دوست شروین ایی؟»
پوزخندی زدم و گفتم« :نخیر من خدمتکار جنابم».
باتعجب گفت« :دروغ میگی؟»
نخیر حقیقته جزییاتشم از خودشون بپرسین.بیخیال اومد کنار من نشست منم نشستم وگفتم «:نمیخواد برید داخل؟ »
نه.باتعجب پرسیدم « :وا چرا؟ »
حوصله ی شلوغی رو ندارم.چیزی نگفتم که گفت« :دلبر؟»
بله؟تو نبود من چیا شده؟نمیدونم منم نزدیک دوهفته بیشتر نیست اینجام.ادامه دادم «:ساشا خان؟»
ساشاهان؟میگم به من بگو ساشا ،اون خان رو به ریش من نبند.خندیدم وگفتم« :ساشا؟»
جونم؟سیاوش میشناسی؟آره داداش کوچیکمونه .چطور مگه؟هیچی اسمش رو شنیده بودم کنجکاو شدم .االن کجاست؟شروین گفته رفته چین اما خدا داند.بهش نگاه کردم وگفتم« :اگه یک روزی بهت اعتماد کنم یک چیزی رو میگم که برات تعجب داشته باشه».
باشه تا اون موقع.پرسیدم « :شروین تون دیونه است؟»
خندید و گفت« :من خیلی وقته آمریکام و خبری هم ندارم که چی به چیه؟ کی به کیه؟»
خندیدم وگفتم« :از چندسالگی اونجایی؟»
از دوازده سالگی.باتعجب گفتم« :اوه چه خبره؟ حتما کلی هم پول خرج کردید» .

وبعدپوزخندی زدم وگفتم« :خب دارندگی و برازندگی .آدم پولش رو واسه بچه اش خرج نکنه واسه کی خرج کنه؟»
خندید وگفت« :کاش پول نداشتیم هیچی نداشتیم یک خانواده ی درست و حسابی داشتیم».
-بدتراز اون اینه که نه پول داشته باشی نه خانواده ی درست و حسابی.

-خیلی با درد حرف میزنی.
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کسی که درد کشیده با درد حرف میزنه.انقدر سختی کشیدی؟پوزخند زدم و گفتم«:اگه تو هم سر پونصد تومان بفروشن بهتر از این نمیشی» .
با عصبانیت وبهت گفت «:چی؟»
من رو فروختن از این واضح تر؟به خاطر چی؟سرچی؟بابات و داداشام قمار کردن و یک میلیون بابام باخت و من و آبجیم رو فروختن به بابات.ساشا بلند شد وگفت« :امکان نداره داری دروغ میگی».
با پوزخند گفتم « :دروغ واسه چی؟ از هرکی بپرسی میتونه بهت بگه».
باعصبانیت دستش رو تو موهای خوش حالتش کشید وگفت« :پاشو بریم داخل دلبر».
پاشدم وگفتم« :بریم».
همراه ساشا رفتیم داخل که یک دفعه همه ی نگاه ها به سمت ما برگشت.
سروش با دیدن ساشا گفت« :داداش گلم برگشته».
و به سمت ساشا اومد و بغلش کرد.
ساشا طبق گفته ی سروش معلوم بود که پسره مهربونیه و خیلی خون گرم.
همه به سمت ساشا هجوم آوردن منم از بین جمعیت رفتم .شیداکوتوله پشتش به من بود.

نمیتونستم جواب بی احترامیش رو ندم برای همین پام رو گذاشتم روی پاش و محکم فشار دادم که جیغش هوا رفت.
ها ها حقته بیشعور.
سریع قبل از اینکه کسی بفهمه از اونجا دور شدم و به سمت اتاقم رفتم.

تو اتاقم لباسام رو عوض کردم که ناگهان یک فکر شیطانی به سرم زد .تو این شلوغی که کسی حواسش به من نیست پس به
سرعت رفتم باال.
تو طبقه ی سوم بودم که صدای هق هق سیاوش به گوشم رسید.
خیلی دلم واسش سوخت .در اتاقش رو زدم و وارد شدم .بیچاره تو تاریکی نشسته بود.
المپ اتاقش رو روشن کردم وگفتم« :سیاوش؟منم دلبر» .
دلبر؟تویی؟آره منم ،تو کجایی؟با نشستن دستی روی شونه ام هین بلندی کشیدم و به سمت عقب برگشتم .که رخ به رخ سیاوش شدم.
سیاوش با چشمهای اشکیش یک لبخند بهم زد وگفت« :ساشا رو دیدی؟»
لبخندی زدم و گفتم« :آره اتفاقا اومدم تورو صدا بزنم بریم پایین».
شوخی میکنی؟نه چه شوخی ایی؟نمیتونم دلبر.خب چرا؟میخوای بدونی؟آره حتی خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرش رو میکنی.باشه ،پس فردا شب بیا اینجا.چشمام رو درشت کردم و گفتم« :قول دادیا؟»
خندید وگفت« :باشه قول».
آفرین پسر خوب .راستی سیاوش؟بله؟شروین دیونه است؟-چطور؟
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چندوقت پیش میخواست من رو با چاقو بزنه بعد وقتی سروش داد زد و شروین به خودش اومد هیچی یادش نبود.اونم جریانش طوالنیه .فردا اونم بهت میگم.باشه پس من فعال برم تا اون شیدا کوتوله رو خیط کنم.و بدو بدو از اتاق رفتم بیرون ولی وسط اتاق ایسادم وگفتم« :درضمن بزار المپ روشن باشه آدم دلش میگیره» .
خندید وچیزی نگفت.
به سرعت رفتم پایین تو اتاقم .خدایا یعنی چه اتفاقی افتاده؟ این عمارت با همه ی این عظمت و زیباییش کلی راز تو خودش جا
داده.
راز هایی که باعث دور شدن ساشا از اینجا ،زندانی شدن سیاوش تو اتاق ،وعصبی شدن شروین شده ،و این وسط سروشه که
داره خانواده رو نگه میداره.

صبح با صدای داد و بی داد شروین از خواب پریدم .سریع سرجام نشستم و به فکر این افتادم که حواسم باشه دوباره سوتی
ندم.
شروین وارد اتاقم شد و نزدیکم شد و چنان سیلی بهم زد که از روی تخت پرت شدم پایین.
به سمتم حمله ور شد و گفت« :ه*ر*زه تو با برادر من چیکار داشتی؟ هان؟»
هی ..هی ...هیچی به خدا.سیلی بعد رو زد و داد زد« :دروغ نگو آشغال» .
وشروع کرد به لگد زدن .جیغ میکشیدم و میگفتم ولم کنه اما اون دیونه شده بود .کمربندش رو درآورد که رعشه به تنم
افتاد.
گفت« :ه*ر*زه به من دروغ میگی؟» وشروع کرد با کمربند زدنم.
انقدر محکم میزد که اشک تو چشمام پرشده بود .جیغ میکشیدم و کمک میخواستم اما کسی نبود که کمک کنه.
آخرین ضربه اش ختم شد به ضربه به سرم اونم با سگکه کمربند که دستی به سرم کشیدم که حس گرمایی توی سرم حس
کردم و با دیدن دست خونیم سرم گیج رفت و چشمام سیاه رفت و آخرین چیزی که شنیدم صدای جیغ چند نفری بود که باعث
شد

شروین ازم فاصله بگیره اما دیگه من چیزی نفهمیدم و چشمام سیاه سیاه شد.
چشمام رو که باز کردم تو یک اتاق سفید بودم .نمیدونستم کجام و چیزی هم یادم نبود.
اما وقتی به مغزم فشار آوردم تمام اتفاقات رو به یادم آوردم .بغض کردم .یعنی من انقدر حقیرم که هرروز سرچیزهای بی
ارزش من رو شکنجه میکنه؟ مگه من چیکارکردم؟ گناهم چی بوده؟ چرا به من گفت ه*ر*زه؟ به کدامین گناه من باید تاوان بدم؟
من چیکار کردم و خودم خبرندارم؟
همین اینا باعث شد بغضم بترکه و شروع به گریه بکنم .گریه میکردم وبا خدا حرف میزدم.
« خدایا چرا من؟ چرا هیچ وقت خوشی ندیدم او ...او ...او ...اون از مرگ مادرم که جلوی چشمای من بود .اون از کتک هایی که
از اون عوضیها خوردم و اونم از بدبختی هایی که کشیدم .خدایا تحمل کردم طاقت آوردم اما قلبم طاقت نداره نمیتونه این
عذاب های جدیدم رو قبول کنه».
ضربه زدم روی سینه ام وگفتم« :قلبم طاقت نداره ،نداره ،نداره .اما قلبم طاقت بیار ،آره طاقت بیار و قوی باش خودت رو نباز
خودت رو واسه انتقام اماده کن .شروین به خاک سیاه مینشونمت کاری میکنم به پام بیوفتی اگه من دلبرم اینکار رو میکنم.
منتظر باش شروین خان».

صدای باال پایین شدن دستگیره ی در اومد .سریع اشکام رو پاک کردم و خودم رو به خواب زدم.
صدای دلناز میاومد که داشت گریه میکرد.
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صدای ساشا اومد که گفت« :شروین تو با این دختر چیکار داری آخه وحشی؟»

شروین گفت« :هزار سری تو خونه گفتی ،دیگه ادامه نده درضمن من این کار رو نکردم .کار من نبود من اصال یادم نمیآد که
همچین کاری کرده باشم .به خدا دروغ نمیگم مگه دیونه ام باهاش همچین کاری کنم».
پوزخندی روی لب هام نشست .هه بازم داره دروغ میگه .کارش اینه دروغ و دروغ و دروغ و دروغ.
خودش رو زده به خنگی که کارش رو توجیه کنه مرتیکهی االغ .دیگه وقت بیدارشدنه.
آخهمه اشون به سمتم اومدن که مثال با بهت نگاهشون کردم وگفتم« :شما کی اید؟ اینجا کجاست؟»
دلناز بغلم کرد وگفت« :خواهر قربونت بشه حالت خوبه؟»
نه بدنم درد میکنه احساس کوفتگی میکنم.ساشا نزدیکم اومد وگفت« :حالت خوبه دلبر؟»
گفتم که نه ،حالم خوب نیست اینجا بیمارستانه؟شروین گفت« :پس میخواستی کجا باشه؟»
جیغ زدم« :تو حرف نزن نابود کننده ی زندگیه من .تو از اینجا برو .تورو که میبینم تمام لحظه هایی که عذابم میدادی رو یادم
میآد برو از اینجا».
وبلندتر از قبل جیغ زدم«:برو» .
که چندتا پرستار اومدن داخل وگفتن« :چی شده؟چه خبره؟»
که گفتم« :ایشون رو از اینجا ببرید نمیخوام ببینمش» .
پرستار ها رو به شروین گفتن« :آقا لطفا سریع تر از اینجا برید».
که شروین نگاهی بهم انداخت که هیچ معنی توش نبود نه خشم نه تهدید نه غم نه خوشحالی نه پیروزی هیچی معنایی نداشت.
با کالفگی سرم رو پرت کردم روی بالشت و بی اعصاب به سقف اتاق نگاه کردم .که گرمی دستی رو روی دستام احساس کردم.
سرم و به سمت اون دست کج کردم و نگاهی به صاحب دست که ساشا بود انداختم ،پرسید« :آروم شدی؟»
خشم وجودم هیچوقت خاموش نمیشه یادت باشه.من این احساس تو رو خوب میشناسم تو بذر انتقام رو تو دلت کاشتی که به ضررته ،نکن این کار رو دلبر ،تو این انتقامهیچکس ضربه نمیبینه جز خودت.
آهی کشیدم و چیزی نگفتم .شاید درست میگفت اما دل من تاریک شده بود سیاه سیاه نشده بود اما کم کم به اونم میرسیم.
دلناز بیچاره طبق همیشه آروم بود و هیچی نمیگفت و کنار نشسته بود.
قرار شد اون شب بیمارستان بمونم و فردا مرخص بشم .ای خدا من نمیخوام امشب اینجا بمونم سیاوش قرار بود امشب بهم
همه چی رو بگه اما به لطف شروین آشغال االن دیگه نمیتونم.
با اعصابی داغون گرفتم خوابیدم .قرار بود اون شب یکی پیشم بمونه اما نپرسیدم کی؟
صبح با برخورد مستقیم نور خورشید باچشمام از خواب بیدار شدم.

از جام که بلند شدم نگاهی به پسری که پشت به من روی مبل خوابیده بود کردم.
یعنی کی اونجاست؟
از فضولی داشتم میترکیدم و از یک طرف هم اون سرم های لعنتی اجازه ی تکون خوردن رو به من نمیداد.
بی نهایت از خون میترسیدم به خاطر اون خاطره ی شوم به خاطر مرگ مادرم که....
دستم رو روی سرم گذاشتم .نمیخواستم یادم بیاد نمیخواستم نمیخواستم.
اون شب رو هیچوقت نمیخواستم یادم بیاد.
اما صحنه های اون شب به سرعت از مغزم عبور میکرد.
دستم رو روی سرم فشار دادم وگفتم《 :نمیخوام نمیخوام نمیخوام نباید یادم بیاد هیچوقت ،مادرم نه ،اون همچین زنی
نیست یک زنه پاک و خوبه ،نمیخوام》.
باتکون خوردن بدنم به روبه روم نگاه کردم.
بغضم ترکید و با اشک های متعددی که از چشمم پایین میاومد بهش نگاه کردم وگفتم《 :نمیخوام .نمیخوام هیچی یادم بیاد
نمیخوام اون شب یادم بیاد هیچوقت هیچوقت هیچوقت .ساشا نمیخوام》.
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سرعت پایین اومدن اشک هام بیشتر و بیشتر شد .ساشا بغلم کرد و سرم رو بوسید وگفت《:آروم باش دلبر آروم باش》.
ساشا نمیخوام .اون این کار رو نکرده بود اون این کار رو نکرده.باشه دلبر آروم باش اون نکرده .هیچ کاری نکرده.وبعد ازم جدا شد و صورتم رو بین دستاش گرفت وگفت《 :باشه؟》
بین اون همه غم و ناراحتی لبخندی زدم و گفتم《 :باشه باشه قبوله》.
لبخندی زد وگفت《 :دختره ی لوس》.
بدون اراده خودم رو پرت کردم توی بغلش وگفتم《 :خیلی خوبی ساشا خیلی》.
هیـس قرار بود لوس نشی دیگه فسقلی.خندیدم و گفتم《 :لوس خودتی بی ذوق》.
خندید وگفت《 :من بی ذوق ام؟ آره؟》
آره خیلـیباهمون خنده گفت《 :برم دکترت رو صدا کنم بیاد ببینه میتونیم این فسقلی رو ببریم؟》
فسقلی خودتی و داداشت.آهان اونوقت میشه بپرسم کدوم داداشم؟ام نه نمیشه بپرسیخندید واز اتاق بیرون رفت .ساشا رو مثل دادمهر دوست داشتم پسره خوبی بود و به دلم مینشست.
دکتر اومد و معاینه ام کرد وگفت که میتونم برم اما چند هفته ای باید استراحت کنم و کار نکنم.
وقتی به خونه رفتیم همه اومدن بهم خدا بدنده گفتن.
تو اتاقم بودم و استراحت میکردم که

یاد سیاوش افتادم.
امشب باید برم پیش سیاوش حتما هرجور که شده .تو اتاقم بودم و داشتم دو دو تا چهار تا میکردم که ببینم چطوری امشب
دلناز رو بپیچونم که یک دفعه در اتاقم به صدا در اومد و گفتم《 :بفرمایید》.
در باز شد و شروین داخل شد .با اخم گفتم《 :تو اینجا چیکار میکنی؟ 》
اون هم بهم اخم کرد و گفت《 :چیه؟ واسه من قیافه میگیری؟ پر رو شدی .خودم بهت رو دادم .چیه فکر کردی خونه ی خاله
است؟ من هرجا دلم بخواد میرم فهمیدی؟》
حق داشت ولی خودم رو نباختم و گفتم《 :آره درسته حق با توئه .اما توهم حق نداری من رو کتک بزنی》.
پوزخند زد و گفت《 :من کتکت نزدم ،بفهم دختر .در ضمن اگه بزنمت چی میشه؟》
تو...تو این حق رو نداری.چرا اون وقت؟چون تو صاحب من نیستی.اتفاقا خیلی در اشتباهی من صاحبتم و خریدمت میفهمی؟آهی کشیدم و چیزی نگفتم.
شروین گفت《 :خواستم ببینم حالت چطوره؟ که از این زبون بازی هات معلوم میشه حالت عالیه》.
خندیدم و چیزی نگفتم که خواست بره که گفتم《 :شروین خان؟》
بله؟میشه ازت یک چیزی بخوام؟بگو!میشه به دلناز یک اتاق دیگه بدید.چرا؟چون تو این مدت ممکنه شب ها بیدار شم و باعث بشم دلناز اذیت بشه.باشه میگم براش اتاق آماده کنن.-اما...
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اما چی؟میشه دلناز نفهمه من این رو بهتون گفتم؟چرا؟اوف خب شاید فکر کنه ازش خسته شدم.باشه نمیگم.ممنونچیزی نگفت و از اتاق بیرون رفت.

اون شب دلناز رفت به اتاقش و کلی ناراحت شد .خودم هم دلم سوخت اما چیکار کنم؟ برای فهمیدن معمای این عمارت باید
تنها باشم.
شب ساعت یازده بود که همه رفتن اتاقشون .یواشکی به سمت باال رفتم.
جلوی اتاق سیاوش ایسادم و خواستم در بزنم که صداش رو از پشت سرم شنیدم که هین بلندی کشیدم.
برگشتم وگفتم《:تو فقط بلدی مثل جن ها ظاهر شی؟》
جوابم رو نداد و گفت《:واسه چی اومدی؟》
خودت گفته بودی.من گفتم دیشب نه امشب.اما من بیمارستان بودم.چرا؟بیخیال.باشه بریم تو اتاقم تا بهت بگم.باشه ایی گفتم و داخل شدم.
سیاوش کنار پنجره ایساده بود و چند تا نفس عمیق کشید و شروع کرد《 :ساشا تو آمریکا درس میخوند من و سروش و
شروین زندگی خوبی داشتیم و باهم زندگی خوبی رو میگذروندیم .اما طی یک هفته زندگیم بهم ریخت یک دختر این زندگی رو
خراب کرد .زندگی ما از هم پاشید و شد اینی که االن میبینی باعث تمام این اتفاقات تویی》.
بابهت بهش نگاه و گفتم《 :چی؟ چی میگی؟》
گفت:

یعنی کامل به خاطر تو نبود اما ربط هایی به تو داشت.
مثال چی؟خب تا اون جایی که میدونم باعث و بانی تمام این اتفاقات پدر توئه.پوزخندی زدم و گفتم《 :چی میگی تو؟ بابای من اگه آه تو بساطش داشت االن اون وضع زندگیش نبود》.
یعنی چی؟یعنی اشتباه میکنی کار بابای من نبوده.امکان نداره .تو همون دلبری با همون قیافه و شخصیتی که شناخته بودم.پس یک چیزی این وسط عجیبه.چی؟پدر من رو که کال بی خیال چون همیشه خماره پس یکی دیگه تو این بازی هست که نمیشناسیش.یعنی ممکنه؟آره ممکنه اما تو بقیه اش رو بگو.بابای تو یک مرد عوضی هوس بازه که کلی مایه دار بود و بادیگارد مادیگارد دورش بود .اول میخوام دلیل این حال شروینرو بهت بگم تا به من هم برسیم.
باشه بگو.شروین و عسل عاشق هم بودند یعنی جونشون هم واسه هم میدادن .عسل هم دختره الیق و خوشگلی بود .وضعیت مالیشون درحد معمولی بود و برخالف دخترهای اطراف من یک شخصیت معصوم و ساده و در عین حال بلبل زبون داشت درست
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مثل تو .یک شب شروین با عسل رفتن بیرون تا خوش بگذرونن .هه اما چه خوش گذروندنی؟ بابای تو که از اول سر کار و یک
مشکالت خصوصی با شروین و بابام میون شون شکرآب بود .اما اون شب بود که بابات هوس انتقام کرده بود .شروین و عسل
رو بردن تو یک خونه خرابه و...
سرفه های پی در پی اش نذاشت که حرفش رو ادامه بده یک لیوان آب براش ریختم و دادم دستش که یک نفس سرکشید.
و بعد ده دقیقه ادامه داد《 :جلوی چشم های شروین به عسل ت*ج*ا*و*ز کردن》.
چشمام از تعجب و بهت زیاد اندازه ی یک توپ شده بود .یعنی چی؟ اون...اون چی میگه؟ آدم تا چه حد میتونه بد باشه؟ یعنی
مشکالت کاری انقدر مهم بودن که باعث این شد؟ نه امکان نداره حتما یک چیزه دیگه بوده.
سیاوش ادامه داد《 :اون شب شروین نابود شد جلوی چشمش به عسل تیر زدن و کشتن اش ولی بعد اون کسی نتونست
بابات رو پیدا کنه اما شروین هنوز هم دنبالشه .شروین از اون شب دیگه شروین قبلی نشد .شروین ای که میخندید و
میخندوند و باهمه خوب بود ،زندگی اینجوری براش رقم زده بود》.
با شنیدن صدای قدم یک نفر از ترس به سیاوش نگاه کردم که

سیاوش تندی گفت《 :بدو توی کمد》.
سریع رفتم سمت کمد و رفتم داخل کمد دیواری نشستم .صدای شروین اومد که گفت《 :سیاوش داداش حالت خوبه؟》
صدایی از سیاوش در نیومد که شروین گفت《 :نکن این کار رو با داداش ات》.
سیاوش باز هم چیزی نگفت چون صدایی ازش در نیومد .شروین پوف بلندی کشید .کوبید شدن در خبر از رفتن شروین
میداد.
اما برای احتیاط آروم در رو باز کردم و خواستم نگاه کنم که با صدای سیاوش که گفت《 :بیا بیرون رفت 》.از توی کمد بیرون
اومدم .خواستم بنشینم تا ادامه ی داستان این عمارت پر رمز و راز رو بشنوم که گفت《 :دلبر نمیتونم ادامه بدم》.
ولی...خواهش میکنم.با غمگینی و نا رضایتی باشه ایی گفتم و به سمت در رفتم .توی راه هر چی فحش بلد بودم نثار شروین کردم که انقدر بد موقع
مزاحم شد .اما

دلم برای شروین میسوخت که اون همه عذاب کشیده .تصور اش خیلی سخته که جلوی چشمت به عشقت و یک جور هایی
ناموست تجاوز کنن .اون لحظه تنها حس ای که داری حس حقارته حس این که یک آدم بی قدرتی ،قدرت این رو نداری که
ناموست رو از دست یک مشت گرگ الش خور نجات بدی.
اما یک جای این قضیه رو من نفهمیدم .بابای من پول موادش رو نداشت ،بعد اون وقت چطور این همه بادیگارد داشت؟ تعجبم
از این بود.
نکنه من رو با یکی دیگه اشتباه گرفتن؟ نکنه جن بوده؟ نکنه همزادم بوده؟
اوف اوف اوف خدایا دارم دیونه میشم ،یعنی چی؟
آخه این چه معما ای هست که حل کردنش انقدر سخت و طوالنی شده؟
روی تختم دراز کشیدم .سیاوش پسریه که خیلی عجبیه اما یک حس خیلی خوبی بهش دارم .درست مثل حسی که به ساشا
دارم.
بایادآوری ساشا لبخندی روی لبم اومد .باورش سخت بود این همه اتفاقات فقط طی یک هفته زندگی این خانواده ی اصیل رو
نابود کرده.
باسرخوردگی چشمام رو بستم و به سه نرسیده به خواب عمیقی فرو رفتم.
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صبح که از خواب بیدار شدم فکر ،ذهنم رو مشغول کرده بود .اما المصب مثل خر بو میدادم البته بالنسبت خر .آخ چپه شد،
بالنسبت خودم.
به سمت حموم پرواز کردم و یک دوش درست و حسابی گرفتم.
سارافون بلندی پوشیدم و شلوار دمپا گشادی پام کردم و به سرعت به سمت اتاق ساشا رفتم.
اصال یادم رفت در بزنم و مثل گاو در رو باز کردم که با دیدن صحنه ی رو به روم ،چشمام اندازه ی گالبی شده بود.
به سرتا پای ساشا نگاه انداختم ولی سریع عقب کشیدم و در رو بستم.
خدایا چه گوهی خوردم؟ من چقدر عقلم کمه آخه .آبروم رفت .به سرعت به سمت اتاقم رفتم.
روی تخت نشستم و یکی یکی قلنج انگشتام رو شکوندم .دوباره صحنه ایی که تو اتاق ساشا بود برام مرور شد.
ساشا با باال تنه ی کامال ل*خ*ت و پایین تنم که هیچی نبود فقط یه حوله دور کمرش بود.
یعنی توف تو روم بیاد من چقدر خرم؟ آخه چرا مثل گاو بدون در زدن میری توی اتاقش؟ آی خدا .داشتم تند تند عرق
میکردم.
برای منی که داداشم رو بدون پیراهن ندیدم اون صحنه خیلی خجالت آور و زشت بود ،البته برای من.
توی اتاق راه میرفتم و به آبرو ریزی ای که شده بود فکر میکردم که در اتاقم باز شد و ساشا با لبخند مختص خودش وارد شد
وگفت《 :یک یک مساوی》
سرم پایین بود و گفتم《 :چی میگی؟》
تو بدون در زدن اومدی منم بدون زدن اومدم.به تته پته افتادم و گفتم《 :بی...بی...بیخیال》.
خندید و دستش رو زیر چونه ام گذاشت و سرم رو باال آورد.
به من نگاه کن.زل زدم بهش که گفت《 :دلبر من

تو چی؟من...خب من میخواستم بگم که خیلی حس خوبی بهم میدی.لبخندی زدم و چیزی نگفتم .ساشا چونه ام رو ول کرد که ازش فاصله گرفتم و روی تخت نشستم.
یکی از کتاب ها رو برداشتم و مثال خواستم بخونم .ولی خوندن واسه ام خیلی سخت بود.
چند تا کلمه اش رو از ساشا پرسیدم که جوابم رو داد.
آخر سر کتاب رو ازم گرفت و گفت《 :دلبر؟》
بله؟یک سوال بپرسم ناراحت نمیشی؟نه بپرستو چقدر سواد داری؟خب ما رو به زور تا ابتدایی گذاشتن درس بخونیم.یعنی تا پنجم؟آره.دوست داری بعضی چیزها رو مثل ریاضی و فارسی و اینها رو یاد بگیری؟آره خیلی اما نمیشه.چرانشه؟ من خودم بهت یاد میدم.جیغی از سر خوشحالی زدم و گفتم《 :واقعا بهم یاد میدی؟》
آره.انقدر ذوق زده بودم که ساشا رو بغل کردم و گفتم《 :مرسی .واقعا مرسی ازت》.
خندید و گفت《 :خواهش میکنم شاگرد کوچولوی من》.
خندیدم و ازش جدا شدم که گفت《 :امروز آماده شو باهم بریم برات وسایل بخریم ،باشه؟》
-باشه چشم
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ولی بعد با یادآوری حرف شروین که گفته بود حق نداریم از خونه بیرون بریم با ناراحتی گفتم《 :اما من ممنوع الخروجم》.
باتعجب گفت《 :واسه چی؟》
شروین خان گفتهو روی خان اش خیلی تایید کردم.
تو حاضر شو با من داری میری پس جای نگرانی نیست.باشه میآم.ساشا با لبخندی روی لباش از اتاق بیرون رفت و منم به سمت کمد رفتم.
ماشاهلل من که چیزی از ست کردن سرم نمیشه پس گفتم بزار همه چیم رو مشکی بپوشم که ضایع بازی نباشه.
یک مانتوی مشکی اونجا بود همون رو برداشتم و پوشیدم.
توی تنم خیلی قشنگ شده بود اما کوتاه و تنگ بود .بیخیال بابا من اون لباس کوتاه رو پوشیدم یعنی نمیتونم این رو بپوشم؟
همون مانتو رو پوشیدم .دنبال یک شلوار مشکی بودم که یک شلوار جین مشکی رو پیدا کردم .یک شال مشکی هم کنار
گذاشتم و به سمت میز آرایشی رفتم.
از آرایش هم هیچی سرم نمیشه اما این ماتیک رو سرم میشد.
ماتیک زرشکی رو به لبام زدم که خیلی تو صورتم خود نمایی میکرد.
یک کوچولو ریمل زدم که بد نشد ،خوب شد.
اون روز که سپیده اومده بود اینجا موهام رو یک طرفی توی صورتم ریخت که بهم اومد االنم یک طرفی ریختم.
شال رو انداختم روی سرم و مرتب اش کردم .به خودم تو آینه نگاه کردم.
عالی شده بودم .فکر نمیکردم انقدر قشنگ بشم .داشتم ذوق مرگ میشدم که در اتاق به صدا در اومد.
بفرمایید.در باز شد و ساشا وارد شد.
باچشم های قلنبه بهم نگاه کرد و گفت《 :دلبر خودتی؟》
خندیدم و گفتم:

نه پس عمه امه ،خب منم دیگه.
چه خوشگل شدی فسقلی.فسقلی خودتی.باتعجب گفت《 :تو به این قد و هیکل میگی فسقلی؟》
اهوم فسقلی ای دیگه ،زور نداری.میخوای امتحان کنیم؟آره اما چطوری؟ میخوای تخت رو بلند کنی و زورت رو نشون بدی؟نوچ یک چیز خوشگل تر و بامزه تر.مثل چی؟ساشا نزدیکم شد .یک دفعه حس کردم روی زمین و هوا معلق ام.
جیغ زدم و گفتم《 :چیکار میکنی؟》
خب اون فسقلی رو بلند کردم.ساشا اذیت نکن بزارم زمین.نوچ اصال.عه خب چرا؟خیلی بغلی ای دختر.من بغل مغل حالیم نمیشه بزارم زمین.سرش هر لحظه نزدیک صورتم شد در همین حین چشم های من هم گرد و گردتر میشد.
از ترس چشم هام رو محکم بستم که حس کردم پیشونیم داغ شد.
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چشم هام رو باز کردم و به ساشا نگاه کردم .لبخندی بهم زد که متقابل بهش لبخند زدم .پایینم گذاشت و گفت《 :خب
بریم؟》
وایسا من یک کفش پیدا کنمو به سمت کمد رفتم و یک کفش مشکی برداشتم و رو به ساشا گفتم《 :بریم》.
آره بدو بریم.همراه ساشا پایین رفتیم .وقتی وارد پارکینگ شدیم ،کلی ماشین های رنگارنگ اونجا بود از مشکی گرفته تا زرد همه رنگ بود
واهلل.
ساشا گفت《 :بیا دیگه》.
از بهت خارج شدم وگفتم《 :هان؟ آهان اومدم》.
و بدو بدو به سمت ساشا راه افتادم که اون به سمت یکی از ماشین های سقف بازه قرمز رفت .اصال بلد نبودم درش رو باز
کنم .با کالنجار به ماشین نگاه میکردم که ساشا در رو برام باز کرد.
لبخندی بهش زدم و سوار ماشین شدم .ساشا ماشین رو روشن کرد و حرکت کردیم.

خیلی حس خوبی داشتم که سوار یک همچین ماشینی شدم .یاد روز هایی افتادم که چه با حسرت به این ماشین ها نگاه
میکردم.
یاد اینکه چه با بی رحمی دلم رو میشکوندن .همه اش یادم میاومد و آزارم میداد و عذاب میکشیدم.
اما از یک طرف خوشحال بودم که اون همه حقارت تموم شد.
هه دلبر حالت خوبه؟ تموم شد؟ نخیر خانوم حقارت تو تازه شروع شده.
شروین تا تو رو خار و ذلیل نکنه ول کن نیست اون میخواد از تو انتقام بگیره.
انتقام کاری که خودت ربطی بهش نداری .انتقام کاری که خودت ازش خبر نداری آره دلبر زندگی تو اینه سراسر انتقام سراسر
شکنجه .هه قلبم طاقت بیار ،باشه؟
باید طاقت بیاری وگرنه نابود میشی ،نیست میشی .تاوان چیزی رو میدی که مقصرش نیستی.
شاید به جسمم و روحم صدمه بخوره اما قلبم میشه تو سالم بمونی؟ میشه تو هم ترکم نکنی و از این طالع شوم من دوری
نکنی؟
دیونه شده بودم .ببین حرف رو از یک ماشین به کجا رسوندم؟
با قرار گرفتن دست های گرم ساشا روی دستم نگاهی بهش انداختم که بهم لبخندی زد و گفت《 :کجایی؟》
خندیدم و گفتم《 :تو کوچه ی بغلی》.
خندید وگفت《 :از زبون کم نیاری؟》
نه نگران نباش.خندید و دیگه چیزی نگفت.
داشتم به این فکر میکردم که از وقتی که وارد این عمارت شدم انقدر زبون دراز شدم و فقط به خاطر حرف دادمهر که گفت:
《قوی باش》.
وگرنه منه بدبخت مگه جرئت حرف زدن تو خونه رو داشتم؟ نهایتا آخرش کتک میخوردم و میافتادم یک گوشه ی خونه و حتی
اگه میمردم هم بیمارستان نمیبردنمون.
هه اون سری که شروین من رو زد و تو بیمارستان بردنم ،اولین باری بود که بیمارستان رو میدیدم.
چه زندگی ای دارم من! سراسر هیجان! آره هیجان .هیجان کتک خوردن خودش کلیه.
دیگه خسته از این افکار بودم و هر چی افکار منفی بود رو پس زدم و به این فکر کردم که ساشا چقدر آدم خوبیه و اینکه
چقدر بین این همه عذاب قشنگ بود.
به صورت نیم رخش نگاه کردم .موهاش که باد اونها رو به بازی گرفته بود.
سریع سرم رو برگردوندم و چندسری سرم رو تکون داد وبا خودم گفتم《 :دلبر هیز شدیا .چشم ها رو درویش کن .بالخره
ساشا جلوی یک کتاب فروشی وایساد.
پیاده شدیم و باهم به سمت مغازه رفتیم.
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بعد از خریدن کلی کتاب و دفتر با نیش باز برگشتیم خونه.
ساشا گفت که کتابها رو نشون کسی ندم .حق هم داشت ،شاید شروین سر انتقام نذاره بهم یاد بده .با خودم میرقصیدم و
خوشحالی میکردم.
لباسهام رو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم .مثال من مریضم و تا دو هفته استراحت داشتم.
اولش شروین نمیخواست اجازه بده که کار نکنم ،اما بعدش راضی شد اون هم با اصرار های سروش ،دلناز ،ساشا ،آدینه خانوم
و حتی الله که با من لج هست.
میخواستم بقیه راز های این عمارت رو بفهمم پس رفتم دوش بگیرم .برای خودم آهنگ میخوندم《 :شروین خیلی خره،
شروین خاک بر سره ،شروین نمیدونه شیدا چند نفر مثل خر رو تا دم حجله میبره .حاال ،شروین خیلی خره ،شروین خاک بر
سره ،شروین اسکول منه ،شروین گوریل انگوری ،شروین خرخاکی ،االغ ،میمون ،بز ،گاو ،گوساله ،بزغاله》...
دیگه آهنگ نمیخوندم و شروع کردم به فحش دادن به شروین.
مرتیکه ی دماغ سر باالیی زشت چشم رنگیه بیریخت .آخه خدا این چی بود وسط سه تا خوشگل خلق کردی ،زشت ،میمون،
نادون ،خل بعدش آها چل
با خنده از حموم بیرون اومدم و لباسهام رو تنم کردم و موهام رو همینجوری باز گذاشتم و یک شال سرم کردم و به سمت
اتاق سیاوش رفتم.
تو طبقه ی دوم بودم و خواستم برم باال که دستی روی شونه ام نشست .باترس برگشتم سمت اون شخص.
انقدر ترسیده بودم که سکسکه گرفته بودم .کم مونده بود زیرم رو خیس کنم با دیدن شخص رو به رو از

ترس و آسودگی چشام رو بستم .ترس از این که ازم حرف بکشه و آسودگی بابت این که شروین نیست و به جاش ساشا ست.
ساشا با تعجب ازم پرسید《 :کجا میری؟》
لبخند مسخره و زورکی زدم وگفتم《 :عه ساشا تویی؟ ندیدمت》.
چشماش رو ریز کرد و گفت《 :سوالم رو جواب بده》.
خودم رو به تعجب زدم و گفتم《 :کدوم سوال؟》
از حرص دندوناش رو روی هم فشار داد و گفت《 :دلبر؟ کجا میری؟》
من؟نه پس عمه ام ،خب تو دیگه.چیزه ...داشتم میاومدم اتاق تو واسه اون مسئله.چشماش رو ریز تر کرد و گفت《 :دلبر دروغ نگو ،اتاق من اول راهرو هست اون وقت تو اومدی وسط راهرو و حرف هم
میزنی؟》
خدایا چه گ*و*ه*ی بخورم حاال؟ با عجز گفتم《 :میشه ازم نپرسی؟》
نه باید بهم بگی.خب بزار خودم کامال موضوع رو بفهمم بعد به تو بگم .باشه؟قول میدی که فهمیدی به منم بگی؟آره قول میدم.لبخندی زد و گفت《 :حاال کجا میری؟》
اونم نپرس.پوف باشه.لبخند دندون نمایی تحویلش دادم که ساشا به سمت طبقه ی پایین رفت و منم با آخرین سرعت به سمت اتاق سیاوش رفتم.
خواستم در بزنم که صدایی از پشت گوشم اومد که گفت《 :برو تو》.
هینی کشیدم و گفتم《 :من هنوز به این شبح بازی های تو عادت نکردم》.
تک خنده ایی زد و زودتر از من وارد اتاق شد .پشت سر سیاوش وارد اتاقش شدم.
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روی تخت نشست و گفت《 :کجای داستان بودیم؟》
-اون قسمت که شروین میخواد ازم انتقام بگیره و یکی از دالیل این حال و روزش اینه.

دلیل بعدش خود منم .یعنی احمق بودن من ،خنگ بودن من .همه تو گیر و دار افسردگی شروین بودیم و میخواستیمببریمش پیش یک روانشناس .بابای تو هیچ ردی از خودش نذاشت .حتی جنازه ی عسل رو هم یک جایی گم و گور کرده بودن.
هیچ کس خبری از مرگ عسل نداشت .حتی پدر و مادرش فکر کرده بودن فرار کرده و خانواده اش طردش کرده بودن که اگه
برگرده دیگه خونه راهش نمیدیم .تو این گیر و دار بودیم که شیدا دختر عموم...
پریدم وسط حرفش و گفتم《 :همین شیدا کوتوله؟》
آرهقیافه ام رو درهم کردم و گفتم《 :اه اه چه دختر عمویی!》
بی توجه به حرف من حرفش رو ادامه داد ،یعنی دلبر خفه شو تا برات بگم《 :از اول حالم از شیدا بهم میخورد .بابام میگفت
آقاجون ،پدر پدرم ،بند ناف شروین و شیدا رو برای هم بریده و در آخر مجبورن باهم ازدواج کنن .اما من دلم واسه شروین و
این بدبختیش میسوخت ،شروین وضعیت روحی درست و حسابی نداشت که شیدا و عمو بهش گیر دادن دیگه باید ازدواج
کنین.

شروین که حال و حوصله ی هیچکس رو نداشت ،از خونه پرتشون کرد بیرون .اون روز من احمق دلم واسه شیدا سوخت و ای
کاش که نمیسوخت .وقتی جلوی در بودن کلی ازشون عذرخواهی کردم و گفتم بیخیال شن و شروین فعال حال و روز درست و
حسابی نداره ،شما به بزرگیتون ببخشید .اون لحظه یک برق تو چشم شیدا بود که بعدا فهمیدم چه معنی داره .گذشت تا این
که فردا صبحش شیدا به من زنگ زد و گفت بیا بیرون کارت دارم .گفتم چی شده که گفت کار خیلی مهمیه .منم که خر ،پاشدم
رفتم .وقتی به قرار رسیدم شیدا شروع کرد به گریه کردن که دیگه از دست شروین کالفه ام ازش خسته ام .منم بغلش
کردم و گفتم عیبی نداره بیخیالش شو اون لیاقت تو رو نداره .اون روزهم گذشت تا اینکه فرداش هم دوباره شیدا بامن قرار
گذاشت .این سری تو یک پارک خلوت بودیم .ایستاده بودم و داشتم دل داریش میدادم که لباش رو روی لبام گذاشت .تو
بهت و تعجب بودم .یعنی چی شده بود؟ این کارا چه معنی داشت؟ هیچ کدوم رو نمیدونستم .وقتی ازم جدا شد بهم گفت که
دوستم داره و از اول من تو قلب و ذهنش بودم و شروین یک وسیله بود که تو رو ببینم ولی تو اصال به من توجه نمیکردی.
گفتم ولی من به تو حسی ندارم و فکر نمیکردم تو من رو دوست داشته باشی .که گفت سیاوش فقط یک هفته به من وقت بده
تا تو رو عاشق خودم کنم و خواهش کرد .منم که خر قبول کردم .گفتم شاید منم عاشقش شدم .عاشق اون دختره ی ه*ر*ز*ه ی
سراسر عملی.

هر روز به دیدار شیدا میرفتم تا اینکه شب پنجم با شیدا رفتیم به یک پارتی اون شب مست شده بودم و کنترلی روی خودم
نداشتم .صبح که بیدار شدم تو یک اتاق بودم .دیشب اش اصال یادم نبود .وقتی رفتم خونه ،شیدا ،عمو ،زن عمو و
پسرعموهام خونه ی ما بودن .شیدا چندتا فیلم گذاشت روی میز و گفت《 :شروین ،سروش این داداشتون هست .سیاوش
دیونه است و عقلش رو از دست داده》.
سروش پوزخند زد و گفت《 :چی میگی شیدا؟ اسم اونی که ازش جنس خریدی چیه؟ جنسش خوبه مثل این که .توهم
زدی》.
شیدا هم رو به سروش پوزخند زد و گفت《 :جنس منس رو بیخی ،تو سی دی ها رو بچسب》.
لب تابش رو درآورد و سی دی رو داخلش گذاشت .منم با کنجکاویی به سمت لب تاب رفتم .شیدا چی میگفت؟ حالش بد بود؟
وقتی فیلم تموم شد از تعجب دهنم باز موند .فیلم هایی که با شیدا بیرون بودم ولی شیدا نبود و فقط من بودم و عین دیونه
ها با خودم حرف میزدم و خودم هم یک لحظه شک کردم که واقعا من دیونه ام؟ بعد شیدا زد زیر گریه و گفت《 :به جز اون
سیاوش به من تجاوز کرده .دیشب بهم ت*ج*ا*و*ز کردی یادته عوضی؟》
با بهت گفتم《 :چیزی یادم نیست .شیدا تو ...تو خیلی پستی》.
تا این رو گفت پسر عموم زد زیر گوشم .هیچی نگفتم ،هیچی .شیدا گفت《 :داداشتون به من تجاوز کرده یا باید تو اتاق های
طبقه ی سوم که هیچ کس حق ورود نداره زندانیش کنید یا ازش شکایت میکنم》.
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پوزخندی بهم زد و ادامه داد《 :در هر حال داداشتون که دیونه هست و یا باید تیمارستان باشه یا همین جا تو اتاق ،اما به
هیچ عنوان نباید تو خونه دیده بشه》.
این رو گفتن و رفتن.
نفس عمیقی کشید و ادامه داد :وقتی رفتن شروین کمربندش رو از کمرش در آورد .نمیدونستم واسه چی؟ اما حالت روحیه
ی شروین انقدر بد بود که نمیتونستم حتی از خودم دفاع کنم .شروین اومد سمتم وبا کمربند میزدم .انقدر زدتم که حالم بد
شد .من رو پرت کرد تو اتاقی که همیشه ازش میترسیدم اتاقی که رو به روی اون اتاق ممنوعه ایی بود که این طبقه رو
ممنوعه کرده بود و االن من یک سال تو این زندان زندانیم》.

با بهت داشتم به سیاوش نگاه میکردم .سیاوشی که تاوان گناه همه رو پس داد .گناه مردی که میگن بابای من .گناه شروین،
گناه شیدا و همه و همه .دیدم سیاوش داره لباسش رو در میآره.
به سمت المپ رفت و المپ رو روشن کرد .پشت به من ایساد .با دیدن زخم ها و کبودی های روی بدن سیاوش زبونم بند
اومده بود.
با بهت پرسیدم《 :ای ...اینا چی ...چیه؟》
پوزخندی زد و گفت《 :یادگاری شروینه اون روز با کمربند یک همچین بالیی سرم آورد》.
با همون تعجب و غم گفتم《 :واقعا ناراحت شدم سیاوش ،ولی تو واقعا به شیدا ت*ج*ا*و*ز کردی؟》
فردای اون روز شیدا اومد و گفت سیاوش خوب به دام من افتادی ،آخی بیچاره .هیچ بهره ایی نبردی ولی به حکم ت*ج*ا*و*زبه من متهم شدی.
دیگه دهنم واقعا باز مونده بود گفتم《 :اون آشغال چطور تونست این کار رو کنه؟》
میخواست از شروین و خانوادهی ما انتقام بگیره و خیلی خوب از من انتقام گرفت .االن سروش و شروین فکر میکنن مندیونه ام چون یک سال با هیچکدوم حرفی نزدم و بعد از یک سال تو اولین کسی بودی که باهاش حرف زدم.
سیاوش خیلی ممنون که به من اعتماد کردی واقعا ممنون .اما از اون شیدا باید انتقام بگیری.چطوری؟باید یک نقشه ی درست و حسابی راست و ریست کنیم.منتظر جوابی از سمت سیاوش بودم که در به تندی باز شد .با ترس سرجام ایسادم .با دیدن شروین از ترس به سمت سیاوش
رفتم که

شروین گفت《 :تو اینجا چیکار داری؟》
سیاوش گفت《 :به تو چه ربطی داره؟》
با بهت به سیاوش نگاه کردم اون یک سال با داداش هاش حرف نزده اما االن حرف زد ،به خاطر من .شروین قیافه اش مثل من
بود و گفت《 :سی ...سیا ...وش تو ...تو ...ح ...حرف ...ز ...زدی؟》
آره حرف زدم .چیه؟ ناراحتی؟شروین لباسش رو درآورد و پشت به سیاوش ایساد و گفت《 :بزن ،بزن تا شاید آروم شی .بزن شاید عقده ات حداقل اش
سر من تموم شه .بزن دیگه》.
دادزد《 :چرا نمیزنی شروین؟ بزن》
به شروین نگاه کردم ،برای اولین بار بود که تو چشم هاش اشک رو دیدم.
سیاوش گفت《 :گمشو بیرون شروین》
شروین همینجوری داشت سیاوش رو نگاه میکرد که سیاوش دوباره داد زد《 :گفتم گمشو بیرون》.
شروین گفت《 :میرم سیاوش ،فقط آروم باش》.
شروین به من نگاه بدی انداخت و رفت .به سمت سیاوش رفتم و صداش زدم《 :سیاوش؟》
بهم که نگاه کرد دلم واسش کباب شد .اشک از چشم هاش پایین اومد.
بغلش کردم و گفتم《 :سیاوش آروم باش دیگه ،بدبختی هات هم تموم میشه .باشه؟》
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دلبر چه خوبه که هستی ،چه خوبه که مثل یک خواهر خوب کنارمی .چه خوبه .خواهر داریم ولی تا حاال حتی یک بار هم پاش رواینجا نذاشته چون خانم ایران رو دوست نداره و االن تو ترکیه داره خوش میگذرونه.
عیبی نداره فکر کن من خواهرتم.ازم جدا شد و گفت《 :مثل یک برادر دوست دارم》.
لبخندی بهش زدم و گفتم《 :منم مثل یک خواهر دوستت دارم .حاال هم پاشو بگیر بخواب که فردا روز بزرگیه》.
حدودا یک ساعتی توی اتاق سیاوش بودم تا خوابش برد.

از اتاق که خارج شدم یک نفر محکم من رو به دیوار کوبوند .کمرم با یک چیزه سفت و محکم برخورد کرد که حس کردم آهنیه.
حتما دستگیره ی دره .کمرم واقعا درد میکرد و از درد زیادش نفسم بند اومده بود .به چشم هاش که نگاه کردم حس کردم تو
چشماش خشمه که از اون فهمیدم شروینه.
فهمیدی؟بادردگفتم《 :چی رو؟》
راز من رو ،راز شروین رونمیدونستم چی بگم که خودش گفت《 :پس فهمیدی .پس منتظر عواقبش باش》.
این رو گفت و محکم تر من رو کوبوند و ازم فاصله گرفت و رفت.
نفسم در نمیاومد ،به زور از اون در فاصله گرفتم و با درد به زور رفتم پایین .میخواستم همه چی رو به ساشا بگم اما
نمیدونستم کجاست.
به سمت اتاقش رفتم و در زدم که صدای ساشا اومد که گفت《 :بفرماید》.
وارد شدم .قیاقه ام جمع شده بود ولی نمیخواستم ساشا حرف های شروین رو بفهمه .ساشا آباژور کنار تختش رو روشن کرد
وگفت《 :دلبر؟ چی شده؟》
ساشا یک چیزایی هست که باید بدونی.اومد سمتم وگفت《:یعنی چی؟ چی میگی؟》
راز های فاش شده ی این عمارت رو و حتی اینکه سیاوش کجاست و همه اش رو.دستش رو روی کمرم گذاشت که از دردش چشمام رو بستم و محکم روی هم فشار دادم .من رو به سمت تختش هدایت کرد.
روی تخت نشستم و گفت《 :شروع کن》.
اول از همه باید بگم سیاوش تو همین خونه است.اول با تعجب نگاهم کرد ولی بعد تک خنده ایی زد وگفت《 :حالت خوبه دلبر؟ چی میگی؟ چطور ممکنه سیاوش اینجا باشه؟》
 میفهمی اما بذار کل داستان رو برات تعریف کنم.شروع کردم به تعریف کردن .کل ماجرا رو گفتم و گفتم تا اینکه تموم شد .رنگ ساشا رو به سرخی میزد و قرمز شده بود،
چشماهای قرمزش خبر از غمش میداد.
ساشا گفت《 :نبودم تا این هارو ببینم .نبودم تا طرف داداش بی گناهم دربیام .هیچ وقت نبودم اما نبود من هم دلیل
داشت》.
خب آره تو درست خوب بود و فرستادنت خارج.پوزخند صداداری زد وگفت《 :این رو بهت گفتن؟ تو همین فکر کنم که برات بهتره چون این چیزی که تو دل من هست رو
هیچ کس نمیدونه ،هیچ کس.
ساشا همه اتون یک رازی دارید که میرنجونتتون و من ایمان دارم که اگه اون هارو بازگو کنی زخم ات کم رنگ میشه هیچوقت نمیره اما کم رنگ میشه.

درد من نه کم رنگ میشه ونه از بین میره من میمیرم اما این درد از وجودم بیرون نمیره.-اما دردهات بدتر از اونایی نیست که من تجربه کردم.
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بغضی که سعی داشتم خفه اش کنم ترکید و قطرات اشک یکی پس از دیگری پایین اومد و ادامه دادم《 :هر چیزی که حقم
نبود ببینم رو دیدم .یک هفته تو زیرزمینی که همیشه ازش میترسیدم زندانیم کردن بهم غذا نمیدادن آب نمیدادن و با
اینکه هیچ انرژی ای نداشتم میاومدن و با کمربند میزدنم ،منم حقم نبود ولی مثل شما پول نداشتم تا از باعث و بانی اش
فاصله بگیرم .نتونستم بگم هنوز هم نگفتم .یک عقده ی بزرگ شده و تلنبار شده تو سینه ام .اما عقده اونقدر بزرگ و
چسبنده هست که نشه از گلوم باال بیاد تا زبونم باز شه و بگم و خالص شم نمیتونم نمیشه ساشا.
بغلم کرد اون هم گریه میکرد اون هم درد کشیده بود اون هم غصه داشت و این دلم هر لحظه بیشتر برای خودم ،برای ساشا
و به خصوص برای سیاوش میسوخت .اون هم متهم به کاری شده بود که انجام نداده بود .متهم به گناهی که نکرده بود .آره
اون متهم شده بود.
بازهم خاطرات گذشته مثل خوره افتاده بود تو مغزم و بیشتر از پیش اذیتم میکرد.
نمیخواستم هیچی یادم بیاد چون بهم بیشتر آسیب میزنه.

شب وقتی داشتم میرفتم اتاقم صدای سروش وشروین رو شنیدم.
سروش گفت《 :چی میگی تو؟》
تو مگه نمیگی خواهر این فضوله رو دوست داری؟آره خب دوسش دارم.پس باید همین کاری که گفتم رو انجام بدی.ولی...سروش ولی نداره یا واقعا عملیش میکنم یا باید انجامش بدی.باشه.آفرین فردا انجامش بده.چیزی از حرفاشون نفهمیدم و رفتم پایین تو اتاقم .صبح وقتی از خواب بیدار شدم صدای جیغ و التماس های دلناز به گوشم
رسید با ترس پایین رفتم .سروش داشت دلناز رو میبرد گفتم《 :سروش خان چیکار میکنی؟》
از این به بعد دلناز تو عمارت من میمونه.دلناز گفت《 :اما سروش خان من》...
سروش دادزد《 :همین که گفتم رو حرف من حرف نزنید》.
به پاش افتادم وگفتم《 :تو رو خدا این کار رو نکن تو رو خدا》.
با پاش پسم زد و گفت《 :گمشو همین که گفتم》.
هرچی التماس کردیم و گریه کردیم گوش سروش بدهکار نبود و دلناز رو برد .گریه میکردم و سروش رو لعنت میکردم از
شروین پرسیدم《 :مگه خونه ی سروش اینجا نبود؟》
یک عمارت داره واسه خلوت کردن با حوری هاش.تا این رو شنیدم شدت اشک هام بیشتر شد .دیگه کنترل اشک هام دست خودم نبود .فقط گریه میکردم.
اون شب با اون همه اشک گذشت .صبح وقتی از خواب بیدار شدم لباسام رو عوض کردم .رفتم پایین که دیدم همه لباس
مشکی پوشیدن باتعجب به همه اشون نگاه میکردم .به سمت ساشا رفتم .ساشا سرش رو پایین انداخت وگفت《 :تسلیت
میگم》.
بابهت گفتم《 :چی شده مگه؟》
میگم دلبر اما آروم باش.دادزدم《 :بگو》.
دلناز...دلناز چی؟-تسلیت میگم دلناز
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اشک هام راه خودش رو پیدا کرده بود .داد زدم《 :دلناز چی؟》
دیشب خودکشی کرده ،تسلیت میگم.بلند بلند خندیدم و گفتم《 :دلناز چی شده بهش؟ اون هم رفت؟ اون هم تنهام گذاشت؟》

جیغ زدم که هماهنگ شد با ترکیدن بغضم《:آره اون هم رفت .رفت و به خواهرش فکر نکرد .فکر نکرد که دلبر چه میکشه،
فکر نکرد》.
پاهام دیگه توان نگه داری از من رو نداشت .افتادم زمین و داد زدم《:خدا؟ بسم نیست؟ دیگه کالفه ام خدا ،کالفه》
جیغ میزدم و میزدم تو سر و صورتم .هیچ کنترلی روی رفتارم نداشتم .ساشا بغلم کرد و زمزمه وار گفت《 :آروم باش
خوشگلم .آروم باش》.
اما دیگه حرف های ساشا هم آرومم نمیکرد .ساشا هم نمی از اشک تو چشم هاش بود.
جیغ میزدم و خدا رو صدا میکردم که ساشا گفت《 :اگه میخوای بری مراسم تشیع جنازهی آبجیت برسی برو حاضر شو》.
با بی میلی و کمری خمیده و اشک های سیل آسا به سمت اتاقم رفتم.
گریه میکردم و با دلناز حرف میزدم《 :دلنازم؟ آبجیه گلم؟ خوشگلم؟ چرا رفتی؟ چرا این کار رو کردی؟ نگفتی یک دلبری
منتظر توئه؟ نگفتی بی صبرانه منتظرته؟ نگفتی و رفتی؟ چرا آبجیه نازم؟ چرا؟ چرا؟》
کم کم صدام تحلیل رفت دیگه حتی نفس کشیدن هم برام سخت شده بود .لباس های مشکیم رو تنم کردم و با قدم های
سست پایین رفتم.

انقدر خمیده راه میرفتم که حس یک پیر زن هشتاد ساله بهم دست داد .ساشا به سمتم اومد زیر بازوم رو گرفت .کل وزنم
روی ساشا بود .هیچ توانی روی حرکتام نداشتم.
سوار ماشین شدم که ساشا به سمت عمارت اون آشغال ،سروش ،رفت.
تو کل راه آروم بودم .نمیخواستم گریه کنم .نمیخواستم ضعیف باشم.
اما تا کی؟ تا چه زمانی میتونستم دووم بیارم؟ دوباره بغضم ترکید و اشک هام از چشم هام پایین اومد.
نفس کشیدن سخت بود .هوای ماشین خیلی خفه بود گفتم《 :ساشا شیشه ی ماشین رو باز کن》.
چی شده؟داد زدم《 :بازش کن!》
شیشه ی ماشین رو باز کرد .سرم رو از ماشین بیرون بردم .چند تا نفس عمیق کشیدم و اکسیژن رو وارد ریه هام کردم .حالم
یکم بهتره شده بود .نیاز داشتم تخلیه بشم .نیاز داشتم آروم بشم همه ی این ها رو نیاز داشتم.
همینطور که سرم رو از ماشین بیرون برده بودم داد زدم《 :خدا؟ چرا؟ چرا؟چرا؟ چرا؟ چرا؟》
دیگه به اوج غم رسیده بودم ،تازه درک کردم که تنها همدم ام رفت.
رفت و تنهام گذاشت ،رفت و پا روی قلبم گذاشت .باالخره به عمارت سروش رسیدیم .از ماشین پیاده شدم .به سرعت به
سمت در عمارت رفتم که با دیدن بنرهایی که روش اسم دلناز نوشته بود جیغ بلندی کشیدم .دیگه نمیتونستم تحمل کنم.
ساشا رو که بازو هام رو گرفته بود پس زدم و به سرعت وارد عمارت شدم.
صدای بلند نوحه تو کل عمارت میاومد .کلی آدم تو عمارت بودن .اما من که کسی رو نمیشناختم.
دور خودم میچرخیدم تا سروش رو پیدا کنم .جلوی در ایساده بود.
پیراهن مشکی و شلوار پارچه ایی مشکی هیکل گنده و زشتش رو ،گنده تر و زشت تر کرده بود.

به سمتش هجوم بردم و زدم تخت سینه اش داد زدم《 :آشغال با آبجیم چیکار کردی؟ هان؟》
یک بار دیگه زدم تخت سینه اش و جیغ زدم و گفتم《 :آبجی من اضافی بود؟ آره؟》
شدت اشک هام بیشتر شد .داد زدم《 :چیکار کردی با آبجیم؟ چیکارکردی؟ هان؟ چیکار》 ...
اشک هام اجازه ی حرف دیگه ایی رو به من نداد .نفس عمیقی کشیدم و با آخرین توانی که داشتم جیغ کشیدم《 :آشغال
پست عوضی》.
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جیغ میزدم و با مشت میزدم به سینه اش .ساشا از پشت بغلم کرد و از زمین بلند کرد که با پا رو هوا ضربه هایی فرضی
میزدم .ساشا تا روی زمین گذاشتم ،به سمت شروین هجوم بردم .میدونستم کار ،کار اونه .معنی حرف هاشون رو االن
فهمیدم.
به سمتش رفتم و یقه اش رو گرفتم و گفتم《 :تو کردی آشغال ،تو کردی .تو باعث شدی》.
با غم و مظلومیت گفتم《 :چطور دلت اومد؟ چطور این کار رو کردی؟》
گفت《 :چی میگی؟ چرت و پرت میگی .حالت بده هیچی نمیگم》.
گفتم:

حرف های اون شبتون رو شنیدم .شنیدم ،شنیدم و این حالمه .من احمق نفهمیدم منظورت چیه نفهمیدم.شدت اشک هام باز هم زیاد شده بود .انقدر گریه کرده بودم که کل صورتم خیس خیس شده بود.
ساشا دستم رو گرفت و نشوندتم روی مبل.
خودش هم کنارم نشست و دستام رو تو دستش گرفت.
بهش نگاه کردم و گریه کردم سرم رو تو آغوش گرمش گرفت و بوسید و گفت《 :آروم باش دلبر ،آروم باش》.
داد زدم《 :شروین خان پونصد هزارت رفت ضرر کردی .خودت با دست خودت پونصد هزارت رو از بین بردی ولی یادت نره
که پونصد هزار دیگه ات هم میره》.
تو بغل ساشا گریه کردم .ساشا بود که آرومم میکرد وگرنه حال و روزم این نبود و االن خودم رو میکشتم .آره چه فکر خوبی!
خودم رو بکشم .چرا که نه.
از بغل ساشا بیرون اومدم و گفتم《 :میشه من برم یک ذره بخوابم؟》
آره بیا راهنمایت کنم.با ساشا بلند شدیم و به سمت اتاقی که مد نظر ساشا بود رفتیم .در رو باز کرد و گفت《 :بیا تو》.
وارد اتاق شدم.
رفتم سمت تخت و روش نشستم که گفت《 :یک ذره استراحت کن ،باشه؟》
سرم رو تکون دادم و روی تخت دراز کشیدم که ساشا لبخندی زد و از اتاق بیرون رفت .بعد از چند دقیقه که مطمئن شدم
ساشا رفته ،به سمت حموم اتاق رفتم.
تیغی رو که اونجا بود برداشتم ،روی رگم گذاشتم اش میخواستم بکشمش که یک چیز سرد رو روی سرم احساس کردم .ای...
این چی بود؟

خدایا این آدم با اسلحه دستش اینجا چیکار داره؟ مرد انگار فهمید میخوام جیغ بزنم که گفت《 :صدات در بیاد من میدونم و
تو》.
فکری تو سرم بود ،دستم رو که تیغ توش بود به سمت پشت بردم و از پایین ،پاهام رو آماده کردم و تیغ رو روی صورتش
کشیدم و پام رو بلند کردم و زدم جای حساس اش.
مرد عربده ی بلندی کشید و خم شد .از فرصت استفاده کردم و بدو بدو به سمت پایین رفتم .انقدر هول بودم و تند تند
میرفتم که پام پیچ خورد و از پله ها پایین افتادم .جیغ بلندی کشیدم.
سرم محکم خورد به پله .سرم داغ شد .احساس سرگیجه و سر درد کردم .دستم رو روی سرم گذاشتم
که دستم روی یک مایعهی گرم نشست.
وقتی به دستم نگاه کردم دیدم خونه.
فقط صدای تیر اندازی و شلیک شنیدم ولی انقدر چشمام گرم شده بود که خوابم برد.

دانای کل
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ساشا با دیدن دلبر و اون همه خون اطرافش نتوست همونجا بایسته و تیر های پی در پی که به زمین و هوا میزدن براش مهم
نبود ،چون فهمیده بود دلبر رو دوست داره درست مثل ستاره خواهر اش و حتی از اون بیشتر و اسم این عالقه رو ،عالقه ی
خواهر و برادری گذاشته بود.
درحال دویدن به سمت دلبر بود که یک دفعه پهلوش سوخت .دستی روی پهلو ش کشید و با دیدن خون چشم هاش رو بست.
از بچگی از خون بد اش میاومد.
پاهاش سست شد و افتاد زمین .درست کنار دلبر.
صدای داد شروین بود که نظر همه رو جلب کرده بود《 :هوی وحشی》.
و به سمت اون کسی که به ساشا زده بود هجوم برد .سروش که ترسیده بود و تا حواس همه پرت بود مهمون های باقی مونده
رو راهی کرد.
شروین یقه ی پسر رو چسبید و داد زد و گفت《 :مگه نگفتم نمیخوام به هیچ کس آسیب برسه؟》
و بلندتر از قبل داد زد《 :هان؟ باتو نیستم؟》
اسلحه رو زیر گلوی پسره گذاشت و بدون معطل کردن وقت اضافه ،ماشه رو کشید که پسره افتاد.
شروین دیونه شده بود تازه فهمیده بود که عسل داره از فکر و ذهنش میره و میتونه آسوده زندگی کنه اما با دیدن دلبر
انگار خنجری به قلب شروین زدن.
اما وقتی این خنجر عمیق تر قلبش رو زخم کرد که برادرش ،ساشا ،رو تو اون حال دیده بود.

شروین داد میزد و عصبانیت خودش را روی دیگران خالی میکرد.
سروش بسیار خشمگین از کار شروین بود اما چه کار میتوانست انجام دهد؟
شروین یک سادیسمی و بیمار روانی بیش نبود ،تمام این اتفاقات به خاطر دیدن آن صحنه های تلخ و ناخوشایند بود .میدانست
که اگر فردا برسد از هیچ کدام از این کار هایش خبردار نخواهد بود.
شروین داد زد《 :پس چرا زنگ نمیزنید به اورژانس؟》
یکی از مردها باترس گوشی را از جیب اش درآورد و با لرزش دست شماره ی اورژانس را گرفت.
حدودا بعد نیم ساعت صدای آژیر آمبوالنس کل عمارت را پر کرده بود.
سروش آن پسری را که شروین کشته بود به سرعت پنهان کرد و آمبوالنس ،ساشا و دلبر را روی برانکارد قرار داد و آنها را به
بیمارستان برد.
سروش به سرعت به سمت باغ رفت و با بیل شروع به کندن زمین کرد.
وقتی در نظرش آن قبر اندازه و خوب آمد به سرعت به سمت خانه رفت و جنازه ی آن پسر را با کمک شروین به ته باغ برد و
دفن اش کردند.
واقعا نمیدانست کار اش درست است یا غلط اما برای حفاظت از برادر اش مجبور بود.
چند وقتی بود که کارهای شروین خیلی ذهنش را مشغول کرده بود .تماس های مشکوک و حرف ها و پرونده های مشکوک.
از آن طرف دلبر و ساشا را به بیمارستان رساندند.
هر دو را به اتاق عمل بردند و ساعت های طوالنی در اتاق عمل بودند.

شروین و سروش بعد از دوش گرفتن و تعویض لباس روانه ی بیمارستان شدند .وارد بیمارستان که شدند به سمت پذیرش
رفتند و اسم دلبر و ساشا را گفتند که پرستار اتاق آنها را به آن دو نشان داد .پشت در اتاق عمل ایستاده بودند و منتظر خبری
ازسوی پزشک.
پزشک با سری پایین از اتاق عمل بیرون امد .شروین به سرعت به سمت آنها رفت و گفت《 :چی شده دکتر؟》
متاسفم...اینبار صدای هق هق شروین و سروش بود که کل بیمارستان را پرکرده بود.
(دلبر)
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چشم هام رو که باز کردم توی اون اتاق نحس ،بیمارستان بودم .سروش با شونه های خمیده و لرزون جلوی در بود که به خاطر
سر پایین و دست هایی که جلوی صورتش بود نمیتونستم قیافه اش رو ببینم.
با درد گفتم《 :دلناز؟》
سروش با شنیدن صدام سریع صورتش رو پاک کرد و بهم نگاه کرد و با صدای دورگه ایی گفت《 :حالت خوبه دلبر؟》
چی شده؟دلبر خوبی؟جیغ زدم《 :سروش چی شده؟》
میگم اما آروم باش.این جمله رو دیروز هم شنیده بودم ،از زبون ساشا که آخرش به مرگ دلناز منتهی شد.
بغضم ترکید و گفتم《:چی شده؟》
-ساشا

گونه ام با اشک هام خیس شده بود داد زدم《 :ساشا مرد؟ تنهام گذاشت؟》
جیغ میزدم و گریه میکردم مثل یک روانی شده بودم .ساشا نباید میرفت حقش نبود .هیچی نمیشنیدم و وقتی به سروش
نگاه کردم دهنش باز و بسته میشد ولی صدایی نمیاومد.
نفس کشیدن سخت بود .اکسیژن اصال بهم نمیرسید .پس چرا به سروش میرسه؟ من فقط اضافی ام خدا؟
باتکونی هایی که سروش بهم داد نگاه اش کردم .داشتم خفه میشدم و انگار چیزی مانع نفس کشیدنم شده بود.
پرستاری داخل شد و یک لیوان آب به زور بهم خوروند .آب از گلوم که پایین رفت ،شروع کردم به سرفه کردن.
حالم بهتر شده بود .اما دلم ...دلم خیلی حال اش بد بود.
سروش بغلم کرد و گفت《:دیونه چرا با خودت اینجوری میکنی؟》
با زجه گفتم《 :ساشا مرد ،بعد چه انتظاری از من داری؟》
یاد یک آهنگی افتادم که همیشه ساشا گوش میکرد و خیلی غمگین بود و شاید وصف حال االن من.
(قرار تو و عشق ما این نبود که دنیام رو تنها بزاری بری بگیری ازم قلب رو احساسم رو خودت قلبت رو جا بذاری بری).
تفاوت من با این خواننده اینه که من عاشق نیستم .عاشقم؟ نه نیستم .دلبر لطف کن و حد خودت رو بدون.
سروش گفت《 :ساشا که نمرده》.
بین اون همه زجه یکدفعه صبر کردم و با بهت گفتم《 :چی گفتی؟》
گفتم ساشا زنده است.پس چرا گریه میکردی و اسم ساشا رو زمزمه میکردی؟چون ساشا حالش بده ،تو کماست و دکترا گفتن کسی که میره کما شاید هیچ وقت از کما در نیاد.با تعجب گفتم《 :کما دیگه چیه؟》
کما؟ خب چطوری بهت بگم؟ آهان انگار آدم تو خواب ،اما عمیق تر ،صدات هم میشنوه اما ممکنه هیچ وقت از اون خواب بیدارنشه》.
صورتم رو پاک کردم و رو کردم به سقف و گفتم《 :خدایا شکرت ،شکرت حداقل میدونیم احتمال زندگی دوباره اش هم
هست》.

سرم ام که تموم شد پا شدم و رفتم اتاق ساشا تا یک ذره باهاش حرف بزنم .با اون لباس های گشاد بیمارستان خیلی خنده
داره شده بودم.
وارد اتاق شدم و رفتم کنار ساشا که کلی لوله بهش وصل کرده بودن .دست ساشا رو تو دست بی جونم گرفتم و گفتم:
《ساشا؟ تو ولم نکنیا!دلناز رفت ،تو نرو خب؟ تازشم تو میخواستی بهم درس یاد بدی که حداقل بتونم دیپلمم رو بگیرم.
پاشو دیگه! ساشا؟ یک چیزی رو فهمیدم اما تا وقتی بیدار نشی بهت نمیگم خب؟》
باخنده گفتم《 :نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم ،ساشا من خیلی خیلی دوس》...
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با ورود دکتر به اتاق از ساشا فاصله گرفتم که گفت کافیه و بیشتر از این نباید مریض را خسته کنیم .لبخند تلخی زدم و از
اتاق بیرون اومدم.
روی صندلی ای که تو سالن بود نشستم.
دستم رو جلوی صورتم گذاشتم .با یادآوری اینکه دیگه تک و تنهام و دیگه دلنازی تو زندگیم نیست بغضم ترکید و شروع
کردم به گریه کردن.
خدایا خستم ،از خودم خستم از دنیا خستم .دیگه طاقت ندارم .تا امروز گفتم قلبم طاقت بیار ولی نه ،قلبم طاقت نیار ،طاقت
نیار و وایسا ،وایسا تا دنیا هم واسه من وایسه.
هق هق ام بلند تر شده بود .خاطراتم با دلناز یادم میاومد .دلنازی که وقتی خیلی کار بدی کرده بودم و پسر همسایه رو با
سنگ زده بودم ،گناه من رو به گردن گرفت و اون شب کلی کتک خورد.
حتی جای سیخ داغی که بابام روی مچ دستش گذاشته بود مونده بود .وقتی بی پناه بودم ،وقتی بغض میکردم ،وقتی دلم یک
تکیه گاه میخواست کنارم بود اما االن کجاست؟ رفت وخواهرش رو تنها گذاشت.
دستی روی شونه ام نشست سرم رو بلند کردم با دیدن شخص رو به رو چشم هام از تعجب گرد شد

این که مریم خانومه.
مریم خانوم یکی از زن هایی بود که من خیلی دوسش داشتم .از من بزرگتر بود ،شاید بیست و پنج سالش باشه.
اون تو کوچه ایی که ما بودیم زندگی میکرد ولی برخالف اهالی محل شغلش مزخرف نبود و یک شغل شریف داشت.
مریم خانوم روانپزشک بود .همیشه به من میگفت که همیشه مراقب خودت باش و حواست باشه گیر این مردهای هوس باز
جامعه نیفتی.
خیلی حس نزدیکی عجیبی نسبت بهش داشتم.
پریدم بغلش و گفتم《:مریم جون؟》
جونم خوشگلم؟تو کجا اینجا کجا؟باید این رو از تو پرسید خانوم کوچولو.بغضم دوباره ترکید و شروع کردم به گریه کردن .با دیدن اون وضع من هول شد و گفت《 :چی شد دلبر؟ من رو ترسوندی》.
مریم خیلی اتفاقات بدی واسم افتاده خیلی بد.خب بگو برام.نمیخوام وقتت رو بگیرم.چپ چپ نگاهم کرد و گفت《 :دلبر؟ بیام برات؟》
تلخ خندیدم و گفتم《 :باشه میگم 》.و شروع کردم به تعریف کردن کل قضیه.
این مریم هم که دلنازک ،زودتر از من گریه کردن رو سر گرفت.
وقتی ماجرا رو براش کامل گفتم با غصه گفت《 :خدا دلناز رو بیامرزه .خیلی دختر خوبی بود و من واقعا دوسش داشتم》.
با بغضی که تو صدام بود گفتم《 :خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه》.

مریم دستی به صورتم کشید که با کنجکاویی پرسیدم《:تو اینجا چیکار میکنی؟》
لبخندی زد و گفت《 :بابام رو پیدا کردم》.
باخوشحالی گفتم《 :عه به سالمتی .بالخره بابات رو بعد اون همه سال پیدا کردی》.
با غیظ گفت《 :آره پیدا کردم اونم عجب پیدا کردنی》.
چرا؟ چی شده مگه؟میگم اما به کسی نگی.چپ چپ نگاهش کردم و گفتم《 :دستت درد نکنه دهن لق هم شدیم دیگه》.
خندید و گفت《:نه خب باشه بهت میگم ،بابام قاچاق انسان میکنه》.
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با تعجب گفتم《:هان؟ یعنی چی؟》
با بهت گفت《:یعنی نمیدونی؟》
-نه واهلل از کجا بدونم؟

صورتش رو به گوشم نزدیک کرد وگفت《 :یعنی دخترای ایرانی رو یا اعضای بدن آدما رو میفروشن به کشورهای دیگه اونم
یواشکی و غیر مجاز》.
بدون اراده جیغ زدم《 :چی؟》
که مریم جون لطف کرد و دستش رو جلوی دهنم گذاشت که خفه خون گرفتم .با چشمای عصبی گفت《 :عه دیونه! چته؟ آبروم
رو بردی》.
دستش رو از دهنم برداشت که آروم گفتم《:یعنی چی؟ چه شغل شریفی داره بابات .ببخشیدا مریم جون بهت برنخوره ها ولی
گشتی گشتی به یک گوساله برخورد کردی》.
خندید و گفت《 :خیلی شاعرانه بود》.
من جای تو بودم توف میکردم تو اون قیافه ی بی ریختش.هی چیکار کنم دلبر جان؟ بیخیال.اینجا چیکار داری؟کار میکنم.عه؟ چقدر عالی! روانپزشک بودی دیگه؟آرهاسم مریم رو پیج کردن که رو به من گفت《 :دلبر کی میتونم ببینمت؟》
نمیدونم.از تو جیبش یک کارت درآورد و گفت《 :این کارت منه کاری داشتی و یا حتی کمکی خواستی روی من حساب کن》.
لبخندی بهش زدم و کارت رو ازش گرفتم .مریم گونه ام رو بوسید و رفت.

تو حال و هوای خودم بودم که یکدفعه دیدم دو تا پرستار و یک دکتر با عجله به سمت اتاق ساشا رفتن .سریع پریدم و به
سمت پنجره ایی رفتم که میشد ساشا رو دید.
دکترها با عجله داشتن کار میکردن صدای آژیر میاومد که نمیدونم چه معنی داشت؟ ولی هر چی بود دل من رو لرزوند.
دکتر به پرستار اشاره کرد که یک چیزی بیاره .پرستار برگشت و با دیدن صورت اشکی من سریع پرده رو کشید که با ترس
روی شیشه ضربه زدم.
اشک امونم رو بریده بود .خدایا نمیخوام ساشا رو از دست بدم نمیخوام .انقدر گریه کردم که متوجه اطرافم نبودم .صداها
گنگ بود.
تازه فهمیدم حسم نسبت به ساشا چیه؟ من عاشقش شده بودم .اما این عشق ممنوعه بود .من باید به قلبم بفهمونم که زیادی
از حدش پیش رفته.
اما اگه ساشا بمیره منم میمیرم منم دیونه میشم .زار میزدم و اسم خدا ورد زبونم بود.
دستی روی شونه ام نشست.
سرم رو که بلند کردم که شروین رو دیدم.
بهم نگاه کرد و گفت《:حالت خوبه؟ 》
دستی به سرم که پانسمان شده بود کشیدم و گفتم《 :نه خوب نیستم ،شروین ،خوب نیستم .بستمه .منم آدمم ،منم دل
دارم اما چیکار کنم؟ چیکار کنم که باید هرکسی که دورم هستش رو ازدست بدم》.
شروین هم کنارم روی زمین نشست و گفت《 :دلبر؟》
با بغض گفتم《 :بله؟》
من رو میبخشی؟چرا؟ مگه چیکار کردی؟هیچی اما دلم میخواد من رو ببخشی.-سعیم رو میکنم.
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حال ساشا چطوره؟بدحالش بده؟آره حالش خیلی بده.اما حال تو از اون بدتره.دلنازم رفت .شاید ساشا هم بره چطور حالم بد نباشه؟دلناز رو قبول میکنم خواهرت بود و سخت ،اما ساشا چی؟خودم رو نباختم و گفتم《:خب اون خیلی باهام مهربون بود ،تو سختی ها هم بهم کمک کرد این کار کمی نیست》.
پوزخندی زد و گفت《:تو که راست میگی 》.و بلندشد و رفت.
مرتیکه ی سادیسمی دیونه ی کم عقل .ای خدا ای کاش سادیسمی بود و میگفتیم عقلش کمه و دیونه است ولی سادیسمی هم
نیست.
بیخیال شروین شدم و دوباره به خاطر طالع شوم خودم و ساشا گریه کردم.
انقدر گریه کردم که سرگیجه ایی تو سرم احساس کردم .به سمت سرویس بهداشتی رفتم و صورتم رو شستم .به خودم تو
آیینه نگاه کردم.
صورتم به خاطر گریه ی زیاد قرمز شده بود .چشم هام هم همینطور قرمز شده بود و کلی هم باد کرده بود.
آهی کشیدم و به سمت اتاقی که ساشا اونجا بود رفتم .کالفه و عصبی تو سالن راه میرفتم .که یکدفعه دکترها از اتاق ساشا
بیرون اومدن.
به سمت شون هجوم بردم و گفتم《 :دکتر حالش خوبه؟》
میگم اما آروم باشیدباشه باشه آروممرو به من گفت:

اول پول بده تا بگم.با تعجب گفتم《 :پول واسه چی؟》
لبخندی زد و گفت《 :نمیخوای مژدهگونی بدی؟》
واسه چی؟خندید و گفت《 :دخترم مژدهگونی رو واسه چی میدن؟》
وقتی خبر خوبی میشنون و با این وضع...به دکتر که با لبخند نگاهم میکرد نگاه کردم .خنده ایی روی لبام اومد و جیغ کشیدم و گفتم《 :وای دکتر ساشا حالش خوب
شده؟》
دکترگفت《 :هیس اول آروم باش و جیغ نزن تا بگم》.
دستم رو روی دهنم گذاشتم و گفتم《 :باشه ساکت شدم》.
دکتر گفت《 :خداروشکر حالشون خوبه و از کما هم بیرون اومدن و تا چند ساعت دیگه به هوش میآن》.
دست دکتر رو گرفتم و بوسیدم و گفتم《 :دکتر خیلی ممنون ازت ،واقعا ممنونتم》.
لبخندی زد و ازم فاصله گرفت .با لبخندی روی صندلی نشستم و تو فکر آینده ی نامعلومی که با وجود شروین افتضاح میشد
بودم .یعنی میشه ساشا هم عاشق من باشه؟ یعنی میشه من رو به خاطر خودم بخواد نه سوادم و پول نداشته ام؟
دلبر فک کن یک درصد بشه .خودت بعدا خجالت نمیکشی که از هیچی سر در نمیآری؟ تا همین چند وقت پیش به گوشی
لمسی میگفتی گوشی بزرگ.
واسه روخونی یک جمله ی کوتاه کلی مِن و مِن میکنی ،بعد اونوقت انتظار چی رو داری دلبر؟
تو ته تهش بتونی با سرایدار یا راننده اشون ازدواج کنی .هه خیلی توقعت زیاده دلبر.
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تقصیر من نیست ،تقصیر دلمه .من کاره ایی نیستم من نخواستم عاشق شم .دلم بدون اجازه از من عاشق شدی ،عاشق کسی که
نباید عاشقش میشدی .کسی که لقمه ی گنده تر از دهنته .دختر تو هنوز بلد نیستی گوشی دستت بگیری .یعنی تقصیر خودت
هم نیست گوشی ایی نداشتی که بلد باشی.
آهی عمیق کشیدم به خاطر این سرگذشت بد زندگیم.

(ساشا)
چشم هام رو که باز کردم تو یک اتاق ناشناس بودم که از دم و دستگاهی که اطرافم بود فهمیدم بیمارستانم و اینجا هم اتاق
ریکاوری هست.
چشمام رو چرخوندم سمت چپم که پشت پنجره دلبر رو دیدم که صورتش رو چسبونده بود به پنجره ،ولی چشم هاش رو بسته
بود و من رو ندید.
چقدر که این دختر شیرین بود و به دلم مینشست .همینطوری داشتم نگاهش میکردم که یکدفعه چشم هاش رو باز کرد و
بهم نگاه کرد و دوباره چشم هاش رو بست ،ولی به یک ثانیه نرسید که چشم هاش رو باز کرد و با تعجب و بهت بهم نگاه کرد.
چند دقیقه ایی با بهت نگاهم کرد ولی بعد خندید و بدو بدو رفت .با درد لبخندی زدم .خدایا این دختر چرا انقدر به دل من
مینشینه؟
به دل منی که باید از همه ی زن ها و دخترها متنفر باشم ولی از دلبر اصال ،و بیشتر حسم بهش عکس این حسه و بهش عالقه
دارم.
ولی نوع عالقه رو نمیدونم .شاید مثل خواهر ،شاید مثل یک دوست ،شایدم مثل یک ...یک ...یک همسر و عشق .نمیدونم،
بعد چند دقیقه دوباره دلبر اومد پشت پنجره با یک لبخند شیطون.
با درد بهش لبخندی زدم که دکتر وارد شد .دکتر گفت《 :آقای محتشم باالخره بیدار شدی؟》
آره بیدار شدم.همسرتون این دو روز که شما اینجا اید با اینکه خودش یک روز توی اتاق عمل بود و یک روزش هم که بیدار شد کال پشتاتاق شما ایستاده بود.
پرسیدم《 :همسرم؟》
به دلبر که پشت پنجره ایساده بود اشاره کرد و گفت《 :بله همسرتون .خیلی رنگشون پریده است ،بعد از اتاق عمل باید
چیزهای مقوی میخوردن ولی هیچی نخوردن و فقط اینجا بودن و گریه میکردن》.
لبخندی از سر خوشحالی زدم و گفتم《 :آهان همسرم ،دلبر منظورتون هست؟》
آره ،واقعا شانس آوردید که همچین همسری دارید.تشکر کردم که بعد از معاینه کردن و خبر از اینکه سالمم از اتاق خارج شد.

(دلبر)
دیدم این دکتره به من اشاره کرد و بعد چیزایی رو به ساشا گفت .یا امام چی داره میگه؟ االن من از کنجکاویی یک سکته ی
ناقص رو رد میکنم.
وقتی دکتر از اتاق خارج شد به من نگاهی انداخت که بدو بدو به سمتش رفتم و گفتم《 :آقای دکتر؟ آقای دکتر؟》
بله دخترم؟میشه من ساشا رو ببینم؟و مظلوم نگاهش کردم و گفتم《 :تو رو خدا》.
خندید و گفت《 :باشه برو پیشش》.
با ذوق گفتم《 :دکتر یک دونه ایی صرفا جهت نمونه ایی》.
خندید و سری تکون داد و رفت .پرستار با خنده گفت《 :بیا با من بریم باید لباست رو بهت بدم گلم》.
همراهش رفتم و لباس های مخصوصی رو پوشیدم و رفتم تو اتاق ریکاوری.
با دیدن چشم های باز ساشا لبخندی زدم و به سمتش رفتم .بهم لبخندی زد و گفت《 :آروم وروجک نیوفتی》.
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نه نمیافتم.رفتم کنارش ایسادم و با نگرانی پرسیدم《 :حالت خوبه ساشا؟》
آره خوبم ،اما تو خیلی رنگ و روت پریده.دستی به سر و صورتم کشیدم و گفتم《 :عه؟ واقعا؟ خودم نفهمیدم》.
-چرا نفهمیدی؟

هعی چه میدونی تو که از بس عاشقتم و ترس از دست دادنت رو داشتم نفهمیدم ،ولی بر عکس فکرم گفتم《 :دیگه حالم بد
بود واسه اون》.
آهان اونوقت غذا خوردی؟غذا؟آره غذا.خب چیزه یعنی میدونی یادم رفت.باتعجب گفت《 :یادت رفت؟》
سرم رو به نشونه ی آره تکون دادم که گفت《 :دلبر مگه میشه آدم غذاش رو یادش بره؟》
با بغض گفتم《 :اولش دلناز رو از دست دادم بعد هم میترسیدم تو رو از دست بدم واسه همین حتی غذا و آب هم یادم
رفت》.
با تموم شدن حرفم سرم رو انداختم پایین .زیر چشمی به ساشا نگاه کردم که دیدم با لبخند داره به من نگاه میکنه
سرم رو بلند کردم و گفتم《 :اه ،نخند دیگه خجالت میکشم》.
بلند خندید و گفت《 :عاشق همین گل انداختن لپات و خجالت کشیدناتم》.
با شنیدن این حرف هاش دلم قیلی ویلی رفت و لبخندی روی لب های من هم اومد.
ساشا گفت《 :دلبر بیا نزدیک》.
رفتم نزدیکش که گفت《 :نزدیک تر》
باعصبانیت سرم رو بردم جلو و گفتم《 :خوبه؟》
با لبخند شیطون گفت《 :عالیه》.

چپ چپ نگاهش کردم که خندید.
دستش رو باال آورد که قیافه اش درهم شد ولی زود به خودش مسلط شد و دستی به سرم کشید و گفت《 :سرت خوبه؟》
لبخندی زدم و گفتم《 :آره خوبه》.
گفت《 :در گوشت رو بیار》.
گوشم رو به دهنش نزدیک کردم که حس کردم گونه ام داغ شد .سریع ازش فاصله گرفتم و دستم رو گذاشتم جایی که ساشا
بوسیده بود.
لبخندی داشت روی لب هام میاومد که به سرعت جلوش رو گرفتم و گفتم《 :این چه کاری بود ساشا؟》
کار بوسیدن .آخیش انرژی گرفتم.و بی توجه به من چشم هاش رو بست .خیلی خوشحال بودم که برای ساشا مهمم ،اما یکدفعه بغض کردم .خدایا به ساشا بگو
این کار رو نکنه ،من عاشقشم ،عاشق تر از این میشم تو رو خدا خدایا خودت بهش بفهمون که من منتظر اشاره ایی از سمت
اونم تا به سمتش برم ،خدایا دیگه طاقت ضربه ی دیگه رو ندارم ،ندارم و ندارم.
سریع بغضم رو قورت دادم و با خنده ی شیطون که ساختگی بود زدم رو سر ساشا که پرید هوا و گفت《 :چته؟》
اداش رو در آوردم و گفتم《 :مگه من منبع انرژی توام؟》
خندید و گفت《 :آره خب》.
جیغ زدم《 :ساشا؟》
جانم؟وای خدا االن من پس میافتم به خدا.
اذیتم نکن.اخم کرد و گفت《 :من هیچوقت تو رو اذیت نمیکنم》.
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آره اروح عمه ات.خندید و گفت《 :با عمه ی بدبخت من چیکار داری؟》
باخودش نه ولی با روحش کارهای زیادی دارم.آها بله.خندیدم که اون هم خندید.
در اتاق باز شد و یک مرد ناشناس وارد شد که ساشا با دیدن اش اخم کرد و داد زد

تو اینجا چه غلطی میکنی؟آروم باش ساشا!از تو باید بپرسم آروم باشم یا نه؟و بعد بلندتر داد زد《 :هان؟ با توام》.
پسرم فقط اومدم بگم پدر و مادر کیا هستن اما....ساشا حرفش رو قطع کرد و داد زد《 :به من نگو پسرم ،خب؟ به من نگو پسرم! اما و ولی هم نداره از اینجا گمشو برو بیرون.
دروغگوی پست》.
اون مرده که کمِ کم بهش میخورد پنجاه سالش باشه ،با قیافه ی سر افکنده از اتاق خارج شد.
تا مرده از اتاق بیرون رفت به سمت ساشا رفتم و پرسیدم《 :ساشا حالت خوبه؟》
باعصبانیت زل زد به صورتم و گفت《 :به توچه؟ باید به توی کلفت هم جواب پس بدم؟》
تا این رو شنیدم صدای شکستن دلم رو هم شنیدم .لبخند تلخی بهش زدم و گفتم《:حقداری ساشا .آخه من کلفت رو چه به
سوال کردن از تو؟ من کلفت کیم که از تو حالت رو بپرسم؟》
ساشا با عصبانیت دستی به سرش کشید و گفت《 :دلبر من واقعا معذرت میخوام ،عصبی بودم نفهمیدم چی گفتم》.
نیشم رو بیشتر باز کردم که غم توش هم کلی بیشتر بود《 :نه ساشا حرف بدی نزدی فقط حدم رو بهم نشون دادی .خیلی
ممنون ،مثل این که داشتم از حدم پا جلو میذاشتم》.
همینطور که حرف میزدم عقب عقب هم میرفتم که به در رسیدم و گفتم《 :با اجازه اتون ساشا》 مکثی کردم و بعد ادامه
دادم《 :خان》.
این رو گفتم و به سرعت از اتاقش زدم بیرون .از اتاق بیرون اومدن همانا و ترکیدن بغض من همانا.
دستم رو روی دهنم گذاشتم و به سرعت از اتاق ساشا فاصله گرفتم ولی وسط راه چشم هام سیاهی رفت و سر گیجه ی
شدیدی به سراغم اومد

روی صندلی نشستم و دستم رو روی پیشونیم فشار دادم .یاد مریم افتادم.
دستم رو روی دیوار گذاشتم و با حال زاری به سمت پذیرش رفتم .از پرستار پرسیدم《 :ببخشید اتاق روانپزشک مر》...
حرفم رو قطع کرد و گفت《 :سالن اول اتاق دوم》.
ممنون.رفتم به سمت همونجایی که دختره گفت .در رو زدم که مریم گفت《 :بفرما》.
در رو باز کردم ،با دیدن مریم اون هم تنها بغضم ترکید و گفتم《 :مریم؟》
مریم با دیدن ام با نگرانی به سمتم اومد و گفت《 :دلبر چی شده؟》
پریدم بغلش و گفتم《 :مریم حالم خیلی بده》.
سرم رو بوسید و گفت《 :فداتشم چی شده؟》
غرورم شکست قلبم شکست همه چیم شکست .دیگه قلبم طاقت نداره.بیا بشین ببینم چی شده؟رفتم نشستم و گفتم《 :ساشا》...
-خب؟
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ساشا قلبم رو شکوند.مگه چیکار کرد؟شروع کردم به تعریف کردن قضیه.

حرف هام که تموم شد مریم با مهربونی گفت《 :خوشگلم حرف هام رو دقیق گوش کن .اوال من از اول از روی حرکات ات و
حرف هات فهمیدم که نسبت به ساشا کشش داری .بعدش اینکه ساشا رو من تا حاال ندیدم و اخالقش رو دستم نیومده اما
این رو میدونم از روی چیزهایی که بهم گفتی فهمیدم که ساشا باهات مهربون بوده و این اخالقش شاید به خاطر فشار عصبی
ایی هست که بهت وارد شده و به نظرم نباید انقدر مسئله رو جدی بگیری وقتی خود ساشا هم پشیمون شده یعنی دست
خودش نبوده و تو یک بحران و یا فشار عصبی بود و این حرفش رو نتونست کنترل کنه .این حرف ها رو به عنوان دوستت ،نه
یک دکتر بهت میگم》.
یک مقدار فکر کردم و گفتم《 :دست خودم نیست مریم با این حرفش جوری دلم شکست که اگه من رو میکشتن انقدر برام
دردناک نبود》.
اما تو هم باید با حقیقت زندگی خودت رو به رو بشی.مریم من...با باز شدن در و ورود یک دختر خیلی بامزه حرفم رو قطع کردم.
دختره گفت《 :آخ ببخشید یادم رفت در بزنم》.
مریم چپ چپ نگاهش کرد و گفت《 :کال کار تو اینه صدف》.
وی چرا دروغ میگی؟ من؟ این کارا؟ چهل سال سیاهمریم خندید و مثل اینکه تازه یادش افتاد گفت

معرفی میکنم ،صدف خواهرم،
صدف خره ،دلبر ،دوست صمیمی ام.
صدف با لبخند گفت《 :خوشبختم دلبرم》.
لبخند تلخی زدم و گفتم《 :منم همینطور صدف جون》.
صدف صداش رو صاف کرد و گفت《 :صدف هستم هیجده ساله از تهران》.
خندیدم و گفتم《 :دلبر هستم هفده ساله از تهران》.
صدف نشست و مشغول حرف زدن شدیم که برای بار دوم در اتاق باز شد و شروین داخل شد .با بهت داشتم به شروین نگاه
میکردم ولی بعدش با عصبانیت گفتم《 :چته شروین؟》
اومد نزدیک ،متوجه زوم شدن اش روی صدف شدم و بعد از اون با عصبانیت هجوم آورد به سمت من.
دستم رو کشید که گفتم《 :ولم کن شروین》.
با عصبانیت گفت《 :دلبر نذار یک کاری دست خودت و همه ی این آدما بدم ،پس گورت رو گم کن》.
به خاطر مریم و صدف هم که شده بود ،با شروین رفتم که صدف مداخله کرد و گفت《 :آقا با چه حقی با دلبر اینکار رو
میکنید؟》
شروین داد زد《 :به شما ربطی نداره》.
و دیگه نایستاد تا به جیغ و داد های صدف گوش کنه .وقتی من رو سوار ماشین کرد با آخرین سرعتی که وجود داشت (البته از
نظر من) حرکت کرد.
بعد دو ساعت که فکر کنم از شهر خارج شدیم و به بیابون رسیدیم ،ازماشین پیاده شد.
به سمت من اومد و دستم رو کشید و پرتم کرد زمین.
از درد داد بلندی کشیدم که دیدم دست شروین به سمت کمربندش هست که
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با ترس زل زدم بهش .این میخواد چیکار کنه؟ کمربندش رو باز کرد.
دستش به سمت دکمه اش رفت که جیغ بلندی کشیدم و چشم هام رو بستم که هماهنگ شد با ترکیدن بغضم.
شروین نزدیکم شد .سرم رو به پایین انداختم تا ببینم شلوار داره یا نه که خداروشکر شلوار پاش بود.
با پاش محکم زد تو دلم که پهن شدم روی زمین .آخی از سر درد گفتم .خدایا به این وحشی بفهمون من االن ضعیفم نباید
اینجوری من رو بزنه.
ولی انگار خدا هم حرف من رو نشنید چون شروین با کمربند پیچیده شده تو دستش به سمتم اومد و گفت《 :هه چیه فکر
کردی کی هستی؟》
و بلند داد زد《 :هان؟ تو حتی لیاقت با من حرف زدن رو نداری چه برسه بخوام بهت ت*ج*ا*و*ز کنم》.
و پوزخندی زد و گفت《 :کلفت ه*ر*زه ادای دخترهای معصوم مذهبی رو در نیار! من خام اون چشمهای خوشگل و معصوم
نمیشم .تو کی هستی که به خودت اجازه بدی عاشق ساشا بشی؟ هان؟》
و بعد کمربند رو زد به کمرم که از درد زیادی جیغ بلندی کشیدم .که کمربند رو پشت سر هم و معتدد روی بدنم میزد که با
قرار گرفتن کمربند روی بینیم احساس جاری شدن خون رو تو بینیم احساس کردم.
شروین دستم رو کشید و بلندم کرد و پرتم کرد روی زمین که لبم خورد به یک تیکه سنگ که لبم هم پاره شد.
دیگه داشتم جون میدادم.
دستم رو برد باال سرم و با پا رفت روی دستم که جیغ بلندی کشیدم و گفتم《 :تو رو خدا ولم کن شروین ،ولم کن》.
لگدی به پهلوم زد که جیغ کشیدم و ازم فاصله گرفت .بوی دودی به بینیم میرسید ولی انقدر بدنم درد میکرد که
نمیتونستم چشم هام رو باز کنم.
با احساس اینکه شروین داره برم میگردونه رو کمر چشم هام رو باز کردم.
مانتوم رو زد باال که با بی جونی دستم رو گذاشتم روی دستش و با التماس گفتم《 :تو رو خدا ولم کن》.
دستم رو پس زد .آروم اشک میریختم .خدایا طالع منم اینه؟ اینکه بهم ت*ج*ا*و*ز بشه؟
خدایا اگه بهم ت*ج*ا*و*ز بشه خودم رو میکشم .اگه هم گناه باشه گناهش رو به جون میخرم ولی نمیذارم احساس نجسی
روم بمونه.
چشمام بسته بود اما با احساس سوزش شدید روی شکم جیغ بلندی کشیدم و داد زدم《 :خدا》
شروین سیگارش رو روی ناف شکمم خاموش کرده بود .داشتم میسوختم ،جیغ میکشیدم و التماس میکردم.
خدایا خودت نجاتم بده .از سر درد و ضعف چشم هام رو بستم و به خواب عمیقی فرو رفتم.

چشمام رو که باز کردم باز هم تو بیمارستان بودم .سوزش شکمم داشت دیونه ام میکرد و اشکم رو در میآورد.
در اتاق باز شد و سروش وارد شد .روم رو ازش گرفتم.
سروش با تحاکم گفت《 :دلبر؟》
جواب ندادم که با صدای بلندی که اولین باری بود که ازش میشنیدم داد زد《 :با توام!》
با پرخاش گفتم《 :چیه؟ هان؟ چیه سروش؟ تو چی میخوای؟ تو هم میخوای کتکم بزنی؟ تحقیرم کنی؟》
سروش گفت《 :حق نداری به کسی بگی شروین این کار رو باهات کرده!》
هه تو این فکر باش.به هیچکس نمیگی!میگماگه بگی زندگیت رو نابود میکنم.از این نابود تر؟تو که نمیخوای دادمهر از این دنیا بره.نه نمیخواستم .دادمهر تنها برادرم بود که از ته دل دوستش داشتم و نمیخواستم براش اتفاقی بیفته.
نمیگم ولی اگه فقط یک بار دیگه ،فقط یک بار دیگه شروین این کار رو باهام بکنه دیگه کاری به دادمهر هم ندارم فهمیدی؟دلبر تو نمیدونی که شروین چشه پس قضاوت نکن.-هه معلومه دیگه یک سادیسمیه روانی.
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با بهت گفت《 :تو میدونی؟》
چی رو؟اینکه شروین سادیسمیه؟این سریی من با بهت گفتم《 :شروین سادیسمیه؟》
مگه تو نمیدونستی؟-نه من خبر نداشتم.

با کف دست زد تو پیشونی اش و گفت《 :خاک بر سرم 》.و بعد بهم گفت《 :این هم نمیخوام کسی بفهمه ،باشه؟》
سرم رو تکون دادم و گفتم《 :باشه》.
االن شروین حتی یادش نیست که تو رو زده.باشه هیچی بهش نمیگم تا حد امکان.ممنونم دلبر.این رو گفت و از اتاق خارج شد.

دیروز از بیمارستان مرخص شدیم.
ساشا تو اتاقشه ولی من هنوز نرفتم ببینم اش .دماغم بر اثر ضربه ایی که بهش وارد شده بود شکسته بود.
رو تختم دراز کشیده بودم .این اتفاقات تنها خوبی اش اینهکه من از کار فرار میکنم.
در اتاقم باز شد .بی توجه به اینکه چه کسی وارد اتاقم شده به سقف زل زده بودم.
دلبر؟صدا ،صدای ساشا بود که باز هم دلم رو لرزوند.
سریع از جام بلند شدم و با مظلومی بهش نگاه کردم و گفتم《 :بله؟》
دلبر با هام قهری؟لبخندی زدم و گفتم《 :من چه حدی دارم ساشا خان؟》
دلبر خواهش میکنم اینکار رو با من نکن! من خیلی احساس بدی دارم.اگه به خاطر عذاب وجدان اینهکه یک آدم بدبخت بیچاره رو ناراحت کردید نگران نباشید ساشا خان.اه بسه من ساشا خان نیستم ساشام.بله واسه خانواده اتون و اطرافیان و هم سطح های خودتون ساشا هستید ولی واسه ی من ساشا خان هستید.ساشا اومد روی تخت کنارم نشست و گفت《 :به من نگاه کن!》
یکی از ابرو هام باال پرید و زل زدم بهش که گفت《 :نکن اینکار رو با من!》
من کاری با شما نکردم که ساشا...با قرار گرفتن لب های ساشا روی گونه ام ،حرف تو دهنم ماسیده شد که ساشا با لبخند بهم گفت《 :آها ،بهم گفتی ساشا،
دیدی؟ دیدی؟》
هر چقدر خواستم جلوی لبخندم رو بگیرم نتونستم که ساشا گفت《 :آشتی؟》
نمیتونستم ازش فاصله بگیرم و دور باشم پس گفتم《 :باشه آشتی》.
خندید و بغلم کرد و گفت《 :خیلی گلی دختر》.
لبخند تلخی زدم .اما یکدفعه ذهنم رفت سمت دلناز.
دلنازی که دیگه نبود .دلنازی که ترکم کرده بود ناخودآگاه به ساشا گفتم《 :ترکم نکن》.
نفس عمیقی روی سرم کشید و گفت《 :هیچوقت هیچوقت ،ولی اگه به خاطر خودت باشه ترکت میکنم یادت باشه》.
حداقل به دروغ بگو هیچوقت ولت نمیکنم.-دلبر؟ خوشگل خانوم؟ بهت راستش رو میگم که اگه یک وقتی ولت کردم بدونی دلیلی بوده که همه اش به خاطره تو بوده.
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روی تخت دراز کشیدم .دیشب خیلی احساس خوبی داشتم تو بغل ساشا .دراتاق باز شد .با ورود شروین لرزه ایی به بدنم
افتاد .بعد از اون اتفاقات از شروین خیلی میترسیدم.
گفت《 :برو پایین》
با لرزه ایی که تو صدام کامال واضح بود گفتم《 :واسه چی؟》
داد زد《 :پایین!》
با ترس به سمت پله ها رفتم .به پایین پله ها که رسیدم شروین که در حال پایین اومدن از پله ها بود گفت《 :بدو تو
حیاط!》
به سمت در رفتم .تو حیاط ایستاده بودیم که شروین گفت《 :داستان زن امام حسن ،جعده رو شنیدی؟》
با تعجب به شروین نگاه کردم .شروین از امام و حضرتها داره میپرسه؟ تعجب داره واهلل.
کدومش رو؟که وقتی به امام حسن خیانت کرد چه بالیی سرش اومد؟قضیه اینکه به اسب بستن اش و اسب اون رو دور تا دور شهر چرخوند و مُرد رو داری میگی؟آرهآره خب همه اش رو میدونمخوبه چون قراره سر خودت هم همین بال بیاد.درحال تجزیه و تحلیل حرفش بودم که با صدای بلندی داد زد《 :محمد اسب رو بیار!》
صدای پسری اومد که گفت《 :چشم آقا》.
تازه متوجه حرفش شدم .دیگه زهله ام ترکیده بود .شروع کردم به گریه کردن.
تو رو خدا شروین اینکار رو با من نکن.شروین جوابی بهم نداد که باعث شد بیشتر بترسم .گریه میکردم ،زاری میکردم ،التماس میکردم.
شروین تو رو خدا اینکار رو نکن .غلط کردم دیگه حواسم رو جمع میکنم هیچکار اشتباهی نکنم .تو رو خدا شروین غلط کردم.اما شروین بی توجه به التماس هام دستور داد که اسب رو بیارن.
به پاش افتادم و گفتم《 :تو رو خدا شروین خان غلط کردم .تو رو خدا》.
شروین گردنم رو با طناب بست و داد زد《 :پس این اسب چی شد؟》
اسب سفیدی رو که نژادش ترکمنی بود و اطالعاتش رو از ساشا پرسیده بودم رو آوردن و اون سر طناب رو به اسب بستن.
داشتم از ترس میلریزدم که شروین شالق دستش رو بلند کرد روی بدن اسب نشوند که

اسب دو تا پای جلویش رو باال برد و شروع کرد به دویدن .کل بدنم با زمین برخورد میکرد .اشهد ام رو داشتم میخوندم که
ناگهان اسب ایستاد .چشم هایی که از فرط ترس بسته بودم رو حاال باز کردم و به فرشته ی نجاتم نگاه کردم که کسی نبود جز
ساشا نگاه کردم.
ساشا با عصبانیتی که تا حاال ازش ندیده بودم به سمت شروین رفت و گفت《 :شروین تو دیونه شدی؟ این چه کاریه که
میکنی؟ نگفتی دختره میمیره؟ مرتیکهی احمق》.
شروین با بهت گفت《 :من؟ من چیکار کردم مگه؟》
ساشا با تعجب نگاهی به من و بعد نگاهی به شروین انداخت و گفت《 :تو داشتی دلبر رو به کشتن میدادی حاال میگی من
چیکار کردم؟》
من؟ من با دلبر همچین کاری رو نمیکنمساشا داد زد《 :خودت رو به دیونگی نزن شروین! مثال میخوای بگی تو کاری با دلبر نکردی؟ من احمقم؟ من دیونه ام؟ که
میخوای با این رفتارات ثابت کنی که کاری نکردی؟》
شروین داد زد《 :میگم چیزی یادم نیست ساشا دروغ که نمیگم》.
ساشا واقعا دیگه داشت دیونه میشد و گفت《 :شروین دیگه نزدیک دلبر نمیشی فهمیدی؟》
شروین گفت《 :همچین مالی هم نیست ارزونی خودت》.
این رو گفت و راهش رو کشید و رفت .ساشا با نگرانی به سمتم اومد و با مهربون ترین لحن ممکن گفت《 :خوبی؟》
اشک هام رو با دستم پاک کردم و گفتم《 :آره خوبم قهرمان من》.
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لبخند زیبایی روی لباش اومد که دلم لرزید .طناب رو از دور گردنم باز کرد.
محمد اسب رو برد .من موندم اینجا استبل نداره پس این اسب رو از کجا آوردن؟

خواستم بلند شم ولی پاهام یاری ام نکرد و دوباره افتادم زمین .ساشا اومد سمتم و گفت《 :خودم میبرمت》.
نه خودم میآم.دوباره خواستم بلند شم که باز افتادم.
ساشا اومد سمتم و دستش رو انداخت زیر زانوم و اونیکی دستش رو انداخت زیر گردنم.
از ترس اینکه بیفتم دستم رو با ترس دور گردنش حلقه کردم و گفتم《 :وای ساشا چته؟》
مگه بهت نگفتم با من لج بازی نکن؟خب چی بگم؟ بگم بغلم کن؟خب تو نگو ولی من بغلت میکنم.لبخندی روی لبام اومد که گفت《 :این لبخند ده برابر دلبر ترت میکنه》.

بهش لبخندی زدم که گفت《 :به جز من واسه کس دیگه ایی نخندیا》.
با تعجب گفتم《 :واسه چی؟》
چون خیلی خوشگل میشی میترسم بدزدنت.قهقه ایی بلند سر دادم و گفتم《 :خب که چی؟》
واسه دخترا بخند ولی واسه مردا نه.نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و گفتم《 :خب چه دخلی به تو داره؟ اینا که میگی واسه مردی که روی من غیرت داشته باشه،
اما تو که روی من غیرت نداری ،اینطور نیست؟》
ساشا حرفی نزد .ولی من بی صبرانه منتظر حرفش بودم که باید میگفت .وقتی به اتاقم رسیدیم با پاش در رو باز کرد و وارد
اتاق شدیم.
من رو روی تخت گذاشت ،خواست بره که گفتم《 :جواب سوالم رو نگرفتم ساشا》.
پشت به من ایساده بود .متوجه کالفگیش شده بودم .پوفی کشید و گفت《 :دلبر خودم هم نمیدونم که این غیرت های بی
جام ،حساسیت های بی موردم ،نگرانی های شدیدم نسبت به تو از کجا منشا میگیره .من حتی نمیدونم با خودم چند چندم .اما
تمام سعیم رو میکنم ازت فاصله بگیرم》.
با تعجب گفتم《 :اما ساشا》...
ساشا منتظر حرفی نشد و رفت.
جلوی در که بود گفت《 :از فردا شروع میکنیم به یادگیری》.
چیزی نگفتم که ساشا از اتاق خارج شد.

من منظورم یک چیز دیگه بود این خنگ خدا یک جور دیگه متوجه شده بود .کالفه و با بدنی پر درد روی تختم دراز کشیدم.
اونروز به سرعت سپری شد .صبح ساعت ده از خواب بیدار شدم .یک دوش حسابی گرفتم و اومدم بیرون تا یک لباس مناسب
انتخاب کنم.
یک زیرسارافونی مشکی پوشیدم.
یک جلیغه ی خردلی هم روی سارافون پوشیدم .یک شلوار مشکی هم پوشیدم .موهام رو کج ریختم و بافتم و روی شونه ی
چپم انداختم اش.
آرایشم هم که یک کرم و یک برق لب بود که تموم شد .اتاقم رو مرتب کردم و نشستم منتظر ساشا که به دقیقه ایی نرسید
که در باز شد.
بلند شدم و لبخندی به ساشا زدم که با اخم وارد شد که گفتم《 :اه اه اصال بهت نمیآد قیافه بگیری》.
دلبر بشین.تحاکم حرف اش نذاشت حرف دیگه ایی بزنم و نشستم.
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خب کتاب و دفترات کجان؟دفتر و کتابم رو از زیر تخت در آوردم و گفتم《 :بفرما》.
خب یک برنامه برات حاضر میکنم طبق اون برنامه امروز علوم و ریاضی و تاریخ کار میکنیم.باشه.اول از همه تاریخ و باز کردیم.
شروع کرد به توضیح درباره ی تیمور و نمیدونم چنگیز مغول و...
ساشا گفت《 :خب ،متوجه شدی؟》
آره آره چنگیز هم حق داشت ،تمام اش تقضیر این شاه خودمون بود.خب هفته ی بعد شنبه همه اش رو ازت میپرسم خب؟باشه اما تو امروز چهارتا درس رو بهم یاد دادی سخته.باید فشرده کار کنیم که بتونی به درسای دانشگاهی هم برسی.-باشه.

ریاضی هم کار کردیم .ریاضی هم خیلی آسون و با حال بود .علوم هم بهم توضیح داد و اونروز درسام تموم شد .ساشا با قیافه
ی جدی گفت《 :خب واسه امروز کافیه》.
باشه بابا آقای قیافه .ولی قبل از رفتن ات...بهم نگاهی کرد که گفتم《 :منظور من از حرفای دیروز این نبود که ازم دور شی .اگه میخواستم ازت دور شم اصال باهات
دوست نمیشدم》.
ساشا برگشت سمتم و گفت《 :پس منظورت چی بود؟》
من میخواستم بدونم حست نسبت به...با نیش باز گفت《 :نسبت به کی؟》
حرصی گفتم《 :اه میخوای من رو مسخره کنی؟ اصال بیخیال ،ازم دور شو 》.و ازش رو گرفتم که ساشا با قهقه خندید و گفت:
《هیچوقت ازت دور نمیشم پرنسس》.

لبخندی زدم که از چشم ساشا پنهون بود .ساشا گفت《 :میخوای حسم نسبت به خودت رو بدونی؟》
سرم رو برگردوندم سمتش و گفتم《 :آره میخوام بدونم》.
نزدیکم شد ،صورتش تو دو سانتی صورتم بود که گفت《 :من خیلی دو》...
با باز شدن در اتاق سریع از ساشا فاصله گرفتم .ساشا کالفه پوفی کشید و به مزاحم نگاه کرد که الله بود.
الله گفت《 :عه ببخشید ساشا خان اومده بودم به دلبر سر بزنم》.
ساشا باشه ایی گفت و وقتی خواست بره زمزمه وار طوری که فقط خودم بشنوم گفت《 :شب بیا حیاط پشتی》.
این رو گفت و رفت .الله همینجوری زل زده بود بهم که نوچی گفتم و رو به الله گفتم《 :الله جان چرا الل شدی؟》
خندید و گفت《 :حالت خوبه؟》
نه حالم خیلی بده الله.آخی عزیزم.مشغول صحبت با الله بودیم که صدای داد ساشا و شروین اومد .با الله متعجب به هم نگاه کردیم و سریع به سمت پایین
رفتیم.
ساشا یقه ی شروین رو چسبیده بود و هلش داد سمت دیوار.
ساشا داد زد《 :تو همچین غلطی نمیکنی》.
میتونی بگی و امتحان کنی.ساشا با تردید به سمتم برگشت و گفت《 :دلبر》.

ولی بعد پوفی کشید و گفت《 :هیچی》.
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شروین لبخند پیروزمندانه ایی زد و گفت《 :خب دیگه برید سرکارتون که شب ساشا میخواد یک خبر خیلی مهم بهمون بگه》.
ابرویی باال انداختم .یعنی ساشا چی میخواد بگه؟ خیلی کنجکاو بودم و از یک طرف خوشحال از اینکه ساشا میخواد بهم بگه
دوستم داره.
خیلی وقت بود که به سیاوش سر نزدم ،تصمیم گرفتم بهش سر بزنم که شروین فکرم رو خوند و گفت《 :نرو پیش سیاوش،
امشب تصمیم بزرگی هم برای اون میگیرم》.
باشه.لبخندی بهم زد و گفت《 :کارت دارم بیا اتاق کارم》.
باترس و تته پته گفتم《 :خ ...خ ...خب با ...با ...باشه می ...می ..میآم》.
شروین رفت و پشت سرش من رفتم.
که نگاهم به چشمهای غمگین ساشا افتاد .لبخندی بهش زدم که با لبخندی که توش درد و غم هویدا بود نگاهم کرد.
ترس و غم تمام وجودم رو گرفت .وارد اتاق کار شروین شدیم .تا حاال اینجا نیومده بودم.
خیلی شلوغ بود .روی میز پر بود از برگههای مختلف .رفت نشست پشت میزش و رو به من گفت《 :بشین》
روی مبل چرمی نشستم .برگه ایی زیر پام بود که روش رو با مِن و مِن خوندم《 :بیست و سه دختر ایرانی به مقصد ترکیه
قا》...
با برداشته شدن برگه توسط شروین چشم از برگه گرفتم و به شروین نگاه کردم که با لبخند گفت《 :تو کارایی که بهت مربوط
نیست دخالت نکن》.
این رو گفت و رفت نشست سرجاش.
تعجب کردم که به باد کتکم نگرفته بود!
شروین گفت《 :دلبر تصمیماتی که داریم میگیریم همه و همه به تو بستگی داره و اینکه قبول میکنی یا نه ،اونم به تو
بستگی داره اما ،اما آره و نه گفتنش کل زندگی ساشا و سیاوش رو عوض میکنه .تو دو راه داری که باید به یکیش جواب مثبت
بدی و به اونیکی نه .اولیش اینکه از این خونه میری .هرجا که دوست داشتی .ولی سیاوش رو با اون فیلمها میفرستم
تیمارستان و ساشا همینجا میمونه .دومیش اینکه باید با من ازدواج کنی》.
با تعجب و بهت بهش نگاه کردم که ادامه داد《 :و در اون صورت ساشا برمیگرده آمریکا و سیاوش مثل یک سال پیش تو
بهترین امکانات زندگی میکنه》.
نمیدونستم چی بگم؟ با حرفی که شروین زد تعجبم دو برابر شد.

گفت《 :شب بعد کارت میآی اینجا و به من جواب میدی》.
خودم رو به ندونستن زدم و گفتم《 :چه کاری؟》
خودت بهتر از من میدونی.آره خودم بهتر از تو میدونم اما سوال من اینه تو که از من بدت میاومد و حتی الیق ت*ج*ا*و*ز هم نبودم .اسمم بهمنمیاومد و اصال دلبر نبودم االن چی فرق کرده؟
بلند شد و اومد رو به روم ایستاد .صورتش تو یک وجبی صورتم بود و گفت《 :هنوز هم همون حرفا رو میگم که هنوز ازت
بدم میآد.حتی الیق ت*ج*ا*و*ز هم نیستی .اما درباره ی اسمت باید بگم نه ،بدم نیستی و اسمت بگی نگی بهت میآد》.
پوزخند زدم و گفتم《 :پس من به جفت پیشنهادات جواب منفی میدم》.
خب در اون شرایط ساشا برمیگرده آمریکا و سیاوش هم میره تیمارستان.زدم تخت سینه اش و گفتم《 :سیاوش رو نباید برد تیمارستان تو رو باید برد .تو یک سادیسمی روانی بیشتر نیستی که
معلوم نیست چیکار داری میکنی .حالم ازت بهم میخوره ازت متنفرم》.
یکدفعه شروین غش کرد ولی بدنش میلرزید و کف از دهنش زده بود بیرون .باترس جیغ کشیدم که در اتاق باز شد و
سروش وارد شد.
سروش پرسید《 :چی شده؟》
یکدفعه ایی اینجوری شد .تو پشت در قایم شده بودی؟االن وقت این حرفهاست؟چیزی نگفتم که گفت《 :برو بیرون》.
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چی؟دادزد《 :گفتم برو بیرون》.
باترس گفتم《 :باشه باشه》
و به سرعت از اتاق کارش بیرون اومدم.

نگاهی به در اتاق شروین و بعد ساشا انداختم و به سمت پایین حرکت کردم .تو اتاقم که بودم سریع به سمت کمدم رفتم.
آهی عمیق کشیدم و به لباس هایی که من و دلناز باهم میپوشیدیم نگاه میکردم .انقدر دلم گرفته بود ،انقدر دلم هوای بغل
دلناز رو کرده بود.
گوشه ترین قسمت اتاق کز کردم.
زانوم رو بغل کردم و سرم رو روی پاهام گذاشتم و آروم آروم شروع کردم به گریه کردن.
دلم هوای مامان نامردم رو کرده بود.
هوای اون بیمعرفت که شغلش معلوم نبود .شاید معلوم بود ولی من میخواستم پنهان بمونه .انقدر گریه کردم که نفهمیدم
کی تو همون حالت خوابم برد.
چشمهام رو که باز کردم ،اتاق تاریک تاریک بود و تو سیاهی مطلق فرو رفته بود ،درست مثل زندگی من.
به ساعت نگاه کردم که ساعت هفت عصر بود .اوف چقدر خوابیده بودم.
بلندشدم و آبی به دست و صورتم زدم و لباسهام رو عوض کردم .لباسهام جدیدا همه اش مشکی بود چون عزادار بودم.
هنوز از مرگ دلناز هفت روز نمیگذره.
هنوز بدن درد داشتم .اما حوصله ام سر رفته بود .رفتم پایین و داخل آشپزخونه شدم .آدینه خانوم داشت آشپزی میکرد.
سالم کردم که آدینه برگشت و بهم نگاه بدی انداخت و با غیض گفت《 :سالم》.
آدینه خاله چیزی شده؟آره یک چیزی شده.گفتم《 :چی؟》
کفگیر رو توی ماهیتابه رها کرد و به سمت من برگشت و گفت《 :خیلی بیشعوری》.
چرا؟چون اصال به من فکر نکردی که دلم واسه ات یک ذره شده.نفس راحتی کشیدم و خاله آدینه رو بغل کردم و گفتم《 :خاله آدینه ترسیدم ،گفتم چی شده؛ اما تو نمیدونی چه بالهایی
سرم اومده .نمیدونی چه عذابهایی رو کشیدم》.
من رو از خودش جدا کرد و صورتم رو بین صورتش گرفت و گفت《 :من چیزی نمیدونم اما این رو میدونم که اگه کسی بتونه
این خانواده رو درست کنه فقط و فقط تویی》.
لبخندی بهش زدم که گفت《 :بدن درد که نداری؟》
 -چرا بدنم خیلی درد میکنه.

لبخندی زد و گفت《 :عیبی نداره انشاهلل که خوب میشی دخترم》.
تشکر کردم و رفتم روی کابینت نشستم که صدای جیغ خاله آدینه بلند شد《 :عه دلبر چرا رفتی اونجا؟》
دوست دارم خاله آدینه جونم.(ساشا)
از اتاقم بیرون اومدم و به سمت آشپزخونه رفتم تا یک لیوان آب بخورم که صدای جیغ خاله آدینه اومد که میگفت《 :عه
دلبر چرا رفتی اونجا؟》
دوست دارم خاله آدینه جونم.خاله آدینه گفت《 :دختره چشم سفید》.
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خاله آدینه من چشمام سفید نیست که غشای چشمم هست که سفیده وگرنه مردمکش مشکیه پس اگه منظورت غشاست،پس خودتم چشم سفیدی.
لبخندی روی لبام اومد .هرچی درس اونروز بهش یاد داده بودم حفظ کرده بود و کامل بلد بود.
خاله آدینه گفت《 :وروجک شیطونی نکن》.
صدای دلبر شیطون شد و گفت《 :من که هنوز کاری نکردم ،میخوای شیطونی اصلی رو بهت یاد بدم؟》
خاله آدینه جیغ زد《 :دختره ی پررو و چشم سفید》.
عه خاله آدینه یک ساعت بهت توضیح دادم باز نگرفتی؟کم حرف بزن واسه فرداشب کلی کار دارم.مگه فردا چه روزیه؟مهمونیه دیگهصدای متعجب دلبر اومد که گفت《 :چه مهمونی؟》
ساشا خان داره برمیگرده آمریکا.صدای جیغ دلبر اومد که گفت《 :چی؟》
موندن رو جایز ندونستم و رفتم داخل آشپزخونه.
(دلبر)
باشنیدن حرف خاله آدینه از روی کابیت پریدم پایین و جیغ زدم《:چی؟》
همون موقع ساشا هم وارد آشپزخونه شد .با ناراحتی و بهت بهش نگاه کردم که لبخندی بهم زد و رو به خاله آدینه گفت:
《خاله آدینه جونم یک لیوان آب بهم بده》.
چشم پسرمیک لیوان آب بهش داد که یک سره سر کشید و آروم از کنارم رد شد که گفت《 :بیا حیاط پشتی!》
این رو گفت و رفت .دو دقیقه بعد از خاله آدینه خداحافظی کردم و رفتم حیاط پشتی.
ساشا تیکه داد بود به همون درختی که اولین بار همدیگه رو دیده بودیم.
رفتم سمتش و با طلبکاری گفتم《 :بگو که حرف خاله آدینه اشتباهه!》
لبخندی زد و گفت《 :نه اشتباه نیست واقعیته》.
با مظلومیت تمام گفتم《 :چرا میخوای بری؟》
مجبورم.اما ساشا من ...من ...من دوستت دارم .روی لبهای ساشا لبخندی اومد.
ساشا گفت《 :منم دوست دارم》.
لبخندی زدم که گفت《 :اما مثل خواهرم ستاره》.
یک قدم عقب برداشتم که ساشا نزدیکم شد .صورتش تو یک سانتی صورتم بود که ازم عذرخواهی کرد .داشتم دلیل
عذرخواهی اش رو پیدا میکردم که لبش رو روی لبم گذاشت.
به سرعت ازش فاصله گرفتم و سیلی ای به صورتش زدم که گفت:

《دلبر من》...
دادزدم《 :خفه شو ساشا ،خفه شو ازت بدم میآد حالم ازت بهم میخوره .اگه دیدی بهت گفتم دوستت دارم فقط و فقط به
خاطر اینکه از اینجا نری ،اما حاال با اینکاری که کردی همون یک ذره محبتی که نسبت بهت داشتم از بین رفت .ازت
متنفرم》.
پوزخندی زدم و گفتم《 :درست مثل داداش ام داریوش》.
اشک های مزاحم رو تند تند پاک کردم و گفتم《 :ساشا دیگه نه دلبری هست نه هیچ》...
حرفم رو ادامه ندادم و سری از تاسف براش تکون دادم و عقب عقب میرفتم که گفت《 :دلبر فقط یک چیزی رو بهت میگم و
خودت با اونا این مسائل رو قضاوت کن؛ گفته بودم بهت که اگه برای نجات تو باشه ازت دور میشم》.
پوزخندی به حرف بی منطق اش زدم و گفتم《 :برای توجیه خودت حرف خوبیه اما من دیگه احمق نیستم》.
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این رو گفتم و بدو بدو به سمت عمارت حرکت کردم .دلم بدشکست ،غرورم ،احساسات دخترانه ام همه اش رو ،همه اش؛ دلم
گرفته بود .دلم یک درد و دل میخواست اما دلناز نبود ،هیچکس نبود .کسی نبود .کسی جز سیاوش به ذهنم نرسید.
به سرعت به سمت طبقه ی سوم رفتم  .اینسری برعکس همیشه المپ اتاقش روشن بود .وارد اتاقش شدم.
با ورود ناگهانی من از روی تختی که روش دراز کشیده بود بلند شد و با بهت گفت《 :دلبر چی شده؟》
بغضم ترکید و گفتم《 :سیاوش نابود شدم》.
پاهام توان نگهداری وزنم رو نداشت و روی زانوم افتادم .سیاوش اومد سمتم و بغلم کرد و گفت《 :هیس آروم باش دلبر!
چی شده؟》
از همه ی مردها بدم میآد از همه اشون ،از مردایی که تو هر فرصت دنبال منفعت و سود خودشون بودن.آروم باش چی شده؟نمیخواستم بهش چیزی بگم برای همین گفتم《 :نمیخوام دیدت نسبت به اطرافیان ات عوض شه سیاوش واسه همین
نپرس》.
اطرافیانم؟چیزی نگفتم که تند تند گفت《 :باشه باشه آبجیه خوشگلم آروم باش!》
ازش فاصله گرفتم و از آغوشش بیرون اومدم و گفتم《 :چطور آروم باشم؟》
روی سینه ام زدم و گفتم《 :این دل دیگه واسم دل نمیشه .دیگه طاقت ندارم ،فقط یک چیزی از خدا میخوام و اونهم
مرگه》.
سیاوش چپ چپ نگاهم کرد و گفت《 :به خدا دلبر میزنمت اگه بخوای حرف از مرگ بزنی》.
همینطور که گریه میکردم گفتم《 :یک مرده ی متحرک باشی خوبه یا اینکه آروم بخوابی زیر خروارها خاک؟ اونم بدون هیچ
صدا و مزاحمی؟》
صورتم رو بین دستاش گرفت و گفت《 :دلبر من خیانت دیدم دم نزدم .تهمت دیدم دم نزدم .عذاب دیدم دم نزدم  .بدون
دلیل زندانی شدم ولی بازم دم نزدم .دلبر من نمیگم من آدم قوی ایی هستم ،نه نیستم اصال هم قوی نیستم اما تو قوی باش
تو ضعیف نباش؛ باشه؟》
حرفهاش باعث شد لبخندی به لبهام بیاد .راست میگه من ضعیف نیستم؛ طوری از خانواده محتشم انتقام بگیرم که مرغهای
آسمون فقط گریه نه ،براشون عزا بگیرن.
لبخندی به سیاوش زدم و گفتم《 :ممنونتم سیاوش واقعا ممنون》.
لبخندی بهم زد بازوی دست چپم رو نوازش کرد و گفت《 :خواهش آبجیه گلم》.
بعد از چند دقیقه از اتاق سیاوش بیرون اومدم .نقشهها داشتم واسه این خانواده.

تصمیم ام رو گرفتم و به سمت اتاق شروین رفتم و بدون در زدن وارد اتاق اش شدم با اخم بهم نگاه کرد و گفت《 :چرا مثل
خر سرت رو میندازی پایین و میآی تو؟ مگه اتاق ننه اته؟》
نوچ واسه ننه ام نیست واسه شوهرمه.شروین با تعجب بهم نگاه کرد که به سمت صندلی شروین رفتم .به زور نشوندم اش روی صندلی و خودم هم روی پاش
نشستم و گفتم《 :تدارکات عروسی رو هرچه سریعتر آماده کن》.
لبخندی زد و گفت《 :ای به چشم همه چی رو حاضر میکنم》.
لبخندی بهش زدم .صورتش به صورتم داشت نزدیک میشد که سریع از پاش بلند شدم و گفتم《 :منم برم پس》.
خندید و گفت《 :آره در برو وروجک》.
با حس انتقامی که تو دلم بزرگ شده بود لبخندی خشن و دلبر زدم و از اتاقش بیرون رفتم.
اگه من دودمانت رو نابود نکنم اسمم دلبر نیست ،از اتاق شروین دور شدم .شب ،من ،سروش ،ساشا و شروین نشسته بودیم
که شروین خاله آدینه رو صدا زد و گفت《 :خاله آدینه جون لطفا سیاوش رو صدا کنید》.
چشم آقا.شروین با لبخند داشت بهم نگاه میکرد و منهم با عشوه که از اون شیدای گوسفند یاد گرفته بودم بهش لبخند میزدم.
سنگینی نگاه یک نفر رو روی خودم احساس کردم .سرم رو بلند کردم که نگاهم به نگاه غمگین و ملتسم ساشا گره خورد.
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پوزخندی بهش زدم که لبخند تلخی نثارم کرد .سیاوش از پله ها پایین اومد .ساشا با دیدن اش از جاش بلند شد و با غم و
غصه به سمت سیاوش هجوم برد.
هردو شون محکم همدیگه رو بغل کردن ساشا گفت《 :داداشم؟ کجا بودی؟ دلم واست یک ذره شده بود》.
سیاوش گفت《 :منهم دلم واست تنگ شده بود داداش خیلی هم تنگ شده بود》.
لبخندی به لبهام اومد و به این فکر میکردم که یک سودی واسه یک نفر داشتم.

پس چند دقیقه همه امون کنار هم نشسته بودیم که شروین گفت《 :چند تا اتفاق مهم افتاده که میخوام بهتون بگم که
اولیش اینکه ساشا تصمیم گرفته برگرده آمریکا زندگی کنه》.
سروش با تعجب گفت《 :واسه چی ساشا؟》
لبخندی زد و گفت《 :میخوام برگردم پیش دوست دخترم ،دلم واسه اش تنگ شده》.
پوزخند عمیق تری زدم .سیاوش گفت《 :ولی داداش من تازه به تو رسیدم داداشم》.
میدونم داداشی اما مجبورم ،کار دارم.دیگه کسی حرفی نزد که شروین گفت《 :بعدیش اینکه سیاوش از این به بعد میتونه راحت هرجا که دوست داشت بره》.
لبخندی به سیاوش زدم که جوابم رو با لبخند گرم و صمیمی داد .شروین ادامه داد《 :و آخرین خبر و مهم ترین خبر اینکه
》...
بهم اشاره کرد که برم پیشش .با لبخند به سمتش رفتم که دستم رو تو دستش گرفت و گفت《 :من و دلبر قراره ازدواج
کنیم》.
با این حرف شروین همه اشون با تعجب بهمون نگاه کردن .ساشا چشمهاش از خشم قرمز شده بود .سروش با لبخند و تعجب
نگاهمون میکرد و سیاوش با یک دوگانگی تو نگاهش بهمون چشم دوخته بود.
سروش گفت《 :مبارکت باشه داداش اصال میدونستم تهش عاشق دلبر میشی ،امیدوارم خوشبخت بشید》.
پوزخندی زدم که از چشم ساشا پنهون نموند ولی سریع لبخندی زدم که شک نکنه .سیاوش رو به من گفت《 :هیچی نگم بهتره
چون اصال خوشم نیومد》.
ساشا هم گفت《 :مبارکتون باشه》.
همین رو گفت و از جاش بلند شد که شروین گفت《 :فردا یک گودبای پارتی راه میندازیم تا شب که میری》.
ساشا باشه ایی گفت و رفت .دستم رو از دست شروین بیرون کشیدم که گفت《 :فردا باید بدرخشی دلبر》.
لبخندی زدم و گفتم《 :حتما》.
با اجازه ایی گفتم و به سمت اتاقم رفتم .فکرم پر بود از ساشا ولی خودم این ذهن رو خالی میکنم از هرچی ساشاست .صبح
روز بعد همه تو تکاپو بودن .تو اتاقم دراز کشیدم که در اتاقم به صدا در اومد.
بفرمایدی گفتم که یک زن با رگالی از لباس ها وارد شد .از جام بلند شدم که با خوش رویی جوابم رو داد.
گفت《 :خوشگلم آقا شروین من رو فرستاده که امشب عروسک ات کنم .لباست رو اول انتخاب کن تا آرایشگر بیاد کارت رو
انجام بده》.
چشمی گفتم و به لباسهایی که رنگ های مختلفی داشت نگاه کردم .بیشتریها رنگهای به قول خودم بیمارستانی داشت که
شامل رنگ های صورتیه خیلی خیلی کمرنگ و بیروح و همینطور آبی کمرنگ و بیروح ،سبز و زرد و...
اما تو این بین یکی از لباسها خیلی چشمک میزد.
لباس آبی کمرنگی که حالت جدا داشت و مثل نیم تنه بود .روی قسمت سینه اش کارشده بود و خالصه خیلی ناز بود .به زن
نشون دادم و گفتم《 :خانوم》...
سوری هستم.خانوم سوری من از این لباس خوشم اومد.لباس رو از رگال در آورد و نگاهی بهش انداخت و گفت《 :خوش سلیقه هم که هستی .خیلی طرح خوشگل و نازی رو انتخاب
کردی》.
لبخندی بهش زدم که گفت《 :خب بشین که هانیه رو صدا کنم که بیاد خوشگلت کنه》.
بعد از چند دقیقه یک دختر خوشگل اومد داخل .باهاش سالم و علیک کردم که گفت《 :بشین عزیزم تا جیگرت کنم》.
اول از همه شروع کرد به آرایش کردنم .بعدشهم رفت سراغ موهام.
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حدودا دوساعت زیر دستاش بودم که رضایت و داد و با چشم هایی که برق میزد گفت《 :خیلی خوشگل شدی》.
به سمت آینه رفتم .با دیدن خودم دهنم باز موند .باورم نمیشد این من باشم .چقدر تغییر کرده بودم و خوشگل شده بودم.
از هانیه تشکر کردم که گفت《 :وظیفه بود خوشگلم》.
حاضر و آماده ایساده بودم و با ذوق هی جلوی آینه قر میدادم.

در اتاق زده شد و الله با ابروهای گره خورده گفت《 :خانوم آقا شروین گفتن بیاید پایین》.
الله جونم اصال از لفظ خانوم خوشم نمیآد همون دلبر یا مثل قبل دختر دیونه هم بگی راضی تر و خوشحال ترم.یک مقدار گره ی بین ابروهاش باز شد و گفت《 :باشه دلبر》.
لبخندی بهش زدم و گفتم《 :چه خوشگل شدی》.
خندید و گفت《 :به تو که نمیرسم》.
با خنده و شوخی با الله به سمت پایین حرکت کردیم .همه نگاه ها به سمت من برگشته بود .شروین با دیدن من دهنش یک متر
باز مونده بود اما خیلی زود خودش رو جمع کرد و به سمتم اومد و با لبخندی که کمیابه بازوش رو به سمتم گرفت که با عشوه
دستم رو دور بازوش حلقه کردم.که با لبخند نگاهم کرد.
تو دلم بهش پوزخندی زدم و گفتم《 :هی دیونه بخند که همه ی اینا آخرین خنده های توئه》.
رفتیم و باالی مجلس نشستیم .آهنگی پخش شد که شروین در گوشم گفت《 :بلدی تانگو برقصی؟》
نه بلد نیستم.عیبی نداره خوشگلم خودم یادت میدم.بهش خندیدم .شروین فک نکنم به اونجاهاش برسه .به ساشا نگاه کردم که یک سره مشروب میخورد.
دیونه استها .این شب میخواد بره و انقدر میخوره.
ساشا بهم پوزخندی زد و به سمت یکی از دوستهای شیدا که اسمش آناهیتا بود رفت.
آناهیتا عجوزه ایی بود برای خودش .زشت ،بدترکیب ،عملی ،بی مزه ،بداخالق و...
ساشا بهش پیشنهاد رقص داد که ذوق مرگ قبول کرد و رفتن رقصیدن .با اینکه از ساشا متنفر بودم اما نمیتونستم اون رو
با کس دیگه ایی ببینم و به بهانه ی آب بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم .صدای آهنگ قطع شده بود.
چندتا نفس عمیق کشیدم و از آشپزخونه بیرون رفتم که دستم توسط کسی کشیده شد و کوبیده شدم به دیوار.
آخی از درد گفتم و چشمهام رو باز کردم و با

عصبانیت به شخصی که اینکار رو باهام کرده نگاه کردم که با دیدن شیدا عصبانیتم دو چندان شد و گفتم《 :چته وحشی؟》
هو حواست باشه با کی داری حرف میزنی!و بعد با پوزخند ادامه داد《 :کلفته دست و پا چلفتی》.
بهش مقابل پوزخند زدم و گفتم《 :تو با یک کلفت چیکار داری؟》
خواستم بهت بگم زیاد به شروین نچسب چون ممکنه دلت رو بشکونه فدات شم ،امروز فرداست که بیاد خواستگاریم.پوزخندی صدا دار زدم و گفتم《 :مبارکتون باشه اما یادت باشه بعد از این حرفا حق نداری اینجا بیای》.
و محکم کنارش زدم و تو بهت تنهاش گذاشتم .هه حتما میآد خواستگاری ات .منم گذاشتم .رفتم کنار شروین نشستم که
دستم رو گرفت و کشیدتم.
باتعجب نگاهش کردم و بلندشدم که رو به همه با صدای بلندی گفت《 :ببخشید چند لحظه میشه نگاهتون رو ما باشه؟》
همه برگشتن سمت ما و نگاهمون کردن .شروین دستم رو گرفت و گفت《 :این پارتی ،گودبای پارتی ساشاست که همه ی ما رو
ناراحت میکنه ،خب من میخوام یک خبر امشب بهتون بدم و اینکه من نیمه ی گمشده ام رو پیدا کردم》.
که شیدا با عشوه به سمت شروین اومد و من رو پس زد .پوزخندی به این رفتار های سبک بارانه اش زدم.
شروین دست شیدا رو کشید که بیچاره داشت از خوشحالی هالک میشد .شروین شیدا رو به سمت راست خودش هدایت کرد
و دستش رو ول کرد که قیافه اش دمغ شد.
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شروین از جیب کت اش یک چیزی بیرون آورد و جلوم زانو زد و جعبه ی مخملیه زرشکی رو باز کرد که یک حلقه ی خیلی
خوشگل داخلش بود.
گفت《 :دلبرم با من ازدواج میکنی؟》
با تعجب به صحنه ی رو به رو نگاه کردم .دلم میگفت《 :نه دلبر ساشا هم دوستت داره نکن اینکار رو》.
اما عقل و منطقم میگفت《 :نه دلبر ساشا غرورت رو شکوند خوردت کرد باید انتقام بگیری و این انتقام با ازدواج با شروین
کامل و شروع میشه》.
توی دو دوگانگی بودم که نگاهی بهش انداختم و گفتم《 :شروین》...
با لبخندی بهم نگاه کرد .باالخره منطق ام پیروز شد و رو به شروین گفتم《 :قبول میکنم》.
همه شروع کردن به دست زدن که شروین دستم رو گرفت و حلقه رو انداخت توی دستم.
یکدفعه با صدای بلند ساشا همه بهش نگاه کردیم که گفت《 :مبارکه دلبرم ،مبارکه داداشم ایشاهلل به پای هم پیر بشید》.

بغض راه گلوم رو بسته بود .از چشم ساشا یک قطره اشک اومد و گفت《 :مبارکتونه زندگی به کامتون باشه .اما شروین این
رو یادت باشه یک روز یک جایی باید تاوان بدی》.
دلبر نباید بخاطر این آدم بغض کنی اصال! اصال! فهمیدی؟ فهمیدی دل دیونه؟ فهمیدی زندگی؟ فهمیدی خدا؟ خدا چرا تو باهام
نبودی؟ چرا گذاشتی نابودم کنن؟ بسه خدا! منم آدمم!
ساشا تلو تلو خوران به سمت در عمارت رفت و از عمارت خارج شد .چشمهای شروین یک جوری شده بود .انگار از یک چیزی
پشیمون بود اما چی؟ نمیدونم.
باالخره اون مهمونی کزایی تموم شد.
داشتم آروم آروم به سمت اتاقم میرفتم که صدای شروین اومد که گفت《 :خانومم نرو اون اتاق!》
شاید اگه االن ساشا جای شروین این حرفهارو بهم میزد از خوشحالی نمیدونستم چیکار کنم اما االن که نه ساشایی بود و نه
اون خوشحالی و فقط شروینی بود که ازش متنفر بودم.
گفتم《 :پس کجا برم؟》
ساشا که داره میره تو وسایالت رو جمع کن برو اتاق اون.صدای قلبم رو میشنیدم .دلم میخواست داد بزنم شروین من رو بکش ولی انقدر زجرم نده .آخه دیونه من عاشق ساشام اگه
با یاد و خاطرات اونم بمونم دیونه میشم من رو عاشق تر از اینیکه که هستم نکن.
ولی برخالف حرف هایی که تو دلم بود باشه ایی گفتم و به سمت حیاط رفتم.
یک ذره باید آروم بشم .تک و تک مهمون مونده بود که یواش یواش اونها هم رفتن .نشسته بودم زیر اون درختی که اولین
بار ساشا رو اونجا دیدم .اونشبی که بهش گفتم هیوالی گربه ایی از نوع نر اش.
چقدر اون شب بهم خندید .باورش نمیشد من کلفته اینجا باشم و فکر میکرد یک سر و سریی با شروین دارم.
ساشای من ،مرد من ،درست فکر کردی من و شروین رو با اون فکرات بهم پیوند زدی .صدای قدم های کسی میاومد .سرم رو
که بلند کردم ساشا رو دیدم .به ساشا میتونم دروغ بگم که ازش متنفرم اما به خودم که نمیتونم دروغ بگم ،نمیتونم دروغ
بگم که وقتی میبینم اش دلم نمیلرزه دست و پام رو گم نمیکنم .نمیتونم دروغ بگم.
پا شدم برم تو عمارت که ساشا مچ دستم رو گرفت .گفت《 :دلبرم یک چیزی بهت میگم و برو》.
و بعد محکم من رو کوبوند به درخت و گفت《 :دلبرم؟ خانوم نازم؟》
چشمای دریایی رنگش طوفانی شده بود که یک قطره از چشمش پایین اومد و گفت《 :دلبرم ،خوشگلم ،کسی که بعد سالها
نفرت از زنها من رو عاشق و شیدا کردی .من دیونه ی تو ام》.
بعدش ازم فاصله گرفت و گفت《 :اما ببخشید زن داداش من نمیتونم》.
این رو گفت و رفت .با شنیدن اسم زن داداش از زبون ساشا قلبم شکست.
زانوهام دیگه توان وزنم رو نداشت .روی زانوم افتادم و داد زدم《 :خدا》.
انگار دلش از این همه مظلومیت من به رحم اومده بود که رعد و برقی زد و بارون شروع کرد به باریدن.
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بغضم ترکید و گفتم《:خدایا این حقم نبود .خدایا بسمه ،بسمه دیگه نمیخوام باشم》.

گریه میکردم و خدا رو صدا میکردم که دستی روی شونه ام نشست .با چشم هایی که به یقین از همیشه مظلوم تر و اشکی تر
بود به پشتم نگاه کردم که خاله آدینه رو دیدم.
بی اراده حس کردم مادرمه و پریدم توی بغلش و همینطور که گریه میکردم گفتم《 :خاله آدینه به خدا حقم نبود این همه
عذاب حقم نبود》.
خاله آدینه دستش رو نوازش وار روی کمرم تکون داد و گفت《 :خوشگلم گریه نکن ،گریه نکن چشمات وقتی بارونی میشه
عرش خدا رو میلرزونه .چی شده که دلبر قوی که همه میشناختیم اینجوری شده؟》
خاله آدینه من حقم نبود حقم نبود.فقط این حرفها رو تکرار میکردم که خاله آدینه گفت《 :دختر نازم بلند شو بریم تا کسی نیومده》.
و از شونه بغلم کرد .باخاله آدینه هم قدم شدیم و من رو از در پشتی برد خونه .یواش یواش باید ساشا میرفت ،رفتم با شیر
پاکن صورتم رو پاک کردم و فقط یک کرم به صورتم زدم که دیدم مثل روح میشم پس یه مقدار رژ لب هم زدم.
یک مانتوی بلندی که وقتی با ساشا رفتیم بیرون برام خریده بود رو پوشیدم .سر این مانتو چقدر با ساشا بحث کردم .حاضر
شدم و رفتم باال که از اتاق شروین صدای شیدا میاومد.
به حرفاشون گوش دادم که شیدا گفت《 :شروینم تو قرار بود با من باشی خودت گفتی عاشقمی》.
صدای داد شروین اومد که گفت《 :آخه ه*ر*زه اگه من عاشقت بودم بدون مطلع کردن میاومدم خواستگاریت ولی انقدر که
باهاتم حرف میزنم باید خدات رو شکر کنی》.
صدای داد شیدا اومد که گفت《 :اخه آشغال در حدی نیستی که با من کل بندازی .ببین منو! من اگه میخواستم باهات ازدواج
کنم یک منفعتی واسه ام حتما داشته .اما االن دیگه حتی اون منفعت هم واسه ام مهم نیست》.
در اتاق باز شد و شیدا با عصبانیت بیرون اومد .پوزخندی بهم زد و رفت .چشمام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم تا هیچی
بهش نگم .شیدا از خونه رفت .در اتاق ساشا باز شد و سیاوش و سروش و ساشا از اتاق بیرون اومدن .همه اشون با لبخندی
بیرون اومدن که واسه همه اشون از ته دل بود به جز ساشا.
بهشون لبخندی زدم که سیاوش گفت《 :دلبر؟》
بله؟پشیمون میشی.صدای شروین اومد که جای من جواب داد《 :از چی؟》
سیاوش پوزخندی زد و گفت《 :خودش متوجه شد》.
همگی رفتیم پایین .سروش و سیاوش و ساشا با یک ماشین رفتن و من و شروین با یک ماشین دیگه رفتیم .جلوی فرودگاه
امام خمینی ایسادیم .پیاده شدیم و وارد فرودگاه شدیم.
منتظر نشسته بودیم که پرواز ایران به مقصد دبی و بعد از اون آمریکا ،رو اعالم کنن.
اما اونا چی میدونستن؟ من دلم میخواست هیچوقت اون پرواز رو اعالم نکنن .ولی روزگار برای بار دیگه با من همراه نبود و
پرواز ساشا رو هم اعالم کردن.
ساشا اول از همه سروش رو بغل کرد و ازش خداحافظی کرد .بعدش نوبت شروین رسید .شروین خواست بغلش کنه اما ساشا
عقب کشید و خیلی سرد گفت《 :خدانگهدارت آقای محتشم》.
نوبت سیاوش رسید .اون رو خیلی محکم بغل کرد و درگوشش یک چیزی گفت که هیچی نفهمیدم.
سیاوشم به من نگاه کرد و گفت《 :باشه مراقبشم داداشم》.
نوبت من رسید دلم میخواست پر بکشم تو بغلش که دستم رو فشار داد.
دیدم کسی حواسش به ما نیست پس من هم بغلش کردم و گفتم《 :خداحافظ ساشای من》.
گفت《 :خداحافظ دلبرم .قربون چشمای خوشگلت بشم بعد من گریه نکنیا من ارزش ندارم .برگشتی خونه برو زیر درخت
عشقمون و زیر سنگ یک برگه هست بردار و بخونش》.
باشه باشه میرم و میخونمش.حرکاتم و کارم دست خودم نبود .ساشا وسایلهاش رو تحویل داد و سوار هواپیما شد و رفت

برگشتیم خونه.
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همه اشون رفتن داخل عمارت اما من رفتم زیر درخت عشقمون و برگه ایی رو که ساشا واسه ام نوشته بود برداشتم .به
سرعت رفتم داخل خونه.
وسایلهام رو برده بودن اتاق ساشا.
رفتم رو تختش و بوی تنش رو توی ریه هام ذخیره کردم .لباسهام رو عوض کردم و نامه رو برداشتم و بهش نگاهی انداختم.
چقدر خوش خط بود .شروع کردم به خوندن《 :
«به نام خدا»
دلبرم؟ خوشگلم؟
وقتی این نامه رو میخونی من دیگه نیستم پیشت ،نیستم ،کنارت نیستم و تو ایران نیستم.
دلبرم بهت گفتم مثل ستاره دوست دارم ،اره؟ دروغ گفتم خوشگلم من تو رو مثل هیچکس دوست نداشتم و از همه بیشتر
دوست داشتم .تو رو مثل خواهرم دوست نداشتم مثل کسی که خانوم زندگیم میشه ،مثل زنم ،مثل عمرم دوست داشتم.
دلبرم من همیشه عاشقت میمونم و بهت قول میدم هیچوقت عاشق کسی جز تو نشم و نذارم زنی جز دلبرم تو سینه ام باشه.
یادته بهت گفتم وقتی تنهات میذارم که برای تو خطری باشه .خطری بود و من رفتم .خطری بود و من نگفتم بهت .خالصه دلبرم
ببخش که نیستم پیشت ببخش که رفتم زندگیم.
ببخش زن داداش》.
اشک هام کل برگه رو خیس کرده بود .چه قدر سخت بود خوندن نامه ،ساشا قرار بود بهم یاد بده اما نذاشتن بمونه پیشم،
نذاشتن .لعنت بهت شروین میدونم همه ی اینها کار توئه میدونم و انتقام خودم و ساشا رو ازت پس میگیرم.
یکدفعه در باز شد و شروین با قیافه ی عصبی وارد شد و داد زد《 :تو چه گوهی خوردی هان؟》
با کالفگی و بی حوصلگی گفتم《 :هیچی》.
که شروین به سمتم هجوم آورد و

داد زد《 :ه*ر*زه من شوهرتم میفهمی؟》
بی توجه بهش دراز کشیدم که دستم رو محکم کشید و گفت《 :ه*ر*زه تو زن منی بعد تو فکر ساشایی؟》
تو مگه تو مغز منی؟پوزخند صدا داری زد و گفت《 :اگه فکر کردی حواسم بهت نیست سخت در اشتباهی .وقتی ساشا رو بغل کردی دیدمت ولی
چیزی نگفتم .گفتم بزارم با عشقت خداخافظی کنی
اما پچ پچ در گوشیتون باعث شد دیونه بشم میفهمی؟》
با عصبانیت نگاهش کردم و داد زدم《 :اه بسه شروین بسه ،من اگه هیچی نمیگم چون نمیخوام دعوا بشه اگه نگفتم چون
نخواستم عقده هام رو سر توی 》...
پوفی کشیدم و ادامه دادم《 :ببین من رو شروین .من همون دختریم که پونصد هزار خریدیش ،من اونم ،از کی تا حاال برای تو
مهم شدم؟》
پوزخند صداداری زدم و گفتم《 :شایدم نه ،نخواستی من رو هم مثل پونصد هزار دیگه ات از دست بدی و گفتی باید بیخ
گوش خودم باشه تا این پونصد هزارم از دست ندم .انقدر فقیری؟ انقدر بی چیزی؟ آره شروین؟》
با کج شدن و سوختن طرف چپ صورتم حرفهام رو ادامه ندادم .شروین گفت《 :حیف که ...که ...که دوستت دارم》.
با تعجب بهش نگاه کردم .این چی گفت؟ حالش بده ها .این رو گفت و از اتاق خارج شد.

دو روز از رفتن زندگیم گذشته .دو روزه از مرگ من گذشته .همه تو تکاپوی مراسم عروسی بودن .امروز قرار بود ستاره
خواهر شروین از ترکیه بیاد .از آدینه جون شنیده بودم یک دختر مغرور و از خود راضیه و به جز خودش کسی رو قبول نداره.
دوست نداشتم جلوش کم بیارم برای همین رفتم یک دوش حسابی گرفتم.
به الله گفتم بیاد صورتم رو بند بندازه که کلی بهم خندید که حرصی شدم و گفتم《 :چیه بیشعور؟ میخوام جلوی
خواهرشوهر کم نیارم》.

62

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان قلبم طاقت بیار
دستش رو گذاشت جلوی دهنش و گفت《 :بله بله کامال صحیح》
اداش رو در آوردم و گفتم《 :انتر》.
خالصه بعد کلی شوخی و خنده کار بند انداختن من تموم شد.کلی الله رو بوسیدم و ازش تشکر کردم.

نوبت به انتخاب پیراهن بود .به سمت کمدم رفتم .تو این چند وقت خیلی چیزا از مد و این حرفها دستم اومده بود.
داخل کمد یک تیشرت خوشگل مشکی نظرم رو جلب کرد .وقتی تیشرت رو تنم کردم دیدم خیلی بهم میاد .پس همون
پوشیدم.
یک شلوار لی رو برداشتم و نگاهش کردم که دیدم پاره است.
خاک برسرتون آخه اینم شد شلوار؟ پوشیدن و نپوشیدنش چه فرقی داره؟
پرتش کردم روی تخت و یک شلوار لی یخی رنگ برداشتم و پام کردم.
یک کوچولو کوتاه بود اما نه خیلی.
یک صندلی مشکی برداشتم و پام کردم .موهام رو سشوار کشیدم و دور خودم آزاد رهاش کردم.
نوبتی هم باشه نوبت آرایشه.
یک آرایش خیلی کم روی صورتم نشوندم و با یک رژلب کالباسی تمومش کردم.
در اتاق باز شد و سیاوش وارد شد.
چپ چپ نگاهش کردم و گفتم《 :تو داهات شما در نمیزنن؟》
نوچبیشعورخندید و گفت《 :چه به خودت میرسی .چه خبره؟》
خبری نیست.عمیق نگاهم کرد که گفتم《 :خب آبجیت داره میاد ،شنیدم از اون عجوزه هاست گفتم ازش چیزی کم نداشته باشم که
مسخره ام نکنه》.
بلند بلند خندید و گفت《 :خودت رو با ستاره ی مصنوعی مقایسه میکنی؟》
آرهخب خری دیگهخر خودتی و آبجیتستاره رو بزاری زیر خاک تجزیه نمیشه.با تعجب پرسیدم《 :چرا؟》
آخه همه اش پالستیکهبهش نگاه کردم و یکدفعه باهام زدیم زیر خنده و گفتم《 :خیلی دیونه ایی》.
با خنده گفت《 :خب راست میگم .خانوم فردای جشن تولد هیجده سالگیش تو اتاق عمل بود》.
صدای خنده هامون هر لحظه باال و باال تر میرفت

با سوال ناگهانی سیاوش شوکه بهش نگاه کردم.
نامه اش رو خوندی؟با غم گفتم《 :آره》.
چی نوشته بود؟هیچی بیخیالباشه خود دانیلبخند قدردانانه ایی بهش زدم .سیاوش خیلی پسر فهمیده ایی بود و باعث شده بود احساس کنم داداش خودمه .دلم هوس
ساشا رو کرده اما حیف که اینجا نیست .گفتم《 :سیاوش من یک دقیقه میرم زودی برمیگردم جایی نری!》
باشه برو.بدو بدو به سمت حیاط عمارت رفتم.
در رو که باز کردم پرت شدم بغل یک نفر که هردو محکم خوردیم زمین.
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به دختره نگاه کردم و سریع از روش پا شدم.

به تیپش نگاه کردم .یک کفش مشکی پاشنه بلند ،یک شلوار پاره ی کوتاه هم پاش بود .آخه خدایی اون رو واسه چی پوشیده؟
یک تیشرت سفید مشکی تا روی ناف .تازه پیرسینگ هم رو نافش داشت .یک مانتوی مشکی هم روش پوشیده بود.
موهای بلوندشهم کال ریخته بود بیرون شال مشکیش .خب بریم سر صورت لبهاش کپی در برابر اصل ک*و*ن مرغ بود.
بینی هم که بینی نبود فندق بود بس که کوچولو بود .ولی چشمهای آبی و خوشگلی داشت.
کل این دید زدنها شاید کمتر از دوثانیه طول کشید .بهش نگاه کردم که دیدم با اخم داره نگاهم میکنه.
منم بهش اخم کردم و گفتم《 :چته؟》
از تو باید پرسید؟ چرا مثل وحشیا میآی بیرون؟اوال وحشی خودتی و قیاقه ات دوما به تو چه؟خیلی بلبل زبونی ها.به تو چه؟بیشعوری من چی بگم؟تو با شعوری زر نزن و گمشو.هو درست صحبت کنا بیریخت.بهش با خنده نگاه کردم و یکدفعه زدم زیر خنده و گفتم《 :با ریخت》.
چیه مگه بیریختم؟یک ذره از اون بیشتر.چپ چپ نگاهم کرد و گفت《 :چیه؟چشم دیدن این همه زیبایی رو نداری؟》
چرا دارم؛ این همه اش زیبایی پالستکیه.ادام رو درآورد و گفت《 :تو کی هستی؟ نکنه کلفتی چیزی هستی؟》
و پوزخندی بهم زد که گفتم《 :منم میخواستم این رو ازت بپرسم ولی تو کلفت نیستی تو دختره چیزی》.
بد بهم نگاه کرد و گفت《 :گفتم کی هستی؟》
من دلبرم زن شروینبا تعجب گفت《 :یعنی تو زن داداش منی؟》
با تعجب گفتم《 :یعنی تو خواهرشوهر منی؟》
و با هم گفتیم《 :نه》

دستم رو کشید و گفت《 :بیا بریم تو بیینم》.
بی توجه بهش نگاهی انداختم و دنبالش راه افتادم .وقتی رسیدیم شروع کردن به جیغ کشیدن《 :ساشا؟ شروین؟ سروش؟
سیاوش؟ بیاید که ستاره اومده》.
ماشاهلل اعتماد به نفس.ساکت باش که خواهرشوهر بازی در نیارم برات.خندیدم و چیزی نگفتم .سروش و سیاوش اومدن که ستاره جیغ کشید و گفت《 :داداشای خودم 》.و همه اشون رو بغل کرد
و کلی بوس و ماچ بینشون رد و بدل شد.
بعد دو دقیقه ستاره دوباره داد زد《 :ساشا؟ شروین؟ کجاید پس؟》
با غمی که تو چشمهام و صدام موج میزد گفتم《 :ساشا رفته آمریکا》.
با تعجب بهم نگاه کرد ،نگاه عمیقی بهم انداخت و چیزی نگفت .شروین از پله ها پایین اومد و با لبخند گفت《 :آبجیه
خوشگلم》.
که ستاره با لوس بازی پرید بغل شروین ،شروین رو بوسید و گفت《 :داداش خیلی دلم برات تنگ شده بود》.
منم عسل داداشخندید و گفت《 :تو مگه قرار نبود شیدا رو بگیری؟》
نه-شیدا تبدیل شد به دلبر؟
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دلبر دلم رو برد ولی شیدا شیدام نکرد.ستاره خندید و گفت《 :منم اومدم واسه کارای عروسیت کمکت کنم》.
کنار من نشست و گفت《 :ساشا چرا رفت؟》
آهی کشیدم و سرم رو پایین انداختم.
شروین گفت《 :کار داشت》.
آهانستاره در گوشم گفت《 :بیا حیاط کارت دارم》.
باشهبا ستاره رفتیم حیاط که گفت《 :یک سوال میپرسم راستش رو بگو!》
باشه.-تو ساشا رو...

پرسیدم《 :من ساشا رو چی؟》
میترسم بگم و بری به شروین بگی ،شروین عصبی بشه.نه نگران نباش نمیگمتو ساشا رو دوست داری؟واسه چی این سوال رو میپرسی؟چون تا اسم ساشا رو میآوردم سرت رو پایین مینداختی و آه میکشیدی.چی بهش میگفتم؟ راستش رو میگفتم که آره ساشا ،داداشت رو دوس دارم ولی دارم با شروین ،اونیکی داداشت ازدواج
میکنم؟ یا میگفتم نه و خالص میشدم؟
نمیدونستم چی بگم پس بهش لبخندی زدم و به سمت درخت عشق رفتم .ستاره دنبالم راه افتاد و گفت《 :پس درسته؟》
چیزی نگفتم که گفت《 :چرا سوال میکنم؟ درسته دیگه》
زیر درخت نشستم که ستاره اومد کنارم نشست .نمیدونم چرا اما یک حسی بهم میگفت ستاره دختره خوبیه ولی این دلیل
داره که اینجوری رفتار میکنه.
داشتم به ساشای نامرد فکر میکردم که چقدر زود رفت .اون قرار بود به من درس بده ولی چرا رفت؟ چرا رفت و تنهام
گزاشت؟ چه خطری وجود داشت؟ باید از همه چی سر در بیارم.
نمیدونم چی شد که به ستاره گفتم《 :ستاره تو چقدر سواد داری؟》
خب من بیست و یک سالمه هنوز درسم مونده تا تموم شه.تا کی اینجایی؟االن که تابستونه تا آخرش هستم.با لبخند گفتم《 :میتونی کاری که ساشا میخواست انجام بده تموم کنی؟》
چه کاری؟درس دادن به من.لبخندی زد و گفت《 :باشه》.
قطره اشکی از چشمم چکید و گفتم《 :ممنون》.
خواهش میکنم.چیزی ازم نپرسید .واقعا به خاطر درک باالش ازش ممنون بودم .بعد چند دقیقه ستاره با ذوق گفت《 :دلبری؟》
خندیدم ولی خنده ام انقدر مصنوعی بود که هرکس از یک کیلومتری هم میدید من رو متوجه اش میشد.
گفتم《 :جونش؟》
پاشو بریم خونه کلی کار باید انجام بدیم.باشهدست تو دست ستاره رفتیم خونه که رو به پسرا گفت《 :من و دلبر جونم میریم بیرون وسیله بخریم حرفی هم نباشه بای
بای》.
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همه امون زدیم زیر خنده .با ستاره رفتیم اتاقم که گفت《 :ببینم تیپت چطوریه؟》
معمولیبپوش حرف نزن.کمد رو باز کردم یک زیرسارافونی مشکی برداشتم و تنم کردم .یک مانتوی جلو باز مشکی هم پوشیدم.
همون شلواری که پام بود رو گذاشتم موند.

یک پابند به پام بستم و صندل های مشکیم رو پوشیدم .گردنبند دارزی رو که تا زیر سینه میاومد و روش یک پرنده بود رو
انداختم گردنم.
موهام رو کج ریختم و یک آرایش کوچولو هم کردم .شال مشکیمم انداختم روی سرم.
ستاره سوتی زد و گفت《 :به به زن داداش چه ناز شدی!》
لبخندی بهش زدم که گفت《 :تیپت در عین حالی که پوشیده است ،خوشگلهم هست》.
مرسیخواهش گلم بیا بریم منم حاضر شم.باشه ایی گفتم و همراه ستاره رفتیم اتاقش.

رفتیم اتاق ستاره که ستاره یک زیر سارافون بلند مثل من اما سفیدش رو پوشید و مانتوی کتی لیمویش رو هم پوشید.
یک شلوار جین سفید پاش کرد .یک روسری لیمویی سفید هم سرش کرد.
موهاشم که فرق باز کرده بود و یک آرایش یک مقدار غلیظ تر از من انجام داده بود .کفش لیموی رنگش رو برداشت و پاش
کرد.
تو هم خوشگل شدی که.بله پس چی؟و هردومون زدیم زیر خنده.
باهم رفتیم پایین واز همه خداخافظی کردیم .سوار ماشین ستاره شدم.
اسم ماشینش رو که بلد نیستم ولی رنگش قرمز بود .سوار که شدیم ستاره یک آهنگ باحال گذاشت و شروع کرد به هم خونی
باهاش.
بعد یک ساعت جلوی یک پاساژ ایستاد و گفت《 :بپر بریم پایین که وقتشه یک لباس عروس توپ بخریم》.
خندیدم و گفتم《 :بریم》.
با هم وارد پاساژ شدیم .رفتیم طبقه ی سوم پاساژ که یک مغازه ی خیلی بزرگ که فقط لباس عروس بود به چشمم خورد .چقدر
لباس عروس های خوشگلی داشت.
همراه ستاره رفتیم داخل مغازه که زن با دیدن ستاره گفت《 :عزیزم ستاره جان》
و ستاره رو بغل کرد و کلی تحویلش گرفت .ستاره منو نشون داد و گفت《 :معرفی میکنم زن داداش خوشگلم ،دلبر》.
زنه به سمتم اومد من هم بغل کرد و گفت《 :ماشاهلل چه داداشت با سلیقه است》.
که ستاره بادی به غب غب اش داد و گفت《 :پس چی فکر کردی؟》
آروم خندیدیم که گفت《 :از شوخی گذشته ،لیال جون یک لباس عروسی که تازه از فرانسه یا جایی واست اومده رو
میخوایم》.
واسه دلبر جون؟آرهبه سایز دلبر جون چه ها که ندارم صبر کنید االن میآم.و بلندشد رفت و بعد دو دقیقه با یک ژورنال توی دستش اومد و گفت《 :یک نگاهی به لباس عروسها بندازید》
ازش تشکر کردیم و ژورنال رو ازش گرفتیم و شروع کردیم به نگاه کردن لباس های عروس.
انگار ستاره فهمیده بود چه جور دختری ام و چه سلیقه ایی دارم چون به لباسای باز که میرسید میگفت《 :این و که نه ،تو
نمیپوشی》 و میزد صفحه ی بعد.
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یک لباس عروس چشمم رو گرفت چون پوشیده بود اصال به این توجه نکردم که خوشگله یا نه اما ستاره گفت《 :آره خوشگله
همین خوبه》.
و به لیال اشاره کرد که گفت《 :کار ساده و شیکی هست ،خوش سلیقه اییها دلبر جون》.
لبخندی نثارش کردم .لیال گفت که امروز میده خیاطی بدوزنش و تا فردا حاضرش میکنن و یک کفش و کیفهم کادویی از
طرف خودش میده به ما.
بعد از اون رفتیم و از یک آرایشگاه واسه پس فردا وقت گرفتیم .تو راه برگشت به خونه بودیم که از ستاره پرسیدم:
《ستاره؟》
جونم؟شما مراسم حنا بندون ندارید؟نه اون دیگه چیه؟با تعجب گفتم《 :یعنی نمیدونی حنابندون چیه؟》
ادام رو درآورد و گفت《 :میگم نه ،ولی تو ترکیه قبل عروسی یک مراسمی هست بهش میگن حنابندون مثل اوناست؟》
آره واسه ما هم قبل از عروسیه اما مراسمهامون با اونا فرق داره.آهان فقط حناش ثابته؟آرهدیگه چیزی نپرسیدم و تا رسیدن به عمارت حرفی هم بینمون رد و بدل نشد .وارد عمارت که شدم شروین رو دیدم که روی
مبل نشسته و روی میز کلی برگه و کارت و این حرفهاست.
ابرویی باال انداختم و به سمتش رفتم .گفتم《 :شروین داری چیکار میکنی؟》
با دیدنم گفت《 :اها باالخره اومدید؟دو ساعته کجا بودید؟》
دنبال لباس عروس و آرایشگاه.لبخندی زد و گفت《 :حاال نوبت اینه که کارت عروسیتهم انتخاب کنی》.
و از بین اون همه کارت چند تاش رو جدا کرد و گفت《 :من از اینها خوشم اومد》.
به کارتهایی که انتخاب کرده بود نگاه کردم .اما خوشم نیومد چون زیادی شلوغ و مجلل بودن .به ستاره هم که نشون دادم
سرش رو به نشونه ی نه تکون داد .پس با ستاره رفتیم تو کار پیدا کردن کارت که یک کارت خیلی ساده و در عین حال بامزه
نظرم رو جلب کرد.
به ستاره که نشون دادم گفت《 :وای دلبر خیلی نازه》.
منم خوشم اومد.شروین به کارت نگاه کرد و گفت《 :نه بابا قشنگ نیست》.
چشم غره ایی بهش رفتم و گفتم《 :فقط همین》.
خندید و گفت《 :باشه خوشگل خانوم》 و لپم رو کشید ،با برخورد دستش به پوستم خیلی احساس بدی کردم .دوباره اون
نفرت که ازش داشتم یادم اومد .خسته رفتم تو اتاقم.

تو این دو روز مونده به عروسی کارم شده بود گریه و فکر کردن به ساشا .ساشایی که دیگه نبود ،دیگه رفته و منه عاشق حق
دیدنش رو ندارم.
چقدر بده این جدال ،جدالی بین عشق و نفرت .خیلی سخته انتخاب اما عشقم تو این جدال شکست خورد و نفرتم پیروز شد.
امروز عروسیم بود .دیشب انقدر گریه کردم چشمام باد کرده بود .دیشب صد بار ،شاید دویست بار یا شاید هزار بار نامه ی
ساشا رو خوندم و اشک ریختم.
لباس عروس رو با یک کفش سفید واسه ام آوردن .شاید االن اگه هر دختر دیگه ایی جای من بود از خوشحالی روی پای خودش
بند نمیشد ،اما من غمگین بودم ،ناراحت بودم .در باز شد و آرایشگر وارد شد .سالم و علیک کردیم که گفت《 :عزیزم بشین
که یواش یواش شروع کنیم》.
باشه ایی گفتم .نشستم روی صندلی که اول شروع کرد به آرایش کردنم.
حدودا بعد یک ساعت آرایش صورتم تموم شد و شروع کرد به درست کردن موهام .عصر بود که کارم تموم شد.
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آرایشگر خیلی از کارش راضی بود .لباسم رو تنم کرد و به آینه نگاه کردم.

باورم نمیشد این من باشه ،خیلی خوشگل شده بودم اما یک چیزی کم بود ،اون برق خوشحالی توی چشمهام .چشمهام دیگه
فروغی نداشت .دیگه مثل گذشته نبود .هیچی مثل گذشته نبود ،حتی من.
منی که از اتنقام گرفتن متنفر بودم االن واسه انتقام دارم ازدواج میکنم.
در اتاقم به صدا در اومد .بفرماییدی گفتم که ستاره وارد شد .با دیدن من دهنش باز مونده بود و گفت《 :دختر چقدر
خوشگل شدی》.
ریز خندیدم و گفتم《 :مسخره میکنی؟》
نه به خدا.و با شیطنت ادامه داد《 :بیچاره داداشم تا شب چطور میخواد طاقت بیاره؟》
باشنیدن این حرف تازه متوجه کاری که میخواستم بکنم شدم .استرس بدی به جونم افتاد.
آب دهنم رو قورت دادم که ستاره انگار از حرف اش پشیمون شده بود گفت《 :ببخشید دلبر من》...
لبخندی زدم و گفتم《 :مهم نیست》.
بهم لبخندی زد که رفتیم پایین همه با دیدن من شروع کردن به دست زدن .خونه خیلی شلوغ بود .دخترها دست میزدن و عده
ایی از پسرها سوت میکشیدن.
شروین اومد جلو .یک لحظه شروین رو ساشا دیدم و لبخندی زیبا تحویلش دادم ،اما وقتی پلک زدم دیگه ساشایی نمونده بود و
شروین جاش اومده بود.
سرجام تو جایگاه عروس نشستم و شروینهم کنارم نشست .عاقد شروع کرد به خوندن خطبه ی عقد.صداها رو نمیشنیدم که
با صدای عاقد که گفت《 :برای بار آخر میپرسم آیا وکیلم؟》
نمیدونستم چی بگم و از یک طرف فشاری که شروین با دستش به پام میداد رو اعصابم بود .اومدم جواب بدم که صدای داد
یک نفر اومد که گفت

عروس بله رو بگو!به شخصی که باعث تفرقه شده بود نگاه کردم .باورم نمیشد ،اون اینجا چیکار میکرد؟ چشمهام با اشک تار شد .نمیتونستم
باور کنم اینجا باشه.
جمعیت رو کنار زد و به سمتمون اومد.
نزدیکم شدم .انقدر خوشحال بودم که نتونستم متوجه این باشم که سر سفره ی عقد ام و متوجه جمعیت نشدم و همه اشون
رو پس زدم و به سمتش رفتم .پریدم تو بغلش ولی نمیتونستم گریه کنم چون آرایش ام خراب میشد و من حوصله ی تمسخر
شیدا رو نداشتم.
کمرم رو نوازش میکرد و میگفت《 :عروس شدی خوشگل خانوم؟》
از بغلش بیرون اومدم و با چشم های نمناک نگاهش کردم و گفتم《 :آره عروس شدم》.
فداتشم باالخره خوشبخت شدی؟نه نشدم من طالعم نحسه ،من طالعم شومه از اول شوم بوده و تا آخر عمر هم همینطور خواهد موند.اینجوری نگو دلبرم.ولی این حقیقته ،حقیقتی که نمیشه تغییرش داد.بوسه ای روی موهام زد و گفت《 :ایشاهلل که خوشبخت بشی عاشق بشی وهیچ کمبودی رو تو زندگیت احساس نکنی》.
لبخند پردردی زدم و گفتم《 :شاید آن جمعه بیاید》.
لبخندی بهم زد و گفت《 :برو بشین سر سفره ی عقد》.
با غمی که تو صدام موج میزد باشه ایی گفتم و رفتم سرجام نشستم که عاقد کالفه گفت《 :آیا وکیلم؟》
با اجازه ی بردارم بله.صدای دست و جیغ باال رفت .شروین تو بار اول بله رو گفت .عاقد دفتر بزرگی رو گذاشت رو به رومون تا امضاش کنیم.
با لرزشی که به وضوح دیده میشد دفتر رو امضا کردم .شروینهم دفتر رو امضا کرد .خدایا یعنی من االن زن رسمی و عقدی
شروینام؟
هرچقدر خواستم جلوی اشکام رو بگیرم نشد و یک قطره با لجاجت تمام از چشمم پایین اومد.
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سرم رو بلند کردم و با تنها عامل خوشحالی االنم یعنی دادمهر ،داداشم نگاه کردم.

بهم لبخندی زد که یک مقدار دلم گرم شد ولی سوز و سرما انقدر زیاد بود که اون گرما در مقابلش هیچ بود .عاقد که رفت همه
شروع کردن به رقصیدن.
شروین اومد سمتم که پسش زدم و گفتم《 :حوصله ندارم ساشا ولم کن》.
تازه متوجه حرفی که گفتم شدم .دستم رو روی دهنم گذاشتم که پوزخندی زد و گفت《 :قبرت رو خودت کندی》.
و این رو گفت و ازم فاصله گرفت .دیگه هیچی برام مهم نبود .مهم این بود که واقعا ساشا نبود .قلب منهم تو ایران نبود،
رفته بود آمریکا.
به اطرافم نگاه کردم ،کسی حواسش به من نبود .پس بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم .زانوم رو بغل کردم و بی توجه به
آرایشام زار زار گریه کردم ،انقدر گریه کردم که یک مقدار آروم شدم.
به سمت آیینه رفتم .نه ،خداروشکر زیاد آرایشم قرو قاطی نشده بود.
با شیر پاکن کل صورتم رو پاک کردم و شروع کردم به آرایش کردن خودم.
بدک نشده بودم.

رفتم پایین .سرجام نشستم و به رقصیدن دیگران نگاه کردم .دادمهر اومد و کنارم نشست .بهش لبخندی زدم که گفت:
《دلبر؟》
جونم داداش؟دلناز کجاست؟ ندیدماش.با این حرفاش انگار چاقو رو کرد توی قلبم و بعد بیرون کشید .نمیتونستم چیزی بگم .به این فکر میکردم که آیا وقتشه؟ آیا
میتونم بهش بگم؟ همه ی جوابها منفی بود.
که دادمهر دوباره پرسید《 :با توام دلبر》.
بله؟میگم دلناز کجاست؟میشه بعدا درباره ی دلناز حرف بزنیم؟نه نمیشه.نمیتونم بگم دادمهر.و چشمهام دوباره اشکی شد.
با ترس و تحاکم گفت《 :دلبر بگو!》
با بغض و لبخندی غمگین گفتم《 :رفت》.
کجا؟جایی که لیاقتش رو داره جایی که قدرش رو میدونن.دلبر رک و پوست کنده بگو کجا؟دلناز رفت پیش خدا ،رفت بهشت ،این دنیا لیاقت همچین فرشته ایی رو نداشت.دادمهر با بهت از جاش بلند شد و عقب عقب حرکت میکرد .چند سری به چند نفر خورد ولی بی توجه همینطور به راهش ادامه
میداد.
دادمهر از در ورودی خارج شد و از عمارت بیرون رفت.

بغض کردم ولی دیگه نمیخواستم گریه کنم ،دیگه نیازی نبود از این حقیر تر بشم.
شروین با عصبانیت سمتم اومد و دستم رو کشید و گفت《 :پامیشی میرقصی! فهمیدی؟》
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ولی شروین...-خفه شو! آبرو برام نذاشتی تو یک الف بچه ،فکر میکنن من رو نمیخوای و انقدر بغ کردی.

آهی کشیدم و چیزی نگفتم .همراه شروین رقصیدیم .تنها رقصی که بلد بودم فارسی بود .چند دور فارسی رقصیدیم ولی نه
رقصم تک بود نه خودم.
آهنگ که تموم شد شروین بغلم کرد که باعث شد همه دست بزنن.
در گوشم گفت《 :خیلی دوستت دارم》.
لحنش چنان من رو یاد ساشا انداخت که گفتم《 :منم دوست دارم ساشای من》.
شروین سریع ازم جدا شد و با عصبانیت گفت《 :حالیت میکنم ،حالیت میکنم》.
ترس افتاد به جونم .واقعا ترسیده بودم و نمیدونم چرا؟
سیاوش گفت《 :بچه ها میگن بریم بیرون و با ماشین شهر رو بگردیم جای عروس کشون》.
شروین گفت《 :حتما》.
همه رفته بودن بیرون که شروین دستم رو کشید و گفت《 :گمشو باال تا آبروت رو نبردم》.
باترس گفتم《 :باشه میآم》.
و دنبالش راه افتادم .به اتاق که رسیدیم پرتم کرد رو تخت و گفت《 :االن حالیت میکنم دلبر .که ساشا رو دوست داری،
آره؟》
پرتم کرد رو تخت .خواستم پاشم که با وحشتناک ترین چهره ایی که ازش سراغ داشتم گفت《 :محاله بلند شی ،بلند شو تا
ببینی چی میشه》.
از جام تکون نخوردم که طناب رو برداشت و دست و پام رو به تخت بست.
دامن رو تا زانوم باال داد و گفت《 :تکون نخور خب؟》
با چشمهای اشکی گفتم《 :باشه تکون نمیخورم》.
شروین رفت و بعد چند دقیقه در باز شد و شروین وارد شد ،با دیدن چیزی که تو دستش بود جیغ زدم و زدم زیر گریه ،اما
شروین بی توجه به سمتم اومد و

با خنده گفت《 :اولین تاوان اینکه عاشق من نیستی اینه》.
و سیخی که از داغی زیاد قرمز شده بود به سمتم گرفت.
جیغ زدم و گفتم《 :تو رو خدا شروین اینجوری نکن تو رو جون جدت قسم تو رو قرآن این کار رو نکن من میترسم》.
و با چشمهای اشکی نگاهش کردم ،ولی اون انگار دیونه شده بود .اول کفشهام رو در آورد و قهقه ایی زد و گفت:
《میسوزی ،از آتیش عشق من میسوزی》.
و سیخ رو به کف پام چسبوند .انقدر داغ بود که با جیغ زدنم سقف اتاق لرزید.
بغضم ترکید اما نمیتونستم کاری کنم .جیغ میزدم و خدا رو صدا میکردم .اما شروین با خوشحالی میخندید .سیخ رو روی
اونیکی پامهم گذاشت که جیغی بلندتر از قبل کشیدم.
جیغم انقدر بلند بود که شروینهم یک لحظه تعجب کرد ولی بعد قهقه ایی زد و گفت《 :چسبید بهت دلبرم؟
خوب بود؟》
داد زدم《 :ازت متنفرم شروین ،ازت متنفرم .حتی اگه من رو بکشی تا آخرین نفس عاشق ساشا میمونم ،عاشقش میمونم و
تن به خفت اینکه عاشق یک دیونه ایی مثل تو باشم نمیدم .تو باید االن تو تیمارستان باشی اما چرا نیستی رو نمیدونم》.
شروین از عصبانیت قرمز شده بود.
داد زد《 :حالیت میکنم دلبر حالیت میکنم》.
و به سمتم اومد و طنابها رو باز کرد .به خودم میپیچیدم و خدا رو صدا میکردم .شروین با خشونت کتش رو در آورد .دو
طرف یغه اش رو گرفت و کشید که دکمه هاش هر کدوم به یک طرف پرت شدن.
با ترس بهش زل زده بودم که با یک چاقو به سمتم اومد .چاقو رو روی لباسم کشید که از وسط پاره شد.
جیغ کشیدم و دستهام رو حصار بدنی که االن تقریبا لخت بود کردم.
اما شروین با کمال خونسردی چاقو رو روی عسلی گذاشت و روم خیمه زد.
جیغ میزدم و با دست میزدمش ولی زور من با این هیکل کجا و زور اون شروین هرکول کجا؟
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سرش به سمت گردنم رفت .بوسه ایی به گردنم زد که جیغ بلندی کشیدم که بی توجه به من به بوسیدنش رو ادامه داد.
با هر زوری بود پام رو بلند کردم و به جای حساساش زدم که با عربده ایی کشید که گوشم سوت زد و از روم بلند شد .سریع
نشستم و چاقویی رو که روی میز بود برداشتم .چاقو رو نزدیک شکمم گرفتم که شروین با ترس بهم نگاه کرد.
به آرومی گفت《 :دلبرم اون چاقو رو بزار زمین》.
داد زدم《 :خفه شو ،خفه شو زر مفت نزن گمشو اونور》.
و بلندتر داد زدم《 :گمشو》.
که از روی تخت بلند شد و دستش رو باال گرفت و گفت《 :گمشدم ببین گمشدم فقط اون چاقو رو بزار پایین》.
نفس عمیقی کشیدم که شروین به سمت در رفت و داد زد《 :سروش؟ سیاوش؟ بیاید باال》.
به خودم نگاه کردم که باال تنم لخت بود و به جز لباس زیر چیزی تنم نبود.
ملحفه رو دور خودم پیچیدم .در با صدای بدی باز شد و سروش و سیاوش داخل شدن .با دیدن من تو اون حال دهنشون باز
موند.
سیاوش گفت《 :اینجا چه خبره؟》
سیاوش اومد نزدیکم که داد زدم《 :برو اونور سیاوش ،تو هم برو》.
سیاوش کنار رفت .زدم زیر گریه و گفتم《 :از اول زندگیم شوم بود ،از اولش بیچاره بودم ،بدبخت بودم .از بچگی عقده ایی
بودم》.
بین گریه هام آهی کشیدم و گفتم《 :عقده ی بچگی تو دلم بود ،عقده ی نوجونی .نوجونی که نیاز داشتم به محبت ولی ندیدم
نیاز داشتم به راهنمایی ولی راهنما نبود .نیاز داشتم به مادر ولی مادری نبود .هیچکس نبود .من بودم و تنهایی هام ،من بودم و
عقده هام .من بودم و کلی غصه》.

داد زدم و گفتم《 :فقط من بودم .حتی دلناز هم نمیدونست که چیا تو دلم میگذره .من رو فروختن سر پونصد هزار ،فروختن.
ارزش من پونصد هزار نبود .هرچی که بود انقدر کم نبود .من حقم این نبود .وقتی اومدم اینجا هم روز خوشی در انتظارم
نبود .فقط عذاب بود》.
لبخندی زدم و گفتم《 :تا اینکه ساشا اومد .ساشا روشنایی زندگی من بود ولی اونم نموند ،نذاشتن که بمونه .به خاطر من
رفت .امشب با تمام عقده هام میرم ،میرم و کسی دیگه روی من رو نمیبینه 》.و چاقو رو بلند کردم که هماهنگ شد با
صدای داد سروش و شروین و سیاوش .اما من خسته بودم و چاقو رو فرو بردم تو شکمم .خون از شکمم بیرون زد .با لبخند
افتادم رو تخت که صدای جیغهاشون اومد .به سمتم اومدن.
سیاوش داد زد《 :آخه دیونه چرا اینکار رو کردی؟》
شروین اشک میریخت و میگفت《 :غلط کردم دلبر غلط کردم》.
سروش داد زد《 :خفه شو شروین فقط خفه شو》.
اما زیاد طول نکشید که صداها گنگ شد و چشم های من بسته.
(دانای کلی)
سیاوش با خشم به شروین نگاه کرد و به سمتش هجوم برد و یغه اش رو گرفت و کوبیدش به دیوار و داد زد《 :آشغال چیکار
کردی باهاش؟ هان؟》
اما شروین فقط اشک میریخت و گریه میکرد .سیاوش با خشمی که تو تک تک رفتارهاش نمایان بود داد زد《 :آشغال تو
قصدت چیه؟ نابود کردن زندگی دلبر؟ بستت نبود دلبر و ساشا رو از هم جدا کردی؟ بستت نبود عذاب هایی که به دلبر دادی؟
االن چی میخواستی که دلبر ،اون دختره قوی دست به خودکشی زد؟》
سروش داد زد《 :بسه سریع دلبر رو ببرید بیمارستان》.
سیاوش تازه به خودش اومده بود .به سمت دلبر رفت و ملحفه رو روی تن خونیش محکم کرد.
بغلش کرد و به سمت پایین بردش.
آدینه با دیدن دلبر تو اون وضعیت جیغ کشید و دستش رو روی دهنش گذاشت و گفت《 :دلبر؟》
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و با چشم های اشکی به سیاوش نگاه کرد و گفت《 :سیاوش؟ دخترم چی شده؟》
سیاوش با کالفگی گفت《 :خاله آدینه بهت میگم بعدا ،ولی االن وقتش نیست》.
سیاوش به سرعت از عمارت بیرون رفت و به سمت ماشین عروس رفت.
سیاوش تو این فکر بود که عروسی دلبر تبدیل به عزاش شد.

(ساشا)
طبق معمول تو خونه بودم.
سیاوش گفت امروز عروسی دلبر و شروینه .من فدای دلبر بشم .اون عشق منه زندگی منه ولی چه کنم که االن زن داداش
منه .من دوسش داشتم اما شروین نذاشت .یاد اونروز افتادم که چه جوری من رو تهدید کرد .همونطور که از بابا متنفر بودم
از شروینهم متنفر بودم .تو این فکر بودم که دلبرم االن خوشحاله؟ االن چیکار میکنه؟
با یادآوری اینکه امشب شب اول ازدواجشون و قراره دلبر تو آغوش شروین باشه دیونه شدم و عربده کشیدم و هرچی روی
میز بود پرت کردم.
داد زدم《 :خدا چرا من؟ چرا دلبر؟ چرا ما؟ خدایا من تازه عاشق شده بودم ،تازه حس کردم همه ی دخترا عوضی نیستن پس
چرا معصومیت من رو ازم گرفتی؟ چرا عشقم رو ازم گرفتی؟
چرا خدا؟ چرا؟》
باز هم اشک ریختم باز هم شکستم .یاد اونروز میافتم که دلبر غرورش رو شکست و بهم گفت دوستم داره ،با اینکه
میدونستم براش سخت بود گفتنش ولی بهم گفت؛ گفت و منه احمق ،منه بیشرف مجبور شدم بگم مثل خواهرم دوسش دارم
با اینکه اینطوری نبود .من اون رو واسه زندگیم میخواستم با تمام کم و کاستی هاش .با اینکه مثل دخترهای اطرافم سواد
نداشت و از مد و تیپ زدن چیزی سرش نمیشد اما برخالف دخترهای اطرافم آدم بود ،پاک بود.
اصال قیافه اش واسم مهم نبود حتی اگر زشتهم بود عاشقش میشدم چون عاشق بودم ،این حس من هوس نبود.
یک حس بدی سراغم اومد .حس کردم یک چیزی شده .پس گوشیم رو برداشتم و به سیاوش زنگ زدم .یک بوق ،دو بوق ،سه
بوق جواب نداد .برای بار دوم زنگ زدم که جواب داد《 :بله داداش؟》
الو سالم داداش خوبی؟با صدایی که نگرانی توش موج میزد گفت《 :آره آره خوبم برای چی؟》
آدم حال داداش رو بپرسه باید دلیلی داشته باشه؟نه نه همینجوری پرسیدم.سیاوش چی شده؟هیچی داداشسیاوش دروغ نگوباشه ،میگم ،اما آروم باشپس حسم غلط نبود .با صدایی پر تحاکم که تحاکمش ساختگی بود گفتم《 :آرومم بگو》.
دلبر...باشنیدن اسم دلبر نتونستم نگرانیم رو قایم کنم و گفتم《 :دلبر چی؟》
دلبر خودکشی کرده.داد زدم《 :چی؟》
آروم باش داداشچطور آروم باشم سیاوش؟ هان؟صدای دکتر اومد که یک چیزایی رو به سیاوش گفت که تنها صدای بلند 《چی؟》 از سیاوش رو شنیدم.
بعد چند دقیقه پرسیدم《 :چی شده؟》
هیچی هیچیداد زدم《 :سیاوش》.
میگم اما...-بگو
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-دکتر گفت که...

حالش بده خونریزیش خیلی شدیده و نیاز به خون داره باید برم ببینم گروه خونیم بهش میخوره یا نه؟باشه زود برو نذار زن داداش چیزیش بشه.سیاوش پوزخند صدا داری زد و گفت《 :باشه من برم خداحافظ》
خدانگهدار تو و دلبر.این رو گفتم و گوشی رو قطع کردم .با اعصاب زاری به سمت کاپشن مشکیم رفتم و برداشتماش و سویچم رو هم برداشتم و
از خونه بیرون رفتم.
سوار ماشینم شدم و طول و عرض خیابونها رو اندازه میگرفتم که گوشیم زنگ خورد.
گوشی رو از تو جیبم درآوردم و به شماره نگاه کردم .شماره ی مایکل بود .انگلیسی جواب دادم《 :بله؟》
ساشا پسر کجایی؟هیچی تو خیابونها میگردم.چرا خیابون؟اصال حوصله اش رو نداشتم پس با لحن مسخره ایی گفتم《 :پس کجا باشم؟》
صداش رو نازک کرد و به انگلیسی گفت《 :پیش من》.
خندم گرفت و گفتم《 :همسر خوشگلم کجایی؟》
کاباره.کدوم کاباره؟کابارهی...باشه االن میآم بای.بای.تلفن ررو قطع کردم و مسیر ماشین رو به سمت کاباره هدایت کردم.
کالفه بودم و این کالفگی دست خودم نبود .دست حال دلبر بود که اگه خوب میشد ،کالفگی منهم دست از سرم برمیداشت و
اگه نه ،حالم از این بدتر میشد.
انقدر تو رویای با دلبر بودن غرق بودم که نفهمیدم کی به کاباره رسیدم .از ماشین پیاده شدم و به سر و وضعم نگاه کردم .یک
شلوار جین مشکی با کفش کالج مشکی و یک پیراهن جذب سبز لجنی و کاپشن مشکی روش ،نه خوب بودم.
به ساعتم نگاه کردم ،آخه االن چه وقت کاباره است؟ تازه ساعت شیش عصره .پوفی کشیدم و وارد کاباره شدم .صدای بلند
آهنگ گوش آدم رو کر میکرد .نگاهم به دختری افتاد که با باز ترین لباس ممکن از گردن یک پسر آویزون شده بود.
پوزخندی بهشون زدم و از جلوشون رد شدم .دلبر با اینکه فقیر بود ،با اینکه زندگی سختی داشت اما تن به خفت نداد مثل
آدم کار کرد .شاید کارش خوب نبود اما تن فروشی هم نکرد.
از محیط کاباره خوشم نمیاومد حس میکردم دخترها برای نمایش گذاشتن بدنشون و پسرها برای دیدزنی میآن اینجا و هیچ
چیز اضافی در کار نیست.
یک مقدار جلو رفتم که مایکل رو همراه چند تا دختر دیدم.
مایکلهم نیشاش از خوشحالی تا بناگوش باز بود.
مایکل با دیدنم از دخترا جدا شد و به سمتم اومد .گفت《 :-سالم ساشا》.
سالم مایکل.بیا بریم پیش دخترااعصابشون رو ندارم.تو که قبال از جنیفر خوشت میاومد االن چی شد؟-خوشم نمیاومد رفتارش بامزه بود و من تا دو بار بهش خندیدم فکر کردید عاشق سینه چاک جنیفر خانومم
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قهقه ایی سرداد و گفت《 :باشه بابا آروم باش!》
برو بابا اعصابت رو ندارم.و راهم رو کشیدم که برم اما مایکل دستم رو گرفت و گفت《 :چته تو؟》
خوب نیستم مایکل اصال خوب نیستم.چی شده؟بعدا برات میگم اینجا سر و صداست نمیشه گفت.پس بریم چرا اینجا وایسیمباشه بریم اما قبلش یک چیزی بخوریمو به سمت میز رفتم و یک آب جو سفارش دادم .آب جو رو که خوردم گفتم《 :بریم》.
یک لحظه وایستا االن میآم.-باشه

مایکل به سمت دخترا رفت و ازشون خداخافظی کرد گونه ی یکی از دخترا رو بوسید و کتش رو برداشت و اومد.
از کاباره بیرون زدیم و سوار ماشینم شدیم و رفتیم .مایکل پسر خوبی بود و بر خالف این غربی ها خیلی خونگرم بود و تو
روزای اولی که اومدم باهاش صمیمی شدم و باید بگم از داداشهام هم به من نزدیک تره.
اعصاب رانندگی رو نداشتم پس سویچ رو انداختم سمت مایکل که رو هوا گرفتش .منظورم رو فهمید و رفت پشت فرمون
نشست.
ده دقیقه همینجوری داشتیم میرفتیم که مایکل گفت《 :نمیخوای تعریف کنی چی شده؟》
آهی کشیدم و گفتم《 :از کجا شروع کنم؟》
از هرجا که دلت میخواددل من فقط یک نفر رو میخوادشیطون شد و گفت《 :نکنه عاشق شدی؟》
آره عاشق شدم.انقدر تعجب کرد که وسط خیابون تند ترمز کرد و داد زد《 :چی؟》
که هماهنگ شد با صدای بوق ماشین های پشتی با خشم گفتم《 :برو تا افسر نیومده》.
با تعجب آشکار ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد .تو یک کوچه ی فرعی پیچید و گفت《 :ادامه بده دیونه جان ،ببخشید عاشق
جان》.
من ساشایی که از دخترها متنفر بودم عاشق شدم...تو حس تعریف کردن بودم که گفت《 :ایرانی؟ یا آمریکایی؟》
چپ چپ نگاهش کردم که گفت《 :ببخشید بی موقع بود》.
ادامه دادم《 :عاشق یک دختر ایرانی که برخالف ظاهر شیطون و معصومش اخالقش آروم بود اما هیچ وقت نمیذاشت کسی
حقش رو بخوره نمیذاشت کسی بهش زور بگه و برای دفاع از خودش حاضر جواب ترین دختر دنیا بود .من عاشقش شدم اونم
عاشقم شد اما من و دلبر یک مانع داشتیم 》.و کل ماجرا رو تعریف کردم.
که گفت《 :متاسفم ساشا نمیدونم چی بگم؟ من مثل ایرانیها نمیتونم دلداری بدم اما خیلی ناراحت شدم امیدوارم یک
روزی به دلبر برسی》.
اشکی که میخواست از چشمام پایین بیاد با دست پاک کردم.
مایکل پرسید《 :دلبر یعنی چی؟》
به انگلیسی بهش توضیح دادم《 :یعنی کسی که دل آدم رو میبره یعنی هوش از سر آدم میپرونه》.
حاال دلبر اینجوری هست؟-هی خیلی بیشتر.

(دلبر)
با احساس سوزشی عجیب تو شکمم از خواب بیدار شدم .من کجام؟ اینجا کجاست؟ برای چندلحظه چشمهام سیاه شد اما بعد
چشمام رو باز کردم اما سرم خیلی گیج میرفت.
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حالم بدجوری بد بود .به اتاق نگاه کردم و متوجه شدم تو بیمارستانم .یک ذره به ذهن معیوبم فشار آوردم که ببینم چی شده؟
اما کاش یادم نمیاومد .داغ دلم تازه شد .نفرتم نسبت به شروین بیشتر شد .حس اینکه حتما باید ازش انتقام بگیرم.
وقتی یادم افتاد پام رو سوزنده پام سوخت .وای کاش بهش فکر نکرده بودم .از یک طرف سوزش پام و از طرف دیگه سرگیجه
و سوزش شکم امونم رو بریده بود.
در باز شد و پرستار وارد شد .با دیدنم لبخندی زد و گفت《 :حالت خوبه؟》
ممنون.بعد از چک کردن سرمام گفت《 :عزیزم چقدر بدشانسی که تو عروسیت بهت چاقو زدن》.
پوزخندی زدم و گفتم《 :آره خیلی بدشانسم》.
به اطراف نگاه کرد و بعد با کنجکاویی پرسید《 :لباسهات چرا پاره شده بود؟》
لباسهام؟سرش رو به نشونه ی آره تکون داد و گفتم《 :خب میگم اما قول بده به کسی نگی》
به خدا به هیچکس نمیگممیخواستن بهم تجاوز کنن که وقتی خواستم در برم بهم چاقو زدن.با ناراحتی و بهت گفت《 :آخی گلم .ای بمیرن انشاهلل کسایی که این بال روسرت آوردن》.
انشاهلل انشاهللخواست بره که گفتم《 :خانوم پرستار؟》
جونم؟خیلی سرگیجه دارمطبیعی گلم خون زیادی ازت رفته بود یک مقدار استراحت کن بهتر میشی.باشه ممنون.چشمهام رو بستم که بعد نیم ساعت در اتاق باز شد .حوصله نداشم چشمهام رو باز کنم .هرکی که بود گوشیش زنگ خورد.
جواب داد《 :بله ساشا؟》
عه عه اینکه سیاوش داره با ساشا حرف میزنه.
...آره داداش بهوش اومده....خوب شد نیومدی اگه شروین میدیدت واسه دلبر بد میشد....میگم اما عصبی نشیها...خب با توجه به اون حرفایی که سروش از شروین کش رفته ،شروین به دلبر گفته دوستت دارم دلبرم گفت منم دوستتدارم ساشای من.
...حاال ناراحت نشو...خب بعد شروین پرتش کرده رو تخت و به تخت بستتاش و با سیخ داغ کف پاش رو سوزنده....تو رو خدا ساشا آروم باشه دلت نمیخواد که واسه دلبر اتفاقی بیفته؟...خب پس آروم باش...بقیه اش مهم نیست...باشه میگم داد نزن....-
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خب بعدشم شروین خواسته به دلبر چیز کنه....چیز دیگه...اوف تجاوز کنه....آروم باش داداش!...اینجوری عصبی باشی نمیگم...-

خب بعدشهم دلبر برای دفاع از خودش شروین رو زده بعد که شروین از روش بلند شده البته ببخشید که دارم انقدرواضح میگم
...باشه خب بعدش هم دلبر چاقو رو برداشت و نزدیک شکمش کرد.کلی حرف زد راجع به بچگیش راجع به نوجونیش و حتی راجع به تو که اگه میشنیدی دلت کباب میشد.
...نه بخدا من به دلبر ترحم نمیکنم اتفاقا خیلی هم دوسش دارم جای خواهرم....مراقبشم اما تو هم مراقب خودت باش....چشم خودم بهش یاد میدم با کمک ستاره....آره بابا با دلبر خیلی جور شده....باشه پس مزاحمت نشم....قربانت مراقب خودت باش بای....نتونستم جلوی اشکی که از چشمم پایین میاومد رو بگیرم .سریع برگشتم و روی شکمم خوابیدم که سیاوش نبینه اشکهام
رو؛ اما با دستی که روی شونه ام نشست سرم رو بلند کردم.
با دیدن سیاوش بغضم ترکید و زدم زیر گریه .سیاوش من رو تو بغلش گرفت و گفت《 :آروم باش دلبر آروم باش》.
-تا کی سیاوش؟ مگه من آدم نیستم تا کی عذاب بکشم؟ تا کی غصه بخورم؟ تا کی؟ و بلند گفتم《 :تا کی خدا؟》

سیاوش آروم کمرم رو نوازش کرد و گفت《 :دلبر تو هم یک روزی خوشبخت میشی یک جور خوشبخت میشی که کسی
فکرشم نکنه》.
نمیخوام این خوشبختی رو که قبلش این همه درد و این همه عذابه منم آدمام .مگه میتونم طاقت بیارم؟ مگه من حقندارم زندگی کنم؟ مگه حق ندارم آرامش داشته باشم؟
چرا ،به خدا آرامش حق منم هست اما کسی آرامش رو الیق من نمیدونه هیچکس.
سیاوش با لحنی که معلوم بود خودشم بهش شک داره گفت《 :تو هم به عشقت میرسی فقط صبر داشته باش》.
پوزخندی زدم و گفتم《 :دیگه اصال طاقت ندارم اول شروین رو بدبخت میکنم و بعدشهم خودم رو میکشم》.
سیاوش من رو از خودش جدا کرد و با اخم گفت《 :از این چرت و پرتها نشنوم دیگه باشه؟》
پوزخندی زدم و گفتم《 :باشه》.
-دلبر؟ آبجیه خوشگلم؟ بیین من رو!
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بهش نگاه کردم که گفت《 :اگه یک آدم انتقام جو باشی فقط خودت رو نابود میکنی .آتیش انتقام اول خودت رو میسوزنه》.
بذار بسوزم ،شاید راحت شدم.دلبر؟چیه خب؟دلت میآد داداشت رو ول کنی؟تو دلت میآد آبجیت عذاب بکشه؟چیزی نگفت که منم ادامه ندادم.
یکدفعه با صدای جیغ جیغ های یک نفر و باز شدن ناگهانی در با بهت به در اتاق نگاه کردم که ستاره وارد اتاق شد و گفت:
《دلبر؟》
با دیدن من زد زیر گریه .باتعجب به این رفتارش نگاه میکردیم که به سمتم اومد و بغلم کرد و گفت《 :دلبر؟ چرا اینکار رو
کردی؟》
مجبور بودم ستاره.چه اجباری؟ کی مجبورت کرده بود خودت رو بکشی؟پوزخندی زدم و گفتم《 :به زبون زورم نکردن با کارایی که باهام کردن مجبور شدم برای محافظت از خودم》.
ستاره گفت《 :کی اینکار رو باهات کرد؟》
بیخیالش ستاره حوصلهاش رو ندارمخود دانی عزیزموبعد باذوق گفت《 :از این به بعد میری پیش شروین تو اتاقش تو امنیت کاملی》.
پوزخندی به این فکرش زدم .نمیدونست با رفتن من به اتاقش بدتر امنیتم کمتر میشه .با پای خودم دارم میرم تو قفس
شیر.
آهی کشیدم و ادامه ندادم که اونم دیگه چیزی نگفت .در با صدای بدی باز شد و یک نفر وارد شد .با دیدن کسی که وارد شد
با دهن باز گفتم《 :دل ...دل ...دل》...
و از حال رفتم.

چشمهام رو که باز کردم تو همون اتاق بودم .به ستاره و سیاوش که باال سرم بودن نگاه کردم .با یادآوری اتفاقات سریع از
جام بلند شدم.
که سوزشی رو توی دستم احساس کردم .به دستم نگاه کردم که به خاطر کشید شدن سرم از دستم اونم به دلیل بلند شدن و
کشید شدن سرم  ،دستم خون میاومد.
بی توجه به دستم با نگرانی به سیاوش نگاه کردم و گفتم《 :سیاوش ،کجاست؟ کجاست؟》
سیاوش با تعجب گفت《 :کی کجاست؟》
باکالفگی گفتم《 :دلناز》.
دلناز کیه؟آبجیم دلنازبا چشم های گرد گفت《 :دلبر تو تازه به هوش اومدی بعد اونوقت چطوری خواهرت رو دیدی؟ بعدشم اونم خواهر مرحومت
رو》.
باکالفگی خودم رو پرت کردم رو تخت و زدم زیر گریه و گفتم《 :دیدمش ،دیدمش ،دیدمش》.
اومد سمتم و سرم رو بوسید و گفت《 :آبجیه گلم آروم باش گریه نکن باشه؟》
اما سیاوش من دیدمش جلوی در بود.تو خودکشی کرده بودی دلبر تازه به هوش اومدی نمیشه که دیده باشیاش حتما خواب دیدی.به لباسهاشون هم نگاه کردم .حق داشتن لباسهاشون هم فرق داشت.
خدایا ولی من مطمئنم که خواهرم رو دیدم حاال اینها هرچی که میخوان بگن.
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اون روز از بیمارستان مرخصم کردن به شرط اینکه مراقب خودم باشم.
هه حتما حواسم رو کلی جمع میکنم که مراقب خودم باشه اما مراقب شوهرم شروین ،نه اصال .به خونه که رسیدیم بدون نگاه
کردن به هیچکس وهیچ چیز به سمت اتاقم رفتم .سروش وارد شد و گفت《 :دلبر حالت خوبه؟》
از سروش هم بدم میاومد اون باعث شد خواهرم بمیره اون باعث شد دلناز بره ،باعث تنهایی من اونه .فقط اون.
با پرخاش گفتم《 :به تو ربطی نداره قاتل》.
با تعجب گفت《 :چه قتلی؟》
هه چه قتلی؟ آره دیگه وقتی به رور خواهرم رو بردی و کاری باهاش کردی که خودش رو بکشه قاتل حساب نمیشی که .توخواهرم رو کشتی حیون .حتی یک ذره عذاب وجدان نداری که ایستادی و زل زدی به من؟ هان؟
چیزی نگفت و از اتاق خارج شد که پشت بندش شروین اومد میدونستم طبق معمول یا یادش نمیآد یا خودش رو میزنه به
ندونستن .اومد کنارم رو تخت نشست و گفت《 :خوبی؟》
خوبمدلبر چرا خودکشی کردی؟داد زدم《 :دوست داشتم میخواستم از دستت راحت بشم ،این آخرین باری هم نیست که خودکشی میکنم》.
با سیلیای که شروین بهم زد به خودم اومدم .پوزخندی بهش زدم و گفتم《 :همین ازت بر میآد تعرض کردن به آدمها و
کتک زدنشون .فحش دادن ،تهدید ،آزار و اذیت》.
باخشمی که سعی در کنترلش داشت گفت《 :دلبر اگه یک بار دیگه دست به خودکشی بزنی یک کاری میکنم که زندگیت تباه
بشه》.
پوزخندم عمیق تر شد و گفتم《 :اونموقع چاقو رو نمیذارم روی شکمم میزنم به قلبم که کال از هستی نیست نابود بشم
پس تهدید الکی نکن》.
ساشا رو میکشم.با صدای آرومی که تو اون موقعیت از من بعید بود گفتم《 :چی؟》
اگه یک بار دیگه بخوای خودکشی کنی ساشا رو هم میفرستم پیشت تا اون دنیا باهم باشید.باعصبانیت توف کردم تو صورتش و گفتم《 :خیلی پستی خیلی》.
دستش رو صورتش بود که با آستین لباسش صورتش رو پاک کرد و گفت《 :فکرت برام مهم نیس مهم اینکه من عاشقتم》.
مرده شور عشقت رو ببرم.باخنده از اتاق بیرون رفت .مرتیکه ی آشغال سادیسمی میدونه من رو ساشا حساسم روی نقطه ضعف من دست گذاشت
مرتیکه ی یابو.
***
دو روز از اون روز کذائی میگذشت یک حالت افسردگی خیلی خفیف بهم دست داده بود .حوصله ی کار کردن نداشتم حتی
حوصله ی حرف زدن .دیگه حتی با شروین کل کل هم نمیکردم .دردم چیه؟ نمیدونم

هه یعنی واضحه دردم شروینه شروینه که باعث شده من زخمی بشم مرتیکه ی عوضی.
یواش یواش باید شروع میکردم دنبال نقشه ای گشتن برای انتقام از شروین.
اما حال و حوصله ی نقشه کشیدن رو هم نداشتم .با بی حوصلگی به سمت اتاق ستاره که کنار اتاق کاره شروینه رفتم .خواستم
در بزنم که با شنیدن حرفهای شروین کنجکاو شدم و فال گوش ایستادم.
ببین امشب باید از مرز عراق قاچاقی رد بشید از اون به بعدش رو هم یک کاریش کنید نباید این دخترا دست کسی بیفتناونا ارزششون باالست.
شیخ های عرب سفارششون رو کردن خودشونهم که پایه بودن.
...باشه چک میکنم بهت میگم....-
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نه دیگه حواستون رو بدید به کار ،زیاد هم به من زنگ نزدید .اگه گیر افتادید هم اسم اقای کریمی رو میآرید چون میدونیدچه بالیی سرتون میاد
...آفرین دیگه قطع میکنم .دیگه صدایی از شروین نیومد .از رفتن به اتاق ستاره منصرف شدم و به سمت اتاق خودم دویدم.شروین چی میگفت؟ دختر؟ قاچاق؟ شیخ عرب؟ اینها چه ربطی به هم دارن؟
واقعا داشتم از تعجب شاخ درمیآوردم .باید من سر از کار این در بیارم .تا نصف شب وایمیستم که بره تو اتاقش بخوابه
مزاحم کارم نشه.
نقشه ها داشتم واسه اش .کشوی میزم رو باز کردم و با لبخند به نقشم فکر میکردم .تاساعت دوازده شب من هزار بار
مسافت اتاق رو طی کردم که با بازشدن در به خودم اومدم.
این بار باید با مالیمت باهاش رفتار کنم که به چیزی شک نکنه و مانع کارم نشه .بهم نگاه کرد که بهش لبخندی زدم .با تعجب
بهم نگاه کرد ولی بعدش اونهم با لبخند بهم نگاه کرد .عقده ای بدبخت.
دلبر انقدر بیشعور نباش اون مریضه انقدر بهش حرف نزن.
باشه بابا.
افرین دختره خوب.
به سمت کشوی میز توالت رفتم و چیزی رو که میخواستم برداشتم و تو جیب پیراهنم گذاشتم.
بعدشهم رفتم روی تخت نشستم.
شروین گفت《 :میرم یک دوش میگرم میام》.
برو که برنگردی ولی برخالف ذهنیتم با لبخند گفتم《 :برو منتظرتم》.
با لبخند به سمت حموم رفت .به سرعت به سمت پایین رفتم .شروین شربت آلبالو خیلی دوست داره .یک لیوان شربت آلبالو
براش درست کردم و قرص رو از جیبم در آوردم و ریختم تو شربت و قاطیش کردم.
ای کوفت بخوری کپه ی مرگت رو بذاری .قرص رو گذاشتم تو جیبم و سریع با شربت آلبالو به سمتم اتاق بردم .این رو بخوره
تا صبح چشمای نحسش رو باز نمیکنه .وارد اتاق شدم .وای خداروشکر شروین مثل این دخترها یک ساعت تو حموم میمونه.
شربت رو روی عسلی گذاشتم و برای اینکه شک نکنه سریع به سمت کمدم رفتم و یکی از تاپ ها بندی مشکیم رو که خیلی
بهم میاومد رو پوشیدم .شلوارک لی که ستاره جان زحمتش رو کشیده بود رو هم پوشیدم.
موهام رو که لخت دورم ریخت بود یک بار دیگه برس زدم .رژ لب جیگری به لبم زدم و ادکلن خوشبوی رو به خودم زدم.
ای شروین ،تشنه لب چشمه میبرمت تشنه هم برت میگردونم.
شروین از حموم که اومد بیرون فقط یک شلوار پاش بود و باال تنش کامال لخت بود.
سر تا پام رو آنالیز کرد و بعد با لبخند به سمتم اومد .خواست ببوستم که لیوان رو که پشتم بود بیرون آوردم و گفتم《 :گفتم
شاید خسته باشی برات یک لیوان شربت درست کردم》.
با لبخند گفت《 :چه کدبانویی دارم من》.
تو دلم داشتم اداش رو درمیآوردم ولی بهش لبخندی تحویل دادم.
روی تخت نشستم .شروینهم روی تخت نشست و یک نفس کل شربت رو خورد.
بعدشم لیوان رو گذاشت روی میز و به سمت من اومد .اهلل خودت کمک کن زود خوابش ببره .بهم زل زد و دستش رو آورد و
شروع کرد به بازی کردن با موهام .سرش خم شد و نزدیک گردنم شد.
و در همین حین دستش رو روی شکمم گذاشت و هلم داد که پرت شدم روی تخت .خدایا جون من خوابش ببره .به موقعیتمون
که نگاه کردم پشیمون شدم ،نه قربونت خدا جون بزار جاهامون عوض شه بعد این روی من خوابش ببره له میشم.
خیلی چندشم میشد.
الله ی گوشم رو گاز گرفت که داد زدم《 :هوی چته وحشی》.
ازم جدا شد و با تعجب بهم نگاه کرد و گفت《 :آروم باش》.
این رو باید به تو گفت.خندید و سرش رو نزدیکم کرد و لبام رو بوسید  .ساشا جونم تو رو خدا ببخش من رو به خاطر هردومون دارم این کار رو
میکنم.
دستش به سمت لباسم رفت .خدایا چرا پس خوابش نمیبره .بدبخت شدم یا امام زمان یا حضرت جن بدبخت شدم.
دیگه داشتم فاتحه ی خودم رو میخوندم که یکدفعه شروین روم افتاد.
از درد جیغ زدم《 :ای گوساله پاشو از روم》.
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اما انگار صدام رو نمیشنید .باهر زور کندنی بود از زیرش بیرون اومدم .نفس عمیقی کشیدم.
با لبخند به این صحنه ی زیبا نگاه میکردم .برگشت .ترسیدم ولی نه انگار خواب خواب بود.
رفتم رو شکمش نشستم و هرچی عقده داشتم روش خالی کردم و کلی زدمش .ای جونم حقته گوسفند میمون.
بهش فحش میدادم و میزدمش وقتی خسته شدم از روش بلند شدم و به سمتم اتاق کار شروین رفتم.

به سمت اتاق کار شروین که رسیدم آروم در رو باز کردم ولی در قفل بود.
باکالفگی برگشتم تو اتاقمون و دنبال کلید گشتم .نبود که نبود.
به سمت لباسهای کثیفش رفتم.
تو جیب شلوارش بود .با ذوق کلیدی که تازه نمیدونستم کلید اونجاست یا نه ،راهی بیرون شدم.
کلید رو آروم چرخوندم که باز شد .با خوشحالی وارد شدم و در رو آروم بستم.
به سمت میز شروین که کلی برگ روش بود رفتم.
خداروشکر میتونم بخونمش به لطف ساشا .البته خودم تا پنجم سواد دارم و ساشا هم یک چیزایی یادم داده بود که روان
خوانیم بهتر شده بود.
برگهها رو یکی پس از دیگری نگاه میکردم اما چیز مهمی نبود.
یکی از برگههارو برداشتم اما با دیدن چیزی که توش نوشته بود دهنم باز موند .تو بهت اون برگه بودم که یکدفعه صدای باال
پایین شدن دستگیره ی در اومد.
باترس به برگهی دستم و در اتاق نگاه میکردم که

با خودم گفتم وای خدا چی کار کنم؟
خب دلبر گمشو برو زیر میز قایم شو.
سریع رفتم زیر میز و قایم شدم.
در باز شد .صدای پای یک نفر اومد.
منتظر بودم شروین بیاد .ولی اون قرص آدم رو مثل خرس میکرد و صبح تازه به زور آدم بیدار میشد این کره خر همه چیش
با آدمیزاد فرق داشت.
اما برخالف همه ی این تصوراتم صدای الله اومد که با یک نفر حرف میزد .حتما دوس پسرشه.
سالم آقا...بله بله حواسم به همه چی هست...آره آقا...نمیتونم کامل بگم پیداش کردم یا نه اما به یک چیزایی رسیدم....نه آقا فقط این زن شروین......آره آره اسمش دلبره .خیلی تو کارا کنجکاویی میکنه شاید تا االن اونم فهمیده باشه....نه آقا من بیعرضه نیستم گفتم شاید ،نه حتما....االن تو اتاق شروینم .فکر کنم یادش رفته در اتاق رو ببنده .زنش هوش از سرش پرونده....-
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آروم خندید و گفت《 :آقا این شروین دیونهی دلبره یعنی جونش میره واسش اما من تو یک چیزی موندم》.
...تو اینکه شروین با اینکه اینهمه عاشق دلبر چرا شکنجه اش میکنه؟...واسه خودمهم تعجب داشت....باشه آقا من برم تا کسی نیومده ،خدانگهدارتون....صدای پای الله میاومد که به سمت میز میآد .ترسیده سرجام کز کردم.
نمیخواستم بفهمه منهم همه چیز رو فهمیدم.
پای الله دقیقا جلوی صورتم بود.
اما الله که من رو نمیدید .رو میز داشت دنبال چیزی میگشت .این رو از صدای برگ ها میفهمیدم.
بعد از نیم ساعتی گفت《 :لعنتی نیست .یعنی اون برگه رو کجا گذاشتن؟》

چند دقیقه صدایی ازش در نیومد اما بعد گفت《 :اوف شروین آشغال کجا گذاشتی این برگه ها رو من دیگه از این فرصتها
ندارم》.
به برگه ایی که تو دستم بود نگاه کردم .نکنه دنبال اینه؟ نمیدونم.
الله بعد از چند دقیقه گفت《 :پیداش میکنم شروین االن نشد یک روز دیگه》.
این رو گفت و راهی شد .کجاش رو نمیدونم.
بعد چند لحظه صدای باز و بسته شدن در اومد .سریع از زیر میز بیرون اومدم.
ای خدا داشتم خفه میشدم ولی ارزشش رو داشت.
با لبخندی پیروزمندانه به برگه ی تو دستم نگاه کردم .تک کلیدی که تو جیب شلوارکم گذاشته بودم برش داشتم و از اتاق
خارج شدم و به تندی در رو قفل کردم و به سمت اتاق خودم رفتم .سریع وارد اتاقم شدم.
شروین که مثل خرس خوابیده بود.
ای بمیر من راحت شم.
با دیدن اون برگه و خوندنش نفرتم نسبت به شروین ده برابر شد .سریع لباس عملیات رو در آوردم و لباسهای قبلیم رو
پوشیدم.
از کمد ملحفه ایی رو برداشتم و پهن کردم گوشه ایی از اتاق .بالشت و پتوم هم برداشتم.
اما اول رفتم یک جای خوب واسه برگه پیدا کنم.
به سمت کمدم رفتم یک جعبه بود بازش کردم .برخالف تصورم جاش باید بیشتر باشه .با لبخند گفتم《 :یافتم》.
چاقویی که همیشه تو کمد بود برداشتم .جعبه رو هم برداشتم و رفتم نشستم روی ملحفه.
با چاقو شروع کردم بریدن کف جعبه.
کارم که تموم شد کفه اش رو در آوردم.
برگه رو تا کردم و گذاشتم داخلش.
یک چسب هم برداشتم و دور و اطرافش رو چسبوندم تا تکون نخوره.
رفتم سمت کمد و هرچی انگشتر و گردنبند بدلی بود انداختم داخلش.
در جعبه رو بستم و با لبخند جعبه رو توی کمد گذاشتم.
بدبختت میکنم شروین بدبخت.

با لبخندی به سمت آباژور رفتم و خاموشش کردم.
به سمت ملحفه رفتم و زیر پتو خزیدم و به خواب عمیقی فرو رفتم.
صبح با تکون خوردن از خواب بیدار شدم .چشمام رو باز کردم که چندتا فحش آبدار نثار این بی مالحظه که کوره و نمیبینه من
خوابم بکنم که با دیدن شروین گفتم《 :چته گوسفند؟》
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اما شروین بی توجه به حرفهای من گفت《 :دیشب چی شد؟》
چی میخواست بشه؟ من خوابیدم تو هم خوابیدی همین.چشماش رو ریز کرد و گفت《 :یعنی چیزی این بین اتفاق نیوفتاد؟》
با تعجب گفتم《 :نه چه اتفاقی مثال؟》
خب چیز دیگهچی دیگه؟خب چیز...هو هو خوابهای خاک برسری با من دیدی توهمی؟نه اشتباه شد بیخیال.-بهتر

زمزمه وار گفت《 :منم میگم دلبر به من بخنده صد سال سیاه .شربت آلبالو؟ صدسال سیاه .خواب دیدم حتما》.
شدید خنده ام گرفته بود اما جلوی خودم رو گرفتم.

روی مبل نشسته بودم که شروین از اتاق کارش بیرون اومد و کنارم نشست.
بهش گفتم《 :شروین؟》
بله؟منم دوست دارم برم تو اجتماع دوست پیدا کنم با دوستام بگردم از این به بعد نمیتونی مانع من بشی.اخم کرد و گفت《 :نخیر حق نداری هیچ جا بری》.
با سماجت و اخم گفتم《 :میرم ،اصال چرا نرم؟》
چون فقط من حق دارم تو رو ببینم ،فقط حق داری کنار من باشی.با حال زاری گفتم《 :برو بابا میخوای من رو دیونه کنی؟》
نه دلبر اما نمیشه.میشه خیلی خوبم میشه.حق نداریاین رو گفت ،بلند شد و رفت.
اداش رو در آوردم و گفتم《 :اگه من دلبرم میرم حاال وایسا》.
ظهر تو اتاق بودم که شروین اومد داخل قبل از هر چیز گفتم《 :به خدا شروین اگه نذاری برم بیرون به خدا به همه میگم
دوستت ندارم ،در ضمن دیگه حتی تو این اتاق هم نمیمونم》.
دلبر من رو سگ نکن.سگ هستی دیگه الزم به سگ کردنت نیست.پوفی کشید و بعد با لحن آرومی گفت《 :دلبرجان نمیشه ن م ی ش ه》
میشهچرا لج میکنی؟بابا چرا درکم نمیکنی؟ تو این خونه مثل دیونه ها شدم .تو زندگی قبلیم هر چقدر محدود بودم ،هر چقدر سختی کشیدمرنگ بیرون رو میدیدم اما حاال مثل دیونه ها شدم.
دلبر من صالح تو رو میخوام اما حاال که خودت اینجوری میخوای باشه اما به این شرطی که هرجا میری با من در ارتباط باشی.اما من که گوشی ندارم.شروین زد تو سرش و گفت《 :راست میگی ها امروز باهم میریم برات یک گوشی میخریم خب؟》
من از تو گوشی نمیخوام.با عصبانیت گفت《 :دلبر؟》
باشه بابا چون خیلی اصرار میکنی قبول میکنم.خندید و گفت《 :بریم ناهار بخوریم میریم》.
-تو برو من خوردم.
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باشهشروین که از اتاق بیرون رفت.
به سمت اون جعبه رفتم و بهش نگاه کردم.
هه شروین باهات کارها دارم.
رفتم دوش گرفتم و حاضر شدم.
یک تیپ دخترونه زدم .یک آرایش مالیم کردم و موهام رو فرق باز کردم.
شروین که داخل شد بهم نگاهی انداخت و سوتی کشید و گفت《 :چه خوشگل شدی!》
بودم.در اون که شکی نیست.شروینم آماده شد و باهم رفتیم گوشی بخریم.

تو گوشی فروشی کال مخم هنگ کرد .بابا جان خب من گوشیم از این گوشی های قدیم نوکیا بود هزار تا دکمه داشت این گوشی
لمسیها یک دکمه داره و کار کردنم باهاش خیلی سخته.
شروین تو دومین مغاز تا وارد شد پسره از جاش بلند شد و واسه شروین تا کمر خم شد و گفت《 :سالم شروین آقای گل
گالب》.
شروین با اخم و جدیت گفت《 :سالم سعید》.
رو به من گفت《 :خوش اومدید》.
ممنونپسری که فهمیدم اسمش سعیده گفت《 :چه عجب شروین خان به مای حقیر افتخار دادید》.
خانومم گوشی میخواد گفتم یک سر بزنم ببینم تو چی داری؟خوش اومدی آقا شروین ،خب جدید ترین گوشی رو برات میارم ،آیفون رد.و یک گوشی رو آورد که خیلی خوشگل و ناز بود ،اما من بلد نبودم باهاش کار کنم.
شروین به گوشی نگاه انداخت و بعد رو به سعید گفت《 :کیفتش چطوره؟》
عالیهو شروع کرد به توضیح دادن.
در آخر شروین گفت《 :باشه میبریمش چون مطمئنم جنس بد بهم نمیدی》
مطمئن باش شروین خان.گوشی رو که خریدیم پسره یک قاب گوشیه خیلی خوشگل آورد که فکم باز موند .خیلی خوشگل بود.
عاشقش شدم بیشتر از گوشی از قاب گوشی خوشم اومد.
شروین پول گوشی رو حساب کرد و بعد از تشکر برگشتیم خونه.

تو راه برگشتن به خونه بودیم که گفتم《 :شروین؟》
بله؟میشه من رو ببری بیمارستان؟اونجا برای چی؟ببر تو رو خدا.چرا خب؟میخوام دوستم رو ببینم.اوف باشه اما خودم منتظرت میمونم.نمیخوام خودم با تاکسی میآم.واقعا لج بازی.تازه فهمیدی؟خندید و چیزی نگفت .بخند شروین بخند که این آخرین خنده هاته مرتیکه ی علفی.
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به بیمارستان که رسیدم با لرزشی که تو صدام بود ازش تشکر کردم که گفت《 :یعنی انقدر ازم بدت میآد که حتی به زور
ازم تشکر میکنی؟》
آهی کشیدم و گفتم《 :خداحافظ شروین》.
خداخافظ.وارد بیمارستان شدم .گوشی رو دادم شروین برد .بهم گفتش که خودش یک خط داره اون رو بهم میده.
وارد بیمارستان شدم و به سمت اتاق مریم رفتم و در زدم که گفت《 :بفرماید》.
در رو باز کردم اما با دیدن عامل تمام بدبختیم کنار مریم با بهت گفتم《 :تو؟》
که گفت

مریم جان با اجازه ات من برم دخترم .منتظرتم.باشه دایی جان حتما میآم.با بهت داشتم به مریمی که به بابای شروین گفت دایی نگاه میکردم.
یعنی چی؟ یعنی شروین پسر دایی مریمه؟ مریمم دخترعمه اشونه؟
نه خدا دیگه این رو نمیتونم باورکنم.
محتشم یا به عبارتی پدرشوهرم از اتاق بیرون رفت.
بعد از چند دقیقه که از بهت بیرون اومدم رو به مریم گفتم《 :مریم این مرتیکه دایته؟》
انگار بهش برخورد چون بهم بد نگاهم کرد و گفت《 :دلبر درست صحبت کن .آره این آقای متشخص دایبم هست》.
هه متشخص؟ تو همین فکر باش این همون مردی که زندگی من رو نابود کرد.چی میگی؟همین آقای متشخص متشخصی که میکنی من رو تو قمار برد و داد به پسراش.با چشمای گرد شده گفت《 :چی داری میگی؟ یعنی》...
پوفی کشید و ادامه《 :یعنی کل خانواده ی من دزد و قاچاقچی و نمیدونم قمار بازه؟ 》
باعصبانیت تو اتاق راه رفت و گفت《 :این چه خانواده ایه که من دارم؟ همه اشون یک مشت عوضین یک مشت خالفکار》.
پوزخندی زد و گفت《 :زندگی قبلیم شرف داشت به این زندگی》.
آروم باش مریم .ببخشید نباید اصال بهت میگفتم.دلبر اتفاقا کار درستی کردی بهتره اطرافیانم رو بشناسم.کنارم نشست و گفت《 :اصال حواسم نبود بهت بگم .خوش اومدی》.
لبخندی زدم و تشکر کردم.
یک ساعتی با مریم حرف زدم و بعدش ازش خداحافظی کردم و رفتم.
رفتم بیرون از بیمارستان که دیدم شروین اونجاست .اصال بهش توجه نکردم که گفت《 :دلبر بپر بریم》.
خودم میآم.با لبخند معنا داری نگاهم کرد .منتظر بودم تاکسی بیاد که یادم افتاد من آدرس عمارت رو بلد نیستم رفتم سمت شروین و
گفتم《 :آدرس رو بگو و برو》.
خندید و گفت《 :نمیگم خودت پیداش کن》.
و سوار ماشینش شد .با کالفگی پام رو کوبیدم زمین و وقتی دیدم راهی ندارم سوار ماشینش شدم.
شروین بهم نگاهی انداخت و خندید و ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.

به خونه که رسیدیم به سمت اتاقم رفتم .بعد ده دقیقه شروین با گوشیم توی دستش اومد.
گوشی رو سمتم گرفت و گفت《 :بیا گوشیت رو بگیر》.
تشکر کردم و گوشی رو ازش گرفتم و گفتم《 :این چه جوری کار میکنه؟》
کنارم نشست و شروع کرد به توضیح دادن .یک مقدار یاد گرفتم.
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گفتم《 :وای واسه االن بسه》.
-خودت میدونی.

بلند شد که بره اما وسط راه ایستاد و گفت《 :راستی امشب یک مهمونی خانوادگیه یک لباس معمولی بپوش مثال مانتو و شلوار
خوشگل و مجلسی بپوش》.
باشه تو برو من خودم میدونم چی بپوشم.تا نیم ساعت دیگه حاضر باش.باوشه.خندید و از اتاق بیرون رفت .به سمت کمدم رفتم .یک پیراهن مشکی تنم کردم .یک شلوار لی هم تو کیفم گذاشتم.
یک شلوار پارچه ی قهوه ایی پام کردم که راسته بود.
مانتوی کرم قهوه ایه که حالت کتی داشت و با اون شلوار خیلی هم قشنگ میشد رو تنم کردم .به سمت میز آرایشی رفتم.
یک آرایش خوشگل کردم و موهام رو کج تو صورتم ریختم .رژلب قهوه ایم هم به لبم زدم.
روسری کرم قهوهایم رو سرم کردم و کفش های پاشنه بلند کرمم هم پام کردم.
به خودم تو آینه نگاه کردم .عالی شده بودم .لبخندی به خودم زدم و کیف کرمم رو که با کفشم ست بود رو هم برداشتم و
شلوار لی ام رو هم داخلش انداختم.
ادکلن شیرین و خنکی رو که اسمشم نمیدونستم به خودم زدم.
از اتاق بیرون رفتم .ستاره هم از اتاقش بیرون اومد با دیدن من سوتی کشید و گفت《 :چه ناز شدی دختر》.
لبخندی بهش زدم بهش نگاه کردم.
یک کت و دامن مجلسی و خوشگلی پوشیده بود .برخالفای روزهای اول که خیلی بد میگشت االن خیلی عالی میگرده.
یادم اومد گوشیم رو برنداشتم پس برگشتم و گوشیم رو برداشتم و تو کیفم انداختم.
با ستاره رفتیم پایین .سیاوش و شروین پایین بودن ولی سروش نبود.
پرسیدم《 :سروش کجاست؟》
سیاوش گفت《 :واسه کارای شرکت رفته آلمان》.
آهان.باهم رفتیم سوار ماشین شدیم و به سمت جایی که نمیدونستم کجاست حرکت کردیم.

بعد از یک ساعت جلوی یک عمارت که بزرگتر و خوشگلتر از عمارت شروین اینا بود ایستادیم.
شروین دوتا بوق زد که یک پیرمرد در رو باز کرد .وارد عمارت شدیم.
شروین سرش رو به نشونه ی تشکر برای پیرمرده تکون داد.
وارد عمارت که شدیم چندتا ماشین مدل باال تو حیاط عمارت بود.
شروین ماشین رو نگه داشت .از ماشین پیاده شدم .دستی به مانتوم کشیدم و با شروین هم قدم شدم.
زنگ عمارت رو که زدیم که یک پیرزن با لباسهای فرم که برای خدمتکارا بود در رو باز کرد.
با دیدن شروین تا کمر خم شد و گفت《 :خوش اومدید آقا کوچیکه》.
ممنون سوگل خانوم.زن با لبخند به منهم نگاهی انداخت و گفت《 :خوش اومدید خانوم کوچیکه》.
لبخندی زدم و گفتم《 :خیلی ممنونم》.
وارد عمارت شدیم.
اون پیرزنه که اسمش سوگل بود ما رو همراهی کرد .از یک سالن گذشتیم و پیچیدیم طرف راست.
وارد سالن خیلی بزرگی شدیم .کل وسایالشون به رنگ زرشکی و کرم بود.
چندتا دختر و چندتا پسر همراه چند زن و مرد میانسال و دونفر که پشتشون به ما بود اونجا بودند.
شروین دستم رو تو دستش گرفت .باهم به سمت اون همه جمعیت رفتیم.
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با همه اشون سالم و علیک کردیم.
خاله ،دایی ،عمو و عمه ی شروین با همسراشون و بچه هاشون بودن.
به اون دونفر نگاه کردم.

یک زن که سنش از همه ی زنها زیادتر بود و بابای شروین که حالم ازش بهم میخورد کنارش نشسته بود .معلوم بود سنشون
از همه باالتره.
به سمت اون زنه رفتم و با خوش رویی بهش دست دادم .که دستش رو پس از چند ثانیه تاخیر تو دستم گذاشت.
از نوک پا تا فرق سرم رو چک کرد و بعد گفت《 :تو دلبری؟》
بله خودمم.با صدای جدی گفت《 :اسمت که به صورتت میآد تو نگاه اول دل آدم رو میبری اما مهم قیافه نیست ،مهم زبونت و
اخالقته》.
سیاوش گفت《 :خانوم جان اگه از اخالق خوب حرف بزنی دلبر حرف اول و میزنه》.
سرش رو تکون داد که ستاره گفت《 :زبونشم به موقع تلخ و به موقع شیرینه》.
خانوم جان پرسید《 :چقدر سواد داری؟》
اومدم بگم هیچی که شروین گفتفعال 《 :داره درس میخونه سنی نداره همه اش هیفده سالشه》.
خانوم جان یکی از ابروهاش باال پرید و گفت《 :شروین مگه خاله بازی میکنی؟ این دختر که سنی نداره خانواده اش چطور
اجازه دادن؟》
بابای شروین گفت《 :پدر و مادرش عمرشون رو دادن به شما و حضانت دلبر رو دادن به من》.
خانوم جان دیگه سوالی نپرسید .رفتم نشستم کنار آریانا ،دختر دایی شروین که با لبخند بهم نگاه کرد و گفت《 :پاشو بریم
لباسات رو عوض کن》.
لبخندی زدم و گفتم《 :باکمال میل》.
که تا من و آریانا پا شدیم سحر و ساناز (دختر عمه ی شروین) و بیتا (دختر خاله اش) پا شدن.
با خنده به سمت اتاق راه افتادیم که سحر گفت《 :دلبر جون خیلی ازت خوشم اومده نمیدونم چرا؟》
خندیدم و گفتم《 :عزیزم دل به دل راه داره》.
با دخترا وارد یک اتاق شدیم که بیتا گفت《 :دلبر حواست باشه جلوی خانوم بزرگ زیاد خندون نباشی که میگه دختره سبکی
هستی و دیگه کال باهات لج میشه》.
اخم کردم و با لحن جدی گفتم《 :چشم》.
که همه اشون بهم نگاه کردن و زدن زیر خنده .بعد کلی خنده و شوخی پایین رفتیم.
از آریانا پرسیدم《 :پس شیدا》...
نگذاشت حرفم تموم شه که گفت《 :ول کن اون چندش رو بدم میآد ازش》.
خندیدم و دیگه چیزی نگفتم .همون لحظه صدای پای چند نفر اومد سرم رو که بلند کردم با دیدن شخص رو به رو کپ کردم

مریم و صدف به همراه یک مرد و یک زن مسن و یک پسر حدودا نوزده یا بیست ساله کنارشون وارد شدن.
مریم و صدف هم با دیدن من چشماشون گرد شد اما اون پسره با قیافه ی متعجب بهم نگاه میکرد.
به سمتشون رفتم و با خوش رویی گفتم《 :سالم مریم سالم صدف》.
صدف با خوشحالی گفت《 :سالم دلبر جونم خوبی خوشگلم؟》
لبخندی بهش زدم و گفتم《 :عالیم》.
مریم با تعجب گفت《 :دلبر تو اینجا چیکار داری؟》
من باید این رو ازت بپرسم.حاال که من پرسیدم جواب بده.خب من باشروین...مکثی کردم و ادامه دادم《 :شوهرم یعنی .اومدیم خونه بابای شروین که پدر شوهرم میشه》.
مریم با تعجب گفت《 :شروین کیه؟》
-همون که اونسری اومد من رو از اتاقت برد.
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با تعجب ادامه داد《 :یعنی شروین پسردایی منه؟》
با تعجب نگاهش کردم و گفتم《 :چی میگی؟ حالت خوبه؟》

چپ چپ نگاهم کرد و گفت《 :خب دیونه اونروز که اومدی بیمارستان پیشم یادته بابای شروین رو دیدی برام حرفایی رو
گفتی راجع بهش خب احمق منم بهت گفتم که دایمه وقتی اون دایی من بشه شروین میشه پسرداییم دیگه》.
سرم رو خاروندم و گفتم《 :پیچیده شد》.
مریم خندید و من رو بغل کرد و گفت《 :چیکار کنم که کم عقل خودمی؟》
االن این تعریف بود یا تمجید؟خندید و چیزی نگفت.
مریم من رو از خودش جدا کرد و گفت《 :بیا خانواده ام رو بهت معرفی کنم》.
و رو کرد به سمت همون مرده و گفت《 :بابا دلبر ،دلبر بابام》.
با چیزایی که از بابای مریم شنیدم نتونستم جلوی اخمم رو بگیرم و با غیظ گفتم《 :خوشبختم》.
لبخندی که حس کردم توش هزار تا حرف بود رو بهم زد و گفت《 :منم همینطور دلبر خانوم》.
مریم رو کرد به اون یکی زنه وگفت《 :ایشونم که زندگی من مامانمه》.
لبخندی زدم و گفتم《 :خوشبختم》.
که با خوشرویی جوابم رو داد.
بعد رو کرد به همون پسر و گفت《 :ته تغاری جانم ایشون هستن چاکر شما ،داریا》.
چه اسمش باحال بود .خندیدم و گفتم《 :خوشبختم آقا داریا》.
منم همینطور.باهمون خنده گفتم《 :چه اسماتون به هم میآد .مریم ،صدف ،داریا》.
مریم با خنده گفت《 :اسم من قرار بوده ساحل بشه اما وقتی اون اتفاقات سرم اومده اسمم شد مریم》.
خندیدم و گفتم《 :حتما اسم آقا داریا رو هم میخواستین بزارین جنگل》.
با شنیدن این حرف من همه اشون زدن زیر خنده.
داریا گفت《 :چشمم روشن حاال من رو مسخره میکنید برید تو ببینم》.
داشتیم میخندیدم که ساناز گفت《 :هیس خانوم بزرگ ببینتمون کلمون رو میکنه》.
صدف گفت《 :خانوم بزرگ کیه؟ شما کی اید؟ خودتون رو معرفی نکردید》.
معرفی میکنیم حاال .فعال بریم تو.باهم وارد که شدیم همه نگاه ها به سمت ما برگشت .اما خانوم بزرگ حتی سرشم بلند نکرد که بهمون نگاه کنه.
تو تک تک کاراش غرور وجود داشت و این رو میشد از رفتارش فهمید.
اما واسه من سوال بود که وقتی مامان مریم میدونسته داداشی داره میدونسته خانواده اش هستن پس چرا بچه هاش رو با
خانواده اش آشنا نکرد؟ این سوال ها بود که تو سرم میپیچید.
هر کدوم از این آدما رازی دارن که زندگیشون رو پر رمز و راز تر و عجیب تر میکنه.
این دختر اینه .اون دختر اونه .این مامانش اینه این داییش اینه .این باباش اینه .خیلی خانواده عجیبیان.

بعد کلی معرفی و نمیدونم بوس و ماچ و بغل و اینها رضایت دادن بشینیم.
دو دقیقه نشسته بودیم که صدامون کردن بریم سر میز تا شام کوفت کنیم.
همه نشستن و مشغول شدن .اما من برعکس اونها میلم به غذا نمیرفت.
فکر اینکه ما یا خیلی از کسایی مثل ما چه شب هایی بی شام میخوابیدن و حاال این قشر مرفه واسه شامشون چند نوع غذا
دارن ،دلم رو شکوند.
دلم شکست از اینکه چقدر از دخترا به خاطر یک لقمه نون میرن تن فروشی میکنن .نمیگم کارشون درسته اصال اون دختره
که تن فروشی میکنه یعنی به جز تنش روحشم میفروشه و کسی که روح و جسم نداشته باشه هیچی نیست.
وقتی من میتونستم به جای تن فروشی برم و کار کنم ،نمیدونم مثال گل بفروشم یا مثل گذشتهی خودم شیشه های
ماشینهارو بشورم.
پولش کم بود اما هرچی بود حالل بود .به جز اون خودم رو داشتم خودم رو نمیفروختم.
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هه ببین از یک غذا به کجا ها رسیدم.
با بی میلی یک مقدار غذا کشیدم.
شروع کردم به خوردن.
خانوم بزرگ گفت《 :دلبر غذای تو برابر با غذای یک مورچه است》.
بهش نگاه کردم که گفت《 :چرا انقدر کم میخوری؟ یک پاره استخونی》.
گفتم《 :خانوم بزرگ باید به معده ی طرف نگاه کرد و نظر داد》.
یکی از ابروهای خانوم بزرگ باال پرید .از باالی عینکش نگاهم کرد که قیافه اش رو خیلی ترسناک میکرد.
منم با اخم نگاهش کردم که گفت《 :شروین بهت نگفته از دخترای زبون دراز خوشم نمیاد؟》

همه چیز که نباید باب میل شما باشه .خب من از دخترای زبون دراز خوشم میآد و شخصیتم رو بر همین اساس درستمیکنم .شما اگه از دخترای زبون دراز بدتون میآد ،خودتون زبون دراز نباشید.
همه اشون داشتن با ترس بهم نگاه میکردن .خانوم بزرگ گفت《 :آهان یعنی میگی به من ربطی نداره؟》
من همچین جسارتی نکردم اما این رو گفتم که خصوصیات هرکس به خودش ربط داره.با توجه به حرفهایی که درباره خانوم بزرگ از بچه ها شنیدم هر آن منتظر بودم داد و بی داد راه بندازه اما بر عکس تصور من و
کل جمع هیچی نگفت.
آریانا در گوشم گفت《 :این آرامش قبل از طوفانه حواست باشه دلبر》.
چیزی نگفتم و شروع کردم به خوردن غذام .زودتر از همه از سر میز بلند شدم.
نشسته بودم که گوشیم زنگ خورد.
با تعجب به گوشی نگاه کردم .این دیگه کیه؟ کسی که شماره ی من رو نداره.
جواب دادم که یک مرده تند تند گفت《 :اقا شروین از مرزهای ایران گذشتیم االنهم عراقیم .نتونستم به اون یکی خطتون
زنگ بزنم برای همین به این شماره زنگ زدم .داریم به سمت عربستان حرکت میکنیم اما ای کاش با کشتی میرفتیم راحت تر
بود دخترا رو هم به عنوان مسافر معرفی میکردیم》.
هه پس تمام اون چیزایی که خونده بودم و شنیده بودم درست بود؟
چیزی نگفتم وبالفاصله تماس رو قطع کردم.

دیگه همه چی برام آشکار شده بود و میدونستم همه چی واقعیته .یواش یواش همه اشون اومدن و نشستن.
خانوم بزرگ گفت《 :دلبر؟》
بله؟بیا پیش من بشین.با تعجب به بقیه نگاه کردم که اونا هم با تعجب نگاهم کردن.
سری تکون دادم و گفتم《 :باشه》.
بلند شدم و رفتم کنار خانوم بزرگ نشستم .حتما میخواست خیطتم کنه.
کنارش نشستم که دستی به شونه ام زد و رو به شروین گفت《 :خوشم اومد زن خوبی رو واسه زندگیت انتخاب کردی》.
نه بابا این دیگه خوابه .این االن از من تعریف کرد؟ همه اشون به خصوص من داشتیم از تعجب شاخ در میآوردیم.
شاخای من که از سرم زده بود بیرون.
اهلل اهلل .شروین زودتر از همه به خودش اومد و با لبخند گفت《 :بله من بهترین گزینه رو واسه زندگیم انتخاب کردم》.
خانوم بزرگ گفت《 :همسرت نه از خوشگلی نه از اخالق و نه از زبون چیزی کم نداره》.
همه اشون خندیدن که منهم نیشم رو تا بنا گوش باز کردم و با ذوق بهشون نگاه کردم.

ساعت حدودا دوازده شب بود که یواش یواش راه افتادیم تا بریم خونه.
تو راه برگشت که بودیم گوشی شروین زنگ خورد .زیرچشمی بهم نگاه کرد و بعد جواب تلفنش رو داد.
-الو
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...مگه بهت نگفتم به من زنگ نزن...چی میگی؟...تو خیلی غلط کردی....شروین با عصبانیت چنگی به موهاش زد و گفت《 :باشه فقط خفه شو که اگه گیرت بیارم میکشمت》.
تلقن رو قطع کرد به من نگاهی انداخت و گفت《 :دلبر؟》
بله؟کسی بهت زنگ نزده؟به گوشیه من؟آرهنه کسی زنگ نزده چطور مگه؟هیچی همینطوری کنجکاو شدم.آهانی گفتم و تا آخر راه حرفی بینمون رد و بدل نشد.
به خونه که رسیدیم مستقیم رفتم توی اتاق .لباسام رو عوض کردم و رفتم یک دوش گرفتم .

حوله ی کوتاه رو دور خودم پیچوندم و رفتیم بیرون از اتاق .بدنم رو خشک کردم و لباسم رو تنم کردم .موهام رو شونه کردم.
دراز کشیده بودم که حس کردم زیرم خیس شد .به سرعت رفتم دستشویی .وای خدا مگه امروز چندمه؟
با کالفگی رفتم بیرون و یک پد برداشتم و شلوارم رو عوض کردم.
داشتم جام رو مینداختم که یکدفعه در اتاق باز شد.
شروین با خشم وارد شد و گفت《 :دلبر گوشیشت رو بده من》.
واسه چی میخوای؟داد زد《 :گفتم گوشیت رو بده من!》
گوشیم رو سمتش گرفتم و گفتم《 :بیا بابا چرا پاچه میگیری؟》
گوشی رو از دستم کشید و بازش کرد.
دنبال یک چیزی تو گوشیم بود که انگار پیداش کرد چون گوشی رو با عصبانیت پرت کرد روی تخت و داد زد《 :چی
فهمیدی؟》
چی میگی؟داد زد《 :وقتی گوشیت زنگ خورد چی شنیدی؟》
گوشیه من؟داد زد《 :به من دروغ نگو》.
چه دروغی؟زد تو دهنم که شدتش انقدر زیاد بود که پرت شدم تو تخت.
داد زد《 :حاال که با زبون خوش نمیفهمی به زبون خودم حالیت میکنم》.
که ناگهان

به سمتم هجوم آورد و گلوم رو فشار داد .داد زد《 :باید با زبون خودم ازت حرف بکشم؟》
شاید مظلوم بازی به کارم بیاد .چون بغضهم کرده بودم تا شروین دوباره داد زد ،و اشک های منهم که منتظر دلیلی بودن با
داد اون شروع به پایین اومدن از چشمم کردن.
زار زار گریه میکردم.
همینجوری که اشک میریختم گفتم《 :من فقط شنیدم مرده گفت رسیدیم عراق و از مرز رد شدیم.
خب تا این رو شنیدم فکر کردم داعشیه ترسیدم و قطع کردم》.
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شروین که انگار هنوز قانع نشده بود،
دستش رو از روی گلوم برداشت و گفت《 :دروغ که نمیگی؟》

مظلوم ترین چهره ی ممکن رو به خودم گرفتم و گفتم《 :نه چرا دروغ بگم؟ مگه دیونه ام که دوست داشته باشم کتکم
بزنی؟》
بعدشم گفتم《 :با این کارت باعث میشی یک ذره حس خوبی که تو دلم نسبت بهت هست هم از دست بره》.
پوفی کشید و چیزی نگفت و با اعصاب زاری از اتاق بیرون رفت .از اتاق که بیرون رفت لبخند روی لبم اومد .شروین ،دلبر
نیستم اگه بدبختت نکنم.
اون شب شروین نیومد ،برای همین من روی تخت خوابیدم.
صبح زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم .برنامه ها داشتم برای شروین.
دوش یک ساعتی گرفتم .لباسام رو پوشیدم و رفتم پایین.
خواستم از عمارت خارج شم که یکی از نگهبانها جلوم رو گرفت و گفت《 :ببخشید خانوم شما اجازه ندارید بیرون برید》.
دست به کمر ایستادم و اخم کردم و گفتم《 :اونوقت چرا؟》
آقا گفته تنهایی نزاریم برید جایی و فقط زمانی میتونید برید که یکی از راننده ها پیشتون باشه و شمارو برسونه.کالفه پوفی کشیدم و گفتم《 :باشه یکی از راننده رو صدا کن بریم》.
نگهبان باشه ایی گفت و رفت.
یکی از راننده ها اومد و خواست در رو برام باز کنه که گفتم《 :عموجان خودم دست دارم چالق که نیستم》.
خندید و چیزی نگفت .سوار ماشین شدم که راننده هم حرکت کرد و گفت《 :کجا برم خانوم؟》
برو بیمارستان...-چشم خانوم.

به بیمارستان که رسیدیم از ماشین پیاده شدم و گفتم《 :عمو شماره ات رو بده کارم تموم شد بهت زنگ میزنم》.
نه خانوم منتظر میمونم.عمو نیازی نیست کارم خیلی طول میکشه شما برو بگرد کاری داشتم بهت میگم.اما آقا شروین...هیچی بهش نمیگم خب؟چشم خانوم.شماره اش رو ازش گرفتم و تشکر کردم که رفت.
به سمت اتاق مریم رفتم و در زدم که گفت《 :بفرماید》.
وارد شدم و گفتم《 :سالم مریمی》.
با لبخندی بهم نگاه کرد و گفت《 :سالم دلبر جان》.
به پسری که کنارش بود نگاه کردم که برگشت سمتم که با لبخند گفتم《 :عه سالم داریا خوبی؟》
سالم دلبر ممنون تو خوبی؟مرسینشستم که مریم گفت《 :اتفاقی افتاده؟》
کاغذی رو که دیشب تو جیب مانتوم بود در آوردم و نگاهی به مریم و داریا کردم و گفتم《 :اول از همه میخواستم بدونم
داریا میتونم بهت اعتماد کنم؟》
داریا بادی به غبغبش داد و گفت《 :به چشمات میتونی شک کنی اما به من نه》.
خندیدم و ادامه دادم《 :بعدشم به کمک هردوتون نیاز دارم》.
مریم چشماش رو ریز کرد و گفت《 :چی شده دلبر؟》
برگه رو روی میز گذاشتم.
مریم برگه رو برداشت وشروع کرد به خوندن .هرلحظه قیافه اش متعجب تر و عصبی تر میشد .برگه رو محکم روی میز کوبید
که داریا برگه رو برداشت و اونم شروع کرد به خوندن.
داریا هم با خشم به برگه نگاه کرد و با صدای عصبی گفت《 :این چیه؟ کدوم بی ناموسی دست به این کار زده؟》
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 -آروم باشید! آروم باشید!

داریا گفت《 :چه طور آروم باشیم؟ یک نفر داره با ناموس ایرانی برای خودش پول در میآره حاال ما آروم باشیم؟》
پس نمیگم کاره کیه.داریا چندتا نفس عمیق کشید و گفت《 :باشه آرومم خب بگو》.
به خدا داریا اگه سوتی موتی بدی نه من نه تو .درضمن نمیتونم باعث و بانیش رو به سزای کارش برسونیم.میدونم بگو!خب کار شروینه.یکدفعه داریا و مریم با هم دادزدن《 :چی؟》
دستم رو روی بینیم گذاشتم و گفتم《 :هیس آروم باشید تا نقشه ام رو بگم》.
هردوشون آروم شدن و منم شروع کردم به گفتن نقشه ام.
(تاتیانا)
با شنیدن خبر بابام که قرار بریم ایران خیلی خوشحال شدم  .باورم نمیشد بالخره قرار بود کشور مادریم رو ببینم.
مامان همیشه با ذوق و انرژی خاصی از ایران حرف میزد.
بابای من یک مرد روسیه ایه اما مامانم یک زن ایرانیه.
مامانم با خانواده اش برای چند ماه اومده بودن روسیه واسه کار اما وقتی مامان و بابام همدیگه رو دیدن تو یک نگاه عاشق هم
شدن و مادرمم نمک گیر روسیه شد.
مامان و بابام باهم ازدواج کردن اما چند سالی بچه دار نشدن و منم حاصل کلی دوا دارو ام.
االن من یک دختره نوزده سالم و خیلی از زندگیم راضیم .طی دو هفته ایی که گذشت وارد ایران شدیم .واسه چند هفته ایی
تو عمارت مادربزرگم تو تهران میموندیم اما وقتی یک خونه ی خوب پیدا کردیم از اینجا میریم.
از مامانم اجازه گرفتم و با دختر خاله ام ثنا رفتیم که یک ذره بگردیم.
تا ظهر تو تهران گشتیم و کلی هم خوش گذشت .خیلی گرسنه شدیم پس به سمت یک فست فودی رفتیم.
نشستیم و پیتزا سفارش دادیم که مکالمه ی دوتا دختر نظرم رو جلب کرد.
ببین من رو مریم! دلبر نیستم اگه شروین رو به خاک سیاه ننشونم.خب چرا از شروین انقدر بدت میآد؟میفهمی.دلبر دوساله داری تعلیم آموزشی میبینی تا پلیس مخفی شدی.یک مدت دیگه باید بری واسه ی ماموریت.
میدونم همه اینهارو میدونم من دوساله دارم کار میکنم از هفده سالگی برای انتقام از شروین نقشه کشیدم نمیتونم حاالپا پس بکشم.
منم نگفتم پا پس بکش ولی...-مریم بیخیال برگردیم خونه.

به ثنا گفتم《 :دستشویی کجاست؟》
بادست به یک جا اشاره کرد و گفت《 :اونجاست》.
تشکر کردم و به سمت دستشویی رفتم که یکدفعه به یک نفر برخورد کردم.
سرم رو بلندکردم که با یک دختره خوشگل روبه رو شدم .لبخندی زدم و گفتم《 :ببخشید》
اونهم بهم لبخندی زد و گفت《 :عیبی نداره》.
دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت《 :دلبرم》.
دستم رو تو دستش گذاشتم و گفتم《 :منم تاتیانام》.
با تعجب گفت《 :هان؟ دختر خارجکی هستی؟》
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خندیدم و گفتم《 :از لهجه ی غلیظم معلوم نیست؟》
گفتم شاید لهجه ی همین طرفها باشه.نه من بابام روسیه ایی و مامانمم ایرانی هستن.آهان خوشبختم تاتیال جون.خندیدم و گفتم《 :تاتیال نه تاتیانا》.
هان؟ آهان همونخندیدم و گفتم《 :من مزاحمتون نشم برم》.
نه بابا مراحمی ،به امید دیدار.لبخندی زدم و به سمت دستشویی رفتم.
از دستشویی که برگشتم با ثنا برگشتم خونه.
ازشون اجازه گرفتم تا یک مقدار استراحت کنم.
تو اتاقم دراز کشیدم که در اتاق به صدا در اومد.
بلند شدم و گفتم《 :بفرماید》
در اتاق باز شد و بابام اومد داخل.
بابامم که مثل من فارسی صحبت کردن براش سخت بود به روسی گفت《 :دخترم وقت داری؟》
بله وقت دارم .بفرمایدمیخوام یک چیزی بگم اما آروم باشچشم پدر بفرمایدبا شنیدن حرف بابام کپ کردم و گفتم《 :بابا》
که گفت

دخترم مجبوریم بریم.اما بابا ما تازه امروز اومدیم.دخترم تو اینجا بمون ولی ما برای کار باید بریم روسیه.بابا قبول دارم تو رئیس شرکتی اما نمیشه که هر لحظه اونجا باشی.دخترم تو این شراکت سود خیلی زیادی هست.خب پس مامان رو نبر.مامانت یکی از سهام دارهاست باید بیاد.باحالت زاری گفتم《 :اوف آخه بابا من نمیخوام بیام》.
نیا دخترم نیا ،تو بمون تا ما کارها رو بکنیم و برگردیم.وقتی دیدم کاری از دستم ساخته نیست گفتم《 :زود بیایدها》.
خندید و سرم رو بوسید و گفت《 :چشم دختر خوشگلم》.
یک هفته است بابا اینا برگشتن روسیه .من و ثنا هم هرروز خیابون های تهران رو وجب میکنیم.
تو اتاقم نشسته بودم که گوشیم زنگ خورد .به گوشیم نگاه کردم .شماره ،شماره ی روسیه ایی بود.
به روسی جواب دادم《 :بله؟》
سالم .خانوم پوتین؟بله خودمم.خوب هستید؟خیلی ممنون شما؟من معاون پدرتونم.آهان شناختم اقای...میخوام یک خبر بهتون بدم که باید آرامش خودتون رو حفظ کنید.باترس پرسیدم《 :چی شده؟》
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پدرتون همراه مادرتون راهی شرکت شده بودن که تو راه تیراندازی کردن.یعنی به عبارتی ترورشون کردن .خدا رحمتشون کنه.
هیچی نفهمیدم .هیچی .گوشی از دستم افتاد .سرگیجه شدیدی گرفتم.
شروع کردم به جیغ کشیدن.
مادربزرگم باترس وارد اتاق شد و گفت《 :چی شده دخترم؟》
خودم رو پرت کردم تو بغلش و گفتم《 :مامان جونم؟》
چی شده دخترم؟مامان و بابامخب؟مردن.این رو که گفتم مادربزرگ ازم فاصله گرفت و ایستاد.
با لرزشی که تو صداش موج میزد گفت《 :چی میگی؟》
زار میزدم و میگفتم《 :مردن رفتن از پیشم》.
مامان بزرگ دستش رو روی قلبش گذاشت و افتاد زمین و شروع کرد به ناله کردن
با ترس به سمتش رفتم و تکونش دادم《 :مامان بزرگ چی شده؟ چی شده؟》
بدو بدو به سمت در اتاقم رفتم و داد زدم《 :ثنا؟ثنا؟》
ثنا بدو بدو اومد و گفت《 :چی شده؟》
اما با دیدن مامان بزرگ جیغ زد و به سمت مامان بزرگ اومد.
ثنا زنگ زد به آمبوالنس و اومدن و مامان بزرگ رو بردن.
همراه ثنا رفتیم بیمارستان .پشت در اتاق عمل منتظر ایستاده بودیم
که در اتاق باز شد و دکتر بیرون اومد.
ثنا گفت《 :آقای دکتر؟ مادربزرگم؟》
سرش رو پایین انداخت و گفت《 :متاسفم》.
دستم رو روی سرم گذاشتم و از حال رفتم و فقط صدای جیغ های ثنا بود که توی سرم اکو میشد.

چشمام رو که باز کردم تو اتاقی از اتاق های بیمارستان بودم.
همه اتفاقات یادم افتاد .زدم زیر گریه .خدایا ما که خوشبخت بودیم چرا؟ چرا اینطوری شد؟ چرا تو یک روز زندگیم تباه شد؟
در اتاق باز شد و ثنا اومد تو .اونم با دیدن من زد زیر گریه .اومد سمتم و من رو بغل کرد .زار میزدیم و گریه میکردیم.
ثنا گفت《 :من که بی کسم .حداقل پدر و مادر تو هستن》.
باشنیدن این حرفش با شدت بیشتری گریه کردم و گفتم《 :اونا هم دیگه نیستن اونا هم تنهام گذاشتن منم بی کس
شدم》.
باهم گریه میکردیم و به فکر زندگی بودیم که نامعلوم بود.
مامان و بابا رو تو روسیه خاک کردن.
مامان بزرگم تو بهشت زهرا خاک کردن.
چهلم مامانماینا که بود مجبور شدم برم روسیه .همه چیزشون به من رسیده بود.
به معاون بابام گفت همه ی امالک و شرکت های بابا و مامان رو بفروشن و من برگردم ایران پیش ثنا.
اون روز چهلم مامان بزرگمهم بود.
ثنا پیشم زنگ زد و گفت که نصف امالکش به من و نصف دیگه به ثنا رسیده.
چند هفته ایی طول کشید تا همه چی رو بفروشیم.
پلیسها هم دنبال کسایی بودن که این کار رو با مامان و بابام کردن.
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وقتی برگشتم ایران با ثنا تو اون عمارت بزرگ و بی روح بودیم.
دلم گرفته بود .لباسام رو پوشیدم و راهی کوچه و خیابون ها شدم.

همینجوری داشتم راه میرفتم که یکدفعه محکم خوردم به یک نفر .سرم رو که بلند کردم به روسی ازش عذرخواهی کردم
که یادم افتاد ایرانم و به فارسی ازش عذرخواهی کردم که لبخندی زد و گفت《 :عیبی نداره .تو روسی هستی؟》
یک جورایی میشه گفتگفت《 :من محمدم》.
منم تاتیانا.پسره قیافه ی جذاب و خوش رویی داشت .اونهم با من هم قدم شد و گفت《 :چند سالته؟》
نوزدهبهت میخوره ،منم بیست و هفت سالمهولی به تو نمیخورهخندید و چیزی نگفت.
اون خیابون رو دور زدیم و برگشتیم سمت عمارتمون که یک کاغذی رو سمتم گرفت و گفت《 :کمکی نیاز داشتی بهم زنگ
بزن》.
برگه رو ازش گرفتم و تشکر کردم.
تلفنش زنگ خورد با سر ازم خداخافظی کرد و تنها چیزی که شنیدم این بود که《 :سالم اقا شروین》.
...آره بابا یک هلوشهم پیدا کردم.و چون ازم فاصله گرفت دیگه هیچی نشنیدم.
وارد خونه که شدم ثنا گفت《 :اون پسره کی بود؟》
گفت که اسمش محمدبهت چی داد؟شمارهآهانی گفت و رفت.
چند هفته ایی از تماس من و محمد میگذره .یک حس عجیبی نسبت بهش داشتم اون مهربونیهاش و یا به قول ثنا غیرتی
شدنهاش برام خیلی خوب بود.
اون روز محمد گفت بیا خونه ام و منم که خیلی بهش اعتماد داشتم قبول کردم.
وقتی داشتم میرفتم ثنا کلی حرف زد و نصیحتم کرد که نباید برم و این حرفها ولی گوش من بدهکار نبود و رفتم خونه اش.
جلوی درشون که بودم سایهی یک نفر رو دیدم ولی بعد بر حسب اینکه توهمی شدم به سمت در رفتم و زنگ در رو زدم.
در که باز شد محمد با خوشرویی در رو باز کرد و دستش رو باز کرد که برم تو بغلش .خواستم برم تو بغلش که با ضربه ی
محکمی که از پشت به سرم زدن هیچی نفهمیدم و چشمهام رو بستم.
(دلبر)
پلیس رد همکار های شروین رو زده بود.
تیپ خیلی جلف و به قول خودمون تیپ دختر خیابونی ها رو زدم و گردنبندی که بهش ردیاب وصل بود رو دور گردنم انداختم.
پلیس حتی توی دستبندم هم ردیاب کار گذاشته بود که اگه یکیش رو ازم گرفتن اونیکی باشه.
چون شروین نبود به سرعت از خونه زدم بیرون .سوار ماشینم شدم .تو این دو سال خیلی چیز ها تغییر کرد و اولیاش خود
من.

وارد کافی شاپ شدم .دنبال شخص مورد نظر بودم که چشمم به همون پسر افتاد که دنبالش بودم.
با طنازی از کنار میزشون رد شدم که جونی گفت که برگشتم و بهش چشمکی زدم.
وقتی دید بهش نخ دادم به سمتم اومد و گفت《 :خانومی شماره بدم؟》
خودم رو لوس کردم و جوری که مثال خجالت میکشیدم سرم رو انداختم پایین و گفتم《 :اوم خب نمیدونم》.
که سریع کاغذ و خودکاری رو از جیباش در آورد و شماره اش رو نوشت و بهم داد.
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شماره رو ازش گرفتم و انداختم تو جیبم .پسر نشست و منهم رو به روش نشستم که گفت《 :وای دختر تو چقدر جیگری》.
بوسی واسش فرستادم که گفت《 :جون قربون اون لبای قلوه ایت بشم من》.
خندیدم و چیزی نگفتم که پسره گفت《 :اسمت چیه؟》
صدام رو صاف کردم و گفتم《 :دلناز》.
دلناز .چه اسم قشنگی! اسم منم پوریاست.خوشبختم پوریا جون.فدات شم من.پوریا دوتا قهوه سفارش داد .قهوه رو که خوردیم گفت《 :میآی بریم خونه ام؟》
اوم خب بریم.دستم رو گرفت و به سمت ماشینش که یک پراید بود برد .سوار ماشینش شدیم .با سرعت زیادی حرکت میکرد.
جلوی یک مجتمع ایساد و ریموتش رو درآورد و در پارکینگ رو باز کرد.
وارد پارکینگ شدیم ،از ماشینش پیاده شدم و خرمان خرمان راه میرفتم که گفت《 :جون عجب هیکلی داری تو》.
پوزخندی بهش زدم و چون پشتم بهش بود ندید.
هیکلم عالی نبود و داشت مبالغه میکرد.
با هم ،هم قدم شدیم و به سمت آسانسور رفتیم.
طبقه ی چهارم ایساد .از آسانسور پیاده شدیم و به سمت خونه اش رفتیم .با کلید درو باز کرد و گفت《 :بفرما بانو》.
وارد خونه شدیم که گفت《 :تو بشین تا من بیام》.
باشه ایی گفتم و روی مبل نشستم .رفت سمت یک اتاقی و بعد چند دقیقه ایی برگشت.
کنارم نشست سرش نزدیک سرم شد .که متوجه کاری که میخواست بکنه شدم و دستم رو روی لبم گذاشتم و پساش زدم.
پوفی کشید و دستش رو به سمت جیب پشت شلوارش برد.
میدونستم االن بیهوشام میکنه پس خودم رو سپردم به خدا.
پوریا نزدیکم شد و دستش رو گذاشت روی بینیم که با هر بار نفس کشیدن و استشمام اون چیزی که تو دستش بود چشمام
سنگین تر میشد و بیهوش شدم و خودم رو سپردم به خدا.

چشمهام رو که باز کردم ،داخل یک اتاق سرد و تاریک بودم.
یک مقدار که تکون خوردم صدای قرچ و قُروچ چیزی رو زیرم احساس کردم .به اطرافم دست کشیدم .وای اینکه کاه هست.
این یعنی اینکه من تو طویله ام.
با عصبانیت به اطرافم نگاه میکردم.
مگه ما دخترها گاویم که میآرنمون طویله؟ دست و پام رو بسته بودن .گفتم《 :کسی اینجا نیست》.
که صدای چندتا دختر بلند شد که میگفتن《 :چرا ما هستیم》.
گفتم《 :چند نفرید؟》
یکی از دخترها گفت《 :فعال با تو میشیم هشتتا》.
پوفی کشیدم و گفتم《 :دخترا آروم باشید صدایی نباید از هیچکدوممون در بیاد》.
یکی از دخترا که خیلی چندش حرف میزد گفت《 :خوبه تو گفتی》.
میدونم خوبه واسه همین گفتم.دیگه صدایی از کسی نیومد .تیکه دادم به کاهی که پشت سرم بود.
سرم بدجوری درد میکرد.
با مریم هماهنگی کرده بودیم و برفرض من و مریم رفتیم مسافرت.
میدونستم شروین عصبی میشه ،اما برام مهم نبود .تو این دو سال خیلی سعی کرد بهم نزدیک بشه اما هربار به طرز بدی
پسش زدم.
با کمک ستاره و سیاوش و یک معلمی که برام گرفتن تونستم خیلی فشرده درس بخونم و مثال االن در حد یک دختر دیپلمه
سواد دارم.
سروش ازدواج کرده؛ جدید ترین خبر اینه .اما سروش زنش رو به هیچکس نشون نداد و همراه زنش از ایران رفت.
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ستاره هم میخواد با یکی از پسر عموهاش به اسم ساسان ازدواج کنه.
سیاوش فعال کسی رو زیر نظر نداره .دیگه کی موند دیگه؟
آهان ساشا .عشق زندگیم .هنوز مجرد و تنها خبری که ازش دارم همینه.

تو این دوسال اصال برنگشته ایران .دل تنگشم .خدا میدونه که فقط به خاطر ساشا و عشقمون تاحاال سرپام تا حاال این همه
سختی رو تحمل کردم.
به خاطر اونه که رفتم دنبال پلیسی ،به خاطر اینکه شروین رو نابود کنم و به خاک سیاه بنشونمش.
کم کم چشمام گرم شد و به خواب عمیقی فرو رفتم .صبح که از خواب بیدار شدم نور مستقیم میخورد تو صورتم.
دستم رو حصاره چشمهام کرد تا سایهبونی واسه چشمهام باشه .

به دور و برم نگاه انداختم.
دخترای زیاد نشسته یا خوابیده بودن .شروع کردم به شمردن .حدودا دوازده نفر بودیم .اما قیافه ی یکی عجیب برام آشنا
بود.
یواش یواش تک تک دخترها بیدار شدن .قیافه هاشون یکی از یکی خوشگلتر بود .البته دخترهای ایران قیافه های خیلی
خوشگل و جذابی دارن و بیشترشون تو دل بروهستن.
همون دختری که قیافه اش برام آشنا بود بهم نگاه کرد .پوست سفید و چشم های کشیده و روشن.
خدایا من اینو کجا دیدم.
دختره شروع کرد به گریه کردن که دختر بغل دستیش گفت《 :اه بسه دیگه .چقدر زر زر میکنی》.
اما اون بی توجه به حرف بقیه گریه میکرد .رو به دختر گفتم《 :تو کارش نداشته باش》.
که گفت《 :جفتتون برید به درک》.
اولویت با توئه.با حرص نگاهم کرد و هیچی نگفت .در طویله باز شد و یک پسر غول تشن با یک زن به قول خودمون اسکلت وارد شد .پسره
داد زد《 :زر زر نکنید خیلی رو اعصابید》.
و بعد رو به دختره گفت《 :تا آقا نیومده اینا رو مرتب کن ببینم حداقل یکیشون اینجا فروش میرن》.
با حرص دستی به پشت گردنم کشیدم .پسره همه امون رو از نظر گذروند و نگاهی به من و یکی دیگه از دخترا که خیلی
خوشگل بود انداخت و گفت《 :این دوتا شکار پوریا ست؟》
و به من و اون دختره اشاره کرد .دختره گفت《 :آره》.
پسره سری تکون داد و گفت《 :این پوریا این تیکه ها رو از کجا پیدا میکنه؟》
دختره رو به پسره گفت《 :برو بیرون ازش بپرس من کلی کار با اینا دارم》.
پسره از طویله بیرون رفت که دختره محکم دستاش رو به هم کوبید و گفت《 :پاشید پاشید》.
پوزخندی زدم و گفتم《 :دست و پامون بسته است》.
آ راس میگی.و اومد سمتم و دست و پام رو باز کرد و گفت《 :سریع کمک کن دست و پای بقیه رو باز کنیم》.
چاقوی کوچیکی که جدیدا همیشه تو جیب شلوارم بود درآوردم و به سرعت

دست و پای دخترای دیگه رو باز کردم .وقتی

دستو پای همه باز شد اسکلت جان گفت《 :خب خب تو یک صف بایستید》.
باکالفگی تو صف ایستادم.
پشت من بیاید.پشتش حرکت کردیم ما رو برد تو یک عمارت بزرگ ولی تقریبا ویرونه.
از پله ها باال رفتیم و در یک اتاق رو باز کرد .چه جالبه تو خونه اشون حموم ترک دارن .همه امون رو داخل برد و گفت:
《شامپو ،صابون ،لیف و هر چیزی که نیاز تو حموم به تعداد هست تا نیم ساعت دیگه میآم .وای به حالتون تا اونموقع کارتون
تموم نشده باشه .به والی علی محمد رو میفرستم سراغتون بعد خودتونید و محمد》.
این رو گفت و رفت .لباسهام رو در آوردم یک حوله دور خودم پیچیدم.
رفتم نشستم روی سکوی سنگی.
اول موهام رو شستم و شونه کردم و بعد بدنم رو لیف کشیدم و بعد آب کشیدم.
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همه امون حموم کرده بودیم .چشمم به اون دختره افتاد .خدایا کجا دیدمش؟ کجا؟ کجا؟
بشکنی زدم .این همه اون دختره سوریه ایه نه نه روسیه ایه است آره.
به سمتش رفتم و کنارش نشستم همینجوری اشک میریخت و اصال حواسش به دور و برش نبود.

روی شونه اش زدم که با ترس نگاهم کرد اما بعد چند دقیقه اون ترس رفت و تعجب رو جاش داد و گفت《 :دلبر؟》
گفتم《 :هیس من اینجا اسمم دلنازه خب؟》
باشه باشه اما تو اینجا چیکار داری؟میگم برات .اما دختر تو چرا انقدر گریه میکنی؟با شنیدن این حرفم دوباره زد زیر گریه و خودش و پرت کرد تو بغلم.
بغلش کردم و گفتم《 :آروم باش عزیزم ،تاتی جونم》.
اسمم تاتیناست.آهان همون.بعد چند دقیقه ایی که تو بغلم گریه کرد ازم جدا شد و گفت《 :دلب》...
اما وسط راه پشیمون شد و گفت《 :دلناز تو چرا انقدر خونسردی؟》
چون میدونم نجات پیدا میکنیم.از کجا انقدر مطمئنی؟به اطرافم نگاه کردم دیدم کسی حواسش به ما نیست .دستم رو زیر گلوم گذاشتم و طوری که مثال میخواستم قُلنج گردنم رو
بشکونم دهنم رو نزدیک گوشش کردم و گفتم《 :من پلیسم》.
جیغ بلندی زد و گفت《 :چی؟》
همه ی نگاه ها به سمت ما برگشت .با استرس به گردنم دست کشیدم و با تته پته گفتم《 :چی ...چیزه ...آهان گفتم موهات
چقدر خوشگله》.
نه نه اونیکی.آهان گفتم خیلی سفیدی.خانوم انگار متوجه شد خیلی سوتی داد که سرش و خاروند و گفت《 :آهان فهمیدم》.
چه عجب!خداروشکر اسکلت اومد و همه امون رو با خودش برد یک اتاق دیگه که پر بود از لباس های خوشگل و رنگارنگ.

اسکلت گفت《 :امشب یک مهمونی هست و خیلی از بزرگای تهران میآن اینجا شانس بیارید همینجا انتخاب بشید وگرنه باید
برید زیر دست شیخای عرب》.
روکرد به دختری که تو اتاق بود و گفت《 :سولماز به هرکدوم یک لباس میدی و با کمک دستیارات آرایششون میکنی خب؟》
چشم گیلدا خانوم.عه پس اسم اسکلت جون گیلدا ست.
گیلدا از اتاق رفت و سولماز از اول شروع کرد نگاه به هیکلمون.
و مثال میگفت《 :به این اون ماکسی قرمزه رو بده》.
به تاتینا رسید و گفت《 :پوستش سفیده و مشکی بهش میآد اما به خاطر چشمای روشنش یک لباس روشن بهش بدیم .آهان
اون دکلته زرد هلویی رو بده بهش》.
به من که رسید گفت《 :خب به تو چی بدیم؟ آهان او ماکسی قرمزه رو بده بهش تو تنت عالی میشه》.
پوفی کشیدم و به سمت اون دختره که لباس میداد رفتم .لباس رو ازش گرفتم و به سمت آرایشگری رفتم که اتاق بغلی
بود.
با دیدنم گفت《 :زود بشین که کلی کار دارم》.
نشستم که شروع کردم به آرایش کردنم .موهام رو سشوار کشید و بعد هم فرشون کرد .با دست رو شونه ام زد گفت:
《گمشو برو لباست رو بپوش》.
اداش رو درآوردم و گفتم《 :مثل آدم صحبت کن》.
-من به هرکس نگاه میکنم بعد به اندازه ی لیاقتش باهاش رفتار میکنم.
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اوه پس ما باید با تو مثل سگ رفتار کنیم.عصبی شد اما چندتا نفس عمیق کشید و گفت《 :حیف آرایش داری وگرنه حالیت میکردم》.
-زر نزن بابا.

وراهم رو کشیدم سمت اتاق پرو .لباس رو تنم کردم .ای خدا ببخش من رو که اینجوری لباس میپوشم اما فعال مجبورم به
خاطر اینکه یک زندگی خوب داشته باشم مجبورم.
تو اتاق پرو که بودم چاقوی کوچیک رو از تو جیبم درآوردم ،شلوارم رو که درآوردم مانتوی نازک نخیم رو پاره کردم و یک تیکه
اش رو برداشتم و دور رون پام بستم و چاقو رو هم گذاشتم که اگه نیاز شد ازش استفاده کنم.
تو آیینه به خودم نگاه کردم .واقعا خوشگل شده بودم .از اتاق بیرون رفتم که تاتیانا رو دیدم که روی پله ها نشسته.
به سمتش رفتم .دستی به گردنم زدم تا از وجود گردنبند مطمئن باشم.
به تاتینا که رسیدم کنارش نشستم.
بهم نگاه کرد .بدجور بغض کرده بود اما جلوی خودش رو گرفته بود.
گفتم《 :تاتیانا؟》
بله؟نجات پیدا میکنیم مطمئن باش.آروم گفت《 :از کجا مطمئنی؟ اگه پلیسی نیاد چی؟》
لبخندی زدم و گفتم《 :میریم سر نقشهی دوم》.
یکی از ابروهاش باال پرید و گفت《 :نقشهی دوم؟》
آرهچی هست؟درگوشش گفتم《 :من زن رئیس کل این تشکیالتم》.
بابهت ازم فاصله گرفت و گفت《 :چی داری میگی؟》
شونه ایی باال انداختم و گفتم《 :اینجوریاست》.
یواش یواش صدای آهنگ کل عمارت رو پر کرد .دخترا همه آماده بودن.
تو یک صف ایستادیم.
پشت سر هم از پله ها پایین رفتیم .مرد ها با هوس بهمون نگاه میکردن .بدم میاومد از این نگاه ها ولی خوبی امشب اینکه
آرایشگر به کلی قیافه ام رو عوض کرده بود و یک لنز عسلی برام گذاشته بود.
به ترتیب جلوی مردها ایستاده بودیم.

باکالفگی به دور و اطرافم نگاه میکردم که چشمم به یک مرد تقریبا چهل ساله افتاد که بهم چشمکی زد .اداش رو درآوردم و
روم رو ازش گرفتم.
دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و گفتم《 :بسه بابا جمع کنید این مسخره بازی رو》.
با صدای داد من صدای آهنگ هم قطع شد .خواستم برم که دستم توسط کسی کشیده شد.
برگشتم و به کسی که دستم رو کشیده نگاه کردم که با اون پسر غول تشن مواجه شدم .زمزمه کنان گفت《 :برگرد سرجات و
زر اضافی نزن》.
دستم رو محکم از دستش کشیدم و در گوشش گفتم فقط پنج دقیقه ،پنج دقیقه میایستم ومیرم فهمیدی؟
دندون قروچه ایی برام رفت و گفت《 :باشه برو سر جات》.
تنه ایی بهش زدم و رفتم سرجام ایستادم .بعد از دو دقیقه یک پسره اومد و گفت《 :آقا اومدن》.
که با شنیدن این حرفش همه از جاشون بلند شدن .وا ...کی میخواد بیاد حاال؟ رئیس جمهور که نیست .در عمارت باز شد و یک
پیرمرد تقریبا پنجاه و خورده ایی ساله وارد خونه شد .پشت سرش یک پسر جوون اومد .صدای آهنگ قطع شده بود .همه تا
کمر خم شدن و پیرمرده با اقتدار از بین همه اشون عبور کرد.
اومد جلوی ما ایستاد .از اول شروع به دیدن کرد.
به تاتیانا که رسید مکثی کرد و دستش رو گذاشت زیر چونه ی تاتیانا و گفت《 :این دختر واسه من》.
داد زدم《 :غلط نکن به آبجی من دست نمیزنی》.
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باعصبانیت به سمتم اومد و دستش رو روی گلوم گذاشت و گفت《 :چه زری زدی؟ هان؟》

پام رو بلند کردم و زدم جای حساسش .دامنم رو باال دادم و چاقو رو درآوردم .رفتم پشت پیرمرده و چاقو رو گذاشتم روی
گلوش و گفتم《 :حاال فهمیدی چه زری زدم؟》
گیلدا داد زد《 :دختر داری چیکار میکنی؟ ولش کن خیره سر》.
تو زر نزن به تو هیچ ربطی نداره.پیرمرده گفت《 :دخترم آروم باش آروم》.
پوزخندی زدم و گفتم《 :خودت داری میگی دخترم .بعد زر اضافی میزنی که این دختر واسه من؟》
داد زدم《 :آره؟》
نه دخترم من اشتباه کردم.داد زدم《 :ببینید من رو اگه فقط یکیتون به من و تاتیانا نزدیک بشید میکشمش .فهمیدید میکشمش .چیزی هم واسه از
دست دادن ندارم》.
پیرمرده رو پرت کردم که روی زانو افتاد .بلند شد و سمتم اومد که چاقو گرفتم سمتش و گفتم《 :فکرشم از سرت خطور
نکنه》.
پیرمرده با غضب نگاهم کرد و گفت《 :بعدا به حسابت میرسم》.
اداش رو درآوردم چیزی نگفت و رفت .پسر جوونی که کنار پیرمرده بود بهم لبخندی زد که گفتم《 :چیه؟》
سرش رو به نشونه ی هیچی تکون داد .گیلدا بالخره اجازه داد یک ذره بریم بشینیم.
رفتم سمت آشپزخونه که آب بخورم که دستم توسط کسی کشیده شد.
خواستم جیغ بزنم که دستش رو روی دهنم گذاشت.
وای خدا یعنی فاتحه؟ چشمام رو محکم روی هم فشار دادم اما بالخره جرئت کردم و چشمام رو باز کردم .این اینجا چیکار داره؟

چشمهام رو ریز کردم و قبل از اینکه من حرکتی کنم گفت《 :اگه پات رو بزنی جایی که نباید بزنی بد کالهمون میره تو
هم》.
چشمهام رو ریزتر کردم که خندید و گفت《 :دستم رو از دهنت بر میدارم فقط کافیه جیغ بزنی تا نشونت بدم》.
سرم رو به نشونه ی باشه تکون دادم که دستش رو از روی دهنم برداشت تند تند گفتم《 :خیلی کرمی .آشغال عوضی یک
وری بیشعور خفه شدم گوریل در ضمن شما کی باشی واسه من تعیین تکلیف کنی؟》
نزدیک گوشم شد و گفت《 :امشب میفهمی من کیم .اما اینجا نه؛ تو اتاقم .باهات کاری ندارم فقط میبرمت اتاق تا حرفهام
رو بهت بگم پس مخالفت نمیکنی》.
اصال فکرشم نکن.با خنده گفت《 :میبینیم》.
ازش فاصله گرفتم و زبونم رو درآوردم و گفتم《 :میبینیم》.
خندید و چیزی نگفت .راهم رو کشیدم و داشتم میرفتم که دست یکی رو روی کمرم احساس کردم به سرعت برگشتم عقب
که با دیدن اون غول تشن گفتم《 :چیه؟》
تو هم تیکه ی بد نیستیها.غول تشن به خدا انقدر جیغ میزنم آبروی خودت و اون آقای پیر پاتالت بره.عصبی گفت《 :بزار امشب که مهمونها رفتن به حسابت میرسم》.
برو بابایی بهش گفتم و به سمت دخترا رفتم.
تاتیانا تا من رو دید بغلم کرد و گفت《 :خیلی ممنونتم دلناز خیلی》.
کاری نکردم دیونه.ازم جدا شد و لبخند تلخی زد و گفت《 :دلناز از ایران و هرچی ایرانیه بدم میاد》.
وا چرا؟من بابام روسیه ایه و مامانم ایرانی و اگه حساب کنی من روسیه ایم .نوزده سالمه اما تا حاال ایران نیومده بودم .اومدیمایران مامان و بابام برای یک کاری دوباره برگشتن روسیه.
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آهی کشید .با بغضی که تو صداش به وضوح مشخص بود گفت ادامه داد《 :اما به جای خبر برگشتنشون خبر اینکه ترورشون
کردن رو واسه ام فرستادن .وقتی مادربزرگم این حرف رو شنید سکته کرد و مرد .فقط یک دختر خاله واسم مونده بود که اونم
فکر کنم دیگه اصال در انتظارم نیست》.
با لبخند گفتم《 :خوشحال باش که زندگیت مثل من نیست .خوشحال باش که میدونی پدر و مادرت دوستت داشتن و از این
دنیا رفتن .خوشحال باش عقده ایی نشدی .خوشحال باش به خاطر پونصد هزار تومان نفروختن ات .خوشحال به خاطر اون
پونصد هزار مجبور نشدی هرچی درد احساس کنی .خوشحال باش》.
و لبخندی زدم ازش رو گرفتم .به خودم قول دادم که دیگه به گذشته فکر نکنم دیگه خودم رو روزی صدبار نفرین نکنم .قول
دادم و سرقولمهم هستم.
گیلدا دوباره صدامون کرد .باکالفگی رفتیم و ایستادیم .اول از همه اون پیرمرده که رئیسشون بود بلند شد و یکی از دخترها
رو انتخاب کرد و رفت .دختره هم که انگار بدش نیومده بود چون با نیش باز با پیرمرده رفت.
مردا پاشدن تا یکی از ماها رو انتخاب کنن .اون لحظه حس گوسفندی رو داشتم که میخوان قربونیش کنن و خریدارها هم
دارن نگاه میکنن هیکل میکلشون خوبه یا نه.
یک مرده به تاتیانا نزدیک شد که عصبی نگاهش کردم که بهم گفت《 :واسه خودت نگه دار حوصله ی دردسر ندارم》.
شیش تا از دخترا انتخاب شدن و رفتن.
پیرمرد دیگه ایی تو مجلس نبود ،هه .اون پسر جوون به سمت ما اومد گیلدا با تعجب گفت《 :تو هم آره محسن؟》
اون پسره که تازه فهمیدم اسمش محسنه اخمی کرد و رو به گیلدا گفت《 :مگه من مرد نیستم؟》
گیلدا گفت《 :باشه آروم باش! ببخشید .یکی رو انتخاب کن》.
اومد سمت من و دستش رو زیر چونه ام گذاشت و بهش فشار آورد که سرم رو تند تند این ور اون ور تکون دادم که دستش
رو از زیر چونه ام بر داشت و با خنده گفت《 :این وحشیه رو واسه من آماده کنید》.
دستم رو تکون دادم و گفتم《 :برو بابا من صد سال سیاه نمیآم با تو توی یک اتاق》.
لبخندی زد و گفت《 :محمد ،اصغر ببرینش》.
به سمتم اومدن که چون گنده بودن و من ریز از وسطشون در رفتم و اینا هم افتادن دنبالم که باالخره گرفتنم.
منم فقط لگد پرت میکردم اینور و اونور.
به پله ها که رسیدیم گفتم《 :باشه باشه خودم میرم بذارم زمین》.
اون محمد و اصغر به اون محسن یک وری نگاه کردن که سرش رو به نشونه ی بذاریدش زمین تکون داد .الکی مثال.
من رو که زمین گذاشتن گفتم《 :محسن گاو》 و بدو بدو رفتم باال.

رفتم تو یک اتاقی که صدا ازش میاومد .در رو که باز کردم دخترا بهم نگاه کردن.
یکی از دخترا با اکراه گفت《 :اه خدا بده شانس که پسره خوشگلی تو رو خواست》.
توف به شرفش بیاد میخوام صد سال سیاه نخواد.به دخترا گفتم《 :چاقو دارید؟》
یکی از دخترا از جیبش یک چاقو در آورد و گفت《 :آره اما میخوای چیکار؟》
میخوام خودم رو نجات بدم.با بیخیالی چاقو رو بهم داد .دامنم رو دادم باال که دخترا با دیدن پارچه ایی که دور رون پام بسته بودم با تعجب نگاهم کردن.
یکیشون گفت《 :دختر تو مگه قاتلی؟ یا برعکس پلیس و خائنی؟》
من ترکیبی کار میکنم.با تعجب گفت《 :یعنی پلیسی؟》
اگه پلیس بودم تن به این ذلت نمیدادم.آره راستم میگی دیگه.چاقو رو جاساز کردم .داشتم میرفتم که گیلدا گفت《 :هوی وحشی؟》
وحشی عمه اته.اومد گلوم رو فشار داد و گفت《 :درست صحبت کن》.
پوزخندی زدم و همون دستش رو که روی گلوم بود گرفتم و پیچوندم.
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هلش دادم سمت دیوار و حاال من داشتم گلوش رو فشار میدادم.
گفتم《 :ببین من رو! همچین سر به نیستت میکنم که هیچکس نفهمه .پس زر زر اضافی نکن》.
باشه باشه غلط کردم.دیگه زر اضافه نمیزنی؟نه به خداکاری به کارم نداری؟نه دیگه تو رو خدا ولم کن خفه شدم.ولش کردم و گفتم《 :کافیه زر بزنی تا ببینی چیکار میکنم》.
گیلدا گفت《 :باشه کاری باهات ندارم اما برو اون اتاق ته سالن》.
باشه.قدمام رو تند کردم به سمت اون اتاقه رفتم .وارد اتاق شدم.
با این لباسا سخته نقشم رو عملی کنم .پس کمد رو باز کردم و یک لباس و شلوار مردونه برداشتم.

سریع اون لباس بلند و قرمز رو در آوردم و پیراهنی که واسه خودش مانتویی بود رو با شلواری که انقدر بلند بود که مجبور
شدم دوبار تاش بزنم پوشیدم.
چاقو رو آماده برداشتم و گذاشتم تو جیب شلوارم.

پشت در اتاق کمین کردم تا در باز شد رفتم پشت این محسن و چاقو رو گذاشتم زیر گلوش.
اونم معلوم بود حرفه ایه چون با یک حرکت چرخید و من رو تکیه داد به کمد.
مجبور شدم از مهارت دخترونه ام استفاده کنم پس بغض کردم و با بغض نگاهش کردم.
سریع ازم فاصله گرفت که به سمتش رفتم و من هلش دادم سمت دیوار.
حواست باش هیچوقت گول نخوری من دختری نیستم که تسلیم بشم.در گوشم گفت《 :من سرهنگ امیریم》.
چشمام رو چند بار سریع باز و بسته کردم و سریع ازش فاصله گرفتم
با تته پته گفتم《 :م...من یع ...یعنی ...م ...من ...ن ...نمیدونستم》.
مشکلی نیست.خب بهتون اصال نمیآد.من رو بیخیال خودت رو بچسب .با این لباس و آرایش خیلی خوب شدی.ممنونم.بشینروی تخت نشستم که گفت《 :خیلی خوب تونستی نقش یک دختر وحشی رو بازی کنی》.
تو دلم کلی فحش اش دادم اما بهش لبخند زورکی زدم.
گفتم《 :من یک نقشه دارم》.
بگو!شما نیرو رو خبر میکنید تا بیان اینجا فردا؟اوم باشه خبر میکنم این خیلی بهتره.من برم؟نه امشب مجبوری اینجا بخوابی.پوفی کشیدم و گفتم《 :باشه اگه یک تشک و یک بالشت بدید به من ،منم کفه ی مرگم رو میذارم به خواست خدا》.
خندید و از تو کمد یک تشک و بالشت در آورد و گفت《 :تو روی تخت بخواب من زمین میخوابم .در ضمن صبح زود بیدارت
میکنم》.
سرجام نشستم و گفتم《 :این قضیه برای من بد تموم میشه》.
چرا؟-چون شوهر من...
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با تعجب گفت《 :شوهرت؟》
آره شوهرم رئیس کل این تشکیالت.اسمش چیه؟شروین محتشم.با چشمهای گرد شده گفت《 :چی میگی؟ اون که خیلی خطرناکه .این آقا آقا هست که بهش میگن》
خب؟اون از شروین میترسه.بابهت گفتم《 :نه بابا؟》
واهلل.میشه من برم خواهش میکنم.آره بری بهتره.ممنون.لباس قرمز رو برداشتم و از اتاق رفتم بیرون و به سمت اتاق خودم حرکت کردم.
همه اشون خواب بودن .من هم گرفتم یک گوشه خوابیدم و به فکر آینده ی نحسی بودم که قرار بود سرم بیاد.

صبح که از خواب بیدار شدم هیچکس تو اتاق نبود.
رفتم پایین که دیدم همه اشون نشستن منتظر من.
اون پیرمرده با اخم گفت《 :به به خانوم .میخوابیدی زود هنوز》.
تصمیم داشتم.خیلی زبون درازی.تقصیر من نیست خدادادیه.کم پرو باش.خب خدا زیبایی رو میده من چی کار کنم زیادی بهم رو داده خوشگل شدم؟بلند شد و اومد سمتم و دستش رو بلند کرد بخوابونه تو گوشم که زل زدم بهش و گفتم《 :اون دستت اگه پایین تر بیاد
بدبختت میکنم》.
پوزخندی زد و گفت《 :با چی مثال؟》
من هیچ حرفی رو بی حساب نمیزنم اگه چیزی دستم نداشته باشم.با خونسردی دستش رو آورد پایین و گفت《 :خب راهنمایی کن》.
لبخندی زدم و گفتم《 :شروین》
باشنیدن اسم شروین رنگ از روش رفت و گفت《 :چی میگی؟ شروین به تو چه ربطی داره》.
سرم رو تکون دادم و گفتم《 :هیچی .ذهنت رو مشغول نکن》.
ببین اگه به زبون خودت حرف نزنی به زبون خودم ازت حرف میکشم.به زبون خودم حرف نمیزنم خب؟عصبی پاهاش رو زمین میکوبید و میگفت《 :دخترم بگو!》
اوم این زبون شماست؟داد زد《 :تو نمیخوای آدم شی؟》
نوچ فرشته ها هیچ وقت آدم نمیشن.به سمتم اومد اینسری واقعا عصبی بود و میدونستم یک چک نوش جان میکنم که با صدای مرده که نفس زنان میگفت:
《آقا آقا آقا پلیس》...

اون پیر خرفت هم مثل سگ ترسیده بود و داد زد《 :اینجان؟》
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نه آقا تو راهن نزدیک اینجان.پس وقت داریم.و رو به گیلدا گفت《 :همه ی دخترا رو ببر تو کامیون میدونی که باید چیکار کنی؟》
بله بله آقا میدونم.خوبه پس من منتظرم سریع کارها رو انجام بده زود زود.داد زد《 :باشمام زود باشید》.
گیلدا و اصغر به خودشون اومدن و به سرعت به سمت باال رفتن.
به سرعت همه کارو کردن.

یک کامیون اومد که گیلدا همه امون رو برد اونجا .گوشه ایی از کامیون کز کردم .چندتا کارتون گذاشتن جلومون که اگه ماشین
رو گشتن مارو پیدا نکنن.
ماشین حرکت کرد .هی خدا خدا میکردم سرهنگ امیری هم بیاد.
چند ساعت بود که تو راه بودیم از گرمای زیاد دیگه درحال پخته شدن بودیم.
خودمون رو به کامیون کوبیدیم و کلی سر و صدا ایجاد کردیم .دیگه از پلیسها نا امید شده بود میریم سر نقشه ی شماره ی
دو.
در کامیون باز شد و اون کارتون ها رو بیرون بردن .اصغر و محمد اومدن داخل و با قیافه های برزخی گفتن《 :کی سر و صدا
درست کرد》.
با شجاعت گفتم《 :من بودم》.
محمد اومد در رو بست و چندتا ضربه زد که کامیون دوباره حرکت کرد.
محمد سمتم اومد و یغه ام رو گرفت و گفت《 :تو دیگه خیلی پرو شدی باید یک درس حسابی بهت بدم》.
داد زدم《 :تو میدونی من کیم؟》
پوزخندی زد و گفت《 :تو یک ه*ر*ز*ه بیشتر نیستی》.
پوزخندی زدم و گفتم《 :نوچ نوچ خیلی اشتباه کردی این حرف رو زدی و خیلی در اشتباهی ،من دلبر زن شروین رئیس کلتون و
اون به قول شما آقا هستم》.
محمد با شنیدن این حرف با ترس یک قدم ازم فاصله گرفت.
دستش شل شد و از روی یغم افتاد.
گفت《 :دروغ میگی》.
میتونیم امتحان کنیم گوشیت رو در بیار و زنگ بزن به شروین زود باش!نیازی نیست معلومه داری دروغ میگی.ببین اگه گوشیت رو ندی دودمانت رو نابود میکنم.محمد که انگار تردید داشت گوشیش رو در آورد و به شروین زنگ زد .بعدچند دقیقه جواب داد.
...الو سالم شروین آقا....چیزه میخواستم یک سوتفاهمی رو رفع کنم .یک دختری اینجا هست که ادعا میکنه زن شماست میخواستم ثابت کنم دروغمیگه.
صدای داد شروین از پشت گوشی میاومد.
گوشی رو از محمد گرفتم و زدم زیر گریه و گفتم《 :شروین؟》
جانم دلبرم فدات شم کجایی؟شروین من رفته بودم بیرون که اینا من رو دزدیدن بعدم من رو آوردن اینجا حتی نذاشتن بگم زن توام خیلی اذیتم کردن.حتی میخواستن من رو بفروشن .خیلی رنج کشیدم شروین.
شروین داد زد《 :اونا خیلی غلط کردن فقط برگردن ایران سرشون رو از تنشون جدا میکنم .دلبر خوشگلم فداتشم گوشی رو
بده به محمد》.
چشم.گوشی رو به سمت محمد گرفتم و پوزخندی زدم بهش که با ترس گوشیش رو ازم گرفت.
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صدای داد شروین که به محمد بد و بیراه میگفت و تهدیدش میکرد واضح میاومد.
چشم آقا برمیگردیم االن زنگ میزنم به آقا میگم که شما امر کردید که برگردیم....چشم چشم....حتما آقا....شروین آقا به خدا من......کار من نیست به خدا .من حتی خبر نداشتم ایشون همسر شماست....چشم فعال.تلفن رو قطع کرد و گفت《 :معذرت میخوام خانوم اگه اینجا ناراحتید میتونید بیاید جلو بشینید》.
نیازی نیست اما حق ندارید این کارتون هارو بزارید ما نمیتونیم نفس بکشیم.چشم خانوم پس اگه کاری ندارید من برم جلو بشینم.میتونی بری.خیلی ممنون خانوم.محمد چندتا ضربه به کامیون زد که کامیون ایستاد.
محمد دست اصغر که هنوز تو بهت بود رو کشید و از کامیون پیاده شدن.

نشستم که یکی از دخترا با بهت گفت《 :تو یعنی زن صاحب کل این تشکیالتی؟》
اه آره منم.یکی دیگه از دخترا گفت《 :مگه این رئیس چند سالشه؟》
بیست و شش ،بیست و هفت.وای خیلی جوونه که.آره خیر سرش.تاتیانا که تا اون موقع ساکت بود گفت《 :دلبر؟》
بله؟لبخندی زد و گفت《 :هیچی》.
تعجب کردم .این تاتیانا چرا اینجوری کرد؟ دیگه دخترا چیزی نپرسیدن و راه برگشت تو سکوت سپری شد.
وقتی رسیدیم سریع وارد عمارت شدم .گیلدا اومد سمتم و گفت《 :هوی؟ زن شروین خان کیه؟》
پوزخندی زدم و گفتم《 :همینی که داری باهاش حرف میزنی》.
با تعجب به من نگاه کرد و بعد تا کمر جلوم خم شد و گفت《 :ببخشید خانوم من نمیدونستم که شما》...
حرف نزن گمشو برو.چشم خانوم.آقا که اومد با ترس و لرزش صدایی که تو صداش به وضوح احساس میشد گفت《 :دخترم دلبر تو همسر شروینی؟》
پوزخند صدا داری زدم و روی مبل نشستم و پای راستم رو روی پای چپم انداختم و گفتم《 :خودمم》.
کنارم نشست و گفت《 :ببین دخترم من نمیدونستم که تو》...
آهان یعنی اگه میدونستی زن شروینم بهم احترام میذاشتی .چون زن شروینم آدمم و اگه زنش نبودم آدم هم نبودم.-نه دخترم ولی...
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واسه من ولی و اما نیار حرف آخر من اینه و رو حرف من نمیشه حرف زد .حتی شروینم نتونسته رو حرف من حرف بزنه تو کهعددی نیستی.
و بهش پوزخندی زدم.
دخترم اگه شروین بفهمه بدون فوت وقت همه امون رو میکشه تو که نمیخوای قاتل بشی؟به تو ربطی داره؟دخترم...با صدای عربده ی شروین ،آقا سریع از جاش بلند شدن و حرفش رو نصفه رها کرد.

شروین داد زد《 :حاال کارت به جایی رسیده که زن من رو میدزدی؟》
و بلندتر داد زد《 :آره؟》
نه پسرم شروین ببین من...اما شروین هیچی نگفت و هلش داد که افتاد زمین .بعدش به سمتش رفت و یغه اش رو گرفت و گفت《 :میکشمت حسن
میکشمت》.
و گلوش رو فشار داد و گفت《 :تو یک سگ صفت مفنگی بیشتر نبودی .من تو رو از اون لجنزار بیرون آوردم .من تو رو به
اینجایی که هستی رسوندم .حاال زن من رو میدزدی آره؟》
رنگ آقا یا همون حسن کم کم داشت کبود میشد.
با ترس به سمت شروین رفتم و گفتم《 :شروینم ولش کن؛ ولش کن مرد》.
این سگ صفت باید بمیره.نکن شروین تو رو خدا تو رو جون من اگه برات ارزش دارم ولش کن.با شنیدن حرفم سریع دستش رو از روی گلوی حسن برداشت که حسن شروع کرد به سرفه کردن.
انقدر سرفه کرد که رنگش قرمز شد.
شروین اومد سمتم و گفت《 :حالت خوبه دلبرم؟》
اوهوم خوبم شروین.دلبر قسم میخورم این کارا اصال دخلی به من نداره ،این کارا کار باباته.من فقط برای اینکه بابات تو رو از من نگیره اینکار رو کردم حتی مدرکم دارم که هیچکاری نکردم.
با چشمای گرد شده نگاهش کردم و گفتم《 :بابام؟ بابای من که انقدر پول نداره .پس ...پس چطور؟》
دلبر یک چیزایی هست که نمیدونی یک چیزایی هست که باید بدونی باید بریم .باید بریم که همه چی رو بهت بگم و حتیداستان واقعی مرگ دلناز.
ودستم رو کشید که بریم اما با صدای آژیر ماشین پلیس همه امون به صدا گوش فرا دادیم و

انتظار هرعکس العملی رو داشتم جز اینکه شروین بگه《 :دلبر من مدرک دارم باید پیداش کنی قبل از اینکه بابات با
جاسوساش پیداش کنن باید تو پیداش کنی خواهش میکنم دلبر من کاری نکرد》.
یعنی به اشتباه دنبال انتقام بودم؟یعنی با اینکار داشتم بابای خودم رو به کشتن میدادم؟
من چقدر پست شده بودم .چقدر عوضی شده بودم که ندیدم شروین عاشق منه .ندیدم شروین به خاطر من همه چی رو به
جون خریده.
ندیدم که ،که شروین سادیسم داره و هرکاری میکنه بعدش یادش میره.
این دلبر من نبودم .من که ظالم نبودم .من که کینه ایی نبودم .من که دروغ نمیگفتم .این من نبودم ،حیون انتقام بود که تو
وجودم رخنه کرده بود.
گفتم《 :باشه باشه پیداش میکنم اما از کجا؟》
در گوشم گفت《 :ادریس محمدی .برو دنبال اون》.
-چشم اما به یک شرط.
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چه شرطی؟من رو ببخش.صورتم رو بین دستاش گرفت و بهم نگاه کرد و بعد گونه ام رو بوسید.
-تو من رو ببخش دلبر! تو من رو ببخش!

بغض کردم .یکدفعه صدای شکسته شدن در اومد که بعدش کلی پلیس مسلح وارد شدن و صدای بلند پلیسی میاومد که
میگفت《 :تسلیم شین》.
حسن دستش رو گذاشت پشتش ،رو سرش و زودتر از همه به سمت پلیسا رفت و خودش رو تسلیم کرد.
همون پلیسه با صدای بلندش گفت《 :بقیه هم بدون دردسر خودشون رو تسلیم کنن و بیان》.
که یکدفعه صدای تیر اندازی اومد که باعث جیغ من شد که با حصاره دستای شروین به خودم اومدم.
شروین من رو کنار کشید و در آغوشش گرفت.
شروین من میترسم.آروم باش دلبرم آروم باش.شروین من عذاب وجدان دارم .من نمیدونستم تو این کار رو نکردی .فکر میکردم کاره توئه.میدونم عزیزم واسه همین رفتی پلیس شدی از اولش خبر داشتم.با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم《 :از کجا فهمیدی؟》
من یک روزی دنبالت اومدم که اول رفتی پیش مریم و بعدشم با مریم رفتید واسه آموزش.خب من فکر کردم تو با این باند هم دستی و ،خب ،یعنی منم دخترم خب .خودم رو جای اونا گذاشتم و کلی ناراحت شدمخواستم به فرض خودم انتقام اون دخترا رو بگیرم ولی من خیلی احمقم.
دلبرم انتقام تو خیلی بزرگتر از این حرفها بود و فک نکنم این انتقام کوچیک مختص اون همه دختر باشه.بهش حق دادم .راس میگه .من انقدر باهاش بدرفتاری کردم که خودش حس کرده من ازش بدم میآد خودش میدونست که
یک روزی ازش انتقام میگیرم.
انقدر دلم واسش سوخت ،انقدر دلم واسش سوخت که فقط خودم و خدا درکش میکنیم .من رو محکم بغل کرد.
انگار نه انگار که پشت سرمون داشتن تیراندازی میکردن.
آروم آروم اشک میریختم .یکدفعه صدای آخ بلند یک نفر اومد برگشتم که دیدم به محمد تیر زدن.
پلیس همه اشون رو یکی یکی دستگیر کرد.
به سمت شروین اومد که گفت《 :من کاری نکردم》.
پلیس که پوزخندی رو لبش بود گفت《 :آدم رئیس یک باند قاچاق باشه و هیچکاری نکرده باشه؟》
این باند برای من نیست.بقیه مسائل رو تو دادگاه به قاضی بگو نه من.و شروین رو دستگیر کرده برد.
سرهنگ امیری اومد و گفت《 :خیلی ممنونم خانوم دلبر》.
خواهش میکنم سرهنگ وظیفه ام بود.ولی تو دلم یک چیزه دیگه میگفتم.
اینکه من چقدر آدم پستیام.
همه ی دخترا رو بردن اداره ی پلیس و پس از بازجویی ازشون ولشون کردن که برن پیش خانواده هاشون.
منتظر تاتیانا بودم که بیاد .که با قامتی که انگار صاحبش یک زن پنجاه سالش و یک دختره نوزده ساله به سمتم اومد.
گفتم《 :بیا میرسونمت خونه اتون》.
نه دلبر جان ممنونم نمیخوام خودم میرم.چپ چپ نگاهش کردم.

که تلخ خندید و گفت《 :باشه بریم》.
دلم واسش میسوخت چقدر زجر کشیده بود .تو یک ماه چه اتفاقاتی واسه زندگیش افتاده بود.
سوار تاکسی شدیم و اول رفتیم خونهی تاتیانا .وقتی رسیدیم به تاکسی گفتم صبر کنه تا من بیام.
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رفتیم سمت خونه اشون .تاتیانا زنگ در رو زد .کسی جواب نداد که تاتیانا باز هم زنگ زد که صدای پیرزنی از پشت آیفون
اومد که گفت《 :جانم؟》
تاتیانا گفت《 :ببخشید ثنا خونه است؟》
ثنا؟ ثنا کیه دخترم؟صاحب این خونهدخترم دیگه اون صاحب خونه نیست ،منم.یعنی چی؟یعنی همین امروز از اینجا اسباب کشی کرده.تاتیانا دستش رو روی قلبش گذاشت و یک قدم عقب رفت.
ترسیده به سمتش رفتم و به زنه که از پشت آیفون داشت گوش میکرد ببینه ما چی میگم گفتم《 :خاله جان خیلی ممنون.
ببخشید مزاحمتون شدیم》.
مراحمی دخترم.گفتم《 :تاتیانا؟》
مرد.با تعجب پرسیدم《 :کی؟》
تاتیانا.هو به تاتیانای من حرف زدی نزدیا .اون یک مو از سرش کم شه من دق میکنم.دق نمیکنی  .من پدر و مادرم رو کشتن دق نکردم .مادربزرگم کنار خودم سکته کرد و مرد دق نکردم .با پای خودم رفتم تودام دق نکردم .میخواستن بهم تعرض کنن دق نکردم .ثنا که تنها یارو یاورم بود هم دیگه نیست اما بازم دق نکردم .پس تو
هم دق نمیکنی.
تاتیانا فعال بیا بریم خونه ی ما تا بعد که باهم دنبال ثنا میگردیم باشه؟نمیخوام مزاحم شما بشم.نیستی.ولی...ولی نداره باید بیای.و دستش رو کشیدم و به سمت تاکسی بردم .آدرس خونه رو به راننده تاکسی گفتم که حرکت کرد و رفت.
از خونه ی تاتیانا تا خونه ی ما زیاد راه نبود .درعرض ده دقیقه رسیدیم.
پول تاکسی نداشتم که بدم پس گفتم《 :یک دقیقه صبر کنید االن براتون پولتون رو میآرم》.
و از ماشین پیاده شدم و در زدم که نگهبان یا به قول خودمون سرایدار خونه درو باز کرد.
با دیدن من با بهت گفت《 :دلبر خانوم》...
آقای مرادی میشه ...بهم بدید من پول تاکسی رو حساب کنم اومدیم تو بهتون می دم.بله خانوم این چه حرفیهو بعد از جیبش پول در آورد شروع کرد به شمردن اون مقداری که من میخواستم.
پول رو سمتم گرفت و گفت《 :بفرماید خانوم》.
ازش گرفتم و گفتم《 :خیلی ممنون بهتون حتما پسش میدم》.
نه بابا خانوم نیازی نیست.چیزی نگفتم و پول تاکسی رو حساب کردم و با تاتیانا به سمت خونه حرکت کردیم.
بازم از آقای مرادی تشکر کردم و به سمت خونه راهی شدم.
زنگ در اصلی رو که زدم الله در رو باز کرد که با دیدن من جیغی کشید و گفت《 :وای دلبر خانوم؟》
چیه؟برگشتید؟میبینی که برگشتمو تنه ایی بهش زدم و همراه با تاتیانا وارد خونه شدیم.
به سالن که رسیدم دیدم همه اشون نشستن.
سیاوش و ستاره و باباش و ،و ،و ،ساشا و یک پسری که نمیشناختمش .همه ی سر ها به سمت من برگشت.
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ستاره با دیدن من جیغ کشید و گفت《 :دلبر؟ خودتی؟》
لبخند بی جونی زدم و گفتم《 :آره خودمم》.
ستاره به سمتم دویدم و من رو تو بغلش گرفت .بازم زد زیر گریه و گفت《 :خیلی خری .کجا بودی؟》
و بعد از بغلم بیرون اومد و به سر و وضعم نگاه کرد و گفت《 :این چه سر و وضعیه؟》
مده .پاره پوره.خندید و گفت《 :هنوزم از زبون کم نمیآری؟》
نوچ.خندید که با دیدن تاتیانا مکثی کرد و گفت《 :شما؟ دلبر؟》
دستم رو پشت کمر تاتینا گذاشتم و به سمت خودم هلش دادم و گفتم《 :دوستم که قرار اینجا بمونه》.
ستاره با خوشرویی دستش رو به سمتش دراز کرد و گفت《 :خوشبختم ستاره هستم》.
تاتیانا هم دستش رو تو دست ستاره گذاشت و با اون لهجه ی غلیظش گفت《 :منم تاتیانا هستم》.
ستاره گفت《 :شما ایرانی هستید؟》
دورگه ام پدرم روسی بود و مادرم ایرانی.ستاره گفت《 :بود؟ مگه االن اهل جای دیگه شدن؟》
و بهش لبخند ژکوندی زد که تاتیانا آهی کشید و گفت《 :بودن؛ دیگه نیستن》.
ستاره که تازه فهمیده بود سوتی داده معذرت خواهی کرد که تاتیانا با یک لبخند جوابش رو داد.
به سمت سیاوش رفتیم و اونم حرفهای ستاره رو زد و بعد نفر بعدی که بابای شروین بود.
به سالم آقای محتشم قد رنجه فرمودید خونه رو با نور خود چراغونی کردید.اخم کرد و گفت《 :خیلی ممنون ولی بهتره به تو بگیم خوش اومدی》.
اونش رو دیگه من تشخیص میدم نه شما آقای محتشم.زیادی بلبل زبونیا.پوزخندی زدم و گفتم《 :خونه ی خودم هرجور دلم بخواد حرف میزنم شما مشکلی دارید؟》
کالفه پوفی کشید و چیزی نگفت.
منم دیگه چیزی نگفتم و به سمت ساشا رفتم.
خیلی جدی گفتم《 :سالم ساشا خان خوش اومدید》.
با اخم گفت《 :خیلی ممنون دلبر 》.و بعد مکثی گفت《 :خانوم》.

به پسری که کنار ساشا بود نگاه انداختم که خود به خود یکی از ابروهام باال پرید که با لهجه ایی که دو برابر تاتیانا بود گفت:
《سالم خوبید؟》
سالم ممنون اما شما؟ای امحرفشو قطع کرد و گفت《 :ساری》
پوفی کشید و گفت( ?can you speak English《 :میتونید انگلیسی صحبت کنید)》
یک مقدار انگلیسی بلد بودم پس گفتم(some《 :مقداری)》
باکالفگی گفت(.wow that's good《 :اوه این خوبه)》
.my name is Delbar-

اسم من دلبره)
با لبخند گفت》?Delbar《 :
yes(my name is maikelاسم من مایکله)(.nice to meet you-خوشبختم از دیدنت)
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(nice to meet you tooمنم خوشبختم از دیدارت همچنین)لبخندی زدم و ازش فاصله گرفتم.
به تایتانا گفتم《 :تاتیانا جونم بریم یک دوش بگیریم حاضر شیم بیایم اینجا خوبه؟》
سری تکون داد و به سمتم اومد.
گفتم《 :خانواده ی خوشبخت ،مارو ببخشید که این فضای پر از محبت رو ترک میکنیم》.
همراه تاتیانا رفتیم تو اتاق من .در اتاق رو که باز کردم بدون فوت وقت رفتم روی تخت نشستم و زدم زیر گریه.
تایتانا با تعجب بهم نگاه کرد و به سمتم اومد و گفت《 :چی شده دلبر؟》
خودم رو پرت کردم تو بغلش و گفتم《 :باالخره اومد .بعد دوسال اومد》.
کی اومده؟ساشا .عشقم .کسی که خیلی دوسش دارم .کسی که جونمم براش میدم .ولی عشق من غلطه درست نیست .اون بردارشوهرمه .این غلطه که من هنوزم عاشقشم.
تایتانا محکم بغلم کرد.
گفت《 :عزیز دلم آروم باش .انقدر خودت رو ناراحت نکن .عشق دست خود آدم نیست .جوری هم نیست که بشه به راحتی
فراموشش کرد》.
من خیلی پستم تاتیانا .من بدون اینکه بدونم مقصر کیه شروین رو مقصر کردم انداختمش زندان .ولی باید کمکش کنم.منم کمکت میکنم نگران نباش.اولین قدم اخراج کردن الله خدمتکار اینجاست .اون جاسوسه.باشه باشه فقط آروم باش.اشک هام رو پاک کردم و گفتم《 :آرومم آرومم》.
و بعد ادامه دادم《 :پاشو بریم حموم》.

یکی یکی حموم کردیم.
از بین لباسام یکی رو که خیلی خوشگل بود به تاتیانا دادم که بپوشه.
خودمهم یک تونیک فیروزه ایی پوشیدم.
هردومون حاضر بودیم .رفتیم پایین که ستاره با دیدنمون سوتی کشید و گفت《 :اوه همه خوشگلها》.
من و تاتیانا به هم نگاه کردیم لبخندی به هم زدیم .رفتیم نشستیم که الله صدامون کرد که بریم سر میز.
یکدفعه آدینه جون اومد که با دیدنش جیغ کشیدم و به سمتش رفتم.
آدینه جون رو بغل کردم که سرم رو بوسید و گفت《 :فدات بشم دخترم خوبی؟》
آره خوبم خودت خوبی؟فدای چشمای خوشگلت بشم منم خوبم.خدانکنه عسلم.بعد چند دقیقه رفتم سر میز و نشستم و ناهارم رو خوردم .ناهارم که تموم شد تشکر کردم و روی مبل نشستم.
تاتیانا هم چند دقیقه بعد من غذاش رو تموم کرد .باهم رفتیم باال .طبق معمول گذشته برای اینکه باور کنم ساشا دیگه نیست
نامه رو برداشتم.
رو به تاتیانا گفتم《 :تاتی جونم ده دقیقه دیگه میآم》.
باشه دلی جون.خندیدم و پایین رفتم .به سمت درخت عشقمون رفتم ،کسی نبود.
نشستم زیر درخت و شروع کردم به خوندن نامه.
دوبار خوندم ،سه بار ،ده بار خوندم.
این رو تو ذهن و قلبم تکرار کردم و گفتم《 :من زن داداششام من زن داداششام من زن داداششام》.
و با خوشی که تو درون دلم بود از جام بلند شدم .که ناگهان کوبیده شدم به درخت.
آخی گفتم و چشمام رو محکم بستم.

119

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان قلبم طاقت بیار

آی مامان کدوم وحشی اینجوری کرد .چشمام رو باز کردم با دیدن اون چشمای گربه ایی که همیشه دلم رو میلرزوند زمزمه
کردم

ساشا؟ تو؟ولی خیلی سریع اون لحن متعجب رو به یک لحن جدی تغییر دادم و گفتم《 :تو اینجا چیکار داری؟》
با همون اخمش از وقتی که دیدمش بین ابروشه گفت《 :این رو باید از تو پرسید》.
خونهام هست هرجا دلم بخواد میرم.باشه قبول این حرفت درسته ،اما این همه درخت چرا اومدی زیر این درخت؟وای خدا االن چی بگم؟ االن وقتش نبود که بدونه هنوز دوسش دارم .شاید هیچوقت وقتش نشه اون االن برادر شوهرمه
منهم زن داداشش .نباید بفهمه پس خودم رو نباختم و با کالفگی گفتم《 :اه باید به تو هم جواب پس بدم؟》
آره.آهان چرا اونوقت؟چون من میگم.سرم رو تکون دادم و گفتم《 :شما خیلی بیجا میکنی از این حرفا میزنی》.
ابروهاش باال پرید و گفت《 :بله درسته من بیجا حرف میزنم .اصال من بیجا کردم واسه خاطر تو اومدم ایران》.
دلم گرم شد لبخندی روی لبم اومد ولی نه ،نباید خودم رو ببازم پس سریع لبخندم رو خوردم و گفتم《 :بیجا یا باجا بودنش به
طرز تفکر خودت برمیگرده》.
آهان بعله حق با شماست.همیشه.تک خنده ای زد و گفت《 :دلبر اگه ناراحت نمیشی یک مقدار اینجا بشینیم .البته اگه توانش رو داری》.
پوزخندی بهش زدم و هلش دادم و زیر درخت نشستم که ساشا هم کنارم نشست و گفت《 :چه خبر؟ زندگیت چطوره؟》
عالی صرفا جای شما خالی.پوزخندی زد و گفت《 :با این رفتاری که دارم ازت میبینم نتیجه میگیرم که جام زیادم خالی نبود》.
اوم آره خب بعد اینکه تو رفتی من چند وقت تو اتاقت موندم بگم که بدونی.عه؟ چه خوب! پس خیالم از بابت اتاقم راحته.همینجوری داشتیم به رو به رومون نگاه میکردیم که ساشا گفت《 :دلبر؟》
انقدر لحن بیان قشنگ و احساسی بود که بی اراده گفتم《 :جانم؟》
بهش نگاه کردم که لبخندی روی لبش بود که گفتم《 :به همه میگم》.
آهانی گفت و بعد چند دقیقه گفت《 :تو شروین تصمیم ندارین بچه دار شین؟》
احساس کردم قلبم تیر کشید .دستم رو روی قلبم گذاشتم و کمی ماساژش دادم .چه راحت درباره بچه دار شدن من و شروین
حرف میزد .چه راحت من رو تو بغل شروین تصور میکرد .اینکه همبستر شروین شده باشم .یک لحظه تمام غم ریخته شد تو
دلم .ولی االن نه .االن وقت ناراحتی و غم نیست من باید قوی باشم .آره .پس با تحاکم گفتم《 :نه فعال تصمیم نداریم بچه دار
بشیم》.
آهان.نگاه ساشا به سمت جیب سارافونم رفت که کاغذ ازش بیرون زده بود.
سریع نامه رو کردم تو جیبم تا ساشا حواسش پرت شه.
ساشا گفت《 :اوم دلم واسه عشقم تنگ شده》.
واقعا دیگه داشتم میمردم .عشقش؟ عشقش کی بود؟ اون مگه نگفت تا آخر عمر منتظر من میمونه؟ یعنی انقدر عشقش کوتاه
مدت بود؟ یعنی حسش به من هوس بود؟ بازم این بغض لعنتی راه گلوم رو گرفته بود.
با لبخند مصنوعی گفتم《 :عه؟ ساشا خان؟ عاشق شدی؟ حاال این خانوم خوشبخت کی هست؟》
آره عاشق شدم .عاشق اون حرف زدناش عاشق تخمه خوردناش .عاشق سر و صداش خالصه عاشقش شدم دیگه.اسمش چیه؟-حنا.
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 چه قشنگ! حنا؟گفت《 :خیلی خوشگله .فکر کنم عکسش رو دارم》.

بعد چند دقیقه فکر گفت《 :آره آره عکسش هست》 و گوشیش رو که یک آیفون سون بود از جیبش در آورد و تو گوشیش
دنبال حنا خانوم بود.
دوست داشتم اون لحظه داد بزنم لعنتی من دوستت دارم انقدر زجرم نده .من رو بکش ولی اینجوری نه .با اینکارت باعث
مرگ تدریجی من میشی .آخه احمق تو مگه میدونی تو این چند سال چی کشیدم؟
نمیدونی که انقدر راحت حرف از بچه دار شدن من و شروین و عشق میزنی.

ساشا گفت《 :آها بیا پیداش کردم》.
و گوشیش رو به سمتم گرفت.
لبخند مصنوعی زدم و با لرزش دستم که به خوبی مشخص بود و دیده میکشد گوشی رو ازش گرفتم.
چشمام رو محکم روی هم فشار دادم .چندتا نفس عمیق کشیدم و چشمام رو باز کردم.
به صفحه ی گوشی نگاه کردم .باتعجب به گوشی و بعد به ساشا نگاه کردم.
نه دیگه این امکان نداره .ساشا عقلش رو از دست داده .بهش نگاه کردم و زدم زیر خنده .ساشا با طلبکاری گفت《 :چیه؟ چرا
میخندی؟ عشقم خیلی خوشگل و خانومه》.
بین خنده هام گفتم《 :خوشگلی و خانوم بودنش رو قبول دارم اما آخه جنستون بهم نمیخوره》.
چرا اونوقت؟باشنیدن این حرفش بلندتر از قبل خندیدم و گفتم《 :چرا؟ واقعا میپرسی چرا؟》
آره خب.خندیدم و گفتم《 :آدم و طوطی مگه میشه》.

بادی به غبغباش داد و گفت《 :آره چرا نشه؟》
با چندتا سرفه خندهام رو قطع کردم و گفتم《 :آهان میشه بگید بچه اتون چی از آب در میاد؟ طوطی؟ آدم؟ یا که نه
طوطادم؟》
ساشا خندید و گفت《 :خیلی پرویی》.
دستی به صورتم کشیدم و گفتم《 :خودم میدونم خوشگلم نیاز به تعریف نیست》.
چشماش گرد شد که گفتم《 :وای من تاتیانا رو تنها گذاشتم .من باید برم بای بای》.
منم میآم.شونه ایی باال انداختم که ساشا هم همراهم اومد .ازش جدا شدم و به سمت اتاقم رفتم.
(ساشا)
وارد اتاقم شدم .با لبخند بزرگی نامه رو که از جیب دلبر یواشکی برداشته بودم رو نگاه کردم.
بذار ببینم وروجک چی رو داشته قایم میکرده؟ چقدر خنده هاش برام شیرین بود .چقدر وقتی که فهمید عاشق شدم و دست
و دلش لرزید خوشحال شدم.
برگه رو باز کردم .وا اینکه دست خط منه .شروع کردم به خوندن .بعد اینکه نامه رو خوندم یادم افتاد چقدر بیچاره است.
یادم افتاد هیچوقت دلبر رو کنارم ندارم و نخواهم داشت.
همه اش یادم افتاد.
اما از یک طرف دلم گرم شد که دلبر هنوز تو فکرمه .دلبر هنوز دوسم داره.
و اینکه انقدر برام ارزش داشت که هرچی غم و غصه بود از یادم رفت.
نشسته بودم در اتاق به صدا در اومد.
گفتم《 :بفرماید》.
که دوباره صدای در اومد .فهمیدم مایکل که نفهمیده چی میگم ودوباره در زده به انگیلیسی گفتم《بیا!》
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که در اتاق باز شد و مایکل وارد شد و گفت《 :ساشا؟》
بله؟کجا بودی؟و چشمکی بهم زد.
خندیدم وگفتم 《 :پیش دلبر》.
با شنیدن این حرف سریع روی تخت نشست و گفت《 :خب؟》
خب؟خب؟خب که خب.-درد .بگو!

خب هیچی دیگه باهاش حرف زدم .ولی چی میتونیم به هم بگیم؟ اون زن داداشمه و من انقدر بی غیرت نشدم که به زنداداشم بگم دوستت دارم.
عیبی نداره ولی مهم اینکه اونم تو رو دوست داره و االن پیش همین.خندیدم که گفت《 :ولی خودمونیما》.
چیه؟دلبر دختره خیلی خوشگلیه .یعنی دخترای ایرانی خیلی خوشگلن البته به جز اون عملیا.زدم پس کله اش و گفتم《 :یعنی میگی آبجی من خوشگل نیست؟》
سرش رو خاروند و گفت《 :خب چی بگم؟》
خندیدم و گفتم《 :هیچی》.
مایکل خندید و گفت《 :این دوست دلبر اسمش چیه؟》
تاتیانا رو میگی؟آره .دختره خوشگل و خوبیه اما انگار افسرده است.میخوای درمانش کنی؟-تا جایی که در توان داشته باشم

(دلبر)
غروب بود که تصمیم گرفتم به خاله آدینه جونم کمک کنم .پس ازش طی رو گرفتم و رفتم که سالن رو تمیز کنم.
طبق عادتم که وقتی کار میکردم شروع میکردم به آهنگ ساختن و خوندن .پس شروع کردم《 :الالی الالی کفتر هی بال بزن
تندتر دشمن ما پشت سر قوی تر از کفتر دارن میان اینور بدبخت شدیم دختر.
حاال سیاه زبره زبره سیاه توبه توبه سیاه خیلی سیاه ،سیاه سیاه واسه شمال سیاه ولی نه شمالیا که سیاه نمیشن اگر بشن
کشته میشن.
اوه اوه بیا اوه اوه برو .حاال بیا وسط قرش بده》.
باشنیدن صدای خنده چند نفر برگشتم عقب ساشا ،سیاوش ،ستاره ،تاتیانا و حتی مایکل اونجا بودن که فقط مایکل نمیخندید.
چشمهام رو ریز کردم و گفتم《 :چیه؟ چتونه؟》
ستاره بین خنده هاش گفت《 :خدا تو رو نکشه دختر》.
تاتیانا که تو این چند وقت خنده اش رو ندیده بودم داشت بلند بلند میخندید.
ولی مایکل بیچاره با گنگی و گیجی به ما نگاه میکرد .اداشون رو در آوردم و گفتم《 :برید بابا .برید به عمه اتون بخندید
شاسگوال》.
تاتیانا گفت《 :وای دلبر چقدر خنده دار شده بودی .مخصوصا اونجایی که قر هم میدادی》.
زبونم رو واسشون در آوردم و گفتم《 :برید بابا با این نوناتون》.
همه اشون با تعجب گفتن《 :چی؟ نونامون؟ این دیگه چیه؟》
لبخند دندون نمایی زدم و گفتم《 :تو کفش بمونید》.
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و خرامان خرامان به سمت آشپزخونه رفتم .کنار خاله آدینه نشسته بودم و داشتیم سبزی پاک میکردیم که یاد شروین افتادم
و گفتم《 :راستی خاله آدینه جونم؟》
جونم دخترم؟اتاق کار شروین کلید یدکی داره.خاله آدینه به اطرافش نگاه کرد و آروم گفت《 :دخترم میگم اما بین خودمون بمونه》.
چشم.آره دارم اما فقط من میدونم و سروش و شروین اما حاال تو هم میدونی.خاله آدینه منهم یک چیزی میگم اما بین خودمون بمونه.باشه دخترم من دهنم قرصه.خاله آدینه جون ،زندگی و جون شروین تو خطره من نیاز به یک مدارکی دارم که تو اون اتاق هست و فقط تو کلید اونجا روداری .پس باید کمکم کنی.
باشه دخترم صبر کن االن کلید واست میارم.و بلند شد و بعد چند دقیقه با کلیدها برگشت.
کلید رو ازش گرفتم کلی ازش تشکر کردم و به سمت اتاق کار شروین رفتم.
کلید انداختم و کلید رو چرخوندم که در باز شد .در رو که باز کردم با دیدن فرد مقابلم کپ کردم که گفت《 :تو؟》

با عصبانیت به سمتش رفتم و گفتم《 :از اول میدونستم یک کاسه ایی زیر نیم کاسه ات هست .تو این جا چه غلطی
میکنی؟》
خانوم من ...من ...خب ،یعنی ،چیزهخفه شو الله دنبال دلیل نگرد.خانوم به خدا...گمشو .االنم میری و سایالت رو جمع میکنی و از این خونه گم میشی میری بیرون.الله افتاد به پام و گفت《 :خانوم غلط کردم .تو رو خدا اینکار رو نکنید .توروخدا》.
پسش زدم و گفتم《 :خفه شو تا پلیس رو خبر نکردم .حاال میآی جاسوسی》.
ایستاد و گفت《 :وا خانوم چرا تهمت میزنی؟ شما از کجا میدونی من جاسوسم؟》
هه دقیقا دو سال پیش تو همین اتاق با یک نفر حرف میزدی راجع به پیدا کردن یک برگه و همینطور من که زیادی سر وگوشم میجنبه.
کپ کرده بود .دستش رو کشیدم و از اتاق پرتش کردم بیرون و گفتم《 :همین االن میری وسایالت رو جمع میکنی و گورت
رو از این خونه گم میکنی》.
الله داد زد《 :اه اصال به درک میرم محتاج آدمای عوضی مثل شما نیستم》.
و به سمت طبقه ی اول رفت .در اتاق رو قفل کردم و پایین رفتم .دست به سینه ایستاده بودم که الله با یک چمدون بزرگ تو
دستش از اتاقش بیرون اومد.
بهم نگاهی انداخت و با پوزخند گفت《 :من میرم ولی منتظر نفر بعد باش》.
به سالمت بری دیگه برنگردی.به سمت در عمارت رفت .در رو باز کرد و برگشت و نگاهی بهم انداخت و گفت《 :دلم واست میسوزه .طالع تو نحس تر و
تاریک تر از هر کسیه》.
چیزی نگفتم که خارج شد و در رو محکم کوبید .بی توجه به حرفهاش به سمت اتاق کار شروین رفتم.
در اتاقش رو باز کردم و وارد شدم .چه عجب اتاقش مرتبه .چند تا برگه روی میزش افتاده بود.
نشستم رو صندلی و برگه ها رو نگاه کردم .تمام برگ های روی میز درباره ی شرکتشون بود.
کشو ها رو باز کردم که یک پوشه داخلش بود.
پوشه رو باز کردم بین اون برگهها یکی از برگهها قرمز بود و بین اون همه برگه ی سفید خیلی به چشم میاومد.
درش آوردم و شروع کردم به خوندن.
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(ایرانی .دارای مدرک حقوق و پروانه ی کار .رئیس چند شرکت تجاری است .یاسوجی .سال پنجاه و پنج متولد شده .مشهد
زندگی میکند و در آنجا کار میکند .حسابداری را از بر است .مکانیکی را نیز بلد است .دانشجوی آمریکا بوده است.
یک آدم خوب است).
با تعجب به برگه که نامه بی محتوا رو نوشته بودن نگاه میکردم.
حتی جمله بندیشهم غلط بود.
تا حاال نامه به این مزخرفی نخونده بودم .اما این نامه انگار بیوگرافی کسی بود .نکنه تو این نامه رمزی وجود داشته باشه.
سریع خودکاری رو برداشت و دور حروف اول هر جمله خط کشیدم.
((ا ...د ...ر ...ی ...س ...م ...ح ...م ...د ...ی))
با تعجب گفتم《 :ادریس محمدی؟》
وای خدا چرا من انقدر گیجم؟ شروین میخواست با این نامه کسی پی به جا و مکان ادریس محمدی نبره.
ولی من چه جوری باید برم مشهد؟ کار خیلی سخته .باید نقشه بکشم .برگه رو برداشتم و میز رو مرتب کردم و خارج شدم.
کلید رو بردم به خاله آدینه دادم و ازش تشکر کردم که پرسید《 :چیزی پیدا کردی دخترم؟》
نمیشه گفت نه.لبخندی بهم زد و گفت《 :موفق باشی دخترم》.
گونه اش رو بوسیدم و گفتم《 :ممنونم خاله جونم》.
و راهم رو کج کردم و به سمت اتاقم رفتم .باید یک نقشه ی خوب جور میکردم .باید شروین رو نجات بدم.
خدایا میدونم داری بهم میخندی که چقدر من عقب موندم .اول میخواستم انتقام بگیرم اما حاال که به هدفم رسیدم میخوام
کمکش کنم.
روی تختم دراز کشیدم و نامه رو بارها و بارها خوندم تا ببینم چیکار میتونم بکنم.

(تاتیانا)
فکر و ذکرم مشغول این بود که چه جوری ثنا رو پیدا کنم؟ ای خدا بدبخت تر از من هست؟
بله تاتیانا خانوم همین دلبر ده برابر تو بیشتر سختی کشیده.
اما منهم به اندازه ی خودم سختی کشیدم.
واقعا مدیون دلبر بودم که بدون هیچ شناختی از من ،من رو به خونه اش راه داد و من رو دوست خودش خطاب کرد.
تو حیاط بزرگ عمارت قدم میزدم.
شاید عمارتشون اندازه ی عمارت ما باشه شایدم کوچیک تر اما حیاط رنگارنگش حس خوبی رو بهم القا میکرد.
روی نیمکتی که بین درخت ها بود نشستم .کفشهام رو در آوردم و زانوم رو بغل گرفتم و سرم رو گذاشتم روی پاهام.
تو فکر و خیاالت خودم بودم که با شنیدن صدای یک مرد که انگلیسی حرف میزد به خودم اومدم سرم رو بلند کردم که مایکل
با خوش رو ایی به انگلیسی گفت《 :سالم تاتیانا خانوم》.
لبخندی زدم و به انگلیسی گفتم《 :سالم مایکل آقا ،بله؟》
بدون تعارف کنارم نشست و گفت《 :خب حالتون چطوره؟》
هی بد نیستم.منهم خوبم.با این حرفش خودم خنده ام گرفت که چقدر گیجم که یادم رفت ازش حالش رو بپرسم.
خندیدم و چیزی نگفتم که ادامه داد《 :شما درستون رو تموم کردید؟》
نه دانشگاهم رو از روسیه انتقال دادم ایران که بعد تابستون ایشاهلل قراره برم. رشته اتون چیه؟تئاترپس بازیگرید؟آره اگه بازیگر به حساب بیام.به حساب میآید نترسید نگران نباشید.-نگران نیستم .دیگه نگران هیچ چیز نیستم.
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خیلی هم عالی این دو روز زندگی رو که داریم نباید از دست بدیم چیزایی که رفتن ،رفتن و دیگه بر نمیگردن .اما ما هنوزهستیم نباید خودمون رو به خاطر چیزهایی که دیگه نداریمشون ناراحت کنیم ،چون به نظر من همونهایی که رفتن هم با
ناراحتی ما ناراحت میشن .باید قوی بود باید اونقدر شجاعت داشت که همه ازمون الگو بگیرن نه تردمون کنن.
چه حرفهای قشنگی زد .راست میگفت .چیزهایی که رفتن با غم و غصه های من که بر نمیگردن .باید قوی باشم که پدر و
مادرم به داشتن همچین دختری افتخار کنن نه اینکه از وجود من شرمگین بشن.
به مایکل لبخند گرمی تحویل دادم و گفتم《 :خیلی ممنون حرفهات واقعا روم تاثیر داشت و فکر کنم من رو برگردونه به
تاتیانای قبلی》.
خندید و گفت《 :چه عالی پس ما میتونیم شاهد تاتیانای گذشته باشیم؟》
بله چرا که نه؟هر دو خندیدیم .من اگه تاتینام ،ثنا رو پیدا میکنم حاال وایستید.
بعد از چند دقیقه همراه مایکل وارد عمارت شدیم .به سمت اتاق دلبر رفتم .دلبر گفت که اینجا اتاق های زیادی داره ولی من
دوست دارم پیش خودم باشی تا نه من و نه تو احساس تنهایی نکنیم و چقدر دلبر من رو با این رفتارهای قشنگش مدیون
خودش میکرد.
عالقه ام هر روز نسبت به دلبر بیشتر میشد .وارد اتاقمون شدم.
دلبر دراز کشیده بود که با دیدنم مثل فنر از جاش پرید و گفت《 :تاتی جونم بیا که کلی باهات کار دارم باید یک نقشه رو
ترسیم کنیم》.
خندیدم و کنارش نشستم و گفتم《 :باز تو فکر خانوم ،چی هست؟》

(دلبر)
تاتی جونم من یک چیزایی کشف کردم که باید بریم مشهد.قیافه ی تاتیانا متفکر شد و زمزمه کنان گفت《 :مشهد؟》
که یکدفعه مثل فنر از جاش پرید و گفت《 :وای چرا من یادم رفته بود؟ مشهد؟ ثنا بهم گفته بود که مامان بزرگم به خاطر
احترام و عالقه ی زیادی که به امام رضا داشت یک خونه اونجا داره حتما ثنا اونجاست .آره》.
باخوشحالی گفتم《 :پس با یک تیر دو نشون میزنیم منهم به خاطر کارهای شروین مجبورم برم اما چه جوری؟》
تاتیانا گفت《 :خب بگو دلت میخواد بری زیارت ،ها؟ نمیشه؟》
با خنده گفتم《 :چرا میشه .اگه تو هم بگی منهم دوست دارم اونجا رو ببینم صد در صد میشه》.
با خوشحالی تاتیانا رو بغل کردم و گفتم《 :فدای تو بشم من تاتی جونم که وجودت الزمه》.
تاتی جونم خندید و هیچی نگفت.
با تاتیانا واسه شام رفتیم پایین تا نقشه امون هم عملی کنیم.
همه نشسته بودیم دور میز و غذا میخوردیم که سر صحبت رو باز کردم و گفتم《 :تابستونه و ما هیچجا نرفتیم》.
ستاره لقمه اش رو قورت داد و گفت《 :عزیزم شروین بیاد میرم》.
خودم رو زدم به تعجب و گفتم《 :وا مگه نمیدونید؟》
همه اشون با تعجب گفتن《 :چی رو؟》
که شروین رفته مالزی واسه یک سریی کارها و تا یکی دو ماه دیگه هم بر نمیگرده.سیاوش گفت《 :اما شروین به ما هیچی نگفت》.
شاید میخواسته سوپرایز تون کنه نمیدونم.که اونا هم چیزی نگفتن که تاتیانا گفت《 :دلبر؟》
جونم؟مشهد قشنگه؟منم نرفتم عسلم اما شنیدم جای قشنگیه.ستاره گفت《 :فقط حرم و پارک های آبیش قشنگه .حاال چند تا جای دیگه هم هست مثل آرامگاه فردوسی》.
با ذوق گفتم《 :خیلی دلم میخواد یک روز برم مشهد》.
سیاوش گفت《 :خب بریم》.
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دستام رو با ذوق به هم کوبیدم و گفتم《 :واقعا؟》
آره واقعا .منهم خیلی دلم هوای امام رضا رو کرده.آخ جون پس پیش به سوی مشهد .کی بریم؟فردا نه پس فردا بریم تا من هواپیما رو راست و ریست کنم.باشه فدایت سیاوش داداش.خندید و گفت《 :چاپلوسی نکن وروجک》.
خندیدم و چیزی نگفتم.
بقیه غذا رو تو آرامش خوردیم و بعد نخود نخود هر که رود سر اتاق خود.
اون شب خیلی زود خوابمون برد.
صبح که از خواب بیدار شدیم با تاتیانا تصمیم گرفتیم بریم چادر بخریم.
حاضر شدیم و از خونه بیرون رفتیم.

اول رفتیم بانک که تاتیانا کارت عابر بانک رو که دست ثنا هست ،بسوزونه و یک کارت جدید بگیره که بی پول نباشه که گفتن
چند روز دیگه کارت رو واسه اش میفرستن.
بعد اینکه اون کارها رو راست و ریست کردیم ،به سمت مغازه چادر فروشی که اون دور و برا بود رفتیم.
تاتیانا شالش رو حجابی کرد و چادر رو سرش کرد که کلی هم بهش اومد.
بعدشهم من مقعنه ام رو حجابی کردم که چادر مورد نظر رو بپوشم.
هر دو خوشحال از خریدمون به سمت خونه برگشتیم و تو کل راه من داشتم آداب زیارت کردن رو به تاتیانا میگفتم.

امروز قرار بود بریم مشهد .سوار هواپیما شده بودیم .تاتیانا کنارم نشسته بود .تو طول راه من کال خواب بودم.
وقتی به مشهد رسیدیم اول از همه رفتیم به یکی از بهترین هتل های مشهد ،هرچی نباشه مایه دارن دیگه و به قول معروف
دارندگی و برازندگی.
ستاره اول از همه خودش رو خالص کرد و گفت《 :من میخوام تنها باشم》.
ساشا سه تا اتاق گرفت.
یکی برای ستاره ،یکی واسه من و تاتی جون و یکی هم برای سه تا پسرا.
کلیدهای اتاقمون رو تحویل گرفتیم.
خدمه ها چمدونهامون رو واسه امون آوردن .هرکی رفت داخل اتاقش.
من و تاتیانا تا وارد اتاقمون شدیم حاضر شدیم تا بریم دنبال ادریس و فردا هم دنبال ثنا.
حاضر شدیم و رفتیم پایین.
به پرسنل گفتیم که به آژانس زنگ بزنن و یک تاکسی برام بفرستن .تو البی منتظر بودیم که خبر دادن تاکسی جلوی دره.
سوار تاکسی شدیم و بعد سالم کردن راننده پرسید《 :کجا تشریف میبرید؟》
اگه میشه ما رو ببرید دفتر وکالت آقای اسدی.کجا هست؟آدرس رو بهش گفتم .آقای صدری رو آقای میرزایی وکیل خانوادگی محتشم معرفی کرد که گفت اون شاید ادریس محمدی رو
بشناسه .جلوی دفترش ایستادیم.
از ماشین پیاده شدیم و پول راننده رو هم دادیم.
وارد دفتر وکالت شدم .منشی پشت میز نشسته بود .سالمی کردیم که جوابمون رو داد و گفت《 :بله؟》
با آقای اسدی کار داشتم.وقت قبلی داشتید.پوفی کشیدم و تو دلم گفتم حاال انگار کی هست؟
نخیر شما بگید دلبر محتشم هستم همسر شروین محتشم خودشون میشناسن.منشی با شنیدن اسم شروین سریع بلند شد و گفت《 :عه؟ خانوم محتشم زود تر میگفتید》.
و سریع به سمت در آقای اسدی رفت و وارد شد.
بعد چند دقیقه اومد و گفت《 :بفرمایید خانوم محتشم》.که همراه تاتیانا وارد شدیم.
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مرد مسنی ایستاده بود و با دیدن ما گفت《 :خیلی خوش اومدید》.
خیلی ممنون آقای اسدی.بفرماید بنشینید.تشکر کردم و با تاتیانا روی مبل چرم مشکی نشستیم.

گفتم《 :غرض از مزاحمت اینکه من دنبال شخصی به اسم ادریس محمدی هستم و آقای میرزایی ،وکیل شروین ،شما رو به
من معرفی کرد و گفت شاید شما آدرسی از ایشون داشته باشید》.
نه من هیچ خبری از ادریس ندارم .رفیق صمیمیم بود اما تقریبا یک سالی هست که هیچ خبری ازش ندارم.سرم رو پایین انداختم و تکون دادم.
از جام بلند شدم و گفتم《 :باشه حتما حقیقت رو میگید چون شروین االن نیست ولی بعدا بیاد حتما میفهم که راست
گفتید》.
و دست تاتیانا رو کشیدم و به سمت در رفتم که گفت《 :خانوم محتشم یک چیزی میدونم که نمیدونم به دردتون میخوره یا
نه》.
با لبخندی به سمتش برگشتم که گفت:

نوکریم آبجی.داداش؟بله؟میگم این ابراهیم کجاست؟با آقا ابراهیم کاری دارید؟آرهآقا امروز نمیاد.انقدر متعجب بودم که بدون اراده صدام به حالت اولیه ی خودش در اومد و گفتم《 :نمیاد؟》
پسره با تعجب نگاهم کرد که تازه متوجه سوتیم شدم و برای جمع و جور کردنش شروع کردم به سرفه کردن و بعدش بازم
صدام رو کلفت کردم و گفتم《 :امون از دست گلو درد که امونم رو بریده》.
پسره گفت《 :آبجی دوتا قرص چرک خشککن بنداز باال ردیف میشی》.
حتما حتما.پسره رفت و قهوه هامون رو آورد و نگاهی به ورودی قهوه خونه انداخت و گفت《 :بَه آبجی انگار امروز روز شانسته که
داداش ابراهیم اومده》.
چیزی نگفتم که ابراهیم از جلومون رد شد .پسر کم سن و سالی به نظر میرسید ،نهایتش بیست و پنج سالش بود.
ابراهیم وارد یک اتاقی شد و در رو بست .سریع کفشم رو پوشیدم که تاتیانا به تبعیت از من کفشش رو پوشید .سریع پاشدم
و به سمت همون اتاقی که ابراهیم رفت ،رفتم.
پسره جلومون رو گرفت و گفت《 :نمیشه بری آبجی داداش ابراهیم خوش نداره که دختر جماعت بره تو اتاقش》.
داد زدم《 :بکش کنار ببینم من با داداش ابراهیم کار دارم و اگه شده باشه اول تو رو میکشم و بعد داخل میرم》.
با صدای داد من در اتاق باز شد و ابراهیم بیرون اومد و رو به پسره گفت《 :اینجا چه خبره ممد؟》
داداش ابراهیم واال این آبجی میخواست بیاد اتاق شما من نذاشتم عصبی شد.ابراهیم نگاهی به من انداخت و بعد رو به اون پسره که تازه فهمیدم اسمش ممد یا همون محمد خودمونه گفت《 :باشه تو برو
من ببینم کار خانوم چیه؟》
باشه دادش.محمد رفت و موندیم ما سه تا که ابراهیم گفت《 :بیاید تو》.
وارد اتاقش شدیم و گفتم《 :میگن بفرمایید تو نه بیاید تو》.
نگاهی بهم انداخت و گفت《 :فرقش؟》
ادبت رو نشون میده.ابرویی باال انداخت و گفت《 :کارت رو بگو》.
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من به تو کاری ندارم اما به کمکت نیاز دارم.چه کمکی؟من دنبال برادرت ادریسم .ادریس محمدی.با شنیدن اسم ادریس گفت《 :من نمیدونم کجاست؟》
میدونی خیلی خوبم میدونی.گفتم نمیدونم.میدونی.داد زد《 :نمیدونم نمیدونم نمیدونم》.
احمق ادریس محمدی وکیل همسر منه.هر کی میخواد باشه من نمیدونم ادریس کجاست.پس بعدا جواب شروین هم ادریس خان میده چون عصبی میشه وقتی بدونه من پیداش نکردم.چشمهاش رو ریز کرد و زمزمه کرد《 :شروین؟ شروین؟》
بهم نگاه کرد و گفت《 :شروین چی؟》
شروین محتشم.تو همسر اونی؟آره همسرشم.-بفرمایید خانوم محتشم.

پوزخندی بهش زدم و روی صندلی نشستم که گفت《 :خب جای ادریس رو بهتون میگم اما نباید به کسی بگید》.
اگه قرار بود بگم تنها نمیاومدم یک مرد هم با خودم میاوردم.بله حق دارید .خب ادریس دقیق نمیدونم کجاست اما یک نامه داد و گفت که اگه شروین محتشم یا همسرش اومد این روبهش بدم.
در کشو رو باز کرد و یک نامه رو ازش بیرون آورد و گفت《 :بفرمایید》.
نامه رو ازش گرفتم و شروع کردم به خوندن.
((همه خوش اومدید .من دیگه مشهد نیستم یک جای دیگه هستم.
دونستناش سخت نیست .از ابتکار قبلی بهره ببر .نامه ی من اینه))

بازم یک نامه بی محتوای اما منظورش از اینکه از ابتکار اول بهره ببر یعنی چی؟
نکنه این نامه هم رمزیه؟
رو به ابراهیم گفتم《 :خودکار .خودکار بده!》
خودکاری رو به سمتم گرفت .دور حروف اول خط کشیدم ((ه ...م ...د ...ا ...ن ،همدان))
رو به ابراهیم گفتم《 :شما فامیلی ،کسی رو تو همدان دارید؟》
فامیل که نه اما...اما چی؟ادریس یک دوست تو همدان داره فک کنم اونجا باشه.آدرسش رو واسم بنویس.باشه باشه مینویسم.سریع یک آدرس نوشت و گفت《 :نمیدونم درسته یا نه اما ادریس گفته بود اینجاست》 .
باشه ممنون ابراهیم آقا خیلی کمکمون کردید.وظیفه ام بود.ازش خداحافظی کردیم و از قهوه خونه بیرون زدیم .سوار تاکسی شدیم و برگشتیم هتل .کلید اتاقمون رو از پرسنل گرفتیم و
رفتیم توی اتاقمون.
تا به اتاق رسیدیم از فرط خستگی خودمون رو پرت کردیم روی تخت.
تاتیانا گفت《 :دلی؟》

118

https://telegram.me/romancity

رمان قلبم طاقت بیار

Roman-City.ir

جونش؟من چه جوری ثنا رو پیدا کنم؟اوم بزار فکر کنم.یکدفعه یک فکری به سرم زد و از جام پریدم و گفتم《 :یافتم》.
چی رو؟راه حل رو.تاتیانل با ذوق از جاش بلند شد و گفت《 :چه راه حلی؟》
آقای میرزایی وکیل شروین پارتیاش خیلی کلفته بهش میگم یک سریی اطالعات راجع به ثنا به دست بیاره اینکه کجاست باکیه؟ همه اینهارو.
تاتیانا باال پرید و گفت《 :راس میگی؟》
آره آره واهلل.پس بهش زنگ بزن.چشم خودمم کارش دارم.پس چرا دست دست میکنی؟ زنگ بزن دیگه.گوشیم رو برداشتم و گفتم《 :باشه باشه آروم باش》.
شماره میرزایی رو گرفتم که بعد دو تا بوق جواب داد

الوسالم خانوم محتشمسالم آقای میرزایی.خوب هستید؟خیلی ممنون شما خوبید؟ممنون ،خانوم محتشم اتقافی افتاد؟اتفاق که بله زیاد هم هست .اول اینکه من یک دوست به اسم تاتیانا...تاتیانا از اونور اشاره زد پوتین.
ادامه دادم《 :تاتیانا پوتین که تبعیت روسیه رو دارن ،پدر روسی مادر ایرانی .حاال ایشون دختر خاله اشون رو گم کردن و
اطالع ندارن که کجاست .من میخواستم شما با استفاده از مهارت های خاص خودتون یک سریی اطالعات راجع به ثنا》...
بازم تاتی اشاره زد حسینی
ثنا حسینی برای ما به دست بیارد و تا فردا به دستمون برسه.حتما تا فردا همه چی رو براتون میفرستم.خیلی ممنون آقای میرزایی.امر دیگه؟آهان من فهمیدم ادریس محمدی همدانه ولی نمیدونم چجوری برم همدان.خب شما گفتید شروین خان کجاست؟دبیخب شما میگید شروین خان با شما تماس گرفته و ازتون خواسته یک سریی مدارک واسه کارش ببرید پس اول میاید تهرانو بعدم میرید همدان .چطوره؟
خدایی که این میرزایی چه باهوشه.
گفتم《 :عالیه آقای میرزایی .همین کار رو میکنم .ممنون از راهنمایتون》.
خواهش میکنم خانوم محتشم وظیفه بود.پس ،فردا منتظر اطالعاتتون هستم.چشم حتما.-خیلی ممنون خدانگهدار.
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خداحافظ.تلفن رو که قطع کردم هردومون شروع کردیم به جیغ زدن و باال پایین پریدن.
تاتیانا بغلم کرد و گفت《 :خیلی ازت ممنونم دلی جونم》.
خواهش عروسکخدایا شکرت شکرت.
اونشب شام رو تو اتاقمون خوردیم و بعد از اون به خواب عمیقی فرو رفتیم.
فرداش اول چادرهامون رو سر کردیم و رفتیم حرم تا زیارت کنیم.
وقتی زیارت کردم انگار کل روح و جسمم آروم شد.
بعد از اینکه زیارت کردیم و نماز خوندیم رفتیم بازار تا سوغاتی بگیریم.
بازارش خیلی قشنگ بود و آدم یاد زمانهای پهلوی میافتاد.
البته من اون موقع نبودمها اما عکسهاش رو دیدم.

من یک چادر رنگی واسه خودم گرفتم همونجا بود که به خودم و خدا قول دادم که نمازم رو بخونم .من اگه اسم خودم رو
مسلمان گذاشتم باید نمازم رو هم بخونم.
کلی سوغاتی گرفتم و وقتی همه امون رفتیم رستوران ناهار بخوریم من سر صحبت رو باز کردم و حرفم رو گفتم《 :خب
شروین بهم زنگ زده و گفته چند تا مدرک واسه کارش میخواد و منهم قراره برم مدارک رو بردارم و برم دبی پیش
شروین》.
سیاوش گفت《 :خودت میدونی ولی یک سوال؟》
بله؟چرا شروین جواب ما رو نمیده گوشیش هم همیشه خاموشه؟به تته پته افتادم و گفتم《 :خب ...چیزه ...آهان آهان گفته بود کار داره و مجبوره تلفنش رو خاموش کنه》.
-آهان

سیاوش گفت《 :تنها میری؟》
شاید تاتی هم بیاد.شاید؟آره ببینیم چی میشه.باشه پس اگه کارتون درست شد بهم بگید براتون بلیط بگیرم.چشم.ادامه ی ناهار رو توی سکوت خوردیم .نگاه خیره ی یکی روم سنگینی میکرد .سرم رو که بلند کردم نگاهم با نگاه ساشا گره
خورد.
یکی از ابرو هام باال پرید ولی ساشا همینجوری زل زده بود بهم.
چشمکی زدم به معنی چیه؟
که سرش رو تکون داد و چیزی نگفت.
شونه ایی باال انداختم و در انتظار این بودم که ببینم زندگی واسه ام چی رغم زده.
همگی برگشتیم هتل .توی اتاقمون دراز کشیده بودیم که پیامکی برام اومد.
پیام رو باز کردم .پیام از آقای میرزایی بود .شروع کردم به خوندنش اما با هر بار خوندناش تعجبم ده برابر میشد.
یعنی ثنا االن...
صدای تاتیانا رشته ی افکارم رو پاره کرد.
دلی خبری نشد؟چی میگفتم بهش؟ میگفتم ثنا هم مثل
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سروش گذاشته و رفته؟ نمیتونستم بگم ،طاقت نداشت.

اون با کلی شوق و ذوق اومده بود که ثنا رو پیدا کنه .اگه بگم رفته انگلیس داغون میشه .دیونه میشه .خدایا من چیکار
کنم؟
با غمی که تو چشمام بود بهش نگاه کردم .با خوشحالی سرش رو به نشونه ی چیه تکون داد که گفتم《 :چی دوست داری
بشنوی؟》
خب حقیقت رو .حقیقت ناراحتت نمیکنه؟اون قیافه ی خوشحال و خندون تو کسری از ثانیه تبدیل به یک قیافه آویزون و غمگین شد و گفت《 :نه فقط دلم میخواد
حقیقت رو بشونم هر چیزی که هست》.
یعنی ...یعنی بگم؟خواهش میکنم دلبر من الزم دارم حقیقت رو بدونم تا آروم بشم.خب راستش رو بخوای ثنا بعد اینکه تو رو دزدیدن چند روز دنبالت گشته اما وقتی پیدات نکرده خواسته از ایران بره چونکسی رو نداشته اما تو انگلیس عمه اش بوده .عمه اش هم براش دعوت نامه فرستاده اون هم هرچی داشته ،البته سهم
خودش رو ،فروخته و اموال تو رو هم داده دست وکیلت تو ایران ،نه روسیه.
تاتیانا با خوشحالی گفت《 :وای راست میگی؟》
با تعجب نگاهش کردم و گفتم《 :االن تو ناراحت نشدی؟》
چرا ناراحت باشم؟ وقتی میدونم ثنا زنده است و میتونم برم دنبالش چرا ناراحت باشم؟ دیونه مگه ناراحتی داره؟شونه ایی باال انداختم و گفتم《 :چه بدونم؟ گفتم شاید ناراحت شی ولی خوشحالم که خوشحالی》
بغلش کردم که گفت《 :دلبر خیلی دوست دارم خیلی》.
منهم دوست دارم دیونه.ازم جدا شد و گفت《 :پس منم باهات میآم کمکت تا ادریس رو پیدا کنی اما بعدش باید برم انگلیس》.
شایدم منم اومدم باهات.چه عالی ولی بهتره از االن واسه آینده نقشه نکشیم.-باشه نقشه نمیکشیم.

خندید و گفت《 :وسایالت رو جمع کن که میخوایم بریم دَدَر ُددُر》.
باشه اما قبلش به سیاوش زنگ بزنم و بگم واسه دو نفر بیلط بگیره.باشه زنگ بزن.به سیاوش زنگ زدم که جواب داد《 :بله دلی؟》
خوبی سیاوش؟مرسی تو خوبی؟منم خوبم ،سیاوش؟بله؟خواستم بگم که برای دو نفر بیلط بگیر ،یکی واسه من و یکی هم واسه ی تاتی.باشه میگیرم ،خب کاری نداری؟نه دیگه خداحافظ.خدانگهدار.تلفن رو قطع کردم و رو به تاتیانا گفتم《 :ردیف شد》.
چشمکی زد و گفت《 :پس حاضر شو》.
بعد از اینکه سیاوش بلیطها حل کرد و گفت بهمون که همین امشب پرواز داریم.
سوار تاکسی شدیم .وقتی رسیدیم همراه تاتیانا رفتیم و از پرسنالی فرودگاه پرسیدیم که پرواز همدان کیه؟
که گفت《 :اوم بذارید چک کنم!》
و بعد از چند دقیقه گفت《 :آهان تا نیم ساعت دیگه پروازه》.
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من و تاتی به هم نگاه کردیم و گفتیم《 :پرواز بعدی کیه؟》
هفته ی بعد یکشنبهآهان اونوقت پرواز امشب جا داره؟بله جا داره.پس اگه میشه دوتا بیلط به من بدید.کارت شناسایی لطفا.کارت شناسایی هامون رو بهش دادیم که بعد چند دقیقه بهمون دوتا بلیط داد و گفت《 :بفرمایید》.
تشکر کردیم و رفتیم روی صندلی نشستیم.
روبه تاتی گفتم《 :گشنه ات نیست؟》
چرا خیلی.بذار برم یک چیزی بگیرم بیام.باشه من نمیآم حوصله ندارم.باشه.از تو کیفم ،کیف پولم رو برداشتم و به سمت یکی از غرفه ها که مثل کافی شاپ بود رفتم.
دو تا نسکافه با دوتا کیک سفارش دادم.
وقتی دیدم همینجا جا هست رفتم تاتیانا رو هم صدا کردم که همونجا بخوریم که با کلی غرغر کردن اومد.
کیک و نسکافه امون رو آوردن که مشغول خوردن شدیم.
تاتی گفت《 :دلی؟》
جون؟میگم من اگه بخوام برم انگلیس تو هم باهام میآی؟معلومه که...نهنخیر گیج آره.با خوشحالی گفت《 :یعنی واقعا میآی؟》
دستش رو گرفتم و گفتم《 :تو رفیق نیمه راه نبودی پس من هم رفیق نیمه راه نمیشم》.
لبخندی زد و گفت《 :هر چقدر ازت تشکر کنم کمه نمیدونم جواب این همه خوبیت رو چجوری بدم》.
فقط خوشحال باش.لبخندی زد و دیگه چیزی نگفت .خوراکی هامون رو که خوردیم سریع پا شدیم که از پرواز جا نمونیم.
نوبت پروازمون که رسید سوار شدیم و پیش به سوی همدان.
انقدر خسته بودم که خوابیدم اما خوابم ده دقیقه بیشتر طول نکشید.
چشمهام رو که باز کردم دیدم تاتیانا زل زده به من.
بهش گفتم《 :چیه خوشگل ندیدی؟》
دلبری خیلی خوشگلیها!خندیدم و گفتم《 :نه بابا!》

چشمهای درشت مشکی ،بینی کوچیک ،لبای خوشگل ،موهای مشکی خوشگل ،هیکل روفرم اما یکمی توپر به غیر از اینها دلتاز صورتت هم خوشگل تره.
خندیدم و منم شروع کردم《 :چشمهای خوشگل عسلی ،بینی کوچولو ،لبای باریک و خوشگل ،پوست سفید ،موهای ناز طالییت
هیکل قشنگ و از همه مهم تر انسانیتت که به چشم میآد》.
هر دومون به هم نگاه کردیم و با خنده گفتیم《 :خوبه پسر نشدیم》.
وقتی رسیدیم رفتیم تو هتل موندیم تا تکلیفمون روشن بشه .یک لحظه برگشتم که یک نفر رو دیدم که از پشت خیلی شبیه
ساشا بود ،اما ساشا اینجا چیکار داره؟
ببین از عشق سوشی جونم دارم عقلم رو از دست میدم.
با تاتی رفتیم تو اتاقمون و گرفتیم خوابیدیم که فردا روز خیلی مهمی بود.
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صبح که از خواب بیدار شدیم هردومون سریع حاضر شدیم که بریم دنبال این ادریس خان.
انقدر خسته بودیم که هنوز چشمهامون خمار خواب بود.
سوار تاکسی که شدیم آدرس خونه ی دوست ادریس رو دادیم که راننده هم ما رو رسوند.
آقا این راننده هم ترک بود لهجه ی ترکی داشت و کلی با حرفهاش و رفتارهاش ما رو خندوند.
اون لهجه ی شیرین ترکیش باعث میشد خیلی حرف هاش به دل بشینه .خالصه خیلی مرد خون گرمی بود به من گفت:
《دخترم اسم تو چیه؟》
دلبر.حاال دلبر خانوم دلی کی رو میبری؟من و تاتیانا بهم نگاه کردیم و کلی خندیدیم .وقتی رسیدیم کلی ازش تشکر کردیم که روحیه امون رو عوض کرد و کرایه اش
رو هم بهش دادیم.
به سمت در رفتم و زنگ در رو زدم.
بعد چند دفعه زنگ زدن یک زنی جواب داد《 :بله؟ مگه سر آوردی؟》
آره سر عمه اتون رو آوردم.واه واه چقدر تو پر رویی دختر کارت رو بگو!آقای ادریس محمدی اینجا تشریف دارن؟چیکارشی؟بهش بگی زن شروین محتشمم میشناسه.وای خانوم محتشم شمایی؟ بفرما باال.و در رو باز کرد .همراه تاتیانا وارد شدیم .خونه حیاط کوچکی داشت اما باغچه های که سمت چپ و راست حیاط بود و کلی گل
رنگارنگ با چند تایی درخت که کلی حیاطشون رو صمیمی و قشنگ میکرد.
به سمت در خونه رفتیم که یک زن تقریبا سی ساله در رو باز کرد و با دیدن ما گفت《 :سالم خوش اومدید بفرمایید》.
تشکر کردیم و وارد شدیم .با تاتیانا روی مبل فیروزه ایی رنگ دو نفره نشستیم که اون خانومه که یک چادر گل گلی سرش
کرده بود گفت《 :چی میل دارید براتون بیارم؟》
هیچی ممنوننه نمیشه االن براتون یک لیوان شربت میآرمو بدون اینکه به ما اجازه بده به سمت آشپزخونه که از جایی که ما نشسته بودیم دید داشت رفت.
به خونه اش نگاه کردم که دکورش فیروزه ایی و سفید بود .اما بعضی جا ها از قهوه ایی و کرم هم استفاده شده بود.
خالصه خونه اشون خیلی صمیمی بود و به دلم نشست .اون خانوم یک سینی که محتواش دوتا لیوان کمر باریک که توش شربت
آلبالو بود رو آورد.
به من تعارف کرد که تشکر کردم و گفتم《 :راضی به زحمت نبودیم》.
نه بابا خانوم این چه حرفیه.و بعد به تاتیانا هم تعارف کرد .وقتی نشست پرسیدم《 :ببخشید آقا ادریس اینجا نیستن؟》
چرا بودن اما پیش پای شما همین چند دقیقه پیش رفت.کالفه پوفی کشیدم که گفت《 :اما یک نامه براتون گذاشته》.
گفتم《 :این آقا ادریستون کشت ما رو با این نامه هاش .مثل اینکه فیلم معمایی زیاد میبینه که من رو اینقدر دوند》.
خندید و چیزی نگفت .گفتم《 :میشه نامه رو بدید بهم》.
بله حتما.و بلندشد و چادرش رو روی سرش درست کرد و رفت.
یک نامه رو آورد و گفت《 :ادریس این رو داد که بدم به شما》.
کیشون میشید؟همسرشم.آهان خونه خودتونه؟نه خونه ی دوست ادریس .رفتن کیش ما هم اومدیم اینجا.-آها.
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نامه رو باز کردم و شروع کردم به خوندن.
((سالم .راستش رو بخواید ببخشید.
راستی فکر کردم
داشتم فکر میکردم خوبید؟
از همین روزها من رو پیدا خواهید کرد.
رفیق))
دوباره این نامه اشهم بی محتوا ست پس باید اینهم رمزی باشه.
((س ...ر ...د ...ا ...ر ،سردار))
رو به زنش گفتم《 :سردار کجاست؟》
سردار؟ تو روستای ...یک کلبه هست که ادریس همیشه میره اونجا اسمش سرداره.اوف پاشو بریم.زنش گفت《 :االن نه باید شب برید اون شبها میره》.
شب؟ من چه جوری برم اونجا آخه؟دیگه اگه میخوای ادریس رو ببینی باید شب بری.-باشه

اونروز کال خونه ی ادریس بودیم .یعنی زنش نذاشت که بریم.
شب ساعت نه بود که از مهتاب ،زن ادریس ،خداحافظی کردیم که به
سمت همون روستایی که مهتاب گفت رفتیم.
تو راه که بودیم راننده گفت《 :خانوم اینجا یک جای خیلی پرته》.
میدونم اما چیکار کنم؟ مجبورم برای نجات دادن جون همسرم.مرده دیگه هیچی نگفت.
به روستا که رسیدیم کرایه اش رو حساب کردیم و رفتیم دنبال اون کلبه.
یک مردی رو دیدم که به سمتش رفتم و گفتم《 :سالم آقا ببخشید》.
مرده برگشت اما با دیدن صورتش از ترس قدمی عقب گذاشتم.
صورت مرده کال سوخته بود و پوستش چروکیده شده بود.
گفت《 :بله خانوم؟》
ب ...ب ...ببخشید کل ...کل ...کلبه ی سر ...سردار ک ...ک ...کجاست؟همینجا رو مستقیم برو ته این کوچه یک کلبه است که بهش میگن کلبه ی سردار.آهان خیلی ممنون.خواهش میکنم اما حواستون خیلی باشه.و بدون هیچ حرف اضافی راهش رو کشید و رفت.
با تاتیانا به سمت همونجایی که گفت رفتیم .کلبه تو تاریکی مطلق بود .آروم آروم به سمتش رفتیم.
خیلی وحشناک بود و همینطور صدا هایی از داخل خونه به گوش میرسید.
وارد خونه شدیم که یک دفعه در با صدای بدی بسته شد .با ترس تکیه دادیم به دیوار که تاتیانا با ترس گفت《 :دلی به خدا
یک چیزی از جلومون رد شد》.
خیاالتی شدی تاتی.نه به خدا.به اطراف نگاه کردم که سایه ایی از جلومون رد شد که باعث شد هردمون جیغ بزنیم.
هم دیگه رو بغل کردیم و جیغ میزدیم .یکدفعه در با صدای بدی باز شد و سایه ی یک نفر که قد بلندی داشت و هیکلی بود
نمایان شد.
من و تاتیانا هر دو زدیم زیر گریه و جیغ میزدیم که سایه هر لحظه نزدیک و نزدیک تر میشد که
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دقیقا روبه روی من قرار گرفت که من و تاتیانا هر دو جیغ زدیم《 :جن》.
که باعث شد صدای (چی) مردی بلند شد که ترس من و تاتیانا رو دو برابر کرد همچنین جیغمون رو.
تاتی من االن سکته میکنم یا حضرت جن.خاک بر سر االن باید از قرآن کمک بخوای نه که از خود جن.خاک بر سر خودت خب از پادشاهشون کمک میخوام.شیرین عقلی دیگه.و جیغ میزدیم و گفتم《 :خودتی》.
دست جنه جلو اومد و روی دهنم قرار گرفت .جیغ کشیدم و گفتم《 :حاللم کن تاتی خودتم این ادریس محمدی رو پیدا کن و
بکشش》.
باشه باشه حاللت میکنم.چشمهام رو بستم و هرلحظه منتظر بودم که بمیرم که با صدای جنه به خودم اومدم《 :دلبر تو اینجا چیکار داری؟》
صداش خیلی آشنا بود .چشمهام رو آروم آروم باز کردم و به جنه نگاه کردم .چشماش برق میزد .رنگ چشمهاش روشن بود و
این من رو بیشتر میترسوند.
دستم رو روی صورتش حرکت دادم و یواش یواش پایین بردم که ببینم آدمه یا که نه سرش آدمه و بدنش حیون.
دستم رو به گردنش کشیدم .اه معلومه از اون جن ورزشکار هاست چون ذوزنقه اش رو به راحتی میشد تشخیص داد.
جنه گفت《 :دلبر داری چیکار میکنی؟》
صدات آشناست .هیکلتم که به نظر میرسه آدم باشی پس جن نیستی .هان؟دلبر واقعا من رو نشناختی؟به لحن صداش توجه کردم اینکه اینکه...
گفتم《 :تو اینجا چیکار داری؟》
اول جواب سوال من رو باید بدی بعد بهت میگم.االن وقتش نیست ساشا بعدا بهت میگم.پس شما چرا اینجایید؟با روشنایی کلبه هر دومون ساکت شدیم.
تاتیانا هم که تا اونموقع الل مونی گرفته بود به الل بودنش ادامه داد.
صدای مردی اومد که گفت《 :ازتون معذرت میخوام که اینقدر معطلتون کردم اما همه ی اینا به خاطر خودتون بود .دشمنای
شروین دنبال مدارک بودن و من برای رد گم کنی مجبور به این کار شدم》.
با تعجب گفتم《 :شما آقای》...
بله من ادریس محمدی هستم.گفتم《 :آقا خدا وکیلی بی کاری؟ از تهران ما رو کشوندی مشهد بعدشم از مشهد به همدان حاال هم که این کلبه ی
وحشتناک》.
خانوم محتشم گفتم که مجبور بودم وگرنه تمام برگه ها رو براتون میآوردم تهران خونه اتون.چیزی نگفتم که گفت《 :بفرماید بریم اینجا جای مناسبی برای صحبت کردن نیست》.
به تاتی نگاه کردم و سریع حرکت کردیم که دستم توسط ساشا کشیده شد.
برگشتم و بهش نگاهی انداختم که گفت《 :همه چی رو برام تعریف میکنی》.
اگه تعریف نکنم؟پوفی کشید و دستم رو ول کرد .همگی از کلبه خارج شدیم .یک پیکان کنار کلبه بود که ادریس به اون اشاره کرد و گفت:
《بفرمایید سوار شید》.
ساشا و ادریس جلو سوار شدن و من و تاتیانا هم پشت ماشین نشستیم.
ماشین روشن شد وادریس حرکت کرد.
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از روستا خارج شدیم و وارد شهر شدیم .ادریس به سمت یک جایی میروند که هیچکدوم اطالعی ازش نداشتیم.
بعد یک مدت نسبتا طوالنی جلوی دری که امروز اومده بودیم ایستاد.
خیلی کنجکاو بودم ببینماش اما تو کلبه که نشد تو روستا هم تاریک بود نشد االن هم چون زودتر ازهمه امون پیاده شد
ندیدماش.
همه امون پیاده شدیم که اون در ماشین رو قفل کرد و چون پشتش به من بود باز هم نتونستم ببینماش
به سمت در رفتیم و زنگ در رو زد و خودش اول از همه وارد شد.
مرتیکه ی بی ادب بلد نیست تعارف بزنه .واقعیت نه ها تعارف ،فقط تعارف .مگه چیز بزرگیه؟
همگی وارد خونه شدیم و ادریس مهتاب رو بغل کرد .اخی حیونکی دلش واسه خانماش تنگیده بود.
اما با شنیدن حرفش کپ کردم.
ببخشید مامان که اذیت شدی.چشمهای من و تاتیانا از تعجب گرد شده بود .تاتیانا زود تر از من به خودش اومد و گفت《 :مامان؟》
وقتی ادریس به سمتمون برگشت با دیدن فرد رو به روم قدمی عقب گذاشتم .نمیتونستم باور کنم.
نه نه این امکان نداره.
دستم رو گذاشتم روی سرم و گفتم《 :تو؟》
سرم گیج میرفت حتی نمیتونستم باور کنم که اون اینجا باشه.
دستم رو روی دیوار گذاشتم و گفتم《 :این دیگه در حد من نیست》.
سرم گیج و چشمهام سیاهی میرفت .به دیوار تکیه دادم و سر خورده نشستم.
دوطرف سرم رو با دستم گرفتم و میمالیدمش.
تاتیانا به سمتم اومد اما اونقدر دیر بود که چشمهام یواش یواش سیاه و سیاه تر شد و بیهوش شدم.

(تاتیانا)
باترس به سمت دلبر رفتم اما اون بیهوش شده بود .به ساشا نگاه کردم که با بهت ادریس رو نگاه میکرد و زمزمه میکرد:
《داریا؟》
داریا دیگه کیه؟ این که ادریس اونم مهتاب خانوم اینم ساشا منهم تاتیانا اینهم دلبر ولی این داریا رو کجای دلم بزارم؟ اصال
کی هست؟
سوالم رو به زبونم آوردم و گفتم《 :داریا کیه؟》
ادریس آهی کشید و گفت《 :لطفا ببینید دلبر خوبه؟》
تازه یاد دلبر افتادم و به سمت دلبر رفتم .سرش رو کشیدم و روی پام گذاشتم و گفتم《 :مهتاب خانوم؟ میشه یک مقدار
الکل و آب بیارید؟》
آره دخترم االن میآرم.مهتاب خانوم همراه یک لیوان آب و یک مقدار پنبه و الکل اومد .تشکر کردم و وسایل رو ازش گرفتم.
یک مقدار الکل به پنبه زدم و نزدیک بینی دلبر کردم که حس کردم حالت صورتش عوض شد.
و بعد چند دقیقه یواش یواش چشمهاش باز شد .بهم با تعجب نگاه کرد اما بعد از چند دقیقه حالت صورتش عوض شد.
سرش رو از روی پام بلند کرد رو به ادریس گفت《 :داریا داری باهام شوخی میکنی دیگه ،آره؟》
شوخی در کار نیست اما باید بگم اسم اصلی من ادریس محمدی نیست این اسم برای رد گم کنی بود.با لبخند گفت《 :خب اسمت داریاست دیگه》.
شاید اما تا پدرم رو پیدا نکنم نمیتونم بگم اسمم چیه؟خب از مادرت بپرس.مادرم نیست دایه امه.دلبر کالفه بود نمیدونست چیکار کنه هی قدم میزد اما با زنگ خوردن گوشی دلبر همه ی نگاه ها به سمت گوشی دلبر رفت.
دلبر گوشیش رو برداشت و جواب داد《 :الو؟》
...-سالم آقای میرزایی
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...بله پیداش کردم....دلبر با بهت گفت《 :چی؟ چی میگی آقای میرزایی؟》
...فردا ساعت هفت صبح؟...باشه باشه همین االن حرکت میکنم....با هواپیما نمیتونیم بیایم باید با ماشین بیایم....چشم چشم...باشه خدانگهدارتلفن رو که قطع کرد پرسیدم《 :چی گفت؟》
اوف گفت فردا ساعت هفت صبح دادگاه شروین.و بعد رو کرد سمت داریا یا همون ادریس و گفت《 :مدارک رو بده》.
مدارک تو تهرانه.دلبر عصبی داد زد《 :ما رو این همه پیچوندی که بگی مدارک تهرانه؟》

داریا چیزی نگفت که دلبر گفت《 :اول میریم هتل وسایلهامون رو برداریم و بعدم با ماشین داریا بر میگردیم تهران》.
همه امون موافقت کردیم که سریع حاضر شدیم و از خاله مهتاب هم خداحافظی کردیم و رفتیم.

(دلبر)
تو راه برگشت به تهران بودیم دقیقا ساعت هفت صبح رسیدیم اما اول باید میرفتیم مدارک رو برمیداشتیم.
نیم ساعت هم تا خونه داریا راه بود .وقتی رسیدیم سریع از ماشین پیاده شدیم و به سمت خونه رفتیم.
داریا در رو باز کرد جلوتر از داریا وارد شدم انگار جای مدارک رو میدونستم.
داریا به سمت پله ها رفت و از پله ها باال رفت .پشت سرش میرفتیم .اما ساشا با گنگی به همه امون نگاه میکرد .حتی خبر
نداشت شروین چرا تو زندانه و امروز دادگاه داره.
داریا به سمت یکی از اتاق ها رفت.
وارد اتاق که شدیم یک تابلوی خیلی بزرگ نظرم رو جلب کرد.
داریا تابلو رو پایین آورد که پشتش یک گاوصندق کوچیک بود.
رمز گاوصندقش رو زد که باز نشد .یک بار دیگه هم امتحان کرد اما بازهم باز نشد.
داد زدم《 :سریع باش داریا!》
با استرس گفت《 :باشه باشه بذار یک ذره فکر کنم》.
دوباره فکر کرد نشد.
با خشم دستم رو مشت کردم و روی دیوار کوبیدم و فریاد زدم:
《زود زود زود 》
بعد از دو دقیقه بشکنی زد و رمز رو زد .ترسیده به در گاوصندق نگاه میکردم که درش باز شد.
نفس راحتی کشیدم که داریا چند تا برگه رو به سمتم گرفت .به تندی برگه ها رو ازش گرفتم و چکش کردم.
هیچی از محتواش نفهمیدم خیلی قلمبه سلمبه نوشته شده بود و فقط فهمیدم که شروین و اون مرد که اصل پرونده به اسم
اون بود امضا کرده بودن که اگه شروین گیر افتاده بود این رو نشون بدن که بفهمونن کار شروین نیست.
اگرچه به خاطر همکاری باید زندان بره اما اعدام نه .مدارک رو برداشتیم سریع رفتیم پایین .سوار ماشین شدیم و حرکت
کردیم.
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ساعت هشت و ده دقیقه بود .به خاطر استرس ناخن های دستم رو میجویدم .میترسیدم دیر رسیده باشم.
سریع از ماشین پیاده شدم و بعد از پرس و جو فهمیدم کجان.
به سمت اون اتاق رفتم و در رو باز کردم که

یکدفعه همه با تعجب بهم نگاه کردن .به جایگاه که متهم میایستاد نگاه کردم .با دیدن کسی که اونجا ایستاده نفسی از روی
آسودگی کشیدم.
گفتم《 :قاضی قبل از اینکه حکم بدید من یک مدرکی رو پیدا کردم که باید حتما ببینید》.
به سمت قاضی رفتم و برگه ها رو روی میز اش گذاشتم.
به شروین نگاه کردم که با لبخند داشت نگاهم میکرد .بهش لبخندی زدم و از میز قاضی فاصله گرفتم که قاضی گفت《 :باید
برسی بشه اما آقای شروین محتشم بیمار روانی هست ،یعنی سادیسم دارن و به احتمال زیاد به تیمارستان منتقل میشن》.
با نگرانی به شروینی که االن با نا امیدی داشت بهم نگاه میکرد ،نگاهی انداختم .ساشا با تعجب بهمون نگاه میکرد .بیچاره از
هیچی خبر نداره.
با سرخوردگی به سمت شروین رفتم و با بغض گفتم《 :شروین تو رو خدا من رو ببخش من هرکاری از دستم بر میاومد انجام
دادم .مشهد رفتم همدان رفتم تهران رو گشتم همه جا رو گشتم تا مدارک رو پیدا کردم به خدا》...
شروین نگذاشت حرفم رو ادامه بدم و گفت《 :دوستت دارم دلبر اما تو من رو دوست نداری ،داداشم رو دوست داری.
دلبرم تو من رو ببخش که مجبور شدم تو رو از ساشا جدا کنم اینهم جواب کارهای خودمه》.
بغضم ترکید و بدو بدو سالن رو ترک کردم و بیرون رفتم.
***
دو روز از روز دادگاه شروین میگذره؛ شروین رو منتقل کردن تیمارستان ...و امروز ساشا میخواد واسه کارش برگرده آمریکا
بقیه هم دیروز از مشهد برگشتن.
مایکل هم همراهش بر میگرده اما هنوز نفهمیدم از کجا فهمید من نمیخوام برم پیش شروین؟
سریع پا شدم و به سمت اتاقش رفتم .در اتاقش رو زدم که گفت《 :بفرمایید!》
وارد شدم .ساشا داشت وسایلهاش رو جمع میکرد که با دیدن من دست از کار کشید و گفت《 :دلبر؟》
ساشا میخواستم بدونم تو از کجا فهمیدی من نمیخواستم برم پیش شروین؟تک خنده ایی زد و گفت《 :خب کارت خیلی مشکوک بود و بعدش هم تو اول گفتی شروین مالزی هست اما بعدش گفتی دبی
این بود که مطمئن بودم کاسه ایی زیر نیم کاسه ات هست .سیاوش فهمید اما برای اینکه مشکوک نشه گفتم حتما حواست نبود
چون گفته بود دبی》.
با بهت نگاهش کردم .این چقدر تیزه خدا .ساشا خندید و گفت《 :از قدیم گفتن دروغگو کم حافظه است》.
سرم رو خاروندم و چیزی نگفتم که ساشا گفت《 :خب حاال نوبت توئه که کل ماجرا رو تعریف کنی》.
خسته میشی وللشو خواستم برم که دستم کشید و چون ناگهانی بود تعادلم رو از دست دادم و پرت شدم تو بغلش.
بهش نگاه کردم که زل زده بود بهم .خدایا خدایا خدایا یک روزی من و ساشا رو به هم برسون.
تازه متوجه موقعیتم شدم و اینکه ساشا بردار شوهرم .پس سری پسش زدم و ازش فاصله گرفتم.
گفتم《 :باشه میگم》.
و آروم آروم شروع کردم به تعریف کردن کل ماجرا.
حرفم که تموم شد ساشا با عصبانیت گفت《 :بعضی ها چقدر بی ناموسن .جوونای مملکت واسه ناموسشون هشت سال
جنگیدن ،جنگیدن و شهید شدن اما بعضی از آدم های پست اینقدر بی ناموسن که ناموس مردم رو میفروشن》.
چیزی نگفتم تا یک مقدار تخلیه شه .وقتی حرفهاش تموم شد گفتم《 :من دیگه برم تو هم استراحت کن》
و منتظر حرفی از جانب ساشا نشدم و از اتاق بیرون رفتم.
اونشب ساشا و مایکل برگشتن آمریکا خیلی دلم گرفته بود .تاتیانا هم بعد از اون ماجرا خودش رفت انگلیس تا دنبال ثنا
بگرده و به من هیچی نگفت و نذاشت باهاش برم.
ستاره قصد داشت بره خونه ساسان و من خونه تنها بودم .آدینه جونم رفته بود روستاشون تا یک مقداری استراحت کنه.
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من تک و تنها تو خونه بودم فقط نگهبان خونه بود .روی مبل سه نفره ولو شده بودم و داشتم فیلم نگاه میکردم که ناگهان با
صدای تیر اندازی به خودم اومدم و از جام بلند شدم.

با ترس به اطراف نگاه میکردم که با برخورد تیر به شیشه ها و شکستنشون جیغی کشیدم و روی زمین نشستم.
هر لحظه صدای تیر ها بیشتر میشد .با ترس همونطوری که نشسته بودم به سمت آشپزخونه حرکت کردم.
به اطرافم نگاه کردم و به سمت کشو رفتم که اگه کسی اومد بتونم از خودم دفاع کنم که ناگهان با کوبیده شدن در آشپزخونه
و نمایان شدن یک نفر جیغ بلندی کشیدم.
مرد به سمتم اومد و یک دستمالی رو جلوی دهنم گرفت و تقال های من هیچ فایده ایی نداشت.
پلکهام یواش یواش سنگین شد که بعد از چند ثانیه به خواب مطلق فرو رفتم.
(دانای کل)
ساشا در هواپیما بود و در فکر دلبر.
میدانست که خیلی دلش برای آن دختره تخس که هر لحظه با لجبازی سعی داشت خودش را از ساشا دور کند ،تنگ میشد.
سیاوش در پارتی بود و مشغول بگو بخند با دوستانش.
ستاره درکنار نامزد اش بود و خود را در آغوش او جای داده بود.
تاتیانا به هر دری میزد که ثنا را بیابد .اما شروین در اتاقی خالی از هر گونه وسایلی به جز یک تخت و یک نفر بود.
حالش در حال بهبود نبود که هیچ بدتر هم شده بود.
تندخو شده بود و دلش میخواست هرکس را میتواند بکشد.
دلبر که هر هنگام با اتفاقی دردناک رو به رو میشد ،حاال نیز با یکی از آنها روبه رو شده است که مشخص نیست شروعش از
کجاست و پایانش به کجا ختم میشود؟
گوشی آقای متحشم ،پدر شروین ،زنگ میخورد .بدون نگاه کردن به صفحه ی گوشی جواب میدهد《 :بله؟》
سالم .آقای محتشم؟سالم بله خودم هستم اتفاقی افتاده.خونه ی پسرتون شروین محتشم مورد حمله ی عده ایی از افراد قرار گرفته .اونها به قصد ترور کردن اومده بودن.آقای محتشم با تعجب گفت《 :چی؟ چی میگید؟ شروین خونه بود؟》
اطالعی ندارم اما اگه لطف کنید همراه بچه هاتون اینجا بیاید ممنون میشم.چشم االن میآم.محتشم با تعجب و ترس از دست دادن پسرش به همه زنگ زد و بعد به سمت کالنتری راه افتاد.

همه با دلواپسی به سمت ادارهی میرفتن اما ساشا با خیالی راحت در هواپیما بود و خوابیده بود و خبر نداشت چه اتفاقی برای
عشقاش افتاده است.
کل خانواده در اداره پلیس بودند ،نگران از این که چه اتفاقی افتاده؟
ستاره از پدرش پرسید《 :بابا چی شده؟》
کالفه جواب داد《 :به خونه ی شروین سوء قصد شده و مثل اینکه قصد کشتن کسی رو داشتن یا میخواستن بدونن کی تو
خونه بوده》.
ستاره دستش را روی دهانش گذاشت و گفت《 :بابا فقط دلبر خونه بود و نگهبان》.
آقای محتشم پرسید《 :یعنی شروین نبوده؟》
ستاره همینطور که گریه میکرد سرش را به نشانه ی نه تکان داد.
محشتم با خوشحالی گفت《 :خداروشکر که کس مهمی صدمه ندیده》.
سیاوش با خشم گفت《 :یعنی دلبر مهم نیست؟》
محشتم سرش را به نشونه ی نه تکان داد و گفت《 :پونصد هزار قیمتشه از این پونصد هزاری ها تو ایران زیاده》.
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سیاوش عصبی شد و نتوانست خود را کنترل کند و به سمت پدرش هجوم برد .یغه ی او را گرفت و گفت《 :هیچوقت بلد
نبودی مثل آدم صحبت کنی .دست خودت هم نیست آدم نیستی》.
این رو گفت و محکم پرتش کرد که محتشم به دیوار خورد .ولیبراش مهم نبود .مهم شروینی بود که مطمئن بود االن سالمه.
سیاوش و ستاره به اتاق رفتن و هر چه اطالعات داشتن به پلیس دادن و بعد به خانه ی شروین رفتند.
اما اجازه ورود نداشتن تا پلیسها تحقیق کنند.
غمی در دل سیاوش بود .ساشا ،دلبر را به او سپرده بود؛ اما او نتوانسته بود از دلبر مراقبت کند و این بود که غم عالم روی
دلش میریخت.

(دلبر)
چشمهام رو آروم آروم باز کردم اما کاش باز نمیکردم .آخه جایی که بودم اینقدر تاریک بود که هیچی نمیدیدم و احساس
میکردم کورم.
یک مقدار به مغزم فشار آوردم تا ببینم چی شده؟
که همه ی ماجرا تو ذهنم مرور شد.
یعنی کیه که با من دشمنی داره؟
از جام بلند شدم.
پس دست و پام رو نبستن! خوبه!
از جام بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم.
دستگیره در رو پایین کشیدم که در باز نشد .پس در رو قفل کردن.
در رو کوبیدم و گفتم《 :کسی اینجا نیست؟ کسی صدام رو میشنوه؟》
در اتاق باز شد و پیرزنی اخمو وارد شد و گفت《 :چته دختر؟》
وای خانوم خدا خیرتون بده من میخوام از اینجا برم.به تندی گفت《 :کجا میخوای بری؟ هان؟》
با مظلومیت تمام گفتم《 :خونه ام》.
خونه ات کجاست؟تهران...تهران کجاست؟ اینجا تهران مهران نیست .یاال بیا برو یک دوش بگیر .آقا کارت داره.و دستم رو کشید و به سمت اتاق دیگه ایی برد.چقدر اینا راحتن .انگار نه انگار من رو دزدیدن.
وارد اتاق شدیم که لباس قرمزی که روی تخت بود نظرم رو جلب کرد.
لباس رو برداشتم و نگاهش کردم .خیلی ناز بود .عاشقاش شدم ،لباس کُردی بود .اون پیرزن اخمو گفت《 :سریع دوش
بگیر》.
چشمی گفتم و به سمت حموم رفتم.
حمومش خیلی ترسناک بود .با ترس و لرز دوش گرفتم و بعد از اینکه از حموم بیرون رفتم به کمک پیرزنه لباس خوشگل رو
پوشیدم.
تو تنم فوق العاده بود.
یک مقدار آرایش کردم که پیرزنه با لبخند ماتی که روی لبهاش بود بهم نگاه کرد اما وقتی نگاه من رو روی خودش دید گفت:
《سریع بریم که اقا منتظره》.
همراه پیرزنه رفتم.
دیگه نه میترسیدم ونه احساس ضعف داشتم.
نمیترسیدم چون دیگه آب از سرم گذشته حاال چه یک وجب چه صد وجب.ضعف ندارم چون به خودم اعتماد دارم.
عمارت خیلی بزرگی بود .وسط سالن ایستادیم و منتظر یک نفر که با صدای پای یک نفر سرم رو بلند کردم
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یک مرد جوون و خیلی خوشتیپ از پله ها پایین اومد به قیافه اش نگاه کردم.

نه ،خوشگل بود جای داداشم .هه داداش .چقدر کلمه ی غریبیه .اونم به سر تا پام نگاه کرد و گفت《 :به به دلبر خانوم قدم
رنجه فرمودی پا به خونه ی فقیران گذاشتی》.
پوزخندی زدم و گفتم《 :از این فرصت استفاده کن چون من همیشه اینقدر سخاوتمند نیستم》.
اونم متقابل بهم پوزخند زد و گفت《 :پس هر بهره ایی که میخوام ازت میبرم .دختر خوشگل و جذابی هستی》.
خودم میدونم الزم به ذکر نیست.من هم گفتم که تاکید کنم.آن چیز که در عیان است چه حاجت به بیان است؟پوزخندی زد و گفت《 :خوبه خوبه .از صفر به اینجا رسیدی .یک دختر فقیر که پونصد هزار تومان خریدنت .اوم سوادتم تا
ابتدایی بود .رفتی خونه شروین از بی سوادی به دیپلم رسیدی .اصال مگه تو از مد و این حرفها سر در میآوردی؟ هیچی بارت
نبود اما وقتی رفتی خونه ی شروین اون هم یاد گرفتی .پس با چیزایی که صدقه سر شروین هست واسه من فیس نیا》.
دلم شکست اما من ضعیف نیستم باید جوابش رو بدم پس گفتم《 :اگه همت خودم نبود شروین هم نمیتونست هیچ کاری
بکنه .گذشته که گذشت ،اما منم کم عذاب نکشیدم که به اینجایی که االن هستم برسم .پس برای خودت نظر چرت و پرت
نده》.
اوه بله حتما.رو به پیرزنه گفت《 :گلی خانوم از امروز میفرستینش کالس رقص .باید انواع رقص کُردی رو یاد بگیره از اون گذشته یک ماه
دیگه تجار خارجی میان اینجا شاید از این دلبر خانوم خوششون اومد و به یک دردی هم برای ما خورد》.
گفتم《 :چرا؟》
با تعجب پرسید《 :چی چرا؟》
چرا من رو دزدیدی؟خانوم کوچولو ما ندزدیدیمت معلوم نیست کی تو رو گذاشته بود تو بیابون و یک کاغذم کنارت بود که نوشته بود این دخترزیبا با قیمت نا چیزی ،یعنی ناچیز که نه مفت برای شما .از طرف کسی که شروین رو نجات داد و من رو لو داد .در ضمن اگه فرار
کنی هم پیدات میکنن و میکشتنت به همراه ساشا و شروین.
ترسیدم و آهی کشیدم اما بعد چند دقیقه با شوک و تعجب گفتم《 :خب پس تو از کجا من رو میشناسی؟ زندگیم رو و اسمم
رو》.
به تته پته افتاد و گفت《 :خب خب اسمت رو ن ...نوشته بودن .م ...منم گگگ ...فتم درباره ی تو تح ...قی ...تحقیق کنن》.
پوزخندی بهش زدم که به معنی خر خودتی خودمون بود .رو به گلی خانوم گفت《 :میبریش پیش یاسمین .اون کارش رو خب
بلده》.
چشم پسرم.ممنون گلی خانوم.تو فکر بودم .این پسره اسمش چی بود؟ که وقتی گلی خانوم دستم رو کشید به خودم اومدم و گفتم《 :چته گلی خانوم؟
دستم شکست》.
بهم اخم کرد و گفت《 :دست کسی که با آقا دهن به دهن میذاره ،بذار بشکنه》.
به احترام موی سفیدت بهت هیچی نمیگم.از پله ها باال رفتیم که گفت《 :یک مانتو تنت میکنی و همراه من میآی فهمیدی؟》
سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم و به سمت اتاق رفتم .درش رو باز کردم .آروم آروم قدم بر میداشتم که به کمد
رسیدم .درش رو باز کردم و یک مانتو و شلوار در آوردم و خواستم لباس کُردی که تنم بود رو در بیارم که گلی خانوم سر
رسید و گفت《 :لباست رو در نیار!》
چرا؟یک مانتو روش بپوش دیگه نیازی به شلوار و اینها نیست.با تعجب گفتم《 :وا مگه میشه؟》
آره اینجا میشه.به خودشم نگاه کردم که روی لباسش تنها یک مانتو پوشیده و گفت《 :سریع باش!》
شال مشکی و مانتوی مشکی رو تنم کردم و همراه گلی خانوم پایین رفتیم.
از در عمارت بیرون رفتیم و سوار ماشین شدیم.
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راننده حرکت کرد .ذهنم در گیر بود .خدایا باید چیکار کنم؟ اگه فرار کنم جون شروین و ساشا در خطر میافته .اگه فرار نکنم
دق میکنم خدایا خودت بگو چیکار کنم؟
یک راهی رو بهم نشون بده خواهش میکنم خدا! به خودم که اومدم رو به روی یک خونه ایستاده بودیم.
نمای بیرونش که عالی بود .یک نمای مشکی و نقره ایی .از ماشین پیاده شدیم.

همراه گلی خانوم از ماشین پیاده شدیم .گلی خانوم اف اف رو زد که یک دختر با ناز گفت《 :وای گلی جونم بیا باال!》
و در رو باز کرد .گلی خانوم جلوتر تر از من داخل شد و منم پشت سرش بودم که گفت《 :یاسمین خواهر کوچیکمه ،بفهم
بهش بی احترامی کردی بد حالت رو میگیرم》.
چیزی نگفتم .وارد خونه شدیم که صدای یک زن میاومد که میگفت《 :بیا تو گلی جونم!》
وارد شدیم خونه اش هم خیلی لوکس و با کالس بود .گلی خانوم روی مبل نشست که منم به تبعیت از اون نشستم .در یکی از
اتاقا باز شد و یک زن تقریبا سی ساله وارد شد .به سمت گلی خانوم رفت و دستش رو بوسید و گفت《 :آبجی گلم خوش
اومدی》.
مرسی.سرش رو که بلند کرد به من با تعجب نگاه کرد که بهش لبخندی زدم که اون بی توجه به من رو به گلی خانوم گفت《 :این دیگه
کیه؟》
دلبر ،باید در عرض یک ماه همه ی مدل های رقص کُردی رو یادش بدی.چرا؟طبق معمول تجار ها میخوان بیان و اینها هم باز مسابقه راه انداختن و آقا هم میخواد این دختر رو آماده کنه.یاسمین نگاهی به سرتا پام انداخت و گفت《 :خوشگل هست اما مهم استعدادشه؛ اگه استعداد نداشته باشه من کاری
نمیتونم بکنم》.
گلی خانوم از جاش بلند شد و گفت《:همه ی سعیت رو بکن! من رو نا امید نکن!》
گلی خانوم رو به من گفت《 :لباسات رو برات میفرستم از امروز تمرین رو شروع کنید》.
سرم رو تکون دادم که گلی خانوم با عصبانیت گفت《 :اللی؟》
سرم رو به نشونه ی آره تکون دادم.
که گفت《 :وقتی که داشتی با آقا دعوا میکردی زبونت سه متر بود》.
قیافه ام رو متعجب کردم که عصبی به سمتم اومد و یغه ی مانتوم رو کشید و گفت《 :خونه ی خاله ات نیست که واسه من پرو
بازی در میاری》.
پوزخندی بهش زدم و چیزی نگفتم.
گلی خانوم هم یغه ام رو محکم ول کرد و رفت.
یاسمین ،گلی خانوم رو بدرقه کرد .بعد اومد سمتم و گفت《 :مانتو و شالت رو در بیار تا منم لباس بپوشم و بیام》.
باشه.یاسمین رفت و بعد ده دقیقه با لباس کُردی سبز یشمی اومد .خیلی بهش میاومد.
به سمتم اومد و دستم رو گرفت و گفت《 :ببین دستم رو باید اینجوری بگیری!》
دستش رو همونطور که گفت گرفتم و بعد گفت《 :ببین اول از همه پاهات رو اینجوری میکنی!》
خب؟بعد اینجوریو شروع کرد به رقصیدن و بهم توضیح میداد که باید از شونه هامم برای رقص استفاده کنم.
اونروز کلی کار کردیم و رقصیدیم که یاسمین گفت《 :برای امروز کافیه 》.همینطور که نفس نفس میزدم گفتم《 :وای
نفسم! میگم ها استعداد دارم یا نه؟》
نه خوبی استعداد داری.لبخندی بهش زدم که گفت《 :باید روش راه رفتن هم بهت یاد بدم》.
با تعجب گفتم《 :وا مگه فلجم؟》
-نخیر اما باید روش درست راه رفتن با ناز هم یاد بگیری .خیر سرت قرار رقاص بشی.

132

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان قلبم طاقت بیار
سر تکون دادم و گفتم《 :باشه بابا》.
نشسته بودم که یاد یک چیزی افتادم و گفتم《 :یاسمین خانوم؟》

بله؟میگم ها اسم این آقا چیه؟کدوم؟همین که گلی خانوم پیشش کار میکنه؟امید رو میگی؟اسمش امیده؟آره اسمش امیده.چند سالشه؟فک کنم بیست و هشتآهان خودت چند سالته؟سی و سهبهت کمتر میخوره.قری به سر و گردنش داد و گفت《 :به خاطر اینکه زیاد میرقصم اینجوری ام》.
آهان.نشسته بودیم که یاسمین تلویزیون رو روشن کرد و هی شبکه ها رو باال پایین میکرد که باالخره به یک شبکه که توش اخبار
پخش میشد رسید و گذاشت همونجا موند.
داشتیم نگاه میکردیم که یک خبر توجه ام رو جلب کرد《 :دیروز عده ایی به عمارت شروین محتشم ،سهامدار بزرگ شرکت
مد و فشن ...حمله کردند .در این حادثه همسر وی ،دلبر محتشم ،ناپدید شد.
شروین محتشم چند وقت پیش مهتم به قاچاق انسان شد اما با کمک همسرش نجات یافت و االن در تیمارستان است .به دلیل
دارا بودن بیماری روانی یعنی سادیسم .دیشب در تیمارستان به شروین محتشم حمله کردند و قصد جان او را کردند اما به
دلیل امنیت باال وی نجات یافت》.
انقدر متعجب بودم که از جام بلند شدم و گفتم《 :یعنی چی؟》
یاسمین گفت《 :تو چته؟》
با بهت گفتم《 :شروین؟》
حاال انگار کیش بوده؟ یکی مثل من.به تندی برگشتم سمتش و گفتم《 :من دلبر محتشمام و شروین محتشم هم شوهرمه》.
با تعجب بهم نگاهی انداخت و گفت《 :چی میگی تو؟》
همینهایی که داری میشنویی.پس ...پس تو اینجا...همین امید آقا من رو دزدیده و گفته اگه فرار کنم من رو ،شروین و ساشا رو میکشه.چیزی نگفت و به سمت اتاقش رفت.

یک ماه از روزی که تو خونه ی یاسمینم میگذره .خبری از هیچکس ندارم .حتی توان فرار کردن رو هم ندارم .میترسم از
اینکه ساشا و شروین پا سوز من بشن.
اونروز تو خونه ی امید جشن بود و واسه ی من آرایشگر و لباس فرستاده بودن.
یاسمین خیلی خوب رقصیدن رو بهم یاد داده .خیلی قشنگ میرقصم و به قول یاسمین از خودشم قشنگ تر میرقصم.
آرایشگر اومده بود و لباسی که تو کارو بود ،تو دستش بود .بهم گفت《 :سریع بشین! وقت نداریم》.
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نشستم که شروع کرد به آرایش کردنم .بعد از یک ساعت آرایش کردنش تموم شد و رفت سر موهام و گفت《 :رنگش
کنم؟》
نه نه اصال.وا چرا؟خوشم نمیاد.فقط نوکش رو رنگ میکنم.مخالفتی نکردم که پایین موهام رو خیلی قشنگ رنگ کرد .فانتزی بود.
خیلی خوشم اومد .بعدشم موهام رو خیلی قشنگ درست کرد.
کارم که تموم شد گفت《 :برو لباست رو بپوش》.
باشه ایی گفتم و رفتم لباسم رو از کاور در آوردم .وای خدا چقدر ناز بود .خیلی طرح خوشگلی داشت .لباس رو پوشیدم و
حاضر و آماده ایستادم.
آرایشگر با دیدنم چشمهاش برق زد و گفت《 :وای دختر چقدر ناز شدی》.
بهش لبخندی زدم و خودم رو تو آیینه نگاه کردم .آرایشم خیلی ناز بود و همرنگ لباسم بود.
مانتویی رو تنم کردم و شالم رو روی سرم انداختم .پایین رفتم و سوار ماشینی که امید فرستاده بود شدم.
بعد نیم ساعت جلوی در عمارت امید ایستادیم.
از ماشین پیاده شدم و وارد عمارت شدم که صدای مردی که خیلی آشنا بود گفت

به به دلبر خانوم!برگشتم که با امید مواجه شدم .با دیدنم چند لحظه مکث کرد و بعد با لبخند گفت《 :اوه چه خوشگل شدی! یک ماه ندیدمت
ها》.
پوزخندی زدم و گفتم《 :خوشگل بودم چشم بینا میخواست》.
پس بگو ما کوریم دیگه!شاید.و روم رو ازش گرفتم و به سمت عمارت رفتم.
جلوی در بودم که امید بازوش رو به سمتم گرفت و گفت《 :میدونم متاهلی و کاریم بهت ندارم اما امشب مجبوری به ساز من
برقصی》.
و لبخندی زد و گفت《 :صرفا کُردی باشه》.
کالفه پوفی کشیدم دستم رو دور بازوش حلقه کردم .باهم وار شدیم که همه ی نگاه ها به سمت ما برگشت و با دیدن امید
فکر کنم ،چون من رو نمیشناختن خب ،از جاشون بلند شدن.
صدای پایی از پشت سرمون اومد برگشتم که دیدم یک پسر که شبیه امید بود و دختری بامزه کنارش بود اومدن داخل.
امید و اون پسر با نفرت بهم نگاه میکردن .وای اینا چشونه؟ االنه که همدیگه رو بگیرن به بار کتک.
هر دو باهم وارد شدیم .مانتو و شالم رو تحویل دادم و به سمت مبل ها رفتیم .سرجامون نشستیم که امید در گوشم گفت:
《باید برنده بشی دلبر!》
باید؟آره باید برنده بشی نباید ایمان برنده شه.با تعجب گفتم《 :ایمان؟》
آره همون پسری که با ما اومد.اون دیگه کیه؟داداشم یا به عبارتی دشمنم.با همون تعجب گفتم《 :آهان باشه تمام سعم رو میکنم اما به یک شرط!》
چه شرطی؟اگه برنده شدم ول کنی برم.لبخندی زد و گفت《 :احمق من ولت کنم بری ،شوهرت شروین و عشقت ساشا رو میکشن وهمینطور خودت رو》.
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با غصه گفتم《 :پس من چیکار کنم؟》
باید یک مدت اینجا بمونی بعدش به بقیه اش فکر میکنیم.چیزی نگفتم .یواش یواش همه اومدن .تو عمارت دیگه جا نبود.

دی جی اعالم کرد مسابقه رو شروع کنیم .اول از همه یک دختره رفت سر چوپی بود( .سرچوپی کسی هست که اول از بقیه
میایسته و دستمالی رو تو دستش داره و هماهنگ با رقصش اون هم تکون میده)
یک عده دختره دیگه هم دستش رو گرفتن و شروع کردن به رقصیدن.
خیلی قشنگ میرقصید ،یعنی فوق العاده بود البته به نظر من.
دخترها یکی یکی میرقصیدن .نوبت اون دختری بود که با ایمان اومده بود شد .وقتی رقصید واقعا دهنم باز موند .یعنی از
فوق العاده هم فوق العاده تر بود.
با دیدن رقصش ترسیدم .یعنی من بعد از یک ماه ،فقط یک ماه تمرین میتونم به قشنگی این دختره برقصم؟ قطعا نه .چون از
دختره معلومه رقاصه و این رقصیدنش حاصل یکی دو ماه تمرین نیست و بیشتره.
رقص دختره که تموم شد جمعیت با صدای بلندی هورا میکشیدن و دست میزدن.
دختره با لبخندی روی لباش به سمت ایمان رفت .با شنیدن اسم دختری که خودم بودم به خودم اومدم .دلبر خانوم .نوبت من
بود.
از جام بلند شدم امید گفت《 :بهت ایمان دارم》.
لبخندی زدم و با اعتماد به نفس به سمت جایگاه رفتم .دستمال رنگی رو از یکی از دخترها گرفتم.
اون دخترها دستم رو گرفتن .یک آهنگ کُردی پخش شد .نفس عمیقی کشیدم .خدایا خودت کمکم کن نزار امید رو نا امید
کنم .خنده ام گرفته بود.
ریتم آهنگ تند بود پس با توجه به چیزایی که از یاسمین یاده گرفته بودم به سرعت رقصیدم .اسمش هم یادم رفت .سقزی
بود؟ چی بود؟
با سرعت میرقصیدم .پاهام رو خیلی قشنگ میذاشتم .هماهنگ با آهنگ بودم .وقتی رقصم تموم شد نفس نفس زنون
ایستادم که چند لحظه همه ساکت بودن.
وای خدا یعنی اینقدر بد بود؟ اما بعد از یک دقیقه همه اشون بلند شدن و شروع کردن به دست زدن .هورا میکشیدن و
اسمم رو صدا میزدن.
با لبخند به همه نگاه کردم .امید با لبخندی بهم نگاه میکرد و دست میزد.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
خدایا شکرت ،شکرت.
چشمم به ایمان خورد که با اخم بهم نگاه میکرد و دست میزد.
لبخند حرص درآری تحویلش دادم.
سر جام نشستم که امید گفت《 :عالی بود دلبر ،عالی》.
ممنونلبخندی بهم زد و روش رو اونوری کرد .امید همینطور که به اطرافش نگاه میکرد گفت《 :پولی خوبی از این برنده شدنت
بهم میرسه و مهم تر از اون ایمان خیط شد با اون رقاصش .بازم مسابقه رقص میذاریم》.
چیزی نگفتم و بلند شدم که ایمان گفت《 :کجا؟》
عصبی گفتم《 :میرم قبرستون میآی؟》
نه تنها برو.فقط دلم میخواست سرم رو بکوبم به دیوار و با عصبانیت و کالفگی به سمت آشپزخونه رفتم.
پارچ آب روی کابینت بود .یک لیوان برداشتم و آب ریختم و یک نفس خوردم .باز هم بغض کردم.
خدایا من واسه همه فقط یک وسیلهام؟ من کاالم؟ یکی من رو پونصد هزار میخره .یکی از من پول به دست میآره .خدایا به
خدا من کاال نیستم ،نیستم نیستم چطور ثابت کنم؟ چطور بگم؟ چرا همه ی اینها من رو به چشم یک کاال میبینن؟
آخه من که کاال نیستم آدمم ،آدم.
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نفس عمیقی کشیدم و لیوان رو گذاشتم و به سمت عقب برگشتم که با دیدن ایمان هینی کشیدم که با لبخند گفت《 :آخی
ترسیدی خانوم خوشگله؟》
پوزخندی زدم و گفتم《 :آدم لولوخور خوره ببینه خب میترسه دیگه》.
بلبل زبونم هستی؟دخلش به شما؟خندید و با حرص گفت《 :زیادی پرویی》.
به خودم ربط داره.دلبر میخوام یک پیشنهاد بهت بدم.چه پیشنهادی؟میخوام امید رو ول کنی بیای پیش من .بهت حقوق هم میدم.با لبخند گفتم《 :خب دیگه؟》
یک قدم اومد جلو و گفت《 :بهترین زندگی رو واسه ات فراهم میکنم》.
خب؟یک قدم دیگه جلو اومد و ادامه داد《 :بهشت رو تو این دنیا میبینی》.
با پوزخند و تمسخر گفتم《 :تموم شد؟》
چیزی نگفت که ادامه دادم《 :آدم هایی مثل شما که از پشت به بردارشون خنجر میزنن یک روزهم به من خنجر میزنه .چرا
نزنه؟ آدمهای پستی مثل شما امروز برادرشون رو میفروشن فردا من رو .اون بهشتی که تو ازش حرف میزنی ساخت خیال
توئه و برای من جهنمه .من اینقدر نامرد نیستم پس راهت رو بکش و برو!》
صدای امید هم اومد که گفت《 :شنیدی که چی گفت؟ گمشو از اینجا برو》.
ایمان چشم غره ایی بهم رفت و از آشپزخونه بیرون رفت.
امید بهم نگاه کرد و با لبخند گفت《 :خدایی دلبر با اینکه دختری اما از مرد ها هم مرد تری》.
لبخندی غمگین زدم و چیزی نگفتم.
امید گفت《 :تو چت شده؟》
مهم نیست .یعنی من هیچوقت مهم نبودم.یعنی چی؟ اگه مهم نبودی که ایمان نمیاومد بهت پیشنهاد بده بری پیش اون.با چشمهای اشکی نگاهش کردم و گفتم《 :من همیشه باید یک کاال باشم؟ که فقط برای سود خودشون ازم استفاده کنن؟
نمیشه مثل یک آدم عادی زندگی کنم؟ یک خونه ی کوچیک یک زندگی آروم بدون هیچ دق دقه ایی .نمیشه؟ من که با همه
نداریم زندگیم این همه سخت نبود .انقدر با حقارت نبود .آره شیشه ی ماشین این و اون رو میشستم و منکرش هم نمیشم
اما زندگیم اینقدر لجن نبود》.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
امید به سمتم اومد و کنارم ایستاد و گفت《 :دلبر اینقدر خود خواه نباش .حداقل اش اینکه تو رو تبدیل به یک ه*ر*زه
نکردن .اینش خوبه .اگه کاال هم هستی مثل طالیی که همیشه ارزش داری نه نقره که تا یک ذره رنگش میره دور انداخته
میشه.
به همه چیز نگاه کن .از هر جنبه .زندگی تو هم بر این باوره پس سعی کن باورت رو عوض کنی》.
چیزی نگفتم .از چند نظر بهش حق میدادم .داشت راستش رو میگفت اما از چند نظرم حق رو به خودم میدادم.
امید گفت《 :پاشو بریم بیرون خیلی وقته اینجایم》.
پس کی مهمونها میرن؟خسته شدی؟آره من میرم خونه ی یاسمین نمیشه؟نه از این به بعد میآی همینجا.واسه چی؟چون دیگه کارت با رقص کُردی تمومه.خندیدم و گفتم《 :حتما عربی شروع شده؟》
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با تعجب بهش نگاه کردم که گفت《 :استعداد داری میتونی خیلی خوب بهم کمک کنی .البته به عنوان یک انسان》.
خندیدم و گفتم《 :خیلی پرویی》.
باخنده از آشپزخونه بیرون رفتیم.
ساعت سه شب بود ،شب هم که نه صبح بود ،که مهمونها یکی پس از دیگری رفتن که ایمان آخرین لحظه گفت《 :هنوز هم رو
حرفم هستم》.
نباشاگه یک روز امید اذیتت کرد بدون من هستم و از تو آدم معروف میسازم.شهرتت ارزونی خودت.با اومدن امید به سمتمون ایمان دیگه چیزی نگفت و رفت.
امید با حرص گفت《 :چه زری میزد؟》
هیچی شر و ورخب اون شر و ور ها رو بگو!اوف میگفت اگه امید اذیتت کرد من هستم و رو من میتونی حساب کنی.به شوخی گفت《 :اوه باید رفتارم رو باهات درست کنم وگرنه میری سمت این ایمان یک وری》.
خندیدم ولی بعد با قیافه جدی گفتم《 :مراقب رفتارت باش افتاد؟》
آره بابا جا افتاد.خندیدم و چیزی نگفتم.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
امید اتاقم رو بهم نشون داد .رفتم داخل و اول از همه به سمت کمد رفتم .یک تیشرت و یک شلوار برداشتم.
وای دلم حموم میخواست .سریع لباسهام رو در آوردم و رفتم داخل حموم یک دوش حسابی گرفتم.
وای خدا بدنم خیلی آروم شد.
لباسهام رو پوشیدم و رفتم بیرون.
رفتم جلوی آیینه و سشوار رو زدم به برق تا موهام رو خشک کنم که چشمم به الک پسته ای رنگ خورد.
دوباره یاد گذشته افتادم .فشار عصبی روم سنگینی میکرد .یاد گذشته های تلخم افتادم ،یاد اون روزها.
(فلش بکی به گذشته)
تو خونه امون نشسته بودم .دختر بچه ی شیطونی بودم و این رو از کل کل ها و دعوا هایی که با کسایی که بهم زور میگفتن
میشد فهمید.
بابام و داداشهام خونه نبودن .دلناز هم باز رفته پیش دوستش سیمین.
اینقدر بدم میآد از سیمین.
خیلی پز پزوئه هی میگه من این رو دارم من اون رو دارم من فالن رو دارم .ایش ایش دختره ی نچسب.
مامانم کنارم نشسته بود اما اینقدر تو فکر بودم که وقتی سرم رو برگردوندم مامانم نبود.
از جام بلند شدم و نگاهی به کل خونه ی کوچیکمون انداختم .به سمت خونه ی حشمت آقا رفتم .مامان همیشه میگفت حشمت
آقا رو مثل باباش دوست داره.
در خونه اش باز بود .داخل که شدم کسی نبود .رفتم تو آشپزخونه که دیدم حشمت آقا و مامانم دارن همدیگه رو میبوسن.
سریع رفتم پشت پرده قایم شدم.
و یواشکی اونها رو دید میزدم.
تن مامانم یک لباس پسته ایی بود که خیلی بهش میاومد .مامانم و آقا حشمت همینطور همدیگه رو میبوسیدن که ناگهان
صدای در اومد که

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
سریع پشت پرده قایم شدم که من رو نبینه .صدای داد دایی اومد که فحشهای بد بد میداد .از الی پرده نگاه کردم.
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دایی مامان و آقا حشمت رو زد .خب مگه چیکار میکنن؟ منم آقا حشمت رو بوس میکنم .اما لپش رو .خب مامانم داره بوسش
میکنه مگه چیه؟
آقا حشمت خیلی مرده خوبیه .دایی یک چاقوی بزرگ برداشت.
مامان افتاد به پاش و گفت《 :تو رو خدا داداش اینکار رو نکن .تو رو خدا به دلبر فکر کن اون هنوز بچه است اون هنوز فکر
و خیالش اینه که رنگ لباسمون یکی باشه تو رو خدا》.
به لباسم نگاه کردم .لباس من هم پسته ایی بود .ما هر سال یکبار لباس میخریدیم و من همیشه لباسم همرنگ لباس مامان
بود.
اما دایی اصال به حرفهای مامان توجه نکرد و گفت《 :من هم به خاطر دلبر اینکار رو میکنم که بعدا نگن مامانت هر*ز*ه
است》.
چاقو رو بلند کرد و اول چاقو رو زد تو قلب آقا حشمت که افتاد زمین .بعدش هم مامان رو پرت کرد و سرش رو برید .داشتم
به خودم میلرزیدم .خدایا مگه مامان من گوسفنده؟
یکدفعه زدم زیر گریه و جیغ کشیدن.
دایی اومد پرده رو کنار زد .با دیدن من لبخندی زد و یک قطره اشک هم از چشمش اومد.
سرم رو بوسید و گفت《 :دلبر؟ دایی جون من رو ببخش》.
و به سمت آشپزخونه رفت و چاقو رو به سمت قلبش برد و زد تو قلبش.
دایی هم با یک لبخند افتاد روی جنازه ی مامان و آقا حشمت .همیشه از جنازه میترسیدم .شروع کردم به جیغ کشیدن .بدنم
میلرزید .سرم گیج میرفت .چشمهام بسته شد و دیگه چیزی نفهمیدم.
چند سال فقط تو خوابم جیغ میزدم و یاد اون خاطرات میافتادم .بعد چند سال تازه فهمیدم معنی بوسیدن مامان و آقا حشمت
چیه؟
بعد چند سال فهمیدم چه دایی با غیرتی داشتم که وقتی دید ناموسش پر پر شده خودش رو کشت.
به خاطر آبروی منم که شده مامان و آقا حشمت رو کشت.
بعد از مرگ مامانم بابام با مواد خودش رو آروم میکرد و حواسش از من و دلنازی که خیلی دوسشون داشت پرت شد و
اونموقع بود که سلطنت داریوش ،دادمهر و دانیال شروع شد و زندگی من و دلناز تباه شد.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
(زمان حال)
با یادآوری اتفاقات گذشته و یادآوری تصویر بریدن سر مامانم و خودکشی داییم دوباره جنون بهم دست داد.
اون الک پسته ای رو برداشتم و پرت کردم سمت آیینه که شکست .دستم رو به سمت وسایلهای میز بردم و با یک حرکت
همه اش رو پرت کردم که صدای بدی ایجاد کرد.
جیغ زدم .کارهام دست خودم نبود .به سمت تخت رفتم و پتو و ملحفه هاش رو پرت کردم وسط اتاق.
جیغ میزدم و وسایلهارو پرت میکردم .به سمت کمد رفتم.
درش رو باز کردم و همه ی لباسهارو پرت کردم وسط اتاق .جیغ میزدم و اسم خدا رو صدا میزدم.
یکدفعه در اتاق با صدای بدی باز شد و امید داخل شد.
انگار نه انگار که امید اومده تو اتاق.
وسایلها رو پرت کردم که امید گفت《 :دلبر چی شده؟》
جوابش رو ندادم و داد زدم《 :خدا اونها خواب بود واقعیت نبود .تو بهم بگو! بگو تا باور کنم》.
امید اومد سمتم بازوم رو گرفت و فشار داد اما بهش توجه نکردم و لباسها رو پرت میکردم.
یکدفعه امید من رو برگردوند و سیلیای بهم زد که بهش نگاه کردم و زدم زیر گریه.
انگار سیلی امید تلنگری بود که من خودم رو تخلیه کنم.
امید بغلم کرد و گفت《 :آروم باش دلبر! آروم باش》.
تو بغلش معذب بودم اما حتی توان پس زدنش هم نداشتم .گریه میکردم و اسم داییم رو صدا میکردم.
حتی این اشکهامم بی اراده بود .فریاد هام بود که دل هر سنگ دلی رو به درد میآورد.
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از بغل امید بیرون اومدم .زانو هام هم سست شد و افتادم زمین .داد زدم《 :خدایا؟ بگو دروغ بود! دِ بگو دیگه! خدایا منم
دلبر .دلبری که یکبار روی خوش بهش نشون ندادی ولی همیشه دیونه وار دوست داشت .نماز نمیخونم آره اما همیشه به
یادتم .یادمه بهت قولم داده بودم که نماز بخونم اما عهد شکنی کردم من رو ببخش .خدایا گناه من چیه؟
گناه من چیه که تو اوج کودکی باید اون بالها سرم میاومد؟》

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
امید دستم رو کشید و گفت《 :پاشو دست و صورتت رو بشور بعدشهم بخواب》.
باشونه های افتاده به سمت سرویس بهداشتی رفتم؛ به سمت روشویی رفتم .آب رو باز کردم و به قیافه ام توی آیینه نگاه
کردم.
یکی از خصوصیات بدم اینکه وقتی گریه میکنم چشمهام باد میکنه.
رنگ و روم پریده بود.
خدایا چی میشه اون صحنه ها از یادم بره؟ به خدا دیگه نمیکشم .آهی کشیدم و دستم رو پر آب کردم و پاشیدم روی
صورتم.
وقتی کارم تموم شد رفتم بیرون .امید توی اتاق نبود.
باز خوبه درک کرده و رفته .یکی از بالشتها و یک پتو رو از زمین برداشتم و به سمت تخت رفتم.
دراز کشیدم فکر و ذهنم پر شده بود از مادرم که جسمش رو فروخته بود ،شاید هم نفروخته بود همون روز میخواست
خودش رو بفروشه که داییم سر رسید .دایی سر رسید و نذاشت مامانم پاکدامنیش لکه دار بشه .خودش رو کشت؛ اول واسه
غیرتش و ناموسش دوم واسه من.
چرا واسه من؟
چون ترسید .از این ترسید که اگه باشه و هر لحظه تو چشمای من نگاه کنه و من با نفرت بهش نگاه کنم .نفرتی که از مرگ
مادرم منشا گرفته بود.
اما من ازش متنفر نبودم بلکه از مادرم بدم میاومد .اون داشت آبروی ما رو میبرد و دایی جلوی این خفت رو گرفت .دایی
جونم روحت شاد باشه ،روحت شاد باشه.
خدایا روح مادرم هم شاد باشه .تو ببخشش .هر چقدر هم گناه کرده باشه و بگم ازش بدم میآد اما مادرمه و ته دلم یک
کوچولو دوسش دارم.
چشمهام آروم آروم گرم شد و به خواب عمیقی فرو رفتم.
چشمهام رو باز کردم .تو خونه امون بودم .خونه ی دوران بچگیم .خونه ایی که با همه ی اتفاقات بد برام خاطره هم داشت.
از جام بلند شدم .جلوی در که رسیدم یک آیینه قدی کنار در بود .اما ما هیچوقت آیینه قدی نداشتیم که .پس این از کجا در
اومده؟
بیخیال به سمتش رفتم و نگاهی به خودم انداختم .قیافه ام که مثل همیشه بود .به لباسهام نگاه کردم .با دیدن لباسهایی
که تنم بود یک قدم به سمت عقب برداشتم.
لباس های پسته ایی رنگی که ازشون متنفر بودم .اما اون موقع که من یک بچه ی ده دوازده ساله بیشتر نبودم پس اینا...
باترس از خونه بیرون رفتم .صدایی نمیاومد .انگار هیچکس تو خونه نبود.
در خونه ی آقا حشمت باز شد .با ترس به سمت عقب قدم بر میداشتم که دستی روی شونه ام نشست.
جیغ بلندی کشیدم و سریع برگشتم که مامان رو دیدم .مامانم که نصف سرش بریده شده بود و به خاطر همین سرش به حالت
کج رو بدنش بود.
لباس پسته ایی رنگاش با قرمزی خون ترکیب شده بود .با ترس چشمهام رو بستم و روم رو ازش گرفتم و دویدم که به یک
چیزیی خوردم.
چشمهام رو با ترس باز کردم و قدمی به سمت عقب برداشتم .آقا حشمت بود که چاقو تو قلبش فرو رفته بود و همینجوری
ازش خون میاومد.
جیغ زدم و از بینشون فرار کردم و به سمت در خونه امون رفتم.
در رو باز کردم نفس آسوده ایی کشیدم و تکیه دادم به در.
چشمهام رو که باز کردم دایی رو دیدم که با لبخند مهربونش نشسته بود و چاقو تو قلبش بود درست مثل آقا حشمت.
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ترسی تو دلم رخنه کرد و با ترس در رو باز کردم .کسی تو حیاط نبود .یک لحظه نگاهم به حوضچه افتاد که به جای آب از خون
پر شده بود.
خون از حوضچه بیرون ریخته بود و حیاط هم داشت خونی میشد که یکدفعه صدای چند نفر اومد که اسمم رو صدا میکردن.
سریع برگشتم عقب که دیدم داییام ،مامانم و آقا حشمت پشتمان.
زدم زیر گریه و گفتم《 :از جونم چی میخواید؟》
مامان با اون سر کجاش نزدیکم شد که داد زدم《 :نیا جلو! نیا! من ازت میترسم》.
لبخندی زد و گفت《 :نترس دخترم!》
به من نگو دخترم تو یک آدم کثیف بیشتر نیستی.دخترم توام کاری که داییت کرد رو نکن ،قضاوت نکن .وقتی نمیدونی چه اتفاقی افتاده.هه مثال چه اتفاقی قرار بیفته؟برو دنبال زندگیت .برو دنبال سرنوشتت .آره من میخواستم خودم رو بفروشم بخاطر رفاه تو اما اینکار رو نکردم داییتنذاشت.
و زمانی که تو بهت بودم اومد بغلم کرد و سرم رو بوسید .ازم فاصله گرفت که دایی اومد نزدیکم و گفت《 :دلبر؟ خوشگل
دایی؟》
بله دایی؟من رو بخشیدی؟ بخشیدی که مامانت رو کشتم؟دایی من همیشه تو رو بخشیده بودم .به نظرم تو با غیرت ترین و با ناموس ترین مردی هستی که تو کره ی خاکی وجود داره.سرم رو بوسید و ازم فاصله گرفت.
یکدفعه سر مامانم از بدنش جدا شد و افتاد .قلب آقا حشمت و دایی هم افتاد جلوی پاشون .جیغ بلند کشیدم و چشمهام رو
بستم.
با ترس از خواب پریدم .عرق از سر و روم میریخت .این دیگه چه خواب بدی بود.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
رفتم حموم و دوش گرفتم.
انقدری که تو خواب من عرق کردم مثل سگ بو میدادم.
نمیدونم چرا ،اما نه دیگه مامانم رو و نه دایی رو گناه کار نمیدونستم اینجا یک نفر هست که تمام گناه ها برای اونه ،یعنی
مقصرش اونه .واقعا سر در نمیآوردم.
حدودا یک ساعت بود تو حموم بودم که اومدم بیرون .لباسهام رو تنم کردم و به صورتم که از همیشه بی روح تر بود نگاهی
انداختم.
پس دست به کار شدم یک مقدار آرایش کردم .اول یک مقدار کرم زدم و بعد هم یک کوچولو ریمل به مژه های بلندم زدم که
مشکی بشه.
رژ گونهی هلویی زدم .رژ لب قهوهایم رو هم زدم .خیلی خوب شده بودم.
ظاهرم رو میتونم با آرایش درست کنم اما باطنم رو چیکار کنم؟
باطنی که غمگینه رو نمیشه با هزارتا آرایش سرحال نشون داد.
بی حوصله به سمت پایین رفتم .کسی تو هال نبود .دلم هوس فضولی کرده بود.
از پله ها باال رفتم و به سمت ته راهرو رفتم که از یک اتاق صدا اومد .صدای امید بود که با تلفن حرف میزد.
با شنیدن حرفهاش متعجب به در و دیوار نگاه کردم و باز گوشم رو چسبوندم به در که گفت

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
ببین آقا من حواسم به دلبر هست....بله بله آقا ساشا میدونم که نمیخواید دلبر رو ببینید و حتی باهاش حرف بزنید خب منم خیلی خوب مراقبشم.این داشت چی میگفت؟ امکان نداشت که ساشا با من اینکار رو کنه.
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یکدفعه صدای قهقه ی امید اومد که گفت《 :خوب بود؟ همینجوری به دلبر میگم》.
...آره باید حس انتقامش نسبت به ساشا رو بزرگ و بزرگتر کنیم .ساشا دشمن منه ،دشمن ابدی من.دیگه صدای هیچکس رو نمیشنیدم فقط صدای امید بود که تو گوشم بود.
ساشا دشمن امیده؟ اما چرا؟ باز چه رازی بین این آدمهای عجیب هست؟
حس کنجکاویی داشت قلقلکم میداد .اما االن نه ،االن وقتش نیست.
من نباید بذارم امید بفهمه که تمام حرفهاش رو شنیدم پس با سرعت زیادی به سمت اتاقم رفتم.
وارد اتاقم شدم و در رو بستم و نفس آسوده ایی کشیدم.
خدایا شکرت که حداقل نقشه ی امید رو فهمیدم.
اگه نمیفهمیدم شاید ،شاید که نه حتما از ساشا متنفر میشدم.
روی تختم دراز کشیدم و فکرم مشغول شد .مشغول سالها پیش.
وقتی که من یک دختر بچه بودم اما زیر سلطه ی برادر هام بودم.
(فلش بکی به گذشته)
با دلناز داشتیم درس میخوندیم.
رو به دلناز گفتم《 :دلناز؟》
بله؟سه نه تا میشه چند تا؟اوم میشه بیست و هفت تا.آهان مرسی.و ادامه ی ضربها رو حل کردم .دانیال از بیرون اومده بود.
به من و دلناز نگاه کرد و گفت《 :هوی؟》
بهش نگاه کردیم که گفت《 :شام چی داریم؟》
من و دلناز با تعجب به هم نگاه کردیم و گفتیم《 :شام؟》
دانیال لبخندی زد و گفت《 :آره شام .درست نکردید؟》
نه داداش دانیال.-عیبی نداره ،عیبی نداره ،درستون رو حل کنید.

ادامه ی درسهام رو داشتم مینوشتم که یکدفعه با حس درد خیلی زیاد تو بینیم دستم رو روی بینیم گذاشتم .خون از بینیم
روانه شد.
به دانیال که با پا به بینیم زده بود نگاه کردم که داد زد《 :شام درست نکردی بلبل زبون هم هستی؟》
جوابی ندادم که گفت《 :با توام دختره ی آشغال》.
آروم آروم اشک میریختم و گفتم《 :داداش به خدا من درس داشتم از اون گذشته من بلد نیستم شام درست کنم》.
سرش رو تکون داد و گفت《 :که درس داری؟ که بلد نیستی شام درست کنی .باشه .خودم حالیت میکنم》.
همه ی کتابهام رو جمع کرد و گفت《 :درس داشتی دیگه؟》
بینیم خون میاومد اما کتابهام خیلی مهم تر از بینیم بود.
دانیال کتابهام رو ریخت وسط حیاط و به سمت زیر زمین رفت
نمیدونستم میخواد چیکار کنه.
اونسری که برگه های کتابم رو پاره کرده بود به زور با چسب درستشون کردم اما اون سال دیگه برامون چسب نخریدن.
واسه ما سالی سه تا دفتر و دو تا مداد و یک پاک کن و یک چسب میخریدن و چیز دیگه ایی نمیخریدن.
من و دلناز به خاطر اینکه مدادمون تموم نشه وقتی نوکاش کوچیک میشد اون رو نمیتراشیدیم بلکه زبون میزدیم که یک
ذره رنگ بده.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
پارسال من خیلی زود مدادم تموم شد و وقتی به دانیال گفتم من رو با کمربند زد و گفت《 :مدادت رو به کی دادی؟ هان؟》
از اونموقع ترسم نسبت به این بود که دانیال من رو بزنه.
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دانیال همراه یک مقدار بنزین اومد .میخواست چیکار کنه؟

بنزین رو ریخت روی کتابم .تازه متوجه شدم میخواد چیکار کنه .به پاش افتادم و همینجوری که گریه میکردم با التماس
گفتم《 :تو رو خدا داداشی تو رو خدا اینکار رو نکن》.
با پاش زد تو صورتم که خورد به بینیم که تازه خوناش بند اومده بود ،دوباره خونریزی کرد.
دانیال با تمام بیرحمی کبریت روی کتابهام انداخت که شروع کردن به سوختن.
منم کنار کتابهام نشستم و گریه میکردم.
خدایا من که دختره بدی نبودم.
تازش هم مامان و داییم رو لو ندادم پس چرا تو باهام قهر کردی؟ به خدا من کار بدی نکردم.
تازش هم من از وقتی به سن تکلیف رسیدم نمازم رو خوندم .خدایا خودت مراقبم باش.
همه ی کتابام سوخت .دلناز هم کنارم نشست و اون هم باهام گریه میکرد.
دانیال داد زد《 :بسه دیگه! کم مونده مشکی هم تنتون کنین .دلبر پا میشی شام درست میکنی .دلناز تو هم برو درست رو
بخون》.
دلناز گفت《 :منم برم کمک دلبر؟》
دانیال داد زد《 :تو میری درست رو میخونی فهمیدی؟》
باشه داداش.همینجوری که گریه میکردم رفتم آشپزخونه.
خدایا من که آشپزی بلد نیستم پس چی درست کنم .آهان .یادمه یک روزی با مامانم ماکارونی درست کردم .چی میخواست؟
پیاز ،سویا اوم سیب زمینی که گرونه ما نمیتونیم بخریم .ماکارونی هم میخواد .رب که نداریم به جاش با زرد چوبه زردش
میکنم آره.
روغن رو برداشتم و ریختم تو قابلمه و روی پیک نیک گذاشتم.
پیاز رو خاللی خاللی خورد کردم و ریختم روش و آروم آروم با قاشق همش میزدم.
بعدش سویا رو ریختم توش.
اما سویا رو باید یک کاری میکردمها .یادم نمیاومد و همونجوری سویا رو ریختم.
نمک و زردچوبه ریختم توی مواد .زردچوبه رو زیاد ریختم چون رب نداشتیم و میترسیدم به دانیال بگم و باز هم من رو بزنه.
موادش خیلی بد شده بود .رنگش سیاه بود و خیلی بوی بدی میداد.
با دستمال قابلمه رو برداشتم و کنار گذاشتم.
بعدشهم یک قابلمه ی دیگه برداشتم و توش رو پر آب کردم و گذاشتم روی پیک نیک .کنارش نشسته بودم.
وقتی جوش اومد خواستم بلند شم برم ماکارونی رو بردارم که پام به پیک نیک گیر کرد و قابلمه افتاد رو پام و آب جوش هم
ریخت روی پام.
از سوزش زیاد جیغ بلندی کشیدم و قابلمه رو با دستم گرفتم که دستمهم سوخت و قابلمه رو پرت کردم .زدم زیر گریه.
جلوی آشپزخونه بابا رو دیدم که داره بهم نگاه میکنه .با چشمهای اشکی بهش نگاه کردم که لبخندی بهم زد و رفت.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
صدای پای چند نفر اومد.
دادمهر ،دانیال ،داریوش و دلناز وارد آشپزخونه شدن.
دانیال گفت《 :اه اه چیکار کردی دختره ی دست و پا چلفتی؟》
همینجوری که گریه میکردم گفتم《 :داداش دانیال به خدا من کاری نکردم پام به پیک نیک گیر کرد قابلمه و آب جوش
ریخت رو پام》.
داریوش به قابلمه ایی که مواد ماکارونی بود نگاه کرد و با قیافه ی درهمی گفت《 :اه اه این چیه درست کردی؟》
داداش داریوش به خدا من آشپزی بلد نیستم .فقط میدونستم ماکارونی توش پیاز و سویا و نمک و زردچوبه میریزن.دلناز گفت《 :پس رب و سیب زمینی چی؟》
دانیال گفت《 :خاک تو سرت مگه دلناز چقدر از تو بزرگتره؟ یک ماکارونی هم بلد نیستی》.
اونموقع خیلی از دلناز بدم اومد و گفتم《 :خودم میدونستم ،اما سیب زمینی گرونه و رب هم نداشتیم》.
دلناز گفت《 :خب میگفتی رب میخریدیم》.
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با حرص گفتم《 :اصال به تو چه خود شیرین؟》
-دلبر من که چیزی نگفتم.

زدم زیر گریه و گفتم《 :مگه من چیکارتون کردم که انقدر از من بدتون میآد؟ من که شما رو دوست دارم ولی شما همیشه به
من بدی میکنید .من وقتی ازتون مداد میخوام نمیخرید میگید سالی دو تا بسته اما اون روز وقتی دلناز گفت مداد میخوام
براش خریدید فک نکنید نمیبینم .من گفتم درس دارم کتابهام رو سوزوندید اما وقتی دلناز گفت هیچی بهش نگفتید》.
دانیال انگار دلش برام سوخته بود اما دلناز و داریوش با نفرت بهم نگاه میکردن .دادمهر هم مثل همیشه با مهربونی بهم نگاه
میکرد.
دانیال اومد کنارم و خم شد و پام رو نگاه کرد و گفت《 :پات خیلی میسوزه؟》
سرم رو به نشونه ی آره تکون دادم که گفت《 :میخوای بریم دکتر؟》
داریوش نذاشت حرف بزنم و گفت《 :جمع کنید این هندی بازیها رو حاال کسی ندونه فکر میکنه چی شده؟》
دلناز گفت《 :راست میگه داداش داریوشم ،انگار چیکار کرده》.
دادمهر پسری بود که خیلی آروم بود اما به قول خودش وقتی سگ میشد ،بد سگ میشد و همه حتی داریوش هم ازش
میترسیدن.
دادمهر داد زد《 :داریوش و دلناز گمشید بیرون!》
دلناز گفت《 :اما داداش》...
با صدای بلند تری داد زد《 :گفتم گمشید!》
داریوش و دلناز از آشپزخونه بیرون رفتن.
دانیال گفت《 :االن خودم شام درست میکنم فردا هم میرم برات کتاب میگیرم》.
اما داداش تو که پول نداری.از یک جایی جور میکنم.نمیخواد داداش .فوقاش معلم تنبیهم میکنه و بعد از سال باالیی ها کتاب پارسالشون رو میگیره میده به من.دانیال انگار دلش میخواست گریه کنه .چون من هم وقتی داریوش تک عروسکم رو خراب کرد ،قیافه ام اینجوری شده بود.
دانیال حرف دیگه ایی نزد و شروع کرد به مرتب کردن آشپزخونه.
من هم تازه یاد سوختگی پام افتادم که دادمهر کرم سوختگی رو بهش زدم و با روسری بستش.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
(زمان حال)
انقدر غرق گذشته شده بودم که زمان و مکان رو یادم رفته بود.
خسته بودم ،از کودکی دردناکم و از حال دردناکم .خسته بودم ،خسته .چشمام گرم شده بود و به خواب فرو رفتم.
وقتی چشمهام رو باز کردم اتاق تاریک بود .اوف یعنی چقدر خوابیدم که شب شده؟
بیخیال از جام بلندشدم .آبی به صورتم زدم و بعد به سمت پایین رفتم.
از صبح هیچی نخوردم .دلم داشت ضعف میرفت.
مستقیم به سمت آشپزخونه رفتم.
هیچکس تو آشپزخونه نبود.
در یخچال رو باز کردم .اوه چه پره!
اما بین اون همه خوراکی کیک شکالتی که نصفش خورده شده بود نظرم رو جلب کرد.
کیک رو از یخچال بیرون آوردم و روی صندلی نشستم و شروع کردم به خوردن.
به به چه خوشمزه است .کیک رو با یک لیوان آب هم خوردم و بعد از آشپزخونه بیرون رفتم.
به سمت سالن اصلی رفتم که صدای امید و گلی خانوم نظرم رو جلب کرد.
خب گلی خانوم بازم شرط بندی کردن اما این سری خیلی سخت تره نمیدونم باید چیکار کنم؟چی پسرم؟خب اونا تصمیم گرفتن اینسری مسابقه ی رقص عربی.کی تو فکرته؟-دلبر
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خوبه.اما میدونم دلبر قبول نمیکنه که عربی برقصه و بدتر از اون لباس عربی تنش کنه.دلبر چیکاره است که نظر بده؟گلی خانوم اگه دلبر فرار کنه نه تنها اون رو میکشن بلکه من هم به اون کسایی که میمیرن اضافه میشم.چه ربطی به تو داره؟خیلی ربط داره ،خیلی.خب االن میخوای چیکار کنی؟من با یک بهونه ایی درستش کردم.-چه بهونه ایی؟

اینکه عرب ها از ما خوششون نمیآد ما چرا عربی برقصیم؟ اونا هم گفتن پس چه رقصی؟ منم گفتم تانگو یا فارسی که تانگورو انتخاب کردن
وای پسرم تانگو که خیلی سخته.میدونم اما مجبوریمبسه امید! بدم میآد هی از کلمه ی اجبار حرف میزنی.-زندگی من همیشه اینجوری بود.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
امید پسرم بستش کن بازم میخوای خاطرات گذشته رو زنده کنی؟خاله گلی؟ خودت رو جای من بزار ،بفهمی بابات آبجیت رو چون دختر بوده و داداشت رو چون از ارثش میترسیده ،بخشیده،نفروخته ها بخشیده .تازشم دخترش رو به یک آدم ندار و پسرش رو به یک مردی که پسر دار نمیشد و اگر پسر دار هم
نمیشد از ارث محروم میشد .از ایمانم سر همین عصبیم و بگم یکی از دالیلی که ازش تنفر دارم .اون وقتی فهمید بابا خواهر
و برادرمون رو به این و اون داده گفت "کاره خوبی کردی کاش این امیدم میدادی ".و بلند بلند خندید .ایمان یک آدم عوضیه
که لنگش تو لجنزار هم پیدا نمیشه》.
پسرم اینجوری نگو هر چی باشه اون برادرته.میخوام صد سال سیاه برادرم نباشه.االن خوبه بگم کاش یاسمین خواهرم نبود؟نه ،اما اون واقعا خواهر خوبی برای توئه.دلیل نیار در ضمن اما و اگر اضافی هم نیار.گلی خانم شما من رو درک نمیکنیاوال یا گلی خانم یا خاله گلیصدای خنده ی امید اومد و بعد گلی ادامه داد《 :دوما من خیلی خوب تو رو درک میکنم .من از بچگی کنارت بودم و میدونم
چیا ناراحتت میکنه و چیا خوشحالت میکنه》
حق داری خاله گلی حق داری.یک سوال میکنم رک و راست جواب بده!چشم.حس تو نسبت به دلبر چیه؟حتما باید بگم!کنجکاو شدم .میخواستم بدونم حسش نسبت به من چیه؟
آره باید بگی! حتما!و روی حتما تاکید کرد.
خب ...خب ...خب من...تو؟من فکر میکنم-چه فکر میکنی؟
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-خب من دلبر رو

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
فقط یک وسیله میدونم برای انتقام گرفتن.
نمیدونستم چیکار کنم؟ برم داخل بزنم تو دهنش و هرچی دلم خواست بهش بگم یا که نه چیزی نگم و خودم رو به نفهمی
بزنم؟
نمیدونستم و خیلی گیج بودم.
مغزم میگفت کم عقل بازی در نیار و سریع برو تو اتاقت .یک روز باید بهش بد ضربه بزنی .اما قلبم میگفت نه برو بزن تو
دهنش و به باد بد و بیراه بگیرمش.
که عقلم پیروز شد و به سرعت به سمت باال حرکت کردم.
نمیدونستم چیکار کنم؟ باید یک جوری بهش ضربه بزنم که خودش به غلط کردن بیفته .اما چیکار کنم؟ روی تخت نشستم .
داشتم فکر میکردم .به اینکه چه جوری حرص اون یک وری رو در بیارم.
یاد جشن یا همون مسابقه افتادم که ایمان بهم پیشنهاد داده بود اگه امید اذیتم کرد برم سراغ اون.
پیشنهاد عالیای برای من بود ،که میخواستم امید رو اذیت کنم .اما ایمان پسر خیلی عوضیای بود ولی امید...
خودم هم نمیدونستم که میخوام چیکار کنم.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
یکدفعه فکری به سرم زد .بشکنی زدم و به سرعت به سمت پایین رفتم.
امید هنوز تو سالن بود .سریع رفتم روی مبل رو به رویاش نشستم.
سرش رو بلند کرد و نگاهی بهم انداخت و پرسید《 :چیزی شده؟》
هول شدم و تندی گفتم《 :نه اما آره》.
باالخره نه یا آره؟آرهخب چی شده؟میخواستم یک هشداری رو از همین حاال بهت بدم.چشمهاش رو ریز کرد و گفت《 :میشنوم!》
ببین امید خان من اگه یک لحظه ،تاکید میکنم حتی یک لحظه متوجه شم تو هم من رو مثل یک وسیله میبینی واسه کارهات،خیلی بد بهت ضربه میزنم جوری که خودتم شک کنی که دلبر چطوری تونسته این کار رو با من بکنه؟
یکدفعه چی شده یاد وسیله و اینا افتادی؟وای ننه چی میگفتم ،میگفتم خاک بر سرم حرفهات رو شنیدم و مثل خر ها اومدم تهدیدت میکنم؟
با تته پته گفتم《 :خب چیزه آخه》...
چرا انقدر مِن مِن میکنی؟سریع حرفت رو بزن!خب میدونی؟ همه ی مردای اطراف من ،من رو به خاطر این میخواستن که به هدفشون برسن ،برای همین گفتم تو همشاید...
حرفم رو قطع کرد و گفت《 :باشه باشه فهمیدم اما تو هم یادت باشه تا از چیزی تا آخرش ،یعنی مسائل اصلیش نفهمیدی،
کاری نکنی که بعدا پشیمون بشی و نتونی جمعش کنی》.
توف به روت بیاد امید همینجوری گیج بودم گیج ترم هم کردی .نمیدونستم چیکار کنم .اگه من برم سمت ایمان ،امید ضربه
بدی میخوره و حتما انتقام میگیره ازم؛ اما اگه ازش بپرسم شاید بهتر باشه و بدون هیچ فکری گفتم《 :خب من امروز همه ی
حرفهات رو شنیدم .اینکه من رو وسیله ایی واسه انتقام میخوای .اما انتقام از کی؟》
به سمتم برگشت و گفت《 :خوشم میآد رکی .خب وسیله ی انتقام از ایمان .میخوام با هربار برنده شدنمون از اون انتقام
بگیرم》.
دروغ میگی.-دروغی ندارم که بگم.
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-چرا داری دروغ میگی .راست راست تو چشمهای من نگاه میکنی و دروغ میگی.

پاهاش رو با ریتم روی زمین میکوبید و گفت《 :خب نمیدونم که آیا میدونی من و ساشا دوست های صمیمی همدیگه بودیم
یا نمیدونی》.
اما تو که سه سال ازش بزرگتری!چپ چپ نگاهم کرد و گفت《 :میذاری زر بزنم؟》
باخونسردی گفتم《 :بله بله ،به زر زدنت ادامه بده!》
خب یک مسائلی بین من و ساشا بود که حتی از بازگو کردنش خوشم نمیاد .اما کاری که اون با من کرد باید یک تاوانی داشتهباشه.
چه کاری کرده؟بعدا خودش به تو میگه فقط در همین حد بدون و با توجه به اینکه حرفهام رو شنیدی فهمیدی که مسابقه ی تانگو داریم.من رو کال قاطی تانگو مانگو نکن که همچین ضایع بشی که خودت هنگ کنی!_مجبوری برای اینکه یک هفته بیشتر وقتی نداری .میدونم که ایمان یک رقاص حرفه ایی از خارج از کشور میآره
خب تو هم یک رقاص بیار.خوشم نمیآد .یعنی دوس دارم که یک شخص ایرانی باشه.خب رقاص ایرانی بیار.دوست دارم خودم پرورشش بدم.خب یک دختر خوشگل که استعدادم داره بیار.عصبی گفت《 :میخوام اسمش دلبر باشه》.
با نیش باز گفتم《 :اسم ننه بزرگ دوستم دلبر ،اونهم هزار ماشاهلل خوشگله و سر زنده و با استعداد ،سنی هم نداره .زیاد
زیاد نود سالش باشه》.
امید خندید و گفت《 :میدونی چیه؟》
بله؟میخوام تو باشی!خب تو باش.دلبر عصبیام نکن!اگه عصبیات کنم چی میشه؟کالفه پوفی کشید و گفت《 :پاشو برو بخواب! فردا یک نفر میآد که بهت رقص یاد بده .درضمن بعد اون مجلس یک چیزی رو
میفهمی که ...بیخیال》.
شانس منه ،باشه بابا رفتم.اونشب فکرم درگیر حرفهای امید بود .بهش شک داشتم و هیچ جوره نمیتونستم بهش اعتماد کنم .اما فعال مجبور بودم
خودم رو به خر بودن بزنم.
اینقدر این پهلو اون پهلو کردم که پهلو هام درد میکرد .از جام بلند شدم .به سمت سالن پایین رفتم .نمیدونستم میخوام
چیکار کنم.
چشمم به تلفن افتاد .اینقدر خوشگل بود که اول فکر کردم تزیینیه و برای دکوره ،اما وقتی از الکی شماره ساشا رو زدم ،زنگ
خورد.
با تعجب به تلفن نگاه کردم ،اما دیر شده بود صدای ساشا اومد که جواب داد《 :الو؟》
سریع گوشی رو برداشتم.
الوبعد چند دقیقه ساشا عصبی گفت《 :اگه نمیخوای جواب بدی قطع کن و مزاحم نشو》.
اصال نمیخواستم قطع کنم فقط دوست داشتم صداش رو بشنوم.
با آرامش نشستم و چشمهام رو بستم و به صدای ساشا گوش دادم که گفت《 :نمیخوای حرف بزنی؟ پول تلفن میآد
براتونها!》
خنده ام گرفته بود .اما از یک طرف دلم گرفت که انگار نه انگار که من هستم .صداش اصال ناراحت نبود.
تو همین فکرها بودم که صدای ساشا اومد که گفت《 :اعصاب تو یکی رو ندارم .به اندازه کافی دارم عذاب میکشم》.
و تلفن رو قطع کرد خدایا ساشا فکرم رو خوند؟ شاید .نمیدونم.
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به سمت حیاط رفتم .حیاط تو شب خیلی ترسناک میشد و باعث میشد من هم بترسم.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
تو حیاط ایستادم و نفس عمیقی کشیدم .ذهنم درگیر بود ،درگیر خیلی چیزها .درگیر ساشا ،درگیر شروین و درگیر امید.
اونشب هم گذشت فرداش یک رقاص اومد و کلی بهم نکات راجع به تانگو گفت.
نمیدونم پات رو اینجوری باید بذاری ،دستت رو این حالت بزاری و...
تو اون یک هفته کارم شده بود تمرین کردن و رقصیدن.
یک روز مونده بود به جشن که قرار شد پارتنر ام بیاد و با هم یک مقدار تمرین کنیم و هماهنگ بشیم.
منتظر روی مبل نشسته بودم که در سالن باز شد و امید وارد شد .با تعجب نگاهش کردم و گفتم《 :تو اینجا چیکار داری؟》
اومدم که تمرین کنیم.چه تمرینی؟ خواهشن برو االن پارتنرم میآد.اومده.کو؟به خودش اشاره کرد و گفت《 :من پارتنر توام》.
با چشمهای گرد شده گفتم《 :نه دیگه؟》
آره سریع حاضر شو که میخوای با استاد رقص تانگو...و به خودش اشاره کرد و ادامه داد《 :برقصی》.
کالفه پوفی کشیدم و بلند شدم .دستم رو تو دست امید گذاشتم.
شروع کردیم به رقصیدن .خیلی با مهارت میرقصید .منم با اون تمرین های فشرده ایی که داشتم مسلماً خیلی خوب
میرقصیدم.
خدایا حس میکردم یک چیزی این وسط اشتباه.
من یک حس عجیبی نسبت به امید دارم .منی که حتی نمیذارم کسی بهم دست بزنه ،اجازه دادم امید بغلم کنه .یعنی چی؟
خدایا چه اتفاقی داره میافته.
رقصیدنمون که تموم شد گالره (استاد رقصم) دست بلندی زد و گفت《 :عالی بود .واقعا عالی بود!》
لبخندی به گالره زدم و از امید فاصله گرفتم.
اونشب هم گذشت.
صبح با صدای آرایشگر که میگفت《 :دلبر خانوم؟ دلبر خانوم؟》 از خواب بیدار شدم.
اوف چیه؟خانوم دیره باید حاضر شید!با کالفگی بلند شدم و به سمت حموم رفتم .دوش نیم ساعتی گرفتم و از حموم بیرون اومدم که آرایشگر هم به سرعت دست
به کار شد.
اول صورتم رو آرایش کرد و بعد شروع کرد به درست کردن موهام .از تو آیینه داشتم نگاه میکردم ببینم چه جوری درستش
میکنه.
قبل از هرکاری گفتم《 :زیاد شلوغ درستش نکن》.
چشم.موهام هم خیلی ساده درست کرد .خوب شده بودم.
گفتم《 :لباسم رو میدی بپوشم؟》
آره خانوم.به سمت کاوری که روی تخت بود رفت و لباس رو از کاور در آورد .لباس زرشکی کار شده ایی بود که قسمت پشتش کامل باز
بود و همینطور قسمت جلوش.
با عصبانیت گفتم《 :من صد سال سیاه اون رو تنم نمیکنم》.
چرا؟پنج وجب از جلو بازه ،ده وجب از پشت دیگه نپوشم سنگین ترم.-خانوم خیلی لباس خوشگلیه که.
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من اون رو ن ...م ...ی ...پ..و ...ش ...م.
صدای امید اومد که گفت《 :باید بپوشی!》
نمیپوشم.با خشم گفت《 :پس قید ساشا رو بزن و اگه امشب خبر مرگش رو آوردن از من دلگیر نشو》.
با ناراحتی گفتم《 :باشه میپوشم》.
لباس رو از آرایشگر گرفتم و بعد از اینکه امید رفت تنم کردم.
خیلی بهم میاومد اما خیلی باز بود و من اصال از این مسئله خوشم نمیاومد.
ساعت پنج عصر بود که همراه امید که تیپ خیلی خوشگلی زده بود رفتیم بیرون.
منتظر ماشین بودیم که لیموزینی فوق العاده لوکس جلومون وایساد.
با دهن باز داشتم نگاهش میکردم که اول امید سوار شد و پشت سرش هم من سوار شدم.
جشن تو عمارت ایمان بود.

محو لیموزین شده بودم .داخلش صد برابر بیرونش قشنگ بود .وقتی رسیدیم راننده در رو واسمون باز کرد .همراه امید وارد
شدیم .اوه خیلی قشنگ بود .عمارت ایمان رو میگم.
داخل که شدیم اولین چیزی که نظر آدم رو جلب میکرد صدای کر کننده ی موزیک بود.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
مانتو و شالم رو جلوی در تحویل دادم .تا وارد شدیم همه بلند شدن.
رفتیم روی مبل نشستیم.
خیلی خسته بودم و بدتر از اون گشنه.
به سمت آشپزخونه رفتم که امید پرسید《 :کجا؟》
گشنمه برم ببینم چیزی هست بخورم.باشه برو.به سمت آشپزخونه که رفتم دستم توسط کسی کشیده شد.
سرم رو که بلند کردم با ایمان رو به رو شدم .با اخم گفتم《 :بله؟》
آبجی خوشگلم چقدر ناز شدی!باتعجب نگاهش کردم که گفت《 :یک چیزایی هست که باید بدونی!》
چی؟همراهم بیا!نخیر نمیآم.خواهش میکنم.انقدر کنجکاو بودم که قبول کردم .سریع به سمت باال حرکت کردیم.
به سمت اتاقش رفتیم .یک برگه رو از روی میز برداشت و گفت《 :بخوناش!》
شروع کردم به خوندن .باالش نوشته بود تستِ دی ان ای ()DNA
با تعجب به محتوای داخلش نگاه کردم .آزمایش بین من و ایمان بود ،یعنی ...یعنی من و ایمان طبق این برگه خواهر و برادر
ایم؟
با تعجب بهش نگاه کردم که گفت《 :چند وقتی بود دنبال خواهر و برادرم میگشتم .گفتم حداقل ببینم زندگیشون چطوره؟
داداشم زندگیش خوب بود .خوب که نه ،عالی بود .اما خیلی طول کشید نشون هایی از خواهرم پیدا کنم .وقتی نشونه هایی
پیدا کردم اون نشون ها به تو ختم شد .اما تا مطمئن نمیشدم هیچی بهت نمیگفتم پس اون روز تو جشن رفتم اتاقت و
موهات رو که بین شونه بود برداشتم و رفتم آزمایش دادم .آزمایش درست بود .من و تو خواهر برادر ایم》.
نمیتونستم باور کنم .امکان نداشت.
رو به ایمان گفتم《 :یک مقدار به من فرصت بده هضم این قضیه یک مقدار برام سخته》.
باشه آبجیه خوشگلم .باشه.از اتاق بیرون رفتم .به سمت پایین حرکت کردم .وقتی رفتم امید با عصبانیت گفت《 :دیونه نوبت رقص ماست》.
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سرم رو تکون دادم و همراهش رفتم تو جایگاه رقص.
فکرم رو متمرکز کردم روی رقص .پس با مهارت شروع کردم به رقصیدن.
آخرای جشن بود که اعالم کردن ما برنده شدیم.
اصال برام مهم نبود فعال درگیر این بودم که من خواهر امید و ایمانم .امید لبخندی بهم زد.
گفت《 :سر بلندم کردی》.
هیچی نگفتم .ایمان برعکس اون سری خیلی خوشحال بود.
امید گفت《 :یک دقیقه بریم باال کارت دارم》.
سریی تکون دادم و همراهش رفتم.
وارد یکی از اتاقا شدیم.
امید من رو روی تخت نشوند و گفت《 :خب آروم باش چون میخوام یک موضوع مهمی رو بهت بگم!》
من هم همینطور.پس تو اول بگو!نه اول حرف تو رو میشنوم!باشه خب تو باید از شروین طالق بگیری!چرا؟چون چون...چون چی؟چون تو باید با من ازدواج کنی!با تعجب بهش نگاه کردم .امید چی گفت؟ گفت میخواد با من ازدواج کنه اما من

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
نمیتونستم اون برادرم بود .اما چطور بهش بگم؟
اون حرف من رو باور نمیکنه و همینطور حرف ایمان رو .پس چیکار کنم؟
با استرسی که تو تک تک حرکاتم موج میزد گفتم《 :نمیشه امید .نمیتونم》.
داد زد《 :چرا؟ هه من چیم از ساشا کمتره؟》
پوزخنده زد و ادامه داد《 :پولم؟ قیافه ام؟ هیکلم؟ چیم؟》
همینطور اشک میریختم و بهش نگاه میکردم که چقدر بی منطق شده.
داد زدم《 :نمیتونم! نمیتونم! نمیشه! بفهم امید!》
چرا نمیشه؟ خوبم میشه.و دستش به سمت کتش رفت و از تنش درش آورد و پرتش کرد روی زمین داشت دکمه های پیرهنش هم باز میکرد که داد
زدم《 :دِ لعنتی تو داداشمی!》
دستهای امید شل شد .با بهت بهم نگاه میکرد .میدونستم باورش سخته اما راهی نبود باید میفهمید وگرنه دست به کاری
میزد که نباید بزنه.
چی میگی دلبر؟حقیقت رو.چند دقیقه خیره نگاهم کرد و بعد زد زیر خنده .بلند بلند میخندید .وقتی خنده اش تموم شد رو به من گفت《 :دروغ میگی،
درست دروغ بگو! خب! آخه توی هر*ز*ه ی خ*ی*ا*ب*و*ن*ی رو چه به خواهر من؟هان؟ تو لیاقتت فقط و فقط اینهکه ازت
استفاده بشه》.
با بهت بهش نگاه کردم .یعنی امید فکر میکنه من هر*ز*ه ام؟ اما من هر*ز*ه نیستم .سرم رو پایین انداختم.
بغضم میخواست بترکه اما نه! نباید جلوی امید ضعیف تر از اینی که هستم بشم .اون هم خوردم کرد.
رو بهش گفتم《 :خب امیدخان یک کاری کنیم .من و شما تست دی ان ای میدیم اگه خواهرت بودم که آزاد بشم و هرکاری
خواستم انجام بدم اما اگه نه باهات ازدواج میکنم》.
پوزخندی زد و گفت《 :نظرت عالیه .پس ،فردا میریم تست دی ان ای میدیم .یعنی نیازی هم به تو نیست چندتا از موهات
کافیه!》
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با غصه گفتم《 :باشه》.

یعنی چه اتفاقی میافته؟ نکنه ایمان دروغ گفته باشه! نکنه اون تست اشتباه بوده باشه! نکنه! نکنه! نکنه و خیلی نکنه های
دیگه.
خدایا خودت نجاتم بده بدبختم نکن خواهش میکنم!
امید دکمه های پیراهنش رو که تا نصف باز کرده بود بست .کتش رو تنش کرد.
بدون توجه به من از اتاق بیرون رفت.
به سمت آیینه رفتم .خداروشکر آرایشم به هم نخورده .نفس عمیقی کشیدم .از اتاق بیرون رفتم .قدم هام نامنظم بود .سرم
خیلی گیج میرفت.
آروم آروم از پله ها پایین رفتم که ناگهان چشمهام سیاهی رفت و دیگه متوجه چیزی نشدم.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
چشمهام رو که باز کردم تو اتاق خودم بود .یاد اتفاقاتی که برام پیش اومده افتادم.
خدایا من چقدر بدبختم! چقدر بیچاره ام! تا کی باید عذاب بکشم؟بس ام نیست؟
خدایا بچگی درست و حسابی هم ندارم که دلم خوش باشه یک زمانی زندگیه خوبی داشتم .بازم فکرم رفت به سال ها پیش،
سال ها پیش که عذاب آور بود برای من.
(فلش بکی به گذشته)
با سکینه ،دختر اقدس خانوم داشتم خاله بازی میکردم .از برگ های خشکی که روی زمین ریخته بود به عنوان غذا و از سنگ
های ریز و درشت به عنوان ظرف استفاده میکردیم.
مشغول بازی بودیم که یکدفعه در با صدای بدی باز شد .پلیس ها ریختن تو خونه .همهمه ایی تو خونه راه افتاده بود .پلیسها
همه ی مرد ها رو گرفتن .حتی داداشهای ما رو.
از سکینه پرسیدم《 :چی شده؟》
نمیدونم اما فکر کنم واسه اینکه حشیش ،شیشه و ...استفاده میکنن اومدن بگیرنشون.تو این همه اطالعات رو از کجا داری؟با خوشحالی گفت《 :خب مامانم بهم میگه》.
آهان آفرین.بهم خندید و چیزی نگفت .تو خونه ی ما به جز من و دلناز هیچکس دیگه ایی هم نبود.
عمه اومد و من با خوشحالی حاضر شدم که بریم و خوشحال بودم بابت اینکه منم تو تنهایی نمیمونم.
اما با حرف عمه سر جام ایستادم.
دختره ی ورپریده تو میخوای کجا بیای؟ هان؟خب عمه جون گفتم منم...نذاشت حرف بزنم و گفت《 :خفه شو خفه شو .من تو رو هیچجا نمیبرم فقط اومدم دنبال دلناز عزیزم》.
وسر دلناز رو بوسید که دلناز هم با خوشحالی اون رو بوسید.
با بغض گفتم《 :پس من کجا برم؟》
هرجا دلت میخواد برو! به من هیچ ربطی نداره.ودست دلناز رو کشید و همراه همدیگه از خونه بیرون رفتن.
بغضم رو قورت دادم و با خوشحالیه ساختگی با خودم گفتم《 :تنهایی کلی بهم خوش میگذره .برای خودم کلی خوش
میگذرونم》.
و به سمت یخچال رفتم و خواستم چیزی بخورم که دیدم یخچال خالیه.
پوفی کشیدم و دستی به شکمم کشیدم و گفتم《 :یک کوچولو چاق شدم امشب رو رژیم میگیرم》.
رفتم چادر مامانم رو پوشیدم و عروسکی که مامان برام با خورده پارچه درست کرده بود و منم خیلی دوسش داشتم برداشتم.
عروسکم رو بغلم کردم و خواستم بخوابونمش .شروع کردم به الالیی خوندن《 :الال الال گل پونه الال الال گل نرگس الال الال عزیز
مامان دلم تنگه واسه اون خنده هات》.
دیگه الالیی نمیخوندم بلکه برای مامانم میخوندم《 :الال مامان کجایی؟ دوستم داشتی پس چرا تنهام گذاشتی؟ چرا رفتی؟
چرا؟ چرا؟ چرا؟》
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بغضم ترکید .دلتنگ مامانم بودم .مامانی که جلوی خودم کشته شده بود .توسط داییم.
خدایا من چرا انقدر بیچاره ام؟
همینجوری داشتم گریه میکردم که برق خونه رفت که باعث شد جیغ بکشم و تو خودم جمع شم.
منظورم از برق یک المپی هست که کل خونه رو روشن میکنه و وقتی نباشه خونه فرقی با جهنم نداره.
انقدر میترسیدم که حتی نمیتونستم جیغ بزنم .گوشه ایی از خونه کز کرده بودم.

داشتم گریه میکردم که دستی روی شونه ام قرار گرفت و باعث شد جیغ بلندی بکشم .صدای محمد پسر عمه ام اومد که
گفت《 :دلبر منم آروم باش!》
با شک گفتم《 :محمد تویی؟》
آره منم.و گوشی نوکیای ساده اش رو که در اصل برای باباش بود ،از جیباش در آورد و چراغ قوه اش رو روشن کرد و گفت《 :حالت
خوبه؟》
بازم زدم زیر گریه و گفتم《 :نه حالم خیلی بده خیلی》.
چرا دلبر؟محمد تو میدونی چرا از من بدشون میاد؟ همه اشون میخوان من بمیرم.نه اینطور نیست.همینطوره که میگم اونها میخوان من بمیرم میدونم.دلبر هر چیزی دلیلی داره و دلیل اینم خواهی فهمید.(زمان حال)
االن منظور محمد رو میفهمم .هر چیزی دلیلی داره و دلیل اینم خواهی فهمید.
االن فهمیدم .فهمیدم که من دخترشون نبودم .االن میفهمم اون رفتارهای بدشون برای چی بود .االن میفهمم که اونها هم
حق داشتن .از پوست و خون اونها نبودم و این رو حق مسلم اونها میدونستم که من رو دوست نداشته باشن .البته االن.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
سر سفره ی صبحانه بودم که امید اومد و بهم نگاهی انداخت و گفت《 :پاشو برو چند تا تار موت رو برام بیار》.
باشه.ولی پشیمون شدم و پرسیدم《 :دیشب چه اتفاقی افتاد؟》
هیچی فشارت افتاده بود و ضعف کرده بودی واسه اون بود.آهان.به سمت اتاقم رفتم و از بین شونه چندتا از تار موهام رو برداشتم و بین دستمال کاغذی گذاشتمش.
دستمال رو بردم پایین و دادم به امید و گفتم《 :بیا!》
امروز اینها رو میبرم اگه خواهرم بودی که روی جفت چشمهام جا داری ،ولی اگه نباشی بدبختیت تازه از اون موقع شروعمیشه.
گفتم 《اگه خواهرت نباشم که هیچی ،از شروین طالق میگیرم و بعدش باهات ازدواج میکنم اما اگه خواهرت باشم یک لحظه
هم تردید نمیکنم و ترکت میکنم》.
یک لحظه شک ،تردید و پشیمونی رو تو چشماش دیدم اما سریع به حالت اولش برگشت و گفت《 :میدونم که پشیمون
نمیشم!》
امیدوارم.بعد صبحانه امید بلند شد و از خونه بیرون رفت .تو خونه پرسه میزدم .منتظر بودم جواب آزمایش بیاد.
امید وارد خونه شد.
به سرعت به سمتش رفتم و گفت《جواب آزمایش چی شد؟》
گفت《 :فکر کردی به سرعت میخوان جواب آزمایش رو بدن؟》
خب پس کی؟چند هفته ایی طول میکشه.پوفی کشیدم و به سمت اتاقم رفتم.
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[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
چند هفته ایی گذشته بود و من بی صبرانه منتظر جواب آزمایش بودم .منتظر اینکه بفهمم برگ آزادیم رو میخوام بگیرم یا
زندانی شدنم رو.
تو این چند وقت امید خیلی باهام سرد رفتار میکرد .دلیلش هم واضح بود .از من بدش میاومد این رو خودمم خوب
میدونستم.
امروز قرار بود جواب آزمایش بیاد .خدایا تقدیرم رو خودت تغییر بده بذار حداقل یک بار حس کنم زندگیم زیباست.
ناهارمون رو خوردیم که زنگ خونه به صدا در اومد ،امید سریع پاشد و گفت《 :حتما جواب آزمایش رو آوردن》.
و به سرعت به سمت در رفتم .قلبم داشت از سینه ام در میاومد .قلبم تند تر از همیشه تو سینه ام میکوبید .امید همراه
برگه ی تو دستش به سمت من اومد.
گفت《 :خب دلبر بشین که زندگیت به این برگه بستگی داره!》
نشستم که امید هم روی مبل تک نفره نشست و برگه ی آزمایش رو از توی پاکتش در آورد و گفت《 :بنا بر این آزمایش نود و
نه و نه دهم درصد درصد خون من و تو به هم

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
میخوره》.
با تعجب به من و بعد به برگه نگاه انداخت .منم با تعجب نگاهش کردم.
منم اولش به ایمان شک کردم ولی االن...
امید گفت《 :یعنی ،یعنی تو خوا ...خواهر منی؟》
با اینکه خودم هم تعجب کرده بودم اما بهش پوزخندی زدم و گفتم《 :نه برادرتم》.
بدون اینکه پلک بزنه بهم زل زده بود.
منم با پوزخندی که روی لبم بود بهش زل زدم که امید بلند شد و به سمتم اومد .خواست بغلم کنه که اجازه ندادم و پسش
زدم و گفتم《 :به من دست نزن》.
دلبر به خدا من...حرفش رو قطع کردم و گفتم《 :به خدا تو چی؟ هان؟》
پوزخندی زدم و گفتم《 :یک خواهر هر*ز*هی خیا*ب*و*نی گیرت اومده االن باید ناراحت باشی》.
تندی گفت《 :نه دلبر اینجوری که تو فکر میکنی نیست》.
پس چه جوریه؟ میشه بگی؟خب دلبر وقتی من نمیدونستم خواهرمی اون پیشنهاد مزخرف رو دادم ،به خاطر انتقام از ساشا بود ،اما وقتی گفتی "نه"خواستم بترسونمت که تو گفتی خواهرمی .منم فک کردم دروغ میگی و به خاطر اینکه با من ازدواج نکنی این رو میگی ،منم به
خاطر اینکه بهت بر بخوره و به حقیقت اعتراف کنی اون حرف رو گفتم .دلبر خواهش میکنم من رو ببخش آبجی گلم من ...من
واقعا پشیمونم .تو هیچ کاری نکردی که یک هر*ز*ه باشی .تو پاک تر از هرکسی هستی که اطراف من هست.
خر نمیشم.دروغ نمیگم دلبر .خدا شاهده که تک تک حرفام راسته .من فقط...باشه امید ،فقط میخوام یک مقدار تنها باشم.حداقل نمیذاری خواهرم رو بغل کنم؟چیزی نگفتم که خودش منظورم رو فهمید و بغلم کرد .دروغ نمیتونستم بگم هنوز مثل برادرم دوستش ندارم.
یعنی اگه دادمهر بغلم کنه شاید من خیلی با احساس تر از این حرفها باهاش رفتار کنم اما االن تو بغل امید ،فک نکنم همچین
حسی رو داشته باشم.
سرم رو بوسید و ازم فاصله گرفت .گفتم《 :من میرم اتاقم باید فکر کنم که باید چیکار کنم؟ اما قبلش باید بدونم تو و ساشا
چرا انقدر با هم دشمناید که میخوای ازش انتقام بگیری؟》
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خب چی بگم؟ من و ساشا سه سال اختالف سنی داریم ،اما ساشا تو نگاه اول پسر خیلی جذاب و با معرفتی میآد .تو جذابیتکه تو دانشگاه رقیب نداشت .جذابیتش همه رو جذب میکرد .منم جذب شدم و تصمیم گرفتم باهاش دوست بشم .بعد از
یک مدت انقدر صمیمی شدیم که دیگه همه ما رو میشناختن.
لبخندی زد و گفت《 :به ما میگفتن گربه های دانشگاه》.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
دانشگاه من تموم شده بود ولی هنوز دانشگاه ساشا تموم نشده بود .من و ساشا تصمیم گرفتیم با هم یک شرکت تو ایران راه
اندازی کنیم .پس من برگشتم ایران .همه چیز حاضر و آماده بود .من کلی پول خرج کردم و نصف سرمایه ام رفت.
آهی کشید و ادامه داد《 :اما ساشا نیومد .برنگشت ایران .وقتی هم نیومد کلی ضرر مادی به من وارد شد و بعدشم دختری
که من دوسش داشتم ،گلی ،به خاطر اینکه من ضرر کردم دیگه حتی طرفم نیومد .رفت ،از کنارم رفت .ساشا ضربه ایی بهم زد
که دشمنم هم بهم نزده بود .من هم ضرر مادی و هم معنوی دیدم .پولم رفت ،عشقم رفت .همه چیم رفت》.
خب حتما ساشا برای خودش دلیلی داره چون ساشا همچین آدم نامردی نیست .یک سریی رفتی ازش بپرسی؟نرفتی .پسقضاوت نکن.
نمیدونم دلبر نمیدونم.من میرم اتاقم تو هم یک مقدار فکر کن.باشه آبجی برو.نمیدونم چرا اما از شنیدن اسم آبجی خوشحال شدم .خوشحال بابت اینکه یکی هست که پشتم بهش گرم باشه .یکی از خون
خودم .از وجود خودم.
بی اراده به سمتش رفتم و بغلش کردم .اولش تعجب کرد ولی بعدش اونم با مهربونی من رو بغل کرد.
ازش جدا شدم که سرم رو بوسید و گفت《 :برو استراحت کن آبجی!》
باشه.سریع به سمت اتاقم رفتم .خدایا چه زندگیه عجیبی دارم من! دراز کشیدم.
خدایا شکرت .شکرت که عذاب دیگه ایی رو نصیبم نکردی.
نیم ساعت خوابیدم و بعدش تو اتاقم قدم میزدم و فکر میکردم .به فکر آینده ی نامعلومم بودم .آینده ایی که مشخص نبود
آخرش خوش یا نه.
رفتم پایین .باید یک چیزی رو با امید در میون میذاشتم.
توی سالن نبود.
پس به سمت اتاقش رفتم و بدون در زدن وارد شدم .امید روی تختش دراز کشیده بود .گفتم《 :امید؟》
جانم؟کارت دارم.خودش رو باال کشید و روی تخت نشست و گفت《 :بگو ببینم!》
خب من یک تصمیم گرفتم میخوام با تو در میون بزارم .مخالفت کنی میزنم شت و پتت میکنم.خندید و گفت《 :چیکار کنم آبجیم هم مثل خودم پرو ئه》.
خندیدم که گفت《 :بگو ولی باید ببینم چی هست!》
خب من میخوام برگردم پیش شروین.با تردید گفت《 :دوستش داری؟》
تند تند گفتم《 :نه نه دوستش ندارم اما خب دلم براش میسوزه》.
خب سر دلسوزی میخوای برگردی تهران؟تو هم با من بیا!اخم کرد و گفت《 :نمیشه دلبر!》
میشه خوبم میشه .خواهش میکنم امید! تو رو خدا! من تازه حس کردم یک پشتوانه ایی دارم .تازه حس کردم تنها نیستمپس تو هم تنهام نذار خواهش میکنم .من میخوام برم و اون راز ها رو پیدا کنم .راز های مادرم و همینطور برادرمون رو باید
پیدا کنیم .من باید اون کسی رو که این کار رو با من کرد پیدا کنم.
-من میدونم کار کی بوده.
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با تعجب و کنجکاویی گفتم《 :کار کی؟》
خب ...خب کاره ...کاره بابامون.با تعجب بهش نگاه کردم که تندی گفت《 :اون نمیدونه تو دخترشی》.
یعنی چی؟ چون نمیدونه دخترشم باید اینکار رو با من کنه؟دلبر اون آدم خوبی نیست .اصال نباید بهش گفت پدر.پس از االن خودم رو بدون پدر احساس کنم؟ مثل گذشته؟لبخندی زد و دستی روی شونه ام زد و گفت《 :منم جای بابات ،چی میشه مگه؟》
لبخندی بهش زدم و گفتم《 :هیچی بابایی》.
خندید و گونه ام رو بوسید.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
تندی گفتم《 :نظرت رو نگفتی؟》
خب اول باید یک کارایی بکنم بعدش میتونیم بریم.مثال چی؟کشتن تو.با تعجب نگاهش کردم که گفت《 :باید برای همه بمیری و فکر کنن مردی .بعدش میتونیم حرکت بعدی رو بزنیم》.
باشه پس از امروز تدارکات رو حاضر کن.باشه تو برو استراحت کن.چشم.رفتم تو اتاقم دراز کشیدم.
****
یک سال میگذشت که تو خونه ی داداشم ،امید بودم.
االن همه فکر میکنن من مردم اما زنده ام .امید یک عمارت تو تهران گرفته .امروز قراره یک آرایشگر بیاد و یک مقدار قیافه
ام رو تغییر بده.
آرایشگر وارد شد .روی صندلی نشستم .اول موهام رو رنگ کرد.
موهای مشکیم االن عسلی شده بود.
خیلی بهم میاومد.
پوست جو گندمیم رو با مواد سفید کرد.
لنز آبی هم چهره ام رو به خوبی عوض کرد .اینا تازه جزئی بودن .شروع کرد به گریم کردنم .وقتی کارش تموم شد به آیینه
نگاه کردم.
باورم نمیشد این من باشم .قیافه ام به کلی عوض شده بود اما هنوزم ته چهره ی دلبر رو داشتم.
قیافه ام مثل غربی ها شده بود.
از آرایشگر تشکر کردم و پایین رفتم .امید روی مبل نشسته بود.
وقتی چشمش به من خورد یک لحظه اعتنایی نکرد اما یکدفعه به سرعت سرش رو به سمت من چرخوند و گفت《 :دلبر؟
خودتی؟》
لبخندی زدم و گفتم《 :آره خودمم》.
اوه چقدر عوض شدی.آره خیلی اما من دلیل این تغییر قیافه رو نفهمیدم.خب اول اینکه تو برای همه مردی .دوماً وقتی ما میریم تهران همه ی چشم های اطرافیان بابا رو ماست .و همینطور خانوادهمحتشم .ساشا و شروینم نمیتونن با دیدن تو خودشون رو کنترل کنن .علی الخصوص ساشا چون مثل اینکه شروین حالش خوب
شده.
باخوشحالی گفتم《 :واقعا؟》
آره واقعا .اما...-اما چی؟
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ساشا زیاد حالش خوب نیست.آهی کشیدم و گفتم《 :حالش خوب میشه؟》
ایشاهلل ،سریع تر حاضر شو خانوم دریای قادری.با تعجب گفتم《 :دریا؟》
آره.من که دلبر...نه دیگه از دلبر بودن در اومدی شدی دریا.خندیدم و گفتم《 :باشه .فهمیدم》.
راستی دریا؟بله؟تیپت قبال چجوری بود؟یعنی منظورم اینکه چه سبکی لباس میپوشیدی؟بیشتر اسپرت.پس باید یک مقدار عوضش کنی.خودم فهمیدم باید چیکار کنم.آفرین خوشگل داداش.خندیدم و به سمت باال حرکت کردم.
چمدونم رو باز کردم و زیر سارفونیه بلند مشکیم رو برداشتم.
شلوار قد نود سبز لجنی رنگم رو پام کردم.
مانتوی جلو باز مشکیم رو تنم کردم و یک کتونی سبز لجنی و یک کیف اسپرت سبز لجنی رو هم برداشتم.
موهای عسلی رنگم رو کج تو صورتم ریختم.
شال سبز لجنیم رو هم پوشیدم.
کال شبیه لجن شده بودم .واهلل دیگه.
خودم رو تو آیینه دیدم نشناختم .نه قیافه نه تیپ هیچکدوم متعلق به دلبر نبود برای دریا بود .دریا قادری.

امید میخواد من رو یکی از دوستاش معرفی کنه .دوستی که تازه از ترکیه برگشته و یک مدت تو خونه ی اون میمونه .واهلل
من تو واقعیت صد سال سیاه خونه ی دوستم که پسر هم باشه نمیرم.
وسایلمون رو برداشتم .همه چی آماده بود .امید با دیدنم گفت《 :اوه عالی شدی!》
لبخند تلخی زدم و تشکر کردم و آروم پرسیدم《 :خب من که اونجا گریمور ندارم چیکار کنم؟》
یک نفر رو آماده کردیم.آهانی گفتم و به سمت ماشین حرکت کردم .تو طول راه کال خواب بودم وقتی بیدار شدم از امید پرسیدم《 :کجاییم؟》
اوه خانم خوابالو بیدار شدی؟ چه عجب! نزدیک عمارتیم.عقلت پریده ها.چرا؟خودت سوال میکنی و جواب خودتم میدی.خندید ولی بعد گفت《 :دریا تو صدات هنوز مثل دلبره》.
مهم نیست فک نکنم با این قیافه ایی که برای من درست کردین کسی به صدام دقت کنه.شاید.جلوی یک عمارت خوشگل ایستادیم.
پیاده شدیم .خیلی خوشگل بود .از عمارته خیلی خوشم اومد .همراه هم وارد شدیم.
امید گفت《 :من میخوام برم با ساشا حرف بزنم》.
نه بابا؟آره.باشه.امید رفت و من هم تو عمارت تنها بودم .شب وقتی امید اومد انگار خیلی خوشحال بود.
ازش پرسیدم《 :چی شده؟》
-هیچی حق داشتی.
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-از چه نظر؟

خب از ساشا پرسیدم دالیلش رو پرسیدم .مثل اینکه تصادف کرده بود و چند ماهی هم تو کما بوده و وقتی به هوش اومدهمن رو پیدا نکرده.
دیدی گفتم!آره وروجک.خندیدم که گفت《 :راستی تدارکات جشن رو آماده کردم》.
چه جشنی!ورود تو به ایران.خندیدم و گفتم《 :نقشه ی خوبیه》.
پس برو استراحت کن که فردا کارهای مهمی داریم.شب بخیری گفتم و به سمت اتاقم رفتم .صورتم رو شستم و رفتم رو تخت و خوابیدم.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
صبح که از خواب بیدار شدم ،آرایشگر روی صندلی نشسته بود و منتظرم بود.
گفتم《 :وای سالم ببخشید خیلی خسته بودم االن حاضر میشم》.
سالم خانم مشکلی نیست.االن میآم.سریع رفتم یک دوش گرفتم و یک تاپ و شلوارک پوشیدم و روی صندلی نشستم.
آرایشگر شروع کرد به آرایش کردنم .بعد اینکه آرایشم تموم شد موهام رو صاف کرد .به آیینه نگاه کردم .فوق العاده شده
بودم .فقط مونده بود لباسم .گفتم《 :لباسم چیه؟》
آقا گفته که چون قبال لباسهای بلند و ماکسی میپوشیدید اینبار باید لباس کوتاه و عروسکی بپوشید.باشه لباس رو بهم بده.یک لباس کوتاه آبی مانندی که پشتش باز بود و طرح خیلی ناز و عروسکی ای بود بهم داد.
لباس رو گرفتم و رفتم پوشیدماش .تو تنم عالی بود .آرایشگر با دیدنم گفت《 :اوه خانم عالی شدید》.
ممنون عزیزم.ساعت پنج عصر بود که صدای موزیک از پایین اومد .یک مقدار نشستم تا یک مقدار دیرتر از بقیه برم.
که یکدفعه در اتاق باز شد سرم رو که بلند کردم با ستاره روبه رو شدم.
ستاره چند دقیقه زل زده بهم ولی بعد با لبخند گفت《 :سالم دریا جان》.
سالم به جا نیاوردم؟من ستاره ام خواهر دوست امید.بلندشدم و لبخندی زدم رو گفتم《 :خوشبختم》.
منم همینطور دریا جان .اومدم صدات کنم بریم پایین.باشه بریم.همراه ستاره از در اتاق خارج شدم و از پله ها آروم آروم پایین رفتیم.
داشتم از پله ها پایین میرفتم که خاک بر سرم ب خاطر پاشنه های بلند کفش ،پام پیچ خورد و هر لحظه منتظر بودم کله پا بشم
که یکی من رو گرفت.
چشمهام رو که باز کردم

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
دیدم تو بغل ساشا افتادم .با جدیت نگاهم میکرد.
ازش جدا شدم .لبخندی بهش زدم و گفتم《 :خیلی ممنون آقای》...
با همون اخم گفت《 :محتشم هستم .آقای محتشم》.
-خوشبختم منم دل...
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اما سریع حرفم رو قطع کردم و گفتم《 :دریا هستم .دریا قادری》.
خوشبختم دریا خانم.منم همینطور.چیز دیگه ایی نگفت و کنار کشید.
به سمت مبل رفتم و روش نشستم .امید هم کنارم نشست.
آروم گفت《 :دلبر به کلی عوض شدی》.
هیـس دریا .اسم من دریاست .عادت کن همیشه بهم بگی دریا.لبخندی زد و گفت《 :باشه دریا خانم》.
لبخندی زدم و چیزی نگفتم .چشمم به یک نفر خورد که خیلی دوستش داشتم و اون کسی نبود جز تاتیانا.
بعد این یک سال هم هنوز اون چهره ی معصوم و خوشگلش رو حفظ کرده بود.
یک دختر چشم و ابرو مشکی که قیافه ی قشنگی هم داشت کنارش ایستاده بود.
باید به همه اشون نزدیک بشم فعال به عنوان دریا بعدا به عنوان دلبر.
در گوش امید گفت《 :پاشو .مثال میخوای من و خانواده ی محتشم رو باهم آشنا کنی》.
-باشه

همراه امید از جامون بلند شدیم .امید رو به همه اشون با صدای نسبتا بلندی گفت《 :خانواده ی اصیل محتشم بفرمایید
اینجا!》
همه اشون به سمت ما برگشتن.
امید ادامه داد《 :میخوام دوستم رو به همه اتون معرفی کنم .دریا همگی ،همگی دریا》.
همگی گفتن خوشبختیم ولی صدایی از ساشا نیومد.
امید شروع کرد به معرفی کردن ولی وقتی به تاتیانا و دوستش رسید گفت《 :با کمال پوزش شما هم باید معرفی شید!》
هر دو خندیدن که ستاره گفت《 :ایشون تاتیانا روسی مون اینم ثنا دختر خاله اش》.
باخوشرویی گفتم《 :خوشبختم عزیزان》.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
تاتیانا آهی کشید و گفت《 :ته چهره اتون عجیب من رو یاد یک نفر میندازه》.
زهرام ترکید که نکنه من رو شناخته باشه اما با لبخندی مصنوعی گفتم《 :عه؟ یاد کی افتادی؟》
لبخندی زد و گفت《 :دلبر ،یاد دلبر میافتم》.
خودم رو کنجکاو نشون دادم و پرسیدم《 :دلبر؟ کی هست؟》
یک فرشته که ما رو تنها گذاشت و رفت.کجا رفته؟بهم نگاهی کرد و لبخندی زد و گفت《 :پیش فرشته های دیگه》.
لبخندی زدم و چیزی نگفتم .نگاه خیره ی کسی رو روم احساس کردم وقتی سرم رو بلند کردم چشم تو چشم ساشا شدم.
بهم زل زده بود .انگار تو صورتم دنبال چیزی بود .ابرویی باال انداختم و با تک خنده ایی روم رو ازش گرفتم.
روی مبل نشسته بودم .به رقص آدم های سرخوشی که خبر از غم و غصه نداشتن نگاه میکردم .این پولدار ها از اول
خوشبخت بودن تا آخر.
خدایا من از اول زندگیم و از تولدم بد شانس بودم .پدرم من رو نخواست ،بخشیده شدم به یک خانواده ی فقیر .یک خانواده
که فکر کنم خودش به اندازه ی خودش بچه داشت و من اون آخر اضافی بودم.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
تازه دلیل اون حرفهای دلناز رو میفهمم که میگفت《 :تو یک دختره اضافی تو خانواده ی مایی》.
وقتی که داریوش میگفت دلبر یک سربار اضافیه.
خیلی از حرفها که حک شده رو قلبم و هیچجور قصد رفتن نداره .هیچجور نمیخواد تنهام بذاره تا کمی آروم بشم.
این درد انقدر تو دلم رخنه کرده که ذره ذره داره نابودم میکنه.
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یاد روزهایی میافتادم که داریوش چقدر اذیتم میکرد.
چقدر زجرم میداد و داریوش ،دانیال و شایدم دلناز و علی الخصوص بابا عامل اصلی نابودی کودکی منان.

تو افکارم غوطه ور بودم که با برخورد دستی روی شونه ام سریع از فکر و خیال بیرون اومدم و واکنش نشون دادم.
که امید خندید و گفت《 :آروم دریا جون》.
لبخند تلخی تحویلش دادم که گفت《 :باز تو چت شده؟》
چیزی نیست.مشخصه.خندیدم و چیزی نگفتم.
امید گفت《:با حرف تاتیانا انگار همه بهت شک کردن چون ازم میپرسن این واقعا اسمش دریاست؟》
تو بگو نه اسمش ساحله.خندید که گفتم《:بذار شک کنن .بالخره میخوان بفهمن من دلبرم و دریا نیستم》.
چیزی نگفت.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
امید پاشد رفت پیش ثنا .بازم غرق شدم تو خاطرات کودکیم ،اما با حس باال پایین شدن مبل ،نگاهی به کنارم انداختم که با
ساشا مواجه شدم .ساشا گفت《 :دلبر؟》
بهش نگاهی مملو از تعجب انداختم که سریع حرفش رو عوض کرد و گفت《 :ببخشید منظورم دریا خانومه》.
بله؟میخواستم بگم...صدای آهنگ یکدفعه زیاد شد و دیگه متوجه ی حرفهای ساشا نشدم که کنار گوشم گفت《:بریم بیرون باهاتون حرف
دارم》.
سری تکون دادم و همراه ساشا از عمارت بیرون رفتم.
تو حیاط قدم میزدیم که گفت《 :از کجا تشریف آوردین ایران؟》
ترکیه.کجای ترکیه؟ای توف به روم بیاد .االن کجا رو بگم.
یاد آنتالیا افتادم و گفتم《 :آنتالیا ،آنتالیا》.
آهان .چند سالتونه؟کالفه گفتم《 :بیست سالمه چطور؟》
هیچی کنجکاویه.آهان .بگیم فضولی مناسب تر نیست؟با اخم بهم نگاه کرد و گفت《:انقدر صمیمی شدیم؟》
بیخیال شونه ایی باال انداختم و گفتم《 :شاید》
با پرویی بهش نگاه کردم ،اونم با جدیت بهم نگاه کرد که گفتم《 :چشمهات شبیه گربه هاست》.
چهره ی ساشا تو کسری از ثانیه عوض شد .چهره ی جدیش حاال رنگ غم گرفته بود .رنگ تعجب .گفت《 :دریا خانوم میشه
بشینیم؟》
آره بریم روی اون نیمکت بشینیم.روی نیمکت نشستیم که ساشا گفت《 :دریا خانوم من میخوام یک چیزی رو به شما بگم و مجبورید قبولش کنید!》
با پرویی گفتم《 :واسه من اجباری نیست》.
اول حرفم رو گوش کنید!گوش میدم!به تته پته افتاد و گفت《 :خب ...خب ...چیزه ...م ...من ...یعنی تو ...یعنی ...اوف ما ...من ...باید با هم》...
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[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
حرف بزنیم》.
-خب این رو که قبل هم گفته بودید منم گفتم میشنوم.

پوفی کشید و گفت《 :ما قراره بریم فرانسه پیش سروش .سروش برادر بزرگمونه و یک مدتی هست که رفته فرانسه .خب
تو این سفر میخوام که من رو همراهی کنی》.
به چه نسبتی اونوقت؟انگار حرف زدن براش سخت بود و درحال دو دوتا چهارتا کردن بود که بعد از چند دقیقه گفت《 :میدونی چیه دریا خانوم؟》
یکی از ابروهام باال پرید و گفتم《 :از کجا باید بدونم؟》
بدون جواب دادن به سوال من گفت《 :من نه تو رو ،نه اخالقت ،نه کردارت و نه هیچ چیز دیگه رو نمیشناسم و مایل هم
نیستم بشناسم اما ته چهره ات همونطور که تاتیانا گفت ،خیلی شبیه دلبره و از این رو ،میخوام بهم کمک کنی》.
اوالً اینکه دلبر کیه؟ دوماً ،چه کمکی؟اوالً اینکه دلبر تمام زندگیمه ،تمام وجودمه.زد روی قلبش و گفت《 :صاحب این قلب ،همه کس من دلبر ،کسی که بهش قول دادم بعد اون حتی عاشق یک نفر هم نشم و
با کسی حتی دوست هم نشم هست .دوماً اینکه میخوام تو به عنوان ...نامزدم کنارم باشی》.
پوزخندی زدم و گفتم《:مگه به دلبرت قول نداده بودی؟》
نذاشتم اون جواب بده و خودم جواب خودم رو دادم《 :البته مرد است دیگر زود عاشق و زود فارغ میشه .زود خیانت میکنه
و قولش رو یادش میره》.
ساشا با خشمی که تو صداش موج میزد گفت《 :ببین دریا خانوم ،من هنوز عاشق و پایبند دلبرم و هیچکس و هیچ احد و ناسی
نمیتونه عوضش کنه .برای خودتم خیال بافی نکن که من تو یک نگاه عاشقت شدم و انقدر عالقه ام بهت زیاده که اومدم بهت
پیشنهاد میدم نامزدم بشی تا شاید تو هم عاشق من شی .نه خانوم اینکار به یک دالیلی هست که به خودم ربط داره و اینکه
این کار برای خودتم خوبه》.
چه خوبی؟کسی نمیتونه اذیتت کنه .چون کم کسی نیستم و همه اشون ازم حساب میبرن.خب تموم شد؟چیزی نگفت که منم شروع کردم《 :حاال نه اینکه من دلم رو بهت ب اختم واسه اونه .منم عالقه ندارم که کنار شما باشم اما
حیف که عاشق هیجان و ماجراجوییام اما باید فکر کنم》.
ساشا از جاش بلند شد و گفت《 :باشه پس به امید بگو جوابش رو بهم بگه .در ضمن فقط تو یک کلمه آره یا نه میگی .بیشتر
از این هم واسه کسی توضیح نده》.
نه اینکه خیلی افتخار داره ،میخوام کل کره ی زمین رو پر کنم.پوزخندی زد و گفت《 :شاید》.
برو بابا.جلو تر از ساشا به سمت در عمارت حرکت کردم .پیشنهادش رو حتما قبول میکردم .اینجوری به ساشا هم نزدیک تر میشدم.
وارد عمارت که شدم خبر دادن وقته شامه ،پس راهم رو کج کردم و مستقیم به سمت سالن غذاخوری رفتم.
طبق معمول این خر مایه ها با سلف سرویس پذیرایی میکردن.
یک مقدار جوجه برداشتم و رفتم نشسته ام روی صندلی.
مشغول خوردن شامم شدم که امید گفت《 :دریا؟》
بله؟قراره بریم فرانسه.بله اطالع دارم.خب پس یواش یواش حاضر شو.قیافه ام رو درهم کردم و گفتم《 :باشه حتما》.
خندید و چیز دیگه ایی نگفت .خدایا خودت کمکم کن .کمکم کن که موفق بشم و کسی من و ساشا رو از هم جدا نکنه.
آهی کشیدم و بقیه ی غذام رو خوردم .ساعت حدودا دوازده شب بود که رضایت دادن و رفتن خونه هاشون .با خستگی افتادم
روی مبل که امید هم خودش رو پرت کرد روی مبل.
امید گفت《 :آفرین آجی جان چه خوب خودت رو به ساشا نزدیک کردی!》

159

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان قلبم طاقت بیار

اون احسنت رو باید به تاتیانا گفت که به من گفت ته چهره ام شبیه دلبره واسه همین ساشا بهم یک پیشنهادی داد کهنمیدونم دلیلش چیه؟ و پشت اون دلیلش چه نقشه ایی داره.
خب جون به لبم کردی .بگو چه پیشنهادی بهت داد!گفت وقتی که رفتیم فرانسه باید نقش نامزدش رو بازی کنم .نه اینکه عاشق دریا باشه ،بلکه به خاطر اینکه ته چهره اششبیه منه.
آهان .ولی قاطی کردیا!خندیدم و چیزی نگفتم که سریع پرسید《 :قبول کردی دیگه؟》
نوچ گفتم باید فکر کنم فردا با تو میریم خونه اشون.دروغ گفتم .ساشا گفته بود به امید جوابم رو بگم تا بهش بگه .اما خودم میخواستم برم.
پس فکر کن عروس خانوم ،گرچه میدونم جواب چیه.چیه؟خندید و شب بخیر گویان به سمت اتاقش رفت .من هم پاشدم رفتم اتاقم .یک دوش حسابی گرفتم .تاپ و شلوارک قرمز و
مشکیم هم تنم کردم.
موهای خیسم رو با حوله خشک کردم و همونجوری نمناک گذاشتم موند.
سریع رفتم رو تختم .پتو رو تا زیر گلوم کشیدم و چشمهام رو بستم و به خواب عمیقی فرو رفتم.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
صبح با تکون دستی از خواب بیدار شدم.
چشمهام رو باز کردم و خواستم به مزاحم یا به قول خودمون خروس بی محل چند تا فحش آبدار بدم که با دیدن امید گفتم
ولش کن بذار فحش بیآب بدم و گفتم《 :خیلی بیشعوری امید بذار کپه ی مرگم رو بذارم》.
باشه پس من میرم پیش ساشا.با شنیدن اسم ساشا سریع از جام بلند شدم و گفتم《:عه؟ داداش؟ آرایشگر کو؟》
خندید و گفت《 :االن میگم بیاد اتاقت》.
باشه ایی گفتم که امیدم راهش رو کشید و رفت.
به دست و صورتم آبی زدم .روی صندلی نشسته بودم که آرایشگر وارد اتاق شد.
باهاش سالم و احوال پرسی کردم که گفت《 :خانوم امروز قراره خودتون خودتون رو آرایش کنید و من فقط نظاره گر باشم》.
وا واسه چی؟چون قراره برید فرانسه و من اونموقع نیستم و تا اونموقعه باید خودتون ،خودتون رو آرایش کنید.آهان اما من بلد نیستم .نمیشه خودتم بیای؟خندید و گفت《 :نه نمیشه》.
اوف باشه اما راهنمایی کن باشه؟چشمشروع کردم به آرایش کردن خودم جاهایی هم که اشتباه میکردم آرایشگر جونم راهنمایی میکرد .وقتی کارم تموم شد ،دیدم
نه منم بلدم.
خوب شده بودم اما عالی ،فکر نکنم.
خانوم خیلی قشنگ شدین آفرین.ممنون عزیزم.اونم رفت و من موندم با یک کار سخت ،انتخاب لباس .در کمدم رو باز کردم.
مانتوی مشکی بلندم رو برداشتم .بلنده بلندم نه تقریبا تا باالی زانوم بود.
یک شلوار لی قد نود مشکی ،یک کتونی سفید مشکی و یک شال مشکی تیپم رو تکمیل میکرد.
لباسها رو تنم کردم و حاضر و آماده رفتم پایین.
امید گفت《 :بدو بریم دیر شده دریا خانوم》.
باشه باشه بریم.داشتم میرفتم که یکدفعه امید دستم رو کشید .باتعجب برگشتم و نگاهش کردم که گفت《 :دریا لنزت》.
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زدم تو پیشونیم و بدو بدو باال رفتم و لنزم رو که تو کشو گذاشته بودم برداشتم و تو چشمم گذاشتم.

لنز چشمهام رو اذیت میکنه اما مجبورم .سریع پایین رفتم و سوار ماشین شدم .امید ماشینش رو روشن کرد و به سمت
عمارت ساشا اینا رفتیم.
بعد یک ساعت به عمارت ساشا اینا رسیدیم .دوباره یاد گذشته ام افتادم .یاد گذشته ی تلخ و سوزناکم .یاد زمانی که اینجا
عذاب میکشیدم .یاد همه چیز.
آه پرسوزی کشیدم .امید بهم نگاهی انداخت اما چیزی نگفت.
هر دو از ماشین پیاده شدیم اما من تکیه ام رو به ماشین زدم و گفتم《 :من نمیآم تو .دلم نمیخواد بیام داخل عمارت.
حداقلش االن》.
باشه پس من ساشا رو صدا میکنم.باشه.امید به سمت عمارت رفت و زنگ رو زد که در رو باز کردن و واسه من دستی تکون داد که متقابل جوابش رو دادم که وارد
شد.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
ده دقیقه ای بود همونجوری ایستاده بودم اما خبری از این سوشی نبود.
عصبی خواستم برم داخل که صدای بوق بوق های یک ماشین نظرم رو جلب کرد.
سرم رو که بلند کردم با یک هیوندای خوشگل روبه رو شدم .به صاحب ماشین که یک پسر جذاب اما تابلو بود از این جلفاست
نگاه کردم که سرش رو از ماشین بیرون آورد و گفت《 :خانومی تنهات گذاشتن؟ بیا خودم برسونمت》.
جوابی بهش ندادم چون جواب ابلهان خاموشیست.
حاال مگه این ول میکرد .بوق میزد و میگفت بیا برسونمت.
دیگه صبرم سر اومد برگشتم فحشش بدم که با دیدن قیافه ی فوق العاده عصبی ساشا ،زیپ دهنم رو کشیدم .ساشا یغه ی
مرد رو کشید که پیاده شد و شروع کردن به کتک کاری.
جیغ زدم《 :ساشا تو رو خدا ولش کن این احمق رو》.
با عصبانیت داد زد《 :برو تو ماشین》.
بی توجه به حرفش گفتم《 :ساشا تو رو خدا》.
نگاهی بهم انداخت و بعد با سر زد تو صورت مرده که پرت شد زمین.
ساشا داد زد《:بی ناموس بازی در بیاری بد حالت رو میگیرم》.
و با لگد به پای پسره زد و به سمت من اومد و دستم رو کشید و به سمت عمارت رفتیم.
من رو پرت کرد تو حیاط که گفتم《 :چته؟》
با قیافه ی وحشتناک گفت《 :ببین من رو دریا فقط یک بار دیگه ببینم انقدر آرایش میکنی خودت میدونی》.
به تو چه؟ تو کیمی مگه؟دلب...اما سریع حرفش رو قطع کرد و گفت《 :دریا من رو دیونه نکن》.
داد زدم《 :تو توی وجود من دلبر میبینی؟ آره؟》
داد زد《 :آره آره من تو وجود تو دلبر میبینم .زندگیم رو میبینم .وقتی قیافه ات رو میبینم به جای تو قیافه ی معصوم و
خوشگل دلبر رو میبینم نه قیافه ی تو رو》.
اما من دریام.همونجا نشست روی زمین و گفت《 :وقتی دلم حالیش نمیشه من چیکار کنم؟ میشه بگی؟》
پس تو برای دلبر غیرتی شد نه برای من؟من غیرتم فقط واسه دلبر نیست هر جا ببینم کسی مزاحم ناموس مردم میشه همین رفتار رو میکنم پس فکر دیگه ایی نکن.کنارش نشستم و گفتم《 :من فکر دیگه ایی نکردم》.
خوبه.بعد چند دقیقه که هر دو تو سکوت غرق شده بودیم ساشا بلند شد و گفت《 :من برم لباسم رو بپوشم بریم بیرون تا جوابم
رو بدی .گرچه بعد این حرفها میدونم نظرت چیه اما باز شانسم رو امتحان میکنم》.
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چیزی نگفتم که ساشا وارد عمارت شد و بعد ده دقیقه با تیپ سرمه ایی مشکی بیرون اومد.
به سمت پارکینگ رفت و یکی از ماشینها رو بیرون آورد.
به سمت ماشین رفتم و سوار شدم.
تو طول راه هیچ کدوم حرفی نزدیم که ساشا جلوی یک کافی شاپ ایستاد و گفت《 :بریم پایین》.
پیاده شدیم و وارد کافی شاپ شدیم.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
داخل که شدیم ،کافی شاپ پر بود از دختر پسرهای جوون.
ساشا به سمت یکی از میزها رفت که منم دنبالش رفتم.
روی صندلی نشستیم که ساشا گفت《 :چی میخوری؟》
اسپرسو میخورم.گارسون رو صدا کرد و گفت《 :دوتا اسپرسو بیارید!》
گارسون چشمی گفت و رفت .بعد چند دقیقه سفارشاتمون رو آوردن.
ساشا گفت《:میدونم از حرفهای امروز من ناراحت شدید اما من واقعیت رو گفتم و نمیتونم منکرش بشم .من دلبر رو تا ته
دنیا دوست دارم و دوست خواهم داشت .با این وجود میخوام جوابت رو بشنوم》.
دستم رو تو هم گره زدم و زیر چونه ام گذاشتم و گفتم《 :خب من ناراحت نشدم چون حسی بهت ندارم و میدونم عاشقی.
عاشق کسی که دیگه نیست .نمیدونم نقشه ات چیه اما من پیشنهادت رو قبول میکنم》.
با بهت بهم نگاه کرد و گفت《:واقعا؟》آره واقعا.دریا واقعا ممنونتم.لبخندی زدم و چیزی نگفتم.
مقداری از محتوای لیوان رو خوردم .ساشا تو فکر بود .خوشحال بودم که انقدر من رو دوست داره و عاشقمه.
لبخندی بهش زدم که چون حواسش به من نبود ،متوجه نشد .منم فکرم رو سوق دادم به سمت گذشته ام.
باصدای یک نفری که گفت《 :به داداش ساشا!》
سرم رو بلند کردم که با دیدن فرد رو به روم چشمهام گرد تر از همیشه شد .ساشا بلند شد و بغلش کرد که گفت《 :خوش
اومدی داداش》.
چشمش به من افتاد لحظه ایی مکث کرد و گفت

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
سالم خانم.حتی جوابشم ندادم و تنها با بهت بهش نگاه میکردم .تیپ و قیافه اش خیلی قشنگ شده بود.
باورم نمیشد اون باشه .کت و شلوار مشکی رسمی به تن داشت .پیراهن سفیدش تضاد خوبی با کت و شلوار داشت.
با شنیدن اسمم از فکر بیرون اومدم به ساشا که داشت صدام میکرد نگاه کردم که گفت《 :دریا چیزی شده؟》
هان؟ آهان .نه نه چیزی نشده.مشخصه که هیچی نیست.و در ادامه گفت《 :دوستم و یکی از کارکنای شرکت ،دادمهر》.
لبخند مصنوعی زدم و گفتم《 :خوشبختم منم دریا هستم》.
ساشا حرفم رو تکمیل کرد و گفت《 :نامزدمه》.
دادمهر رو به من گفت《 :خوشبختم زن داداش 》.و بعد گفت《 :حاال نامزدم میکنی ما رو دعوت نمیکنی؟》
به خدا هنوز هیچکس نمیدونه تو اولین نفری.دادمهر گفت《 :پس خوشبحالمه 》.و بعد آه پرسوزی کشید و گفت《 :جای دلبر خالیه》.
ساشا آهی کشید و گفت《 :آره شاید اگه بود ...بیخیال》.
منم با خوشحالی بهشون نگاه میکردم که انقدر دوستم دارن که هنوزم که هنوزه تو فکر منان.
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دادمهر گفت《 :بیخیال ناراحتتون کردم و اینکه مزاحمتون نشم》.
دادمهر؟ از اون حرفها بودا .بشین سر جات.نه ممنون چندتا کار دارم باید برم انجام بدم.هرجور مایلی داداش.دادمهر خداحافظی کرد و رفت.
ساشا رو به من گفت《 :دادمهر داداش دلبره》.
آهان اما من شنیده بودم که دلبر و برادراش سواد ندارن پس دادمهر چطور تو شرکت تو کار میکنه؟همه اشون که نه اما مهم اینه که تو از کی شنیدی؟میشه نگم؟ ممکنه ازم ناراحت بشه.باشه نگو اما کافیه بفهمم اونموقع حقش رو میذارم کف دستش.-خب نگفتی.

داریوش که تو کمپ ترک اعتیاد .دانیالم که یک مکانیکی زد و نامزدم کرده .موند دادمهر که دیپلم داره .کنکور داد و رشته یمدیریت در اومد و االن هم دانشگاه میره هم تو شرکت کار میکنه .باباشم که تو زندان به جرم حمل تریاک زندانیه.
خداروشکر بیشتر از تریاک نبوده وگرنه اعدامش میکردن .اما دارم به یک چیزایی میرسم.
خداروشکر خیلی کنجکاوم دانیال و نامزدش رو ببینم.چیزی نگفت اما بعد چند دقیقه گفت《 :میخوای بریم خونه اشون؟》
با خوشحالی گفتم《 :واقعا؟》
آره بعد شام میریم یک ساعت میمونیم و بر میگردیم.من که از خدامه.پس من زنگ بزنم به دانیال.و گوشیش رو از تو جیبش در آورد .شماره ی یکی رو گرفت و زنگ زد.
سالم داداش دانیال خوبی؟..._چاکرتم .امشب کجایید؟
...عه؟ خونه اید پس؟...امشب من و نامزدم میآیم خونه اتون میخوام دریا رو با خانواده ی دومم آشنا کنم....فدات شم داداش .باشه پس تو هم نامزدت رو بیار....نه نه شام نمیآیم بعد شام میآیم....نه داداش بعد شام میآیم اصرار نکن....آره ساعت نه ده میآیم اونجا....چاکرتم .کاری نداری؟...-قربانت خداحافظ

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
ردیف شد.لبخندی زدم و چیزی نگفتم .خدایا دوباره دارم میرم به همون محله؟ اون همه غصه رو باید دوباره به یاد بیارم؟
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بسه دلبر! بسه! خودت خواستی .نخواستی؟ تو بودی که گفتی میخوای با اونا آشنا شی.
دانیال کم عذابم نداد .کم باهام بد رفتاری نکرده .اما چیکار کنم که دلم تنگشه .یاد پونصد هزار دیگه افتادم.
دلناز آبجیه خوشگلم که دیگه نبود.

دلناز اولش باهام خیلی بد بود اما وقتی پونزده سالش بود همدردم شد .خیلی باهام خوب رفتار کرد .تولدش بود که بغلم کرد
و گفت《 :تو آبجی منی .اگه اذیتت کردم من رو ببخش 》.از اون موقع بود که دلناز شد همدمام .داریوش،کسی که همیشه
از من بدش میومد .ازش متنفر بودم اما ته دلمم براش میسوخت.
بابا ،بچه که بودم بابام برام مثل یک بت بود که فقط الیق پرستش بود اما یک مقدار که سنم بیشتر شد ،یکی اومد اون بت رو
نابود کرد و اون کسی نبود جز خود بابا .دادمهر هم که همیشه و هر لحظه دوستش دارم و دوستش خواهم داشت.
زندگیم انقدر سخت و پیچیده بود که هرکس با دونستنش گیج میشه.
با صدای ساشا که میگفت《 :دریا 》.حواسم رو جمع کردم و گفتم《 :بله؟》
یک ساعت دارم صدات میکنم چرا جواب نمیدی؟حواسم نبود ببخشید.موردی نداره .دریا؟بله؟میدونم خیلی خود خواهیه اما من من...تو چی؟تندی گفت《 :چون قراره همه فکر کنن من و تو نامزدیم بهتره حلقه هم داشته باشیم》.
با خنده گفتم《 :آروم آروم》.
چیزی نگفت که خودم ادامه دادم《 :باشه داشته باشیم》.
یعنی تو ناراحت نمیشی؟وقتی دریا یک چیز رو قبول میکنه تا آخرش هست.درست مثل دلبرلبخندی زدم و چیزی نگفتم .آخه ساشای دیوونه من خود دلبرم.
پاشو بریم سوشی.سریع سرش رو بلند کرد و گفت《 :چی؟》
انقدر قیافه اش خنده داره شده بود که نتونستم جلوی خودم رو بگیر و پقی زدم زیر خنده .ساشای بیچاره هم با دهن باز
نگاهم میکرد.
گفتم《 :وای ساشا! خدا نکشتت! خیلی خنده دار شدی》.
لبخند محوی روی لباش اومد.
گفتم《 :سوشی پا میشی بریم؟》
خیلی پرویی!خودم میدونم خوشگلماعتماد به سقفنوچ به کف چون من اصال اعتماد به نفس ندارم.آره تو راست میگی.پس چی؟چیزی نگفت .هر دو پا شدیم و بعد از پرداخت پول از کافی شاپ بیرون رفتیم.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
سوار ماشین شدیم وحرکت کردیم.
وسطای راه بودیم که دیدم یک پیرمرد کنار جاده ایستاده و دست تکون میداد.
همیشه دلم واسه آدمای پیر میسوخت و بهشون احترام میذاشتم.
گفتم《 :ساشا نگه دار!》
-چرا؟
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تو نگه دار!یک مقدار جلوتر از ماشین اون پیرمرد ایستاد.
گفت《 :خب چی شده؟》
میخوام برم به اون پیرمرد کمک کنم.ول کن بابا دریا چه حوصله ایی داری!تو نیا من میرم.و از ماشین پیاده شدم .ساشا هم پیاده شد اما به ماشین تکیه داد.
بیشعوری نثارش کردم و به سمت اون پیرمرده رفتم و گفتم《 :سالم عموجان چیزی شده؟》

سریع به سمتم برگشت و گفت《 :سالم دخترم .آره دخترم میخواستم پسرم رو ببرم دکتر که ماشین خاموش شد .بعد از چند
ماه بهمون وقت دادن اگه االن نریم میمونه واسه چند ماه دیگه》.
به داخل ماشین نگاه کردم پسری معلول روی صندلی نشسته بود.
دلم خیلی واسشون سوخت .گفتم《 :عمو تو بشین استارت بزن من ماشین رو هل میدم》.
میتونی دخترم؟هر چقدر توان داشته باشم رو میزارم روی هل دادن.لبخندی زد و گفت《 :خدا خیرت بده دخترم》.
لبخندی زدم که سوار ماشین شد.
ماشین رو هل میدادم اما خیلی برام سخت بود.
(ساشا)
باتعجب به دریا نگاه میکردم که واقعا داره ماشین رو هل میده.
میدونستم براش سخته .به هرحال دخترو ظرافتش.
به سمتش رفتم که با تعجب بهم نگاه کرد ولی بعد شونه ایی باال انداخت.
منم کمکش کردم و ماشین رو هل دادم .چند دقیقه ماشین رو هل دادیم که بعد از یک استارت ،روشن شد .پیرمرده کلی از
دریا و بعد از من تشکر کرد و رفت.
تو اون لحظه به نظرم اومد که دریا از هر مردی مرد تره .با اینکه دختره.
دریا داشت نفس نفس میزد گفتم《 :بیا یک آبی به صورتت بزن》.
باشه.دنبالم راه افتاد .وسط راه داشتیم میرفتیم.
تو دلم داشتم بهش میخندیدم.
بیچاره حواسش نیست آرایشش میره .ببین بدون آرایش چه هیوالیی از آب در میاد.
جلوی ماشین بودیم .یک بطری از صندق عقب برداشتم .آب ریختم توی دستش .دستش رو نزدیک صورتش کرد .منتظر بودم
آب بریزه تو صورتش که یکدفعه آب ریخت زمین .با تعجب بهش نگاه کردم که تندی گفت《 :نمیخواد نمیخواد》.
باتعجب گفتم《 :چرا؟》
(دلبر)
خب نمیخواد دیگه.پوزخندی زد و گفت《 :میترسی آرایشت به هم بریزه؟》
آره آره.پوزخندش عمیق تر شد و در بطری رو گذاشت و پرتش کرد صندق عقب.
آروم باش!هیــس دریا هیــسچیزی نگفتم.
سوار ماشین شدم و گفتم《 :االن تازه ساعت دو ظهره تا نه شب زیاد نمونده؟》
میریم پاساژ یک مقدار خرید کنیم.آهان باشه بریم.جلوی یکی از پاساژ ها ایستادیم.
هردو پیاده شدیم.
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وارد پاساژ که شدیم انگار ساشا داشت به یک مقصد خاص میرفت.

دنبالش راه افتادم که جلوی یک طال فروشی ایستاد و گفت《 :برو تو دوتا حلقه بگیر یکی برای خودت و یکی هم برای من》.
دستم رو روی کمرم گذاشتم و گفتم《 :اون کار شماست نه من》.
عه؟ اونوقت چرا؟چون پسرا به دخترا پیشنهاد ازدواج میدن باید حلقه رو هم خودشون بگیرن و به دختر بدن.پوفی کشید و گفت《 :اصال باهم بریم》.
نخیر شما میری دوتا حلقه میخری و میای.چشم غره ایی برام رفت و گفت《 :باشه االن میام》.
داشت میرفت که وسط راه ایستاد و به سمتم برگشت و گفت《 :بعدا نگی زشته ها!》
باشه برو!با اخم نگاهی بهم انداخت و رفت .حدودا ده دقیقه ایستادم که از مغازه بیرون اومد.
یک جعبه ی کوچیک مخمل رو از جیبش بیرون آورد و تو دستم گذاشت.
بازش کردم .دوتا حلقه ی ساده بود .انگشتر بزرگش رو برداشتم و گفتم《 :سوشی؟》
چیه؟دستت رو بده!دست من رو چیکار داری؟تو دستت رو بده!پوفی کشید و دستش رو به سمتم گرفت .حلقه رو انداختم تو انگشت مورد نظر.
که نگاهی بهم انداخت و گفت《 :خب خودم مینداختم دیگه!》
عیبی نداره حاال من برات انداختم.چیزی دیگه ای نگفت.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
چند ساعتی تو پاساژ گشتیم چند تا لباس ست با ساشا گرفتیم که مثال ما هم از این نامزد الکچری ها ایم.
واهلل با این نوناشون.
آخه یکی نیست بگه مثال من و ساشا لباس ست بپوشیم خوشبختیم؟
یا که نه ،عاشقیم؟
بیخیال بابا .من که سر از کار این ملت در نیاوردم .اما گذشته از این خیلی باحاله.
ساعت هفت بود که همراه ساشا رفتیم سمت رستوران تا شام بخوریم.
من سفارش کباب نگینی دادم و ساشا هم بختیاری.
شاممون رو که آوردن سریع خوردیم که پاشیم بریم خونه ی دادمهر اینا.
آخه ساشا میگفت خیلی راهشه .ساشا رفت غذا رو سفارش بده که باز این حس خیریه من فعال شد.
یک پیرزن رو دیدم که یک مقدار براش سخته راه رفتن ،پس سریع بلند شدم و به سمتش رفتم و گفتم《 :خاله جون بذار
کمکت کنم》.
لبخندی بهم زد و گفت《 :خیرت جوونیت ببینی دخترم》.
لبخندی بهش زدم و یکی از دستاش رو انداخت دور گردنم .منم یکی از دستام رو روی دستاش و دست دیگه ام رو روی
کمرش گذاشتم و تا جایی که میخواست بره کمکش کردم.
سرم رو بوسید و گفت《 :خدا خیرت بده دخترم》.
دستش رو بوسیدم و گفتم《 :خیلی ممنون خاله جان》.
ازش جدا شدم و به سمت ساشایی که بهم زل زده بود رفتم.
گفت《 :دریا تو یک خیریهی کمک به سالمندان بزنی تیلیاردر میشی》.
اداش رو در آوردم و گفتم بریم.
سوار ماشین شدیم و به سمت خونه ی دادمهر حرکت کردیم.
بعد از دو ساعت ساشا جلوی یک خونه تو منطقه ی متوسط نشین نگه داشت.
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با تعجب به خونه نگاه کردم و گفتم《 :اینجا کجاست؟》
قرار بود کجا بریم؟با تعجب سری تکون دادم و هیچی نگفتم .از ماشین پیاده شدیم.
تو کوچه زنایی بودن که کنار هم نشسته بودن و با دیدن ما پچ پچهاشون شروع شد .زنگ در رو زدیم.

منتظر بودیم در رو باز کنن که حس کردم صورتم خیس شد به پسره بچه متعجب که انگار به اشتباه رو صورت من آب زده بود
نگاه کردم و گفتم《 :عیبی نداره گل پسر برو》.
با لبخند راهش رو کشید و رفت .دستی به صورتم کشید .سرم رو که بلند کردم ساشا با تعجب بهم نگاه میکرد که یکدفعه

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
ساشا زد زیر خنده و گفت《 :وای دریا آدم ازت میترسه چقدر ترسناک شدی》.
برو بابا.به آیینه بغل ماشین نگاه کردم که یکدفعه زوم شد رو صورتم .با ترس بهش نگاه میکردم .خاک بر سرت دلبر که انقدر گیجی.
آخه چرا دست زدی به صورتت.
ساشا گفت《 :چشمهای تو لنزه؟》
نخیر کی گفته؟خندید و گفت《 :باشه تو راست میگی》.
شال رو انداختم تو صورتم.
در رو که باز کردن بدون سالم کردن پرسیدم《 :دستشویی کجاست؟》
صدای دختری اومد که میگفت《 :بیا عزیزم من راهنمایت میکنم》.
باشه فقط زود.دستم رو کشید و گفت《 :بفرما اینجاست》.
خواستم برم داخل که سرم محکم خورد به یک جای سفت .صدای خنده بلند شد که گفتم《 :درد نخندید!》
دختره در رو برام باز کرد .به سرعت رفتم داخل دستشویی.
شال رو از جلوی صورتم برداشتم .جلوی روشویی ایستادم .با دیدن خودم خنده ام گرفت.
آرایش کال تو صورتم پخش شده بود و رنگین کمونی رو تشکیل داده بود.
سریع صورتم رو شستم .کیف لوازم آرایشم رو از داخل کیفم برداشتم.
شروع کردم به آرایش کردن خودم.
بعد ده دقیقه حاضر و آماده جلوی آیینه ایستادم .نه خوب شده بودم.
وسایلهام رو جمع کردم و روشویی رو شستم و بیرون رفتم .چشمم به دانیال و دادمهر خورد .چقدر قشنگ شده بودن.
دیگه خبری از اون تیشرت های کر کثیف نبود .شلوار لی پاره ایی که میگفتن مده با اینکه اونموقع اصال همچین چیزی مد
نبود ،نبود .بعد سه سال دارم میبینم خانوادم زندگی مرفه ایی دارن.
خوشحال شدم بابت این مسئله اما ناراحت بابت اینکه بابا تو زندان و داریوش تو کمپ بود.
دانیال اولین نفری بود که من رو دید و از جاش بلند شد و گفت《 :سالم زن داداش》.
سالمباتعجب نگاهم کردن .خودم هم از این همه سرد بودن صدام تعجب کردم .یک حس بدی داشتم .حس ناتوانی و ضعف.
داشتم به سمت ساشا میرفتم که چشمهام تار شد .حالت دوبینی بهم دست داد و ساشا رو دوتا میدیدم .سرم هم گیج
میرفت .نمیدونستم چه مرگمه .دستم رو روی سرم گذاشتم.
صداها برام گنگ شد .زانوهام سست شد و افتادم زمین .چشمهام تاره تار شده بود و فقط ساشایی رو که به سمتم میاومد و
اسمم رو صدا میکرد دیدم و دیگه متوجه چیزی نشدم و باز به عالم بی خبری رفتم.
***
چشمهام رو که باز کردم ساشا باال سرم بود ،با دیدن چشمای بازم گفت《 :دریا حالت خوبه؟》
سرم رو به نشونه ی آره تکون دادم و گفتم《 :چم شده بود؟》
فشارت افتاده بود.چیزی نگفتم که در اتاق به صدا در اومد و ساشا گفت《 :بفرمایید》.
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در باز شد و دانیال و دادمهر و پشت سرشون یک دختر وارد شد .به دختره نگاهی انداختم .قیافه قشنگی داشت .اما مهم
باطنش بود نه ظاهرش.
دختره گفت《 :دریا جان حالت خوبه؟》
لبخندی زدم و گفتم《 :خوبم خوبم》.
دادمهر گفت《 :زن داداش یکدفعه چی شد؟》
لبخند غمگینی تحویلش دادم.
قبال آبجیش بودم و االن زنداداشش شدم .گفتم《 :نمیدونم یکدفعه سرم گیج رفت》.
دانیال گفت《 :خداروشکر که االن حالتون خوبه》.
چیزی نگفت که ساشا گفت《 :شما هم میآید فرانسه؟》
دانیال گفت《 :نه بابا چجوری بیایم؟》
خب باالخره شما هم صاحب مجلسید .باید اونجا باشید.دادمهر گفت《 :اما ساشا ،داداش ما انقدر ها پول نداریم》.
ساشا گفت《 :خب من براتون بلیط میگیرم شما بعدا به من پولش رو بدید》.
نه داداش اصالمیگم قرض میدم بهت.دانیال گفت《 :قرض دیگه؟》
ساشا خندید و گفت《 :آره قرض》

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
دادمهر گفت《 :داداش تو اولین فرصت پولش رو بهت پس میدم》.
ساشا خندید و چیزی نگفت که دادمهر رو به دختره گفت《 :زن داداش فاطمه پاشو برو زنگ بزن به بابات ببینم اجازه میده تو
هم بیای یا نه》.
چشم داداش.دختره که االن فهمیدم اسمش فاطمه است ،بلند شد و از اتاق خارج شد.
دانیال گفت《 :داداش چه بی خبر!》
و با چشم و ابرو به من اشاره کرد که ساشا گفت《 :واهلل فعال به هیچکس نگفتیم و شما اولین نفرایید》.
دادمهر گفت《 :من که در سطر جدولم》.
دانیال گفت《 :ما هم در قسمت دوم جدول》.
سه تایی زدن زیر خنده.
خدایا چی میشد قبال هم داداشهام انقدر خوب بودن؟ چی میشد؟
اون موقع نه من انقدر درد میکشیدم و نه دلناز میمرد.
ذهنم درگیر شد ،فرانسه چه ربطی به دانیال و دادمهر داره؟ خدا داند.
بعد نیم ساعت فاطمه با سینی که داخلش لیوان هایی بود که محتواش فک کنم شربت آبلیمو بود وارد شد .عاشق شربت
آبلیمو بودم.
فاطمه به همه امون شربت تعارف کرد .تشکر کردم و لیوانی رو از تو سینی برداشتم.
دانیال آهی کشید و گفت《 :کاش دلبر االن اینجا بود .خیلی دلش میخواست این روزها رو ببینه》.
ساشا با غم گفت《 :ای کاش》...
بهشون با لبخند نگاه کردم و گفتم《 :اگه بدونید دلبر زنده است چیکار میکنید؟》
همه اشون با تعجب به من نگاه کردن که ساشا گفت《 :حالت خوبه دریا؟ چی میگی؟》
شونه ایی باال انداختم و گفتم《 :میخوام اعتراف کنید سبک شید》.
دانیال سرش رو انداخت پایین و گفت《 :اول اینکه آدم میشدم .دومم اینکه با دلبر مهربون میشدم و هیچوقت نمیذاشتم
داریوش بفروشتش》.
دادمهر هم با آه عمیقی گفت《 :پیشش میموندم تو سختی ها کنارش میموندم .نمیذاشتم هیچکس عذابش بده و بازم به
دیدنش میرفتم》.
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ساشا فقط آه کشید و هیچی نگفت .خب شاید دادمهر و دانیال نمیدونن که ساشا عاشق منه.

فاطمه برای اینکه بحث رو عوض کنه و پسرها رو از اون جَو سرد و غمگین در بیاره گفت《 :راستی بابام گفت که اگه آقا ساشا
هم میآد میتونی بری اما فردا باز میآد با دانیال حرف بزنه و اینکه باید پیش دریا خانم بمونم》.
زدم زیر خنده و گفتم《 :چه عالی فاطی جونم》.
و شیطون بهش چشمک زدم که آروم خندید .اون شب ،شب بدی نبود ،شب خوبی بود.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
شب ساشا من رو رسوند خونه و گفت فردا صبح میآد بریم که واسه مراسم ازدواج داداشش لباس بخریم.
پرسیدم《 :مگه داداشت ازدواج نکرده بود؟》
چرا اما چون ما حضور نداشتیم میخواد از اول ازدواج کنه .البته تقریبا دوسالی هست که ازدواج کرده.خندیدم و گفتم《 :خسته نباشی》.
ساشا چیزی نگفت .ازش خداحافظی کردم و از ماشین پیاده شدم .وارد خونه شدم .در رو با کلیدم باز کردم.
از تو سالن صدای صحبت کردن دو نفر میاومد.
با تعجب به سمت سالن رفتم که دیدم ایمان کنار امید نشسته و دارن باهم حرف میزنن.
باتعجب بهشون نگاه کردم.
اینا که با هم لج بودن پس چی شده؟
صد در صد یا امید اشتباه کرده یا ایمان عذرخواهی کرده.
باصدای بلندی سالم کردم که نگاه ایمان و امید به سمت من برگشت.
ایمان با تعجب گفت《 :سالم خانم》.
خنده ام گرفته بود .یعنی واقعا من رو نشناخت؟ چه جالب!
تصمیم گرفتم سر کارش بزارم پس گفتم《 :سالم برادر شوهر》.
و به سمت امید رفتم و گونه اش رو بوسیدم و گفتم《 :خوبی عزیزم؟》
امید با خنده گفت《 :مرسی عزیزم》.
ایمان با تعجب گفت《 :امید دوست دخترته؟》
با اخم گفتم《 :واه واه چه دوست دختری؟ خجالت نمیکشی؟》
من قصد جسار...نذاشتم حرفش رو بزنه و گفتم《 :حاال که جسارت کردی آخه من و امید دوست دختر دوست پسر باشیم؟ مگه میشه؟》
ببخشیدخواهش تکرار نشه.باشه اما نسبت شما با امید چیه؟ اینو که میشه بگید؟بله میشه .من خواهرشم.با تعجب نگاهم کرد وزمزمه وارد گفت《 :من و امید که تا چند وقت پیش خواهر نداشتیم اما خواهرمون رو پیدا کردیم که
دلبر اما این که》...
سرش رو بلند کرد و با بهت گفت《 :دلبر؟》
خندیدم و گفتم《 :آره دیگه چقدر گیجی تو!》
مسخره میکنی؟ برو بابا.وا چرا مسخره کنم؟اوال دلبر موهاش مشکی بود نه عسلی .دوما چشماش هم مشکی بود نه آبی .بعدشم اصال صورتت شبیه اون نیست دروغ چرایک نمه بهش میخوری اما خودش نیست.
رو به امید گفتم《 :یک فکری براش بکن》
خندید و گفت《 :ایمان گیج ،اینا همش هنر آرایشه .اصال دلبر برو صورتت رو بشور بیا》.
باشه ایی گفتم و رفتم صورتم رو شستم و برگشتم.
ایمان با دیدنم گفت《 :نه واقعا تو دلبری》.
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و به سمتم اومد و بغلم کرد .لبخندی زدم .خدایا شکرت .قبال محتاج فقط یک نفر بودم .محتاج یک برادر اما االن چهارتا برادر
گیرم اومده.
اونشبم کلی با ایمان حرف زدم .صبح با صدای تلفنم از خواب بیدار شدم.
سریع از جام بلند شدم .صدای زنگ ساعتم بود .اوف .خاموشش کردم و پاشدم یک مقدار به خودم رسیدم .یک تیپ خردلی
مشکی زدم و آرایش کردم و پایین رفتم.
ساشا کنار امید نشسته بود .بعد از سالم و علیک ساشا گفت《 :پاشو بریم زود بیایم》.
باشه بریم.همراه ساشا رفتیم خرید .جلوی یک پاساژ ایستادیم .تو تک تک مغازه ها گشتیم تا باالخره یک لباس بلند سفید ،کالباسی و یک
کفش کالباسی رو خریدم.
ساشا هم یک کت و شلوار مشکی و پیراهن نوک مدادی خرید.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
ساعت دو نصف شب بود که همگی تو هوایپما نشسته بودیم تا به مقصد فرانسه حرکت کنیم.
تو طول راه همه اش خواب بودم.
وقتی چشمهام رو باز کردم به فرانسه رسیده بودیم .یعنی یک جورایی بگم مثل خرس خوابیده بودم .در این حد.
چندتا ماشین شیک و با کالس که اسمشونم نمیدونم اومدن دنبالمون .همگی سوار شدیم.
از ساشا پرسیدم《 :جشن کیه؟》
امشباوف ما که خسته ایم.ساشا با تعجب گفت《 :واقعا خسته ایی؟》
آره خب مگه چیه؟ماشاهللات بشه دریا.اداش رو در آوردم و راهم رو کشیدم به سمت ماشین.
همگی سوار شدیم و حرکت کردیم.
ماشینها جلوی عمارت که نه ،کاخ خیلی خوشگل و باشکوهی ایستادن.
تو حیاط اون عمارت یک حوض بزرگ بود که مجسمه ی زنی نیمه برهنه بود که از دهنش آب میاومد مرکزش قرار داشت.
کل نمای عمارت سفید بود و آرامش خاصی به آدم میداد.
خدمتکاری در رو واسه امون باز کرد و تا کمر واسه امون خم شد و به فرانسوی یک چیزایی گفت که هیچی نفهمیدم .ساشا
گفت
(?can you speak Englishمیتونی انگیلیسی صحبت کنی)( yes, I canبله میتونم)( that's goodخوبه)وارد شدیم .تو عمارت هلهله ایی بود .هرکس مشغول کاری بود .صدای مردی اومد که به فارسی میگفت《 :به به خوش
اومدید》.
سرم رو بلند کردم که نگاهم افتاد به سروش .تو این سه چهار سال قیافه اش جا افتاده تر شده بود.
با همه سالم و احوال پرسی کرد و گفت《 :هر کسی هم نمیشناسم بمونه واسه بعد .فعال کلی کار ریخته رو سرم》.
شروین گفت《 :داداش هرکاری داری بگو من کمکت کنم؟》
سروش دستی روی شونه ی شروین گذاشت و گفت《 :نه داداش شما خسته اید یک مقدار استراحت کنید.
فقط یک سوال ،دلبر کجاست؟ من این مهمونی رو بیشتر به خاطر اون گرفتم》.
ساشا با تعجب گفتم《 :سیاوش نگفتی؟》
سیاوش سرش رو پایین انداخت و گفت《 :ببخشید داداش نتونستم》.
سروش گفت《 :مگه چی شده؟》
ساشا آهی کشید و گفت《 :دلبر ...خب ...دلبر از پیشمون رفته》.
سروش با تعجب گفت《 :کجا؟》
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تاتیانا گفت《 :جایی که الیقش بود .رفت پیش فرشته ها .رفت بهشت》.
سروش چند لحظه ایی با بهت نگاهمون کرد و بعد زد زیر خنده و گفت《 :شوخی میکنید؟》
ساشا گفت《 :چیزی نیست که بخوایم به شوخی بگیرمش》.
سروش بی هیچ حرفی از عمارت بیرون رفت .خدمتکارا به هرکدوممون یک اتاق دادن.
رفتیم که استراحت کنیم .برام تعجب داشت که سروش چه جوری این همه پولدار شده؟
اما انقدر خسته بودم که وقت نشد بهش فک کنم و به خواب عمیقی فرو رفتم.
چشم هام رو که باز کردم ،سریع پا شدم تا آماده شم .دوش گرفتم .

موهام رو سشوار کشیدم و لخت دور خودم ریختمش .آرایش همیشگی رو هم کردم .لباسهامم تنم کردم .عالی شده بود.
واقعا دلم واسه خودم ضعف رفت.
دلبر دو دقیقه سکوت کن برای اعتماد به نفست.
وجدان جان خفه.
در اتاق باز شد و ساشا وارد شد با دیدنم چند لحظه مکث کرد ولی سریع به خودش اومد و گفت《 :مهمونها اومدن ما هم باید
بریم》.
باشه ایی گفتم و همراه ساشا پایین رفتیم.
جمعیت حاضر ،خیلی زیاد بود.
بعضی فرانسوی بودن و بعضی ایرانی.
یکدفعه صدای کل کشیدن عده ایی اومد که خبر از اومدن عروس میداد.
همگی جلوی در ایستاده بودیم .سروش دست تو دست دختری داشت میاومد.
قیافه ی دختره معلوم نبود .منتظر یک دختر با قیافه غربی بودم که وقتی عروس سرش رو بلند کرد ،لحظه ایی قلبم ایستاد،
باورم نمیشد .یعنی یعنی من این همه مدت

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
تو اشتباه بودم .دلناز که زنده است .اما من ،من خودم شنیدم که گفتن دلناز مرده.
من خودم تو مراسم ختمش بودم.
من خودم دیدم که براش عزا گرفتن.
من برای دلناز مشکی پوشیدم اما اون که اینجاست .زنده است.
من ...من ...خدایا نمیشه.
حس کردم درحال سقوط کردنم که پرنده ی نجاتم تو اون آسمونی که االن واسم حکم قبر رو داشت و داشتم ازش سقوط
میکردم ،نجاتم داد.
دست کسی زیر کمرم قرار گرفت و مانع از این شد که من بیفتم.
چندتا نفس عمیق کشیدم و سرم رو بلند کردم که رخ به رخ ساشا شدم.
ساشا با ترس داشت بهم نگاه میکرد .لبخندی کج و کوله ایی تحویلش دادم و به سختی خودم رو جمع و جور کردم.
ساشا رو به من گفت《 :دریا تو چت شده؟ هی از حال میری》.
نمیدونم ساشا شاید یک روزی بفهمیم.بفهمیم؟ یعنی چی؟ تو یک چیزی میدونی و نمیگی؟تندی گفتم《 :نه نه ساشا میگم شاید یک چیزی باشه که بعدا بفهمیم》.
چشمهاش رو ریز کرد و جوری نگاهم کرد که یعنی خر خودتی .چیزی بهش نگفتم.
همه شروع کردن به دست زدن .به دیوار تکیه دادم و آروم آروم شروع کردم به دست زدن.
دلناز موج شادی تو تک تک کاراش بود .لبخندی روی لباش بود و با خوشحالی به ما نگاه میکرد.
به تک تکمون نگاه مینداخت اما وقتی به من رسید قیافه ی خندونش تبدیل به یک قیافه متعجب شد .حقم داشت.
من کنار ساشا بودم و در عوضش دلبر نبود .دلنازی بی توجه به من همراه سروش به سمت جایگاه عروس و داماد رفت.
چندتا رقاص حرفه ایی وسط اومدن و با مهارت خاصی شروع کردن به رقصیدن .فکر کنم هیپ هاپ میرقصیدن ،و خب هیپ
هاپ واسه ایران نیست.
سیاوش رو به همه امون گفت《 :دخترا شما هم برید یک چشمه از هنر ایرانی ها رو نشون بدید》.
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همگی باشه ایی گفتیم که سیاوش گفت《 :پس من برم بگم بعد این آهنگ یک آهنگ فارسی بذاره》.
این رو گفت و رفت .رقص اونا که تموم شد همگی شروع کردن به دست زدن.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
همگی رفتیم وسط سالن .آهنگ فارسی نواخته شد .من و تاتیانا ،فاطمه و ثنا دو به دو شروع کردیم به رقصیدن.
وقتی پیش یاسمین بودم و بهم رقص کردی یاد میداد ،وسطاش هم بهم بهتر فارسی رقصیدن رو یاد میداد.
دو به دو شروع کردیم به رقصیدن.
با مهارت خاصی میرقصیدیم .با تاتیانا خیلی هماهنگ میرقصیدیم.
رقصیدنمون که تموم شد ،سیاوش برای جو دادن بلند شد و بلند بلند شروع کرد به دست زدن .بقیه هم به تبعیت از اون بلند
شدن و دست زدن.
با خنده کنار رفتیم که سیاوش گفت《 :آفرین خانوم های ایرانی》.
تاتیانا ابرویی باال انداخت و گفت《 :فقط ایرانی؟》
سیاوش خندید و گفت《 :ببخشید ببخشید ایرانی روسی》.
تاتیانا گفت《 :آها .آفرین حاال شد》.
همگی زدیم زیر خنده .اونشب خیلی شب قشنگی بود .علی الخصوص برای من .من خواهرم رو پیدا کردم .خواهری که فکر
میکردم مرده اما حاال هست ،حاال زنده است و خوشحال.
اما نوبت اونه که یک مقدار سختی بکشه .فکر کنه من مردم .ببخشید آبجی اما فعال مجبورم.
دلناز و سروش رفتن تو اتاقشون و ما هم بعد یک مقدار حرف زدن برگشتیم به اتاقامون.
طبق گفته ی شروین فردا قراره بریم بیرون اما نمیدونم کجا .مثل اینکه سورپرایزه.
بیخیال شدم و شروع کردم به عوض کردن لباسام .حس حموم نبود پس سریع لباسم رو با یک تاپ و شلوارک صورتی مشکی
عوض کردم.
رفتم روی تخت و به خواب عمیقی فرو رفتم .صبح که از خواب بیدار شدم سریع یک دوش حسابی گرفتم.
رفتم پایین که شروین گفت《 :دریا برو حاضر شو که باید بریم بیرون!》
-باشه من رفتم.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
سریع رفتم باال یک تیپ اسپرت زدم .آرایش هم که کرده بودم و چیزی نمونده بود .از پله ها پایین رفتم.
همگی حاضر و آماده نشسته بودن .با دلناز سالم و احوال پرسی کردیم.
دلناز به همه امون نگاهی انداخت و گفت《 :پس دلبر ...دلبر کجاست؟》
همگی سرشون رو پایین انداختن .دلناز گفت《 :خب بگید دیگه! چی شده؟ چرا نیومده؟ از من ناراحته؟ اگه اینجوریه زنگ
بزنید از دلش در بیارم .بگم که من کاری نکردم .بگم اگه به خواست خودم بود اول از همه به اون میگفتم》.
هیچکس هیچی نمیگفت پس من پیش قدم شدم و گفتم《 :شما کیه دلبرید؟》
من خواهرشم .چی شده؟ میشه بگید؟واهلل من کاری ندارم خودتون بهش بگید.دلناز با استرسی که تو صداش موج میزد گفت《 :چی شده؟》
سیاوش گفت《 :یک سری تو اون رو ترک کردی درسته؟》
دلناز گفت《 :آره اما به خواست خودم نبود به خدا》.
خواسته یا نا خواسته اون خیلی عذاب کشید .االن هم فک کنم نوبت توئه.چی میگی سیاوش؟دلبر رفت ،یک ساله رفته.دلناز گفت《 :کجا؟ کجا رفته؟》
سیاوش آهی کشید و گفت《 :جایی که باید میرفت .بهشت ،رفت بهشت》.
دلناز چند دقیقه حرفی نزد اما بعدش گفت《 :شوخی میکنید ...دل ...دلبر ...نمرده .دا ...رید ...در ...وغ ...می ...گی ...د》.
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سیاوش گفت《 :هیچ شوخی و دروغی در کار نیست》.
دلناز یکدفعه زد زیر گریه و گفت《 :من ...من باورم نمیشه .دلبر نامرد نبود .دلبر نمیتونه بره نمیشه》.
سروش دست دلناز رو کشید و گفت《 :آروم باش عزیزم!》
سروش نمیشه .نمیشه .دلبر نباید میرفت.سروش رو به ما گفت《 :شما برید من و دلناز نمیآیم》.
ساشا گفت《 :پس ما هم نمیریم》.
سروش اعتراض کرد و گفت《 :شما برید .بودن شما دردی رو دوا نمیکنه》.

وقتی دیدن سروش راست میگه همگی از عمارت خارج شدیم .خیلی دلم میخواست برم دلناز رو بغل کنم و بگم "آبجی فدات
شم من زنده ام .من نامرد نیستم ،بلکه مجبورم من رو ببخش خواهر گلم".
اما باز هم باید حرفهام رو تو دلم نگه میداشتم.
شروین گفت《 :اول میریم برج ایفل》.
همگی خوشحال شدن و قبول کردن.
ستاره نیومده بود ،چون همراه پدرش و ساسان کاری براشون پیش اومده بود.
وقتی به برج رسیدیم ازش باال رفتیم.
همگی یک قسمت ایستاده بودیم و داشتیم به منظره ی زیبا نگاه میکردیم ،اما من عجیب از ارتفاع میترسیدم.
وقتی تو ارتفاع زیادی قرار میگرفتم دست و پام میلرزید و این واضح دیده میشد.
ساشا گفت《 :دریا چرا دست و پات میلرزه؟》
خب ...خب من ...من از ارتفاع خب یعنی میترسم.خب یک کم فاصله بگیر که سرت گیج نره.باشه باشه.یک مقدار فاصله گرفتم .توجه ام به شروین جلب شد که دست تاتیانا رو کشید و آورد وسط ما ،خودش هم جلوی تاتیانا زانو
زد .با تعجب به حرکت شروین نگاه میکردم که شروین از توی جیبش جعبه ی مخملی سرمه ایی در آورد .درش رو باز کرد .با
دیدن حلقه ی تک نگین چشمهام چهارتا شد.
شروین رو به تاتیانایی که با بهت به شروین نگاه میکرد ،گفت《 :تاتیانا قبول میکنی که عشقم بشی ،همسرم بشی و تموم
عمرم با من زندگی کنی؟
تاتیانا با من ازدوج میکنی؟》
تاتیانا به همه امون نگاهی کرد و بعد به شروین و گفت《 :شروین من ...من ...منم دوست دارم با تو ازدواج کنم اما اما این
خیانت به دلبره》.
ساشا گفت《 :این خیانت به دلبر نیست .دلبر عاشق شروین نبود》.
شروین با خشم به ساشا نگاه کرد ولی سریع چهره اش رو تغییر داد و با مهربونی به تاتیانا نگاه کرد که تاتیانا گفت《 :دلبر هرجا
که هستی امیدوارم من رو ببخشی》.
و رو به شروین گفت《 :خب من قبول میکنم》.
همگی شروع کردیم به دست زدن که شروین حلقه رو کرد تو دست تاتیانا و بعد بغلش کرد و دور خودش چرخوند.
خوشحال شدم که تاتیانا و شروین خوشبختن .یک مقدار هم تو برج ایفل موندیم و بعد کلی عکس رفتیم خونه.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
وقتی رفتیم خونه صدای جیغ و داد دلناز میاومد .ترسیدم و خواستم برم که امید دستم رو کشید و در گوشم گفت《 :دلبر
آروم باش ضایع بازی در نیار》.
اما امید...اما و اگر نداره آروم باش .تو االن باید بی تفاوت تر از همه باشی .چون شناختی از دلناز نداری فهمیدی؟با بغض گفتم《 :باشه امید باشه هیچ زری نمیزنم》.
آفرین دختر خوب .بغضم نکن.اون دیگه دست خودم نیست.-باشه باشه برو!
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همراه همه اشون به سمت باال حرکت کردیم.

رو پله بودیم که پام پیچ خورد و از پله ها پرت شدم پایین و آخرین لحظه صدای جیغ دخترها به گوشم رسید و دیگه چیزی
نفهمیدم.
چشمهام رو که باز کردم ساشا رو با اخم و خشمی که تو چهره اش بود ،دیدم.
از جام بلند شدم و گفتم《 :ساشا چی شده؟》
ساشا با عصبانیت بهم نگاه کرد و گفت《 :خجالت نمیکشی؟》
نه واسه چی؟ناگهان طرف چپ صورتم سوخت.
دستم رو روی گونه ام گذاشتم باورم نمیشد ،ساشا من رو زد؟ اما چرا؟
چشمهای ساشا پر اشک شد و گفت:

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
《دلبر خیلی نامردی》.
با تعجب به ساشایی که من رو دلبر خطاب کرد نگاه کردم.
با تته پته گفتم《 :چی ...چی ...می ...گی .من ...دریام》.
ساشا با خشم دستم رو کشید من رو برد جلوی آیینه .چشمهام رو بستم و سرم رو پایین انداختم.
ساشا گفت《 :باز کن چشمهات رو! باز کن دیگه دریا》.
ساشا من...مگه دریا نیستی؟ خب چشمهات رو باز کن!جیغ زدم و با مشت به سینه اش میزدم و میگفتم《 :نه من دریا نیستم .نیستم نیستم نیستم .من دلبرم .آره دلبر .من
نامرد نیستم ساشا ،نامرد نیستم》.
بغضم ترکید و شروع کردم به گریه کردن.
ساشا من رو تو آغوشش کشید .تو بغل ساشا گریه کردم .برای تموم غصه هام ،دردهام و دوری هام گریه کردم .این همه مدت
اشک نریختم ،گریه نکردم تا من رو ضعیف خیال نکنن .من بیست سالم بود اما دردهایی که من دیدم و تحمل کردم که شاید
یک زن چهل سال هم تجربه نکرده باشه.
ساشا سرم رو بوسید .گفت《 :دلگیرم ازت دلبر .از اینکه بودی و وانمود کردی نیستی》.
صداش یک ذره باال رفت و گفت《 :د آخه لعنتی من تو این چند وقت مردم و زنده شدم .من ...من یک حسهایی نسبت به
اون دریای دروغی پیدا کرده بودم .شبها خواب تو رو میدیدم و حس میکردم دارم بهت خیانت میکنم .دلبر نفهمیدی این
یک سال و به خصوص این چند وقته من چه عذابی کشیدم .من مردم اما امروز دوباره زنده شدم دلبر .دلبر چرا؟ چرا به من
فکر نکردی؟》
زد روی قلبش و گفت《 :چرا به این دل بیصاحاب فکر نکردی؟ فکر نکردی که ساشا از دوریت میمیره؟ هان؟ چرا جواب
نمیدی؟》
آروم گفتم《 :بگم؟ میذاری بگم؟》
بگو دلبر! بگو و آرومم کن!خب ،اول اینکه من به خواست خودم نرفتم .یعنی به زور بردنم و خودتم میدونی چطوری شده بود.سری تکون داد که ادامه دادم《 :تا چشم باز کردم یک زنه یک لباس کُردی تنم کرد و من رو برد پیش رئیسشون .رئیسشونم
کسی نبود جز امید》.
ساشا با تعجب نگاهم کرد منم بقیه داستان رو بهش گفتم .گفتم که امید و ایمان برادرام هستن .گفتم و گفتم اما هنوزم خالی
نشده بودم.
ساشا خواست بغلم کنه که سریع ازش فاصله گرفتم و گفتم《 :فاصله ی اسالمی رعایت بشه من هنوز زنداداشتم》.
خندید و گفت《 :دلبر حاال میخوای به بقیه چی بگی؟》
نمیدونم ساشا نمیدونم .فعال بریم تا بعد.من برم از دل امید بیشتر در بیارم.خندیدم و با ساشا از اتاق بیرون رفتیم.
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تو سالن سکوت بدی بود .یعنی دلم میخواست امید رو بکشم .چرا گذاشت صورت من رو بشورن؟ احمق.
تا پام رو از پله ها پایین گذاشتم سروش گفت《 :دلبر این چه نمایش مسخره ایی بود راه انداختی؟》
ابرویی باال انداختم و گفتم《 :همون نمایش مسخره ایی که شما راه انداخته بودید .مساوی شدیم؟》

سروش انگار با این حرف من دهنش بسته شده بود؛ اما سیاوش دهن باز کرد و گفت《 :دلبر من میدونم تو هیچ کاری رو
بدون فکر و منطق انجام نمیدی پس حتما اینم یک دلیل منطقی داره .اینطور نیست؟》
چرا همینطوره .اما به نظر من نیازی نیست واسه بعضیها دلیلم رو بگم .چون من دلیل نپرسیدم .پس حق ندارن دلیلش روبپرسن.
راهم رو کشیدم که برم اما دستم توسط کسی کشیده شد .برگشتم که رخ به رخ شروین شدم.
گفت《 :به من چی؟ به منم نمیخوای بگی؟ منی که اوایل برات گریه کردم .از اینکه دیگه نیستی کلی عذاب کشیدم اما وقتی
از تیمارستان لعنتی بیرون اومدم با خودم عهد بستم فراموشت کنم .تقریبا هم موفق بودم ،عاشق تاتیانا شدم .امروزم بهش
پیشنهاد ازدواج دادم .قبول کرد .دارم خوشبختی رو احساس میکنم》.
در گوشم زمزمه کرد《 :اما تاوان اون روزهای سخت من رو باید بدی》.
با تعجب بهش نگاه کردم .شروین که خوب شده بود .اما االن باز من رو با حرفهاش ترسوند.
گفتم《 :باشه باشه تمام ماجرا رو میگم》.
پس به سمت مبل رفتم و نشستم .کل ماجرا رو براشون تعریف کردم .شروین انگار چیزی میدونست که بر عکس همه خیلی
ریلکس نگاهم میکرد ،شایدم این آرامش قبل از طوفانه.
حرفهام که تموم شد دلناز اومد سمتم که بغلم کنه اما پسش زدم و گفتم《 :آبجی خیلی نامردی ،خیلی》.
دلناز اشک تو چشمهاش پر شد و گفت《 :اما دلبر》...
آبجی یک مقدار بهم فرصت بده .تو دلیل من رو دونستی تازه یک روزه که فهمیدی مثال من مردم و انقدر عذاب کشیدی ولیمن سه سال درد کشیدم ،عذاب کشیدم.
دلبر آبجی گلم به خدا من اومدم ،اومدم که بگم .وقتی تو بیمارستان بودی .یادته؟با تعجب گفتم:
بیمارستان؟ یعنی تو ...تو بودی؟ من توهم نزده بودم؟سری به نشونهی مثبت تکون داد و ادامه داد:
اما سروش ،سیاوش وستاره نذاشتن .گفتن شروین گفته نباید دلبر از زنده بودنت خبر دار شه .گفتن به ضرر دلبره .به خدامنم سختی کشیدم .چند سری خواستم بیام پیشت اما سروش نذاشت.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار]
آهی کشید و ادامه داد《 :اون موقع بود که سروش گفت باید بریم .چون دید مصمم ام که بهت بگم .دلبر به خداوندی خدا
من به خاطر تو قبول کردم که جشن بگیرن .همه بودن آدمهای جدیدی هم بودن اما تو نبودی .من خوشحال بودم به خاطر اینکه
تو میآی اما نیومدی .البته تو فکر من اینطور اومد اما تو بودی .دلبر من روزی که مثال ختم من بود ،همه چی رو دیدم .زجه
زدنت رو ،گریه کردنت رو ،اینکه سروش رو زدی .اینکه از پله ها افتادی .اینکه ساشا تیر خورد همه رو دیدم و شکستم.
شکستم به خاطر حقارتم .یادته بهت میگفتم همش مشکی نپوش؟ اون لحظه هم دلم میخواست داد بزنم و بگم دلبر مشکی
نپوش! اون لباسهای نحس مشکی رو در بیار .اما چه کنم که فریادهام هم بی صدا بود؟ چه کنم که اون همه درد کشیدن
خواهرم رو دیدم با اینکه خواهر تنی نیستیم اما من همیشه دوستت دارم و دوستت خواهم داشت .دلبر درک کن .دلبر منم
کم عذاب نکشیدم .فک نکن منم تو آرامش و آسایش به سر میبردم ،نه .یک سال اول حالم از سروش بهم میخورد .وقتی
کنارم مینشست یا جیغ و داد راه مینداختم یا اینکه بلند میشدم و از جایی که اون هست فاصله میگرفتم .سال بعدی نفرتم
کمرنگ تر شده بود اما هنوزم سر جاش بود فقط دوز اش کمتر بود .سال سوم یواش یواش مهرش به دلم نشست .نتونستم
اون همه محبتش رو نادیده بگیرم و وقتی که گفت مجبور بود اونم به خاطر جون من بخشیدمش》.
هیچی نگفتم .یعنی چیزی نداشتم که بگم .دلناز دوباره اومد بغلم کنه اما اینسری پسش نزدم .اون تو بغلم زار زار گریه کرد.
دستم رو دور کمرش حلقه کرده بودم.
خدایا چرا سرنوشت ما انقدر تلخ آغاز شد؟ اما ازت ممنونم که این سرنوشت داره به سمت شیرینی میره.
چندساعتی فقط با دلناز حرف زدیم .خیلی دلم واسش تنگ شده بود .هر چی تو این سه سال اتفاق افتاده بود رو براش تعریف
کردم .دلم کمی آروم شد.
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عصری بود که سروش گفت《 :بریم بیرون؟》
سیاوش گفت《 :بریم》.
من گفتم《 :شما برید منم یک دوش میگیرم و بعد میآم》.
همگی قبول کردن .حاضر شدن و آماده رفتن شدن .رفتم تو اتاقم لباسهام رو از تو کمد در آوردم.
به سمت حموم رفتم که در اتاق با صدای بدی باز شد .با ترس به در نگاه کردم که
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شروین بود با یک طناب تو دستش.
با تعجب پرسیدم《 :تو اینجا چیکار داری؟》
گفتم که باید تاوان بدی ،االنم وقتشه.با ترس بهش نگاه کردم و گفتم《 :چی میگی تو؟》
به سمتم اومد و سیلی محکمی بهم زد که پرت شدم رو تخت .سریع دست و پام رو بست به تخت .جیغ کشیدم《 :دیونه داری
چیکار میکنی؟》
شروین رفت کنار پنجره .سیگاری رو روشن کرد .باترس بهش نگاه میکردم .بغض داشت خفه ام میکرد.
با بغض به شروین نگاهی انداختم.
خدایا منم بندتم .به منم یک نگاهی بنداز .تازه حس کردم خوشبخت شدم.
شروین لباسم رو باال داد .به خاطر اینکه دستم بسته بود هیچ کاری نمیتونستم بکنم و فقط جیغ میکشیدم.
شروین پک عمیقی به سیگار زد و دود سیگار رو از بینیش خارج کرد.
که یکدفعه با احساس داغ شدن نافم جیغی از درد کشیدم.
شروین قهقه ایی سر داد و گفت《 :بیشتر از این باید عذاب بکشی》.
و دوباره سیگارش رو گذاشت روی نافم که جیغ بلند تری کشیدم
سیگار رو به سمت صورتم آورد که با باز شدن در و نمایان شدن هیکل تنومند سروش ،شروین گفت《 :تو اینجا چیکار
داری؟》
سروش داد زد《 :شروین داشتی چه غلطی میکردی؟》
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شروین گفت《 :این تاوان اون همه زجر های من بود》.
عقب کشید و گفت《 :دیگه کاری باهاش ندارم هرکاری میخواید باهاش بکنید .برگردم ایران اولین کاری که میکنم این دلبر
رو طالق میدم .با تاتیانا ازدواج میکنم .خوشبخت میشم .دیگه دلبری نیست که پسم بزنه .دلبری نیست که من رو نخواد.
درعوض تاتیانایی هست که اونم من رو دوست داره》.
سروش گفت《 :آخه احمق قبال تو نقطه ضعفی نداشتی و ساشا رو تهدید کردی اونم از ترس قبول کرد و برگشت .اما حاال چی؟
حاال تو هم نقطه ضعفی داری و اگه ساشا رو تهدید کنی اونم تهدیدت میکنه .د آخه من به تو چی بگم؟ اگه دلبر بره و این رو به
همه بگه بازم میگن دیونه ایی و سادیسم داری و میفرستنت تیمارستان .از تیمارستان خوشت اومده نیازی نیست اینکارها رو
بکنی .به خودم بگو میفرستمت تیمارستان》.
شروین بی توجه به حرفهای اون به سمتم اومد .دست و پام رو باز کرد .داشتم کباب میشدم .نافم خیلی میسوخت.
سروش گفت《 :دلبر االن میبرمت دکتر آروم باش》.
همونطور که اشک میریختم ،سرم هم به نشونه ی باشه تکون دادم.
سروش گفت《 :شروین میخوای خوشبخت شی؟》
خب معلومه که آره.پس باید دیگه از این کارهای مسخره انجام ندی .شروین من از اولین لحظات درد و رنجت شریکت بودم .پس بدت رونمیخوام و همیشه دنبال صالح توام پس از این کارها نکن .بهت التماس میکنم.
باشه بابا آروم باش! دیگه کاری به کارش ندارم.سروش پوفی کشید و گفت《 :شانس آوردی به جای ساشا من اومدم وگرنه بدبخت میشدی》.
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چرا بدبخت بشم؟ دلبر هنوز زن منه و به ساشا هیچ ربطی نداره که باهاش چیکار میکنم .هر وقت طالقش دادم اظهار نظرکنه.
سروش سری تکون داد و گفت《 :باشه آروم باش!》
پس انقدر واسه من ساشا ساشا نکن فهمیدی؟آره فهمیدم.بسه دیگه .همه اش ساشا ساشا ساشا.سروش داد زد《 :اه دهن من رو باز نکن شروین!》
حاال باز شه چی میشه؟یک چیزایی بیرون میآد که نباید بیاد.خندید و گفت《 :نه نه بگو ،بگو جالب شد!》
نذار بگم!گفتم بگویعنی تو حست به دلبر رو نمیدونی؟چرا خب میدونمخب بگو!داد زد《 :میخوای بدونی؟》
آرهشروین همونجوری داد زد
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《من دوستش دارم هنوز هم این لعنتی رو دوست دارم اما نفرتم بیشتر از عالقه امه .من دوسال خودم نبودم .شده بودم
یک مردی که هیچی نداره .دیگه غروری برام نمونده بود .دیگه من شروین گذشته نبودم .اما تو اون یک سال گرچه عذاب
کشیدم اما بعدش فهمیدم اشتباه کردم .من اگه این دختر رو دوست داشته باشم ،دو برابرش ازش متنفرم .این دختر برای
من حکم یک بت رو داره .بتی که اومد و من میپرسیدمش اما وقتی هیچی از بت ندیدم از پرستشش دست کشیدم》.
سروش گفت《 :اگه دلبر ازت بخواد برگردی چیکار میکنی؟ قبول میکنی؟》
با قاطعیت گفت《 :نه اما من باید انتقام سه سال عمر تلف شده ام رو بگیرم》.
شروین به منی که داشتم گریه میکردم و به مکالمه ی اونا گوش میدادم گفت《 :نه کافی نبود .این دردها خیلی سطحی و
جزئیه باید ذره ذره بسوزه ،اونم به وسیله ی من》.
و لبخند خبیثی رو لبهاش اومد .خدایا من چیکار کنم؟ این شروین نمیخواد دست از سر کچل من برداره؟
داشتم کباب میشدم .واقعا خیلی درد داشت .سروش گفت《 :پس منتظر عکس العمل ساشا هم باش》.
شروین انگار جوش اورده بود چون داد زد《 :هر غلطی میخواد بکنه ،بکنه .فعال که من شوهرشم پس تو طول این مدت هر
کاری دلم بخواد انجام میدم》.
پس به سمتم اومد و دستم رو کشید و گفت《 :یاهلل پاشو ببینم》.
با ترس گفتم《 :شروین تو رو خدا! من که با تو کاری ندارم》.
نمیتونی هم داشته باشی.هیچی نگفتم .پس من رو کشید به سمت در اتاق.
شروین ولم کن! خواهش میکنم! دارم درد میکشم .بسه انقدر عذابم دادی.با این حرفم ولم که نکرد که هیچ جری تر هم شد .دستم رو محکم کشید .جلوی پله ها بودیم که یکدفعه
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من رو به سمت پله ها کشید که کم موند پرت بشم پایین اما سروش دستم رو کشید و مانع از این شد که پرت بشم پایین.
شروین بی اعصاب پایین رفت که سروش گفت《 :دلبر سریع حاضر شو.
االن کرم سوختگی هم برات میآرم.
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خواهش میکنم به کسی حرفی نزن》.
دیگه نه ،من به همه میگم.دلبر خواهش کردم .حداقل همین یک سریی به خاطر من.پوفی کشیدم و با عجز گفتم《 :باشه .فقط تو رو خدا یک کرم بیار .دارم کباب میشم》.
و دوباره اشک تو چشمهام نشست.
باشه االن میآرم .فعال دوش نگیر .سوختگیت رو اذیتت میکنه.-باشه باشه.

سروش سریع به سمت پایین رفت .منم رفتم تو اتاقم .به این فکر میکردم که سروش یک جورایی نقش پدر خانواده رو بازی
میکنه .پدرشون که همیشه یک جا بود.
شرکتم پسراش نگه داشتن وگرنه االن آقای مثال محتشم تو خیابون داشت گدایی میکرد .بیخیال اون مرتیکه ی عوضی .به
سمت کمد رفتم.
لباسهای خوشگلی رو تنم کردم که کسی شک نکنه .آرایش هم کردم که کسی متوجه رنگ پریده ام نشه.
در اتاقم به صدا اومد .نافم خیلی بد میسوخت و غیر قابل تحمل بود.
در رو باز کردم که سروش یک کرم به سمتم گرفت و گفت《 :بیا دلبر کرم سوختگیه》.
ممنون.لبخندی زد و رفت .کرم رو روی نافم مالیدم ولی از درد و سوختگی زیادش اشک تو چشمام پرشد .در طول مالیدن کرم مردم و
زنده شدم .از اتاق بیرون رفتم.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار )]️♥…]([♥️…bita
سروش با دیدن من گفت《 :دلبر سریع بریم .دلناز انقدر زنگ زد گوشیم سوخت》.
لبخند کج و کوله ایی تحویلش دادم و گفتم《 :بریم》.
همراه سروش از عمارت بیرون رفتیم .راننده با دیدنمون در رو واسه امون باز کرد.
سوار ماشین شدیم که سروش به فرانسوی یک چیزایی بهش گفت.
که راننده هم سرش رو تکون داد و حرکت کرد .تو طول راه حرفی بین من و سروش رد و بدل نشد .راننده جلوی یک رستوران
خیلی لوکس و شیک ایستاد.
رو به سروش گفتم《 :مگه قرار بود بیایم رستوران؟》
نه بچه ها رفتن گشتن بعد از اون گشنه اشون شده اومدن اینجا.آهانی گفتم و همراه سروش وارد شدم .دلم نمیخواست فکر کنن از خودم در اومدم برای همین یک پیراهن مشکی پوشیده
بودم با یک شلوار لی .بر عکس همه اشون که لباس های بازی پوشیده بودن .تاتیانا که خب روسیه ای هست و فکر کنم براش
عادیه .به دلنازم حق میدادم به هر حال سه سال خارج از کشور زندگی میکنه.
لباسش هم یک تاپ بود و شلوار لی.
رفتم کنار دلناز نشستم که با لبخند بهم نگاهی انداخت و گفت《 :خوبی؟》
آرهو آروم زمزمه کردم تو باور نکن
دلناز سریع برگشت و گفت《 :چیزی گفتی؟》
نه نه چیزی نگفتمآهان باشه.داشتم از درد میمردم اما نمیتونستم جیک بزنم .به زور یک مقدار غذا خوردم .غذاش بد نبود خوب بود .پرسیدم《 :اسم
این غذاها چیه؟》
دلناز به یکی از ظرف ها اشاره کرد و گفت《 :اسم این راتاتویه .اسم اونم گراتین دوفینوسه》.
با دهن باز گفتم《 :هان؟》
که باعث شد همه اشون بزنن زیر خنده .خب چیکار کنم؟
دلناز با خنده گفت《 :اسم اونم جیگر چربه》.
-ایش ایش معلومه بدمزه است.
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دلبر دیونه یکی از گرون ترین غذاهای فرانسه است.خدا وکیلی قرمه سبزی خودمون که ازش بدم میآد شرف داره به این چرت و پرتا.همه اشون خندیدن که سروش گفت《 :دلبر خانوم االن فرانسوی ها هم همین رو میگن》.
چی میگن؟ میگن غذاهای ما ایرانی ها بهتره؟نخیر میگن غذاهای خودشون شرف داره به غذای ما-غلط کردن.
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همه اشون خنده رو از سر گرفتن که سروش گفت《 :با تو بحث نکنیم سنگین تریم》.
آفرین.وقتی شاممون رو خوردیم بلند شدیم که بریم اما دوباره اون سوزش امونم رو برید .اشک تو چشمم جمع شد.
دیگه کم مونده بود بزنم زیر گریه که سروش کنار گوشم گفت《 :آروم باش االن اینها رو میپیچونم میریم بیمارستان》.
باشه اما فقط زودتر.باشه بذار یک مقدار فکر کنم.زود زود زود دارم میمیرم.کالفه دستی تو موهاش کشید و بعد بلند گفت《 :دلناز دلناز؟》
بله عزیزم؟میگم دل دلبر درد میکنه من و دلبر میریم داروخونه میایم ،باشه؟باشه برید و زود بیاید.و رو به من گفت《 :دلبر جون حالت خوبه؟》
لبخندی کج و کوله تحویلش دادم و گفتم《 :آره خوبم آبجی》.
برو داروخونه قرص بگیر بیا.چشم.همراه سروش با همون ماشینی که اومده بودیم رفتیم بیمارستان.
دیگه داشتم به خودم میپیچیدم.
زدم زیر گریه و گفتم《 :وای خدا خیلی میسوزه خیلی》.
آروم باش دلبر آروم باش!نمیتونم دارم میسوزم دارم کباب میشم و اون وقت تو میگی آروم باشم؟ ببینم اگه خودت جای من بودی میتونستی انقدرراحت حرف بزنی؟
سروش چیزی نگفت و سرش رو تکون داد.
وقتی به بیمارستان رسیدیم به کمک سروش رفتیم داخل .سروش با پرستار حرف زد که هیچی نفهمیدم .خیلی زبونشون
سخته.
من رو بردن یک اتاق .واقعا حالم بد بود .از سر و کولم عرق میریخت .خسته بودم ،انقدر که وقتی سرم رو روی بالشت
گذاشتم خوابم برد.
چشمهام رو که باز کردم تو همون اتاق بودم .سروش هم باال سرم بود.
با دیدن چشم بازم گفت《 :دلبر؟ حالت خوبه؟》
سوزش نافم کمتر شده بود و حس میکردم حالم بهتره.
گفتم《 :آره بهترم》.
خب خداروشکر دلناز زنگ زد مجبور شدم بگم بیمارستانیم .با دکتر هم هماهنگ کردم که بگیم مسموم شده بودی ،باشه؟باشهسروش دیگه چیزی نگفت که در اتاق باز شد .همگی اومده بودن.
دلناز با نگرانی گفت《 :حالت خوبه فدات شم؟》
آره خوبم.-چت شده؟
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مسموم شده بودم.وای حتما غذاها با معده ات نساخته.-شاید

بعد از نیم ساعت همگی رفتیم خونه .به خونه که رسیدیم سروش اومد اتاقم و چند تا کرم بهم داد و گفت چه جوری باید
مصرفش کنم.

[ Forwarded fromقلبم طاقت بیار )]️♥…]([♥️…bita
کرم ها رو برداشتم و استفاده اش کردم .خواستم بخوابم که در اتاقم با صدای بدی باز شد.
با ترس به سمت در نگاه کردم که دیدم شروین تلو تلو خوران به سمت من اومد .فک کنم مست بود .اینم جو گیره تا اومده
فرانسه رفته مست کرده .گفت《 :دلبر؟》
با ترس گفتم《 :ب ...بله؟》
میخوای از من طالق بگیری؟ آره؟آره میخوام ازت طالق بگیرم.اما من طالقت نمیدم.چرا؟چون من هنوز دوستت دارم.خب ...خب تو تاتیانا رو هم دوست داری.اهوم اونم دوست دارم .خب اون میشه هووی تو.و قهقه ایی بلند سر داد .با ترس به این مرد دیونه نگاه کردم .شاید دیگه سادیسم نداشته باشه اما هنوزم دیونه است.
گفت《 :تو زن منی .حق منی ،نمیذارم به ساشا برسی》.
تو چرا این همه از ساشا بدت میآد؟ اون که برادرته.شروین داد زد《 :ساشا برادر من نیست .اون از خون و پوست محتشم ها نیست》.
با بهت پرسیدم《 :تو داری چی میگی؟》
نشست رو زمین قهقه ایی بلند سر داد و گفت《 :عشقت بهت نگفته؟ هان؟》
چرت و پرت نگوانگشتش رو هماهنگ با سرش تکون میداد و گفت《 :نشنیدی مستی و راستی؟ هان؟》
و شروع کرد به خوندن《 :مست مستم ،یک گوشه نشستم تو فکر یار هستم ،دو تا یار کنج دلم نشستن》
رفتم کنارش نشستم و گفتم《 :داشتی شوخی میکردی دیگه؟》
به خودش اشاره کرد و گفت《 :من ...با》...
به من اشاره کرد و ادامه داد《 :تو ...شوخی دارم؟》
پس دروغ گفتی؟نوچ نوچ نوچ دروغ نگفتم.با خشم گفتم《 :شروین هنوز هم کم عقلی من از تو هیچی نمیپرسم چون داری چرت و پرت میگی》.
با صدای کسی که میگفت《 :داره راست میگه》.
با بهت سرم رو بلند کردم .باورم نمیشد ،اینکه

ساشاست .خود ساشا داره میگه؟ یعنی چی؟ یعنی ساشا برادر شروین نیست؟ یعنی از محتشمها نیست؟
پس کیه؟ چه اتفاقاتی افتاده؟ با تعجب با ساشا نگاه کردم که خودش داره میگه از خون و پوست خانواده ی محتشم نیست.
گفتم《 :حالت خوبه ساشا؟ چی میگی؟ یعنی چی؟ یعنی تو》...
ساشا حرفم رو قطع کرد و گفت《 :آره یعنی من از محتشم ها نیستم .من محتشم نیستم .ساشای خالی ام .فامیلی هم ندارم
چون فعال خانواده ایی هم ندارم .دلبر رازی که ازش حرف میزدم این بود .رازی که باعث شد من از ایران برم تو کشور غریب
درس بخونم .دلبر زندگی من سخت تر از اینهاست که فکرش رو میکنی.
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یادته ولت کردم؟ میدونی چرا؟ میدونی دلیلش چی بود؟ دلیلش》...

به شروین اشاره کرد و ادامه داد《 :این شروین بود .این بود که گفت یا میری و دست از سر دلبر برمیداری یا که
میکشمش .میدونستم میتونه اینکار رو کنه چون دیده بودم .چون از بچگی داشت واسه همین چیز ها تعلیم میدید .باباش،
آقای سپهر محتشم ،از اول داشت بهش اسلحه دست گرفتن رو یاد میداد.
اونروزی رو دیدم که یک مرد خونه امون اومده بود و پولش رو میخواست ،باباش هم گفت "پولت رو میخوای؟" اونم گفت
"آره میخوام ".باباش گفت بیا بریم پولت رو بدم .باباش بهم گفت "تو نیا ساشا اما شروین تو بیا ".شروین رفت و منم تو اون
سن کنجکاو بودم بدونم دور و اطرافم چه خبره پس دنبالش رفتم .البته یواشکی .اون موقعه عمارت بابای اینا میموندیم.
عمارتش یک اسطبل واسه اسب ها داشت .اینا رفتن تو اسطبل .منم پشت در اسطبل قایم شدم که باباش مرد رو بست و به
شروین گفت "بکشش ".شروین قبول نکرد .باباش داد زد "شروین اگه این رو نکشی خودت رو میکشم ".شروین دستش
میلرزید ،با ترس به باباش نگاه کرد.
شروین شلیک کرد به اون مرده ،شلیک کرد و مرد》.
با دهن باز به ساشا و بعد به شروین نگاه کردم .شروین داشت گریه میکرد .اما گریه اش هم مردونه بود.
برام تعجب داشت که شروینی که برای من نماد غرور بود االن داره جلوی من گریه میکنه.
مطمئن بودم سادیسمش خوب شده اما حالت روحیش هنوز مناسب نیست و باید بره روانپزشک .دلم واسه شروین سوخت.
شروین گفت《 :من نخواستم بکشمش اون مجبورم کرد ،اون لعنتی مجبورم کرد .من سنم کم بود من من》...
دیگه نتونست حرفش رو ادامه بده.
بی حس و حال روی تخت نشستم.
خدایا من خودم نمیتونستم این داستان رو هضم کنم من نمیتونم من

خدایا چی میشه؟ برای ساشا و شروین چه اتفاقی میافته؟ اون شب کزایی با کلی اتفاقات تلخ گذشت.
یک هفته ایی تو فرانسه بودیم .دلناز خیلی اصرار کرد بمونیم اما من دلم هوای ایران رو کرده بود.
امید بهم تذکر داده بود که با برگشت به ایران دوباره جون من و حتی جون خودش در خطره.
از ساشا ناراحت بودم نه به خاطر اینکه دیگه پولدار نبود نه به خاطر اینکه دیگه محتشم نبود ،بلکه به خاطر اینکه من رو محرم
راز هاش ندونست.
به تاتیانا هم گفتم باید شروین رو پیش روانشناس ببرن که با کلی ترس و لرز گفت《 :واسه چی دلبر؟ چی شده؟》
اولش نخواستم چیزی بگم اما بعد از اصرارهای متعدد تاتیانا مجبور شدم بگم که حال روانیش خوب نیست .تاتیانا کلی گریه
کرد و منم دلداریش دادم .گرچه تو وضعیتی نبودم که دلداری بدم.
وقتی پا تو خاک ایران گذاشتیم هوا روشن بود .دلم تنگ ایران بود .دلم تنگ وطنم بود .شاید با من خوب نبود اما کشورم بود.
رفتیم عمارت ،هنوز نرسیده شروین با اخم گفت《 :امروز عصر میرم در خواست طالق میدم》.
باشهانقدر بی حال و حوصله بودم که حتی ننشستم یک مقدار باهاشون حرف بزنم.
دستم رو زیر سرم گذاشتم و به سقف زل زدم .در اتاق باز شد .دیگه به این ناگهانی باز شدن در ها عادت کرده بودم .ساشا
بود.
اومد تو و گفت《 :دلبر؟》
بله؟دلبر؟بله؟دلبر؟چیه؟انتظار ندارم با چیه و بله جوابم رو بدی.منم انتظار داشتم من رو محرم راز هات بدونی ولی اینکار رو نکردی.دلبر من...حرفش رو قطع کردم و گفتم《 :دلیل بی جا نیار》.
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ساشا با خشم گفت《 :میدونی چیه؟تو از اینکه بهت نگفتم ناراحت نیستی .تو از این ناراحتی که من دیگه پول ندارم ،دیگه از
محتشم ها نیستم》.
با اخم گفتم

《د لعنتی اگه بحث من پول و مال بود از شروین طالق میگرفتم؟ شروینی که شاید دو برابر تو پول داشته باشه .ببین داری
هر لحظه من رو نسبت به خودت سرد میکنی .حاال چه فرقی داره که تو محتشم باشی یا چه میدونم محمدی؟ برای من فامیلی
مهم نیست بلکه خود طرف مهمه .که خود طرفم داره گند میزنه به احساسات من》.
ساشا با تاسف سرش رو تکون پایین انداخت و گفت《 :من معذرت میخوام دلبر .من تو خیالم دلبر نبود آدمهایی که تا االن
دور و برم بودن ،بود》.
باشه ساشا میشه من رو تنها بذاری؟آره االن میرم.و با ناراحتی از اتاقم بیرون رفت .عصری بود که شروین اومد توی اتاق و یک برگه رو پرت کرد رو عسلی .منم که جلوی آیینه
بودم و داشتم موهام رو شونه میکردم ،سرم رو صد و هشتاد درجه چرخوندم.
شروین گفت《 :این ها رو من امضا کردم تو هم امضا کن دو روز دیگه دادگاهمونه》.
باشه.شونه رو روی میز گذاشتم و به سمت اون برگه رفتم .اول برگه رو خوندم .بعد از مطمئن شدن امضا کردم .شروین برگه رو
برداشت و گفت《 :خیلی هول بودی؟》
چیزی نگفتم که من رو محکم به دیوار کوبید .با بهت بهش نگاه میکردم که یک دفعه احساس کردم لبام رو بوسید .سریع
پسش زدم که گفت《 :اینم بوسهی خداحافظی》.
گمشو شروین خب؟با لبخند از اتاق بیرون رفت.

امروز روز دادگاه بود .یک مانتوی کتی و مشکی و مقعنه ی مشکی سرم کردم .شلوار مشکی هم پام کردم .عینک دانشجویی یا
همون اسکولی رو به چشمام زدم .چشمام ضعیف نبود اما برای مدل میزدم.
وقتی کارم تموم شد همراه شروین به سمت ماشینش رفتیم و سوار شدیم .تو طول کل راه حرفی بین من و شروین رد و بدل
نشد.
جلوی دادگاه ایستادیم .شروین گفت《 :پیاده شو》.
همراه شروین پایین رفتیم .وارد دادگاه شدیم و به سمت یکی از اتاقها رفتیم .اسممون رو صدا کردن که هردومون وارد
شدیم.
بعد از کلی مقدمه چینی قاضی گفت《 :خانوم برای طالق مصمم اید؟》
بله کامال.شما چطور آقای محتشم؟شروین به من نگاه کرد و گفت《 :خب خب من تصمیم دارم که》...

حرفش رو قطع کرد .ترس و استرس بدی به سراغم اومد .خدایا یعنی چی میشه؟ انگار دو دل بود حرفش رو بزنه .بعد از دو
دقیقه صداش رو صاف کرد و گفت《 :من میخوام که از همسرم جدا شم》.
نفس آسوده ایی کشیدم .خدایا شکرت یعنی من االن آزادم؟ یعنی اسارتام تموم شد؟ نمیدونم سخته تشخیص دادناش.
باالخره تموم شد و من و شروین از هم جدا شدیم .خوشحال بودم احساس آرامش داشتم اما حس درونم گواه بد میداد.
نمیدونم چرا؟
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االن که دیگه مشکلی نیست .حتی میتونم با ساشا هم ازدواج کنم اما برام عجیبه که شروین بی سر و صدا ازم طالق گرفت،
حتما یک نقشه ایی کشیده.
شروین پوزخندی زد و گفت《 :نیازی نیست جایی بری باالخره از من طالق گرفتی میخوای با اون ساشای》...
استغفراهلل ایی گفت و ادامه داد《 :ازدواج کنی پس همونجا بمون》.
نه ممنون ،نیازی نیست.واسه من ادای آدم های با فرهنگ در نیار.عصبی گفتم《 :من میرم تو هم نمیتونی جلوم رو بگیری》.
آهان با ساشا میخوای بری هتل؟به تو ربطی نداره فهمیدی؟مهریه ات رو میریزم تو حساب هر غلطی میخوای بکن.غلط هم کردی میمون .دیگه طرف عمارتتون هم نمیآم.باشه اما آخر هفته حتما بیا عمارت.با کنجکاویی پرسیدم《 :واسه چی؟》
مراسم ازدواج من و تاتیاناست.با خوشحالی گفتم《 :واقعا؟》
اخمی کرد و گفت《 :خوشحال شدی؟》
آره چرا خوشحال نشم؟یعنی یک ذره هم ناراحت و غمگین نیستی؟نه مگه دیونه ام؟ وقتی شما دو تا عاشق همدیگه اید و میخواید به هم برسید چرا من ناراحت باشم؟چیزی نگفت که ادامه دادم《 :اما از یک چیزی ناراحتم》.
با خوشحالی پرسید《 :از چی؟》
از اینکه این آخری ها هم با خاطرات بد ازت جدا شدم.پوفی کشید و چیزی نگفت .دلم واسه شروین میسوخت .شاید اگه منم دوستش داشتم خودم هم کمکش میکردم خوب شده.
همیشه کنارش میبودم اما حیف ،حیف که دوستش نداشتم.
اگه از اول باهام خوب رفتار میکرد شاید باهاش کنار میاومدم ،شاید عاشقش میشدم.
خب هر چی باشه اون قبل از ساشا پیشم بود و اگه مثل ساشا با من رفتار میکرد شاید االن کنار اون بودم نه تو فکر ساشا.

به عمارت که رسیدیم به سرعت به سمت اتاقم رفتم .ساکم رو برداشتم و لباسهام رو ریختم توش .هر چی وسایل داشتم،
جمع کردم.
دو تا ساک شد .خیلی از وسایل هارو نبردم .ساک هام رو برداشتم و رفتم پایین .ساشا با دیدنم لبخندی زد و گفت《 :تموم
شد؟》
هنوز حرف هاش یادم نرفته بود پس براش قیافه گرفتم و ازش رو گرفتم که ساشا گفت《 :خوشگل خانوم قیافه نگیر!》
بی توجه بهش از عمارت خارج شدم که دستم رو کشید و گفت《 :دلبر چرا این جوری میکنی؟》
میخوای بدونی؟آره.شروین طالقم نداد راحت شدی؟ساشا با ترس قدمی عقب گذاشت و گفت《 :شوخی میکنی؟》
چیزی نگفتم که خودش ادامه داد《 :نه نه تو داری شوخی میکنی》.
دستم رو کشید و گفت《 :میریم و با شروین حرف میزنیم》.
با خنده گفتم《 :نمیخواد》
چرا نمیخواد؟ اون غلط کرده که تو رو...-هیس بابا طالقم داده احمق.
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چند دقیقه فقط بهم زل زد اما بعد با خوشحالی من رو تو آغوش گرمش کشید و گفت《 :دیونه تو که من رو کشتی و زنده
کردی》.
حقته .تا تو باشی که من رو با بقیه مقایسه نکنی.من غلط کردم فدات شم.خندید که گفت《 :کجا میری؟》
میرم خونه ی داداش امید.بیا من میرسونمت باید یک چیزی هم بهت بگم.باشه.ساشا ساک هام رو تو ماشین گذاشت .هردومون سوار شدیم که به سمت خونه ی امید حرکت کرد.

تو راه بودیم که ساشا جلوی یک بستنی فروشی ایستاد و گفت《 :یک دقیقه صبر کن االن میآم》.
سرم رو به نشونه ی باشه تکون دادم که پیاده شد و رفت .ده دقیقه ای تو ماشین بودم که صدایی از گوشیم در اومد.
گوشیم رو در آوردم .یک اس ام اس از شروین بود.
((دلبر من و تو از هم جدا شدیم درست ،اما مراقب دور و اطرافت باش! مراقب ساشات باش! مراقب خودت هم باش! من رو
که میشناسی؟ هیچ کاری رو بی جواب نمیذارم))
پس درست حدس زده بودم .شروین یک نقشه ایی داشت .اما چیکار باید بکنم؟
خدایا این شروین نمیخواد دست از سر کچل من برداره؟ همه اش عذابم میده .پوفی کشیدم.
به اون ور خیابون نگاه کردم که ساشا با دوتا بستنی تو دستش داشت میاومد.
بهش با لبخند نگاه کردم .اگه ساشا نباشه من میمیرم ،مطمئن بودم .ساشا داشت رد میشد و از اون ور یک ماشین با سرعت
زیادی به سمت ساشا حرکت میکرد.
وای خدایا نکنه این کار ،کار شروین باشه؟
سریع از ماشین پیاده شدم و جیغ کشیدم《 :ساشا》
ماشین کم مونده بود به ساشا بزنه اما به خاطر جیغ من ساشا عقب رفته بود.
ماشین رد شد و رفت .بازم صدای گوشیم اومد .بازم از اون شروین لعنتی بود .بازش کردم.
((این چشمه ی کوچیکی از کاری که میتونم انجام بدم بود ،پس مراقب باش!))
گوشی رو پرت کردم توی جیبم .ساشا به سمتم اومد و گفت《 :حالت خوبه دلبر؟》
زدم زیر گریه و گفتم《 :نه نه خوب نیستم .ساشا کم مونده بود ماشین بهت بزنه》.
سرم رو بوسید و گفت《 :فدات شم حاال که خوبم پس آروم باش》.
اشک هام رو پاک کردم و گفتم《 :باشه باشه خوبم سوار شیم بریم》.
لبخندی بهم زد و سوار شد .وقتی سوار شدیم ساشا لبخندی بهم زد و بستنیای به سمتم گرفت و گفت《 :بفرما بانو!》
تشکر کردم و بستنی رو گرفتم.
ساشا ماشین رو روشن کرد.
دلم نمیخواست رابطه ی ساشا و شروین بد تر از اینی که هست بشه ،پس هیچی نگفتم.
اما اگه ساشا رو بکشه چی؟ نمیدونستم چیکار کنم؟

رو به ساشا گفتم《 :اون چی بود که میخواستی به من بگی؟》
بذار برسیم به یک پارکی جایی برات میگم.وا خب االن بگو دیگه!نمیشه دلبر .حداقلش اینجا نمیشه .من با گفتن اون حرف ها تمرکزی نخواهم داشت.با ترس گفتم《 :چیزه بدیه؟》
-اون رو باید از نظر خودت سنجید.
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ساشا داری من رو میترسونی .چی شده؟خواهش میکنم دلبر خواهش میکنم یک کم صبر کن.چیزی نگفتم اما کالفگی رو میشد تو تک تک کار هام دید.
ساشا جلوی یک پارک ایستاد و گفت《 :پیاده شو!》
همراه ساشا از ماشین پیاده شدیم.
هم قدم شدیم و هم شونه ی هم راه میرفتیم.
گفتم《 :خب؟》
خب که خب.عه ساشا بگو دیگه!باشه.کالفه آهی کشید و گفت《 :یادته که بهت گفتم که من از محتشم ها نیستم؟》
آره که چی؟من فهمیدم خانواده ام کیان و این ممکنه تو رو ناراحت کنه و شاید خود من رو.با ترس گفتم《 :ساشا بگو!》
-خب خانوادهی من یکی از نزدیکای توئه .کسی که تو از هر کس بهتر میشناسیشون اونا

کسایی هستن که تو رو بزرگ کردن شاید ازشون تنفر داشته باشی شاید مثل اون روزی که فهمیدن دلبری اما تو بهشون بی
توجه ایی کردی ،با منم همون رفتار ها رو بکنی اما این دست من نیست ،من از پوست و گوشت اون هام .دلیل اینکه من رو
دادن به خانواده ی محتشم هم واضحه اما من از اونهام از محتشم ها نیستم .دیگه ثروتمند هم نیستم ،اما تو طول این بیست
و شیش سال کلی کار کردم و پول هایی که حق خودم بود رو دارم .کم نیست ،باهاش میشه خونه زندگی پنج شیش نفر رو
درست کرد.
با بهت و دهن باز داشتم بهش نگاه میکردم .یعنی چی؟ امکان نداره این جوری بشه.
یعنی ساشا برادر دادمهر و دانیاله؟ باید خدا رو شکر کنم که فهمیدم از خانواده ی اونا نیستم .نه اینکه عارم بیاد ،نه .اما اگه
نمیفهمیدم و تو اون خیال بودم که اون ها خانوادهی من هستن و ساشا هم میفهمید از اون خانواده است ،اون موقع بود که
زندگی من تباه میشد.
ساشا فکر میکرد من خواهرشم و دیگه حتی خیال با ساشا بودن هم نمیشد از سرم رد بشه.
با قرار گرفتن دست ساشا روی شونه ام به خودم اومدم.
بهش نگاه کردم که گفت《 :دلبر حالت خوبه؟》
از کجا فهمیدی؟چی رو؟از کجا فهمیدی از اون خانواده ایی؟با آزمایش  DNAکه بین خودم و دادمهر و همین طور دانیال انجام دادم.ساشا من من نمیدونم چی بگم .هضم این موضوع برای من سخته ،درک نمیکنم تو چطور این موضوع رو هضم کردی؟ساشا لبخندی زد و گفت《 :بعضی وقت ها به خاطر عزیزانت هضم اون موضوع آسون میشه》.
چه دلیلی میتونه داشته باشه؟دلبر میشه نپرسی؟نه نمیشه ما میریم خونه ی دادمهر اینا .من باید بفهم چی به چیه؟دلبر اما...اما و اگر نداره سریع باش.دلبر نمیخوام دلت بشکنه خواهش میکنم.با قاطعیت گفتم《 :باید بدونم ساشا .پس لطفا هیچی نگو》.
باشه دلبر باشه سوار شو بریم!به سمت ماشین حرکت کردیم و سوار شدیم .تو راه فکرم به هزار راه رفت که برای چی ساشا رو به خانواده ی محتشم دادن.
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زمان و مکان رو به کلی از دست داده بودم و وقتی به خودم اومدم که جلو در دادمهر اینا بودیم.
زود تر از ساشا از ماشین پیاده شدم و منتظر موندم بیاد چون استرسم زیاد شده بود .ساشا ماشین رو پارک کرد و پیاده شد.
خواستم زنگ رو بزنم که ساشا گفت《 :دلبر هر چی شنیدی بدون که من از این مسئله ناراحت شدم ،نه به خاطر خودم بلکه به
خاطر تو》.
پس این مسئله به من ربط داره.
پرسیدم《 :منظورت چیه؟》
دلبر نمیخوام فکر کنی من به خاطر خودم ناراحتم .باشه؟ساشا داری من رو میترسونی .میشه خودت بهم بگی؟دلبر نمیخوام دلت بشکنه .اصال ،اصال برگردیم .هان؟ این خوب نیست؟ساشا با این حرف هات من کنجکاو تر شدم و باید بدونم این مسئله چه ربطی به من داره .خواهش میکنم نگو که بایدبرگردیم.
ساشا سرش رو تکون داد و بی هیچ حرف دیگه ایی کنار ایستاد .رفتم زنگ خونه رو زدم .با استرس پام رو با ریتم روی زمین
میکوبیدم.
یکی جواب داد《 :کیه؟》
ساشا گفت《 :منم داداش ،ساشا》.
عه داداش ساشا خوش اومدی!و صدای تیکی اومد که در رو هل دادم اما باز نشد.
ساشا گفت《 :داداش باز نشده》.
باشه االن میآم در رو باز میکنم.و دیگه صدایی از اون طرف در نیومد.
منتظر به دیوار کنار در تکیه داده بودم.
در باز شد سری از دیوار فاصله گرفتم قامت بلند کسی تو چهار چوب در نمایان شد.
سرم رو بلند کردم اما با دیدن فرد رو به روم انگار آوار روی سرم خراب شد.

قدمی عقب برداشتم.
داریوش رو به روم ایستاده بود و اون هم با بهت زل زده بود بهم.
اون زودتر از من به خودش اومد چون با پوزخند گفت《 :اوه دلبر خانوم ،خوشگل موشگل کردی با از ما بهترون میپری》.
با اینکه من محو اون قیافهی الغرش شده بودم با این حرفش جوشی شدم و گفتم《 :خب خوشگل موشگل کردم با از تو
بهترون میآم ربطش به تو؟》
با اخم غلیظی که بین ابروهاش نشسته بود گفت《 :واسه من زبون در آوردی؟》
پوزخندی زدم و گفتم《 :چه اعتماد به نفست باالست .خودت رو زیاد دست باال نگیر .من واسه آدم هایی مثل تو و علی
الخصوص تو ،زبون در نمیآرم》.
اینجا چیکار داری؟با تو کار ندارم با دادمهر کار دارم.حق نداری پات رو بذاری تو این خونه!این حق رو تو نه ،بلکه دادمهر به من میده .تو تازه از کمپ اومدی شاید هنوز تو توهم باشی.و پوزخندی بهش زدم که عصبی گفت《 :دادمهر؟ دادمهر؟》
صدای دادمهر اومده که گفت《 :داداش ساشا نیومد؟》
-بیا بابا این دختره کنار داداشته.
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از این همه پرویی داریوش عصبی شدم و یک جور بد نگاهش کردم .آدم چقدر حقیر و پر رو آخه؟ به ساشا که برادر خودشه
به جای اینکه بگه داداشمون میگه داداشت .بی شعوره دیگه چیکار کنیم؟
دادمهر اومد جلوی در با دیدن من لحظه ایی مکث کرد اما بعد لبخندی زد و گفت《 :دلبر؟ خوش اومدی .بیا داخل》.
داریوش اجازه نداد من حرفی بزنم و به تندی گفت《 :این دختر پاش رو بذاره اینجا من یک لحظه هم اینجا نمیمونم》.
دادمهر اخم کرد و گفت《 :کسی جلوت رو نگرفته هر جا دلت میخواد برو》.
داریوش گفت《 :خوبه واهلل ،داداشت رو به این دختره ی》...
دادمهر حرفش رو قطع کرد و گفت《 :هوی هوی درست صحبت کن ها .این دختره اوال خواهر منه ،دوما قرار زن داداش من
بشه ،سوما این دختر اسم داره و اسمش دلبر .تکرار کن!دل ...بر》
داریوش کتونی اش رو از جا کفشی چوبی برداشت و پرت کرد زمین و پاش کرد ،به من تنه ایی زد و از خونه بیرون رفت.
وحشی ایی نثارش کردم و وارد خونه شدیم.
دادمهر ساشا رو خیلی مردونه و صمیمی بغل کرد .لبخندی بهشون زدم که از چشم دادمهر پنهون نموند.
از بغل ساشا بیرون اومد و رو به روی من ایستاد .بهم نگاه کرد و لبخندی بهم زد و دستش رو باز کرد .دلم تنگ آغوش برادرم
بود پس بی وقفه خودم رو پرت کردم توی بغلش.
دستش رو دور کمرم حلقه کرد و سرم رو بوسید و گفت《 :کوچولوی داداش باهاش قهر کرده بود؟ آره؟》
حقت بود تو دیگه نیومدی پیشم.ببخشید خوشگل داداش ببخشید.چیزی نگفتم و نهایت ا ستفاده رو از اون آغوش امن که متعلق به برادرم بود ،گرچه برادر گذشته ام بود ،کردم.
هه جدیدا برادر ها هم قدیمی و جدیدی شدن.
از آغوش دادمهر بیرون اومدم و با راهنمایی دادمهر وارد شدیم.

به پشتی تکیه دادم که ساشا گفت《 :خب سریع بریم سر اصل مطلب》.
دادمهر با تعجب گفت《 :چه اصل مطلبی؟》
یک مقدار خودم رو جلو کشیدم و گفتم《 :دادمهر من میخوام بدونم شما چرا ساشا رو به خانواده محتشم دادید؟》
گفت《 :دلبر خب این قضیه تو رو ناراحت میکنه》.
میخوام بدونم.خب پس بعد از من دلگیر نشی که من میگم.باشه.اسم ساشا در اصل دادفر بود .دادفر تقریبا پنج شیش سالش بود که تو رو به خانواده ی ما داده بودن اسمتم الهام بود ،امازمانی که اومدی اینجا مامان اسمت رو گذاشت دلبر .دادفر همیشه دور و بر تو بود و هی نینی نینی راه مینداخت .مامان از
خرج خودش واسهات شیرخشک میخرید .خودش هم که شیر نداشت .یک روز که هیچکدوم از ما خونه نبودیم مامان به دادفر
گفت بره برای تو شیر خشک بخره که اونجا دادفر تصادف کرد .وقتی به هوش اومد ،هیچکدوم از ما رو یادش نیومد و دکترا
گفتن حافظه اش رو از دست داده .همون روز تو بیمارستان یک خانواده ایی بچه اشون رو که یک پسر بود و تقریبا هم سن و
سال ساشا بود ،از دست دادن .اون ها هم وقتی فهمیدن یک همچین پسری با این شرایط هست که تو خرج بیمارستانشون
موندن .مادر اون هم اومد به ما پیشنهاد داد پسرتون رو بدید هم بهتون پول میدم هم خرج بیمارستان رو .اول داد و بیداد
کردیم اما بابا وقتی دید نمیرسه قبول کرد چون

چون تو هم اومده بودی و خرجت خب نسبت به ما زیاد بود .از شیر خشک بگیر تا کلی داروی جور با جور و ...اما ما انقدر
خرجمون نبود .اون زن بهمون پول داد و خرج بیمارستان دادفر رو هم داد و از همون لحظه دادفر شد ساشا .وقتی داشتن
دادفر رو میبردن مامان با تو اومده بود بیمارستان ،کلی گریه کرد و به بابا التماس کرد این کار رو نکنه اما گوش بابا بدهکار
نبود .وقتی دادفر داشت میرفت ما رو دید اما عکس العملی نشون نداد اما وقتی چشمش به تو خورد دست مامانش رو ول کرد
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و اومد و گفت《 :وای نینی چقدر قشنگه این میخواد زن من بشه؟》 تو اون لحظه ی ناراحت کننده همه با این حرفش
خندیدن و بعدش مامان جدیدش اومد دستش رو کشید و بردش و ما دیگه ساشا رو تو زندگیمون ندیدیم.
با تعجب به اطرافم و به ساشا زل زدم .یعنی ،یعنی من باعث شدم که از خانواده اش جدا بشه؟
بغض کردم و از جام بلند شدم .اون ها هم به تبعیت از من پا شدن که با بغض گفتم《 :من باعث شدم؟ یعنی من ...من》...
ساشا بازو هام رو تو دستش گرفت و گفت《 :دلبر؟ دلبر؟ ببین من رو! من از این ناراحت نیستم که من رو دادن به خانواده ی
محتشم ،از این ناراحتم که زندگیایی که شاید برای تو بهشت میشد با اومدن تو به این خانواده ،اون بهشت برات تبدیل به
جهنم شد .من از این ناراحتم دلبر》.
با ترس گفتم《 :یعنی از من دلخور نیستی؟》
نه چرا دلخور باشم؟ من تو زندگی هر چند دروغیم ،هیچی کم نداشتم .بهترین تحصیالت ،بهترین سفر ها ،بهترین خونه وزندگی ،بهترین پوشاک رو من داشتم .من از خانواده ام هم راضی بودم اما بعد یک مدت دیگه نه.
منم خوشحالم .خوشحالم که زندگی تو ،توی این باتالق به کثافت کشیده نشد .به نظر من تو به دادمهر رفتی .همه چیت،پشتکارت ،زرنگیت ،همه و همه .خوب شد اینجا نبودی و گیر یک معتاد و مفنگی مثل بابات یا داریوش نیفتادی .منم بابت این ها
خوشحالم.
ساشا من رو توی بغلش کشید و گفت《 :منم خوشحالم که تو رو دارم عزیز دلم》.
اون روز کنار دادمهر موندیم و منم پا شدم یک ناهار توپ درست کردم .این ناهار من در آوردی بود و اسم خاصی نداره.
مرغ ها رو سرخ کردم و کنارش قارچ و سیب زمینی هم سرخ کردم .کال عاشق سرخ کردنی بودم .غذا که حاضر شد سفره رو
پهن کردم روی زمین.
هر چی که الزم بود هم آوردم .غذا رو هم که خیلی خوشگل تو ظرف چیده بودم رو بردم سر سفره.
ساشا و دادمهر ازم تشکر کردن .مشغول خوردن غذا بودیم که زنگ خونه به صدا در اومد.
دادمهر بلندشد و به سمت اف اف رفت و برداشتش و گفت《 :کیه؟》
...عه داداش خوش اومدیو در رو باز کرد که اف اف بعد دو دقیقه سر جاش گذاشت و گفت《 :این درم همه اش گیر میکنه》.
و به سمت بیرون رفت.

بعد چند دقیقه دادمهر وارد شد و پشت سرش هم دانیال وارد شد.
دانیال با دیدن من لحظه ایی مکث کرد و بعد سرش رو پایین انداخت.
دانیال با من خوب نبود اما بد هم نبود و من تا به امروز رفتار بدی ازش ندیده بودم .گر چه قبال خیلی اذیتم میکرد اما بعد اون
ماجرای پا سوختن و این ها دیگه کاری باهام نداشت.
گفت《 :سالم خیلی خوش اومدی دلبر!》
بهش لبخند زدم و گفتم《 :ممنون دانیال》.
زیر چشمی نگاهی بهم انداخت و زمانی که لبخند رو روی لب هام دید اون هم لبخندی زد و گفت《 :خیلی دلم برات تنگ شده
بود》.
و خودش من رو به آغوشش کشید.
دانیال حتی اگه من رو آزار میداد با این رفتارش من میبخشیدمش ،چه برسه به داریوش.
اما داریوش مثله سگ میمونه .البته بال نسبت سگ .سگ شرف داره به داریوش .سگ وفا داره داریوش حتی اونم نداره.
برای اینکه به دانیال بفهمونم بخشیدمش ،منم دستم رو دور کمرش حلقه کردم که من رو بیشتر تو بغلش فشار داد که صدای
استخوان و صدای خودم در اومد.
وای دانیال به استخوان های بیچاره ام رحم کن.ازم جدا شد و با شرمندگی گفت《 :دلبر میشه من رو ببخشی؟》
قیافه ام رو متفکر کردم و با قاطعیت گفتم《 :نه》.
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پرسید《 :چرا دلبر؟ یعنی انقدر بهت بدی کردم؟》
نوچ چون وقتی بخشیدمت چه لزومی داره باز هم ببخشمت؟دانیال خندید و سرم رو بوسید و گفت《 :-خیلی خوبی دلبر》.
-چاکر داداش.

بعد از کلی بگو بخند دانیال هم به جمع مون پیوست و کنار هم یک ناهار عالی رو خوردیم .نه اینکه ناهار خوشمزه باشه ،نه.
بلکه اون فضا بود که واسه من قشنگ و لذت بخش بود.
دادمهر و دانیال نذاشتن من و ساشا بلند شیم پس وسایلها رو جمع کردن و باهم رفتن ظرفها رو شستن.
حدودا تا عصر اونجا بودیم و بعد همراه ساشا رفتیم برای خرید.

ساشا جلوی پاساژی وایساد و با هم پیاده شدیم.
اول رفتیم و یک کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید واسه ساشا خریدیم.
بعد هم رفتیم دنبال لباس برای من.
دوست داشتم تو عروسی شروین بدرخشم و فکر نکنن من ناراحتم به خاطر شروین .قرار شده بود ساشا شنبه شب ،یعنی بعد
از عروسی شروین بیاد خواستگاری من.
ساشا یک تیشرت مشکی پوشیده بود که اون خالکوبی دست راستش خیلی خود نمایی میکرد .دخترها وقتی رد میشدن یک
نگاه به ساشا مینداختن.
حرصی رفتم دستم رو حلقه کردم دور بازوش که ساشا با تعجب گفت《 :چی شده دلبر؟》
باحرص گفتم《 :بذار همه بفهمن این آقای محتشم صاحب داره و صاحبشم منم》.
ساشا با خنده بازوش رو از دستم بیرون آورد و گفت《 :اینجوری بده》.
و دستم رو گرفت تو دستش و گفت《 :اینجوری خوبه》.
با لبخند نگاهش کردم و دست تو دست ساشا وارد مغازه شدیم.
یک لباس آبی پسند کردیم و رفتم بپوشمش.
لباس رو که تنم کردم ساشا هزار تا ایراد ازش در آورد و گفت《 :تنگه و اونجاش بازه اینجاش بازه》.
و با کلی ایراد ،مانع از خرید اون لباس شد.
ده تا لباس پوشیدم و ساشا هم از هر کدوم از لباسا کلی ایراد گرفت و نذاشت من بخرمشون.
با کالفگی وارد مغازه بعدی شدیم .یک لباس صدفی رنگ که رنگ خیلی خاصی داشت و از جلو یک مقدار چاک داشت نظرم رو
جلب کرد.
بعضی جاهاش هم با پارچه های طرح دار که زمینه ی اون هم صدفی بود کار شده بود.
از لباس خوشم اومد و به فروشنده گفتم که سایزم رو بهم داد و رفتم تو اتاق پرو و تنم کردمش.
یعنی فوق العاده بود .عاشقش شدم.
ساشا در رو زد که بازش کردم.
نگاهی به لباس انداخت و گفت《 :خیلی بهت میاد ها اما چاک که روی رون پاته خرابش کرده》.
با کالفگی گفتم《 :ساشا به خدا حرف بزنی میکشمت من همین رو میخوام حاال هر چی میخواد بشه بشه》.
اما دلبر...اما و اگر نداره من این رو میخوام وسالم.پوفی کشید و گفت《 :باشه بابا همین رو بخر》
با خستگی لباس رو در آوردم و حساب کردیم .بعد از عبور از هفت خان رستم رفتیم.

حاضر بودیم تا بریم عروسی .از صبح به خودم رسیده بودم و حاضر شده بودم.
لباسم رو تنم کرده بودم و از روش هم یک مانتوی مشکی پوشیدم که خیلی مسخره ام میکرد .امید و ایمان هم آماده بودن.
همگی سوار ماشین امید شدیم و به سمت عمارت محتشم ها راه افتادیم.
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به عروسی که رسیدیم صدا به صدا نمیرسید بس که صدای آهنگ بلند بود .همه وسط مشغول رقصیدن بودن.
رفتم و مانتو و شالم رو از سرم برداشتم و رفتم پایین .با ورود عروس و دوماد همه کل کشیدن و دست زدن.
جشن خیلی قشنگی بود .ساشا بی نهایت خوشتیپ شده بود و از صد کیلومتریش هم میشد فهمید .با ساشا رقصیدیم و کلی
هم بهمون خوش گذشت.
نوبت خوندن خطبه ی عقد شده بود اما انگار شروین محو شده بود تو زمین .من رفتم باال دنبال شروین.
به سمت اتاق کارش رفتم که صدایی نظرم رو جلب کرد .وقتی دقت کردم دیدم صدا ،صدای شروین پس به حرفش گوش
دادم.
الو سالم .بله شروینام....نخیر....گذشته از این ها من یک خبر براتون دارم....اینکه دلبر زنده است....بله زنده است....نه نشد دیگه من براتون یک پیشنهاد دارم....با شنیدن حرف شروین انگار یک بشکه آب یخ ریختن روی سرم .باورم نمیشد یعنی آدم انقدر پست؟ شروین به اون مرد گفته
بود که

دلبر و ساشا رو بهت تحویل میدم اما به یک شرط!...آهان سوال خوبیه! به شرط اینکه دلبر رو بدی به من بکشمش ساشا بمونه واسه خودت....خب پس کارت رو شروع کن.باورم نمیشد شروین تا این حد رذل شده بود .باور نمیکردم که شروین انقدر پست باشه اما بود .یک آن تنفرم نسبت به
شروین دوباره برگشت.
با سرعت رفتم پایین نمیخواستم من رو ببینه و متوجه بشه من حرفهاش رو شنیدم.
ساشا رو که دیدم به تندی رفتم سمتش و تند تند و نفس زنان گفتم《 :ساشا؟ ساشا؟》
سرش رو بلند کرد و گفت《 :جانم دلبر؟》
ساشا فردا که میاین خواستگاریخب؟همراه خودت عاقد هم بیار.مشکوک نگاهم کرد و گفت《 :واسه چی؟》
حتما یک چیزی میدونم که میگم دیگه .پس بی چون و چرا قبول کن.چشم هاش رو ریز کرد و گفت《 :چی میدونی؟》
کالفه گفتم《 :هیچی هیچی ولی هیچیه هیچی هم که نه》.
پس چی؟االن نه بعد بهت میگم.ساشا دیگه چیزی نگفت .باالخره اون مرتیکه ی ،...استغفراهلل ،اومد.
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عاقد شروع کرد به خوندن خطبه ی عقد .باالخره تاتیانا و شروین با هم ازدواج کردن .زود تر از همه ما بلند شدیم و رفتیم .من
با ساشا رفتم.

تو راه ساشا گفت《 :خب؟》
خب؟خب؟خب به جمال بی نقطه ات.چشم غره ایی بهم رفت و گفت《 :دستت درد نکنه دیگه حمال هم شدیم دیگه؟》
خندیدم و چیزی نگفتم که ساشا باز پیش قدم شد و گفت《 :گذشته از این ها،جدی باشیم ،خوبه! خب اون مسئله ایی که
میخواستی به من بگی چی بود؟》
ببین ساشا بهت میگم اما نباید کسی بفهمه.نگرانم کردی چی شده؟باید قول بدی.باشه باشه قول میدم .خب حاال بگو چی شده؟امروز که رفتم دنبال شروین من از اتاق کارش صداش رو شنیدم که داشت با یکی حرف میزد .نمیدونم کی بود چونصداش رو نمیشنیدم .اون گفت که ساشا و دلبر رو تحویلت میدم به شرط اینکه دلبر رو من بکشم ساشا هم تو .ساشا باید
هر چه زود تر از ایران بریم ما نمیتونیم اینجا بمونیم.
ساشا با استرس گفت《 :باشه باشه من میرم بلیط میگیرم برای ترکیه تا با پرواز بعدی بریم تایلند .بعد از اونم میریم جزیره
ی ناکا》.
چه زود تصمیم گرفتی!چون باید یک جایی بریم که حتی از مغزشون هم عبور نکنه.آره حق داری.پس ما فردا شب میآیم هم عقد میکنیم هم ازدواج میکنیم هم صبح از اینجا میریم .من ترسی از مرگ ندارم اما میترسمتو رو از دست بدم دلبر.
و دستم رو تو دستش گرفت .من رو رسوند خونه امون و بعد راهش رو کشید و رفت.

شب خواستگاری رسید.
کت و شلوار شیری رنگم رو تنم کردم .آرایش هم رو صورتم نشوندم .موهام رو سشوار کشیدم و کج توی صورتم ریختم و
روسری شیری و مشکی رنگم هم سرم کردم .خیلی خوشگل شده بودم.
صدای زنگ در اومد که خبر از اومدن ساشا اینا میداد .پایین رفتم .استرس خیلی بدی داشتم.
آروم آروم رفتم پایین .امید وقتی من رو دید گفت《 :بدو بیا عروس خانوم!》
تک خنده ایی زدم و همراهشون رفتم جلوی در.
در رو که باز کردیم ،چهره های دادمهر ،دانیال ،فاطمه ،ساشا و یک پیرمرد و پیرزن مسن نمایان شد .خوش آمدی گفتیم که با
لبخندی وارد شدن.
با دیدن ساشا دهنم باز موند .خیلی خوشتیپ شده بود.
با لبخند شیرینی و گل رو ازش گرفتم که آروم گفت《 :فردا ساعت چهار صبح پرواز داریم》.
باشه ایی گفتم و همراه هم وارد شدیم .رفتم چایی آوردم .همگی مشغول صحبت کردن بودن .چایی رو به همه اشون تعارف
کردم .اون ها هم کلی هندونه زیر بغلم گذاشتن.
بعد از کلی حرفهای متفرقه بابای فاطمه شروع کرد《 :خب گذشته از هر چیز ما اومدیم که به یاد خدا و سنت پیغمبر دلبر رو
برای ساشا ازتون خواستگاری کنیم》.
تک خنده ایی زد و گفت《 :گر چه این دوتا جوون حرفهاشون رو زدن اما بازم بهتره برن حرفهاشون رو بزنن》.
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همه اشون زدن زیر خنده و من با سر پایین بلند شدم و ساشا هم دنبالم اومد.
وارد اتاق من که شدیم ساشا روی صندلی نشست و منم روی تخت نشستم.
ساشا گفت《 :دلبر؟》
بله؟دستم رو توی دستش گرفت و گفت《 :قبول میکنی همیشه کنارم باشی؟ با همه چیم بسازی؟》
قبول میکنم ساشا.لبخندی بهم زد که گفتم《 :میدونی ساشا یعنی چی؟》
یعنی مدافع و پشتیبان.-پس ساشا مدافع و پشتیبان من باش.

لبشو نزدیک پیشونیم کرد و پیشونیم رو بوسید .با هم رفتیم پایین .بابای فاطمه عاقد بود .فاطمه یک چادر سفید گلی گلی
سرم کرد.
بهش لبخندی زدم و تشکر کردم .بابای فاطمه شروع کرد به خوندن خطبه .انقدر غرق افکار مزاحم بودم که حواسم به صداهای
اطرافم نبود.
اما با صدای عاقد که گفت《 :برای بار دوم میپرسم .عروس خانوم وکیلم؟》
صدای فاطمه اومد که گفت《 :عروس رفته گل بچینه》.
برای بار سوم و آخر میپرسم آیا وکیلم؟با اجازه ی برادر هام بله.صدای کل کشیدن فاطمه و مامانش و دست زدن پسرها اومد.
ساشا هم تو بار اول بله رو گفت .خوشحال بودم که باالخره به ساشا رسیدم ولی از طرفی هم ناراحت و نگران.
اونشب همه رفتن خونه اشون و قرار شد ساشا فردا بیاد دنبالم .بیچاره ها نمیدونستن ما ساعت چهار از این کشور میریم.

همگی رفتن خوابیدن .به سمت اتاقم رفتم.
چمدونی رو برداشتم و لباس های مورد نیازم رو جمع کردم .تو اون بین لباس سفید خوشگلی به چشمام اومد .با لبخند اون
هم تو چمدون گذاشتم.
هر چی وسایل بود رو جمع کردم.
خطم هم از گوشیم در آوردم و شکوندماش .بعدا که همه چی راست و ریست شد به امید و ایمان و بقیه زنگ میزنم .رفتم
پایین و نگاهی به کل خونه انداختم.
رفتم اتاق امید .خواب بود .رفتم سمتش و سرش رو بوسه ایی زدم که تکونی خورد .سریع بلند شدم که امید دیگه تکون
نخورد .اتاق ایمان هم رفتم .سر اون هم بوسیدم و از اتاق بیرون رفتم.
تو اتاقم نشسته بودم و منتظر ساشا .چون بهش کلید داده بودم که بیاد خونه و کمکم کنه.
در اتاق ناگهان باز شد سرم رو بلند کردم که با دیدن قیافه نا آشنا ترسی به دلم نشست که ناگهان

جلو اومد .با ترس گفتم《 :نیا جلو! اصال ...اصال ...تو کی هستی؟》
اما اون بی توجه به حرفم جلو میاومد .هرچی میپرسیدم که کیه ،جواب نمیداد .انگار الل بود و در عین حال کر.
به قدری که جلو اومد ،من عقب رفتم که من چسبیدم به دیوار و جیغ زدم《 :کمـک》
اما میدونستم کسی صدام رو نخواهد شنید پس چشمهام رو بستم و خودم رو مرده تصور کردم.
هر لحظه منتظر عکس العملی از اون غریبه بودم اما با حس کردن پرت شدن کسی تو بغلم ،چشم هام رو باز کردم.
با دیدن اون مرد که افتاده بود تو بغلم با تعجب به فرشته ی نجاتم نگاه کردم که کسی نبود جز امید.
با خوشحالی پرواز کردم به سمتش و خودم رو تو بغلش جا دادم .خدا رو هزار مرتبه شکر میکردم که تنهام نذاشت و کمکم
کرد و یک برادر مثل امید بهم داد.
از بغل امید بیرون اومدم و گفتم《 :تو رو خدا فرستاد امید .اما تو چطور متوجه شدی؟》
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زمانی که اومدی اتاقم بیدار بودم اما خودم رو به خواب زدم .وقتی از اتاق بیرون اومدی منم دنبالت اومدم .تو اتاق بغلیمنتظرت بودم .اما گفتم بیام از خودت بپرسم چی شده؟ که صدای جیغت اومد وقتی داخل اومدم و این مرد رو دیدم گلدون رو
برداشتم و زدم تو سرش که بیهوش شد.
باخوشحالی دوباره پریدم بغلش که گفت《 :خر نمیشم باید بهم بگی این وقت شب وبیداری و》...
به چمدونم اشاره کرد و ادامه داد《 :بعدش هم این چمدون چه معنی میده؟》
با لبخند دندون نمایی گفتم《 :هیچی .میخواست چی باشه؟》
چشمهاش رو ریز کرد و گفت《 :من گوشهام مخملیه؟》
دستی به گوشهاش زدم و گفتم《 :نه چرمه فکر کنم》.
دلبر اذیت نکن بگو!پوفی کشیدم و گفتم《 :میگم اما امید به هیچکس نگو!》
دهن لق نیستم بگو!آب دهنم رو قورت دادم و گفتم《 :شروین میخواد من و ساشا رو بکشه》.
با تعجب گفت《 :چی؟ چی میگی؟ حالت خوبه دلبر؟ شوخی میکنی؟》
واقعا به نظرت تو موقعیتی هستم که باهات شوخی کنم؟چیزی نگفت که ادامه دادم《 :من و ساشا هم میخوایم فرار کنیم که اتفاقی برامون نیفته》.
کجا؟این رو ازم نپرس هر موقع وقتش شد بهت میگم .باشه؟باشه دلبرِ .کی میرید؟با صدای ساشا که گفت《 :االن》.
هر دو به پشت سرمون نگاه کردیم.
ساشا تو چهار چوب در بود .امید گفت《 :پس هر چه زودتر برید .خطر شما رو تهدید میکنه》.
چمدون رو برداشتم .به امید نگاه کردم .دلم میخواست باز هم پر بکشم تو آغوش برادرم پس چمدون رو زمین گذاشتم و باز
خودم رو تو آغوش برادرم جای دادم.

امید سرم رو بوسید و گفت《 :برید .ساشا مراقب خواهرم باش .هیچوقت تنهاش نذار .باهاش خوب رفتار کن .خوشبختش
کن》.
ساشا نگاهی بهم انداخت و گفت《 :خوشبختاش میکنم .دلبر از خودم هم برام مهم تره》.
امید ،ساشا رو خیلی مردونه و برادرانه بغل کرد .ساشا از بغلش بیرون اومد و گفت《 :سریع بریم دلبر .دیر شده 》.باشه
ایی گفتم و چمدونم رو برداشتم که ساشا از دستم گرفتش.
با ساشا پایین رفتیم .جلوی در تاکسی بود .ساشا چمدون رو صندق عقب گذاشت .هر دو سوار شدیم و راننده حرکت کرد.
تو طول راه کال سرم پایین بود .دروغ چرا؟ خیلی میترسیدم و استرس هم داشتم .وقتی به فرودگاه رسیدیم نفس آسوده ایی
کشیدم.
ساشا کرایه راننده رو داد .چمدونهامون رو از صندق عقب برداشتیم و وارد شدیم.
هنوز نیم ساعتی وقت بود و این استرس من رو زیاد میکرد .روی صندلی هایی که تو فرودگاه بود نشستیم.
با ریتم تند پاهام رو روی زمین میکوبیدم .قلنج انگشت هام رو میشکوندم و هر کسی هم که به ما شک نداشت که داریم
فرار میکنیم ،با این کار های من حتما شک میکرد.
ساشا دستش رو رون پام قرار داد و گفت《 :دلبر آروم باش! از اینجا میریم و خوشبخت هم خواهیم شد》.
لبخندی پر استرس زدم و چیزی نگفتم.

انقدر استرس داشتم که هر مردی از جلومون عبور میکرد با ترس بهش نگاه میکردم.
ساشای بیچاره هر چی هم با حرفهای قشنگش سعی در آروم کردنم داشت اما موفق نمیشد.
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مردی به سمت ما اومد با ترس بهش نگاه کردم و بعدشم با استرس دست رو پای ساشا گذاشتم و با ترس بهش نگاه کردم.
مرده چند دقیقه رو به رومون قرار گرفته بود از ترس زیاد سکسکه گرفتم.
مرده بهم نگاه کرد .با ترسی که تو تک تک حرکاتم ،حتی چشمهام بود ،نگاهش کردم.
مرده گفت《 :ببخشید ساعتم خوابیده》.
و به ساعت مچیش اشاره کرد و بعد گفت《 :میشه بپرسم ساعت چنده؟》
نفس آسوده ایی کشیدم که هم ساشا و هم مرده بهم نگاه کردن که با لبخند دندون نما که بیشتر برای ماستمالیه کارم بود
گفتم《 :خب چیزه یکدفعه نفس آسوده ام گرفت》.
ساشا و مرده خندیدند .ساشا گفت《 :ساعت سه و چهل و هفت دقیقه است》.
مرده تشکر و کرد و رفت .گفتم《 :یک ربع تا پرواز مونده؟》
آره امیدوارم تو این یک ربع من و خودت رو به کشتن ندی.خندیدم و گفتم《 :نه دیگه تا اون حد》.

صدای گوشیه ساشا اومد .هول گفتم《 :کیه؟ چی شده؟》
آروم باش! بذار از جیبم درش بیارم ببینم کیه؟باشه زود باش ببین.گوشی رو از تو جیبش در آورد .پیام رو باز کرد.
پیام از شروین بود .با ترس نگاهی به ساشا انداختم .ساشا شروع کرد به خوندن《 :ساشا هر جای دنیا هم که بری دلبر برای
منه .دلبر حق منه و منم از حقم نمیگذرم .در ضمن دلبر خیلی احمقه که پسریی مثل من که کلی مال و منال داره و از یک
خانواده ی اصیل هست ول کرده و چسبیده به پسری مثل تو که از دار دنیا یک قیافه داری .اما من اگه شروینم نمیذارم
خوشبت بشین .این بار فرار کردید ولی سری بعد نمیتونید》.
به وضوح میدیدم که دستش میلرزه .عصبی بود از حرفهای شروین ،از تیکه هاش .اون غیر مستقیم بهش گفت گدا گفت بی
اصالت و خیلی چیز ها.
دست ساشا رو گرفتم و گفتم《 :ساشا اگه آدمی مثل تو بی اصالته من هم میخوام بی اصالت بشم .اگه تو بی مالی من هم
میخوام بی مال بشم》.
ساشا گفت《 :یعنی تو خوشحالی به خاطر اینکه با منی؟》
آره ساشا رسیدن به تو آرزوی من بود و االن براورده شده.ساشا لبخندی زد و دستم رو تو دستش گرفت و فشار خفیفی بهش وارد کرد.
باالخره وقت پرواز رسید .رفتیم بلیطهامون رو بدیم که دیدم دو تا مرد بدو بدو میآن.
ترسیدم و سریع بلیطها رو دادم و دست ساشا رو کشیدم و به سرعت رفتیم و سوار هواپیما شدیم.
ساشا گفت《 :چی شده دلبر؟》
ساشا؟ ساشا فکر کنم شروین چند نفر رو دنبالمون فرستادهساشا خواست چیزی بگه که با ورود اون دوتا مرد ضربه ایی به بازوش زدم و نگاهش کردم .اون دو تا مرد به سمت ما اومدن
و

با لبخند ازم پرسیدن《 :خانوم این کیف شماست؟》
به کیف نگاه کردم و گفتم《 :نه واسه من نیست》.
ابرویی باال انداخت و گفت《 :آهان باشه ببخشید ترسوندمتون من فکر کردم واسه شماست .بازم میخواید یک نگاهی به
داخلش بندازین》.
بهشون مشکوک نگاه کردم و بعد به ساشا که تو طول بحث من و اون مرده هیچی نگفته بود و تو بهت بود.
ساشا انگار تازه به خودش اومده بود که خودش کیف رو از مرده گرفت.
زیپ کیف رو باز کرد و با ابروی باال پریده نگاهش کرد و بعد کاغذی رو از داخلش در آورد .من هم بلند شدم.
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تو نامه نوشته بود《 :یا خودتون بر میگردید یا که》...
ساشا رو به پسره گفت《 :برو به شروین بگو هیچ غلطی نمیتونه بکنه》
و کیف رو پرت کرد سمت پسر.
پسره گفت《 :باشه ساشا خان همین رو میگم》.
کار خوبی میکنی.پسره از هواپیما پیاده شد.
با ترس گفتم《 :ساشا نکنه بیان بگیرنمون؟》
دلبر اینجا؟ مگه میتونن؟ هیچی نمیشه.اما ساشا اونا فهمیدن میخوایم بریم ترکیه.لبخندی زد و گفت《 :ادامه ی راه رو هم پیدا کنن》.
چیزی نگفتم که ساشا سیمکارتش رو از توی گوشیش در آورد و شکوندش و گذاشتش تو جیبش.
اضطرابم هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد.
ساشا گفت《 :یک ذره بخواب و به هیچکس و هیچ چیز فکر نکن! باشه؟》
سعیم رو میکنم.ساشا هم دیگه چیزی نگفت.

سرم رو به صندلی تکیه دادم و چشمهام رو بستم و تو یک خواب عمیقی فرو رفتم .با تکون دست کسی ،باترس از خواب
بیدار شدم.
ساشا بود .نفس آسوده ایی کشیدم.
همه اش میترسیدم که این آدمهای شروین یک بالیی سرمون بیارن.
ساشا با لبخند گفت《 :رسیدیم خوشگلم》.
لبخندی که کج و کوله بود رو تحویلش دادم .از هواپیما پیاده شدیم .چمدونهامون رو تحویل گرفتیم و از فرودگاه بیرون
زدیم.
رو به ساشا گفتم《 :االن باید کجا بریم؟ چیکار کنیم؟ ما که زبون اینها رو بلد نیستیم》.
دلبرم زیاد اینجا نمیمونیم یک مدت برای رد گم کن اینجا میمونیم و بعد میریم.کجا؟قبل از اون باید دو تا چمدون بگیریم.و گوشیش رو از تو جیبش در آورد و پرت کرد تو سطل زباله .منم به تبعیت از اون گوشیم رو پرت کردم تو سطل زباله.
بعدش ساشا گفت《 :باید لباسهامون رو هم عوض کنیم از اونا بعید نیست که یک ردیابی چیزی بهمون وصل کرده باشن》.
باشه بعدش؟میریم جای مورد نظر.-باشه بریم.

با کلی دردسر دو تا چمدون گرفتیم و لباسهامون رو توی اون ریختیم.
چمدونای خودمون هم انداختیم رفت.
مونده بود لباسهامون رو عوض کنیم .همراه ساشا رفتیم سمت یک هتل .ساشا رفت و باهاشون انگلیسی حرف زد و یک اتاق
گرفت.
اولین باری بود که میخواستم با ساشا تو یک اتاق بمونم و اضطراب داشتم .چمدونهامون رو واسه امون آوردن.
ساشا گفت《 :سریع لباست رو عوض کن باید اونا رو بندازم بره .راستی ساعت شیش صبح میریم جزیره》.
باشهلباسهام رو در آوردم و دادم به ساشا اونم لباسهاش رو در آورد و انداخت تو کیسه ی زباله و از اتاق بیرون رفت.
بعد ده دقیقه ساشا اومد تو اتاق و گفت《 :تموم شد》.
لبخندی بهش زدم که دستش رو باز کرد که خودم رو پرت کردم تو بغلش .تا ساعت دوازده شب از آینده ایی که قرار بود باهم
بسازیمش گفتیم.
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ساشا گفت《 :من ده تا بچه میخوام یکی دختر نه تا پسر》.

برو بابا اوال چه خبره؟ تو که قرار نیست درد بکشی واسه زایمان پس حرف نزن بعدشم خیلی بی شعوری ساشا تو هم پسرپرستی؟
اوال به من ربطی نداره من بچه زیاد میخوام بعدشم فدات شم من پسر پرست نیستم و بر عکس عاشق دخترم .دوست دارمدخترم تک باشه و یکی یدونه بمونه.
خودم رو لوس کردم و گفتم《 :یعنی دوست داری من درد بکشم؟》
نه فدات شم من بمیرم درد کشیدن تو رو نبینم اصال من بچه نمیخوام خوبه؟لبخندی زدم و گفتم《 :نوچ من دوتا بچه میخوام》.
قهقه ایی بلند سرداد و گفت《 :دیدی کرم از خوده درخته؟》
تا ساعت دوازده گفتیم و خندیدم اما بعد تصمیم گرفتیم بخوابیم.
روتخت دراز کشیده بودیم .صورتامون رو به روی هم بود .سر ساشا نزدیک صورتم شد و لبم رو بوسید.
من رو تو بغلش کشید .سرم رو به سینه اش چسبوندم .خدایا شکرت ،شکرت که باالخره به ساشا رسیدم شکرت.
فقط یک ذره کمکمون کن که از دست اون ابلیس نجات پیدا کنیم .خواهش میکنم خدا جونم.
چشم هام رو بستم و به خواب فرو رفتم .صبح با صدای ساشا که میگفت《 :دلبرم دیر شده پاشو》.
از خواب بیدار شدم.
کش و قوسی به بدنم دادم و گفتم《 :صبح بخیر》.
با لبخند به سمتم اومد و گونه ام رو بوسید و گفت《 :صبح بخیر خورشید من .آفتاب زندگیم》.
لبخندی بهش زدم و از جام پا شدم .سریع حاضر شدیم و رفتیم .سوار تاکسی شدیم و ساشا بهش انگلیسی یک چیزایی گفت
که مرده سری تکون داد و حرکت کرد .بعد از زمان نسبتا طوالنی جلوی فرودگاه ایستادیم.

ساشا بلیطها رو تحویل داد .سوار هواپیما شدیم .وقتی هواپیما حرکت کرد باز هم فرو رفتم تو افکار گنگ خودم.
با صدای ساشا که گفت《 :دلبر کجایی؟》
از افکارم بیرون اومدم.
گفتم《 :هیچجا》.
خوبه چون رسیدیم.لبخندی بهش زدم که گفت《 :یک سورپرایز هم برات دارم》.
چه سورپرایزی؟میفهمی.عه بگو دیگه!فعال بلند شو پیاده شیم.اوف باشه.یکی یکی کمربند ها رو باز کردن و پیاده شدن .چمدونهامون رو گرفتیم و از فرودگاه بیرون زدیم.
با دیدن جزیره دهنم باز موند .خیلی خوشگل بود .به شخصه عاشقش شدم.
ساشا گفت《 :یک ویال اجاره میکنیم》.
وای ساشا اینجا خیلی قشنگه ،خیلی.لبخندی زد و گفت《 :فعال بریم》.
با ساشا سوار تاکسی شدیم و آدرس رو گفت.
انگار ساشا میدونست میخوایم کجا بریم چون نگران این نبود که ویال هست ،نیست ،هیچی.
جلوی یک ویالی خوشگل ایستادیم.
ساشا کرایه رو داد و پیاده شدیم.
ساشا دستم رو گرفت و با هم به سمت در حرکت کردیم که زنگ در رو زد.
با تعجب نگاهش کردم که با لبخند اطمینان بخشی چشمهاش رو باز بسته کرد .در که باز شد با دیدن افراد رو به روم جیغی از
خوشحالی کشیدم.
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دلناز و سروش روبه روم بودن.
پریدم تو بغل دلناز و کلی قربون صدقه ی هم رفتیم .به سروش دست دادم و سالم و احوال پرسی کردیم.
رو به ساشا گفتم《 :این سوپرایزت بود؟》
تقریبا اما هنوز مونده.با خوشحالی وارد ویالی خوشگل شدیم.
یک حیاط پشتی داشت که ساشای خر نذاشت برم ببینم و گفت《 :با دلناز برید حاضر شید و بیاید پایین》.
چه حاضر شدنی؟یک پارتی ساحلی داریم.با تعجب گفتم《 :مگه شما اینجا کسی رو دارید؟》
حاال تو برو.با دلناز رفتیم باال .دلناز چمدونم رو باز کرد و گفت《 :بذار ببینم چی آوردی؟》
چمدونم رو که باز کرد همه ی لباسهام رو کنار زد اما با دیدن اون لباس سفید خوشگل گفت《 :وای دلبر این رو بپوش》.
باشهلباس رو پوشیدم که دلناز گفت《 :وای خیلی ناز شدی! بیا بشین آرایشت کنم》
نمیخواد.دلبر؟باشه بابا.دلناز آرایشم کرد و گفت《 :االن منم میآم》 و رفت و بعد ده دقیقه حاضر و آماده اومد.
اون هم خیلی خوشگل شده بود.
دستم رو کشید و گفت《 :بریم پایین》.
همراه دلناز پایین رفتم اما با دیدن ساشا و سروش با اون لباس های سفید نخی و شلوار راسته ی سفید لبخندی روی لبم
اومد.
ساشا و سروش به سمتمون اومدن.
ساشا دستم رو کشید و گفت《 :امشب میشه بهترین شب ما دلبر!》
لبخندی بهش زدم و با ساشا رفتیم حیاط پشتی .با دیدن صحنه ی رو به روم دستم رو گذاشتم روی دهنم.
حیاط به دریا راه داشت و یک تخت بزرگ هم اونجا بود و کلی شمع و گل اطرافش بود
با خنده برگشتم سمت ساشا و پریدم بغلش و گفتم《 :خیلی قشنگه ساشا خیلی》.
من رو از خودش جدا کرد و گفت《 :امشب رو برات یک شب رویایی میکنم》.
و یکدفعه حس کردم از زمین کنده شدم و جیغ خفیفی کشیدم.
ساشا خندید و من رو به سمت تخت وسط حیاط برد .من رو گذاشت رو تخت و خودش هم کنارم نشست.
رو به روی هم نشسته بودیم که ساشا گفت《 :زندگی من همسر خوشگلم قبول میکنی خانومم بشی؟ قبول میکنی تا ته دنیا
باهام باشی؟》
 آره قبول میکنم ساشا تو زندگی منی و من هم زندگیم رو دوست دارم و هیچوقت ترکش نمیکنم.و سرم رو گذاشتم رو شونه ی ساشا.
خدایا شکرت به خاطر این خوشبختی خدایا شکرت.
ساشا زیر لب گفت《 :سروش به شروین گفته ما رو کشته و دیگه کسی به اسم شروین دنبال ما نخواهد بود》.
خوشحالم به خاطر تو به خاطر خوشبختیمون به خاطر اینکه خدا ما رو به هم رسوند.و با هم بلند گفتیم خدایا شکرت.
و با لبخندی به آسمون نگاه کردیم.
پایان
18/13/1396
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