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 قلبم طاقت بیارنام کتاب : 

 بیتا منصورینویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 
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 به نام خدا

 

 

 اریاسم رمان:قلبم طاقت ب

 یمنصور تای:بسندهینو

 یسخت نیکردم با  ا ی: زندگخالصه

 غم است نیا مینگو یسخت

 از دست دادن روحم،جانم غم

 رگبار غم است ستین یزندگ نیا

 :خالصه

 .کشدیم ریرا به تصو ریو فق دهیدختر درد کش کی یکه داستان زندگ اییز یداستان

 .شودیکه بخاطر پانصد هزار تومان  فروخته م یدختر داستان

 مرد سن و سال دار. کیبه  شودیم فروخته

 .شوندیما م یآقا، عاشق دخترک قصه نیا یدو نفر از پسرها ن،یب نیمرد چهار پسر دارد و در ا نیا

 با عشق و محبت. یپسر بعد یول دهدیو شکنجه دادن دخترک عشق خود را نشان م تیبا خشم، عصبان یکی

 قدرت؟ ای شدیم روزیتر است؟ عشق پ یقو کیکدام  شود؟یم روزیپ کی کدام

 کند؟یقصه کدام را انتخاب م دخترک

 یسیپل یدرام و کم ،ییمعما ،یاجتماع ن،ی: عاشقانه، غمگژانر

 

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 ما  تیوبسا
www.roman-city.ir 

 

 شدم. داریب که به پهلوم  زدن از خواب یلگد با

پاشو گمشو برو سرکارت تا نزدم لهت  ؟یکنینگاه م ه؟یچ»و گفت:  کنهیبا اخم نگاهم م وشیدار دمیسرجام نشستم که د عیسر

 «نکردم. 

 گفتم و از جام بلند شدم. یچشم

 اومدم. رونیمعتادم بود ب یو بابا میمن و سه تا از داداشام و آبج یکه خونه  یا یمتر ستیاتاق ب از

 بود رفتم و دست و صورتم رو شستم. اطیکه وسط ح  یسمت حوضچه ا به

 داره. ییدستشو کیفقط  یول کننیم یده تا خانواده زندگ بایمثال ساختمون، تقر نیا یتو

 تا نوبتم بشه. سادمیوا ییصف دستشو تو

 ساعت نوبت من شد و رفتم کارم رو کردم و برگشتم و دوباره دستم رو  شستم و به سمت اتاق رفتم. میبعد از ن حدودا

 رو تنم کردم. شدیپاره م یزدیرو که اگه بهش دست م میمشک یکهنه  یپشت پرده و مانتو رفتم

پاک کن و دستمالم رو  برداشتم و از  شهیرو سرم کردم و رفتم ش میمشک یگشادم رو پام کردم و مقعنه  یکهنه  یل شلوار

 زدم. رونیاتاق ب

 رو پام کردم. شیده تومن گرفته بود اونم سه سال پ یلطف کرده بود و از حراج الیکهنه ام رو که داداش دان یکتون
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 ها رونه شدم. ابونیزدم و به سمت خ رونیخونه ب از

 یها نیماش یها شهیبق معمول غرور نداشته امو بشکونم و شمنتظر قرمز شدن چراغ بودم تا برم و باز هم ط ابونیخ کنار

 کنم. زیکنن تم یبه سروتنم نگاه م یباز زیکه با ه یپولدار یپسرها

 ها رفتم. نیچراغ قرمز شد به سمت ماش تا

 نه. ای خوانیم  فهموندندیکه اونا هم با سر بهم م دادمیدستمال رو نشون م بهشون

خودم بهت پول  شیپ ایب یکنیکار م نجایچرا ا زمیجون عز»آورد وگفت:  رونیب نیماش ی هشیاز پسرها سرش رو از ش یکی

 «عروسک.  دمیم میخوب

 « ؟یزر زر کرد یچ»به سمت  پسر برگشتم و گفتم:  یحرف عصب نیا دنیشن با

 یدیفکر کنم شن-

 بگو  گهید کباری-

 .شهیاخبار دوبار تکرار نم-

 .کشیبود در آوردم، خم شدم و فرو کردم داخل الست بمیتو ج شهیرو که هم یچاقو ا تیعصبان با

 کردن. دادیبه خودش که اومد شروع کرد به داد و ب پسره

 و کبود کنه به سرعت فرار کردم. اهیبفهمه و باز با کمربند بدنم رو س وشینکنه داداش دار نکهیاز ترس ا منم

 

 

 

 وارد کوچه که شدم باز هم اراذل تو کوچه بودن. به سمت خونه رفتم. یهشت شب بود که با خستگ ساعت

 و به سرعت از جلوشون عبور کردم. نییترس سرم رو انداختم پا از

 . «متیجوجه کوچولو بدو بدو نخور یآخ»خنده وگفتن:  ریهمه اشون زدن ز که

 خنده. ریزدن ز ودوباره

 حرفهاشون توجه نکردم و به سرعت رفتم. به

 یخانوم برا نهیسک یاز دخترها یکیکه اومده بود دنبال  دمیرو د یمصطف زیه ی کهیبازهم اون مرت دمیدرمون که رس یجلو

 زشت و خراب. یکارا

 شدم و رفتم سمت اتاقمون. اطیتوجه به دل قلوه دادن اون دوتا وارد ح یب

 .دمیدلناز رو مشغول شستن دست و صورتش د که

 سال بزرگ تر بود. من هفده سالمه و اون هجده سالش. کیحساس از من  هم یلیدل نازک بود و خ یلیمثل اسمش خ دلناز

 «خوشگلم. هیسالم آبج»لبخند بهم گفت:  با

 . «یسالم آبج»زدم وگفتم:  یلبخند

 امروز کار بود؟-

 «رو حل کردم و اومدم.  یاسیآره، امور س» زدم گفتم:  یپوزخند

من رو به بار کتک  وشیگل هارو بفروشم اونم همه اش رو که دار دیمنم با گهید نهیما ا ریهه تقد»زد وگفت:  یتلخ لبخند

 . «رهینگ

حال و روز ما  نیو واسه هم نهیدوست نداشته مارو بب وقتچیماست. خدا ه ریتقد نمیجونم ا یآج الیخیب»گفتم:  یلبخند تلخ با

 . «هینجوریا

 «دلبر؟  یراست»گفت:  دلناز

 جونم؟-

 بود. ختهیو خونه رو بهم ر دهیسر ریبابا باز موادش د-

 ؟اوف حاال موادش رو بهش دادن-

 بود. دهیآره دادمهر واسه اش خر-

 .دیپول ندار دیکنیکه چرا از صبح کار م میدیکتکاش جون نم ریکه ز نهیخوبه حداقلش ا-

 هاست. ییسر و وضعش خوب بود و معلوم بود از اون باال باال یلیکه خ میشد رمردیپ کیکه متوجه  میدلناز وارد خونه شد با
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 منظورم از اتاق، پشت پرده است که از اتاق جدا شده. م،یو به سمت اتاقمون رفت میداد یدلناز سالم جمع با

 محله اومد. منظورم از سه خر سه تا داداشامه. یسه تااز خرا یکه صدا میبود نشسته

 «ما؟  یخونه  میریم ای میرو شروع کن یباز نجایا» گفت:  مرده

 .«میرو شروع کن یخوبه باز نجاینه هم»گفت:  وشیدار

 .میزدیباهم حرف م میو داشت میو دلناز تو اتاق بود من

 . «رونیب دیایدخترا ب»مرده اومد که گفت:  یصدا کدفعهیکه  کردنیم یسه ساعت بود که داشتن قمار باز کینزد

 .دیبریکله امون رو م وشیدار میرفتیچون  اگه م میتکون نخورد ازجامون

 . «دیایدخترا ب»گفت:  وشیدار که

 .میرفت رونیو ب میبلند شد وشیدار یصدا دنیشن با

 « ه؟یخب دخترا اسم شما چ»مرده گفت:  که

 دلناز-

 منم دلبر-

 شما دو تا رو. نکهیا ایخونه رو به من بده  دیبا ایهم نداره.  یبه من باخته و پول ونیلیم کیخب دلناز و دلبر داداشتون -

 حرف کپ کردم. نیا دنیشن با

 ؟یچ یعنی

 ون؟یلیم کیارزش من و دلناز فقط  یعنی

 م؟یهرکدوممون پونصد هزار ارزش دار یعنی

 .شهیکارو بکنن. نه نه نم نیامکان نداره ا ستنین رتیغ یعار باشن ب یما هرچقدر هم ب ینه امکان نداره. داداشا نه

 .گفتنیم یکه چ دمیشنیاطراف برام گنگ بود اصال نم یصدا

 به خودم اومدم. «دینیکنار هم بش»مرده که گفت:  یبا صدا که

 کنارم نشست. یبارون ینشستم و دلناز هم با چشم ها یتینارضا با

 آورد. رونیبزرگا بود ب یگوش نیرو که از ا شیگوش مرده

 مارک رو گفته بودا. نیگاز زده بود. دادمهر اسم ا بیس هی پشتش

 اپل بود آره. ای فونی...اسمش آهان آ اسمش

 توقع داشت. نیاز ا شتریب شهینم میسواد ندار ییاز ابتدا شتریکه ب ییاز ما خب

 نگاه کردم. یاومد به گوش یکه از گوش یکیچ یصدا با

 «انتخاب کنن. رو  یکی دیانتخاب با پسرامه. اونا با»گفت:  مرده

 

 

 

 .مینشسته بود منتظر

 رو داشتم که قرار بود انتخاب بشه. یلحظه حس گوسفند اون

 .زدنینم کیج کدومچیکه ه کردمیم تعجب

 م؟یان که من و دلناز بر یراض یعنی

 مرده زنگ خورد. یگوش کدفعهیکه  کردیداشت خفه ام م بغض

 «جونم پسرم؟»داد:  جواب

 .میدیشنیکه همه امون م یبلند بود جور صداش

 ه؟یچ یکه برام فرستاد ییعکس دخترا نیبابا ا-

دوتا  نیا ایشون  یمتر ستیاتاق ب ای میدار نهیدخترا پول نداره. ضدوتا گز نیقمار بردم حاال داداش ا کیپسرم من تو -

 دخترا.

 طلبت چقدره؟-

 .ونیلیم کی-

 اما خب از اون خرابه بهتره. ارزن،یاز نهصد هزار نم شتریدوتا دختر ب نیا نکهیبا ا-

 لحظه شکستم. اون

 قلبم، روحم، جسمم و ... همه و همه شکست. غرورم،
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 ستم؟یکاال ن کیبگم که من  یبه ک ایخدا

 که قراره بفروشنمون. ننیبیکاال م کیمن و دلناز رو به چشم  نایا یدارم ول یانسانم منم حق زندگ منم

 .ستیباور کنم برام قابل هضم ن تونمینم ایخدا ونیلیم کیهم سر  اون

 «واسه پسرام. دیجور کادو ا هیببرمتون شماها هم  دیبا دیخب حاضر ش»گفت:  مرده

 رو باهام کرد نگاه کردم که نکاریکه ا یکردن که ناگهان سمت چپ صورتم سوخت. به اون هیو شروع کردم به گر دیترک بغضم

 

 

 

 از دادمهر نه. یتوقع داشتم ول یه اش کردم. از هرکدادمهر زده تو گوشم با بهت نگا دمید

  فیوقت ضع چیباش. تو ه یباش دلبر قو یقو»اش گفت:  دمیدیم ینجوریبار بود ا نیکه من اول یاشک یبا چشم ها دادمهر

 «بود. یو نخواه ینبود

 .«میمجبور یبشه ول ینجوریا خواستمینم» کرد و زمزمه وار گفت:  بغلم

 خشم خودم رو نشون بدم. یبه ک دیکه با دونستمیرو خوب م نیا یحرف اش نشدم ول متوجه

 .«یبال رو سرمون آورد نیتو ا آدی. ازت بدم مزارمیازت ب»اش رو گرفتم وگفتم:  قهیحمله کردم و  وشیسمت دار به

 . «خورهیحالم از تو هم بهم م»سمت بابا رفتم وگفتم:  به

 .شدیال متوجه حرف هام نمانقدر خمار بود که اص یول

 . «آدیازت بدم م یکه لنگه ندار یآدم عوض کی آدیاز تو هم چندان خوشم نم»رفتم وگفتم:  الیسمت دان به

 . «آدیاز همه اتون بدم م»زدم:  غیج

 مرد گنده وارد اتاق شدن و من و دلناز رو گرفتن. چندتا

 ولم کنن پس شروع کردم به دست و پا زدن. خواستمیم فقط

 . «دیآشغاال ولم کن دیولم کن: »گفتمیو م زدمیو پا م دست

 کردن و بردن. نیتوجه به حرف هام، هم من و هم دلناز رو سوار ماش یاون ها ب اما

 «؟یسالم پسرم سروش خوب»نفر زنگ زد وگفت:  کیخرفت به  رمردهیپ اون

-...... 

 پسرم. یمرس-

-.... 

 . البته اون خبر داره.ادیبگو ب نیعمارت من به شرو ایآره کارت دارم امشب ب-

-..... 

 بمونه. زیواسه اون سوپرا میزنینه به ساشا زنگ نم-

-.... 

 باشه خداخافظ.-

 .دادمیو آسمون فحش م نیو به زم زدمیم غیمن فقط ج میرو قطع کرد، حدوداً دوساعت تو راه بود یگوش

 ؟یدیبه سپهر محتشم  فحش م یدختر تو دار نیبب»کالفه شد وگفت:  ردرمیپ آخر

 . «ستنیوسروش مثل من ن نیبگم شرو ینگفتم  بخاطر حال بدت بوده ول یزیاالن هم چ تا

 .«دیبه اون جهنم نبر یول دیندارم. من رو بکش یمن کار یمحتشم ،یاحتشام: »گفتم

 «بهشته.  دیریم دیکه دار یینجایا دیکردیم یبود که شما زندگ ییجهنم جا»زد وگفت:  یصدا دار پوزخند

 هق ام شدت گرفت. هق

 .آدیدلناز در نم یکه چرا صدا کردمیم تعجب

 نامعلوم زل زده بود.  یینگاه کردم که با بهت به جا بهش

 کرد.تر، در رو باز  کیکوچ یکنترل بود ول هیکه شب یزیچ کیبا   ستادیعمارت ا کی یجلو راننده

 خونه بود. یها جلو یخارج نیماش نیخوشگل از ا نیدوتا ماش م،یعمارت که شد وارد

 کردن. ادهینگه داشت، و من و دلناز رو به زور پ نهیماش

 . «آمیجا نم چیآشغاال من با شما ه دیولم کن:» گفتم

 پسر اومد که گفت کی یصدا
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 «چته تو؟  یهو»

 ستادنیمن ا یروبه رو یکلیو ه پیدوتا پسر قد بلند و خوشت دمیسمت صدا که د برگشتم

 « ؟یزنیکه زر مفت م یمن یبه تو چه؟ مگه تو جا»جواب دادم:  یگستاخ با

 . «اریفلک رو ب یمهد»داد زد:  نکهیتا ا شدیهر لحظه سرخ تر و سرخ تر م پسره

کار رو باهاش  نیا زهیذره زبونش تند و ت هیدا خواهرم نه توروخ»دلناز رفت و بعد از اون همه الل موندن گفت:  یاز رو رنگ

 .«دینکن

 خوردم. یفلک رو آوردن و من رو به فلک بستن متوجه شدم که چه گوه یحرف هاشون نبودم اما وقت متوجه

 «شو.  الشیخیپسرم ب نیشرو»رو به پسره گفت:  رمردهیپ

 .زنهیگنده تر از دهنش حرف م یلیدختره خ نیا شهینه بابا نم-

 «است.  ونهیولش کن دختره د نیشرو»پسره گفت:  یکی اون

 . «یخودت ونهید»به فلک بسته بودنم گفتم:  نکهیا با

 .«ریبگ لیبفرما سروش خان تحو»گفت:  نیشرو که

 ن.که ولم کن کردیم هیو گر کردیدلناز التماس م یول اومدیاز من در نم اومدیدر م واریکرد به زدنم. صدا از د وشروع

 «بسه. »گفتم:  یخفه ا یشده بود و باصدا نیسنگ چشمام

 چشمام بسته شد. که

 نرم بودم. زیچ کی یچشمام رو باز کردم رو یوقت

 .سوختیم یلیپاهام خ کف

 زور از جام بلند شدم. به

 انداختم. یدور و برم نگاه به

 خدا  خودت کمکم کن. یا

 اتاق باز شد و دلناز وارد اتاق شد. در

 «فدات شه حالت خوبه؟  یآج»بازم گفت:  یچشم ها دنید با

 .سوزهیآره اما پاهام م-

 بده . یا گهید زهیچ ایحق نداره بهت  کرم   یگفته کس یعوض نیبرات، اون شرو رمیبم-

 آشغال. ی کهیمرت الشیخیب-

 کارمون داره. نییپا میاالنم گفته بر-

 .میباشه بر-

هتل و  دیومدیسر اصل مطلب، شما ن میریم عیخب سر»آشغال گفت:  نیکه اون شرو نییپا میکمک دلناز و به زور رفت به

 شما ی فهیو وظ دیدار یا فهیوظ

 

 

 

 .«دیعمارت من کار کن یکه تو نهیا

 «؟یچه کار»وگفتم: اوردمیاما کم ن دمیترسیازش م نکهیباا

 .«انتخابت بکنم یخوش گذرون یکه بخوام برا یستین یمال»زد وگفت:  یپوزخند

 .«یستین یمال نیخب تو هم همچ»بهش پوزخند زدم و گفتم:  متقابل

 «خدا خوب در و تخته رو باهم جور کرده؟  یگیم یعنی»لب هاش اومد وگفت:  یرو یثیخب یلبخند

 . «میشیجوره باهم ست نم چیوقت ه چیه میکه ما باش یدر و تخته ا»زدم وگفتم:  یپوزخند

 .«میگمشو برو حاضر شو بر»کرد وگفت:  یظیغل اخم

 .میما حاضر ستین یواسه حاضر یزیچ-

 ها. یونکی. حدیاومد یزیچ چیه یرفت شما ب ادمی یآخ-

 برداشتم. یو لنگون لنگون قدم دمیکش یآه

 «؟یبود یچ یدلبر بود یدلناز بود یهو»داد زد:  نیخواست کمکم کنه که شرو دلناز
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 «د؟یبا من ا: »دلنازگفت

 اتم.نه پس با عمه-

 . «میما عمه ندار»اما گفتم:  میکه عمه داشت نیا با

 ندارم. یتو ساکت با تو کار-

 «من دلناز ام.: »دلنازگفت

 دختره. نینه ا یدلناز تو خدمتکار من-

 «دختر اسم داره واسمش دلبره.  نیا»تمام گفتم:  یپروا با

 . «آدیاسمت اصال بهت نم» زد و گفت:  یپوزخند

 «نداره. یربط یاونش به کس»گفتم:  یپررو ا با

 «خان. نیچشم شرو»گفت:  ییاز هرگونه دعوا یریجلوگ ینگاهم کرد که دلناز برا یعصب نیشرو

 خواهر سرتق و پروت. نیبرعکس ا یحرف گوش کن آدیاز تو خوشم م نیآفر-

 . «میدلبر بر»بگم که دلناز گفت:  یزیچ خواستم

 .کردیدرد م یلیپام خ .رفتمیلنگون راه م لنگون

 .میسادیسالن ا یو تو میزور رفت به

 بود. سادهیبود اون هم اونجا ا یبود چ اوشیبود س سروش

 «شد؟ یچ»گفت:  سروش

 «گربه سوار خر شد.»امو درهم کردم وگفتم:  افهیق

 . «شونیعمارت ا میخان دستور دادن بر نیشرو»گفت:  کهیدستم رو گرفت و فشار داد و روبه اون مرت دلناز

 «هست.  یک کنهیندونه فکر م ی.کسششیانقدر خان خان نبند به ر:» گفتم

 «ه؟یاسم تو چ»گفت:  کهیمرت اون

 «دلبر.: »گفتم

 .آدیخوبه اسمت به صورتت م-

 . «آدیداداش تون گفت که اسمم اصال بهم نم»و گفتم:  دمیخند

از  ستیمثل من و ساشا ن نیسرت رو به باد نده. شرو زتیزبون تند و ت نیحرف ها. دلبر حواست باشه ا نیا الیخیب: »گفت

 . «آدیکه زبون درازن اصال خوشش نم ییدخترها

 باشه؟ شونیا لیطبق م دیمگه با-

 نگفت. یزیوچ دیخند 

 «ه؟یساشا ک: »دمیپرس ییباکنجاو

 درس بخونه. کایفرستادنش آمر نیخوب بود واسه هم یلیفرق داره. درسش خ نیبا من و شرو یلی. خمون کیبرادر کوچ-

 هم شوخه. یلیو خ هیپسره مهربون یلی. خگردهیهم بر م امسال

 «به پست ما. نیاما شرو خورد،یبود ساشا به پستش م گهی. حاال اگه کس دگهیشانس ماست د: »گفتم

 

 

 

 «چه خبره؟ نجایا»که گفت:  نیشرو یکه با صدا دیخند سروش

 .میامون ساکت شد همه

 «عمارت خودمون؟ یاریدلبر و دلناز رو ب یخوایم نی. اما شروستین یزیچ»گفت:  سروش

 .میدوتا رو تحمل کن نیا دیمدت با نیتو  ا ستنیآره خدمتکارمون دوتاشون ن-

 .«اریبهونه ن یهم کار هست.از الک نجاینبر. اگه بحث کاره ا آدیبدت م یلیخ: »گفتم

 . «یرفته که انقدر زبون دراز شد ادتیمن رو مثال دلبر. فکر کنم اون فلک رو  نیبب»گفت:  تیبا عصبان نیشرو

 .کنمیهارو گوش زد م قتیفقط حق ستمیمن زبون دراز ن-

 یول یکه تو فقط زبون دار نهیا قتیحق ،یا یابونیه*ر*ز*ه ی خ  هیکه تو  نهیا قتیخفه شو دل بر.حق»داد زد:  نیدفعه شرو کی

که ارزشت رو پونصد هزار تومن  یا چارهیانقدر ب نکهیا یعنی قتی. حقیا یپاپت هیکه تو  نهیا قتی. حقیترس دار زیاز  همه چ

 دلبر. ناستیا قتی. حقیچیو ه یچی. نه غرور، نه پول، نه هیندار یچیکه تو ه نهیا قتی. حقزننیمحک م
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 ارمیمرد مغرور کم ب نیدر مقابل ا خواستمیبغض کردن. نم اومد،یاز دستم بر م نی. همکردیبود که داشت خفه ام م بغض

که   یکه تو فقر تمام بودم. من یمن ه*ر*ز*ه ام؟ اره؟ من»اش وگفتم:  نهیشدم و زدم تخت س کشیپس لنگون لنگون  نزد

 دادنیم شنهادیو بهم پ نکردیبه تن و بدنم نگاه م یکردم و اون هام با ه*ر*زگیم زیپولدار رو تم یپسر ها نیماش یها شهیش

ندارم. اگه غرور داشتم  یچیدارم. آره من ه مویو دخترانگ میفقط پاک ایکه از دار دن یخفت ندادم. من نیتن به ا چوقتیه یول

 یچی. من هنجایا آوردنیهزار تومن من رو نم دنه، پونص ونیلیم کیهه  ونیلیم کی. اگه پول داشتم سر کردیبغض خفه ام نم

 نبودم. نجایندارم اگه داشتم ا

 «ندارم.  یچیه ستمین یچیمن ه: »دادزدم

 شد. ادیلرزش بدنم ز یکم کم آروم تر شد ول صدام

 .نیو افتادم زم اوردیطاقت ن گهی. زانوهام دکردمیم هیو گر دمیلرزیم

 و سروش با ترس به سمتم اومدن. دلناز

 نبود. یعاد حالتم

 .دیلرزیاون هم م زدیبهم دست م یود که اگه کسشده ب ادیبدنم انقدر ز لرزش

 .سوختیاز قبل م شتریب یلیخ پاهام

 خوامیمعذرت م»بود به سمتم اومد و بغلم کرد و درگوشم زمزمه کرد:  سادهیتفاوت ا یکه تا اون موقع ب نیکرده بود. شرو داغ

 آروم باش آروم باش. خوامیدلبر معذرت م

 حالم بد بود. یلیآروم باشم خ تونستمینم اما

 .«دیاریآب ب وانیل کی»داد زد:  نیشرو

 کردم. ینیدلنش یلبم احساس خنک یرو قهیچند دق بعد

 .ختیدهنم ر یرو خم کردن که محتواش که آب بود تو وانیل

 لرزش بدنم کمتر شده بود. قهیاز ده دق بعد

 که دمیرو مقابلم د یبهتر شده بودم و خواستم بلند شم که دست بایتقر

 

 

 

 .نیجز شرو ستین یسرم رو بلند کردم متوجه شدم صاحب دست کس یوقت

 کف پام اشک تو چشمام پر شد. ادیرو پس زدم و بلند شدم که از سوزش ز دستش

 «؟یقربونت بشم خوب»گفت:  کردیم هیکه گر نطوریهم دلناز

 آره فقط....-

 ؟یفقط چ-

 .سوزهیم یلیپام خ-

 «بزن به پات.  دمیعمارت ما بهت کرم م میبر»گفت:  نیشرو

 . «نیشرو یشما ندارم آقا یبه دل سوز یازین»چپ نگاهش کردم وگفتم: چپ

 کردم. دیتاک یلیآقاش خ یرو و

 . «نیدلبرم با شرو ادیدلناز با من ب»عمارت که سروش گفت:  اطیتو ح میوسروش رفت نیدلناز، شرو با

 رو نداشتم. نیبا شرونکردم چون اعصاب  بحث کردن  یاعتراض

 ها که قرمز بود رفت. نیاز ماش یکیبه سمت  نیشرو

 راه افتادم. نیجوجه اردک ها که دنبال  مامانشون هستن دنبال شرو مثل

 .«نیجلو بش ای. پاشو بستمیشما ن یشخص یدلبر خانوم من راننده »که گفت:  نمیشد. خواستم برم پشت بش نیماش سوار

 حرف رفتم جلو نشستم. یب

 بشم. ییها نیماش نیآرزوم بود سوار همچ شهیهم

 « ه؟یچ نیماش نیاسم ا: »دمیپرس ه؟پسیچ نیماش نیکنجکاو بودم بدونم اسم ا یلیخ

 .یفرار-

 د؟یدار نیماش کیآهان شما فقط -

 نه -

 د؟یپس چندتا دار-
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 .میدار ییهفت هشتا کی_

 گه؟یگرونا د نیماش نیاز هم-

 آره-

شما باعث  یگفتن خرج مدرسه  نیهم یبرا دیپولمون نرس رهیدست دوم بگ کانیپ کی خواستیآهان، ما داداش دادمهرم م-

پاک کن  شهیبعدشم من شدم ش میدرس بخون ییاز ابتدا شترینزاشتن ب نیهم یبرا میفتیو تو خرج ب میشده ما عقب بمون

 گرفتیکه از ما م ییو نوش خودش بود و پولها شیکه فکر ع همخان  وشیدلنازم شد گل فروش. دار یها  و آبج نیماش

اون هم از  دیخریم یزیچ یشلوار یلباس کیبعد  گرفتیاز خودمون پول م المی. دانکردیخرج دوست دختراش م رفتیم

که من و  دادیم خوب بود. پول مواد بابام هم دادمهر یلیخ کردیدادمهر کار م ی. ولزاشتیمنت سرمون م یها و بعد کل یحراج

با دوست دختراش دعواش  ایو  میکردیم ییخطا کیهم که تا  وشی. دارمیپول ندار میکنیدلناز رو با کمربند نزنه که چرا کار م

 .زدیمن و دلناز رو با کمربند م شدیم

 «دلبرچندسالته؟: »دیپرس نیشرو

 هفده.-

 .یپس بچه ا-

 «مادرت چه کاره بود؟: »دینگفتم که پرس یزیچ

 «...دمش. یما..ما..مامانمو....ن..د»تته پته افتادم:  به

 آهان.-

 .میسادیخوشگل ا یلیعمارت خ کی یجلو نکهیرد و بدل نشد تا ا نمونیب یزیتو راه چ گهید

 چندتا بوق زد که در رو براش باز کردن. نیشرو

 .میعمارت شد وارد

 ناز بود. یلی. خدمیکه تو روزنامه د هیاون باغ هیشب نجایا یوا

 پشت سرمون دلناز و سروش هم اومدن. میکه شد وارد

 .«نییگمشو پا عیسر»گفت:  یدوباره بداخالق شده بود و با تند نیشرو

 . «یگم شد»گفتم:  یرو باز کردم و تند نیماش در

 سروش ودلناز. شیرفتم پو لنگون لنگون در 

 

 

 

 «بازم دعواتون شد؟ »گفت:  سروش

 داره. تیشخص هیدوگانگ داداشت نینه بابا ا-

 نگفت. یزیو چ دیکش یآه

  یپ یآه ها نی. اگفتینم نیبه شرو یزیسروش بزرگتر بود چ نکهیا ای گفتیبه سروش زور م نیشرو یکه چرا وقت دمیفهمینم

 ه؟یچ نایا ی هیکه قض کردیسروش هم کنجکاو ترم م یدر پ

 «داخل.  میبر»گفت:  سروش

 .سوختیم یلیخ نطوریو هم کردیدرد م یلیخدا پاهام خ یا

 کردم. یرو ط یزور اون مسافت طوالن به

 دهنم از تعجب باز موند. میعمارت که شد وارد

 اومدیاش به وجد م دیدیم یخوشگل و ناز بود که هرک یلیخ عمارتشون

 «الله؟ »گفت:  نیشرو 

کوتاه  نیلباس آست کیتر بود.  نیسنگ دیپوشیلباس نم نیامام ا ایاومد.  رونیمرموز از آشپزخونه ب یلیوخ زهیم زهیدختره ر هی

 زانو اش بود تن اش کرده بود.  یدامن کوتاه که تا رو کیو   یمشک ی قهیو جل دیسف

 «بله آقا؟ »گفت:  الله

 حاضر کن. نییپا یخدمتکارها رو تو طبقه  یاز اتاق  ها یکی -

 چشم آقا.-

که اون رو  دیو موظف دی. همه اتون مجبورفرستمیلباس کارتون رو براتون م»رو به من و دلناز گفت:  نیالله رفت و شرو 

 . «دیبپوش



Roman-City.ir 
 قلبم طاقت بیار رمان

 

https://telegram.me/romancity 11 

 

 .«میاز لباس آالله جان بپوش دینگو که با: »گفتم

 .دیاز همون بپوش دیالله، نه آالله. اتفاقا با-

 .رونیکه همه جام بزنه ب کنمیاز اون  لباس ها رو  تنم نم اهیمن صد سال س-

 .یکه بپوش یمجبور کنمیمن امر م یوقت-

 .کنمینم یغلط نیمن همچ-

 «رو حرف من حرف نزن.: »دادزد

 «پ و ش م ین م »مقابل دادزدم:  منم

 «؟یدیرو حرف من حرف نزن فهم»دستش گرفت و داد زد:  یبه سمتم حمله کرد و گلوم رو تو نیشرو

 شدن در ازم فاصله گرفت که دیبا کوب که

 

 

 

 «آقا؟ آقا؟ »اومد وگفت:  نیشروبدو بدو به سمت  یمرد کی

 در؟یشده ح یچ-

 خانوم اومدن. دایآقا ش-

 .ادیبگو ب  ؟یدیخب چرا خبر م»وگفت:  دیکش یپوف نیشرو

 وارد شد. یدختر سرتاسر عمل کینگذشته بود که  نیاز حرف شرو هیثان کی هنوز

 «حضرت جن خودت ظهور کن.  ای»و گفتم:  رمیدهنم رو بگ ینتونستم جلو بازهم

 .دیخندیم زیر زیدهنش گذاشته بود و ر یدستش رو جلو سروش

 بد بهم نگاه کرد. یلیخ داستیبودم اسمش ش دهیدختره که  فهم اون

 شلوارم بهم دست داد. یسیچنان نگاهم کرد که حس خ سروش

 «آخ چته؟»گرفت که گفتم:  شگونیدستم رو ن دلناز

 «؟یش هیتنب خوادیم دلت یلیخ»گفت:  درگوشم

 نه واهلل.-

 پس خفه شو.-

 یرژلب قرمزش رو یکه جا دیو گونه اش رو بوس« سالم عشقم »رفت و گفت:  نیبا عشوه به سمت شرو داینگفتم که ش یزیچ

 .«افتی شیافزا یلپ گل گل»موند که گفتم:  نیشرو یگونه 

 .رخندهیو زد ز رهیخودش رو بگ ینتونست جلو سروش

 «آماده نشد؟ نایالله؟اتاق ا»دادزد:  نیشرو

 «چرا آقا آماده است.»بدو بدو اومد و گفت:  الله

 «کن. شونیپس راهنما»گفت:  یقروچه ا بادندون

 «تشکر.  یلیخ»زدم و گفتم:  یژکوند لبخند

 «تو. دیبر»گفت: و سادیا یدر بزرگ قهوه ا کی ی. جلومیافتادیو ماهم دنبالش راه م کردیحرکت م ییجا کیبه سمت  الله

 .«یزنیباگوسفند که حرف نم»گفتم:  پرو

 .«زنمیحرف م دیشا» زد وگفت:  یپوزخند

 .ستمیتو ن ینوچ من بابا-

 «هو درست صحبت کن. »گفت:  یعصب

 «؟یاگه درست صحبت نکنم چ»دادم و گفتم:  هلش

 نکن. ونهیمن رو د-

 امکان نداره. شتریب نیاز ا گهید یهست ونهید یتو مادرزاد-

 نگفت و رفت. یزینگاهم کرد و چ یعصب

 . اوه عجب خوشگله.میاتاق شد داخل

 .«نجایا هییعجب جا: »گفتم

 .«اریدر ن یباز دیبد دیند: »دلنازگفت

 .میدید یلیخ نکهیحاال نه ا-
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 . «نییپا یایباال ب یبپر دهیحال م یلیچقدر نرمه. خ»وگفتم:  دمیپر نییتخت و باالپا ینگفت که رفتم نشستم رو یچیه

 نگفت. یزیوچ دیخند دلناز

 .میرفت سمت کمد و بازش کرد که هردو با دهن باز نگاه کرد دلناز

 «چقدر لباس!» گفتم

 آره چقدرم رنگارنگن.-

 

 

 

 یشد ب فیکه اگه کث میاونم دوتا داشت مینداره هرکدوم رو نداشت یو رو فرق ریو ز یاز دوتا لباس خونگ شتریکه تا حاال ب ییما

 .دنیخریبرامون نم یکیاز  شتریوگرنه ب میلباس نمون

 .میکنیخب معلومه که تعجب م مینیهمه لباس رو بب نیا حاال

بود که اصال  یزایچ کیو  یشیاونجا هم لوازم آرا دمیاز کشوها رو باز کردم که د یکیبه سمت دراور رفتم و در  خوشحال

 .شناختمشونینم

 ه در اتاق به صدا در اومد .ک میشدن بود فیخرک مشغول

 «بله؟»گفت:  دلناز

 وارد شد. رزنیپ کیاتاق باز شد و  در

 .نشستیداشت و به دل م یمهربون ی افهیخوشم اومد ق رزنیاز پ یلینگاه اول خ تو

 لباس دستش بود. دوتا

 «سالم.: »گفتم

 «سالم دخترم.»زد وگفت:  یمهربون لبخند

 .«دیدلبرم خدمتکار جد»زدم و دستم رو به سمتش دراز کردم و گفتم:  یلبخند

 .«نجایهستم سرخدمتکار ا نهیآد»دستم گذاشت و گفت:  یرو تو دستش

 خوشبختم. یلیخ-

 دلبر. نطوریمنم هم-

 کرد. یهم دستش رو دراز کرد و خودش رو معرف دلناز

 .«دیلباسارو بپوش نیا دیهردوتون با»خانوم گفت:  نهیآد

 زنهینداره.همه جام م یفرق چیلباس نپوشم و بپوشم ه نی. بابا من استمیباشه من ن یناموس یب هیعمرا.قض»گفتم:  یباسرتق

 .«رونیب

 .«فهیساپورت پات کن رد کی»زد وگفت:  یچشمک نهیآد

 .یباهوش یلیجون.خوشم اومد خ نهیها آد یگیعه عه راست م-

 «هاتونو  بهتون بگم. فهیوظ نییپا دیایو ب دیبپوش نارویا»وگفت:  دیخند

 به چشم. یا-

 رفت. رونیزد و از اتاق ب یلبخند نهیآد

 کمک دلناز لباس هارو تنم کردم. به

 .میراه بر دیبا یچقدر تنگه. مثل آدم آهن نیا یوا-

 رو در آوردم. یآدم آهن یوادا

 .«میکار دار یکه کل نییپا میبدو بر»وگفت:  دیخند دلناز

 رفت. ادمیساپورت -

 .ایگیآخ راست م-

 .نییپا میپام کردم و با دلناز رفت یساپورت مشک هی عیسر

 نشسته. نیشرو یرو پا یقرمز و شورتک ل یتنه  مین کیبا   دایاون ش دمید که

 .میشد میو پشت ستون قا دمیدست دلناز رو کش نیهم یشدم برا کنجکاو

 « ؟یکنیم کاریچ»گفت:  دلناز

 گنیم یچ نمیساکت باش بب سیه-

 دلبر اگه بفهمن.-
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 .فهمنیخفه شو نم-

 نگفت. یزیو چ دیکش یپوف دلناز

 «م؟یخواستگار یایعشقم مگه قرار نبود ب»گفت:  دایش

 .میفعال زوده ما تازه باهم آشنا شد زمیعز-

 .میرو دوست دار گهیکه من و تو همد نهیمگه زمان مهمه؟مهم ا نیعه شرو-

 .نیپرت کرد تو صورت شرو وموهاشو

 .دمیخندم گرفته بود، خندم گرفته بودا اما صبور بودم و نخند یوا

 .دیرو بوس نیشرو یلبا دایش

 .«یناموس یب اخدای»بدون اراده داد زدم:  کدفعهی که

 .دیپر نیشرو یپا یاز ترس از رو دایش که

 برگشت. میبا تعجب به سمت صدا که ما باش نیشرو

 تاسف برام تکون داد. یبه نشونه  یبدبختم با دو تا دستش زد تو سرش و سر دلناز

 بودم اما به زور به خودم مسلط شدم . دهیلحظه خودم هم ترس اون

 بهم. نهیریم نیامام االن شرو ای

 خورده با عمه اش. گوه

 عمه نداشته باشه؟ اگه

 .کنهیبا عموش نوش جان م خب

 لهت کنه. نیاالنه که شرو زرنزن

 داد زد..... نیخوندن که شرو یالکرس ةیکردم به ا شروع

 

 

 

 د؟یکنیم یشما دوتا اونجا  چه غلط-

 .«دیکنیشما غلط م میکنیبه خدا ما غلط نم»گفتم:  باترس

 یغلط کرد یعنیغلط کردم »زدم تو سرم و گفتم:  یگفتم که دودست یبهم نگاه کرد. تازه متوجه شدم چ یعصب نیشرو

 .....«یعنیعمه ات غلط کرده نه نه اشتباه شد  زهیخب چ یوا

 . «دیخانوم تا کارتون رو بهتون بگه که ول تو خونه نگرد نهیآد شیپ دیبر عیبسه سر»دادزد:  نیشرو

 بده. رتیباشه باشه خدا خ-

 .میدلناز رو گرفتم و بدو بدو به سمت آشپزخونه رفت ودست

 «نه؟ یشیآروم نم یتو تا سر مارو به باد ند»دلناز گفت:  میآشپزخونه که شد وارد

رو گاز گرفتم و دستم رو به سمت  نمییو لب پا.....« رانیکارا تو ا نجوری. آخه ادیاز دهنم پر کدفعهیبخدا دست خودم نبود -

 .....«رایا نجایا ونهیآخه د»گفتم:  نیدر آشپزخونه دراز کردم و مثال خطاب به شرو

 باز موند و دستم خشک شد. ینجوریبه آشپزخونه دهنم هم نیشروبا ورود  که

 «خانوم؟ نهیآد»انداختم و دهنم رو درست کردم که گفت:  نییچپ چپ نگاهم کرد که به خودم اومدم و دستم رو پا نیشرو

 «بله آقا؟ »اومد که با خنده گفت:  نهیآد یصدا

 مثال دلبر. نیبده که کم حرف بزنن مخصوصا به ا یکار کی نایبه ا-

 «؟یچ گهیچشم آقا د»گفت:  نهیانداختم و دهنم رو  کج کردم که آد نییپا سرمو

 یچیه-

 .«گردهیبعد جمعه بر م یساشا  هفته  یراست»بره که برگشت و  گفت:  رونیاز آشپزخونه ب وخواست

 گه؟یدوهفته د یعنیآهان -

 آره خودت تدارکات رو آماده کن.-

 به چشم آقا. یا-

 «کردن. یملت خنده هم بلد بودن رو نم»خند زد و رفت گفتم: لب نیشرو

 .«دمیشن»اومد که گفت:  نیشرو یصدا

 بدم. زهیبهت جا ایب نیآفر-
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 خودت نگهش دار. یبرا-

 «کارو. نیدلبر نکن ا»با خنده گفت:  نهیدرآوردم که آد اداشو

 کدوم کار؟-

 .شونیداره که به منفعتته که  نفهم ییعمارت راز ها نی.دلبر اادینکن که سرت بال م یدراز یزبون-

 تو بگو راحت باش. کشمیمن تمام ضررهاشو به دوش م-

 «د؟یبلد یکدومتون آشپز»وگفت:  دیخند

 «بلدم. شیمن کم و ب»گفت:  دلناز

 .یکنیبه من کمک م یبه بعد تو آشپز نیپس تو از ا-

 چشم-

 دلبر؟ یتو چ-

 «مدرک گرفتم.  کایها مهارت دارم تازه از آمر شهیمن تو پاک کردن ش»گفتم:  باافتخار

 .«یتو نظافت به الله کمک کن دیتو هم با»وگفت:  دیخند-

 

 

 

 «بده. یلیکار کنم؟خ دیبا یریکبیاه اه با اون ا»اوق زدن رو در آوردم وگفتم:  یادا

 «. دلبر تو هم برو ظرفارو بشور.بره سره کارش یبسه هرک یشوخ گهید»اخم کرد وگفت:  نهیآد

 باشه من رفتم.-

 رفتم وشروع کردم به شستن ظرفا. ییسمت ظرفشو به

 .دیطول کش یساعت کیبودن که  ادیانقدر ز ماشاهلل

 «اتاقم  رمیمن م»گفتم:  نهیظرفارو شستم رو به آد نکهیا بعد

 .ارینه نه اول برو از باال لوازم نظافت رو ب-

 گه؟یاست د ندهیمواد شو دونمیو نم یمنظورت ط-

 آره همون.-

 باشه.-

. مبادا یلیآخه مونثم خ یلی. تو مجنون من لیلیچاکرتم خ یلیل الیوا و»باال رفتم. شروع کردم به آهنگ خوندن:  یسمت طبقه  به

 ......«یلیمجنون نوکرتم خ یالیباشه حاال واو یشب منحرف هیباشه مبادا  ییدایواسه ش یروز

 و به سمت عقب برگشتم.  دمیکش ینینفر ه هی یه خند یصدا با

 «؟یا ونهیدختر تو هم مثل من د»بود وگفت:  سادهیپسر قدبلند و خوشگل مشگل ا هی

 مامانه خاله ام. ینه به جانه ننه بزرگ بابا-

 .«اوشمیمن س»وگفت:  دیخند

 ؟یک گهیمنم دلبر اما تو د-

 گفت. شهیرازه نم هی نیا-

 از اتاقها شد ورفت. یکیزد و داخل  ییا وقهقه

 کردم. فیخودم رو کث یده سر ارمینظافت رو ب یالیکه برم و وسا یجن داره؟تا وقت نایامام زمان عمارت ا ای

ضربدر بزرگ قرمز زده بود  کیدرها  بزرگ تر بود و روش  یکه نسبت به همه  یدر مشک کی کدفعهیکه  رفتمیم داشتم

 توجهم رو  جلب کرد

 «ه؟یچ گهید نیا»خودم گفتم:  با

 «نشو. کشینزد»اومد که گفت:  اوشیس یصدا

 «خون آشام؟ ای؟یتو جن»وباترس گفتم:  اوشیسمت س برگشتم

 «بود؟ یمن آدمم. اسمت چ چکدومیه»وگفت:  دیخند

 دلبر-

 .آدیچه بهت م-

 یمرس-

 باشه؟ یدیکه منو د ینگ چکسیو به ه یاون در نش کیدلبر به نعفته نزد-
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 . گمینم چکسیباشه به ه-

 حاال برو نیآفر-

 به چشم یا-

رو   لهایو دوباره برگشتم باال و وسا اوردمیهارو ن لیافتاد وسا ادمیرونه شدم که  نییرو گفتم و بدو بدو به سمت پا نیا

 یکیبرداشتم که برگشتم و با صورت رفتم بغل 

 دهنم گذاشت و گفت یزدم که دستش رو رو یغیرو بلند کردم از ترس ج سرم

 

 

 

 «؟یدار کاریچ نجایتوا»

 «نظافت رو ببرم.  یلهایبه  پنج تن اومدم وسا»گفتم:  باترس

 نکن. یبرو و من رو عصب عیسر-

 چشم چشم جناب-

 هارو برداشتم و به سرعت رفتم. لیوسا

 جنه به خدا. اوشیس نیا یوا

 وحشتناکه. یلیخ

 اصال حالت نرمال نداره. هیدفعه عصب کی خندهیدفعه م کی

 «شده دختر؟ یچ»گفت:  نهیکه آد زدمیها رو بردم آشپزخونه. نفس نفس م لیوسا

 .......یباال چ-

از  یچیه»چون به نفعته خفه خون گرفتم وگفتم:  یدینگو من رو د یکه گفت به کس اوشیحرف س یادآوریبگم اما با  خواستم

 .«دمیباال صدا اومد ترس

 «؟یدیند که یزیچ»رفت وگفت:  نهیآد یدفعه رنگ از رو هی

 «هست؟ ینه مگه باال کس»گفتم:  مشکوک

 «اونجا باشه؟ تونهیم ینه نه نه ک»گفت: هول

 «گفتم. ینجوریهم»وگفت: دیخند بااسترس

 آهان-

 نگفتم و به سمت اتاقم رفتم. یزیچ گهید

 مشغول بود. یلیخ فکرم

 .دمیتخت دراز کش یرو عوض کردم و رو لباساسم

 .میدیتختم خواب یو رو مینمرد ایخدا

 وحشتناک بود. یلیعمارت خ نیا

 طبقه داره. سه

 اول مخصوصه خدمتکارا. ی طبقه

 دوم مخصوص صاحب خونه و بزرگا بود. ی طبقه

 سوم ممنوع الورود بود. یطبقه  اما

 بدونه وجود داره. یکس خوادیو نم ادینم نییچرا پا اوشیشدم که س کنجکاو

 قلقلکم داد. یحس کنجکاو بازم

 .دیرسبه ذهنم  یفکر

 عوض کردم. یمشک یپاشدم و لباسام رو با لباسا عیسر

 .نهیمن رو بب یکس نکهیبدو رفتم باال بدون ا بدو

 .دمیشکم دراز کش یرو عیسر  دمیسوم که رس یطبقه  به

 رنگ رفتم. یبه سمت اون در مشک زیخ نهیس

 قفله. دمیزانو نشستم و خواستم درو باز کنم که د یرو عینبود پس سر اوشیس

 لباسم بود  در آوردم و خمش کردم. یکه رو یسنجاق

 گرفتم. ادیخره  وشیحرفه هارو از دار نیا
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 دهیبه ما رس رشیخ کی حداقل

 رو درست کردم و خواستم در رو باز کنم که باز نشد. سنجاق

 چرخوندمش که درباز شد.  گهیبار د کی

 وارد اتاق شدم. واشیافتادم خفه خون گرفتم.  اوشیس ادیبزنم که تا  غیج خواستم

 رفتم سمت کمد. عیدر رو بستم وسر 

 رو باز کردم. درش

 داخلش بود. یپاره پوره ا یها لباس

 خوشگل بود توجه ام رو جلب کرد. یلینوشته بود و خ  یسیکه روش انگل یکه همه اش زنونه است، دفتر خاطرات نایا وا

 د.تخت.درباز ش ریرفتم ز عیاومد که سر یکس یقدم ها یصدا

 .سادیتخت ا یجلو کدفعهیکه  رفتیداشت به سمت کمد م دیترکیام داشت م زهله

 «تو؟»که گفت:  فرستادمیصلوات م داشتم

 که دمیلرزیبه خودم م باترس

 

 

 

 «ا؟ین نجایا گهیمگه به تو نگفته بودم که د: »گفت

 «حرف نزن. قلبم طاقت نداره. ینجوریبا من ا کنمیخواهش م اوشیس»اومد که گفت:  یدختر کی یصدا

 خفه شو. ؟یفهمیم دایخفه شو ش-

 کوتوله است؟ دایهمون ش دایش نیامام ا ای

 انداختم. ینگاه مین کی رتختیاز ز نییپا دمیرو کش خودم

 .ننیتا  من رو نب دمی. کنار کشدمید اهشمیلخت س یکفش پاشنه بلند قرمز رنگ بود و پاها کیکه  دمیکفشش رو د فقط

 «رو صدا کنم؟ نیشرو ای یریم نجایاز ا»دادزد:  وشایس

 .رمی... مرمیم اوشمینه نه س-

 .ستمیتو ن اوشیگمشو برو درضمن من س-

 رفت. رونیاومد که از اتاق ب دایاون ش یقدمها یصدا

 یام همه  ونهیحس کنن من د ی. تو باعث شدیمن یها یتو باعث تمام بدبخت ی...لعنت یلعنت»داد زد:  اوشیس قهیاز چند دق بعد

 .«یلعنت یلعنت یعاشقت بشم لعنت یباعث شد کردمیکه به تو نگاه نم یبخاطر توئه. من میاتفاقات بد زندگ

 اش  افتاد کنار صورتم. کهیشد و چند ت کهیکه هزار ت نیرو پرت کرد زم یزیچ  کی و

 که رفته. دادیم نیخبر از ا اوشیس یقدم ها یصدا  

 خداروشکر رفته. دمیانداختم که د ینگاه کی نانیاطم یکه رفته اما برا دمیبسته شدن در اومد فهم یصدا یوقت

 شه؟یهست بدنم زخم نم شهیهمه  خورده ش نیخب من اگه برم و ا یول

 کنم؟ کاریخدا حاال چ اوف

 درد آشغال. یدرک ب یب ی کهی؟مرت ینشکن نویا شدیحاال نم اوشیتو صورتت س توف

 رفتم. رونیاز سمت راست تخت ب عیرفت. سر شهیور م نیا عه از عه

 کردم. دایشکرت خدا نجات پ شیآخ

 نه؟ ایست  دایهمون ش دایش نیا ارمیسر درب دیمن با اما

 رفتم. رونیاز اتاق ب عیسر

اومد که گفت:  اوشیس یتر که صدا نییپله پا کیرفتم  عیباز و  بسته شدن در اومد سر یرفتم سمت پله که صدا زیخ نهیس

 «در که قفل بود. پس چطور االن بازه؟ نیا»

 .«الیخیرفته بود قفلش کنم ب ادمیحتما »بعدش گفت:  یول ومدیازش در ن ییصدا قهیدق چند

 .نییسمت اتاقش رفت. به سرعت رفتم پا وبه

 دادم به در. هیدر رو بستم و تک دمیاتاقمون که رس به

 دلبر؟-

 «خرابه ها. ونه؟حالتیچته د»که دلناز گفت:  دمیکش غیج

 . «گمیبهت م امیکشف کنم بعد ب یزیچ هیبرم اول  دیبا زیچ»گفتم:  یبهش اعتماد کنم ول تونمیم هیراز نگه دار خوب دلناز
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 «دردسر ننداز.  یخواهشا خودت رو تو یباشه ول»گفت:  دلناز

 چسب-

 .نثارم کرد و به سمت تخت رفت یا پرو

 

 

 

 به سالن زدم. یدید یواشکیزدم و  رونیاتاق ب از

 نشسته بودن  رفتم. دایوش نیکه شرو ییسرم درست کردم و به سمت جا یرو رو میروسر

 «د؟یدار ازین یزیآقا چ»گفتم:  یباچاپلوس

 «؟یدلبر خودت»بدبخت با تعجب سرش رو به سمت من چرخوند وگفت:  نیشرو

 و ظرفها رفتم. وانیجمع کردن ل یو مثال برا دایکفش ش دنید تیزدم و به ن یلبخند

 رو جمع کردم. ظرفها

 رفت. دایش یبه سمت پاها چشمم

 از دستم افتاد. ینیکفش هاش س دنیبا د که

 «دلبر حواست کجاست؟»دادزد:  نیشرو

 ه؟یچه جورآدم گهیدختره د نیا اخدایگنگ بود.  صداهاشون

 .اوشیو از اون طرف مشغول دوستت دارم دوستت دارم گفتن به س نیلب تو لب شرو نوریا از

 بهم داد به خودم اومدم. نیکه شرو یتکون با

 . «نجایا اریرو ن دیبد دیدختر ند نجوریعشقم صد دفعه گفتم ا»با عشوه گفت:  دایش

 ه*ر*زه که دوتا دوتا  یبه تو میشرف دار دیبد دیند یماها نیهم»گفتم:  یعصب

 . «یقاپ یم

 «؟یبهش بگ یزیچ یخواینم نیشرو»زد و گفت:  غیج دایش

 بهم زد. صورتم به سمت چپ کج شده بود. یلیدستش رو بلند کرد و س یعصب نیشرو

 .«خورهی. ه*ر*زه ها. حالم از هردوتون بهم مدیا ونیجفتتون ح»به هردوشون زدم وگفتم:  یپوزخند

 رو گفتم و بدو بدو به سمت اتاقم رفتم. نیا

 « کرد؟یتورو دعوا م نیدلبر،  شرو»کردم که دلناز با ترس گفت:  زدروبا

 کرد. عیمن رو ضا دایش یجلو نکهیداشتم و ا نینسبت به شرو یبد حس

 .«رسرشیآره خ: »گفتم

 شده؟ یچ نمیبب میبر ایحاال ب الیخیاوف ب-

 نگو چون ممکنه باعث مرگمون بشه. یاما به کس گمیم-

 «دختر؟ یکرد کاریباز تو چ»با ترس  گفت:  دلناز

 آدم زرشو بزنه. یذار ی. نمیچیه ،یچیه-

 بنال.-

 .ارمیکه گفت برم از باال لوازم نظافت رو ب نهیامروز آد-

 خب-

 که.... خوندمیداشتم آهنگ م-

 «کدوم آهنگت رو؟»دفعه دلناز زد تو سرش و گفت:  کی

  یلیل الیهمون واو-

 هم گرفت زدت. نیخاک حتما شرو-

 گوه خورده  با عموش.-

 ؟یپس چ-

 .«یندازیزدت؟اون زدت راه م نیشد؟ا یچ یبگم که ه یذاریخب نم»زدم:  غیج

 «بگو.  گمینم یچیه گهیباشه د»وگفت:  دیخند
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 فک کردم جنه دمیاومد منم ترس یپسر کی یخنده  یبعد صدا-

 کنه.  رونتیب خوادیتو سرش و اونم م یبود و زد نیاه حتما شرو-

 «گفتم اصال.  یزیاگه من چ: »گفتم

 غلط کردم دلبر توروخدا بگو.-

 .گمینم-

 !گهیبگو د-

 اصال!-

 جون من-

 گمینم یچیه یبگ گهینظر د کیبه خدا -

 باشه.-

 پشت سرمه. یکلیپسر خوشگل قدبلند وه کی دمیآهان آره من برگشتم و د م؟یکجا بود-

 «ها. هیا یکثافت. چه عوض یدایش نیتوف به شرف ا»کردم گفت:  فیعردلناز ت یکل ماجرا رو برا یوقت

 .یلیآره خ-

 ها. کشتتیم نیفردا شرو یول-

 چرا؟-

 .یتازه ه*ر*زه هم گفت ونیح یبهش گفت-

 حتما هست که گفتم.-

  ونهید کشتتیپرو م-

 «بادمجون بم افت نداره نترس!»وگفتم:  دمینگاهم کرد که خند یبا نگران و

 فضول بگم؟ یبه تو یچ-

 ادب. ینکن من کنجکاوم ب نیتوه-

 .«میپاشو بخواب»وگفت:  دیخند

 .میآره بخواب-

 .بردیاما خوابم نم دمیکش دراز

 .رمیگیو انتقام هم م رمیانتقام بگ خوامیمن م م؟نهیبودن راض نجایاالن از ا نکهیفکر کردن؟ا یچ نایا هه

 «دلناز؟»گفتم:  آروم

 «هوم؟ »گفت:  یخواب آلودگ با

 چند سالشه؟ نیبه نظرت شرو-

 و پنج سال کمتره. ستیاز ب-

 ؟یدونیازکجا م-

 و چهار سالشه. ستیتره حتماب کیاز سروش کوچ نمیو پنج سالشه خب شرو ستیآخه سروش گفت که ب-

 نسبت بهش دارم. یحس خوب نمیکنجکاوم ساشا رو بب یلیاوهوم. من خ-

 بتونه تو رو نجات  بده  کنمیمنم حس م-

 ؟یازک-

 .نیاز دست شرو-

 .ری. شب بخمیبخواب رمیبگ الیخیب-

 شبت خوش.-

 .ناستیا ی کهیداداش کوچ نیو دو سالش باشه نکنه ا ستیب ای کیو  ستیب دیرسیبود. به نظرم م اوشیمشغول س فکرم

 

 

 

 .یترهم شد ونهید یبود ونهیبابا دلبر د نه

 زور  تونستم بخوابم. به

 «گوساله پاشو. یدختره  یهو»اومد که گفت: نیشرو یصدا
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مرگم رو  یکپه  خوامیاالن م کنمینحست رو تحمل م ی افهیبشم ق داریبه قران ب یداریاوف تو خوابم دست از سرم بر نم-

 .یبزارم اگه اجازه بد

 .دیدستم رو کش یکیکردم  حس

 بهش زدم. یلیس کی هیبدونم ک نکهیشدم و بدون ا داریخواب ب از

 .دمیکش غی. از ترس جنهیشرو دمیاکره چشمام رو باز کردم  که د با

 «رو  روشن کنم. فتیتکل امیتا ب نییگمشو برو پا»به خون نشسته  داد زد:  یبا چشم ها نیشرو که

 «غلط کردم. دیشما دونستمیبه خدا نم»ترس و التماس گفتم:  با

 «گمشو.: »دادزد

 رفتم. نییتخت بلند شدم و بدو بدو به سمت پا یاز رو باترس

 «خانوم نجاتم بده. نهیتوروخدا آد» شدم وگفتم:  میخانوم قا نهیپشت سر آد رفتم

 شده؟  یچ-

 من رو بکشه. خوادیم نیشرو-

 ؟یکرد کاریمگه چ-

 به خدا. چیه-

 .«کشهیحضرت جن  االن من رو م ای»گفتم: « دلبر؟»که گفت:  نیداد شرو یصدا با

 «؟یکرد کاریدختر بگو چ»گفت:  نهیآد

 زدم. یلیمنم فکر کردم دلنازه بهش س دیدستم رو کش یکیصبح  زهیخب چ-

 «ات رو بخون. ؟فاتحهیکرد کاریدختر چ»رفت وگفت:  نهیآد یاز رو رنگ

شکمم  یبرداشت و به سمتم اومد .چاقو رو رو زیم یبزرگ رو از  رو یاز چاقوها یکیوارد اشپزخونه شد و  تیبا عصبان نیشرو

 «؟یزد یلیس یبه ک»گزاشت و گفت: 

 خر. کیواهلل، به  چکسیه-

داد  یتو شکمم احساس کردم که هماهنگ شد با صدا یشکمم فشار داد که سوزش یتر شد و چاقو رو رو یحرفم عصب نیا با

 ...ینفر که صداش صدا کی

 

 

 

 «؟یکنیم یچه غلط نیشرو: » زدیبود که داد م سروش

 ازم فاصله گرفت. نیشرو

 «چه خبره؟ نجایا»بهم نگاه کرد و گفت: باتعجب

 بهت نگاهش کردم. با

 .«ادیبهت نم ؟یکنیچرا چشمات روگرد م ه؟یچ»گفت: نیشرو

 نگو. یچیبهم اشاره کرد که ه سروش

 «لطف کردن من رو گرفتن.  فتادمیمن داشتم م یچیه زهیچ: »گفتم

 پشت کردم. دستم رو گذاشتم رو شکمم. بهشون

 بود. یمقدار پاره شده بود و دورش خون کینبود. لباسم  ادیبود اما ز یانداختم که خون یدستم نگاه به

 .«رمیمن م»گفتم:  یتند

شکمم وباخشم  ی. برگشتم سمتش. چشماش از چشمام سرخورد رودیدستم رو کش نیبه سرعت رد بشم، که شرو وخواستم

 «؟یکرد کاریشکمت رو چ»گفت: 

 .«یچی... هی... هیه»پته گفتم:  باتته

 «؟یخودت رو بکش یخواستیدروغ نگو. م»زد:  داد

 نه به خدا.-

 ؟یپس چ-

 ریدلبر جلو اومد و چاقو به لباسش گ یشد. چاقو رو که جلو بردم اتفاق شیبا من شوخ»بگم که سروش گفت:  یچ دونستمینم

 «شد.  ینجوریکرد و ا

 «گه؟یراست م» که انگار تو شَکه  به من نگاه کرد و گفت:  یطور
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 .«دیاریها در ب یمسخره باز نیاز ا نمینب گهید»آره تکون دادم که گفت:  یبه نشونه  یرو چندسر سرم

 رو گفت و از آشپزخونه خارج شد. نیا

 

 

 

 «کنم.   سیچشه؟ به خدا کم مونده بود شلوارم رو خ نیا: »دمیسروش پرس از

 . «یزوده بفهم یلیچون هنوز خ یاالن؟ نه بهتره بعدا بفهم یول دیفهم یخودت خواه الیخیب»سر داد وگفت:  ییا قهقه

 به خدا. ترکمیم ییمن از کنجکاو یول-

 رفت. رونیاز آشپزخونه ب یو بدون گفتن حرف اضافه ا دیخند

 خب. ایعوض رمیمین م. االن ممونیم

 زدم بهش و بعد بست امش. نیبرگشتم اتاق و لباسهام رو  عوض کردم و شکمم رو شستم و بتاد یاعصاب زار با

 بود. یکیهم نداشت چون زخم کوچ هیبه بخ ازین

 .ادیمثال خان ب یو امشب قراره ساشا گذشتیهم م یها پ روز

 .نیشرو یلنگه  ادیدرب یکی خوادیکرده و م فیاز ساشا تعر یادینظرم سروش ز به

 «دخترا؟ » خانوم وارد آشپزخونه شد وگفت:  نهیکه آد میکردن خونه و حاضر کردن تدارکات بود زیتم درحال

و  هیامشبتون رو گذاشتم تو اتاقتون، دلبر لباس تو مشک یلباسا»سمتش که گفت:  میالل برگشت یو،دلناز و اون الله  من

 « .یدنینوش ییرایمسئول پذ

 خب باشه.-

 . «یو تدارکات شام لیوسا یدلناز لباس تو بنفشه و مسئول جمع آور»گفت :  نهیآد

 چشم-

 .یکنیاما تو الله لباس توهم بنفشه و به دلناز کمک م-

 چشم.-

 «هست؟ یحاال لباسامون چه شکل: »گفتم

 تو اتاقتون. دیریکه االن تو و دلناز م نهیمهم ا ستیاونش مهم ن-

 «؟یکه چ: »دمیپرس ییباکنجکاو

 «م؟ینکنه  ما قراره کار نکن» باذوق ادامه دادم:  وبعد

 .میبزن التونیبیم بلیبه اون س یدست هی دیخان گفت با نیشرو رینخ-

 « زنمیخودم دست م اید؟بیچرا شما زحمت بکش»گفتم:  یرو گرفتم ول منظورش

 .دمیلبم کش یرو باال ودستم

 «نشدم. یاقتون تا عصبات دیبدو»کرد وگفت:  یاخم نهیآد

 کو گوش شنوا. یبحث نکن ول گمیدلناز م نیمن به ا ی. همیجون رفت نهیچشم آد-

 اتاقمون. میخنده که من و دلناز رفت ریاشون زدن ز همه

 و بنفش بود. یکه نظرم رو جلب کرد دوتا لباس مشک یزیچ نیاول میاتاق که شد وارد

چالق  بگه ما  نیشرو نیبه ا ستین یکی. بابا میتر نیسنگ میرو نپوش نیا ه؟یچ گهید نیا نیحس ای»زدم:  غیوج کینزد رفتم

 .«ابوی ی کهی. مرتدهیما برگز یرو برا یلباس نینه مهمون که همچ میخدمتکار

 «عاشقش شدم.  یچقدر خوشگله! وا»باذوق گفت:  یلیدلناز برعکس من خ اما

 «پوشمیرو نم نیا اهیمن که صدسال س گه؟یم یچ نیا گمیم یخدا من چ یا»و گفتم:  میشونیدونه زدم به پ کی

 «دعوا ندارم دلبر. ی. حوصله یکنیغلط م یلیتوخ»گفت:  تیباعصبان دلناز

 

 

 

 کوتاه خواهر من. یلیکل کلش سه وجبه. بابا خ یرو وجب کن نیآخه دلناز ا-

 ییجورا کی نجایما ا ؟یراه انداخت خوامیاون رو م وامخیرو م نیشوهرته؟ که ا یخونه  یفکر کرد ه؟یچ»گفت: تیبا عصبان دلناز

 ؟یفهمیدختر م میآیبه حساب م ریاس

 .میستین نیاز ا شتریب میریکردم. حق هم داشت.  ما اس بغض
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 اون ادامه اش نداد. شترازینگفتم ودلنازم ب یزیچ

 وارد شد. یکیاتاق به صدا در اومد و  در

 سالم خانوم خوشگال.-

 .میوسالم کرد میکرده بود نگاه کرد شیآرا یکه کل یو  دلناز به زن من

 «خوشگلتون کنم. یتهران اومدم که کل  یشگرهایآرا نیاز بهتر یکیمن.  یزایام عز دهیمن سپ»گفت:  زنه

 «ه؟یخوشگله. اسمت چ کنمیاول از تو شروع م»نگفتم که رو به من گفت:  یزیچ

 دلبر-

 . «آدیچقدر بهت م یاوخ»گفت:  یلوس بالحن

 ممنون یلیخ-

 خوشگل ترت کنم. نیکه از ا نیبش-

 گفتم و نشستم. یا باشه

 باز تنش بود. یلیتاپ خ کیفقط  رشیرو درآورد که ز مانتوش

 زن باز موند. نیا ییایح یاز ب چشمام

 .ارهیلباسش رو در ب شهیروش م چطور

 مش؟یشناسیما که اصال نم یجلو اونم

 به مشغلت برستو برو  الشیخیب

 وجدان جان یخوبه گفت چشم،

 «سرت رو درست بزار. »در آورد و گفت:  فشینخ از ک هی زنه

 سرم رو درست کرد. وخودش

 «حضرت جن.  ای»و گفتم:  دمیکش یبلند غیصورتم انداخت ج یکه رو یبند نیبااول

 یبعد بند

 یامام عل ای-

 یبعد یبند

 امام حسن ای-

 یبعد بند

 نیامام حس ای_

 یبعد بند

 نیالعاد نیامام ز ای-

 . «زنمتیم یاریبه خدا اسم اماما رو ب» گفت: دهیسپ یبعد بند

 اما.... ایخدا جزغاله شدم  ای سوزهیم یلیخ سوزهیم سوزهیم یآ یآ یباشه بابا. آ -

 «اما ، امام نه ها ،اما.» گفتم: پدهیس ی افهیق دنیبا د اما

 هم خنده اش گرفت. دهیخود سپ که

 رو که انداخت  یبعد بند

 زدم. غیج دوباره

 .سوزهیم سوزهیجون م دهیسپ یآ-

 شدن. انیو سروش تو در نما نیباز شد و شرو یبد یدفعه در با صدا کی

 «سوزه؟یم یچ»گفت:  نیشرو

 سوزمیمن م یآ-

 سوزه؟یکجات م-

 «کجا به نظر تو؟»نگاهش کردم وگفتم:  متفکر

 «هرجا ممکنه.»وگفت:  دیخند طونیش

 سوزهیمنحرف خان صورتم م ریهاها ها نخ-

 کردن رو در آوردم. هیگر یو دوباره ادا 

سوختم کباب شدم.  یآ»زدم:  غیانداخت که ج گهیبند د کیتوجه به اون دوباره   یب دهیخنده که سپ ریوسروش زدن ز نیشرو

 .«غمبریپ یدده وا یننه وا یوا
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 « د؟یخندیم دیکه دار دیدرد مگه شما من ا»گفتم:  خندنیدارن م نیسروش و شرو دمید یوقت

 «بگو گل من؟ یمنظورت چ قایاالن دق»باخنده گفت:  سروش

 زحمت اون بالشت رو بده. یول کن ادامه بده اما قبلش ب نارویجون ا دهیاصال به توچه خله من؟سپ-

 از اتاق نره. رونیب غمیسر بالشت رو گاز گرفتم تا ج کیرو بهم داد که  بالشت

 «کنم. شتمیآرا خوامیسرجات که م ینیشیم» درد، بند انداختن من تموم شد که گفت:  یبعد کل خالصه

 باشه اما کم ها.-

 باشه-

 من بود. شیهم مشغول آرا یا قهیدق ستیرو درآورد و ده ب شیشیآرا لوازم

 «تو یشد ییدختر عجب هلو یوا»وگفت:  دیکنار کش دهیسپ

 «بگو به خدا! »باز گفتم:  شین با

 به خدا _

 .ستمیمنم؟ نه واهلل من ن نیانداختم. اوه ا یبه خودم نگاه نهییآ تو

 شدم. کار دلنازم تموم شد اونم از من خوشگل تر شده بود. گهید یکیخوشگل شده بودم. اصال  یلیخ

 شاد و سربلند به ما نگاه کرد. یا افهیبا ق دهیسپ

مهمونا هم  واشی واشی. نییپا میو رفت میبلند شد ورفت. لباسامون رو تنمون کرد قهیچند دقکه بعد  میتشکر کرد ازش

 اومدن.

 

 

 

 دارانهیرو به سمت مهمون ها بردم که مردها  نگاه خر یدنی. نوشنییپا دمشیکشیلباس بود و م یسره دستم رو کیکه  من

 بهم انداختن که بهشون بد نگاه کردم و رفتم.  ییا

 نگاه ها به سمت پله ها رفت. یکه  همه  کردمیتعارف م یدنینوش داشتم

 اومدن. نییاستوار و باجذبه پا یوسروش با کت وشلوار قشنگ نیشرو دمیکه د برگشتم

 کردن و کل سالن رو دور زدن. کیمهمون ها سالم وعل یهمه  با

 . «نجایا ایدختره ب یهو»گفت:  کوتوله یدایاز مهمون ها و بهش تعارف کردم که ش یکیرو بردم سمت   یدنینوش

 «واسه تو وامثال  توئه.  یهو»باال انداختم وگفتم:  ییابرو

 بهم نگاه کردن. یمفتخر ی افهیباال انداختن و با ق ییکه ابرو  نیرفت که رفتم سمت سروش و شرو یچشم غره ا بهم

 .نیانداخت که با سر خوردم زم ییپا ریز کی یعوض یدایدفعه ش کیتعارف کنم که  دایهمه اشون تعارف کردم ورفتم به ش به

هم  ییرایبه درد پذ ی. حتیآشغال یلیخ ؟یوحش یچته دختره »گفت:  تیبا عصبان دایرفت تو شکمم. ش شهیاز ش هیتک کی

 «ارزشت همون پونصد تومنه  ،یخورینم

 ذهنم تکرار شد پونصد تومنه پونصد تومنه پونصدتومنه. تو

 ریرفتم نشستم ز یپشت اطیرفتم و بدو بدو به سمت ح اطیعقب ازشون فاصله گرفتم به سمت ح تو چشمام پر شد عقب اشک

 از درخت ها. یکی

 نفر اومد. کی یقدم ها یصدا کدفعهیکه  کردمیم هیرو بغل کرده بودم و گر زانوم

 که به چشمم اومد یزیچ نیاول یکیاز جام بلند شدم که تو اون تار باترس

 

 

 

 « ؟یهست ییوالیه ی. تو گربه اجنی»در برابر اصل چشم گربه ها بود. گفتم:  یکه کپ یچشم آب دوتا

 «از جنس نرش، درسته؟ یگربه ا یوالیه» دارن. گفتم: فیگربه جان نر تشر دمیقهقه اش اومد که فهم یصدا

 به جلو اومد. یجان لطف کردن و قدم والیه

 دارن. فیرنه، جناب انسان تش دمیاش د دمید ییتو روشنا یوقت

 «شما؟:»گفتم

 «از نوع نرش.  یگربه ا یوالیه»گفت:  باخنده

 . حاال بگو.دمیهاهاهاها خند-
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 رو؟ یچ-

 ؟ییا یتو ک نکهیا-

 از تو بپرسم خانوم خوشگله. دیمن با-

 بپرسم. دیمن با رمینخ-

 بگو تا بگم.-

 من دلبرم.-

 منم ساشام.-

 ؟ییتو ا کردنیعه ساشا ساشا که م-

 .گهیگفتن. خب دختر منم د ینه پسرعمه ام رو م-

 «؟ییا نیدوست شرو»رو درآوردم که گفت:  اداش

 «من خدمتکار جنابم. رینخ»زدم و گفتم:  یپوزخند

 «؟یگیدروغ م»گفت:  باتعجب

 .نیاز خودشون بپرس اتشمییجز قتهیحق رینخ-

 «خل؟ دا دیبر خوادینم» اومد کنار من نشست منم نشستم وگفتم: الیخیب

 نه.-

 «وا چرا؟ : » دمیپرس باتعجب

 رو ندارم. یشلوغ یحوصله -

 «دلبر؟»نگفتم که گفت:  یزیچ

 بله؟-

 شده؟ ایتو نبود من چ-

 .نجامیا ستین شتریدوهفته ب کیمنم نزد دونمینم-

 «ساشا خان؟» دادم: ادامه

 ساشا-

 هان؟-

 من نبند. شیبه من بگو ساشا، اون خان رو به  ر گمیم-

 «ساشا؟»وگفتم:  دمیخند

 جونم؟-

 ؟یشناسیم اوشیس-

 . چطور مگه؟کمونهیآره داداش کوچ-

 بودم کنجکاو شدم. االن کجاست؟ دهیاسمش رو شن یچیه-

 اما خدا داند. نیگفته رفته چ نیشرو-

 «که برات تعجب داشته باشه. گمیرو م یزیچ کیبهت اعتماد کنم  یروز کیاگه »نگاه کردم وگفتم:  بهش

 اون موقع. باشه تا-

 «است؟ ونهیتون د نیشرو: » دمیپرس

 «ه؟یبه ک یک ه؟یبه چ یهم ندارم که چ یو خبر کامیوقته آمر یلیمن خ»و گفت:  دیخند

 «؟ییاونجا یاز چندسالگ»وگفتم:  دمیخند

 .یاز دوازده سالگ-

 . «دیهم پول خرج کرد یاوه چه خبره؟ حتما کل»گفتم:  باتعجب

 «خرج کنه؟ ی. آدم پولش رو واسه بچه اش خرج نکنه واسه کیو برازندگ یخب دارندگ»زدم وگفتم:  یوبعدپوزخند

 .«میداشت یدرست و حساب یخانواده  کی مینداشت یچیه میکاش پول نداشت»وگفت:  دیخند

 .یدرست و حساب ینه خانواده  یکه نه پول داشته باش نهیبدتراز اون ا-

 

 

 

 .یزنیبا درد حرف م یلیخ-
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 .زنهیبا درد حرف م دهیکه درد کش یکس-

 ؟یدیکش یانقدر سخت-

 . «یشینم نیاگه تو هم سر پونصد تومان بفروشن بهتر از ا»زدم و گفتم: پوزخند

 «؟یچ» وبهت گفت: تیعصبان با

 واضح تر؟ نیمن رو فروختن از ا-

 ؟ی؟سرچیبه خاطر چ-

 رو فروختن به بابات. میبابام باخت و من و  آبج ونیلیم کیبابات و داداشام قمار کردن و -

 .«یگیدروغ م یامکان نداره دار»بلند شد وگفت:  ساشا

 «بهت بگه. تونهیم یبپرس یاز هرک ؟یدروغ واسه چ» پوزخند گفتم:  با

 «داخل دلبر. میپاشو بر»وگفت:  دیخوش حالتش کش یدستش رو تو موها تیباعصبان

 .«میبر»وگفتم:  پاشدم

 نگاه ها به سمت ما برگشت. یدفعه  همه  کیداخل که  میساشا رفت ههمرا

 «داداش گلم برگشته.»ساشا گفت:  دنیبا د سروش

 به سمت ساشا اومد و بغلش کرد. و

 خون گرم. یلیو خ هیسروش معلوم بود که پسره مهربون یطبق گفته  ساشا

 پشتش به من بود. ولهداکوتیرفتم. ش تیجمع نیبه سمت ساشا هجوم آوردن منم از ب همه

 هوا رفت. غشیپاش و محکم فشار دادم که ج یپام رو گذاشتم رو نیهم یرو ندم برا شیاحترام یجواب ب تونستمینم

 .شعوریها حقته ب ها

 بفهمه از اونجا دور شدم و به سمت اتاقم رفتم. یکس نکهیقبل از ا عیسر

 

 

 

پس به  ستیحواسش به من ن یکه کس یشلوغ نیبه سرم زد. تو ا یطانیفکر ش کیاتاقم لباسام رو عوض کردم که ناگهان  تو

 سرعت رفتم باال.

 .دیبه گوشم رس اوشیهق هق س یسوم بودم که صدا یطبقه  تو

 نشسته بود. یکیتو تار چارهیدلم واسش سوخت. در اتاقش رو زدم و وارد شدم. ب یلیخ

 «دلبر.  اوش؟منمیس»اتاقش رو روشن کردم وگفتم:  المپ

 ؟ییلبر؟تود-

 ؟ییآره منم، تو کجا-

 شدم. اوشیو به سمت عقب برگشتم. که رخ به رخ س دمیکش یبلند نیشونه ام ه یرو ینشستن دست با

 «؟یدیساشا رو د»لبخند بهم زد وگفت:   کی شیاشک یهابا چشم اوشیس

 .«نییپا میآره اتفاقا اومدم تورو صدا بزنم بر»زدم و گفتم:  یلبخند

 ؟یکنیم یشوخ-

 ؟ییا ینه چه شوخ-

 دلبر. تونمینم-

 خب چرا؟-

 ؟یبدون یخوایم-

 .یکنیکه فکرش رو م یزیاز اون چ شتریب یلیخ یآره حت-

 .نجایا ایباشه، پس فردا شب ب-

 «ا؟یقول داد»رو درشت کردم و گفتم:  چشمام

 «باشه قول.»وگفت:  دیخند

 اوش؟یس یپسر خوب. راست نیآفر-

 بله؟-

 است؟ ونهید نیشرو-

 چطور؟-
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 نبود. ادشی یچیبه خودش اومد ه نیسروش داد زد و شرو یمن رو با چاقو بزنه بعد وقت خواستیم شیچندوقت پ-

 .گمی. فردا اونم بهت مهیطوالن انشیاونم جر-

 کنم. طیکوتوله رو خ دایباشه پس من فعال برم تا اون ش-

 . «رهیگیدرضمن بزار المپ روشن باشه آدم دلش م»وگفتم:  سادمیوسط اتاق ا یول رونیبدو بدو از اتاق رفتم ب و

 نگفت. یزیوچ دیخند

راز تو خودش جا  یکل شییبایعظمت و ز  نیا یعمارت با همه  نیافتاده؟ ا یچه اتفاق یعنی ایتو اتاقم. خدا نییسرعت رفتم پا به

 داده.

وسط سروشه که  نیشده، و ا نیشدن شرو یتو اتاق، وعصب اوشیشدن س یزندان نجا،یکه باعث دور شدن ساشا از ا ییها راز

 .دارهیداره خانواده رو نگه م

 

 

 

 یافتادم که حواسم باشه دوباره سوت نیسرجام نشستم و به فکر ا عی. سردمیاز خواب پر نیداد شرو یداد و ب یبا صدا صبح

 ندم.

 .نییتخت پرت شدم پا یوبهم زد که از ر یلیشد و چنان س کمیوارد اتاقم شد و نزد نیشرو  

 «هان؟ ؟یداشت کاریه*ر*زه تو با برادر من چ»سمتم حمله ور شد و گفت:  به

 به خدا. یچی... هی.. هیه-   

 «دروغ نگو آشغال. »بعد رو زد و داد زد:  یلیس

شده بود. کمربندش رو درآورد که رعشه به تنم  ونهیولم کنه اما اون د گفتمیو م دمیکشیم غیکرد به لگد زدن. ج وشروع

 افتاد.

 وشروع کرد با کمربند زدنم. «؟یگیه*ر*زه به من دروغ م: »گفت

 نبود که کمک کنه. یاما کس خواستمیو کمک م دمیکشیم غیکه اشک تو چشمام پرشده بود. ج زدیمحکم م انقدر

سرم حس  یتو ییکه حس گرما دمیبه سرم کش یمربند که دستضربه اش ختم شد به ضربه به سرم اونم با سگکه ک نیآخر

بود که باعث  یچند نفر غیج یصدا دمیکه شن یزیچ نیرفت و آخر اهیرفت و چشمام س جیسرم گ میدست خون دنیکردم و با د

 شد

 

 

 

 شد. اهیس اهیو چشمام س دمینفهم یزیمن چ گهیاما د رهیازم فاصله بگ نیشرو

 نبود. ادمیهم  یزیکجام و چ دونستمیبودم. نم دیاتاق سف کی چشمام رو که باز کردم تو 

 یب یزهایکه هرروز سرچ رمیمن انقدر حق یعنیآوردم. بغض کردم.  ادمیبه مغزم فشار آوردم تمام اتفاقات رو به  یوقت اما

تاوان بدم؟  دیگناه من با نیبه کدام بوده؟ چرا به من گفت ه*ر*زه؟ یگناهم چ کارکردم؟یمگه من چ کنه؟یارزش من رو شکنجه م

 کردم و خودم خبرندارم؟ کاریمن چ

 .زدمیوبا خدا حرف م کردمیم هیبکنم. گر هیباعث شد بغضم بترکه و شروع به گر نایا نیهم

که  ییمن بود. اون از کتک ها یچشما یاو... او... او... اون  از مرگ مادرم که جلو دمیند یوقت خوش چیچرا من؟ چرا ه ایخدا »

 نیا تونهیتحمل کردم طاقت آوردم اما قلبم طاقت نداره نم ای. خدادمیکه کش ییها یخوردم و اونم از بدبخت هایاز اون عوض

 « رو قبول کنه. دمیجد یعذاب ها

باش خودت رو نباز   یو قو اریآره طاقت ب ار،یقلبم طاقت نداره، نداره، نداره. اما قلبم طاقت ب»ام وگفتم:  نهیس یزدم رو ضربه

 .کنمیرو م نکاریاگه من دلبرم ا یوفتیبه پام ب کنمیم یکار نشونمتیم اهیبه خاک س نیخودت رو واسه انتقام اماده کن. شرو

 «خان. نیباش شرو منتظر

 

 

 

 اشکام رو پاک کردم و خودم رو به خواب زدم. عیدر اومد. سر ی رهیشدن دستگ نییباال پا یصدا

 .کردیم هیکه داشت گر اومدیدلناز م یصدا
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 «؟یآخه وحش یدار کاریدختر چ نیتو با ا نیشرو»ساشا اومد که گفت:  یصدا

که  آدینم ادمیکار رو نکردم. کار من نبود من اصال  نیادامه نده درضمن من ا گهید ،یتو خونه گفت یهزار سر»گفت:  نیشرو

 «کنم. یکار نیام  باهاش همچ ونهیمگه د گمیکرده باشم. به خدا دروغ نم یکار نیهمچ

 دروغ و دروغ و دروغ و دروغ. نهی. کارش اگهی. هه بازم داره دروغ ملب هام نشست یرو یپوزخند

 .دارشدنهیوقت  ب گهیاالغ. د یکهیکنه مرت هیکه کارش رو توج یرو زده به خنگ خودش

 آخ-

 «کجاست؟ نجایا د؟یا یشما ک: »اشون به سمتم اومدن که مثال با بهت نگاهشون کردم وگفتم همه

 «خواهر قربونت بشه حالت خوبه؟»بغلم کرد وگفت:  دلناز

 .کنمیم یاحساس کوفتگ کنهینه بدنم درد م-

 «حالت خوبه دلبر؟»اومد وگفت:  کمینزد ساشا

 مارستانه؟یب نجایا ستیگفتم که نه، حالم خوب ن-

 «کجا باشه؟ یخواستیپس م»گفت:  نیشرو

 ادمیرو  یدادیکه عذابم م ییتمام لحظه ها نمیبیبرو. تورو که م نجایمن. تو از ا هیزندگ یتو حرف نزن نابود کننده »زدم:  غیج

 .«نجایبرو از ا آدیم

 «برو. »زدم: غیاز قبل ج وبلندتر

 «شده؟چه خبره؟ یچ»چندتا پرستار اومدن داخل وگفتن:  که

 . «نمشیبب خوامینم دیببر نجایرو از ا شونیا»گفتم:  که

 .«دیبر نجایتر از ا عیآقا لطفا سر»گفتن:  نیها رو به شرو پرستار

 نداشت. ییمعنا یچیه یروزینه پ ینه غم نه خوشحال دیتوش نبود نه  خشم نه تهد یمعن چیبهم انداخت که ه ینگاه نیشرو که

 دستام احساس کردم. یرو رو یدست یاعصاب به سقف اتاق نگاه کردم. که گرم یبالشت و ب یسرم رو پرت کردم رو یکالفگ با

 «؟یآروم شد: »دیبه صاحب دست که ساشا بود انداختم، پرس یو به سمت اون دست کج کردم و نگاه سرم

 باشه. ادتی شهیخاموش نم وقتچیخشم وجودم ه-

انتقام   نیکار رو دلبر، تو ا نیکه به ضررته، نکن ا یکاشت تو بذر انتقام رو تو دلت شناسمیاحساس تو رو خوب م نیمن ا-

 جز خودت. نهیبیضربه نم چکسیه

 .میرسینشده بود اما کم کم به اونم م اهیس اهیشده بود س کیاما دل من تار گفتیدرست م دینگفتم. شا یزیو چ دمیکش یآه

 و کنار نشسته بود. گفتینم یچیآروم بود و ه شهیطبق هم چارهیب دلناز

قرار بود امشب بهم  اوشیبمونم س نجایامشب ا خوامیخدا من نم یبمونم و فردا مرخص بشم. ا مارستانیشد اون شب ب قرار

 .تونمینم گهیآشغال االن د نیرو بگه اما به لطف شرو یهمه چ

 ؟یک مدیبمونه اما نپرس شمیپ یکی. قرار بود اون شب دمیداغون گرفتم خواب یاعصاب با

 شدم. داریباچشمام از خواب ب دینور خورش میبا برخورد مستق صبح

 

 

 

 بود کردم. دهیمبل خواب یکه پشت به من رو یبه  پسر یجام که بلند شدم نگاه از

 اونجاست؟ یک یعنی

 .دادیتکون خوردن رو به من نم یاجازه  یلعنت یطرف هم اون سرم ها کیو از  دمیترکیداشتم م یفضول از

 شوم به خاطر مرگ مادرم که.... یبه خاطر اون خاطره  دمیترسیاز خون م تینها یب

 .خواستمینم خواستمینم ادیب ادمی خواستمیسرم گذاشتم. نم یرو رو دستم

 .ادیب ادمی خواستمینم چوقتیشب رو ه اون

 .کردیاون شب به سرعت از مغزم عبور م یصحنه ها اما

 یزن نیمادرم نه، اون همچ چوقت،یه ادیب ادمی دینبا خوامینم خوامینم خوامینم》سرم فشار دادم وگفتم:  یرو رو دستم

 《.خوامیزنه پاک و خوبه، نم کی ستین

 خوردن بدنم به روبه روم نگاه کردم. باتکون

 ادیب ادمی یچیه خوامی. نمخوامینم》بهش نگاه کردم وگفتم:  اومدیم نییکه از چشمم پا یمتعدد یو با اشک ها دیترک بغضم

 《.خوامی. ساشا نمچوقتیه چوقتیه چوقتیه ادیب ادمیاون شب  خوامینم
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 《باش دلبر آروم باش. آروم》وگفت:  دیشد. ساشا بغلم کرد و سرم رو بوس شتریو ب شتریاومدن اشک هام ب نییپا سرعت

 کار رو نکرده. نیکار رو نکرده بود اون ا نی. اون اخوامیساشا نم-

 نکرده. یکار چیباشه دلبر آروم باش اون نکرده. ه-

 《باشه؟》دستاش گرفت وگفت:  نیازم جدا شد و صورتم رو ب وبعد

 《باشه قبوله. باشه》زدم و گفتم:  یلبخند یاون همه غم و ناراحت نیب

 《لوس. ی دختره》زد وگفت:  یلبخند

 《.یلیساشا خ یخوب یلیخ》بغلش وگفتم:  یاراده خودم رو پرت کردم تو بدون

 .یفسقل گهید یقرار بود لوس نش ـسیه- 

 《ذوق. یب یخودت لوس》و گفتم:  دمیخند

 《ذوق ام؟ آره؟ یب من》وگفت:  دیخند

 یلـیآره خ-

 《م؟یرو ببر یفسقل نیا میتونیم نهیبب ادیدکترت رو صدا کنم ب برم》خنده گفت:  باهمون

 و داداشت. یخودت یفسقل-

 بپرسم کدوم داداشم؟ شهیآهان اونوقت م-

  یبپرس شهیام نه نم-

 .نشستیبود و به دلم م یرفت. ساشا رو مثل دادمهر دوست داشتم پسره خوب رونیواز اتاق ب دیخند

 استراحت کنم و کار نکنم. دیبا یبرم اما چند هفته ا تونمیام کرد وگفت که م نهیاومد و معا دکتر

 خدا بدنده گفتن. همه اومدن بهم میبه خونه رفت یوقت

 که کردمیاتاقم بودم و استراحت م تو

 

 

 

 افتادم. اوشیس ادی

امشب  یچطور نمیکه بب کردمیحتما هرجور که شده. تو اتاقم بودم و داشتم دو دو تا چهار تا م اوشیس شیبرم پ دیبا امشب

 《.دییبفرما》دفعه در اتاقم به صدا در اومد و گفتم:  کیکه  چونمیدلناز رو بپ

 《 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو》داخل شد. با اخم گفتم:  نیباز شد و شرو در

خاله  یخونه  یفکر کرد هی. خودم بهت رو دادم. چیپر رو شد ؟یریگیم افهیواسه من ق ه؟یچ》هم بهم اخم کرد و گفت:  اون

 《؟یدیفهم رمیاست؟ من هرجا دلم بخواد م

 《.یمن رو کتک بزن یدرسته حق با توئه. اما توهم حق ندار آره》خودم رو نباختم و گفتم:  یداشت ول حق

 《شه؟یم یکتکت نزدم، بفهم دختر. در ضمن اگه بزنمت چ من》زد و گفت:  پوزخند

 .یحق رو ندار  نیتو...تو ا-

 چرا اون وقت؟-

 .یستیچون تو صاحب من ن-

 ؟یفهمیم دمتیمن صاحبتم و خر یدر اشتباه یلیاتفاقا خ-

 نگفتم. یزیو چ دمیکش یآه

 《.هیحالت عال شهیهات معلوم م یزبون باز نیحالت چطوره؟ که از ا نمیبب خواستم》گفت:  نیشرو

 《خان؟ نیشرو》نگفتم که خواست بره که گفتم:  یزیو چ دمیخند

 بله؟-

 بخوام؟ یزیچ کیازت  شهیم-

 بگو!-

 .دیبد گهیاتاق د کیبه دلناز  شهیم-

 چرا؟-

 بشه. تیشم و باعث بشم دلناز اذ داریمدت ممکنه شب ها ب نیچون تو ا-

 براش اتاق آماده کنن. گمیباشه م-

 اما...-
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 ؟یاما چ-

 رو بهتون گفتم؟ نیدلناز نفهمه من ا شهیم-

 چرا؟-

 فکر کنه ازش خسته شدم. دیاوف خب شا-

 .گمیباشه نم-

 ممنون-

 رفت. رونینگفت و از اتاق ب یزیچ

 دیعمارت با نیا یمعما دنیفهم یکنم؟ برا کاریناراحت شد. خودم هم دلم سوخت اما چ یاتاقش و کل رفت به شب دلناز اون

 تنها باشم.

 به سمت باال رفتم. یواشکیبود که همه رفتن اتاقشون.  ازدهیساعت  شب

 .دمیکش یبلند نیکه ه دمیو خواستم در بزنم که صداش رو از پشت سرم شن سادمیا اوشیاتاق س یجلو

 《؟یمثل جن ها ظاهر ش یفقط بلد تو》وگفتم: برگشتم

 《؟یاومد یچ واسه》رو نداد و گفت: جوابم

 .یخودت گفته بود-

 نه امشب. شبیمن گفتم د-

 بودم. مارستانیاما من ب-

 چرا؟-

 .الیخیب-

 تو اتاقم تا بهت بگم. میباشه بر-

 گفتم و داخل شدم. ییا باشه

من و سروش و  خوندیدرس م کایتو آمر ساشا》و شروع کرد:  دیکش قیا نفس عمبود و چند ت سادهیکنار پنجره ا اوشیس

رو  یزندگ نیدختر ا کی ختیبهم ر میهفته زندگ کی ی. اما طمیگذروندیرو م یخوب یو باهم زندگ میداشت یخوب یزندگ نیشرو

 《.ییاتفاقات تو نیباعث تمام ا ینیبیکه االن م ینیو شد ا دیما از هم پاش یخراب کرد. زندگ

 《؟یگیم یچ ؟یچ》بهش نگاه و گفتم:  بابهت

 :گفت

 

 

 

 به تو داشت. ییکامل به خاطر تو نبود اما ربط ها یعنی

 ؟یمثال چ-

 اتفاقات پدر توئه. نیتمام ا یباعث و بان دونمیکه م ییخب تا اون جا-

 《نبود. شیمن اگه آه تو بساطش داشت االن اون وضع زندگ یتو؟ بابا یگیم یچ》زدم و گفتم:  یپوزخند

 ؟یچ یعنی-

 من نبوده. یکار بابا یکنیاشتباه م یعنی-

 که شناخته بودم. یتیو شخص افهیبا همون ق یامکان نداره. تو همون دلبر-

 .بهیوسط عج نیا یزیچ کیپس -

 ؟یچ-

 .شیشناسیهست که نم یباز نیتو ا گهید یکیخماره پس  شهیچون هم الیخ یپدر من رو که کال ب-

 ممکنه؟ یعنی-

 اش رو بگو. هیآره ممکنه اما تو بق-

 نیحال شرو نیا لیدل خوامیدورش بود. اول م گاردیماد گاردیدار بود و باد هیما یهوس بازه که کل یمرد عوض کیتو  یبابا-

 .میرو بهت بگم تا به من هم برس

 باشه بگو.-

 یمال تیبود. وضع یو خوشگل قی. عسل هم دختره الدادنیجونشون هم واسه هم م یعنیو عسل عاشق هم بودند  نیشرو-

حال بلبل زبون داشت درست  نیمعصوم و ساده و در ع تیشخص کیاطراف من  یبود و برخالف دخترها یشون درحد معمول
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 کیتو که از اول سر کار و  یبابا ؟یا چه خوش گذروندنتا خوش بگذرونن. هه ام رونیبا عسل رفتن ب نیشب شرو کیمثل تو. 

و عسل  نیشون شکرآب بود. اما اون شب بود که بابات هوس انتقام کرده بود. شرو ونیو بابام  م نیبا شرو یمشکالت خصوص

 خونه خرابه و... کیرو بردن تو 

 .دینفس سرکش کیو دادم دستش که  تمخیآب براش ر وانیل کیاش نذاشت که حرفش رو ادامه بده  یدر پ یپ یها سرفه

 《به عسل ت*ج*ا*و*ز کردن. نیشرو یچشم ها یجلو》ادامه داد:  قهیبعد ده دق و

 یعنیبد باشه؟  تونهیآدم تا چه حد م گه؟یم یاون...اون چ ؟یچ یعنیتوپ شده بود.  کی یاندازه  ادیاز تعجب و بهت ز چشمام

 بوده. گهید زهیچ کیشد؟ نه امکان نداره حتما  نیانقدر مهم بودن که باعث ا یمشکالت کار

نتونست  یبعد اون کس یزدن و کشتن اش ول ریچشمش به عسل ت ینابود شد جلو نیشب شرو اون》ادامه داد:  اوشیس

و  دیخندیکه م یا نینشد. شرو یقبل نیشرو گهیاز اون شب د نیهنوز هم دنبالشه. شرو نیکنه اما شرو دایبابات رو پ

 《براش رقم زده بود. ینجوریا یو باهمه خوب بود، زندگ خندوندیم

 نگاه کردم که اوشینفر از ترس به س کیقدم  یصدا دنیشن با

 

 

 

 《کمد. یتو بدو》گفت:  یتند اوشیس

 《داداش حالت خوبه؟ اوشیس》اومد که گفت:  نیشرو ینشستم. صدا یواریرفتم سمت کمد و رفتم داخل کمد د عیسر

 《کار رو با داداش ات. نیا نکن》گفت:  نیکه شرو ومدیدر ن اوشیاز س ییصدا

 نیشدن در خبر از رفتن شرو دی. کوبدیکش یپوف بلند نی. شروومدیازش در ن یینگفت چون صدا یزیباز هم چ اوشیس

 .دادیم

 رونیکمد ب یاز تو 《رفت. رونیب ایب》که گفت:  اوشیس یآروم در رو باز کردم و خواستم نگاه کنم که با صدا اطیاحت یبرا اما

 《ادامه بدم. تونمینم دلبر》عمارت پر رمز و راز رو بشنوم که گفت:  نیداستان ا یتا ادامه  نمیاومدم. خواستم بنش

 ...یول-

 .کنمیخواهش م-

موقع کردم که انقدر بد  نیفحش بلد بودم نثار شرو یراه هر چ یگفتم و به سمت در رفتم. تو ییباشه ا یتیو نا رضا ینیغمگ با

 مزاحم شد. اما

 

 

 

 ییجور ها کیچشمت به عشقت و  یسخته که جلو یلی. تصور اش خدهیکه اون همه عذاب کش سوختیم نیشرو یبرا دلم

که  یرو ندار نیقدرت ا ،یقدرت یآدم ب کیکه  نیحس حقارته حس ا یکه دار یناموست تجاوز کنن.  اون لحظه تنها حس ا

 .یمشت گرگ الش خور نجات بد کیناموست رو از دست 

داشت؟ تعجبم  گاردیهمه باد نیمن پول موادش رو نداشت، بعد اون وقت چطور ا ی. بابادمیرو من نفهم هیقض نیا یجا کی اما

 بود. نیاز ا

 اشتباه گرفتن؟ نکنه جن بوده؟ نکنه همزادم بوده؟ گهید یکیمن رو با  نکنه

 ؟یچ ینعی شم،یم ونهیدارم د ایاوف اوف خدا اوف

 شده؟  یهست که حل کردنش انقدر سخت و طوالن یچه معما ا نیا آخه

که به ساشا  یبهش دارم. درست مثل حس یخوب یلیحس خ کیاما  هیعجب یلیکه خ هیپسر اوشی. سدمیتختم دراز کش یرو

 دارم.

رو  لیاص یخانواده  نیا یهفته زندگ کی یهمه اتفاقات فقط ط نیلبم اومد. باورش سخت بود ا یرو یساشا لبخند یادآوریبا

 نابود کرده.

 فرو رفتم. یقیبه خواب عم دهیچشمام رو بستم و به سه نرس یباسرخوردگ
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البته بالنسبت خر. آخ چپه شد،  دادمیشدم فکر، ذهنم رو مشغول کرده بود. اما المصب مثل خر بو م داریکه از خواب ب صبح

 بالنسبت خودم.

 گرفتم. یدوش درست و حساب کیکردم و سمت حموم پرواز  به

 پام کردم و به سرعت به سمت اتاق ساشا رفتم. یو شلوار دمپا گشاد دمیپوش یبلند سارافون

 شده بود. یگالب یرو به روم، چشمام اندازه  یصحنه  دنیرفت در بزنم و مثل گاو در رو باز کردم که با د ادمی اصال

 و در رو بستم. دمیعقب کش عیسر یساشا نگاه انداختم ول یسرتا پا به

 خوردم؟ من چقدر عقلم کمه آخه. آبروم رفت. به سرعت به سمت اتاقم رفتم. یچه گوه ایخدا

 که تو اتاق ساشا بود برام مرور شد. ییقلنج انگشتام رو شکوندم. دوباره صحنه ا یکی یکیتخت نشستم و  یرو

 حوله دور کمرش بود. هینبود فقط  یچیتنم که ه نییکامال ل*خ*ت و پا یبا باال تنه  ساشا

خدا. داشتم تند تند عرق  یاتاقش؟ آ یتو یریمن چقدر خرم؟ آخه چرا مثل گاو بدون در زدن م ادیتوف تو روم ب یعنی

 .کردمیم

 من. یخجالت آور و زشت بود، البته برا یلیاون صحنه  خ دمیند راهنیکه داداشم رو بدون پ یمن یبرا

که در اتاقم باز شد و ساشا با لبخند مختص خودش وارد شد  کردمیکه شده بود فکر م یا یزیو به آبرو ر رفتمیاتاق راه م یتو

 《یمساو کی کی》وگفت: 

 《؟یگیم یچ》بود و گفتم:  نییپا سرم

 منم بدون زدن اومدم. یتو بدون در زدن اومد-

 《.الیخی...بی...بیب》تته پته افتادم و گفتم:  به

 چونه ام گذاشت و سرم رو باال آورد. ریز و دستش رو دیخند

 به من نگاه کن.-

 من دلبر》زدم بهش که گفت:  زل

 

 

 

 ؟یتو چ-

 .یدیبهم م یحس خوب یلیبگم که خ خواستمیمن...خب من م-

 تخت نشستم. ینگفتم. ساشا چونه ام رو ول کرد که ازش فاصله گرفتم و  رو یزیزدم و چ یلبخند

 سخت بود. یلیخوندن واسه ام خ یاز کتاب ها رو برداشتم و مثال خواستم بخونم. ول یکی

 که جوابم رو داد. دمیتا کلمه اش رو از ساشا پرس چند

 《دلبر؟》سر کتاب رو ازم گرفت و گفت:  آخر

 بله؟-

 ؟یشیسوال بپرسم ناراحت نم کی-

 نه بپرس-

 ؟یتو چقدر سواد دار-

 .میگذاشتن درس بخون ییخب ما رو به زور تا ابتدا-

 تا پنجم؟ یعنی-

 آره.-

 ؟یریبگ ادیرو  نهایو ا یو فارس یاضیرو مثل ر زهایچ یبعض یدوست دار-

 .شهیاما نم یلیآره خ-

 .دمیم ادیچرانشه؟ من خودم بهت -

 《؟یدیم ادیبهم  واقعا》زدم و گفتم:  یاز سر خوشحال یغیج

 آره.-

 《ازت. ی. واقعا مرسیمرس》ذوق زده بودم که ساشا رو بغل کردم و گفتم:  انقدر

 《من. یشاگرد کوچولو کنمیم خواهش》و گفت:  دیخند

 《باشه؟ م،یبخر لیبرات وسا میآماده شو باهم بر امروز》و ازش جدا شدم که گفت:  دمیخند

 باشه چشم-
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 《من ممنوع الخروجم. اما》گفتم:  یبا ناراحت میبر رونیاز خونه ب میکه گفته بود حق ندار نیحرف شرو یادآوریبعد با  یول

 《؟یچ واسه》گفت:  باتعجب

 خان گفته نیشرو-

 کردم. دییتا یلیخان اش خ یو رو 

 .ستین ینگران یپس جا یریم یتو حاضر شو با من دار-

 .آمیباشه م-

 رفت و منم به سمت کمد رفتم. رونیلباش از اتاق ب یرو یبا لبخند ساشا

 نباشه. یباز عیبپوشم که ضا یرو مشک میپس گفتم بزار همه چ شهیاز ست کردن  سرم نم یزیمن که چ ماشاهلل

 .دمیاونجا بود همون رو برداشتم و پوش یمشک یمانتو کی

 رو بپوشم؟ نیا تونمینم یعنی دمیپوشبابا من اون لباس کوتاه رو  الیخیقشنگ شده بود اما کوتاه و تنگ بود. ب یلیتنم خ یتو

هم کنار  یشال مشک کیکردم.  دایرو پ یمشک نیشلوار ج کیبودم که  یشلوار مشک کی. دنبال دمیمانتو رو پوش همون

 رفتم. یشیآرا زیگذاشتم و به سمت  م

 .شدیرو سرم م کیمات نیاما ا شهیسرم نم یچیهم ه شیآرا از

 .کردیم ییتو صورتم خود نما یلیرو به لبام زدم که خ یزرشک کیمات

 زدم که بد نشد، خوب شد. ملیکوچولو ر کی

 .ختمیر یطرف کیکه بهم اومد االنم  ختیصورتم ر یتو یطرف کیموهام رو  نجایاومده بود ا دهیروز که سپ اون

 نگاه کردم.  نهیسرم و مرتب اش کردم. به خودم تو آ یرو انداختم رو شال

 که در اتاق به صدا در اومد. شدمیانقدر قشنگ بشم. داشتم ذوق مرگ م کردمیشده بودم. فکر نم یلعا

 .دییبفرما-

 باز شد و ساشا وارد شد. در

 《؟یخودت دلبر》قلنبه بهم نگاه کرد و گفت:  یها باچشم

 و گفتم: دمیخند

 

 

 

 .گهیپس عمه امه، خب منم د نه

 .یفسقل یچه خوشگل شد-

 .یخودت یفسقل-

 《؟یفسقل یگیم کلیقد و ه نیبه ا تو》گفت:  باتعجب

 .یزور ندار گه،ید یا یاهوم فسقل-

 م؟یامتحان کن یخوایم-

 ؟یو زورت رو نشون بد یتخت رو بلند کن یخوایم ؟یآره اما چطور-

 خوشگل تر و بامزه تر. زیچ کینوچ -

 ؟یمثل چ-

 ام. و هوا معلق نیزم یدفعه حس کردم رو کیشد.  کمینزد ساشا

 《؟یکنیم کاریچ》زدم و گفتم:  غیج

 رو بلند کردم. یخب اون فسقل-

 .نینکن بزارم زم تیساشا اذ-

 نوچ اصال.-

 عه خب چرا؟-

 دختر. یا یبغل یلیخ-

 .نیبزارم زم شهینم میمن بغل مغل حال-

 .شدیمن هم گرد و گردتر م یچشم ها نیح نیصورتم شد در هم کیهر لحظه نزد سرش

 داغ شد. میشونیترس چشم هام رو محکم بستم که حس کردم پ از
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 خب》گذاشت و گفت:  نمییبهم زد که متقابل بهش لبخند زدم. پا یهام رو باز کردم و به ساشا نگاه کردم. لبخند چشم

 《م؟یبر

 کنم دایکفش پ کیمن  سایوا-

 《.میبر》برداشتم و رو به ساشا گفتم:  یکفش مشک کیبه سمت کمد رفتم و  و

 .میآره بدو بر-

گرفته تا زرد همه رنگ بود  یرنگارنگ اونجا بود از مشک یها نیماش یکل م،یشد نگیوارد پارک ی. وقتمیرفت نییساشا پا همراه

 واهلل.

 《.گهید ایب》گفت:  ساشا

 《آهان اومدم. هان؟》بهت خارج شدم وگفتم:  از

سقف بازه قرمز رفت. اصال بلد نبودم درش رو باز  یها نیشاز ما یکیبدو بدو به سمت ساشا راه افتادم که اون به سمت  و

 که ساشا در رو برام باز کرد. کردمینگاه م نیکنم. با کالنجار به ماش

 .میرو روشن کرد و حرکت کرد نیشدم. ساشا ماش نیبهش زدم و سوار ماش یلبخند

 

 

 

 

ها نگاه  نیماش نیافتادم که چه با حسرت به ا ییروز ها ادیشدم.  ینیماش نیهمچ کیداشتم که سوار  یحس خوب یلیخ

 .کردمیم

 .دمیکشیو عذاب م دادیو آزارم م اومدیم ادمی. همه اش شکوندنیدلم رو م یرحم یچه با ب نکهیا ادی

 طرف خوشحال بودم که اون همه حقارت تموم شد. کیاز  اما

 شده.خانوم حقارت تو تازه شروع  ریدلبر حالت خوبه؟ تموم شد؟ نخ هه

 .رهیاز تو انتقام بگ خوادیاون م ستینکنه ول کن ن لیتا تو رو خار و ذل نیشرو

سراسر انتقام سراسر  نهیتو ا یآره دلبر زندگ یکه خودت ازش خبر ندار ی. انتقام کاریبهش ندار یکه خودت ربط یکار انتقام

 باشه؟ ار،یشکنجه. هه قلبم طاقت ب

 .یستیکه مقصرش ن یدیرو م یزی. تاوان چیشیم ستین  ،یشیوگرنه نابود م یاریطاقت ب دیبا

 یطالع شوم من دور نیو از ا یتو هم ترکم نکن شهیم ؟یتو سالم بمون شهیبه جسمم و روحم صدمه بخوره اما قلبم م دیشا

 ؟ینکن

 به کجا رسوندم؟ نیماش کیحرف رو از  نیشده بودم. بب ونهید

 《؟ییکجا》زد و گفت:  یبهش انداختم که بهم لبخند یدستم نگاه یگرم ساشا رو یبا قرار گرفتن دست ها 

 《.یبغل یکوچه  تو》و گفتم:  دمیخند

 《؟یاریزبون کم ن از》وگفت:  دیخند

 نه نگران نباش.-

 نگفت. یزیچ گهیو د دیخند

عمارت شدم انقدر زبون دراز شدم و فقط به خاطر حرف دادمهر که گفت:  نیکه وارد ا یکه از وقت کردمیفکر م نیبه ا داشتم

 《باش. یقو》

 یخونه و حت یگوشه  کی افتادمیو م  خوردمیآخرش کتک م تایمنه بدبخت مگه جرئت حرف زدن تو خونه رو داشتم؟ نها وگرنه

 .بردنمونینم مارستانیهم ب مردمیاگه م

 .دمیدیرو م مارستانیبود که ب یبار نیبردنم، اول مارستانیب من رو زد و تو نیکه شرو یاون سر هه

 .هیکتک خوردن خودش کل جانی. هجانی! آره هجانیدارم من! سراسر ه یا یزندگ چه

 نکهیو ا هیفکر کردم که  ساشا چقدر آدم خوب نیبود رو پس زدم و به ا یافکار منف یافکار بودم و هر چ نیخسته  از ا گهید

 همه   عذاب قشنگ بود. نیا نیچقدر ب

 گرفته بود. یرخش نگاه کردم. موهاش که باد اونها رو به باز میصورت ن به

کن. بالخره  شی. چشم ها رو دروایشد زیه دلبر》سرم رو تکون داد وبا خودم گفتم:  یسرم رو برگردوندم و چندسر عیسر

 .سادیوا یکتاب فروش کی یساشا جلو

 .میه رفتو باهم به سمت مغاز میشد ادهیپ
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 خونه. میباز برگشت شیکتاب و دفتر با ن یکل دنیاز خر بعد

و   دمیرقصیبده. با خودم م ادیسر انتقام نذاره بهم  نیشرو دیندم. حق هم داشت، شا یگفت که کتابها رو نشون کس ساشا

 .کردمیم یخوشحال

 و تا دو هفته استراحت داشتم. ضمی. مثال من مردمیتخت دراز کش یرو عوض کردم و رو لباسهام

خانوم  نهیسروش، دلناز، ساشا، آد یشد اون هم با اصرار ها یاجازه بده که کار نکنم، اما بعدش راض خواستینم نیشرو اولش

 الله که با من لج هست. یو حت

خره،  یلیخ نیشرو》: خوندمیخودم آهنگ م ی. برارمیعمارت رو بفهمم پس رفتم دوش بگ نیا یراز ها هیبق خواستمیم

خاک بر  نیخره، شرو یلیخ نی. حاال، شروبرهیچند نفر مثل خر رو تا دم حجله م دایش دونهینم نیخاک بر سره، شرو نیشرو

 《بز، گاو، گوساله، بزغاله... مون،یاالغ، م ،یخرخاک نیروش ،یانگور لیگور نیاسکول منه، شرو نیسره، شرو

 .نیو شروع کردم به فحش دادن به  شرو خوندمیآهنگ نم گهید

 مون،یزشت، م ،یبود وسط سه تا خوشگل خلق کرد یچ نی. آخه خدا اختیریب هیزشت چشم رنگ ییدماغ سر باال ی کهیمرت

 نادون، خل بعدش آها چل 

کردم و به سمت   شال سرم کیباز گذاشتم و  ینجوریاومدم و لباسهام رو تنم کردم و موهام رو هم رونیخنده از حموم ب با

 رفتم. اوشیاتاق س

 شونه ام نشست. باترس برگشتم سمت اون شخص. یرو یدوم بودم و خواستم برم باال که دست یطبقه  تو

 شخص رو به رو از دنیکنم  با د سیرو خ رمیبودم  که سکسکه گرفته بودم. کم مونده بود ز دهیترس انقدر

 

 

 

 و به جاش ساشا ست. ستین نیکه شرو نیبابت ا یکه ازم حرف بکشه و آسودگ نیچشام رو بستم. ترس از ا یو آسودگ ترس

 《؟یریم کجا》: دیبا تعجب ازم پرس ساشا

 《.دمتیند ؟ییساشا تو عه》زدم وگفتم:  یمسخره و زورک لبخند

 《رو جواب بده. سوالم》کرد و گفت:  زیرو ر چشماش

 《سوال؟ کدوم》رو به تعجب زدم و گفتم:  خودم

 《؟یریکجا م دلبر؟》هم فشار داد و گفت:  یوناش رو روحرص دند از

 من؟-

 .گهینه پس عمه ام، خب تو د-

 اتاق تو واسه اون مسئله. اومدمی... داشتم مزهیچ-

وسط راهرو و حرف هم  یدروغ نگو، اتاق من اول راهرو هست اون وقت تو اومد دلبر》تر کرد و گفت:  زیرو ر چشماش

 《؟یزنیم

 《؟یازم نپرس شهیم》بخورم حاال؟ با عجز گفتم:  یچه گ*و*ه* ایخدا

 .یبهم بگ دینه با-

 خب بزار خودم کامال موضوع رو بفهمم بعد به تو بگم. باشه؟-

 ؟یبه منم بگ یدیکه فهم یدیقول م-

 .دمیآره قول م-

 《؟یریکجا م حاال》زد و گفت:  یلبخند

 اونم نپرس.-

 پوف باشه. -

 رفتم. اوشیسرعت به سمت اتاق س نیرفت و منم با آخر نییپا یدادم که ساشا به سمت  طبقه  لشیتحو ییدندون نما لبخند

 《تو. برو》از پشت گوشم اومد که گفت:  ییدر بزنم که صدا خواستم

 《تو عادت نکردم. یها یشبح باز نیهنوز به ا من》و گفتم:  دمیکش ینیه

 وارد اتاقش شدم. اوشیزد و زودتر از من وارد اتاق شد. پشت سر س ییخنده ا تک
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 《م؟یداستان بود یکجا》تخت نشست و گفت:  یرو

 .نهیحال و روزش ا نیا لیاز دال یکیو  رهیازم انتقام بگ خوادیم نیاون قسمت که شرو-

 میخواستیو م میبود نیشرو یدگو دار افسر ریاحمق بودن من، خنگ بودن من. همه تو گ یعنیبعدش خود منم.  لیدل-

گم و گور کرده بودن.  ییجا کیعسل رو هم  یجنازه  یاز خودش نذاشت. حت یرد چیتو ه یروانشناس. بابا کی شیپ مشیببر

کرده بودن فرار کرده و خانواده اش طردش کرده بودن که اگه  رپدر و مادرش فک یاز مرگ عسل نداشت. حت یکس خبر چیه

 دختر عموم... دایکه ش میو دار بود ریگ نی. تو امیدیخونه راهش نم گهیبرگرده د

 《کوتوله؟ دایش نیهم》وسط حرفش و گفتم:  دمیپر

 آره-

 《!ییاه چه دختر عمو اه》ام رو درهم کردم و گفتم:  افهیق

 گفتی. بابام مخوردیم بهم دایاول حالم از ش از》دلبر خفه شو تا برات بگم:  یعنیتوجه به حرف من حرفش رو ادامه داد،  یب

و  نیو در آخر مجبورن باهم ازدواج کنن. اما من دلم واسه شرو دهیهم بر یرو برا دایو ش نیآقاجون، پدر پدرم، بند ناف  شرو

ازدواج  دیبا گهیدادن د ریو عمو بهش گ داینداشت که ش یدرست و حساب یروح تیضعو نیشرو سوخت،یم شیبدبخت نیا

 .نیکن

 

 

 

 یسوخت و ا دای. اون روز من احمق دلم واسه شرونیرو نداشت، از خونه پرتشون کرد ب چکسیه یکه حال و حوصله  نیشرو

فعال حال و روز درست و  نیشن و شرو الیخیکردم و گفتم ب یازشون عذرخواه یدر بودن کل یجلو ی. وقتسوختیکاش که نم

 نیداره. گذشت تا ا یچه معن دمیبود که بعدا فهم دایرق تو چشم شب کی. اون لحظه دیببخش تونینداره، شما به بزرگ یحساب

. منم که خر، پاشدم هیمهم یلیشده که گفت کار خ یکارت دارم. گفتم چ رونیب ایبه من زنگ زد و گفت ب دایکه فردا صبحش  ش

ازش خسته ام. منم بغلش  مکالفه ا نیاز دست شرو گهیکردن که د هیشروع کرد به گر دایش دمیبه قرار رس یرفتم. وقت

بامن قرار  دایفرداش هم دوباره ش نکهیتو رو نداره. اون روزهم گذشت تا ا اقتیشو اون ل الشیخینداره ب یبیکردم و گفتم ع

لبام گذاشت. تو  یکه لباش رو رو دادمیم شیبودم و داشتم دل دار ستادهی. امیپارک خلوت بود کیتو  یسر نیگذاشت. ا

ازم جدا شد بهم گفت که  ی. وقتدونستمیکدوم رو نم چیداشت؟ ه یکارا چه معن نیشده بود؟ ا یچ یعنی. مبهت و تعجب بود

. یکردیتو اصال به من توجه نم یول نمیبود که تو رو بب لهیوس کی نیدوستم داره و از اول من تو قلب و ذهنش بودم و شرو

هفته به من وقت بده  کیفقط  اوشی. که گفت سیدوست داشته باش تو من رو کردمیندارم و فکر نم یمن به تو حس یگفتم ول

 یه*ر*ز*ه  یمنم عاشقش شدم. عاشق اون دختره  دیتا تو رو عاشق خودم کنم و خواهش کرد. منم که خر قبول کردم. گفتم شا

 .یسراسر عمل

 

 

 

خودم  یرو یشب مست شده بودم و کنترل اون یپارت کیبه  میرفت دایشب پنجم با ش نکهیتا ا رفتمیم دایش داریروز به د هر

عمو، زن عمو و  دا،یرفتم خونه، ش ینبود. وقت ادمیاش اصال  شبیاتاق بودم. د کیشدم تو  دارینداشتم. صبح که ب

 اوشیداداشتون هست. س نیسروش ا ن،یشرو》و گفت:  زیم یرو اشتگذ لمیچندتا ف دایما بودن. ش یپسرعموهام خونه 

 《است و عقلش رو از دست داده. ونهید

که. توهم  نیجنسش خوبه مثل ا ه؟یچ یدیکه  ازش جنس خر یاسم اون دا؟یش یگیم یچ》پوزخند زد و گفت:  سروش

 《.یزد

 《ها رو بچسب. ید یتو س ،یخیمنس رو ب جنس》هم رو به سروش پوزخند زد و گفت:  دایش

 حالش بد بود؟ گفت؟یم یچ دایبه سمت لب تاب رفتم. ش ییکنجکاو رو داخلش گذاشت. منم با ید یتابش رو درآورد و س لب

 ونهید نینبود و فقط من بودم و ع دایش یبودم ول رونیب دایکه با ش ییها لمیتموم شد از تعجب دهنم باز موند. ف لمیف یوقت

جز اون  به》و گفت:  هیگر ریزد ز دایام؟ بعد ش ونهیلحظه شک کردم که واقعا من د کیو خودم هم  زدمیها با خودم حرف م

 《؟یعوض ادتهی یبهم ت*ج*ا*و*ز کرد شبیبه من تجاوز کرده. د اوشیس

 《.یپست یلیتو... تو خ دای. شستین ادمی یزیچ》بهت گفتم:  با

 یتو اتاق ها دیبا ایبه من تجاوز کرده  داداشتون》گفت:  دای. شیچینگفتم، ه یچیگوشم. ه ریرو گفت پسر عموم زد ز نیا تا

 《.کنمیم تیازش شکا ای دیکن شیکس حق ورود نداره زندان چیسوم که ه یطبقه 
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جا  تو اتاق، اما به  نیهم ایباشه  مارستانیت دیبا ایهست و  ونهیهر حال داداشتون که د در》بهم زد و ادامه داد:  یپوزخند

 《بشه. دهیتو خونه د دیعنوان نبا چیه

 رو گفتن و رفتن. نیا

 هیاما حالت  روح ؟یواسه چ  دونستمیکمربندش رو از کمرش در آورد. نم نیرفتن شرو یادامه داد: وقت و دیکش یقیعم نفس

. انقدر زدتم که حالم بد زدمیاومد سمتم وبا کمربند م نیاز خودم دفاع کنم. شرو یحت تونستمیانقدر بد بود که نم نیشرو  ی

طبقه رو  نیبود که ا ییاون اتاق ممنوعه ا یکه رو به رو یاتاق دمیترسیازش م شهیکه هم یشد. من رو پرت کرد تو اتاق

 《.میزندان زندان نیسال تو ا کیممنوعه کرده بود و االن من 

 

 

 

 ن،یمن. گناه شرو یبابا گنیکه م یکه تاوان گناه همه رو پس داد. گناه مرد یاوشی. سکردمینگاه م اوشیبهت داشتم به س با

 .آرهیداره لباسش رو در م اوشیس دمیدو همه و همه.  دایگناه ش

زبونم بند  اوشیبدن س یرو یها یزخم ها و کبود دنی. با دسادیسمت المپ رفت و المپ رو روشن کرد. پشت به من ا به

 اومده بود.

 《ه؟ی... چیچ نای... ایا》: دمیبهت پرس با

 《سرم آورد. ییبال نیهمچ کیاون روز با کمربند  نهیشرو یادگاری》زد و گفت:  یپوزخند

 《؟یت*ج*ا*و*ز کرد دایتو واقعا  به ش یول اوش،یناراحت شدم س واقعا》همون تعجب و غم گفتم:  با

به حکم ت*ج*ا*و*ز  یول ینبرد ییبهره ا چی. هچارهیب یآخ  ،یخوب به دام من افتاد اوشیاومد و گفت س دایاون روز ش یفردا-

 .یبه من متهم شد

 《کار رو کنه؟ نیآشغال چطور تونست ا اون》د گفتم: دهنم واقعا باز مونده بو گهید

من  کننیفکر م نیخوب از من انتقام گرفت. االن سروش و شرو یلیو خ رهیما انتقام بگ یو خانواده نیاز شرو خواستیم-

 که باهاش حرف زدم. یبود یکس نیسال تو اول کینزدم و بعد از  یحرف کدومچیسال با ه کیام چون  ونهید

 .یریانتقام بگ دیبا دایواقعا ممنون. اما از اون ش یممنون که به من اعتماد کرد یلیخ اوشیس-

 ؟یچطور-

 .میکن ستیراست و ر یدرست و حساب ینقشه  کی دیبا-

 اوشیاز ترس به سمت س نیشرو دنی. با دسادمیباز شد. با ترس سرجام ا یبودم که در به تند اوشیاز سمت س یجواب منتظر

 رفتم که

 

 

 

 《؟یدار کاریچ نجایا تو》گفت:  نیشرو

 《داره؟ یتو چه ربط به》گفت:  اوشیس

اش مثل من  افهیق نیسال با داداش هاش حرف نزده اما االن حرف زد، به خاطر من. شرو کینگاه کردم اون  اوشیبهت به س با

 《؟ی... وش تو... تو... ح... حرف... ز... زدایس ...یس》بود و گفت: 

 ؟یناراحت ه؟یچآره حرف زدم. -

عقده ات حداقل اش  دی. بزن شایآروم ش دیبزن تا شا بزن،》و گفت:  سادیا اوشیلباسش رو درآورد و پشت به س نیشرو

 《.گهیسر من تموم شه. بزن د

 《بزن ن؟یشرو یزنینم چرا》: دادزد

 .دمیبار بود که تو چشم هاش اشک رو د نیاول ینگاه کردم، برا نیشرو به

 《نیشرو رونیب گمشو》گفت:  اوشیس

 《.رونیگمشو ب گفتم》دوباره داد زد:  اوشیکه س کردیرو نگاه م اوشیداشت س ینجوریهم نیشرو

 《فقط آروم باش. اوش،یس رمیم》گفت:  نیشرو

 《اوش؟یس》رفتم و صداش زدم:  اوشیانداخت و رفت. به سمت س یبه من نگاه بد نیشرو

 اومد. نییز چشم هاش پاکه نگاه کرد دلم واسش کباب شد. اشک ا بهم

 《. باشه؟شهیهات هم تموم م یبدبخت گه،یآروم باش د اوشیس》کردم و گفتم:  بغلش
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بار هم پاش رو  کی یتا حاال حت یول می. چه خوبه. خواهر داریخواهر خوب کنارم کیچه خوبه که مثل  ،یدلبر چه خوبه که هست-

 .گذرونهیداره خوش م هیرو دوست نداره و االن تو ترک رانینذاشته چون خانم ا نجایا

 نداره فکر کن من خواهرتم. یبیع-

 《برادر دوست دارم. کی مثل》جدا شد و گفت:  ازم

 《.هیبخواب که فردا روز بزرگ ریخواهر دوستت دارم. حاال هم پاشو بگ کیمثل  منم》بهش زدم و گفتم:  یلبخند

 دم تا خوابش برد.بو اوشیاتاق س یتو یساعت کی حدودا

 

 

 

. هیسفت و محکم برخورد کرد که حس کردم آهن زهیچ کیکوبوند. کمرم با  وارینفر محکم من رو به د کیاتاق که خارج شدم  از

نفسم بند اومده بود. به چشم هاش که نگاه کردم حس کردم تو  ادشیو از درد ز کردیدره. کمرم واقعا درد م ی رهیحتما دستگ

 .نهیشرو دمیچشماش خشمه که از اون فهم

 ؟یدیفهم-

 《رو؟ یچ》: بادردگفتم

 رو نیراز من رو، راز شرو-

 《. پس منتظر عواقبش باش.یدیفهم پس》بگم که خودش گفت:  یچ دونستمینم

 گرفت و رفت. رو گفت و محکم تر من رو کوبوند و ازم فاصله نیا

رو به ساشا بگم اما  یهمه چ خواستمی. منییبه زور از اون در فاصله گرفتم و با درد به زور رفتم پا اومد،یدر نم نفسم

 کجاست.  دونستمینم

 《.دیبفرما》ساشا اومد که گفت:  یسمت اتاقش رفتم و در زدم که صدا به

رو بفهمه. ساشا آباژور کنار تختش رو روشن کرد  نیشرو یا حرف هاساش خواستمینم یام جمع شده بود ول اقهیشدم. ق وارد

 《شده؟ یچ دلبر؟》وگفت: 

 .یبدون دیهست که با ییزایچ کیساشا -

 《؟یگیم یچ ؟یچ یعنی》سمتم وگفت: اومد

 کجاست و همه اش رو. اوشیس نکهیا یعمارت رو و حت نیا یفاش شده  یراز ها-

کرد.  تیهم فشار دادم. من رو به سمت تختش هدا یکمرم گذاشت که از دردش چشمام رو بستم و محکم رو یرو رو دستش

 《کن. شروع》تخت نشستم و گفت:  یرو

 خونه است. نیتو هم اوشیبگم س دیاول از همه با-

 《باشه؟ نجایا اوشیچطور ممکنه س ؟یگیم یخوبه دلبر؟ چ حالت》زد وگفت:  ییبعد تک خنده ا یبا تعجب نگاهم کرد ول اول

 کنم. فیاما بذار کل داستان رو برات تعر یفهمیم -

و قرمز شده بود،  زدیم یتموم شد. رنگ ساشا رو به سرخ نکهیکردن. کل ماجرا رو گفتم و گفتم تا ا فیکردم به تعر شروع

 .دادیقرمزش خبر از غمش م یچشماها

 لیاما نبود من هم دل وقت نبودم چی. هامیگناهم درب ی. نبودم تا طرف داداش بنمیهارو بب نیتا ا نبودم》گفت:  ساشا

 《داشت.

 خب آره تو درست خوب بود و فرستادنت خارج.-

که تو دل من هست رو  یزیچ نیفکر کنم که برات بهتره چون ا نیرو بهت گفتن؟  تو هم نیا》زد وگفت:  یصدادار پوزخند

 کس. چیه دونه،یکس نم چیه

 چیه شهیزخم ات کم رنگ م یدارم که اگه اون هارو بازگو کن مانیو من ا رنجونتتونیکه م دیدار یراز کیهمه اتون  ساشا-

 .شهیاما کم رنگ م رهیوقت نم

 

 

 

 .رهینم رونیدرد از وجودم ب نیاما ا رمیمیمن م رهیم نیونه از ب شهیدرد من نه کم رنگ م-

 که من تجربه کردم. ستین ییاما دردهات بدتر از اونا-
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که حقم  یزیچ هر》اومد و ادامه دادم:  نییپا یگریپس از د یکیو قطرات اشک  دیداشتم خفه اش کنم ترک یکه سع یبغض

و با  دادنیآب نم دادنیکردن بهم غذا نم میزندان دمیترسیازش م شهیکه هم ینیرزمیهفته تو ز کی. دمیرو د نمینبود بب

اش  یمثل شما پول نداشتم تا از باعث و بان یمنم حقم نبود ول زدنم،یم ربندو با کم اومدنینداشتم م یا یانرژ چیه نکهیا

ام. اما عقده اونقدر  بزرگ و  نهیبزرگ شده و تلنبار شده تو س یعقده  کی. نتونستم بگم هنوز هم نگفتم. رمیفاصله بگ

 ساشا. شهینم تونمیبگم و خالص شم  نم تا زبونم باز شه و ادیچسبنده هست که نشه از گلوم باال ب

ساشا  یخودم، برا یبرا شتریدلم هر لحظه ب نیبود اون هم غصه داشت و ا دهیاون هم درد کش کردیم هیکرد اون هم گر بغلم

ه که نکرده بود. آر یشده بود که انجام نداده بود. متهم به گناه ی. اون هم متهم به کارسوختیم اوشیس یو به خصوص برا

 اون متهم شده بود.

 .کردیم تمیاذ شیاز پ شتریخاطرات گذشته مثل خوره افتاده بود تو مغزم و ب بازهم

 .زنهیم بیآس شتریچون بهم ب ادیب ادمی یچیه خواستمینم

 

 

 

 .دمیرو شن نیسروش وشرو یاتاقم صدا رفتمیداشتم م یوقت شب

 《تو؟ یگیم یچ》گفت:  سروش

 ؟یفضوله رو دوست دار نیخواهر ا یگیتو مگه نم-

 آره خب دوسش دارم.-

 .یکه گفتم رو انجام بد یکار نیهم دیپس با-

 ...یول-

 .یانجامش بد دیبا ای کنمیم شیواقعا عمل اینداره  یسروش ول-

 باشه.-

 فردا انجامش بده. نیآفر-

دلناز به گوشم  یو التماس ها غیج یشدم صدا داریاز خواب ب یتو اتاقم. صبح وقت نییو رفتم پا دمیاز حرفاشون نفهم یزیچ

 《؟یکنیم کاریخان چ سروش》گفتم:  بردیرفتم. سروش داشت دلناز رو م نییبا ترس پا دیرس

 .مونهیبه بعد دلناز تو عمارت من م نیاز ا-

 《سروش خان من... اما》گفت:  دلناز

 《.دیکه گفتم رو حرف من حرف نزن نیهم》دادزد:  سروش

 《کار رو نکن تو رو خدا. نیرو خدا ا تو》پاش افتادم وگفتم:  به

 《که گفتم. نیهم گمشو》پاش پسم زد و گفت:  با

از  کردمیو سروش رو لعنت م کردمیم هیگوش سروش بدهکار نبود و دلناز رو برد. گر میکرد هیو گر میالتماس کرد یهرچ

 《نبود؟ نجایسروش ا یخونه  مگه》: دمیپرس نیشرو

 هاش. یعمارت داره واسه خلوت کردن با حور کی-

 .کردمیم هیکنترل اشک هام دست خودم نبود. فقط گر گهیشد. د شتریشدت اشک هام ب دمیرو شن نیا تا

همه لباس  دمیکه د نییشدم لباسام رو عوض کردم. رفتم پا داریاز خواب ب یشب با اون همه اشک گذشت.  صبح وقت اون

 تیتسل》انداخت وگفت:  نیی. به سمت ساشا رفتم. ساشا سرش رو پاکردمیهمه اشون نگاه مباتعجب به  دنیپوش یمشک

 《.گمیم

 《شده مگه؟ یچ》گفتم:  بابهت

 دلبر اما آروم باش. گمیم-

 《.بگو》: دادزدم

 دلناز...-

 ؟یدلناز چ-

 دلناز گمیم تیتسل-
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 《؟یچ دلناز》کرده بود. داد زدم:  دایهام راه خودش رو پ اشک

 .گمیم تیکرده، تسل یخودکش شبید-

 《شده بهش؟ اون هم رفت؟ اون هم تنهام گذاشت؟ یچ دلناز》و گفتم:  دمیبلند خند بلند

 کشه،یاون هم رفت. رفت و به خواهرش فکر نکرد. فکر نکرد که دلبر چه م آره》بغضم: دنیزدم که هماهنگ شد با ترک غیج

 《فکر نکرد.

 《کالفه ام خدا، کالفه گهید ست؟یبسم ن خدا؟》و داد زدم: نیو نداشت. افتادم زماز من ر یتوان نگه دار گهید پاهام

باش  آروم》رفتارم نداشتم. ساشا بغلم کرد و زمزمه وار گفت:  یرو یکنترل چیتو سر و صورتم. ه زدمیو م زدمیم غیج

 《خوشگلم. آروم باش.

 از اشک تو چشم هاش بود. ی. ساشا هم نمکردیساشا هم آرومم نم یحرف ها گهید اما

 《برو حاضر شو. یبرس تیآبج یجنازه عیمراسم تش یبر یخوایم اگه》که ساشا گفت:  کردمیو خدا رو صدا م زدمیم غیج

 آسا به سمت اتاقم رفتم. لیس یو اشک ها دهیخم یو کمر یلیم یب با

 یدلبر کی ینگفت ؟یکار رو کرد نیچرا ا ؟یگلم؟ خوشگلم؟ چرا رفت هیآبج دلنازم؟》: زدمیو با دلناز حرف م کردمیم هیگر

 《نازم؟ چرا؟ چرا؟ هیچرا آبج ؟یو رفت یصبرانه منتظرته؟ نگفت یب یمنتظر توئه؟ نگفت

 یرو تنم کردم و با قدم ها میمشک یهم برام سخت شده بود. لباس ها دنینفس کش یحت گهیرفت د لیکم صدام تحل کم

 رفتم. نییسست پا

 

 

 

بازوم رو گرفت. کل وزنم  ریزن هشتاد ساله بهم دست داد. ساشا به سمتم اومد ز ریپ کیکه حس  رفتمیراه م دهیخم انقدر

 حرکتام نداشتم. یرو یتوان چیساشا بود. ه یرو

 ، رفت.شدم که ساشا به سمت عمارت اون آشغال، سروش نیماش سوار

 باشم. فیضع خواستمینمکنم.  هیگر خواستمیکل راه آروم بودم. نم تو

 اومد. نییو اشک هام از چشم هام پا دیدوباره بغضم ترک ارم؟یدووم ب تونستمیم یتا چه زمان ؟یتا ک اما

 《رو باز کن. نیماش ی شهیش ساشا》خفه بود گفتم:  یلیخ نیماش یسخت بود. هوا دنیکش نفس

 شده؟ یچ-

 《کن! بازش》زدم:  داد

هام کردم. حالم  هیرو وارد ر ژنیو اکس دمیکش قیبردم. چند تا نفس عم رونیب نیرو باز کرد. سرم رو از ماش نیماش ی شهیش

 داشتم. ازیها رو ن نیا ی همه آروم بشم داشتم ازین .بشم هیداشتم تخل ازیبهتره شده بود. ن کمی

 《چرا؟ چرا؟چرا؟ چرا؟ چرا؟ خدا؟》برده بودم داد زدم:  رونیب نیکه سرم رو از ماش نطوریهم

 بودم، تازه درک کردم که تنها همدم ام رفت. دهیبه اوج غم رس گهید

شدم. به سرعت به  ادهیپ نی. از ماشمیدیقلبم گذاشت. باالخره به عمارت سروش رس یو تنهام گذاشت، رفت و پا رو رفت

 تحمل کنم.  تونستمینم گهی. ددمیکش یبلند غیج که روش اسم دلناز نوشته بود ییبنرها دنیسمت در عمارت رفتم که با د

 رو که بازو هام رو گرفته بود پس زدم و به سرعت وارد عمارت شدم. ساشا

 .شناختمیرو نم یآدم تو عمارت بودن. اما من که کس ی. کلاومدیبلند نوحه تو کل عمارت م یصدا

 د.بو سادهیدر ا یکنم. جلو دایتا سروش رو پ دمیچرخیخودم م دور

 گنده و زشتش رو، گنده تر و زشت تر کرده بود. کلیه یمشک ییو شلوار پارچه ا یمشک راهنیپ

 

 

 

 《هان؟ ؟یکرد کاریچ میبا آبج آشغال》اش داد زدم:  نهیسمتش هجوم بردم و زدم تخت س به

 《بود؟ آره؟ یمن اضاف یآبج》زدم و گفتم:  غیاش و ج نهیزدم تخت س گهیبار د کی

  《... کاریهان؟ چ ؟یکارکردیچ م؟یبا آبج یکرد کاریچ》شد. داد زدم:  شتریاشک هام ب شدت

 آشغال》: دمیکش غیکه داشتم ج یتوان نیو با آخر دمیکش یقیرو به من نداد. نفس عم ییا گهیحرف د یهام اجازه  اشک

 《.یپست عوض
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 یفرض ییبلند کرد که با پا رو هوا ضربه ها نیاش. ساشا از پشت بغلم کرد و از زم نهیبه س زدمیو با مشت م زدمیم غیج

حرف هاشون رو االن  یکار، کار اونه. معن دونستمیهجوم بردم. م نیگذاشتم، به سمت شرو نیزم ی. ساشا تا روزدمیم

 .دمیفهم

 《.ی. تو باعث شدیآشغال، تو کرد یکرد تو》اش رو گرفتم و گفتم:  قهیسمتش رفتم و  به

 《؟یکار رو کرد نیدلت اومد؟ چطور ا طورچ》گفتم:  تیغم و مظلوم با

 《.گمینم یچی. حالت بده هیگیچرت و پرت م ؟یگیم یچ》: گفت

 :گفتم

 

 

 

 .دمینفهم هیمنظورت چ دمیحالمه. من احمق نفهم نیو ا دمیشن دم،ی. شندمیاون شبتون رو شن یحرف ها-

 شده بود. سیخ سیکرده بودم که کل صورتم خ هیشده بود. انقدر گر ادیاشک هام باز هم ز شدت

 مبل. یدستم رو گرفت و نشوندتم  رو ساشا

 هم کنارم نشست و دستام رو تو دستش گرفت. خودش

 《باش دلبر، آروم باش. آروم》و گفت:  دیکردم سرم رو تو آغوش گرمش گرفت و بوس هینگاه کردم و گر بهش

نره  ادتی یول یبرد نی. خودت با دست خودت پونصد هزارت رو از بیردخان پونصد هزارت رفت ضرر ک نیشرو》زدم:  داد

 《.رهیات هم م گهیکه پونصد هزار د

! ی. آره چه فکر خوبکشتمینبود و االن خودم رو م نیوگرنه حال و روزم ا کردیکردم. ساشا بود که آرومم م هیبغل ساشا گر تو

 خودم رو بکشم. چرا که نه.

 《ذره بخوابم؟ کیمن برم  شهیم》اومدم و گفتم:  رونیبغل ساشا ب از

 کنم. تیراهنما ایآره ب-

 《تو. ایب》. در رو باز کرد و گفت: میکه مد نظر ساشا بود رفت یو به سمت اتاق میساشا بلند شد با

 اتاق شدم. وارد

 《ذره استراحت کن، باشه؟ کی》سمت تخت و روش نشستم که گفت:  رفتم

که مطمئن شدم  قهیرفت. بعد از چند دق رونیزد و از اتاق ب یکه ساشا لبخند دمیتخت دراز کش یرو تکون دادم و رو سرم

 ساشا رفته، به سمت حموم اتاق رفتم.

... یسرم احساس کردم. ا یسرد رو رو زیچ کیبکشمش که  خواستمیرگم گذاشتم اش م یرو که اونجا بود برداشتم، رو یغیت

 بود؟ یچ نیا

 

 

 

و  دونمیمن م ادیدر ب صدات》بزنم که گفت:  غیج خوامیم دیداره؟ مرد انگار فهم کاریچ نجایاسلحه دستش ا آدم با نیا ایخدا

 《تو.

صورتش  یرو رو غیپاهام رو آماده کردم و ت ن،ییتوش بود به سمت پشت بردم و از پا غیتو سرم بود، دستم رو که ت یفکر

 حساس اش. یو پام رو بلند کردم و زدم جا دمیکش

رفتم. انقدر هول بودم و تند تند  نییو خم شد. از فرصت استفاده کردم و بدو بدو به سمت پا دیکش یبلند یعربده  مرد

 .دمیکش یبلند غیافتادم. ج نییخورد و از پله ها پا چیکه پام پ رفتمیم

 سرم گذاشتم یو سر درد کردم. دستم رو رو جهیمحکم خورد به پله. سرم داغ شد. احساس سرگ سرم

 گرم نشست. یعهیما کی یدستم رو که

 خونه. دمیبه دستم نگاه کردم د یوقت

 که خوابم برد. انقدر چشمام گرم شده بود یول دمیشن کیو شل یانداز ریت یصدا فقط

 

 

 

 کل یدانا



Roman-City.ir 
 قلبم طاقت بیار رمان

 

https://telegram.me/romancity 41 

 

 

براش مهم  زدنیو هوا م نیکه به زم یدر پ یپ یها ریو  ت ستهیدلبر و اون همه خون اطرافش نتوست همونجا با دنیساشا با د 

 یعالقه رو، عالقه  نیو اسم ا شتریاز اون ب یبود دلبر رو دوست داره درست مثل ستاره خواهر اش و حت دهینبود، چون فهم

 گذاشته بود. یخواهر و برادر

رو بست. خون چشم هاش  دنیو با د دیپهلو ش کش یرو یدفعه پهلوش سوخت. دست کیبه سمت دلبر بود که  دنیدو درحال

 .اومدیاز خون بد اش م یاز بچگ

 . درست کنار دلبر.نیسست شد و افتاد زم پاهاش

 《.یوحش یهو》بود که نظر همه رو جلب کرده بود:  نیداد شرو یصدا

مونده  یباق یبود و تا حواس همه پرت بود مهمون ها دهیکه به ساشا زده بود هجوم برد. سروش که ترس یبه سمت اون کس و

 کرد. یرو راه

 《برسه؟ بیکس آس چیبه ه خوامینگفتم نم مگه》و داد زد و گفت:  دیپسر رو چسب ی قهی نیشرو

 《ستم؟یباتو ن هان؟》بلندتر از قبل داد زد:  و

 که پسره افتاد. دیپسره گذاشت و بدون معطل کردن وقت اضافه، ماشه رو کش یگلو ریرو ز اسلحه

دلبر  دنیکنه اما با د یآسوده زندگ تونهیو م رهیعسل داره از فکر و ذهنش مبود که  دهیشده بود تازه فهم ونهید نیشرو

 زدن.  نیبه قلب شرو یانگار خنجر

 بود. دهیتر قلبش رو زخم کرد که برادرش، ساشا، رو تو اون حال د قیخنجر عم نیا یوقت اما

 

 

 

 .کردیم یخال گرانید یخودش را رو تیو عصبان زدیداد م نیشرو

 انجام دهد؟ توانستیبود اما چه کار م نیاز کار شرو نیخشمگ اریبس سروش

 دانستیبود. م ندیتلخ و ناخوشا یآن صحنه ها دنیاتفاقات به خاطر د نینبود، تمام ا شیب یروان ماریو ب یسمیساد کی نیشرو

 خبردار نخواهد بود. شیکار ها نیکدام از ا چیکه اگر فردا برسد از ه

 《به اورژانس؟ دیزنیا زنگ نمچر پس》داد زد:  نیشرو

 اورژانس را گرفت. یاش درآورد و با لرزش دست شماره  بیرا از ج یاز مردها باترس گوش یکی

 آمبوالنس کل  عمارت را پر کرده بود. ریآژ یساعت صدا میبعد ن حدودا

برانکارد قرار داد و آنها را به  یکشته بود به سرعت پنهان کرد و آمبوالنس، ساشا و دلبر را رو نیرا که شرو یآن پسر سروش

 برد. مارستانیب

 کرد.  نیشروع به کندن زم لیبه سرعت به سمت باغ رفت و با ب سروش

به ته باغ برد و  نیآن پسر را با کمک شرو یدر نظرش آن قبر اندازه و خوب آمد به سرعت به سمت خانه رفت و جنازه  یوقت

 دفن اش کردند.

 حفاظت از برادر اش مجبور بود. یغلط اما برا ایدرست است کار اش  دانستینم واقعا

 مشکوک. یمشکوک و حرف ها و پرونده ها یذهنش را مشغول کرده بود. تماس ها یلیخ  نیشرو  یبود که کارها یوقت چند

 رساندند. مارستانیآن طرف دلبر و ساشا را به ب از

 ق عمل بودند.در اتا یطوالن یدو را به اتاق عمل بردند و ساعت ها هر

 

 

 

 رشیکه شدند به سمت پذ مارستانیشدند. وارد ب مارستانیب یلباس روانه  ضیو سروش بعد از دوش گرفتن و تعو نیشرو

 یبودند و منتظر خبر ستادهیرفتند و اسم دلبر و ساشا را گفتند که پرستار اتاق آنها را به آن دو نشان داد. پشت در اتاق عمل ا

 پزشک. یازسو

 《شده دکتر؟ یچ》به سرعت به سمت آنها رفت و گفت:  نیامد. شرو رونیاز اتاق عمل ب نییپا یبا سر پزشک

 متاسفم...-

 را پرکرده بود. مارستانیو سروش بود که کل ب نیهق هق  شرو یصدا نباریا

 )دلبر(
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در بود که به خاطر  یلرزون جلوو  دهیخم یبودم. سروش با شونه ها مارستانیاون اتاق نحس، ب یهام رو که باز کردم تو چشم

 .نمیاش رو بب افهیق تونستمیصورتش بود نم یکه جلو ییو دست ها نییسر پا

 《دلناز؟》درد گفتم:  با

 《خوبه دلبر؟ حالت》گفت:  ییدورگه ا یصورتش رو پاک کرد و بهم نگاه کرد  و با صدا عیصدام سر دنیبا شن سروش

 شده؟ یچ-

 ؟یدلبر خوب-

 《شده؟ یچ سروش》زدم:  غیج

 اما آروم باش. گمیم-

 شد. یبودم، از زبون ساشا که آخرش به مرگ دلناز منته دهیهم شن روزیجمله رو د نیا

 《شده؟ یچ》و گفتم: دیترک بغضم

 ساشا-

 

 

 

 《مرد؟ تنهام گذاشت؟ ساشا》شده بود داد زدم:  سیام با اشک هام خ گونه

به سروش  یو وقت دمیشنینم یچیحقش نبود. ه رفتیم دیشده بودم. ساشا نبا یروان کیمثل  کردمیم هیو گر زدمیم غیج

 .اومدینم ییصدا یول شدینگاه کردم دهنش باز و بسته م

 ام خدا؟ یمن فقط اضاف رسه؟ی. پس چرا به سروش مدیرسیاصال بهم نم ژنیسخت بود. اکس دنیکش نفس

 شده بود. دنمیمانع نفس کش یزیو انگار چ شدمیکه سروش بهم داد نگاه اش کردم. داشتم خفه م ییها یباتکون

 رفت، شروع کردم به سرفه کردن. نییآب به زور بهم خوروند. آب از گلوم که پا وانیل کیداخل شد و  یپرستار

 حال اش بد بود. یلیبهتر شده بود. اما دلم... دلم خ حالم

 《؟یکنیم ینجوریچرا با خودت ا ونهید》ت:بغلم کرد و گف سروش

 《؟یاز من دار یمرد، بعد چه انتظار ساشا》زجه گفتم:  با

 وصف حال االن من. دیبود و شا نیغمگ یلیو خ کردیساشا گوش م شهیافتادم که هم یآهنگ کی ادی

 .(یبر یازم قلب رو احساسم رو خودت قلبت رو جا بذار یریبگ یبر یرو تنها بزار امینبود که دن نی)قرار تو و عشق ما ا

 . دلبر لطف کن و حد خودت رو بدون.ستمی. عاشقم؟ نه نستمیکه من عاشق ن نهیخواننده ا نیمن با ا تفاوت

 《که نمرده. ساشا》گفت:  سروش

 《؟یگفت یچ》صبر کردم و با بهت گفتم:  دفعهکیاون همه زجه  نیب

 گفتم ساشا زنده است.-

 ؟یکردیو اسم ساشا رو زمزمه م یکردیم هیچرا گرپس -

 .ادیوقت از کما در ن چیه دیکما شا رهیکه م یست و دکترا گفتن کسچون ساشا حالش بده، تو کما-

 《ه؟یچ گهید کما》تعجب گفتم:  با

 داریوقت از اون خواب ب چیاما ممکنه ه شنوهیتر، صدات هم م قیبهت بگم؟ آهان انگار آدم تو خواب، اما عم یکما؟ خب چطور-

 《نشه.

دوباره اش هم  یاحتمال زندگ میدونیشکرت، شکرت حداقل م ایخدا》رو پاک کردم و رو کردم به سقف و گفتم:  صورتم

 《هست.

 

 

 

خنده  یلیخ مارستانیگشاد ب یذره باهاش حرف بزنم. با اون لباس ها کیام که تموم شد پا شدم و رفتم اتاق ساشا تا  سرم

 ه بودم. داره شد

جونم گرفتم و گفتم:  یلوله بهش وصل کرده بودن. دست ساشا رو تو دست ب یاتاق شدم و رفتم کنار ساشا که کل وارد

. رمیرو بگ پلممیکه حداقل بتونم د یبد ادیبهم درس  یخواستی!دلناز رفت، تو نرو خب؟ تازشم تو مایتو ولم نکن ساشا؟》

 《خب؟ گمیبهت نم ینش داریب یتاما تا وق دمیرو فهم یزیچ کی! ساشا؟ گهیپاشو د

 《دوس... یلیخ یلیساشا من خ رم،یخودم رو بگ یجلو تونمینم》گفتم:  باخنده
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زدم و از  ی. لبخند تلخمیرا خسته کن ضیمر دینبا نیاز ا شتریو ب هیورود دکتر به اتاق از ساشا فاصله گرفتم که گفت کاف با

 اومدم. رونیاتاق ب

 که تو سالن بود نشستم. یا یصندل یرو 

و شروع  دیبغضم ترک ستین میتو زندگ یدلناز گهیتک و تنهام و د گهید کهنیا یادآوریصورتم گذاشتم. با  یرو جلو دستم

 کردن. هیکردم به گر

طاقت  ار،ینه، قلبم طاقت ن یول اریطاقت ندارم. تا امروز گفتم قلبم طاقت ب گهیخستم. د ایخستم، از خودم خستم از دن ایخدا

 .سهیهم واسه من وا ایتا دن سایوا سا،یو وا ارین

رو با  هیکرده بودم و پسر همسا یکار بد یلیخ یکه وقت ی. دلنازاومدیم ادمیهق ام بلند تر شده بود. خاطراتم با دلناز  هق

 کتک خورد. یسنگ زده بودم، گناه من رو به گردن گرفت و اون شب کل

 کیدلم  یوقت کردم،یبغض م یپناه بودم، وقت یب یمچ دستش گذاشته بود مونده بود. وقت یروکه بابام  یداغ خیس یجا یحت

 کنارم بود اما االن کجاست؟ رفت وخواهرش رو تنها گذاشت. خواستیگاه م هیتک

 شخص رو به رو چشم هام از تعجب گرد شد دنیشونه ام نشست سرم رو بلند کردم با د یرو یدست

 

 

 

 خانومه. میکه مر نیا

 و پنج سالش باشه. ستیب دیدوسش داشتم. از من بزرگتر بود، شا یلیبود که من خ ییاز زن ها یکیخانوم  میمر

 داشت. فیشغل شر کیمحل شغلش مزخرف نبود و  یبرخالف اهال یول کردیم یزندگ میکه ما بود ییتو کوچه ا اون

هوس باز  یمردها نیا ریمراقب خودت باش و حواست باشه گ هشیکه هم گفتیبه من م شهیخانوم روانپزشک بود. هم میمر

 .یفتیجامعه ن

 نسبت بهش داشتم. یبیعج یکیحس نزد یلیخ

 《جون؟ میمر》بغلش و گفتم: دمیپر

 جونم خوشگلم؟-

 کجا؟ نجایتو کجا ا-

 خانوم کوچولو. دیرو از تو پرس نیا دیبا-

 《.یشد دلبر؟ من رو ترسوند یچ》اون وضع من هول شد و گفت:  دنیکردن. با د هیو شروع کردم به گر دیدوباره ترک بغضم

 بد. یلیواسم افتاده خ یاتفاقات بد یلیخ میمر-

 خب بگو برام.-

 .رمیوقتت رو بگ خوامینم-

 《برات؟ امیب دلبر؟》چپ نگاهم کرد و گفت:  چپ

 .هیکردن کل قض فیو شروع کردم به تعر 《.گمیم باشه》و گفتم:  دمیخند تلخ

 کردن رو سر گرفت. هیهم که دلنازک، زودتر از من گر میمر نیا

 《بود و من واقعا دوسش داشتم. یدختر خوب یلی. خامرزهیدلناز رو ب خدا》ماجرا رو براش کامل گفتم با غصه گفت:  یوقت

 《.امرزهیرفتگان شما رو هم ب خدا》که تو صدام بود گفتم:  یبغض با

 

 

 

 《؟یکنیم کاریچ نجایا تو》:دمیپرس ییکه با کنجکاو دیبه صورتم کش یدست میمر

 《کردم. دایرو پ بابام》زد و گفت:  یلبخند

 《.یکرد دای. بالخره بابات رو بعد اون همه سال پیبه سالمت عه》گفتم:  یباخوشحال

 《.یکردن دایکردم اونم عجب پ دایپ آره》گفت:  ظیغ با

 شده مگه؟ یچرا؟ چ-

 .ینگ یاما به کس گمیم-

 《.گهید میدرد نکنه دهن لق هم شد دستت》چپ نگاهش کردم و گفتم:  چپ

 《.کنهیبابام قاچاق انسان م گم،یخب باشه بهت م نه》و گفت: دیخند
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 《؟یچ یعنی هان؟》تعجب گفتم: با

 《؟یدونینم یعنی》بهت گفت: با

 نه واهلل از کجا بدونم؟-

اونم  گهید یبه کشورها فروشنیبدن  آدما رو م یاعضا ایرو  یرانیا یدخترا یعنی》کرد وگفت:  کیرو به گوشم نزد صورتش

 《مجاز. ریو غ یواشکی

 《؟یچ》زدم:  غیاراده ج بدون

! چته؟ آبروم ونهید عه》گفت:  یعصب ی. با چشمادهنم گذاشت که خفه خون گرفتم یجون لطف کرد و دستش رو جلو میمر که

 《.یرو برد

 یجون بهت برنخوره ها ول میمر دایداره بابات. ببخش یفیچه شغل شر ؟یچ یعنی》رو از دهنم برداشت که آروم گفتم: دستش

 《.یگوساله برخورد کرد کیبه  یگشت یگشت

 《شاعرانه بود. یلیخ》و گفت:  دیخند

 .ختشیر یب ی افهیتو اون ق کردمیتو بودم توف م یمن جا-

 .الیخیکنم دلبر جان؟  ب کاریچ یه-

 ؟یدار کاریچ نجایا-

 .کنمیکار م-

 گه؟ید ی! روانپزشک بودیعه؟ چقدر عال-

 آره-

 《نمت؟یبب تونمیم یک دلبر》کردن که رو به من گفت:  جیرو پ میمر اسم

 .دونمینم-

 《من حساب کن. یرو یخواست یکمک یحت ایو  یداشت یکارت منه کار نیا》کارت درآورد و گفت:  کی بشیتو ج از

 و رفت. دیونه ام رو بوسگ میبهش زدم و کارت رو ازش گرفتم. مر یلبخند

 

 

 

و به  دمیپر عیدکتر با عجله به سمت اتاق ساشا رفتن. سر کیدو تا پرستار و  دمید دفعهکیخودم بودم که  یحال و هوا تو

 .دیساشا رو د شدیرفتم که م ییسمت پنجره ا

 بود دل من رو لرزوند. یهر چ یداشت؟ ول یچه معن دونمیکه نم اومدیم ریآژ یصدا کردنیبا عجله داشتن کار م دکترها

که با ترس  دیپرده رو کش عیمن  سر یصورت اشک دنی. پرستار برگشت و با دارهیب یزیچ کیبه پرستار اشاره کرد که  دکتر

 ضربه زدم. شهیش یرو

نبودم. صداها کردم که متوجه اطرافم  هی. انقدر گرخوامیساشا رو از دست بدم نم خوامینم ایبود. خدا دهیامونم رو بر اشک

 گنگ بود.

 یادیبه قلبم بفهمونم که ز دیعشق ممنوعه بود. من با نیمن عاشقش شده بودم. اما ا ه؟یحسم نسبت به ساشا چ دمیفهم تازه

 رفته. شیاز حدش پ

 و اسم خدا ورد زبونم بود. زدمی. زار مشمیم ونهیمنم د رمیمیمنم م رهیاگه ساشا بم اما

 شونه ام نشست. یرو یدست

 .دمیرو د نیرو که بلند کردم که شرو سرم

 《خوبه؟  حالت》نگاه کرد و گفت: بهم

. بستمه. منم آدمم، منم دل ستمیخوب ن ن،یشرو  ستم،یخوب ن نه》و گفتم:  دمیبه سرم که پانسمان شده بود کش یدست

 《که دورم هستش رو ازدست بدم. یهرکس دیکنم که با کاریکنم؟  چ کاریدارم اما چ

 《دلبر؟》نشست و گفت:  نیزم یکنارم روهم  نیشرو

 《بله؟》بغض گفتم:  با

 ؟یبخشیمن رو م-

 ؟یکرد کاریچرا؟ مگه چ-

 .یمن رو ببخش خوادیاما دلم م یچیه-

 .کنمیرو م میسع-
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 حال ساشا چطوره؟-

 بد-

 حالش بده؟-

 بده. یلیآره حالش خ-

 اما حال تو از اون بدتره.-

 ساشا هم بره چطور حالم بد نباشه؟ دیدلنازم رفت. شا-

 ؟یخواهرت بود و سخت، اما ساشا چ کنمیدلناز رو قبول م-

 《.ستین یکار کم نیها هم بهم کمک کرد ا یباهام مهربون بود، تو سخت یلیاون خ خب》رو نباختم و گفتم: خودم

 و بلندشد و رفت. 《.یگیکه راست م تو》زد و گفت: یپوزخند

هم  یسمیساد یاست ول ونهیعقلش کمه و د میگفتیبود و م یسمیکاش ساد یخدا ا یکم عقل. ا ی ونهید یسمیساد ی کهیمرت

 .ستین

 کردم. هیشدم و دوباره به خاطر طالع شوم خودم و ساشا گر نیشرو الیخیب

رفتم و صورتم رو شستم. به خودم تو  یبهداشت سیتو سرم احساس کردم. به سمت سرو ییا جهیکردم که سرگ هیگر انقدر

 نگاه کردم.  نهییآ

 هم باد کرده بود. یقرمز شده بود و کل نطوریقرمز شده  بود. چشم هام هم هم ادیز ی هیبه خاطر گر صورتم

ق ساشا دکترها از اتا دفعهکی. که رفتمیتو سالن راه م یکه ساشا اونجا بود رفتم. کالفه و عصب یو به سمت اتاق دمیکش یآه 

 اومدن. رونیب

 《حالش خوبه؟ دکتر》سمت شون هجوم بردم و گفتم:  به

 دیاما آروم باش گمیم-

 باشه باشه آرومم-

 به من گفت: رو

 

 

 

 اول پول بده تا بگم.-

 《؟یواسه چ پول》تعجب گفتم:  با

 《؟یبد یگونمژده یخواینم》زد و گفت:  یلبخند

 ؟یواسه چ-

 《دن؟یم یرو واسه چ یگونمژده دخترم》و گفت:  دیخند

 وضع... نیو با ا شنونیم یخبر خوب یوقت-

دکتر ساشا حالش خوب  یوا》و گفتم:  دمیکش غیلبام اومد و ج یرو یینگاه کردم. خنده ا کردیدکتر که با لبخند نگاهم م به

 《شده؟

 《نزن تا بگم. غیاول آروم باش و ج سیه》: دکترگفت

 《ساکت شدم. اشهب》دهنم گذاشتم و گفتم:  یرو رو دستم

 《.آنیبه هوش م گهیاومدن و تا چند ساعت د رونیحالشون خوبه و از کما هم ب خداروشکر》گفت:  دکتر

 《ممنون ازت، واقعا ممنونتم. یلیخ دکتر》و گفتم:  دمیدکتر رو گرفتم و بوس دست

 شدیافتضاح م نیکه با وجود شرو ینامعلوم ی ندهیآ نشستم و تو فکر یصندل یرو یزد و ازم فاصله گرفت. با لبخند یلبخند

 من رو به خاطر خودم بخواد نه سوادم و پول نداشته ام؟ شهیم یعنیساشا هم عاشق من باشه؟  شهیم یعنیبودم. 

 یبه گوش شیچند وقت پ نیتا هم ؟یآریسر در نم یچیکه از ه یکشیدرصد بشه. خودت بعدا خجالت نم کیفک کن  دلبر

 بزرگ. یگوش یگفتیم یلمس

 دلبر؟ یرو دار یوقت انتظار چبعد اون ،یکنیمِن و مِن م یکوتاه کل یجمله  کی یروخون واسه

 دلبر. ادهیتوقعت ز یلی. هه خیراننده اشون ازدواج کن ای داریبا سرا یته تهش بتون تو
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که  یعاشق کس ،یمن نخواستم عاشق شم. دلم بدون اجازه از من عاشق شد ستمین ییدلمه. من کاره ا ریتقص ست،یمن ن ریتقص

خودت  ریتقص یعنی. یریدستت بگ یگوش یستیگنده تر از دهنته. دختر تو هنوز بلد ن یکه لقمه  ی. کسیشدیعاشقش م دینبا

 .یکه بلد باش ینداشت ییا یگوش ستیهم ن

 .میسرگذشت بد زندگ نیبه خاطر ا دمیکش قیعم یآه

 

 

 

 )ساشا(

هم اتاق  نجایو ا مارستانمیب دمیکه اطرافم بود فهم یاتاق ناشناس بودم که از دم و دستگاه کیهام رو که باز کردم تو  چشم

 هست. یکاوریر

چشم هاش رو بسته  یکه صورتش رو چسبونده بود به پنجره،  ول دمیرو چرخوندم سمت چپم که پشت پنجره دلبر رو د چشمام

 .دیبود و من رو ند

چشم هاش رو باز کرد و  دفعهکیکه  کردمیداشتم نگاهش م ینطوری. همنشستیبود و به دلم م نیریدختر ش نیکه ا چقدر

 که چشم هاش رو باز کرد و با تعجب و بهت بهم نگاه کرد. دینرس هیثان کیبه   یبهم نگاه کرد و دوباره چشم هاش رو بست، ول

دختر چرا انقدر به دل من  نیا ایزدم. خدا یو بدو بدو رفت. با درد لبخند دیبعد خند یبا بهت نگاهم کرد ول ییا قهیدق چند

 نه؟ینشیم

حسه و بهش عالقه  نیحسم بهش عکس ا شتریاز دلبر اصال، و ب یزن ها و دخترها متنفر باشم ول یاز همه  دیکه با یدل من به

 دارم.

 دونم،یهمسر و عشق. نم کی... کی... کیمثل  دمیدوست، شا کیمثل  دیمثل خواهر، شا دی. شادونمینوع عالقه رو نم یول

 .طونیلبخند ش کیدوباره  دلبر اومد پشت پنجره با  قهیبعد چند دق

 《؟یشد داریمحتشم باالخره ب یآقا》زدم که دکتر وارد شد. دکتر گفت:  یدرد بهش لبخند با

 شدم. داریآره ب-

شد کال پشت  داریروزش هم که ب کیاتاق عمل بود و  یروز تو کیخودش  کهنیبا ا دیا نجایدو روز که شما ا نیهمسرتون ا-

 بود. ستادهیاتاق شما ا

 《همسرم؟》: دمیپرس

 دیاست، بعد از اتاق عمل با دهیرنگشون پر یلیهمسرتون.  خ بله》بود اشاره کرد و گفت:  سادهیدلبر که پشت پنجره ا به

 《.کردنیم هیبودن و گر نجاینخوردن و فقط ا یچیه یول خوردنیم یمقو یزهایچ

 《همسرم، دلبر منظورتون هست؟ آهان》زدم و گفتم:  یاز سر خوشحال یلبخند

 .دیدار یهمسر نیکه همچ دیآره، واقعا شانس آورد-

 سالمم از اتاق خارج شد. نکهیکردن و خبر از ا نهیکردم که بعد از معا تشکر

 

 

 

 )دلبر(

 یسکته  کی ییاالن من از کنجکاو گه؟یداره م یامام چ ایرو به ساشا گفت.  ییزایدکتره به من اشاره کرد و بعد چ نیا دمید

 .کنمیناقص رو رد م

 《دکتر؟ یدکتر؟ آقا یآقا》انداخت که بدو بدو به سمتش رفتم و گفتم:  یدکتر از اتاق خارج شد به من نگاه یوقت

 بله دخترم؟-

 نم؟یبمن ساشا رو ب شهیم-

 《رو خدا. تو》مظلوم نگاهش کردم و گفتم:  و

 《.ششیبرو پ باشه》و گفت:  دیخند

 《.ییصرفا جهت نمونه ا ییدونه ا کی دکتر》ذوق گفتم:  با

 《لباست رو بهت بدم گلم. دیبا میبا من بر ایب》تکون داد و رفت. پرستار با خنده گفت:  یو سر دیخند

 .یکاوریو رفتم تو اتاق ر دمیرو پوش یمخصوص یرفتم و لباس ها همراهش

 《.یوفتیوروجک ن آروم》زد و گفت:  یرفتم. بهم لبخند زدم و به سمتش یباز ساشا لبخند یچشم ها دنید با
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 .افتمینه نم-

 《خوبه ساشا؟ حالت》: دمیپرس یو با نگران سادمیکنارش ا رفتم

 .دهیرنگ و روت پر یلیآره خوبم، اما تو خ-

 《.دمیواقعا؟ خودم نفهم عه؟》و گفتم:  مدیبه سر و صورتم کش یدست

 ؟یدیچرا نفهم-

حالم بد  گهید》بر عکس فکرم گفتم:  یول دم،یتو که از بس عاشقتم و ترس از دست دادنت رو داشتم نفهم یدونیچه م یهع

 《بود واسه اون.

 ؟یوقت غذا خوردآهان اون-

 غذا؟-

 آره غذا.-

 رفت. ادمی یدونیم یعنی زهیخب چ-

 《رفت؟ ادتی》گفت:  باتعجب

 《بره؟ ادشیآدم غذاش رو  شهیمگه م دلبر》آره تکون دادم که گفت:  یرو به نشونه  سرم

 ادمیغذا و آب هم  یحت نیتو رو از دست بدم واسه هم  دمیترسیدلناز رو از دست دادم بعد هم م اولش》بغض گفتم:  با

 《رفت.

 کنهیبا لبخند داره به من نگاه م دمیبه ساشا نگاه کردم که د یچشم ری. زنییتموم شدن حرفم سرم رو انداختم پا با

 《.کشمیخجالت م گهینخند د اه،》رو بلند کردم و گفتم:  سرم

 《.دناتمیگل انداختن لپات و خجالت کش نیهم عاشق》و گفت:  دیخند بلند

 من هم اومد. یلب ها یرو یرفت و لبخند یلیو یلیحرف هاش دلم ق نیا دنیشن با

 《.کینزد ایب دلبر》گفت:  ساشا

 《تر کینزد》که گفت:  کشینزد رفتم

 《خوبه؟》سرم رو بردم جلو  و گفتم:  تیباعصبان

 《.هیعال》گفت:  طونیلبخند ش با

 

 

 

 .دیچپ نگاهش کردم که خند چپ

 《خوبه؟ سرت》و گفت:  دیبه سرم کش یزود به خودش مسلط شد و دست یاش درهم شد ول افهیرو باال آورد که ق دستش

 《خوبه. آره》زدم و گفتم:  یلبخند

 《.اریگوشت رو ب در》: گفت

که ساشا  ییازش فاصله گرفتم و دستم رو گذاشتم جا عیکردم که حس کردم گونه ام داغ شد. سر کیرو به دهنش نزد گوشم

 بود. دهیبوس

 《بود ساشا؟ یچه کار نیا》که به سرعت جلوش رو گرفتم و گفتم:  اومدیلب هام م یداشت رو یلبخند

 گرفتم. یانرژ شی. آخدنیکار بوس-

به ساشا بگو  ایبغض کردم. خدا دفعهکیساشا مهمم، اما  یخوشحال بودم که برا یلیتوجه به من چشم هاش رو بست. خ یب و

سمت  از ییخودت بهش بفهمون که من منتظر اشاره ا ایتو رو خدا خدا شمیم نیکار رو نکنه، من عاشقشم، عاشق تر از ا نیا

 رو ندارم، ندارم و ندارم. گهید ی ربهطاقت ض گهید ایاونم تا به سمتش برم، خدا

 《چته؟》هوا و گفت:  دیبود زدم رو سر ساشا که پر یکه ساختگ طونیش یبغضم رو قورت دادم و با خنده  عیسر

 《توام؟ یمن منبع انرژ مگه》رو در آوردم و گفتم:  اداش

 《خب. آره》و گفت:  دیخند

 《ساشا؟》زدم:  غیج

 جانم؟-

 به خدا. افتمیخدا االن من پس م یوا

 نکن. تمیاذ-

 《.کنمینم تیتو رو اذ وقتچیه من》کرد و گفت:  اخم
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 آره اروح عمه ات.-

 《؟یدار کاریبدبخت من چ یعمه  با》و گفت:  دیخند

 دارم. یادیز یبا روحش کارها یباخودش نه ول-

 آها بله.-

 .دیکه اون هم خند دمیخند

 اش اخم کرد و داد زد دنیمرد ناشناس وارد شد که ساشا با د کیاتاق باز شد و  رد

 

 

 

 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا-

 آروم باش ساشا!-

 نه؟ ایبپرسم آروم باشم  دیاز تو با-

 《با توام. هان؟》بعد بلندتر داد زد:  و

 هستن اما.... ایپسرم فقط اومدم بگم پدر و مادر ک-

 .رونیگمشو برو ب نجایهم نداره از ا یمن نگو پسرم، خب؟ به من نگو پسرم! اما و ول به》حرفش رو قطع کرد و داد زد:  ساشا

 《پست. یدروغگو

 سر افکنده از اتاق خارج شد. ی افهیپنجاه سالش باشه، با ق خوردیمرده که کمِ کم بهش م اون

 《حالت خوبه؟ ساشا》: دمیرفت به سمت ساشا رفتم و پرس رونیمرده از اتاق ب تا

 《کلفت هم جواب پس بدم؟ یبه تو دیتوچه؟ با به》زل زد به صورتم و گفت:  تیباعصبان

ساشا. آخه من کلفت رو چه به  یدارحق》بهش زدم و گفتم: ی. لبخند تلخدمیشکستن دلم رو هم  شن یصدا دمیرو شن نیا تا

 《که از تو حالت رو بپرسم؟ میسوال کردن از تو؟ من کلفت ک

 《گفتم. یچ دمیبودم نفهم یعصب خوام،یمن واقعا معذرت م دلبر》و گفت:  دیبه سرش کش یدست تیبا عصبان ساشا

 یلی. خیفقط حدم رو بهم نشون داد ینزد یساشا حرف بد نه》بود:  شتریب یباز کردم که غم توش هم کل شتریرو ب شمین

 《.ذاشتمیدم پا جلو مکه داشتم از ح نیممنون، مثل ا

کردم و بعد ادامه  یمکث 《اجازه اتون ساشا با》و گفتم:  دمیکه به در رس رفتمیعقب عقب هم م زدمیکه حرف م نطوریهم

 《.خان》دادم: 

 بغض من همانا. دنیاومدن همانا و ترک رونی. از اتاق برونیرو گفتم و به سرعت از اتاقش زدم ب نیا

 ی جهیرفت و سر گ یاهیوسط راه چشم هام س یدهنم گذاشتم و به سرعت از اتاق ساشا فاصله گرفتم ول یرو رو دستم

 به سراغم اومد یدیشد

 

 

 

 افتادم. میمر ادیفشار دادم.  میشونیپ ینشستم و دستم رو رو یصندل یرو

 《اتاق  روانپزشک مر... دیببخش》: دمیرفتم. از پرستار پرس رشیبه سمت پذ یگذاشتم و با حال زار وارید  یرو رو دستم

 《اول اتاق دوم. سالن》رو قطع کرد و گفت:  حرفم

 ممنون.-

 《.بفرما》گفت:  میکه دختره گفت. در رو زدم که مر ییجابه سمت همون رفتم

 《م؟یمر》و گفتم:  دیاون هم تنها بغضم ترک میمر دنیرو باز کردم، با د در

 《شده؟ یچ دلبر》به سمتم اومد و گفت:  یام با نگران دنیبا د میمر

 《بده. یلیحالم خ میمر》بغلش و گفتم:  دمیپر

 《شده؟ یچ شمفدات》و گفت:  دیرو بوس سرم

 قلبم طاقت نداره. گهیشکست. د میغرورم شکست قلبم شکست همه چ-

 شده؟ یچ نمیبب نیبش ایب-

 《...ساشا》نشستم و گفتم:  رفتم

 خب؟-
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 ساشا قلبم رو شکوند.-

 کرد؟ کاریمگه چ-

 .هیکردن قض فیکردم به تعر شروع

 

 

 

حرکات ات و  یگوش کن. اوال من از اول از رو قیحرف هام رو دق خوشگلم》گفت:  یبا مهربون میهام که تموم شد مر حرف

اما  ومدهیو اخالقش رو دستم ن دمیساشا رو من تا حاال ند کهنی. بعدش ایکه نسبت به ساشا کشش دار  دمیحرف هات فهم

 یبه خاطر فشار عصب دیاخالقش شا نیکه ساشا باهات  مهربون بوده و ا دمیمفه یکه بهم گفت ییزهایچ یاز رو دونمیرو م نیا

دست  یعنیشده  مونیخود ساشا هم پش یوقت یریبگ یانقدر مسئله رو جد دیهست که بهت وارد شده و به نظرم نبا ییا

حرف ها رو به عنوان دوستت، نه  نیحرفش رو نتونست کنترل کنه. ا نیبود و ا یبفشار عص ایبحران و  کیخودش نبوده و تو 

 《.گمیدکتر بهت م کی

انقدر برام  کشتنیدلم شکست که اگه من رو م یحرفش جور نیبا ا میمر ستیخودم ن دست》مقدار فکر کردم و گفتم:  کی

 《دردناک نبود.

 .یخودت رو به رو بش یزندگ قتیبا حق دیاما تو هم با-

 من... میمر-

 بامزه حرفم رو قطع کردم. یلیدختر خ کیباز شدن در و ورود  با

 《رفت در بزنم. ادمی دیببخش آخ》گفت:  دختره

 《صدف. نهیکار تو ا کال》چپ چپ نگاهش کرد و گفت:  میمر

 اهیکارا؟ چهل سال س نیمن؟ ا ؟یگیچرا دروغ م یو-

 افتاد گفت ادشیه تاز کهنیو مثل ا دیخند میمر

 

 

 

 صدف خواهرم، کنم،یم یمعرف

 ام. یمیخره، دلبر، دوست صم صدف

 《دلبرم. خوشبختم》با لبخند گفت:  صدف

 《صدف جون. نطوریهم منم》زدم و گفتم:  یتلخ لبخند

 《ساله از تهران. جدهیهستم ه صدف》صداش رو صاف کرد و گفت:  صدف

 《هستم هفده ساله از تهران. دلبر》و گفتم:  دمیخند

نگاه   نیداخل شد. با بهت داشتم به شرو نیبار دوم در اتاق باز شد و شرو یکه برا مینشست و مشغول حرف زدن شد صدف

 《ن؟یشرو چته》گفتم:  تیبعدش با عصبان یول کردمیم

 هجوم آورد به سمت من. تیصدف شدم و بعد از اون با عصبان یمتوجه زوم شدن اش رو ک،ینزد اومد

 《.نیکن شرو ولم》که گفتم:  دیرو کش دستم

 《آدما بدم، پس گورت رو گم کن. نیا یدست خودت و همه  یکار کینذار  دلبر》گفت:  تیعصبان با

رو  نکاریبا دلبر ا یبا چه حق آقا》رفتم که صدف مداخله کرد و گفت:  نیو صدف هم که شده بود، با شرو میخاطر مر به

 《د؟یکنیم

 《نداره. یشما ربط به》داد زد:  نیشرو

که وجود داشت )البته از  یسرعت نیکرد با آخر نیمن رو سوار ماش یصدف گوش کنه. وقت  یو داد ها غیتا به ج ستادینا گهید و

 نظر من( حرکت کرد.

 شد. ادهیپ نیازماش م،یدیرس ابونیو به ب میدو ساعت که فکر کنم  از شهر خارج شد بعد

 .نیو پرتم کرد زم دیمن اومد و دستم رو کش سمت به

 به سمت کمربندش هست که نیدست شرو دمیکه د دمیکش یدرد داد بلند از
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 کنه؟ کمربندش رو باز کرد. کاریچ خوادیم نیترس زل زدم بهش. ا با

 بغضم. دنیو چشم هام رو بستم که هماهنگ شد با ترک دمیکش یبلند غیبه سمت دکمه اش رفت که ج دستش

 نه که خداروشکر شلوار پاش بود. ایشلوار داره  نمیانداختم تا بب نییشد. سرم رو به پا کمینزد نیشرو

 دینبا فمیبفهمون من االن ضع یوحش نیبه ا ایاز سر درد گفتم. خدا ی. آخنیزم یپاش محکم زد تو دلم که پهن شدم رو با

 من رو بزنه. ینجوریا

فکر  هیچ هه》شده تو دستش به سمتم اومد و گفت:  دهیچیبا کمربند پ نیچون شرو دینشنانگار خدا هم حرف من رو  یول

 《؟یهست یک یکرد

 《چه برسه بخوام بهت ت*ج*ا*و*ز کنم. یبا من حرف زدن رو ندار اقتیل یتو حت هان؟》بلند داد زد:  و

خوشگل و معصوم  یها! من خام اون چشماریرو در ن یمعصوم مذهب یدخترها یه*ر*زه ادا کلفت》زد و گفت:  یپوزخند و

 《هان؟ ؟یعاشق ساشا بش یکه به خودت اجازه بد یهست ی. تو کشمینم

که با  زدیبدنم م ی. که کمربند رو پشت سر هم و معتدد رودمیکش یبلند غیج یادیبعد کمربند رو زد به کمرم که از درد ز و

 احساس کردم. مینیو تو بشدن خون ر یاحساس جار مینیب یقرار گرفتن کمربند رو

 سنگ که لبم هم پاره شد. کهیت کیکه لبم خورد به  نیزم یو بلندم کرد و پرتم کرد رو دیدستم رو کش نیشرو

 .دادمیداشتم جون م گهید

 《ولم کن. ن،یرو خدا ولم کن شرو تو》و گفتم:  دمیکش یبلند غیدستم که ج یرو برد باال سرم و با پا رفت رو دستم

که  کردیانقدر بدنم درد م یول دیرسیم مینیبه ب یدود یو ازم فاصله گرفت. بو دمیکش غیبه پهلوم زد که ج یلگد

 چشم هام رو باز کنم. تونستمینم

 رو کمر  چشم هام رو باز کردم. گردونهیداره برم م نیشرو کهنیاحساس ا با

 《رو خدا ولم کن. تو》و با التماس گفتم: دستش  یدستم رو گذاشتم رو یجون یرو زد باال که با ب مانتوم

 بهم ت*ج*ا*و*ز بشه؟  کهنیا نه؟یطالع منم ا ای. خداختمیریرو پس زد. آروم اشک م دستم

 یاحساس نجس ذارمینم  یول خرمی. اگه هم گناه باشه گناهش رو به جون مکشمیاگه بهم ت*ج*ا*و*ز بشه خودم رو م ایخدا

 روم بمونه.

 《خدا》و داد زدم:  دمیکش یبلند غیشکم ج یرو دیبسته بود اما با احساس سوزش شد چشمام

 .کردمیو التماس م دمیکشیم غیج سوختم،یناف شکمم خاموش کرده بود. داشتم م یرو رو گارشیس نیشرو

 فرو رفتم. یقیسر درد و ضعف چشم هام رو بستم و به خواب عم خودت نجاتم بده. از ایخدا

 

 

 

 .آوردیو اشکم رو در م کردیام م ونهیبودم. سوزش شکمم داشت د مارستانیرو که باز کردم باز هم تو ب چشمام

 اتاق باز شد و سروش وارد شد. روم رو ازش گرفتم. در

 《دلبر؟》با تحاکم گفت:  سروش

 《توام! با》داد زد:  دمیشنیبود که ازش م یبار نیکه اول یبلند یندادم که با صدا جواب

 《؟یکن رمیتحق ؟یکتکم بزن یخوایتو هم م ؟یخوایم یسروش؟ تو چ هیهان؟ چ ه؟یچ》پرخاش گفتم:  با

 《کار رو باهات کرده! نیا نیشرو یبگ یبه کس یندار حق》گفت:  سروش

 فکر باش. نیهه تو ا-

 !یگینم کسچیبه ه-

 گمیم-

 .کنمیرو نابود م تیزندگ یاگه بگ-

 نابود تر؟ نیاز ا-

 بره. ایدن نیدادمهر از ا یخوایتو که نم-

 .فتهیب یبراش اتفاق خواستمی. دادمهر تنها برادرم بود که از ته دل دوستش داشتم و نمخواستمینم نه

 ؟یدیبه دادمهر هم ندارم فهم یکار گهیکار رو باهام بکنه د نیا نیشرو گهیبار د کیفقط  گه،یبار د کیاگه فقط  یول گمینم-

 چشه پس قضاوت نکن. نیکه شرو یدونیدلبر تو نم-

 .یروان هیسمیساد کی گهیهه معلومه د-
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 《؟یدونیم تو》بهت گفت:  با

 رو؟ یچ-

 ه؟یسمیساد نیشرو کهنیا-

 《ه؟یسمیساد نیشرو》من با بهت گفتم:  ییسر نیا

 ؟یدونستیمگه تو نم-

 نه من خبر نداشتم.-

 《بفهمه، باشه؟ یکس خوامیهم نم نیا》و بعد بهم گفت:  《بر سرم. خاک》اش و گفت:  یشونیکف دست زد تو پ با

 《.باشه》رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 که تو رو زده. ستین ادشی یحت نیاالن شرو-

 تا حد امکان. گمیبهش نم یچیباشه ه-

 ممنونم دلبر.-

 رو گفت و از اتاق خارج شد. نیا

 

 

 

 . میمرخص شد مارستانیب از روزید

 که بهش وارد شده بود شکسته بود. ییاش. دماغم بر اثر ضربه ا نمیمن هنوز نرفتم بب یتو اتاقشه ول ساشا

 .کنمیمن از کار فرار م کهنهیاش ا یاتفاقات تنها خوب نیبودم. ا دهیتختم دراز کش رو

 وارد اتاقم شده به سقف زل زده بودم. یچه کس کهنیتوجه به ا یاتاقم باز شد. ب در

 دلبر؟-

 ساشا بود که باز هم دلم رو لرزوند. یصدا صدا،

 《بله؟》بهش نگاه کردم و گفتم:  یاز جام بلند شدم و با مظلوم عیسر

 ؟یدلبر با هام قهر-

 《دارم ساشا خان؟ یچه حد من》زدم و گفتم:  یلبخند

 دارم. یاحساس بد یلیرو با من نکن! من خ کارنیا کنمیدلبر خواهش م-

 ساشا خان. دینگران نباش دیرو ناراحت کرد چارهیآدم بدبخت ب کی کهنهیاگه به خاطر عذاب وجدان ا-

 ساشام. ستمیاه بسه من ساشا خان ن-

 .دیمن ساشا خان هست یواسه  یول دیخودتون ساشا هست یو هم سطح ها انیبله واسه خانواده اتون و اطراف-

 《من نگاه کن! به》تخت کنارم نشست و گفت:  یاومد رو ساشا

 《رو با من! کارنیا نکن》و زل زدم بهش که گفت:  دیاز ابرو هام باال پر یکی

 با شما نکردم که ساشا... یمن کار-

ساشا،  یبهم گفت آها،》شد که ساشا با لبخند بهم گفت:  دهیگونه ام، حرف تو دهنم ماس  یساشا رو یقرار گرفتن لب ها با

 《؟یدید ؟یدید

 《؟یآشت》نتونستم که ساشا گفت:  رمیلبخندم رو بگ یچقدر خواستم جلو هر

 《.یآشت باشه》و دور باشم پس گفتم:  رمیازش فاصله بگ تونستمینم

 《دختر. یگل یلیخ》و بغلم کرد و گفت:  دیخند

 ذهنم رفت سمت دلناز. دفعهکیزدم. اما  یتلخ لبخند

 《نکن. ترکم》که ترکم کرده بود ناخودآگاه به ساشا گفتم:  ینبود. دلناز گهیکه د یدلناز

 《باشه. ادتی کنمیاگه به خاطر خودت باشه ترکت م یول وقت،چیه وقتچیه》و گفت:  دیسرم کش یرو یقیعم نفس

 .کنمیولت نم وقتچیحداقل به دروغ بگو ه-

 بوده که همه اش به خاطره تو بوده. یلیدل یولت کردم بدون یوقت کیکه اگه  گمیدلبر؟ خوشگل خانوم؟ بهت راستش رو م-

 

 

 



Roman-City.ir 
 قلبم طاقت بیار رمان

 

https://telegram.me/romancity 51 

 

به بدنم  ییلرزه ا نیداشتم تو بغل ساشا. دراتاق باز شد. با ورود شرو یاحساس خوب یلیخ شبی. ددمیتخت دراز کش یرو

 .دمیترسیم یلیخ نیافتاد. بعد از اون اتفاقات از شرو

 《نییپا برو》: گفت

 《؟یچ واسه》که تو صدام کامال واضح بود گفتم:  ییلرزه ا با

 《!نییپا》زد:  داد

تو   بدو》اومدن از پله ها بود گفت:  نییکه در حال پا نیشرو دمیپله ها که رس نییترس به سمت پله ها رفتم. به پا با

 《!اطیح

 《؟یدیزن امام حسن، جعده رو شن داستان》گفت:  نیکه شرو میبود ستادهیا اطیسمت در رفتم. تو ح به

 تعجب داره واهلل. پرسه؟یره مها دااز امام و حضرت نینگاه کردم. شرو نیتعجب به شرو با

 کدومش رو؟-

 سرش اومد؟ ییکرد چه بال انتیبه امام حسن خ یکه وقت-

 ؟یگیم یبه اسب بستن اش و اسب اون رو دور تا دور شهر چرخوند و مُرد رو دار کهنیا هیقض-

 آره-

 دونمیآره خب همه اش رو م-

 .ادیبال ب نیخوبه چون قراره سر خودت هم هم-

 《!اریاسب رو ب محمد》داد زد:  یبلند یحرفش بودم که با صدا لیو تحل هیتجز درحال

 《آقا. چشم》اومد که گفت:  یپسر یصدا

 کردن. هیبود. شروع کردم به گر دهیزهله ام ترک گهیمتوجه حرفش شدم. د تازه

 رو با من نکن. کارنیا نیتو رو خدا شرو-

 .کردمیالتماس م کردم،یم یزار کردم،یم هیم. گربترس شتریببهم نداد که باعث شد  یجواب نیشرو

 غلط کردم. نینکنم. تو رو خدا شرو یاشتباه کارچیه کنمیحواسم رو جمع م گهیرو نکن. غلط کردم د کارنیتو رو خدا ا نیشرو-

 .ارنیتوجه به التماس هام دستور داد که اسب رو ب یب نیشرو اما

 《خان غلط کردم. تو رو خدا. نیرو خدا شرو تو》پاش افتادم و گفتم:  به

 《شد؟ یاسب چ نیا پس》گردنم رو با طناب بست و داد زد:  نیشرو

 بودم رو آوردن و  اون سر طناب رو به اسب بستن. دهیبود و اطالعاتش رو از ساشا پرس یرو که نژادش ترکمن یدیسف اسب

 بدن اسب نشوند که ید روشالق دستش رو بلند کر نیکه شرو زدمیلریاز ترس م داشتم

 

 

 

که  خوندمی. اشهد ام رو داشتم مکردیبرخورد م نی. کل بدنم با زمدنیرو باال برد و شروع کرد به دو شیجلو یدو تا پا اسب

نبود جز  ینجاتم نگاه کردم که کس یکه از فرط ترس بسته بودم رو حاال باز کردم و به فرشته  یی. چشم هاستادیناگهان اسب ا

 نگاه کردم. ساشا

که  هیچه کار نیا ؟یشد ونهیتو د نیشرو》رفت و گفت:  نیبودم به سمت شرو دهیکه تا حاال ازش ند یتیبا عصبان ساشا

 《احمق. یکهیمرت ره؟یمیدختره م ینگفت ؟یکنیم

 《کردم مگه؟ کاریمن چ من؟》با بهت گفت:  نیشرو

من  یگیحاال م یدادیدلبر رو به کشتن م یداشت تو》انداخت و گفت:  نیبه شرو یبه من و بعد نگاه یبا تعجب نگاه ساشا

 《کردم؟ کاریچ

  کنمیرو نم یکار نیمن؟ من با دلبر همچ-

ام؟ که  ونهیمن احمقم؟ من د ؟یبا دلبر نکرد یتو کار یبگ یخوای! مثال منینزن شرو یونگیرو به د خودت》داد زد:  ساشا

 《؟ینکرد یکه کار یرفتارات ثابت کن نیبا ا یخوایم

 《.گمیساشا دروغ که نم ستین ادمی یزیچ گمیم》داد زد:  نیشرو

 《؟یدیفهم یشیدلبر نم کینزد گهید نیشرو》و گفت:  شدیم ونهیداشت د گهیواقعا د ساشا

 《خودت. یارزون ستیهم ن یمال نیهمچ》گفت:  نیشرو

 《؟یخوب》لحن ممکن گفت:  نیبه سمتم اومد و با مهربون تر یو رفت. ساشا با نگران دیرو گفت و راهش رو کش نیا

 《خوبم قهرمان من. آره》هام رو با دستم پاک کردم و گفتم:  اشک
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 . طناب رو از دور گردنم باز کرد.دیلباش اومد که دلم لرز یرو ییبایز لبخند

 اسب رو از کجا آوردن؟ نیاستبل نداره پس ا نجایاسب رو برد. من موندم ا محمد

 《.برمتیم خودم》. ساشا اومد سمتم و گفت: نیام نکرد و دوباره افتادم زم یاریپاهام  یبلند شم ول استمخو

 .آمینه خودم م-

 خواستم بلند شم که باز افتادم. دوباره

 گردنم. ریدستش رو انداخت ز یکیزانوم و اون ریاومد سمتم و دستش رو انداخت ز ساشا

 《ساشا چته؟ یوا》ا ترس دور گردنش حلقه کردم و گفتم: دستم رو ب فتمیب کهنیترس ا از

 نکن؟ یمگه بهت نگفتم با من لج باز-

 بگم؟ بگم بغلم کن؟ یخب چ-

 .کنمیمن بغلت م یخب تو نگو ول-

 《.کنهیلبخند ده برابر دلبر ترت م نیا》لبام اومد که گفت:  یرو یلبخند

 

 

 

 《.اینخند ییا گهیجز من واسه کس د به》زدم که گفت:   یلبخند بهش

 《؟یچ واسه》تعجب گفتم:  با

 بدزدنت. ترسمیم یشیخوشگل م یلیچون خ-

 《؟یکه چ خب》بلند سر دادم و گفتم:  ییا قهقه

 واسه مردا نه. یواسه دخترا بخند ول-

ه باشه، داشت رتیمن غ یکه رو یواسه مرد یگیکه م نایبه تو داره؟ ا یچه دخل خب》و گفتم:  رمیخودم رو بگ یجلو نتونستم

 《ست؟ین نطوریا ،یندار رتیمن غ یاما تو که رو

با پاش در رو باز کرد و وارد  میدیبه اتاقم رس ی. وقتگفتیم دیصبرانه منتظر حرفش بودم که با یمن ب ینزد. ول یحرف ساشا

 .میاتاق شد

 《سوالم رو نگرفتم ساشا. جواب》تخت گذاشت، خواست بره که گفتم:  یرو رو من

 یب یها رتیغ نیکه ا دونمیخودم هم نم دلبر》و گفت:  دیکش یشده بودم. پوف شیبود. متوجه کالفگ سادهیبه من ا پشت

با خودم چند چندم. اما  دونمینم ی. من حترهیگینسبت به تو از کجا منشا م دمیشد یها یموردم، نگران یب یها تیجام، حساس

 《.رمیازت فاصله بگ کنمیرو م میتمام سع

 《ساشا... اما》با تعجب گفتم: 

 نشد و رفت. یمنتظر حرف ساشا

 《.یریادگیبه  میکنیفردا  شروع م از》در که بود گفت:  یجلو

 نگفتم که ساشا از اتاق خارج شد. یزیچ

 

 

 

. مدیتختم دراز کش یپر درد رو یمتوجه شده بود. کالفه و با بدن گهیجور د کیخنگ خدا  نیبود ا گهید زیچ کیمنظورم  من

لباس مناسب  کیتا  رونیگرفتم و اومدم ب یدوش حساب کیشدم.  داریشد. صبح ساعت ده از خواب ب یروز به سرعت سپراون

 انتخاب کنم.

 . دمیپوش یمشک یرسارافونیز کی

 یشونه  یو بافتم و رو ختمی. موهام رو کج ردمیهم پوش یشلوار مشک کی. دمیسارافون پوش یهم رو یخردل ی غهیجل کی

 چپم انداختم اش.

 دینرس ییا قهیبرق لب بود که تموم شد. اتاقم رو مرتب کردم و نشستم منتظر ساشا که به دق کیکرم و  کیهم که  شمیآرا

 که در باز شد.

 《.یریبگ افهیق آدیاه اصال بهت نم اه》به ساشا زدم  که با اخم وارد شد که گفتم:  یشدم و لبخند بلند

 .نیدلبر بش-

 بزنم و نشستم. ییا گهیاش نذاشت حرف دحرف  تحاکم
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 خب کتاب و دفترات کجان؟-

 《.بفرما》تخت در آوردم و گفتم:  ریو کتابم رو از ز دفتر

 .میکنیکار م خیو تار یاضیطبق اون برنامه امروز علوم و ر کنمیبرنامه برات حاضر م کیخب -

 باشه.-

 .میو باز کرد خیتار از همه اول

 مغول و... زیچنگ دونمیو نم موریت یدرباره  حیکرد به توض شروع

 《؟یمتوجه شد خب،》گفت:  ساشا

 شاه خودمون بود. نیا ریهم حق داشت، تمام اش تقض زیآره آره چنگ-

 خب؟ پرسمیبعد شنبه همه اش رو ازت م یخب هفته -

 سخته. یداد ادیباشه اما تو امروز چهارتا درس رو بهم -

 .یهم برس یدانشگاه یبه درسا ینکه بتو میفشرده  کار کن دیبا-

 باشه.-

 افهیروز درسام تموم شد. ساشا با قداد و اون حیآسون و با حال بود. علوم هم بهم توض یلیهم خ یاضی. رمیهم کار کرد یاضیر

  《.هیواسه امروز کاف خب》گفت:  یجد ی

 قبل از رفتن ات... ی. ولافهیق یباشه بابا آقا-

ازت دور شم اصال باهات  خواستمی. اگه مینبود که ازم دور ش نیا روزید یمن از حرفا منظور》کرد که گفتم:  ینگاه بهم

 《.شدمیدوست نم

 《بود؟ یمنظورت چ پس》برگشت سمتم و گفت:  ساشا

 بدونم حست نسبت به... خواستمیمن م-

 《؟یبه ک نسبت》باز گفت:  شین با

و گفت:  دیو ازش رو گرفتم که ساشا با قهقه خند 《ازم دور شو. ال،یخیاصال ب ؟یمن رو مسخره کن یخوایم اه》گفتم:  یحرص

 《پرنسس. شمیازت دور نم وقتچیه》

 

 

 

 《؟یحسم نسبت به خودت رو بدون یخوایم》زدم که از چشم ساشا پنهون بود. ساشا گفت:  یلبخند

 《بدونم. خوامیم آره》رو برگردوندم سمتش و گفتم:  سرم

 《دو... یلیخ من》صورتم بود که گفت:   یشد، صورتش تو دو سانت کمینزد

 و به مزاحم نگاه کرد که الله بود. دیکش یاز ساشا فاصله گرفتم. ساشا کالفه پوف عیباز شدن در اتاق سر با

 《ساشا خان اومده بودم به دلبر سر بزنم. دیببخش عه》گفت:  الله

 《.یپشت اطیح ایب شب》که فقط خودم بشنوم گفت:  یوار طور خواست بره زمزمه یگفت و وقت ییباشه ا ساشا

 《؟یجان چرا الل شد الله》گفتم و رو به الله گفتم:  یزل زده بود بهم که نوچ یجورنیرو گفت و رفت. الله هم نیا

 《خوبه؟ حالت》و گفت:  دیخند

 بده الله. یلینه حالم خ-

 .زمیعز یآخ-

 نییبه سمت پا عیو سر میاومد. با الله متعجب به هم نگاه کرد نیداد ساشا و شرو یکه صدا میصحبت با الله بود مشغول

 .میرفت

 .واریبود و هلش داد سمت د دهیرو چسب نیشرو ی قهی ساشا

 《.یکنینم یغلط نیهمچ تو》داد زد:  ساشا

 .یو امتحان کن یبگ یتونیم-

 《.دلبر》به سمتم برگشت و گفت:  دیبا ترد ساشا

 

 

 

 《.یچیه》و گفت:  دیکش یبعد پوف یول
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 《مهم بهمون بگه. یلیخبر خ کی خوادیسرکارتون که شب ساشا م دیبر گهید خب》زد و گفت:  ییا روزمندانهیلبخند پ نیشرو

بهم بگه  خوادیساشا م کهنیطرف خوشحال از ا کیکنجکاو بودم و از  یلیبگه؟ خ خوادیم یساشا چ یعنیباال انداختم.  ییابرو

 دوستم داره.

 اوش،یس شیپ نرو》فکرم رو خوند و گفت:  نیگرفتم بهش سر بزنم که شرو میسر نزدم، تصم اوشیوقت بود که به س یلیخ

 《.رمیگیاون م یهم برا یبزرگ میامشب تصم

 باشه.-

 《اتاق کارم. ایدارم ب کارت》بهم زد و گفت:  یلبخند

 《.آمی.. می... می... خ... خب  با... با... باشه مخ》و تته پته گفتم:  باترس

 رفتم.رفت و پشت سرش من  نیشرو

 بود نگاهم کرد. دایکه توش درد و غم هو یبهش زدم که با لبخند یساشا افتاد. لبخند نیغمگ یهانگاهم به چشم که

 بودم. ومدهین نجای. تا حاال امیشد نیو غم تمام وجودم رو گرفت. وارد اتاق کار شرو ترس

 《نیبش》و رو به من گفت:  زشیمختلف. رفت نشست پشت م یهار بود از برگهپ زیم یشلوغ بود. رو یلیخ

 هیبه مقصد ترک یرانیو سه دختر ا ستیب》پام بود که روش رو با ِمن و ِمن خوندم:  ریز یینشستم. برگه ا یمبل چرم یرو

 《قا...

که بهت مربوط  ییکارا تو》نگاه کردم که با لبخند گفت:  نیچشم از برگه گرفتم و به شرو نیبرداشته شدن برگه توسط شرو با

 《دخالت نکن. ستین

 رو گفت و رفت نشست سرجاش. نیا

 کردم که به باد کتکم نگرفته بود! تعجب

نه، اونم به تو  ای یکنیقبول م کهنیداره و ا یهمه و همه به تو بستگ میریگیم میکه دار یماتیتصم دلبر》گفت:  نیشرو

جواب مثبت  شیکیبه  دیکه با ی. تو دو راه دارکنهیرو عوض م اوشیساشا و س یاما، اما آره و نه گفتنش کل زندگداره  یبستگ

 فرستمیم هالمیرو با اون ف اوشیس  ی. ولی. هرجا که دوست داشتیریخونه م نیاز ا کهنیا شینه. اول یکیو به اون یبد

 《.یبا من ازدواج کن دیبا کهنیا شی. دوممونهیم جانیو ساشا هم مارستانیت

تو  شیسال پ کیمثل  اوشیو س کایآمر گردهیدر اون صورت ساشا برم و》تعجب و بهت بهش نگاه کردم که ادامه داد:  با

 《.کنهیم یامکانات زندگ نیبهتر

 زد تعجبم دو برابر شد. نیکه شرو یبگم؟ با حرف یچ دونستمینم

 

 

 

 《.یدیو به من جواب م نجایا یآیبعد کارت م شب》: گفت

 《؟یکار چه》رو به ندونستن زدم و گفتم:  خودم

 .یدونیخودت بهتر از من م-

ت*ج*ا*و*ز هم نبودم. اسمم بهم  قیال یو حت اومدیتو که از من بدت م نهیاما سوال من ا دونمیآره خودم بهتر از تو م-

 فرق کرده؟ یو اصال دلبر نبودم االن چ اومدینم

که هنوز ازت  گمیهم همون حرفا رو م هنوز》صورتم بود و گفت:  یوجب کی. صورتش تو ستادیومد رو به روم اشد و ا بلند

 《.آدیبهت م ینگ یو اسمت بگ یستیبگم نه، بدم ن دیاسمت با ی. اما درباره یستیت*ج*ا*و*ز هم ن قیال ی.حتآدیبدم م

 《.دمیم یجواب منف شنهاداتیمن به جفت پ پس》زدم و گفتم:  پوزخند

 .مارستانیت رهیهم م اوشیو س کایآمر گردهیساشا برم طیخب در اون شرا-

که  یستین شتریب یروان یسمیساد کیبرد. تو  دیتو رو با مارستانیبرد ت دیرو  نبا اوشیس》اش و گفتم:  نهیتخت س زدم

 《ازت متنفرم. خورهی. حالم ازت بهم میکنیم یدار کاریچ ستیمعلوم ن

که در اتاق باز شد و   دمیکش غی. باترس جرونیو کف از دهنش زده بود ب دیلرزیبدنش م یغش کرد ول نیشرو دفعهکی

 سروش وارد شد.

 《شده؟ یچ》: دیپرس سروش

 ؟یشده بود میشد. تو پشت در قا یجورنیا ییا دفعهکی-

 هاست؟حرف نیاالن وقت ا-

 《.رونیب برو》نگفتم که گفت:  یزیچ
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 ؟یچ-

 《.رونیبرو ب گفتم》: دادزد

 《باشه باشه》گفتم:  باترس

 اومدم. رونیبه سرعت از  اتاق کارش ب و

 

 

 

 به سمت کمدم رفتم. عیحرکت کردم. تو اتاقم که بودم سر نییو بعد ساشا انداختم و به سمت پا نیبه در اتاق شرو ینگاه

بغل  ی. انقدر دلم گرفته بود، انقدر دلم هواکردمینگاه م میدیپوشیکه من و دلناز باهم م ییو به لباس ها دمیکش قیعم یآه

 .دلناز رو کرده بود

 قسمت اتاق کز کردم. نیتر گوشه

 کردن. هیپاهام گذاشتم و آروم آروم شروع کردم به گر یرو بغل کردم و سرم رو رو زانوم

 .مامان نامردم رو کرده بود یهوا دلم

 دمیکردم که نفهم هیپنهان بمونه. انقدر گر خواستمیمن م یمعلوم بود ول دیکه شغلش معلوم نبود. شا معرفتیاون ب یهوا 

 تو همون حالت خوابم برد. یک

 من. یمطلق فرو رفته بود، درست مثل زندگ یاهیبود و تو س کیتار کیرو که باز کردم، اتاق تار هامچشم

 بودم. دهیساعت نگاه کردم که ساعت هفت عصر بود. اوف چقدر خواب به

بود چون عزادار بودم.  یهمه اش مشک دایهام جدهام رو عوض کردم. لباسبه دست و صورتم زدم و لباس یو آب دمبلندش

 .گذرهیهنوز از مرگ دلناز هفت روز نم

 .کردیم یخانوم داشت آشپز نهیو داخل آشپزخونه شدم. آد نییبدن درد داشتم. اما حوصله ام سر رفته بود. رفتم پا هنوز

 《.سالم》گفت:  ضیانداخت و با غ یبرگشت و بهم نگاه بد نهیه آدکردم ک سالم

 شده؟ یزیخاله چ نهیآد-

 شده. یزیچ کیآره -

 《؟یچ》: گفتم

 《.یشعوریب یلیخ》رها کرد و  به سمت من برگشت و گفت:  تابهیماه یرو تو ریکفگ

 چرا؟-

 ذره شده. کیکه دلم واسه ات  یچون اصال به من فکر نکرد-

 ییچه بالها یدونیشده؛ اما تو نم یگفتم چ دم،یترس  نهیآد خاله》رو بغل کردم و گفتم:  نهیو خاله آد دمیکش یراحت نفس

 《.دمیرو کش ییهاچه عذاب یدونی. نمسرم اومده

بتونه  یکه اگه کس دونمیرو م نیاما ا دونمینم یزیچ من》صورتش گرفت و گفت:  نیرو از خودش جدا کرد و صورتم رو ب من

 《.ییخانواده رو درست کنه فقط و فقط تو نیا

 《؟یدرد که ندار بدن》بهش زدم که گفت:  یلبخند

 .کنهیدرد م یلیچرا بدنم خ -

 

 

 

 《دخترم. یشینداره انشاهلل که خوب م یبیع》زد و گفت:  یلبخند

 《ونجا؟ا یدلبر چرا رفت عه》بلند شد:  نهیخاله آد غیج ینشستم که صدا نتیکاب یکردم و رفتم رو تشکر

 جونم. نهیدوست دارم خاله آد-

 )ساشا(

 عه》: گفتیاومد که م نهیخاله آد غیج یآب بخورم که صدا وانیل کیاومدم و به سمت  آشپزخونه رفتم تا  رونیاتاقم ب از

 《اونجا؟ یدلبر چرا رفت

 جونم. نهیدوست دارم خاله آد-

 《.دیچشم سف دختره》گفت:  نهیآد خاله
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پس اگه منظورت غشاست،   هیوگرنه مردمکش مشک دهیچشمم هست که سف یکه غشا ستین دیمن چشمام سف نهیخاله آد-

 .یدیپس خودتم چشم سف

 داده بودم حفظ کرده بود و کامل بلد بود. ادیروز بهش درس اون یلبام اومد. هرچ یرو یلبخند

 《نکن. یطونیش وروجک》گفت:  نهیآد خاله

 《بدم؟ ادیرو بهت  یاصل یطونیش یخواینکردم، م یکه هنوز کار من》شد و گفت:  طونیدلبر ش یصدا

 《.دیپررو و چشم سف ی دختره》زد:  غیج نهیآد خاله

 ؟یدادم باز نگرفت  حیساعت بهت توض کی نهیعه خاله آد-

 کار دارم. یکم حرف بزن واسه فرداشب کل-

 ه؟یمگه فردا چه روز-

 گهید هیمهمون-

 《؟یمهمون چه》متعجب دلبر اومد که گفت:  یصدا

 .کایآمر گردهیساشا خان داره برم-

 《؟یچ》دلبر اومد که گفت:  غیج یصدا

 ندونستم و رفتم داخل آشپزخونه. زیرو جا موندن

 )دلبر(

 《؟یچ》زدم: غیو ج نییپا دمیپر تیکاب  یاز رو نهیحرف خاله آد دنیباشن

گفت:  نهیبهم زد و رو به خاله آد یو بهت بهش نگاه کردم که لبخند ی. با ناراحتموقع ساشا هم وارد آشپزخونه شد همون

 《آب بهم بده. وانیل کیجونم  نهیآد خاله》

 چشم پسرم-

 《!یپشت اطیح ایب》و آروم از کنارم رد شد که گفت:  دیسره  سر کش کیآب بهش داد که  وانیل کی

 .یپشت اطیکردم و رفتم ح یخداحافظ نهیبعد از خاله آد قهی. دو دقرو گفت و رفت نیا

 .میبود دهیرو د گهیدبار هم نیکه اول یداد بود به همون درخت کهیت ساشا

 《اشتباهه! نهیکه حرف خاله آد بگو》گفتم:  یسمتش و با طلبکار رفتم

 《.تهیواقع ستیاشتباه ن نه》زد و گفت:  یلبخند

 《؟یبر یخوایم چرا》تمام گفتم:  تیمظلوم با

 مجبورم.-

 اما ساشا من... من... من دوستت دارم .-

 اومد. یساشا لبخند یهالب یرو

 《دوست دارم. منم》گفت:  ساشا

 《مثل خواهرم ستاره. اما》زدم که گفت:  یلبخند

 لی. داشتم دلکرد یصورتم بود که ازم عذرخواه یسانت کیشد. صورتش تو  کمیقدم عقب برداشتم که ساشا نزد کی

 لبم گذاشت. یکه لبش رو رو کردمیم دایاش رو پ یعذرخواه

 به صورتش زدم که گفت: یا یلیسرعت ازش فاصله گرفتم و س به

 

 

 

 《من... دلبر》

بهت گفتم دوستت دارم فقط و فقط به  یدی. اگه دخورهیحالم ازت بهم م آدیشو ساشا، خفه شو ازت بدم م خفه》: دادزدم

رفت. ازت  نیکه نسبت بهت داشتم از ب یذره محبت کیهمون  یکه کرد یکارنیاما حاال با ا ،ینر جانیاز ا کهنیخاطر ا

 《متنفرم.

 《.وشیمثل داداش ام دار درست》زدم و گفتم:  یپوزخند

 《...چیهست نه ه یلبرنه د گهید ساشا》مزاحم رو تند تند پاک کردم و گفتم:  یها اشک

و  گمیرو بهت م یزیچ کیفقط  دلبر》که گفت:  رفتمیاز تاسف براش تکون دادم و عقب عقب م یرو ادامه ندادم و سر حرفم

 《.شمینجات تو باشه ازت دور م یمسائل رو قضاوت کن؛ گفته بودم بهت که اگه برا نیخودت با اونا ا

 《.ستمیاحمق ن گهیاما من د هیخودت حرف خوب هیتوج یبرا》 منطق اش زدم و گفتم: یبه حرف ب یپوزخند
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؛ دلم رو گفتم و بدو بدو به سمت عمارت حرکت کردم. دلم بدشکست، غرورم، احساسات دخترانه ام همه اش رو، همه اش نیا

 .دیبه ذهنم نرس اوشیجز س ینبود. کس ی. کسنبود چکسیاما دلناز نبود، ه خواستیدرد و دل م کیگرفته بود. دلم 

 المپ اتاقش روشن بود. وارد اتاقش شدم. شهیبرعکس هم یسرنیسوم رفتم . ا یسرعت به سمت طبقه  به

 《شده؟ یچ دلبر》بود بلند شد و با بهت گفت:  دهیکه روش دراز کش یتخت یمن از رو یورود ناگهان با

 《.نابود شدم اوشیس》و گفتم:  دیترک بغضم

آروم باش دلبر!  سیه》اومد سمتم و بغلم کرد و گفت:  اوشیزانوم افتادم. س ینم رو نداشت و رووز یتوان نگهدار پاهام

 《شده؟ یچ

 که تو هر فرصت دنبال منفعت و سود خودشون بودن. ییاز همه اشون، از مردا آدیمردها بدم م یاز همه -

 شده؟ یآروم باش چ-

 نیواسه هم اوشیات عوض شه س انینسبت به اطراف دتید خوامینم》گفتم:  نیهم یبگم برا یزیبهش چ خواستمینم

 《نپرس.

 انم؟یاطراف-

 《خوشگلم آروم باش! هیباشه آبج باشه》نگفتم که تند تند گفت:  یزیچ

 《آروم باشم؟ چطور》اومدم و گفتم:  رونیفاصله گرفتم و از آغوشش ب ازش

هم و اون خوامیاز خدا م یزیچ کیت ندارم، فقط طاق گهی. دشهیواسم دل نم گهیدل د نیا》ام زدم و گفتم:  نهیس یرو

 《مرگه.

 《.یحرف از مرگ بزن یاگه بخوا زنمتیخدا دلبر م به》چپ چپ نگاهم کرد و گفت:  اوشیس

 چیخروارها خاک؟ اونم بدون ه ریز یآروم بخواب کهنیا ایخوبه  یمتحرک باش یمرده  کی》گفتم:  کردمیم هیکه گر طورنیهم

 《؟یصدا و مزاحم

دم نزدم . بدون  دمیدم نزدم. عذاب د دمیدم نزدم. تهمت د دمید انتیمن خ دلبر》دستاش گرفت و گفت:  نیرو ب صورتم

باش  یاما تو قو ستمین یاصال هم قو ستمیهستم، نه ن ییا یمن آدم قو گمیبازم دم نزدم. دلبر من نم یشدم ول یزندان لیدل

 《نباش؛ باشه؟ فیتو ضع

 یهاکه مرغ رمیاز خانواده محتشم انتقام بگ یطور ستم؛ین فیمن ضع گهی. راست مادیهام ببه لب یباعث  شد لبخند هاشحرف

 .رنینه، براشون عزا بگ هیآسمون فقط گر

 《واقعا ممنون. اوشیس ممنونتم》زدم و گفتم:  اوشیبه س یلبخند

 《گلم. هیآبج خواهش》دست چپم رو نوازش کرد و گفت:  یبهم زد بازو یلبخند

 خانواده. نیها داشتم واسه ااومدم. نقشه رونیب اوشیاز اتاق س قهیاز چند دق بعد

 

 

 

مثل  چرا》رفتم و بدون در زدن وارد اتاق اش شدم با اخم بهم نگاه کرد و گفت:  نیام رو گرفتم و به سمت اتاق شرو میتصم

 《تو؟ مگه اتاق ننه اته؟ یآیو م نییپا یندازیخر سرت رو م

 واسه شوهرمه. ستینوچ واسه ننه ام ن-

پاش  یو خودم هم رو یصندل یرفتم. به زور نشوندم اش رو نیشرو یبا تعجب بهم نگاه کرد که به سمت صندل نیشرو

 《آماده کن. ترعیرو هرچه سر یعروس تدارکات》نشستم و گفتم: 

 《.کنمیرو حاضر م یبه چشم همه چ یا》زد و گفت:  یلبخند

 《برم پس. منم》از پاش بلند شدم و گفتم:  عیکه سر شدیم کیزدم. صورتش به صورتم داشت نزدبهش  یلبخند

 《در برو وروجک. آره》و گفت:  دیخند

 .رفتم رونیخشن و دلبر زدم و از اتاقش ب یکه تو دلم بزرگ شده بود لبخند یحس انتقام با

 مینشسته بود نی. شب، من، سروش، ساشا و شرودور شدم نیاز اتاق شرو ست،یمن دودمانت رو نابود نکنم اسمم دلبر ن اگه

 《.دیرو صدا کن اوشیجون لطفا س نهیآد خاله》رو صدا زد و گفت:  نهیخاله آد نیکه شرو

 چشم آقا.-

. زدمیگرفته بودم بهش لبخند م ادیگوسفند  یدایهم با عشوه که از اون شو من کردیبا لبخند داشت بهم نگاه م نیشرو

 و ملتسم ساشا گره خورد. نیخودم احساس کردم. سرم رو بلند کردم که نگاهم به نگاه غمگ ینفر رو رو کینگاه  ینیسنگ
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اش از جاش بلند شد و با غم و  دنیاومد. ساشا با د نییاز پله ها پا اوشینثارم کرد. س یبهش زدم که لبخند تلخ یپوزخند

 هجوم برد. اوشیغصه به سمت س

 《ذره شده بود. کیدلم واست  ؟یکجا بود داداشم؟》رو بغل کردن ساشا گفت:  گهیدشون محکم هم هردو

 《هم تنگ شده بود. یلیدلم واست تنگ شده بود داداش خ هممن》گفت:  اوشیس

 نفر داشتم. کیواسه  یسود کیکه  کردمیفکر م نیهام اومد و به ابه لب یلبخند

 

 

 

بهتون بگم که  خوامیتا اتفاق مهم افتاده که م چند》گفت:  نیکه شرو میهمه امون کنار هم نشسته بود قهیچند دق پس

 《کنه. یزندگ کایگرفته برگرده آمر میساشا تصم کهنیا شیاول

 《ساشا؟ یچ واسه》با تعجب گفت:  سروش

 《دوست دخترم، دلم واسه اش تنگ شده. شیبرگردم پ خوامیم》زد و گفت:  یلبخند

 《داداشم. دمیداداش من تازه به تو رس یول》 گفت: اوشیزدم. س یتر قیعم پوزخند

 اما مجبورم، کار دارم. یداداش دونمیم-

 《راحت هرجا که دوست داشت بره. تونهیبه بعد م نیاز ا اوشیس کهنیا شیبعد》گفت:  نینزد که شرو یحرف یکس گهید

 کهنیخبر ا نیخبر و مهم تر نیآخر و》ادامه داد:  نیداد. شرو یمیزدم که جوابم رو با لبخند گرم و صم اوشیبه س یلبخند

...》 

و دلبر قراره ازدواج  من》. با لبخند به سمتش رفتم که دستم رو تو دستش گرفت و گفت: ششیاشاره کرد که برم پ بهم

 《.میکن

لبخند و تعجب هاش از خشم قرمز شده بود. سروش با همه اشون با تعجب بهمون نگاه کردن. ساشا چشم نیحرف شرو نیا با

 تو نگاهش بهمون چشم دوخته بود. یدوگانگ کیبا  اوشیو س کردینگاهمون م

 《.دیخوشبخت بش دوارمیام ،یشیتهش عاشق دلبر م دونستمیباشه داداش اصال م مبارکت》گفت:  سروش

نگم بهتره  یچیه》رو به من گفت:  اوشیزدم که شک نکنه. س یلبخند عیسر یزدم که از چشم ساشا پنهون نموند ول یپوزخند

 《.ومدیچون اصال خوشم ن

 《باشه. مبارکتون》هم گفت:  ساشا

 《.یریتا شب که م میندازیراه م  یپارت یگودبا کی فردا》گفت:  نیرو گفت و از جاش بلند شد که شرو نیهم

 《دلبر. یبدرخش دیبا فردا》که گفت:  دمیکش رونیب نیگفت و رفت. دستم رو از دست شرو ییباشه ا ساشا

 《.حتما》زدم و گفتم:  یلبخند

ساشاست. صبح  یاز هرچ کنمیم یذهن رو خال نیخودم ا یگفتم و به سمت اتاقم رفتم. فکرم پر بود از ساشا ول ییاجازه ا با

 که در اتاقم به صدا در اومد. دمیروز بعد همه تو تکاپو بودن. تو اتاقم دراز کش

 جوابم رو داد. ییاز لباس ها وارد شد. از جام بلند شدم که با خوش رو یزن با رگال کیگفتم که  یدیبفرما

کارت رو  ادیب شگریمن رو فرستاده که امشب عروسک ات کنم. لباست رو اول انتخاب کن تا آرا نیآقا شرو خوشگلم》: گفت

 《انجام بده.

داشت که  یمارستانیبه قول خودم ب یهارنگ هایشتریداشت نگاه کردم. ب یمختلف یکه رنگ ها ییگفتم و به لباسها یچشم

 سبز و زرد و... روح،یرنگ و بکم یآب طورنیو هم روحیرنگ و بکم یلیخ یلیخ هیصورت یشامل رنگ ها

 .زدیچشمک م یلیها خاز لباس یکی نیب نیتو ا اما

ناز بود. به زن  یلیاش کارشده بود و خالصه خ نهیقسمت س یتنه بود. رو میکه حالت جدا داشت و مثل ن یرنگکم یآب لباس

 《...خانوم》نشون دادم و گفتم: 

 هستم. یسور-

 لباس خوشم اومد. نیمن از ا یخانوم سور-

رو انتخاب  یطرح خوشگل و ناز یلی. خیهم که هست قهیسل خوش》بهش انداخت و گفت:  یرو از رگال در آورد و نگاه لباس

 《.یکرد

 《خوشگلت کنه. ادیرو صدا کنم که ب هیکه هان نیبش خب》 بهش زدم که گفت: یلبخند

 《کنم. گرتیتا ج زمیعز نیبش》کردم که گفت:  کیدختر خوشگل اومد داخل. باهاش سالم و عل کی قهیاز چند دق بعد

 هم رفت سراغ موهام.کردنم. بعدش شیاز همه شروع کرد به آرا اول
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 《.یخوشگل شد یلیخ》گفت:  زدیکه برق م ییو داد و با چشم ها تیدستاش بودم که رضا ریدوساعت ز حدودا

 کرده بودم و خوشگل شده بودم. رییمن باشم. چقدر تغ نیا شدیخودم دهنم باز موند. باورم نم دنیرفتم. با د نهیسمت آ به

 《بود خوشگلم. فهیوظ》تشکر کردم که گفت:  هیهان از

 .دادمیقر م نهیآ یجلو یبودم و با ذوق ه سادهیو آماده ا حاضر

 

 

 

  《.نییپا دیایگفتن ب نیآقا شرو خانوم》گره خورده گفت:  یاتاق زده شد و الله با ابروها در

 تر و خوشحال ترم. یراض یهم بگ ونهیمثل قبل دختر د ایهمون دلبر  آدیالله جونم اصال از لفظ خانوم خوشم نم-

 《دلبر. باشه》ابروهاش باز شد و گفت:  نیب یمقدار گره  کی

 《.یخوشگل شد چه》بهش زدم و گفتم:  یلبخند

 《.رسمیتو که نم به》و گفت:  دیخند

متر  کیمن دهنش  دنیبا د نی. همه نگاه ها به سمت من برگشته بود. شرومیحرکت کرد نییبا الله به سمت پا یخنده و شوخ با

بازوش رو به سمتم گرفت که با عشوه  ابهیکه کم یخندزود خودش رو جمع کرد و به سمتم اومد و با لب یلیباز مونده بود اما خ

 لبخند نگاهم کرد. ادستم رو دور بازوش حلقه کردم.که ب

 《توئه. یخنده ها نیآخر نایا یبخند که همه  ونهید یه》زدم و گفتم:  یدلم بهش پوزخند تو

 《؟یتانگو برقص یبلد》در گوشم گفت:  نیپخش شد که شرو ی. آهنگمیمجلس نشست یو باال میرفت

 .ستمینه بلد ن-

 .دمیم ادتینداره خوشگلم خودم  یبیع-

 .خوردیسره مشروب م کیفک نکنم به اونجاهاش برسه. به ساشا نگاه کردم که  نی. شرودمیخند بهش

 .خورهیبره و انقدر م خوادیشب م نیها. ااست ونهید

 بود رفت. تایاسمش آناهکه  دایش یهااز دوست یکیزد و به سمت  یبهم پوزخند ساشا

 مزه، بداخالق و... یب ،یعمل ب،یخودش. زشت، بدترک یبود برا ییعجوزه ا تایآناه

اون رو  تونستمیاز ساشا متنفر بودم اما نم کهنی. با ادنیرقص داد که ذوق مرگ قبول کرد و رفتن رقص شنهادیبهش پ ساشا

 آهنگ قطع شده بود. یآب بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. صدا یو به بهانه  نمیبب ییا گهیبا کس د

 .واریشدم به د دهیشد و کوب دهیکش یرفتم که دستم توسط کس رونیو از آشپزخونه ب دمیکش قینفس عم چندتا

 هام رو باز کردم و بااز درد گفتم و چشم یآخ

 

 

 

 《؟یوحش چته》دو چندان شد و گفتم:  تمیعصبان دایش دنید رو باهام کرده نگاه کردم که با نکاریکه ا یبه شخص تیعصبان

 !یزنیحرف م یدار یهو حواست باشه با ک-

 《.یدست و پا چلفت کلفته》بعد با پوزخند ادامه داد:  و

 《؟یدار کاریکلفت چ کیبا  تو》مقابل پوزخند زدم و گفتم:  بهش

 .میخواستگار ادینچسب چون ممکنه دلت رو بشکونه فدات شم، امروز فرداست که ب نیبه شرو ادیخواستم بهت بگم ز-

 《.یایب نجایا یحرفا  حق ندار نیباشه  بعد از ا ادتیباشه اما  مبارکتون》صدا دار زدم و گفتم:  یپوزخند

نشستم که  نیار شروات. منم گذاشتم. رفتم کن یخواستگار آدیمحکم کنارش زدم و تو بهت تنهاش گذاشتم. هه حتما م و

 .دتمیدستم رو گرفت و کش

 《نگاهتون رو ما باشه؟ شهیچند لحظه م دیببخش》گفت:  یبلند ینگاهش کردم و بلندشدم که رو به همه با صدا باتعجب

ما رو  یساشاست که همه  یپارت یگودبا ،یپارت نیا》دستم رو گرفت و گفت:  نیبرگشتن سمت ما و نگاهمون کردن. شرو همه

 《کردم. دایگمشده ام رو  پ ی مهیمن ن کهنیخبر امشب بهتون بدم و ا کی خوامیخب من م کنه،یناراحت م

 سبک بارانه اش زدم. یرفتار ها نیبه ا یاومد و من رو پس زد. پوزخند نیبا عشوه به سمت شرو دایش که

کرد  تیرو به سمت راست خودش هدا دایش نیشرو. شدیهالک م یداشت از خوشحال چارهیکه ب دیرو کش دایدست ش نیشرو

 اش دمغ شد. افهیو دستش رو ول کرد که ق
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 یلیخ یحلقه  کیرو باز کرد که  یزرشک هیمخمل یآورد و جلوم زانو زد و جعبه  رونیب یزیچ کیکت اش  بیاز ج نیشرو

 خوشگل داخلش بود.

 《؟یکنیبا من ازدواج م دلبرم》: گفت

 《رو. کارنیدلبر ساشا هم دوستت داره نکن ا نه》: گفتیرو به رو نگاه کردم. دلم م یتعجب به صحنه  با

 نیانتقام با ازدواج با شرو نیو ا یریانتقام بگ دیدلبر ساشا غرورت رو شکوند خوردت کرد با نه》: گفتیعقل و منطقم م اما

 《.شهیکامل و شروع م

 《...نیشرو》تم: بهش انداختم و گف یبودم که نگاه یدو دوگانگ یتو

 《.کنمیم قبول》گفتم:  نیشد و رو به شرو روزیبهم نگاه کرد. باالخره منطق ام پ یلبخند با

 دستم. یدستم رو گرفت و حلقه رو انداخت تو نیشروع کردن به دست زدن که شرو همه

 《.دیبش ریهم پ یبه پا شاهللیدلبرم، مبارکه داداشم ا مبارکه》که گفت:  میبلند ساشا همه بهش نگاه کرد یبا صدا دفعهکی

 

 

 

 نیا نیبه کامتون باشه. اما شرو یزندگ مبارکتونه》قطره اشک اومد و گفت:  کیراه گلوم رو بسته بود. از چشم ساشا  بغض

 《.یتاوان بد دیبا ییجا کیروز  کیباشه  ادتیرو 

خدا؟ خدا چرا تو باهام  یدیفهم ؟یزندگ یدیهمف ونه؟یدل د یدیفهم ؟یدیاصال! اصال! فهم یآدم بغض کن نیبخاطر ا دینبا دلبر

 نابودم کنن؟ بسه خدا! منم آدمم! یچرا گذاشت ؟ینبود

 یزیچ کیشده بود. انگار از  یجور کی نیشرو یهاتلو تلو خوران به سمت  در عمارت رفت و از عمارت خارج شد. چشم ساشا

 .دونمینم ؟یبود اما چ مونیپش

 تموم شد. ییکزا یاون مهمون باالخره

 《نرو  اون اتاق! خانومم》اومد که گفت:  نیشرو یکه صدا رفتمیآروم آروم به سمت اتاقم م داشتم

بود و نه  ییکنم اما االن که نه ساشا کاریچ دونستمینم یاز خوشحال زدیهارو بهم محرف نیا نیشرو یاگه االن ساشا جا دیشا

 ودم.بود که ازش متنفر ب ینیو فقط شرو یاون خوشحال

 《کجا برم؟ پس》: گفتم

 رو جمع کن برو اتاق اون. التیتو وسا رهیساشا که داره م-

من عاشق ساشام اگه  ونهیانقدر زجرم نده. آخه د یمن رو بکش ول نیداد بزنم شرو خواستی. دلم مدمیشنیقلبم رو م یصدا

 که هستم نکن. کهینیمن رو عاشق تر از ا شمیم ونهیو خاطرات اونم بمونم د ادیبا 

 رفتم. اطیگفتم و به سمت ح ییکه تو دلم بود باشه ا ییبرخالف حرف ها یول

 نیکه اول یاون درخت ریها هم رفتن. نشسته بودم زاون  واشی واشیآروم بشم. تک و تک مهمون مونده بود که  دیذره با کی

 وع نر اش.از ن ییگربه ا یوالیکه بهش گفتم ه یشب. اوندمیبار ساشا رو اونجا د

 دارم. نیبا شرو ییسر و سر کی کردیباشم و فکر م نجایمن کلفته ا شدی. باورش نمدیاون شب بهم خند چقدر

. سرم رو اومدیم یکس یقدم ها ی. صدایزد وندیرو با اون فکرات بهم پ نیمن و شرو یمن، مرد من، درست فکر کرد یساشا

دروغ  تونمیدروغ بگم، نم تونمیدروغ بگم که ازش متنفرم اما به خودم که نم تونمی. به ساشا مدمیکه بلند کردم ساشا رو د

 دروغ بگم. تونمی. نمکنمیدست و پام رو گم نم لرزهیاش دلم نم نمیبیم یبگم که وقت

 《و برو. گمیبهت م یزیچ کی دلبرم》شدم برم تو عمارت که ساشا مچ دستم رو گرفت. گفت:  پا

 《خانوم نازم؟ دلبرم؟》بعد محکم من رو کوبوند به درخت و گفت:  و

که بعد سالها  یخوشگلم، کس دلبرم،》اومد و گفت:  نییقطره از چشمش پا کیشده بود که  یرنگش طوفان ییایدر  یچشما

 《تو ام. ی ونهی. من دیکرد دایها من رو عاشق و شنفرت از زن

 《.تونمیزن داداش من نم دیببخش اما》ازم  فاصله گرفت و گفت:  بعدش

 اسم زن داداش از زبون ساشا قلبم شکست. دنیرو گفت و رفت. با شن نیا

 《.خدا》زانوم افتادم و داد زدم:  یتوان وزنم رو نداشت. رو گهید زانوهام

 .دنیزد و بارون شروع کرد به بار یمن به رحم اومده بود که رعد و برق تیهمه مظلوم نیدلش از ا انگار
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 《باشم. خوامینم گهیبسمه، بسمه  د ایحقم نبود. خدا نیا ایخدا》و گفتم: دیترک بغضم

تر  یمظلوم تر و اشک شهیاز هم نیقیکه به  ییشونه ام نشست. با چشم ها یرو یکه دست کردمیو خدا رو صدا م کردمیم هیگر

 .دمیرو د نهیبود به پشتم نگاه کردم که خاله آد

همه  نیبه خدا حقم نبود ا نهیآد خاله》گفتم:  کردمیم هیکه گر طورنیبغلش و هم یتو دمیاراده حس کردم مادرمه و پر یب

 《عذاب حقم نبود.

 شهیم یبارون ینکن چشمات وقت هینکن، گر هیگر خوشگلم》کمرم تکون داد و گفت:  یدستش رو نوازش وار رو نهیآد خاله

 《شده؟ یجورنیا میشناختیکه همه م یه که دلبر قوشد ی. چلرزونهیعرش خدا رو م

 من حقم نبود حقم نبود. نهیخاله آد-

 《.ومدهین یتا کس مینازم بلند شو بر دختر》گفت:  نهیکه خاله آد کردمیها رو تکرار محرف نیا فقط

 ریرفتم با ش رفت،یساشا م دیبا واشی واشیبرد خونه.  یو من رو از در پشت میهم قدم شد نهیاز شونه بغلم کرد. باخاله آد و

 مقدار رژ لب هم زدم. هیپس  شمیمثل روح م دمیکرم به صورتم زدم که د کیپاکن صورتم رو پاک کردم و فقط 

مانتو چقدر با ساشا بحث کردم. حاضر  نی. سر ادمیبود رو پوش دهیبرام خر رونیب میبا ساشا رفت یکه وقت یبلند یمانتو کی

 .اومدیم دایش یصدا نیه از اتاق شروشدم و رفتم باال ک

 《.یعاشقم یخودت گفت یتو قرار بود با من باش نمیشرو》گفت:  دایحرفاشون گوش دادم که ش به

انقدر که  یول تیخواستگار اومدمیه*ر*زه اگه من عاشقت بودم بدون مطلع کردن م آخه》اومد که گفت:  نیداد شرو یصدا

 《.یخدات رو شکر کن دیبا زنمیباهاتم حرف م

باهات ازدواج  خواستمیمنو! من اگه م نی.بب یکه با من کل بنداز یستین یآشغال در حد اخه》اومد که گفت:  دایداد ش یصدا

 《.ستیاون منفعت هم واسه ام مهم ن یحت گهیواسه ام حتما داشته. اما االن د یمنفعت کیکنم 

 یچیتا ه دمیکش یقیبهم زد و رفت. چشمام رو بستم و نفس عم ید. پوزخنداوم رونیب تیبا عصبان دایاتاق باز شد و ش در

 یاومدن. همه اشون با لبخند رونیو سروش و ساشا از اتاق ب اوشیاز خونه رفت. در اتاق ساشا باز شد و س دایبهش نگم. ش

 به جز  ساشا. داومدن که واسه همه اشون از ته دل بو رونیب

 《دلبر؟》گفت:  اوشیزدم که س یلبخند بهشون

 بله؟-

 .یشیم مونیپش-

 《؟یچ از》من جواب داد:  یاومد که جا نیشرو یصدا

 《متوجه شد. خودش》زد و گفت:  یپوزخند اوشیس

فرودگاه  ی. جلومیرفت گهید نیماش کیبا  نیرفتن و من و شرو نیماش کیو ساشا با  اوشی. سروش و سنییپا میرفت یهمگ

 .میو وارد فرودگاه شد میشد ادهی. پمیسادیا ینیامام خم

 رو اعالم کنن. کا،یو بعد از اون آمر یبه مقصد دب رانیکه پرواز ا مینشسته بود منتظر

با من همراه نبود و  گهیبار د یروزگار برا یاون پرواز رو اعالم نکنن. ول وقتچیه خواستیمن دلم م دونستن؟یم یاونا چ اما

 پرواز ساشا رو هم اعالم کردن.

خواست بغلش کنه اما ساشا  نی. شرودیرس نیکرد. بعدش نوبت شرو یاول از همه سروش رو بغل کرد و ازش خداحافظ ساشا

 《محتشم. یآقا خدانگهدارت》سرد گفت:  یلیو خ دیعقب کش

 .دمینفهم یچیگفت که ه یزیچ کیمحکم بغل کرد و درگوشش  یلی. اون رو خدیرس اوشینوبت س 

 《مراقبشم داداشم. باشه》به من نگاه کرد و گفت:  اوشمیس

 پر بکشم تو بغلش که دستم رو فشار داد. خواستیدلم م دیمن رس نوبت

 《من. یساشا خداحافظ》پس من هم بغلش کردم و گفتم:  ستیحواسش به ما ن یکس دمید

درخت  ریخونه برو ز یم. برگشتمن ارزش ندار اینکن هیخوشگلت بشم بعد من گر یدلبرم. قربون چشما خداحافظ》: گفت

 《برگه هست بردار و بخونش. کیسنگ  ریعشقمون و ز

 .خونمشیو م رمیباشه باشه م-

 شد و رفت مایداد و سوار هواپ لیرو تحو هاشلیو کارم دست خودم نبود. ساشا وسا حرکاتم

 

 

 

 خونه. میبرگشت
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رو که ساشا واسه ام نوشته بود برداشتم. به  ییبرگه ادرخت عشقمون و  ریاشون رفتن داخل عمارت اما من رفتم ز همه

 .سرعت رفتم داخل خونه

 رو برده بودن اتاق ساشا. هاملیوسا

انداختم.  یهام رو عوض کردم و نامه رو برداشتم و بهش نگاهکردم. لباس رهیهام ذخ هیر یتنش رو تو یرو تختش و بو رفتم

 》چقدر خوش خط بود. شروع کردم به خوندن: 

 «به نام خدا»              

 

 خوشگلم؟ دلبرم؟

 .ستمین رانیو تو ا ستمیکنارت ن ستم،ین شت،یپ ستمین گهیمن د یخونینامه رو م نیا یوقت

 شتریدوست نداشتم و از همه ب کسچیبهت گفتم مثل ستاره دوست دارم، اره؟ دروغ گفتم خوشگلم من تو رو مثل ه دلبرم

 مثل زنم، مثل عمرم دوست داشتم. شه،یم میکه خانوم زندگ یرم دوست نداشتم مثل  کسدوست داشتم. تو رو مثل خواه

 ام باشه. نهیجز دلبرم تو س یجز تو نشم و نذارم زن یعاشق کس وقتچیه دمیو بهت قول م مونمیعاشقت م شهیمن هم دلبرم

بود و من نگفتم بهت. خالصه دلبرم  یبود و من رفتم. خطر یباشه. خطر یتو خطر یکه برا ذارمیتنهات م یبهت گفتم وقت ادتهی

 .میببخش که رفتم زندگ شتیپ ستمیببخش که ن

 《زن داداش. ببخش

 شم،یبده اما نذاشتن بمونه پ ادیکرده بود. چه قدر سخت بود خوندن نامه، ساشا قرار بود بهم  سیهام کل برگه رو خ اشک

 .رمیگیو انتقام خودم و ساشا رو ازت پس م دونمیکار توئه م هانیا یهمه  دونمیم نینذاشتن. لعنت بهت شرو

 《هان؟ یخورد یچه گوه تو》وارد شد و داد زد:  یعصب ی افهیبا ق نیدر باز شد و شرو دفعهکی

 《.یچیه》گفتم:  یحوصلگ یو ب یکالفگ با

 به سمتم هجوم آورد و نیشرو که

 

 

 

 《؟یفهمی*ر*زه من شوهرتم مه》زد:  داد

 《؟ییبعد تو فکر ساشا ی*ر*زه تو زن منه》و گفت:  دیکه دستم رو محکم کش دمیتوجه بهش دراز کش یب

 ؟یتو مگه تو مغز من-

 یول دمتید یساشا رو  بغل کرد ی. وقتیسخت در اشتباه ستیحواسم بهت ن یفکر کرد اگه》زد و گفت:  یصدا دار پوزخند

  یکن ینگفتم. گفتم بزارم با عشقت خداخافظ یزیچ

 《؟یفهمیبشم م ونهیباعث شد د تونیاما پچ پچ در گوش 

دعوا بشه اگه نگفتم چون  خوامیچون نم گمینم یچیبسه، من اگه ه نیبسه شرو اه》نگاهش کردم و داد زدم:  تیعصبان با

 《... ینخواستم عقده هام رو سر تو

تو  یتا حاال برا یمن اونم، از ک ش،یدیکه پونصد هزار خر می. من همون دخترنیمن رو شرو نیبب》و ادامه دادم:  دمیکش یپوف

 《مهم شدم؟

 خیب دیبا یو گفت یات از دست بد گهیمن رو هم مثل پونصد هزار د ینه، نخواست دمیشا》زدم و گفتم:  یصدادار پوزخند

 《ن؟یآره شرو ؟یزیچ یانقدر ب ؟یریپونصد هزارم از دست ندم. انقدر فق نیگوش خودم باشه تا ا

 《... که دوستت دارم.که... که فیح》گفت:  نیهام رو ادامه ندادم. شروکج شدن و سوختن طرف چپ صورتم حرف با

 رو گفت و از اتاق خارج شد. نیگفت؟ حالش بده ها. ا یچ نیتعجب بهش نگاه کردم. ا با

 

 

 

بودن. امروز قرار بود ستاره  یسمراسم عرو یگذشته. دو روزه از مرگ من گذشته. همه تو تکاپو میروز از رفتن زندگ دو

 رو قبول نداره. یو به جز خودش کس هیدختر مغرور و از خود راض کیبودم  دهیجون شن نهی. از آدادیب هیاز ترک نیخواهر شرو

 گرفتم. یدوش حساب کیرفتم  نیهم یبرا ارمینداشتم جلوش کم ب دوست

 یجلو خوامیم شعور؟یب هیچ》شدم و گفتم:  یکه حرص دیبهم خند یصورتم رو بند بندازه که کل ادیالله گفتم ب به

 《.ارمیخواهرشوهر کم ن
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 《حیبله کامال صح بله》دهنش و گفت:  یرو گذاشت جلو دستش

 《.انتر》رو در آوردم و گفتم:  اداش

 و ازش تشکر کردم. دمیالله رو بوس یو خنده کار بند انداختن من تموم شد.کل یشوخ یبعد کل خالصه

 ها دستم اومده بود.حرف نیاز مد و ا زایچ یلیچند وقت خ نیبود. به سمت کمدم رفتم. تو ا راهنیبه انتخاب پ نوبت

. پس همون ادیبهم م یلیخ دمیرو تنم کردم د شرتیت ینظرم رو جلب کرد. وقت یخوشگل  مشک شرتیت کیکمد  داخل

 .دمیپوش

 ه است.پار دمیرو برداشتم و نگاهش کردم که د  یشلوار ل کی

 داره؟ یچه فرق دنشیو نپوش دنیشد شلوار؟  پوش نمیبرسرتون آخه ا خاک

 رنگ برداشتم و پام کردم. یخی  یشلوار ل کیتخت و  یکردم رو پرتش

 .یلیکوچولو کوتاه بود اما نه خ کی

 و دور خودم آزاد رهاش کردم. دمیبرداشتم و پام کردم. موهام رو سشوار کش یمشک یصندل کی

 .شهیهم باشه نوبت آرا ینوبت

 تمومش کردم. یرژلب کالباس کیصورتم نشوندم و با  یکم رو یلیخ شیآرا کی

 وارد شد. اوشیاتاق باز شد و س در

 《زنن؟یداهات شما در نم تو》چپ نگاهش کردم و گفتم:  چپ

 نوچ -

 شعوریب-

 《. چه خبره؟یرسیبه خودت م چه》و گفت:  دیخند

 .ستین یخبر-

کم نداشته باشم که  یزیاز اون عجوزه هاست گفتم ازش چ دمیشن اد،یداره م تیآبج خب》د که گفتم: نگاهم کر قیعم

 《مسخره ام نکنه.

 《؟یکنیم سهیمقا یمصنوع یرو با ستاره  خودت》و گفت:  دیبلند خند بلند

 آره-

  گهید یخب خر-

 تیو آبج یخر خودت-

 .شهینم هیخاک تجز ریز یستاره  رو بزار-

 《چرا؟》: دمیتعجب پرس با

 کهیآخه همه اش پالست-

 《.ییا ونهید یلیخ》خنده و گفتم:  ریز میباهام زد دفعهکینگاه کردم و  بهش

 《تو اتاق عمل بود. شیسالگ جدهیجشن تولد ه ی.  خانوم فرداگمیراست م خب》خنده گفت:  با

 رفتیخنده هامون هر لحظه باال و باال تر م یصدا

 

 

 

 شوکه بهش نگاه کردم. اوشیس ینسوال ناگها با

 ؟ینامه اش رو خوند-

 《.آره》با غم گفتم:  

 نوشته بود؟ یچ-

 الیخیب یچیه-

 یباشه خود دان-

بود و باعث شده بود احساس کنم داداش خودمه. دلم هوس   ییا دهیپسر فهم یلیخ اوشیبهش زدم. س ییقدردانانه ا لبخند

 《!ینر ییجا گردمیبرم یزود رمیم قهیدق کیمن  اوشیس》. گفتم: ستین نجایکه ا فیساشا رو کرده اما ح

 باشه برو.-

 عمارت رفتم. اطیبدو به سمت ح بدو

 .نیزم مینفر که هردو محکم خورد کیرو که باز کردم پرت شدم بغل  در
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 از روش پا شدم. عیدختره نگاه کردم و سر به

 ده؟یپوش یاون رو واسه چ ییکوتاه هم پاش بود. آخه خدا یشلوار پاره  کیپاشنه بلند،  یکفش مشک کینگاه کردم.  پشیت به

 بود. دهیهم روش پوش یمشک یمانتو کیهم رو نافش داشت.  نگیرسیناف. تازه پ یتا رو یمشک دیسف شرتیت کی

 بود. در برابر اصل ک*و*ن مرغ یهاش کپسر صورت لب می. خب برشیشال مشک رونیبود ب ختهیهم کال ربلوندش یموها

 داشت. یو خوشگل یآب یهاچشم ینبود فندق بود بس که کوچولو بود. ول ینیهم که ب ینیب

 .کنهیبا اخم داره نگاهم م دمی. بهش نگاه کردم که ددیطول کش هیکمتر از دوثان دیها شازدن دید نیا کل

 《چته؟》بهش اخم کردم و گفتم:  منم

 رون؟یب یآیم ایچرا مثل وحش د؟یپرس دیاز تو با-

 ات دوما به تو چه؟ اقهیو ق یخودت یاوال وحش-

 ها. یبلبل زبون یلیخ-

 به تو چه؟-

 بگم؟ یمن چ یشعوریب-

 زر نزن و گمشو. یتو با شعور-

 .ختیریهو درست صحبت کنا ب-

 《.ختیر با》خنده و گفتم:  ریزدم ز دفعهکیبا خنده نگاه کردم و  بهش

 ختم؟یریمگه ب هیچ-

 .ترشیذره از اون ب کی-

 《؟یرو ندار ییبایهمه ز نیا دنید ه؟چشمیچ》چپ نگاهم کرد و گفت:  چپ

 .هیپالستک ییبایهمه اش ز نیچرا دارم؛ ا-

 《؟یهست یزیچ ینکنه کلفت ؟یهست یک تو》رو درآورد و گفت:  ادام

 《.یزیتو دختره چ یستیتو کلفت ن یرو ازت بپرسم ول نیا خواستمیم منم》بهم زد که گفتم:  یپوزخند و

 《؟یهست یک گفتم》بهم نگاه کرد و گفت:  بد

 نیمن دلبرم زن شرو-

 《؟یتو زن داداش من یعنی》تعجب گفت:  با

 《؟یتو خواهرشوهر من یعنی》تعجب گفتم:  با

 《نه》: میبا هم گفت و

 

 

 

 《.نمییتو ب میبر ایب》و گفت:  دیرو کش دستم

سروش؟  ن؟یشرو ساشا؟》: دنیکش غیشروع کردن به ج میدیرس یانداختم و دنبالش راه افتادم. وقت یتوجه بهش نگاه یب

 《که ستاره اومده. دیایب اوش؟یس

 ماشاهلل اعتماد به نفس.-

 برات. ارمیدر ن یساکت باش که خواهرشوهر باز-

و همه اشون رو بغل کرد  《خودم. یداداشا》و گفت:  دیکش غیاومدن که ستاره ج اوشینگفتم. سروش و س یزیو چ دمیخند

 رد و بدل شد. نشونیماچ ب بوس و یو کل

 《پس؟ دیکجا ن؟یشرو ساشا؟》ستاره دوباره داد زد:  قهیدو دق بعد

 《.کایرفته آمر ساشا》گفتم:  زدیهام و صدام موج مکه تو چشم یغم با

 هیآبج》اومد و با لبخند گفت:  نییاز پله ها پا نینگفت. شرو یزیبهم انداخت و چ یقیتعجب بهم نگاه کرد، نگاه عم با

 《خوشگلم.

 《دلم برات تنگ شده بود.  یلیخ داداش》و گفت:  دیرو بوس نیشرو ن،یبغل شرو دیپر یستاره با لوس باز که

 منم عسل داداش-

 《؟یریرو بگ دایمگه قرار نبود ش تو》و گفت:  دیخند

 نه-

 شد به دلبر؟ لیتبد دایش-
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 نکرد. دامیش دایش یدلبر دلم رو برد ول-

 《کمکت کنم. تیعروس یاومدم واسه کارا منم》و گفت:  دیستاره خند 

 《چرا رفت؟ ساشا》من نشست و گفت:  کنار

 انداختم. نییو سرم رو پا دمیکش یآه

 《داشت. کار》گفت:  نیشرو

 آهان-

 《کارت دارم. اطیح ایب》در گوشم گفت:  ستاره

 باشه-

 《راستش رو بگو! پرسمیسوال م کی》که گفت:  اطیح میستاره رفت با

 باشه.-

 تو ساشا رو...-

 

 

 

 《؟یساشا رو چ من》: دمیپرس

 بشه. یعصب نیشرو  ،یبگ نیبه شرو یبگم و بر ترسمیم-

 گمینه نگران نباش نم-

 ؟یتو ساشا رو دوست دار-

 ؟یپرسیسوال رو م نیا یواسه چ-

 .یدیکشیو آه م ینداختیم نییسرت رو پا آوردمیچون تا اسم ساشا رو م-

داداشت ازدواج  یکیاون ن،یدارم با شرو یکه آره ساشا، داداشت رو دوس دارم ول گفتمیراستش رو م گفتم؟یبهش م یچ

 شدم؟ینه و خالص م گفتمیم ای کنم؟یم

 《درسته؟ پس》زدم و به سمت درخت عشق رفتم. ستاره دنبالم راه افتاد و گفت:  یبگم پس بهش لبخند یچ دونستمینم

 《گهیدرسته د کنم؟یال مسو چرا》نگفتم که گفت:  یزیچ

 لیدل نیا یول هیستاره دختره خوب گفتیبهم م یحس کیچرا اما  دونمیدرخت نشستم که ستاره اومد کنارم نشست. نم ریز

 .کنهیرفتار م یجورنیداره که ا

چرا رفت؟ چرا رفت و تنهام  یکه چقدر زود رفت. اون قرار بود به من درس بده ول کردمینامرد فکر م یبه ساشا داشتم

 .ارمیسر در ب یاز همه چ دیوجود داشت؟ با یگزاشت؟ چه خطر

 《؟یتو چقدر سواد دار ستاره》شد که به ستاره گفتم:  یچ دونمینم

 سالمه هنوز درسم مونده تا تموم شه. کیو  ستیخب من ب-

 ؟یینجایا یتا ک-

 االن که تابستونه تا آخرش هستم.-

 《؟یانجام بده تموم کن خواستیکه ساشا م یکار یتونیم》لبخند گفتم:  با

 ؟یچه کار-

 درس دادن به من.-

 《.باشه》زد و گفت:  یلبخند

 《.ممنون》و گفتم:  دیاز چشمم چک یاشک قطره

 .کنمیخواهش م-

 《؟یدلبر》ستاره با ذوق گفت:  قهی. واقعا به خاطر درک باالش ازش ممنون بودم. بعد چند دقدیازم نپرس یزیچ

 .شدیمن رو متوجه اش م دیدیهم م یلومتریک کیبود که هرکس از  یخنده ام انقدر مصنوع یول دمیخند

 《جونش؟》: گفتم

 .میانجام بد دیکار با یخونه کل میپاشو بر-

 باشه-

 یهم نباشه با یحرف میبخر لهیوس رونیب میریو دلبر جونم م من》خونه که رو به پسرا گفت:  میتو دست  ستاره رفت دست

 《.یبا
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 《ه؟یچطور پتیت نمیبب》اتاقم که گفت:   میخنده. با ستاره رفت ریز میامون زد همه

 یمعمول-

 بپوش حرف نزن.-

 .دمیهم پوش یجلو باز مشک یمانتو کیبرداشتم و تنم کردم.  یمشک یرسارافونیز کیرو باز کردم  کمد

 که پام بود رو گذاشتم موند. یشلوار همون

پرنده بود رو  کیو روش  اومدیم نهیس ریرو که تا ز ی. گردنبند دارزدمیرو پوش میمشک یپابند به پام بستم و صندل ها کی

 انداختم گردنم.

 سرم. یانداختم رو ممیکوچولو هم کردم. شال مشک شیآرا کیو  ختمیرو کج ر موهام

 《!یبه زن داداش چه ناز شد به》زد و گفت:  یسوت ستاره

 《هم هست.است، خوشگل دهیکه پوش یحال نیدر ع پتیت》بهش زدم که گفت:  یلبخند

 یمرس-

 منم حاضر شم. میبر ایخواهش گلم ب-

 اتاقش. میگفتم و همراه ستاره رفت ییا باشه

 

 

 

 .دیرو هم پوش شیمویل یکت یو مانتو دیرو پوش دشیسارافون بلند مثل من اما سف ریز کیاتاق ستاره که ستاره  میرفت

 هم سرش کرد. دیسف ییمویل یروسر کیپاش کرد.  دیسف نیشلوار ج کی

رنگش رو برداشت و پاش  یمویتر از من انجام داده بود. کفش ل ظیمقدار غل کی شیآرا کیکه فرق باز کرده بود و  موهاشم

 کرد.

 که. یتو هم خوشگل شد-

 ؟یبله پس چ-

 خنده. ریز میهردومون زد و

 ستاره شدم. نی. سوار ماشمیکرد یواز همه خداخافظ نییپا میرفت باهم

 یآهنگ باحال گذاشت و شروع کرد به هم خون کیستاره  میرنگش قرمز بود. سوار که شد یول ستمیرو که بلد ن نشیماش اسم

 باهاش.

 《.میلباس عروس توپ بخر کیکه وقتشه  نییپا میبر بپر》و گفت:  ستادیپاساژ ا کی یساعت جلو کی بعد

 《.میبر》و گفتم:  دمیخند

بزرگ که فقط لباس عروس بود به چشمم خورد. چقدر  یلیخ یمغازه  کیسوم پاساژ که  یطبقه  می. رفتمیهم وارد پاساژ شد با

 داشت. یخوشگل یلباس عروس ها

 《ستاره جان زمیعز》ستاره گفت:  دنیداخل مغازه که زن با د میستاره رفت همراه

 《زن داداش خوشگلم، دلبر. کنمیم یمعرف》گرفت. ستاره منو نشون داد و گفت:  لشیتحو یستاره رو بغل کرد و کل و

 《است. قهیچه داداشت با سل ماشاهلل》به سمتم اومد من هم بغل کرد و گفت:  زنه

 《؟یفکر کرد یچ پس》به غب غب اش داد و گفت:  یستاره باد که

واست اومده رو  ییجا ایکه تازه از فرانسه  یروسلباس ع کیجون  الیگذشته، ل یشوخ از》که گفت:  میدیخند آروم

 《.میخوایم

 واسه دلبر جون؟-

 آره-

 .آمیاالن م دیدلبر جون چه ها که ندارم صبر کن زیبه سا-

 《دیها بندازبه لباس عروس ینگاه کی》دستش اومد و گفت:  یژورنال تو کیبا  قهیبلندشد رفت و بعد دو دق و

 عروس. یبه نگاه کردن لباس ها میو شروع کرد میو ژورنال رو ازش گرفت میتشکر کرد ازش

و که نه، تو  نیا》: گفتیم دیرسیباز که م یدارم چون به لباسا ییا قهیام و چه سل یبود چه جور دختر دهیستاره فهم انگار

 بعد. یصفحه  زدیو م 《یپوشینم
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خوشگله  آره》نه اما ستاره گفت:  ایتوجه نکردم که خوشگله  نیبود اصال به ا دهیلباس عروس چشمم رو گرفت چون پوش کی

 《خوبه. نیهم

 《دلبر جون. هاییا قهیهست، خوش سل یکیساده و ش کار》اشاره کرد که گفت:  الیبه ل و

از  ییکادو همفیکفش و ک کیو  کننیبدوزنش و تا فردا حاضرش م یاطیخ دهیگفت که امروز م الینثارش کردم.  ل یلبخند

 به ما. دهیطرف خودش م

: دمیکه از ستاره پرس می. تو راه برگشت به خونه بودمیواسه پس فردا وقت گرفت شگاهیآرا کیو از  میاز اون رفت بعد

 《ستاره؟》

 جونم؟-

 د؟یشما مراسم حنا بندون ندار-

 ه؟یچ گهینه اون د-

 《ه؟یحنابندون چ یدونینم یعنی》تعجب گفتم:  با

 《حنابندون مثل اوناست؟ گنیهست بهش م یمراسم کی یقبل عروس هیتو ترک ینه، ول گمیم》رو درآورد و گفت:  ادام

 هامون با اونا فرق داره.اما مراسم هیآره واسه ما هم قبل از عروس-

 آهان فقط حناش ثابته؟-

 آره-

 یکه رو دمیرو د نیرد و بدل نشد. وارد عمارت که شدم شرو نمونیهم ب یبه عمارت حرف دنیو تا رس دمینپرس یزیچ گهید

 هاست.حرف نیبرگه و کارت و ا یکل زیم یمبل نشسته و رو

 《؟یکنیم کاریچ یدار نیشرو》باال انداختم و به سمتش رفتم. گفتم:  ییابرو

 《د؟یساعته کجا بود د؟دویباالخره اومد اها》گفت:  دنمید با

 .شگاهیدنبال لباس عروس و آرا-

 《.یانتخاب کن همتیکه کارت عروس نهینوبت ا حاال》زد و گفت:  یلبخند

 《خوشم اومد. هانیاز ا من》اون همه کارت چند تاش رو  جدا کرد و گفت:  نیاز ب و

شلوغ و مجلل بودن. به ستاره هم که نشون دادم  یادیچون ز ومدیکه انتخاب کرده بود نگاه کردم. اما خوشم ن ییکارتها به

حال بامزه  نیساده و در ع یلیکارت خ کیکردن کارت که  دایتو کار پ مینه تکون داد. پس با ستاره رفت یرش رو به نشونه س

 نظرم رو جلب کرد.

 《نازه. یلیدلبر خ یوا》ستاره که نشون دادم گفت:  به

 منم خوشم اومد.-

 《.ستیبابا قشنگ ن نه》به کارت نگاه کرد و گفت:  نیشرو

 《.نیهم فقط》بهش رفتم و گفتم:  ییغره ا چشم

کردم. دوباره اون  یاحساس بد یلیبا برخورد دستش به پوستم خ د،یو لپم رو کش 《خوشگل خانوم باشه》و گفت:  دیخند

 . خسته رفتم تو اتاقم.اومد ادمینفرت که ازش داشتم 

 

 

 

رفته و منه عاشق حق  گهینبود، د گهیکه د ییاو فکر کردن به ساشا. ساش هیکارم شده بود گر یدو روز مونده به عروس نیا تو

 رو ندارم. دنشید

 شد. روزیجدال شکست خورد و نفرتم پ نیسخته انتخاب اما عشقم تو ا یلیعشق و نفرت. خ نیب یجدال، جدال نیبده ا چقدر

 یهزار بار نامه  دیاش ایبار  ستیدو دیصد بار، شا شبیکردم چشمام باد کرده بود. د هیانقدر گر شبیبود. د میعروس امروز

 .ختمیساشا رو خوندم و اشک ر

خودش  یپا یرو یمن بود از خوشحال یجا ییا گهیاالن اگه هر دختر د دیواسه ام آوردن. شا دیکفش سف کیعروس رو با  لباس

 نیبش زمیعز》که گفت:  میکرد کیوارد شد. سالم و عل شگریبودم، ناراحت بودم. در باز شد و آرا نیاما من غمگ شد،یبند نم

 《.میشروع کن  واشی واشیکه 

 کردنم. شیکه اول شروع کرد به آرا یصندل یگفتم. نشستم رو ییا باشه

 صورتم تموم شد و شروع کرد به درست کردن موهام. عصر بود که کارم تموم شد. شیساعت آرا کیبعد  حدودا
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 نگاه کردم. نهیبود. لباسم رو تنم کرد و به آ یاز کارش راض یلیخ شگریآرا

 گهیهام دهام. چشمچشم یتو یکم بود، اون برق خوشحال یزیچ کیخوشگل شده بودم اما  یلیمن باشه، خ نیا شدینم باورم

 من. یمثل گذشته نبود، حت یچیمثل گذشته نبود. ه گهینداشت. د یفروغ

 .کنمیکه از اتنقام گرفتن متنفر بودم االن واسه انتقام دارم ازدواج م یمن

چقدر  دختر》من دهنش باز مونده بود و گفت:  دنیگفتم که ستاره وارد شد. با د یدییاتاقم به صدا در اومد. بفرما در

 《.یخوشگل شد

 《؟یکنیم مسخره》و گفتم:  دمیخند زیر

 نه به خدا.-

 《اره؟یطاقت ب خوادیداداشم تا شب چطور م چارهیب》ادامه داد:  طنتیبا ش و

 به جونم افتاد. یبکنم شدم. استرس بد خواستمیکه م یحرف تازه متوجه کار نیا دنیباشن

 《دلبر من... دیببخش》شده بود گفت:  مونیدهنم رو قورت دادم که ستاره انگار از حرف اش پش آب

 《.ستین مهم》زدم و گفتم:  یلبخند

و عده  زدنیشلوغ بود. دخترها دست م یلیخ من شروع کردن به دست زدن. خونه دنیهمه با د نییپا میزد که رفت یلبخند بهم

 .دنیکشیاز پسرها سوت م ییا

نمونده بود و  ییساشا گهیپلک زدم د یدادم، اما وقت لشیتحو بایز یو لبخند دمیرو ساشا د نیلحظه شرو کیاومد جلو.  نیشرو

 جاش اومده بود. نیشرو

که  دمیشنیصداها رو نمعقد. یکنارم نشست. عاقد شروع کرد به خوندن خطبه  همنیعروس نشستم و شرو گاهیتو جا سرجام

 《لم؟یوک ایآ پرسمیبار آخر م یبرا》عاقد که گفت:  یبا صدا

داد  یرو اعصابم بود. اومدم جواب بدم که صدا دادیبا دستش به پام م نیکه شرو یطرف فشار کیبگم و از  یچ دونستمینم

 نفر اومد که گفت کی

 

 

 

 عروس بله رو بگو!-

 تونستمیهام با اشک تار شد. نمچشم کرد؟یم کاریچ نجایاون ا شد،یکه باعث تفرقه شده بود نگاه کردم. باورم نم یشخص به

 باشه. نجایباور کنم ا

 رو کنار زد و به سمتمون اومد. تیجمع

نشدم و همه اشون  تیقد ام و متوجه  جمعع یباشم که سر سفره  نیشدم. انقدر خوشحال بودم که نتونستم متوجه ا کمینزد

تمسخر  یو من حوصله  شدیام خراب م شیکنم چون آرا هیگر تونستمینم یتو بغلش ول دمیرو پس زدم و به سمتش رفتم. پر

 رو نداشتم. دایش

 《خوشگل خانوم؟ یشد عروس》: گفتیو م کردیرو نوازش م کمرم

 《عروس شدم. آره》نمناک نگاهش کردم و گفتم:  یاومدم و با چشم ها رونیبغلش ب از

 ؟یفداتشم باالخره خوشبخت شد-

 خواهد موند. نطورینه نشدم من طالعم نحسه، من طالعم شومه از اول شوم بوده و تا آخر عمر هم هم-

 نگو دلبرم. ینجوریا-

 داد. رشییتغ شهیکه نم یقتیحق قته،یحق نیا یول-

 《.یاحساس نکن تیرو تو زندگ یکمبود چیوه یعاشق بش یکه خوشبخت بش شاهللیا》موهام زد و گفت:  یرو یا بوسه

 《.دیایآن جمعه ب دیشا》زدم و گفتم:  یپردرد لبخند

 《عقد. یسر سفره  نیبش برو》بهم زد و گفت:  یلبخند

 《لم؟یوک ایآ》گفتم  و رفتم سرجام نشستم که عاقد کالفه گفت:  ییباشه ا زدیکه تو صدام موج م یغم با

 بردارم بله. یبا اجازه -

 .میرو گذاشت رو به رومون تا امضاش کن یتو بار اول بله رو گفت. عاقد دفتر بزرگ نیباال رفت. شرو غیدست و ج یصدا

 یو عقد یمن االن زن رسم یعنی ایدفتر رو امضا کرد. خدا همنیدفتر رو  امضا کردم. شرو شدیم دهیکه به وضوح د یلرزش با

 ام؟نیشرو

 اومد. نییقطره با لجاجت تمام از چشمم پا کیو  نشد رمیاشکام رو بگ یخواستم جلو درهرچق
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 دادمهر، داداشم نگاه کردم. یعنیاالنم  یرو بلند کردم و با تنها عامل خوشحال سرم

 

 

 

بود. عاقد که رفت همه  چیبود که اون گرما در مقابلش ه ادیسوز و سرما انقدر ز یمقدار دلم گرم شد ول کیزد که  یلبخند بهم

 . دنیشروع کردن به رقص

 《ندارم ساشا ولم کن. حوصله》اومد سمتم که پسش زدم و گفتم:  نیشرو

 《.یرو  خودت کند قبرت》زد و گفت:  یدهنم گذاشتم که پوزخند یکه گفتم شدم. دستم رو رو یمتوجه حرف تازه

نبود،  رانیهم تو ابود که واقعا ساشا نبود. قلب من نی. مهم ابرام مهم نبود یچیه گهیرو گفت و ازم فاصله گرفت. د نیا و

 .کایرفته بود آمر

توجه به  یحواسش به من نبود. پس بلند شدم و به سمت  اتاقم رفتم. زانوم رو بغل کردم و ب یاطرافم نگاه کردم، کس به

 مقدار آروم شدم. کیکردم که  هیکردم، انقدر گر هیزار زار گر امشیآرا

 نشده بود. یقرو قاط شمیآرا ادیرفتم. نه، خداروشکر  ز نهییآ سمت به

 کردن خودم. شیپاکن کل صورتم رو پاک کردم و شروع کردم به آرا ریش با

 نشده بودم. بدک

 

 

 

زدم که گفت:  ینگاه کردم. دادمهر اومد و کنارم نشست. بهش لبخند گرانید دنی. سرجام نشستم و به رقصنییپا رفتم

 《دلبر؟》

 جونم داداش؟-

 .اشدمیدلناز کجاست؟ ند-

 ایوقتشه؟ آ ایکه آ کردمیفکر م نیبگم. به ا یزیچ تونستمی. نمدیکش رونیقلبم و بعد ب یاش انگار چاقو رو کرد توحرف نیا با

 بود. یها منفجواب یبهش بگم؟ همه  تونمیم

 《توام دلبر. با》: دیدادمهر دوباره پرس که

 بله؟-

 است؟دلناز کج گمیم-

 م؟یدلناز حرف بزن یبعدا درباره  شهیم-

 .شهینه نم-

 بگم دادمهر. تونمینم-

 شد. یهام دوباره اشکو چشم 

 《بگو! دلبر》ترس و تحاکم گفت:  با

 《.رفت》گفتم:  نیغمگ یبغض و لبخند با

 کجا؟-

 .دوننیکه قدرش رو م ییرو داره جا اقتشیکه ل ییجا-

 دلبر رک و پوست کنده بگو کجا؟-

 رو نداشت. ییفرشته ا نیهمچ اقتیل ایدن نیخدا، رفت بهشت، ا شیدلناز رفت پ-

به راهش ادامه  طورنیتوجه هم یب یبه چند نفر خورد ول ی. چند سرکردیبا بهت از جاش بلند شد و عقب عقب حرکت م دادمهر

 .دادیم

 رفت. رونیت بخارج شد و از عمار یاز در ورود دادمهر

 

 

 

 تر بشم. ریحق نینبود از ا یازین گهیکنم، د هیگر خواستمینم گهید یکردم ول بغض

 《؟یدی! فهمیرقصیم یشیپام》و گفت:  دیسمتم اومد و دستم رو کش تیبا عصبان نیشرو
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 ...نیشرو یول-

 .یو انقدر بغ کرد یخوایمن رو نم کننیالف بچه، فکر م کیتو  یخفه شو! آبرو برام نذاشت-

نه  یول میدیرقص یبود. چند دور فارس یکه بلد بودم فارس ی. تنها رقصمیدیرقص نینگفتم. همراه شرو یزیو چ دمیکش یآه

 رقصم تک بود نه خودم.

 بغلم کرد که باعث شد همه دست بزنن. نیکه تموم شد شرو آهنگ

 《دوستت دارم. یلیخ》گوشم گفت:  در

 《من. یدوست دارم ساشا منم》ساشا انداخت که گفتم:  ادیچنان من رو  لحنش

 《.کنمیم تیحال کنم،یم تیحال》گفت:  تیازم جدا شد و با عصبان عیسر نیشرو

 چرا؟ دونمیبودم و نم دهیافتاد به جونم. واقعا ترس ترس

 《عروس کشون. یجا میشهر رو بگرد نیو با ماش رونیب میبر گنیها م بچه》گفت:  اوشیس

 《.حتما》ت: گف نیشرو

 《باال تا آبروت رو نبردم. گمشو》و گفت:  دیدستم رو کش نیکه شرو رونیرفته بودن ب همه

 《.آمیم باشه》گفتم:  باترس

 ،یدلبر. که ساشا رو دوست دار کنمیم تیحال االن》پرتم کرد رو تخت و گفت:  میدیدنبالش راه افتادم. به اتاق که رس و

 《آره؟

بلند شو تا  ،یبلند ش محاله》که ازش سراغ داشتم گفت:  ییچهره ا نیکرد رو تخت. خواستم پاشم که با وحشتناک تر پرتم

 《.شهیم یچ ینیبب

 جام تکون نخوردم  که طناب رو برداشت و دست و پام رو به تخت بست. از

 《نخور خب؟ تکون》رو تا زانوم باال داد و گفت:  دامن

 《.خورمیتکون نم باشه》گفتم:  یاشک یهاچشم با

اما  ه،یگر ریزدم و زدم ز غیکه تو دستش بود ج یزیچ دنیوارد شد، با د نیدر باز شد و شرو قهیرفت و بعد چند دق نیشرو

 توجه به سمتم اومد و یب نیشرو

 

 

 

 《.نهیا یستیعاشق من ن کهنیتاوان  ا نیاول》خنده گفت:  با

 قرمز شده بود به سمتم گرفت. ادیز یکه از داغ یخیس و

 《.ترسمیکار رو نکن من م نینکن تو رو جون جدت قسم تو رو قرآن ا یجورنیا نیرو خدا شرو تو》زدم و گفتم:  غیج

زد و گفت:  ییهام رو در آورد و قهقه اشده بود. اول کفش ونهیاون انگار د ینگاهش کردم، ول یاشک یهابا چشم و

 《.یسوزیمن معشق  شیاز آت ،یسوزیم》

 .دیزدنم سقف اتاق لرز غیرو به کف پام چسبوند. انقدر داغ بود که با ج خیس و

 یرو رو خی. سدیخندیم یبا خوشحال نی. اما شروکردمیو خدا رو صدا م زدمیم غیکنم. ج یکار تونستمیاما نم دیترک بغضم

 .دمیبلندتر از قبل کش یغیهم گذاشت که جپام یکیاون

 بهت دلبرم؟ دیچسب》زد و گفت:  ییبعد قهقه ا یلحظه تعجب کرد ول کی همنیانقدر بلند بود که شرو غمیج

 《خوب بود؟ 

و  مونمیعاشقش م مونم،ینفس عاشق ساشا م نیتا آخر یاگه من رو بکش یازت متنفرم. حت ن،یمتنفرم شرو ازت》زدم:  داد

 《.دونمیرو نم یستیاما چرا ن یباش مارستانیاالن تو ت دی. تو بادمیمثل تو باشم نم ییا ونهید کیعاشق  کهنیتن به خفت ا

 قرمز شده بود.  تیاز عصبان نیشرو

 《.کنمیم تیدلبر حال کنمیم تیحال》زد:  داد

آورد. دو با خشونت کتش رو در  نی. شروکردمیو خدا رو صدا م دمیچیپیها رو باز کرد. به خودم مبه سمتم اومد و طناب و

 طرف پرت شدن. کیکه دکمه هاش هر کدوم به  دیاش رو گرفت و کش غهیطرف 

 که از وسط پاره شد. دیلباسم کش یچاقو به سمتم اومد. چاقو رو رو کیترس بهش زل زده بودم که  با  با

 لخت بود کردم. بایکه االن تقر یهام رو حصار بدنو دست دمیکش غیج

 زد. مهیگذاشت و روم خ یعسل یچاقو رو رو یسردبا کمال خون نیشرو اما

 هرکول کجا؟ نیکجا و زور اون شرو کلیه نیزور من با ا یول زدمشیو با دست م زدمیم غیج
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 رو ادامه داد. دنشیتوجه به من به بوس یکه ب دمیکش یبلند غیبه گردنم زد که ج ییبه سمت  گردنم رفت. بوسه ا سرش

  عیکه گوشم سوت زد و از روم  بلند شد. سر دیکش ییاش زدم که با عربده احساس یکردم و به جابود پام رو بلند  یهر زور با

 با ترس بهم نگاه کرد. نیشکمم گرفتم که شرو کیبود برداشتم. چاقو رو نزد زیم یرو که رو یینشستم و چاقو

 《.نیاون چاقو رو بزار زم دلبرم》گفت:  یآروم به

 《ور.شو، خفه شو زر مفت نزن گمشو اون خفه》زدم:  داد

 《.گمشو》بلندتر داد زدم:  و

 《.نییگمشدم فقط اون چاقو رو بزار پا نیبب گمشدم》تخت بلند شد و دستش رو باال گرفت و گفت:  یاز رو که

 《باال. دیایب اوش؟یس سروش؟》به سمت در رفت و داد زد:  نیکه شرو دمیکش یقیعم نفس

 تنم نبود. یزیچ ریخودم نگاه کردم که باال تنم لخت بود و به جز لباس ز به

من تو اون حال دهنشون باز  دنیداخل شدن. با د اوشیباز شد و سروش و س یبد ی. در با صدادمیچیرو دور خودم پ ملحفه

 موند.

 《چه خبره؟ جانیا》گفت:  اوشیس

 《تو هم برو. اوش،یور ساون برو》که داد زدم:  کمیاومد نزد اوشیس

 ییعقده ا یبودم، بدبخت بودم. از بچگ چارهیشوم بود، از اولش ب میاول زندگ از》و گفتم:  هیگر ریکنار رفت. زدم ز اوشیس

 《بودم.

 دمیند یداشتم به محبت ول ازیکه ن ی. نوجونینوجون یتو دلم بود، عقده  یبچگ ی عقده》و گفتم:  دمیکش یهام آه هیگر نیب

هام، من بودم و  یینبود. من بودم و تنها کسچینبود. ه یمادر یداشتم به مادر ول ازیراهنما نبود. ن یول ییبه راهنماداشتم  ازین

 《.هغص یعقده هام. من بودم و کل

 

 

 

. من رو فروختن سر پونصد هزار، فروختن. گذرهیتو دلم م ایکه چ دونستیدلناز هم نم یمن بودم. حت فقط》زدم و گفتم:  داد

در انتظارم  یهم روز خوش نجایاومدم ا ینبود. وقت نیکه بود انقدر کم نبود. من حقم ا یارزش من پونصد هزار نبود. هرچ

 《نبود. فقط عذاب بود.

ن که بمونه. به خاطر من اونم نموند، نذاشت یمن بود ول یزندگ ییساشا اومد. ساشا روشنا کهنیا تا》زدم و گفتم:  یلبخند

و چاقو رو بلند کردم که هماهنگ شد با   《.نهیبیمن رو نم یرو گهید یو کس رمیم رم،یرفت. امشب با تمام عقده هام م

زد. با لبخند  رونیخسته بودم و چاقو رو فرو بردم تو شکمم. خون از شکمم ب ن. اما ماوشیو س نیداد سروش و شرو یصدا

 اومد. به سمتم اومدن. هاشونغیج یصداافتادم رو تخت که 

 《؟یرو کرد کارنیچرا ا ونهید آخه》داد زد:  اوشیس

 《کردم دلبر غلط کردم. غلط》: گفتیو م ختیریاشک م نیشرو

 《فقط خفه شو. نیشو شرو خفه》داد زد:  سروش

 من بسته. یکه صداها گنگ شد و چشم ها دیطول نکش ادیز اما

 (یکل ی)دانا

 کاریچ آشغال》و داد زد:  واریبه د دشیاش رو گرفت و کوب غهینگاه کرد و به سمتش هجوم برد و  نیبا خشم به شرو اوشیس

 《باهاش؟ هان؟ یکرد

تو  آشغال》بود داد زد:  انیکه تو تک تک رفتارهاش نما یبا خشم اوشی. سکردیم هیو گر ختیریفقط اشک م نیشرو اما

 ؟یکه به دلبر داد ییبستت نبود عذاب ها ؟یدلبر؟ بستت نبود دلبر و ساشا رو از هم جدا کرد ینابود کردن زندگ ه؟یقصدت چ

 《زد؟ یدست به خودکش یکه دلبر، اون دختره قو یخواستیم یاالن چ

 《.مارستانیب دیدلبر رو ببر عیسر بسه》داد زد:  سروش

 محکم کرد. شین خونت یتازه به خودش اومده بود. به سمت دلبر رفت و ملحفه رو رو اوشیس

 بردش. نییکرد و به سمت پا بغلش

 《دلبر؟》دهنش گذاشت و گفت:  یو دستش رو رو دیکش غیج تیدلبر تو اون وضع دنیبا د نهیآد
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 《شده؟ یدخترم چ اوش؟یس》نگاه کرد و گفت:  اوشیبه س یاشک یبا چشم ها و

 《.ستیاالن وقتش ن یبعدا، ول گمیبهت م نهیآد خاله》گفت:  یبا کالفگ اوشیس

 عروس رفت. نیرفت و به سمت ماش رونیبه سرعت از عمارت ب اوشیس

 به عزاش شد. لیدلبر تبد یفکر بود که عروس نیتو ا اوشیس

 

 

 

 )ساشا(

 معمول تو خونه بودم. طبق

چه کنم که االن زن داداش  یمنه ول یدلبر بشم. اون عشق منه زندگ ی. من فدانهیدلبر و شرو یگفت امروز عروس اوشیس

کرد. همونطور که از بابا متنفر بودم  دیمن رو تهد یروز افتادم که چه جوراون ادینذاشت.  نیمنه. من دوسش داشتم اما شرو

 کنه؟یم کاریکه دلبرم االن خوشحاله؟ االن چ مفکر بود نیمتنفر بودم. تو ا همنیاز شرو

 یرو یو هرچ دمیشدم و عربده کش ونهیباشه د نیشون و قراره دلبر تو آغوش شروامشب شب اول ازدواج کهنیا یادآوری با

 بود پرت کردم. زیم

پس  ستنین یدخترا عوض یمن تازه عاشق شده بودم، تازه حس کردم همه  ایچرا من؟ چرا دلبر؟ چرا ما؟ خدا خدا》زدم:  داد

 ؟یچرا عشقم رو ازم گرفت ؟یمن رو ازم گرفت تیچرا معصوم

 《خدا؟ چرا؟ چرا

 کهنیکه دلبر غرورش رو شکست و بهم گفت دوستم داره، با ا افتمیروز ماون ادیباز هم شکستم.  ختمیهم اشک ر باز

مجبور شدم بگم مثل خواهرم دوسش دارم  شرفیبهم گفت؛ گفت و منه احمق، منه ب یبراش سخت بود گفتنش ول دونستمیم

اطرافم سواد  یمثل دخترها کهنیهاش. با ا یبا تمام کم و کاست خواستمیم میواسه زندگنبود. من اون رو  یطورنیا کهنیبا ا

 اطرافم آدم بود،  پاک بود. یاما برخالف دخترها شدیسرش نم یزیزدن چ پینداشت و از مد و ت

 حس من هوس نبود. نیچون عاشق بودم، ا شدمیهم بود عاشقش ماگر زشت یاش واسم مهم نبود حت افهیق اصال

بوق، دو بوق، سه  کیزنگ زدم.  اوشیرو برداشتم و به س میشده. پس گوش یزیچ کیسراغم اومد. حس کردم  یحس بد کی

 《داداش؟ بله》بار دوم زنگ زدم که جواب داد:  یبوق جواب نداد. برا

 ؟یالو سالم داداش خوب-

 《؟یچ یراآره خوبم ب آره》گفت:  زدیتوش موج م یکه نگران ییصدا با

 داشته باشه؟ یلیدل دیآدم حال داداش رو بپرسه با-

 .دمیپرس یجورنینه نه هم-

 شده؟ یچ اوشیس-

 داداش یچیه-

 دروغ نگو اوشیس-

 اما آروم باش گم،یباشه، م-

 《بگو. آرومم》بود گفتم:  یپر تحاکم که تحاکمش ساختگ ییحسم غلط نبود. با صدا پس

 دلبر...-

 《؟یچ دلبر》کنم و گفتم:  میرو قا میاسم دلبر نتونستم نگران دنیباشن

 کرده. یدلبر خودکش-

 《؟یچ》زدم:  داد

 آروم باش داداش-

 هان؟ اوش؟یچطور آروم باشم س-

 .دمیرو شن اوشیاز س 《؟یچ》بلند  یگفت که تنها صدا اوشیرو به س ییزایچ کیدکتر اومد که  یصدا

 《شده؟ یچ》: دمیپرس قهیچند دق بعد

 یچیه یچیه-

 《.اوشیس》زدم:  داد

 اما... گمیم-

 بگو-
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 دکتر گفت که...-

 

 

 

 نه؟ ای خورهیبهش م میگروه خون نمیبرم بب دیبه خون داره با ازیو ن دهیشد یلیخ شیزیحالش بده خونر-

 بشه. شیزیباشه زود برو نذار زن داداش چ-

 《من برم خداحافظ باشه》زد و گفت:  یپوزخند صدا دار اوشیس

 خدانگهدار تو و دلبر.-

رو هم برداشتم و  چمیاش و سورفتم و برداشتم  میبه سمت کاپشن مشک یرو قطع کردم. با اعصاب زار یرو گفتم و گوش نیا

 رفتم. رونیاز خونه ب

 زنگ خورد. میکه گوش گرفتمیرو اندازه م هاابونیشدم و طول و عرض خ نمیماش سوار

 《بله؟》جواب دادم:  یسیبود. انگل کلیما یه شماره نگاه کردم. شماره درآوردم و ب بمیرو از تو ج یگوش

 ؟ییساشا پسر کجا-

 .گردمیم هاابونیتو خ یچیه-

 ابون؟یچرا خ-

 《کجا باشم؟ پس》گفتم:  ییحوصله اش رو  نداشتم پس با لحن مسخره ا اصال

 《من. شیپ》گفت:  یسیرو نازک کرد و به انگل صداش

 《؟ییخوشگلم کجا همسر》گرفت و گفتم:  خندم

 کاباره.-

 کدوم کاباره؟-

 ...یکاباره-

 .یبا آمیباشه االن م-

 .یبا-

 کردم. تیرو به سمت کاباره هدا نیماش ریررو قطع کردم و مس تلفن

و  داشتیهم دست از سرم برممن یکالفگ شد،یدست خودم نبود. دست حال دلبر بود که اگه خوب م یکالفگ نیبودم و ا کالفه

 .شدیبدتر م نیاگه نه، حالم از ا

 کیشدم و به سر و وضعم نگاه کردم.  ادهیپ نی. از ماشدمیبه کاباره رس یک دمیبا دلبر بودن غرق بودم که نفهم یایتو رو انقدر

 روش، نه خوب بودم. یو کاپشن  مشک یجذب سبز لجن راهنیپ کیو  یبا کفش کالج مشک یمشک نیشلوار ج

بلند  یو وارد کاباره شدم. صدا دمیکش یعصره. پوف شیساعتم نگاه کردم، آخه االن چه وقت کاباره است؟ تازه ساعت ش به

 شده بود. زونیپسر آو کیلباس ممکن از گردن  نیافتاد که با باز تر ی. نگاهم به دخترکردیآهنگ گوش آدم رو کر م

داشت اما تن به خفت نداد مثل  یسخت یزندگ کهنیبود، با ا ریفق کهنیابهشون زدم و از جلوشون رد شدم. دلبر با  یپوزخند

 هم نکرد. یکارش خوب نبود اما تن فروش دیآدم کار کرد. شا

 چیو ه جانیا آنیم یدزنید یگذاشتن بدنشون و پسرها برا شینما یدخترها برا کردمیحس م اومدیکاباره خوشم نم طیمح از

 .ستیدر کار ن یاضاف زیچ

 .دمیرو همراه چند تا دختر د کلیمقدار جلو رفتم که ما کی

 تا بناگوش باز بود. یاز خوشحال اششین همکلیما

 《ساشا. سالم》: -از دخترا جدا شد و به سمتم اومد. گفت دنمیبا د کلیما

 .کلیسالم ما-

 دخترا  شیپ میبر ایب-

 اعصابشون رو ندارم.-

 شد؟ یچ االن اومدیخوشت م فریتو که قبال از جن-

 خانومم فریچاک جن نهیعاشق س دیفکر کرد دمیرفتارش بامزه بود و من تا دو بار بهش خند اومدیخوشم نم-
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 《بابا آروم باش! باشه》سرداد و گفت:  ییا قهقه

 برو بابا اعصابت رو ندارم.-

 《تو؟ چته》دستم رو گرفت و گفت:  کلیکه برم اما ما دمیراهم رو کش و

 .ستمیاصال خوب ن کلیما ستمیخوب ن-

 شده؟ یچ-

 گفت. شهیسر و صداست نم نجایا گمیبعدا برات م-

 میسیوا نجایچرا ا میپس بر-

 میبخور یزیچ کیاما قبلش  میباشه بر-

 《.میبر》آب جو سفارش دادم. آب جو رو که خوردم گفتم:  کیرفتم و  زیو به سمت م 

 .آمیاالن م ستایلحظه وا کی-

 باشه -

 و کتش رو برداشت و اومد. دیاز دخترا رو بوس یکی یکرد گونه  یخترا رفت و ازشون  خداخافظبه سمت د کلیما

گرم بود و تو خون یلیها خ یغرب نیبود و بر خالف ا یپسر خوب کلی. مامیو رفت میشد نمیو سوار ماش میزد رونیکاباره ب از

 تره. کیهام هم به من نزدبگم از داداش دیشدم و با یمیکه اومدم باهاش صم یاول یروزا

و رفت پشت فرمون  دیکه رو هوا گرفتش. منظورم رو فهم کلیرو انداختم سمت ما چیرو نداشتم پس سو یرانندگ اعصاب

 نشست.

 《شده؟ یچ یکن فیتعر یخواینم》گفت:  کلیکه ما میرفتیم میداشت یجورنیهم قهیدق ده

 《نم؟کجا شروع ک از》و گفتم:  دمیکش یآه

 خوادیاز هرجا که دلت م-

 خوادینفر رو م کیدل من فقط -

 《؟یعاشق شد نکنه》شد و گفت:  طونیش

 آره عاشق شدم.-

 《؟یچ》تند ترمز کرد و داد زد:  ابونیتعجب کرد که وسط خ انقدر

 《.ومدهیتا افسر ن برو》با خشم گفتم:  یپشت یها نیبوق ماش یهماهنگ شد با صدا که

عاشق  دیجان، ببخش ونهیبده د ادامه》و گفت:  دیچیپ یفرع یکوچه  کی. تو رو روشن کرد و حرکت کرد نیتعجب آشکار ماش با

 《جان.

 که از دخترها متنفر بودم عاشق شدم... ییمن ساشا-

 《؟ییکایآمر ای ؟یرانیا》کردن بودم که گفت:  فیحس تعر تو

 《موقع بود. یب دیببخش》چپ نگاهش کردم که گفت:  چپ

 یکس ذاشتیوقت نم چیو معصومش اخالقش آروم بود اما ه طونیکه برخالف ظاهر ش یرانیدختر ا کی عاشق》دادم:  ادامه

بود. من عاشقش شدم اونم  ایدختر دن نیدفاع از خودش حاضر جواب تر یبهش زور بگه و برا یکس ذاشتیحقش رو بخوره نم

 کردم. فیرو تعر اجراو کل م 《.میمانع داشت کیعاشقم شد اما من و دلبر 

 کی دوارمیناراحت شدم ام یلیبدم اما خ یداردل تونمینم هایرانیبگم؟ من مثل ا یچ دونمیساشا نم متاسفم》گفت:  که

 《.یبه دلبر برس یروز

 .با دست پاک کردم ادیب نییام پااز چشم خواستیکه م یاشک

 《؟یچ یعنی دلبر》: دیپرس کلیما

 《.پرونهیهوش از سر آدم م یعنی برهیکه دل آدم رو م یکس یعنی》دادم:  حیبهش توض یسیانگل به

 هست؟ یجورنیحاال دلبر ا-

 .شتریب یلیخ یه-

 

 

 

 )دلبر(

شد اما بعد  اهیهام  سچندلحظه چشم یکجاست؟ برا نجایشدم. من کجام؟ ا داریتو شکمم از خواب ب بیعج یاحساس سوزش با

 .رفتیم جیگ یلیچشمام رو باز کردم اما سرم خ
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شده؟  یچ نمیفشار آوردم که بب وبمیذره به ذهن مع کی. مارستانمیبد بود. به اتاق نگاه کردم و متوجه شدم تو ب یبدجور حالم

 .رمیازش انتقام بگ دیحتما با کهنیشد. حس ا شتریب نی. نفرتم نسبت به شرو. داغ دلم تازه شداومدینم ادمیاما کاش 

 جهیسرگ گهیطرف سوزش پام و از طرف د کیکاش بهش فکر نکرده بودم. از  یافتاد پام رو سوزنده پام سوخت. وا ادمی یوقت

 بود. دهیو سوزش شکم امونم رو بر

 《خوبه؟ حالت》زد و گفت:  یلبخند دنمیباز شد و پرستار وارد شد. با د در

 ممنون.-

 《بهت چاقو زدن. تیکه تو عروس یچقدر بدشانس زمیعز》ام گفت: از چک کردن سرم بعد

 《بدشانسم. یلیخ آره》زدم و گفتم:  یپوزخند

 《چرا پاره شده بود؟ هاتلباس》: دیپرس ییاطراف نگاه کرد و بعد با کنجکاو به

 هام؟لباس-

 《ینگ یاما قول بده به کس گمیم خب》آره تکون داد و گفتم:  یرو به نشونه  سرش

 گمینم کسچیبه خدا به ه-

 خواستم در برم بهم چاقو زدن. یبهم تجاوز کنن که وقت خواستنیم-

 《بال روسرت آوردن. نیکه ا ییانشاهلل کسا رنیبم یگلم. ا یآخ》و بهت گفت:  یناراحت با

 انشاهلل انشاهلل-

 《پرستار؟ خانوم》بره که گفتم:  خواست

 جونم؟-

 دارم جهیسرگ یلیخ-

 .یشیاستراحت کن بهتر م مقدار کیازت رفته بود  یادیگلم خون ز یعیطب-

 باشه ممنون.-

 زنگ خورد. شیکه بود گوش یهام رو باز کنم. هرکساعت در اتاق باز شد. حوصله نداشم چشم میرو بستم که بعد ن هامچشم

 《ساشا؟ بله》داد:  جواب

 .زنهیداره با ساشا حرف م اوشیس کهنیعه ا عه

-... 

 آره داداش بهوش اومده.-

-... 

 .شدیواسه دلبر بد م دتیدیم نیاگه شرو یومدیخوب شد ن-

-... 

 هاینش یاما عصب گمیم-

-... 

به دلبر گفته دوستت دارم دلبرم گفت منم دوستت  نیکش رفته، شرو نیکه سروش از شرو ییخب با توجه به اون حرفا-

 من. یدارم ساشا

-... 

 حاال ناراحت نشو-

-... 

 داغ کف پاش رو سوزنده. خیاش و با سپرتش کرده رو تخت و به تخت بستت نیخب بعد شرو-

-... 

 فته؟یب یکه واسه دلبر اتفاق خوادیتو رو خدا ساشا آروم باشه دلت نم-

-... 

 خب پس آروم باش-

-... 

 ستیاش مهم ن هیبق-

-... 

 داد نزن. گمیباشه م-

-... 
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 کنه زیخواسته به دلبر چ نیخب بعدشم شرو-

-.... 

 گهید زیچ-

-... 

 اوف تجاوز کنه.-

-... 

 آروم باش داداش!-

-... 

 گمینم یباش یعصب یجورنیا-

-... 

که دارم انقدر  دیاز روش بلند شده البته ببخش نیرو زده بعد که شرو نیدفاع از خودش شرو یهم دلبر براخب بعدش-

 گمیواضح م

-... 

 شکمش کرد. کیباشه خب بعدش هم دلبر چاقو رو برداشت و نزد-

 .شدیدلت کباب م یدیشنیراجع به تو که اگه م یو حت شیراجع به نوجون شیحرف زد راجع به بچگ یکل

-... 

 خواهرم. یهم دوسش دارم جا یلیاتفاقا خ کنمینه بخدا من به دلبر ترحم نم-

-... 

 مراقبشم اما تو هم مراقب خودت باش.-

-... 

 با کمک ستاره. دمیم ادیچشم خودم بهش -

-... 

 جور شده. یلیآره بابا با دلبر خ-

-... 

 باشه پس مزاحمت نشم.-

-... 

 .یبا قربانت مراقب خودت باش-

-... 

هام اشک نهینب اوشیکه س دمیشکمم خواب یبرگشتم و رو عی. سررمیرو بگ اومدیم نییکه از چشمم پا یاشک یجلو نتونستم

 شست سرم رو بلند کردم.شونه ام ن یکه رو یرو؛ اما با دست

 《باش دلبر آروم باش. آروم》من رو تو بغلش گرفت و گفت:  اوشی. سهیگر ریو زدم ز دیبغضم ترک اوشیس دنید با

 《خدا؟ یک تا》و بلند گفتم:  ؟یغصه بخورم؟ تا ک یعذاب بکشم؟ تا ک یتا ک ستمیمگه من آدم ن اوش؟یس یتا ک-

 

 

 

 یکه کس یشیجور خوشبخت م کی یشیخوشبخت م یروز کیتو هم  دلبر》آروم کمرم رو نوازش کرد و گفت:  اوشیس

 《فکرشم نکنه.

مگه من حق   ارم؟یطاقت ب تونمیام. مگه مهمه عذابه منم آدم نیهمه درد و ا نیرو که قبلش ا یخوشبخت نیا خوامینم-

 شم؟کنم؟ مگه حق ندارم آرامش داشته با یندارم زندگ

 .کسچیه دونهیمن نم قیآرامش رو ال یبه خدا آرامش حق منم هست اما کس چرا،

 《فقط صبر داشته باش. یرسیهم به عشقت م تو》که معلوم بود خودشم بهش شک داره گفت:  یبا لحن اوشیس

 《.کشمیهم خودم رو مو بعدش کنمیرو بدبخت م نیاصال طاقت ندارم اول شرو گهید》زدم و گفتم:  یپوزخند

 《باشه؟ گهیها نشنوم دچرت و پرت نیا از》من رو از خودش جدا کرد و با اخم گفت:  اوشیس

 《.باشه》زدم و گفتم:  یپوزخند

 من رو! نییخوشگلم؟ ب هیدلبر؟ آبج-
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 《.سوزنهیانتقام اول خودت رو م شی. آتیکنیفقط خودت رو نابود م یآدم انتقام جو باش کی اگه》نگاه کردم که گفت:  بهش

 راحت شدم. دیبذار بسوزم، شا-

 دلبر؟-

 خب؟ هیچ-

 ؟یداداشت رو ول کن آدیدلت م-

 عذاب بکشه؟ تیآبج آدیتو دلت م-

 نگفت که منم ادامه ندادم. یزیچ

در با بهت به در اتاق نگاه کردم که ستاره وارد اتاق شد و گفت:  ینفر و باز شدن ناگهان کی یها غیج غیج یبا صدا دفعهکی

 《دلبر؟》

رو  کارنیچرا ا دلبر؟》که به سمتم اومد و بغلم کرد و گفت:  میکردیرفتارش نگاه م نی. باتعجب به اهیگر ریمن زد ز دنید با

 《؟یکرد

 مجبور بودم ستاره.-

 ؟یمجبورت کرده بود خودت رو بکش یک ؟یچه اجبار-

 《محافظت از خودم. یشدم برا که باهام کردن مجبور ییزبون زورم نکردن با کارا به》زدم و گفتم:  یپوزخند

 《رو باهات کرد؟ کارنیا یک》گفت:  ستاره

 اش رو ندارمستاره حوصله الشیخیب-

 زمیعز یخود دان-

 《.یکامل تیتو اتاقش تو امن نیشرو شیپ یریبه بعد م نیا از》باذوق گفت:  وبعد

تو قفس  رمیخودم دارم م ی. با پاشهیکمتر م تمیبا رفتن من به اتاقش   بدتر امن دونستیفکرش زدم. نم نیبه ا یپوزخند

 .ریش

که وارد شد  یکس دنینفر وارد شد. با د کیباز شد و  یبد ینگفت. در با صدا یزیچ گهیو ادامه ندادم که اونم د دمیکش یآه

 《... دل... دل...دل》با دهن باز گفتم: 

 از حال رفتم. و

 

 

 

از  عیاتفاقات سر یادآوریکه باال سرم بودن نگاه کردم. با  اوشیبه ستاره و سرو که باز کردم تو همون اتاق بودم.  هامچشم

 جام بلند شدم.

بلند شدن و  لیاز دستم اونم به دل شدن سرم دیدستم احساس کردم. به دستم نگاه کردم که به خاطر کش یرو تو یسوزش که

 .اومدیشدن سرم ، دستم خون م دیکش

 《کجاست؟ کجاست؟ اوش،یس》نگاه کردم و گفتم:  اوشیبه س یتوجه  به دستم با نگران یب

 《کجاست؟ یک》با تعجب گفت:  اوشیس

 《.دلناز》گفتم:  یباکالفگ

 ه؟یدلناز ک-

 دلناز میآبج-

بعدشم اونم خواهر مرحومت  ؟یدیخواهرت رو د یوقت چطوربعد اون یتو تازه به هوش اومد دلبر》گرد گفت:  یچشم ها با

 《رو.

 《.دمشید دمش،ید دمش،ید》و گفتم:  هیگر ریو پرت کردم رو تخت و زدم زخودم ر یباکالفگ

 《نکن باشه؟ هیگلم آروم باش گر هیآبج》و گفت:  دیسمتم و سرم رو بوس اومد

 در بود. یجلو دمشیمن د اوشیاما س-

 .یدیحتما خواب د اشیباش دهیکه د شهینم یدلبر تازه به هوش اومد یکرده بود یتو خودکش-

 هاشون هم فرق داشت.هاشون هم نگاه کردم. حق داشتن لباسلباس به

 بگن. خوانیکه م یهرچ هانیحاال ا دمیمن مطمئنم که خواهرم رو د یول ایخدا
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 مراقب خودم باشم. کهنیمرخصم کردن به شرط ا مارستانیروز از ب اون

بدون نگاه  میدینه اصال. به خونه که رس ن،یشوهرم شرو  که مراقب خودم باشه اما مراقب کنمیجمع م یحتما حواسم رو کل هه

 《حالت خوبه؟ دلبر》به سمت اتاقم رفتم. سروش وارد شد و گفت:  زیچ چیوه کسچیکردن به ه

 من اونه. فقط اون. ییاون باعث شد دلناز بره، باعث تنها رهیاون باعث شد خواهرم بم اومدیسروش هم بدم م از

 《نداره قاتل. یتو ربط به》پرخاش گفتم:  با

 《؟یقتل چه》تعجب گفت:  با

. تو که یشیکه خودش رو بکشه قاتل حساب نم یباهاش کرد یو کار یبه رور خواهرم رو برد یوقت گهیآره د ؟یهه چه قتل-

 به من؟ هان؟ یو زل زد یستادیکه ا یذره عذاب وجدان ندار کی ی. حتونیح یخواهرم رو کشت

به  زنهیخودش رو م ای آدینم ادشی ایطبق معمول  دونستمیاومد م نیارج شد که پشت بندش شرونگفت و از اتاق خ یزیچ

 《؟یخوب》ندونستن. اومد کنارم رو تخت نشست و گفت: 

 خوبم-

 ؟یکرد یدلبر چرا خودکش-

 《.کنمیم یکه خودکش ستیهم ن یبار نیآخر نیاز دستت راحت بشم، ا خواستمیداشتم م دوست》زدم:  داد

ها و تعرض کردن به آدم آدیازت بر م نیهم》بهش زدم و گفتم:  یبهم زد به خودم اومدم. پوزخند نیکه شرو یایلیس با

 《.تیآزار و اذ د،یکتک زدنشون. فحش دادن،  تهد

تباه  تیکه زندگ کنمیم یکار کی یبزن یدست به خودکش گهیبار د کیاگه  دلبر》در کنترلش داشت گفت:  یکه سع یباخشم

 《ه.بش

نابود بشم   ستین یبه قلبم که کال از هست زنمیشکمم م یرو ذارمیچاقو رو نم موقعاون》تر شد و گفتم:  قیعم پوزخندم

 《نکن. یالک دیپس تهد

 .کشمیساشا رو م-

 《؟یچ》بود گفتم:  دیاز من بع تیکه تو اون موقع یآروم یصدا با

 .دیباهم باش ایتا اون دن شتیپ فرستمیساشا رو هم م یکن یخودکش یبخوا گهیبار د کیاگه -

 《.یلیخ یپست یلیخ》توف کردم تو صورتش و گفتم:  تیباعصبان

 《من عاشقتم. کهنیمهم ا سیبرام مهم ن فکرت》لباسش صورتش رو پاک کرد و گفت:  نیرو صورتش بود که با آست دستش

 مرده شور عشقت رو ببرم.-

نقطه ضعف من دست گذاشت  یمن رو ساشا حساسم رو دونهیم یسمیآشغال ساد ی کهیرفت. مرت رونیاز اتاق ب باخنده

 .ابوی ی کهیمرت

*** 

 یکار کردن نداشتم حت یبهم دست داده بود. حوصله  فیخف یلیخ یحالت افسردگ کی گذشتیم یروز از اون روز کذائ دو

 دونمینم ه؟ی. دردم چکردمیکل کل هم نم نیبا شرو یحت گهیحرف زدن. د یحوصله 

 

 

 

 .یعوض ی کهیبشم مرت یکه باعث شده من زخم نهیشرو نهیواضحه دردم شرو یعنی هه

 .نیانتقام از شرو یگشتن برا یدنبال نقشه ا کردمیشروع م دیبا واشی واشی

رفتم. خواستم  نهیبه سمت اتاق ستاره که کنار اتاق کاره شرو یحوصلگ یرو هم نداشتم. با ب دنینقشه کش یحال و حوصله  اما

 .ستادمیکنجکاو شدم و فال گوش ا نیشرو یهاحرف دنیدر بزنم که با شن

 فتنیب یدخترا دست کس نیا دینبا دیکن شیکار کیاز اون به بعدش رو هم  دیرد بش یاز مرز عراق قاچاق دیامشب با نیبب-

 اونا ارزششون باالست.

 دن.بو هیهم که پاعرب سفارششون رو کردن خودشون یها خیش

-... 

 .گمیبهت م کنمیباشه چک م-

-... 
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 دیدونیچون م دیآریرو م یمیکر یهم اسم اقا دیافتاد ری. اگه گدیهم به من زنگ نزد ادیبه کار، ز دیحواستون رو بد گهینه د-

 ادیسرتون م ییچه بال

-... 

 .دمی. از رفتن به اتاق ستاره منصرف شدم و به سمت اتاق خودم دوومدین نیاز شرو ییصدا گهی. دکنمیقطع م گهید نیآفر-

 به هم دارن؟ یچه ربط هانیعرب؟ ا خیدختر؟ قاچاق؟ ش گفت؟یم یچ نیشرو

که بره تو اتاقش بخوابه  ستمیمی. تا نصف شب واارمیدر ب نیمن سر از کار ا دی. باآوردمیداشتم از تعجب شاخ درم واقعا

 مزاحم کارم نشه.

. تاساعت دوازده شب من هزار بار کردمیرو باز کردم و با لبخند به نقشم فکر م زمیم یها داشتم واسه اش. کشو نقشه

 کردم که با بازشدن در به خودم اومدم. یمسافت اتاق رو ط

زدم. با تعجب  یشک نکنه و مانع کارم نشه. بهم نگاه کرد که بهش لبخند یزیباهاش رفتار کنم که به چ متیبا مال دیبار با نیا

 بدبخت. یهم با لبخند بهم نگاه کرد. عقده ابعدش اون یبهم نگاه کرد ول

 انقدر بهش حرف نزن. ضهینباش اون مر شعوریانقدر ب دلبر

 بابا. باشه

 دختره خوب. نیافر

 گذاشتم. راهنمیپ بیبرداشتم و تو ج خواستمیرو که م یزیتوالت رفتم و چ زیم یسمت کشو به

 تخت نشستم. یم رورفت همبعدش

 《.امیم گرمیدوش م کی رمیم》گفت:  نیشرو

 《منتظرتم. برو》با لبخند گفتم:  تمیبرخالف ذهن یول یکه برنگرد برو

شربت آلبالو  وانیل کیدوست داره.  یلیشربت آلبالو خ نیرفتم. شرو نییلبخند به سمت حموم رفت. به سرعت به سمت پا با

 کردم. شیتو شربت و قاط ختمیدر آوردم و ر بمیبراش درست کردم و قرص رو از ج

رو بخوره  نیبا شربت آلبالو به سمتم اتاق بردم. ا عیو سر بمی. قرص رو گذاشتم تو جیمرگت رو بذار یکپه  یکوفت بخور یا

. مونهیساعت تو حموم م کیدخترها  نیمثل ا نیخداروشکر شرو ی. وارد اتاق شدم. واکنهینحسش رو باز نم یتا صبح چشما

 یلیرو که خ میمشک یاز تاپ ها بند یکیبه سمت کمدم رفتم و  عیشک نکنه سر کهنیا یگذاشتم و برا یعسل یشربت رو رو

 .دمیبود رو هم پوش دهیکه ستاره جان زحمتش رو کش  ی. شلوارک لدمیرو پوش اومدیبهم م

 رو به خودم زدم. یبه لبم زدم و ادکلن خوشبو یگریبرس زدم. رژ لب ج گهیبار د کیبود  ختیرو که لخت دورم ر موهام

 .گردونمیتشنه هم برت م برمتیتشنه لب چشمه م ن،یشرو یا

 شلوار پاش بود و باال تنش کامال لخت بود. کیفقط  رونیاز حموم که اومد ب نیشرو

 گفتم》آوردم و گفتم:  رونیم بود برو که پشت وانیکرد و بعد با لبخند به سمتم اومد. خواست ببوستم که ل زیتا پام رو آنال سر

 《شربت درست کردم. وانیل کیبرات  یخسته باش دیشا

 《دارم من. ییکدبانو چه》لبخند گفت:  با

 دادم. لیتحو یبهش لبخند یول آوردمیدلم داشتم اداش رو درم تو

 نفس کل شربت رو خورد. کیتخت نشست و  یرو همنیتخت نشستم. شرو یرو

و به سمت من اومد. اهلل خودت کمک کن زود خوابش ببره. بهم زل زد و دستش رو آورد و  زیم یرو گذاشت رو وانیل بعدشم

 گردنم شد. کیکردن با موهام. سرش خم شد و نزد یشروع کرد به باز

 تمونیجون من خوابش ببره. به موقع ایتخت. خدا یشکمم گذاشت و هلم داد که پرت شدم رو یدستش رو رو نیح نیدر هم و

 .شمیمن خوابش ببره له م یرو نیشدم، نه قربونت خدا جون بزار جاهامون عوض شه بعد ا مونیکه نگاه کردم پش

 .شدیچندشم م یلیخ

 《.یچته وحش یهو》گوشم رو گاز گرفت که داد زدم:  ی الله

 《باش. آروم》جدا شد و با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:  ازم

 به تو گفت. دیرو با نیا-

کار رو  نی. ساشا جونم تو رو خدا ببخش من رو به خاطر هردومون دارم ادیکرد و لبام رو بوس کمیو سرش رو نزد دیخند

 .کنمیم

 حضرت جن بدبخت شدم. ایامام زمان  ای. بدبخت شدم برهیچرا پس خوابش نم ایبه سمت لباسم رفت. خدا دستش

 روم افتاد. نیشرو دفعهکیکه  خوندمیخودم رو م یداشتم فاتحه  گهید

 《گوساله پاشو از روم. یا》زدم:  غیدرد ج از
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 .دمیکش یقیاومدم. نفس عم رونیب رشیبود از ز ی. باهر زور کندندیشنیانگار صدام رو نم اما

 نه انگار خواب خواب بود. یول دمی. برگشت. ترسکردمینگاه م بایز یصحنه  نیلبخند به ا با

 .مونیجونم حقته گوسفند م یزدمش. ا یکردم و کل یعقده داشتم روش خال یرو شکمش نشستم و هرچ رفتم

 رفتم. نیخسته شدم از روش بلند شدم و به سمتم اتاق کار شرو یوقت زدمشیو م دادمیفحش م بهش

 

 

 

 در قفل بود. یآروم در رو باز کردم ول دمیکه رس نیسمت اتاق کار شرو به

 گشتم. نبود که نبود. دیکل برگشتم تو اتاقمون و دنبال یباکالفگ

 رفتم. فشیکث یهاسمت لباس به

 شدم. رونیب ینه، راه ایاونجاست  دیکل دونستمیکه تازه نم یدیشلوارش بود. با ذوق کل بیج تو

 وارد شدم و در رو آروم بستم. یرو آروم چرخوندم که باز شد. با خوشحال دیکل

 برگ روش بود رفتم. یکه کل نیشرو زیسمت م به

داده بود که روان  ادمی ییزایچ کیبخونمش به لطف ساشا. البته خودم تا پنجم سواد دارم و ساشا هم  تونمیم خداروشکر

 بهتر شده بود. میخوان

 نبود. یمهم زیاما چ کردمینگاه م یگریپس از د یکیرو  هابرگه

باال  یصدا دفعهکیموند. تو بهت اون برگه بودم که که توش نوشته بود دهنم باز  یزیچ دنیهارو برداشتم اما با داز برگه یکی

 در اومد. ی رهیشدن دستگ نییپا

 که کردمیدستم و در اتاق نگاه م یبه برگه باترس

 

 

 

 کار کنم؟ یخدا چ یخودم گفتم وا با

 شو. میقا زیم ریشو برو زدلبر گم خب

 شدم. میو قا زیم ریرفتم ز عیسر

 نفر  اومد.  کی یپا یباز شد. صدا در

 شیکره خر همه چ نیا شدیم داریو صبح تازه به زور آدم ب کردیاون قرص آدم رو مثل خرس م ی. ولادیب نیبودم شرو منتظر

 فرق داشت. زادیبا آدم

 . حتما دوس پسرشه.زدینفر حرف م کیالله اومد که با  یتصوراتم صدا نیا یبرخالف همه  اما

 سالم آقا- 

-... 

 هست یسم به همه چبله بله حوا-

-... 

 آره آقا -

-... 

 .دمیرس ییزایچ کینه اما به  ایکردم  داشیکامل بگم پ تونمینم-

-... 

 ...نیزن شرو نینه آقا فقط ا-

-... 

 باشه. دهیتا االن اونم فهم دیشا کنهیم ییتو کارا کنجکاو یلیآره آره اسمش دلبره. خ-

-... 

 نه حتما. د،یگفتم شا ستمین عرضهینه آقا من ب-

-... 

 رفته در اتاق رو ببنده. زنش هوش از سرش پرونده. ادشی. فکر کنم نمیاالن تو اتاق شرو-

-... 
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 《موندم. یزیچ کیواسش اما من تو  رهیجونش م یعنیدلبره  یونهید نیشرو نیا آقا》و گفت:  دیخند آروم

-... 

 کنه؟یش معاشق دلبر چرا شکنجه ا همهنیا کهنیبا ا نیشرو کهنیتو ا-

-... 

 هم تعجب داشت.واسه خودم-

-... 

 خدانگهدارتون.  ومده،ین یباشه آقا من برم تا کس-

-... 

 سرجام کز کردم. دهی. ترسآدیم زیکه به سمت م اومدیالله م یپا یصدا

 .دمیرو فهم زیهم همه چبفهمه من خواستمینم

 صورتم بود. یجلو قایالله دق یپا

 .دمیفهمیبرگ ها م یرو از صدا نی. اگشتیم یزیداشت دنبال چ زی. رو مدیدیالله که من رو نم اما

 《اون برگه رو کجا گذاشتن؟ یعنی. ستین یلعنت》گفت:  یساعت میاز ن بعد

ها فرصت نیاز ا گهیبرگه ها رو من د نیا یآشغال کجا گذاشت نیشرو اوف》اما بعد گفت:  ومدیازش در ن ییصدا قهیدق چند

 《ندارم.

 .دونمینم نه؟یکه تو دستم بود نگاه کردم. نکنه دنبال ا ییرگه اب به

 《.گهیروز د کیاالن نشد  نیشرو کنمیم داشیپ》گفت:  قهیبعد از چند دق الله

 .دونمیشد. کجاش رو نم یرو گفت و راه نیا

 اومدم. رونیب زیم ریاز ز عیباز و بسته شدن در اومد. سر یچند لحظه صدا بعد

 ارزشش رو داشت. یول شدمیخدا داشتم خفه م یا

شلوارکم گذاشته بودم برش داشتم و از اتاق  بیکه تو ج یدیتو دستم نگاه کردم. تک کل یبه برگه  روزمندانهیپ یلبخند با

 وارد اتاقم شدم.  عیدر رو قفل کردم و به سمت اتاق خودم رفتم. سر یخارج شدم و به تند

 بود.  دهیکه مثل خرس خواب نیشرو

 من راحت شم. ریبم یا

رو  میقبل یهارو در آوردم و لباس اتیلباس عمل عیده برابر شد. سر نیاون برگه و خوندنش نفرتم نسبت به شرو دنید با

 .دمیپوش

 از اتاق. بالشت و پتوم هم برداشتم. ییرو برداشتم و پهن کردم گوشه ا ییکمد ملحفه ا از

 کنم. دایخوب واسه برگه پ یجا کیاول رفتم   اما

 《.افتمی》باشه. با لبخند گفتم:  شتریب دیجعبه بود بازش کردم. برخالف تصورم جاش با کیسمت کمدم رفتم  به

 ملحفه. یتو کمد بود برداشتم. جعبه رو هم برداشتم و رفتم نشستم رو شهیکه هم ییچاقو

 کف جعبه. دنیچاقو شروع کردم بر با

 ش رو در آوردم.که تموم شد کفه ا کارم

 رو تا کردم و گذاشتم داخلش. برگه

 چسب هم برداشتم و دور و اطرافش رو چسبوندم تا تکون نخوره. کی

 بود انداختم داخلش. یانگشتر و گردنبند بدل یسمت کمد و هرچ رفتم

 کمد گذاشتم. یجعبه رو بستم و با لبخند جعبه رو تو در

 بدبخت. نیشرو کنمیم بدبختت

 

 

 

 

 به سمت آباژور رفتم و خاموشش کردم. یلبخند با

 فرو رفتم. یقیو به خواب عم دمیپتو خز ریسمت ملحفه رفتم و ز به

من  نهیبیمالحظه که کوره و نم یب نیدار نثار اشدم. چشمام رو باز کردم که چندتا فحش آب داریبا تکون خوردن از خواب ب صبح

 《گوسفند؟ چته》گفتم:  نیشرو دنیخوابم بکنم که با د
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 《شد؟ یچ شبید》من گفت:  یهاتوجه به حرف یب نیشرو اما

 .نیهم یدیتو هم خواب دمیبشه؟ من خواب خواستیم یچ-

 《وفتاد؟یاتفاق ن نیب نیا یزیچ یعنی》کرد و گفت:  زیرو ر چشماش

 《مثال؟ یچه اتفاق نه》تعجب گفتم:  با

 گهید زیخب چ-

 گه؟ید یچ-

 ...زیخب چ-

 ؟یتوهم یدیبا من د یخاک برسر یهاهو هو خواب-

 .الیخینه اشتباه شد ب-

 بهتر -

 《.حتما دمی. خواب داهی. شربت آلبالو؟ صدسال ساهیدلبر به من بخنده صد سال س گمیم منم》وار گفت:  زمزمه

 خودم رو گرفتم. یخنده ام گرفته بود اما  جلو دیشد

 

 

 

 اومد و کنارم نشست. رونیاز اتاق کارش ب نیمبل نشسته بودم که شرو یرو

 《ن؟یشرو》گفتم:  بهش

 بله؟-

 .یمانع من بش یتونیبه بعد نم نیکنم با دوستام بگردم از ا دایمنم دوست دارم برم تو اجتماع دوست پ-

 《.یجا بر چیه یحق ندار رینخ》کرد و گفت:  اخم

 《اصال چرا نرم؟ رم،یم》سماجت و اخم گفتم:  با

 .یکنار من باش  یفقط حق دار  نم،یچون فقط من حق دارم تو رو بب-

 《؟یکن ونهیمن رو د یخوایبابا م برو》گفتم:  یحال زار با

 .شهینه دلبر اما نم-

 .شهیخوبم م یلیخ شهیم-

 یحق ندار-

 رو گفت، بلند شد و رفت. نیا

 《.سایحاال وا رمیمن دلبرم م اگه》رو در آوردم و گفتم:  اداش

 گمیبه خدا به همه م رونیبرم ب یاگه نذار نیخدا شرو به》گفتم:  زیداخل قبل از هر چ اومد نیتو اتاق بودم که شرو ظهر

 《.مونمیاتاق هم نم نیتو ا یحت گهیدوستت ندارم، در ضمن د

 دلبر من رو سگ نکن.-

 .ستیالزم به سگ کردنت ن گهید یسگ هست-

 《ش ه ین م  شهینم دلبرجان》گفت:  یو بعد با لحن آروم دیکش یپوف

  شهیم-

 ؟یکنیچرا لج م-

 دمیکش یهر چقدر محدود بودم، هر چقدر  سخت  میقبل یها شدم. تو زندگ ونهیخونه مثل د نیتو ا ؟یکنیبابا چرا درکم نم-

 ها شدم. ونهیاما حاال مثل د دمیدیرو م رونیرنگ ب

 .یبا من در ارتباط باش یریکه هرجا م یشرط نیباشه اما به ا یخوایم ینجوریاما حاال که خودت ا خوامیدلبر من صالح تو رو م-

 ندارم. یاما من که گوش-

 《خب؟ میخریم یگوش کیبرات  میریها امروز باهم م یگیم راست》زد تو سرش و گفت:  نیشرو

 .خوامینم یمن از تو گوش-

 《دلبر؟》گفت:  تیعصبان با

 .کنمیقبول م یکنیاصرار م یلیباشه بابا چون خ-

 《.میریم میناهار بخور میبر》و گفت:  دیخند

 تو برو من خوردم.-
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 باشه-

 رفت. رونیکه از اتاق ب نیشرو

 سمت اون جعبه رفتم  و بهش نگاه کردم. به

 باهات کارها دارم.  نیشرو هه

 دوش گرفتم و حاضر شدم. رفتم

 کردم و موهام رو فرق باز کردم. میمال شیآرا کیدخترونه زدم.  پیت کی

 《!یخوشگل شد چه》و گفت:  دیکش یانداخت و سوت یکه داخل شد بهم نگاه نیشرو

 بودم.-

 .ستین یدر اون که شک-

 .میبخر یگوش میآماده شد و باهم رفت نمیشرو

 یگوش نیبود هزار تا دکمه داشت ا اینوک میقد یها یگوش نیاز ا میکال مخم هنگ کرد. بابا جان خب من گوش یفروش یگوش تو

 سخته. یلیمه داره و کار کردنم باهاش خدک کی هایلمس

گل  یآقا نیشرو  سالم》تا کمر خم شد و گفت:  نیمغاز تا وارد شد پسره از جاش بلند شد و واسه شرو نیتو دوم نیشرو

 《گالب.

 《.دیسع سالم》گفت:  تیبا اخم و جد نیشرو

 《.دیاومد خوش》به من گفت:  رو

 ممنون-

 《.دیافتخار داد ریحق یخان به ما نیعجب شرو چه》گفت:  دهیاسمش سع دمیکه فهم یپسر

 ؟یدار یتو چ نمیسر بزنم بب کیگفتم  خوادیم یخانومم گوش-

 رد. فونیآ ارم،یرو برات م یگوش نیتر دیخب جد ن،یآقا شرو یخوش اومد-

 خوشگل و ناز بود، اما من بلد نبودم باهاش کار کنم. یلیرو آورد که خ یگوش کی و

 《چطوره؟ فتشیک》گفت:  دینگاه انداخت و بعد رو به سع یبه گوش نیشرو

 هیعال-

 دادن. حیو شروع کرد به توض 

 《یدیچون مطمئنم جنس بد بهم نم مشیبریم باشه》گفت:  نیآخر شرو در

 خان. نیمطمئن باش شرو-

 خوشگل بود. یلیخوشگل آورد که فکم باز موند. خ یلیخ هیقاب گوش کیپسره  میدیرو که خر یگوش

 خوشم اومد. یاز قاب گوش یاز گوش شتریشدم ب عاشقش

 خونه. میرو حساب کرد و بعد از تشکر برگشت یپول گوش نیشرو

 

 

 

 《ن؟یشرو》که گفتم:  میراه برگشتن به خونه بود تو

 بله؟-

 مارستان؟یب یمن رو ببر شهیم-

 ؟یچ یاونجا برا-

 ببر تو رو خدا.-

 چرا خب؟-

 .نمیدوستم رو بب خوامیم-

 .مونمیاوف باشه اما خودم منتظرت م-

 .آمیم یخودم با تاکس خوامینم-

 .یواقعا لج باز-

 ؟یدیتازه فهم-

 .یعلف ی کهیخنده هاته مرت نیآخر نیبخند که ا نینگفت. بخند شرو یزیو چ دیخند
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به زور  یکه حت آدیم انقدر ازم بدت یعنی》که تو صدام بود ازش تشکر کردم که گفت:  یبا لرزش دمیکه رس مارستانیب به

 《؟یکنیازم تشکر م

 《.نیشرو خداحافظ》گفتم:  و دمیکش یآه

 خداخافظ.-

 .دهیخط داره اون رو بهم م کیبرد. بهم گفتش که خودش  نیرو دادم شرو یشدم. گوش مارستانیب وارد

 《.دیبفرما》رفتم و در زدم که گفت:  میشدم و به سمت اتاق مر مارستانیب وارد

 《تو؟》با بهت گفتم:  میکنار مر میعامل تمام بدبخت دنیرو باز کردم اما با د در

 گفت که

 

 

 

 جان با اجازه ات من برم دخترم. منتظرتم. میمر-

 . آمیجان حتما م ییباشه دا-

 .کردمینگاه م ییگفت دا نیشرو یکه به بابا یمیبهت داشتم به مر با

 دخترعمه اشونه؟ ممیمر مه؟یمر ییپسر دا نیشرو یعنی ؟یچ یعنی

 باورکنم. تونمیرو نم نیا گهیخدا د نه

 رفت. رونیپدرشوهرم از اتاق ب یبه عبارت ای محتشم

 《ته؟یدا کهیمرت نیا میمر》گفتم:  میاومدم رو به مر رونیکه از بهت ب قهیاز چند دق بعد

 《هست. بمیمتشخص دا یآقا نیدرست صحبت کن. آره ا دلبر》بهش برخورد چون بهم بد نگاهم کرد و گفت:  انگار

 من رو نابود کرد. یکه زندگ یهمون مرد نیفکر باش ا نیهه متشخص؟ تو هم-

 ؟یگیم یچ-

 من رو تو قمار برد و داد به پسراش. یکنیکه م یمتشخص متشخص یآقا نیهم-

 《...یعنی ؟یگیم یدار یچ》گرد شده گفت:  یچشما با

 《قمار بازه؟  دونمیو نم یمن دزد و قاچاقچ یکل خانواده  یعنی》و ادامه:  دیکش یپوف

 《مشت خالفکار. کی نیمشت عوض کیکه من دارم؟ همه اشون  هیچه خانواده ا نیا》تو اتاق راه رفت و گفت:  تیباعصبان

 《.یزندگ نیشرف داشت به ا میقبل یزندگ》زد و گفت:  یپوزخند

 .گفتمیاصال بهت م دینبا دی. ببخشمیآروم باش مر-

 رو بشناسم. انمیبهتره اطراف یکرد یدلبر اتفاقا کار درست-

 《.یحواسم نبود بهت بگم. خوش اومد اصال》نشست و گفت:  کنارم

 زدم و تشکر کردم. یلبخند

 کردم و رفتم. یحرف زدم و بعدش ازش خداحافظ میبا مر یساعت کی  

 《.میبپر بر دلبر》نکردم که گفت: اونجاست. اصال بهش توجه  نیشرو دمیکه د مارستانیاز ب رونیب رفتم

 .آمیخودم م-

و  نیرفتم سمت شرو ستمیافتاد من آدرس عمارت رو بلد ن ادمیکه  ادیب ینگاهم کرد. منتظر بودم تاکس یلبخند معنا دار با

 《رو بگو و برو. آدرس》گفتم: 

 《کن. داشیخودت پ گمینم》و گفت:  دیخند

 شدم. نشیندارم سوار ماش یراه دمید یو وقت نیزم دمیپام رو کوب یشد. با کالفگ نشیسوار ماش و

 رو روشن کرد و راه افتاد. نیو ماش دیانداخت و خند یبهم نگاه نیشرو

 

 

 

 دستش اومد. یتو میبا گوش نیشرو قهیبه سمت اتاقم رفتم. بعد ده دق میدیخونه که رس به

 《.ریرو بگ تیگوش ایب》رو سمتم گرفت و گفت:  یگوش

 《کنه؟یکار م یچه جور نیا》رو ازش گرفتم و گفتم:  یکردم و گوش تشکر

 گرفتم. ادیمقدار  کیدادن.  حینشست و شروع کرد به توض کنارم
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 《واسه االن بسه. یوا》: گفتم

 .یدونیخودت م-

بپوش مثال مانتو و شلوار  یلباس معمول کی هیخانوادگ یمهمون کیامشب  یراست》و گفت:  ستادیشد که بره اما وسط راه ا بلند

 《بپوش. یخوشگل و مجلس

 بپوشم. یچ دونمیباشه تو برو من خودم م-

 حاضر باش. گهیساعت د میتا ن-

 باوشه.-

 گذاشتم. فمیهم تو ک یشلوار ل کیتنم کردم.  یمشک راهنیپ کیرفت. به سمت کمدم رفتم.  رونیو از اتاق ب دیخند

 که راسته بود. پام کردم ییقهوه ا یشلوار پارچه  کی

 رفتم. یشیآرا زیرو تنم کردم. به سمت م شدیهم قشنگ م یلیداشت و با اون  شلوار خ یکه حالت کت هیکرم قهوه ا یمانتو

 هم به لبم زدم. می. رژلب قهوه اختمیخوشگل کردم و موهام رو کج تو صورتم ر شیآرا کی

 پاشنه بلند کرمم هم  پام کردم. یرو سرم کردم و کفش ها میاکرم قهوه یروسر

کرمم رو که با کفشم ست بود رو هم برداشتم و  فیبه خودم زدم و ک یشده بودم. لبخند ینگاه کردم. عال نهیخودم تو آ به

 ام رو هم داخلش انداختم. یشلوار ل

 به خودم زدم. دونستمیرو که اسمشم نم یو خنک نیریش ادکلن

 《دختر. یناز شد چه》و گفت:  دیکش یمن سوت دنیاومد با د رونیاز اتاقش ب رفتم. ستاره هم رونیاتاق ب از

 بهش زدم بهش نگاه کردم. یلبخند

 .گردهیم یعال یلیاالن خ گشتیبد م یلیاول که خ یروزها یبود. برخالفا دهیپوش یو خوشگل یکت و دامن مجلس کی

 انداختم. فمیرو برداشتم و تو ک میرو برنداشتم پس برگشتم و گوش میاومد گوش ادمی

 سروش نبود. یبودن ول نییپا نیو شرو اوشی. سنییپا میستاره رفت با

 《کجاست؟ سروش》: دمیپرس

 《شرکت رفته آلمان. یکارا واسه》گفت:  اوشیس

 آهان.-

 .میکجاست حرکت کرد دونستمیکه نم ییو به سمت جا میشد نیسوار ماش میرفت باهم

 

 

 

 .میستادیبود ا نایا نیتر از عمارت شروتر و خوشگلعمارت که  بزرگ کی یساعت جلو کیاز  بعد

 .میدر رو باز کرد. وارد عمارت شد رمردیپ کیدوتا بوق زد که  نیشرو

 تکون داد. رمردهیپ یتشکر برا یسرش رو به نشونه  نیشرو

 عمارت بود. اطیمدل باال تو ح نیچندتا ماش  میعمارت که  شد وارد

 هم قدم شدم. نیو با شرو دمیبه مانتوم کش یشدم. دست ادهیپ نیرو نگه داشت. از ماش نیماش نیشرو

 خدمتکارا بود در رو باز کرد. یفرم که برا یهابا لباس رزنیپ کیکه  میعمارت رو که زد زنگ

 《.کهیآقا کوچ دیاومد خوش》تا کمر خم شد و گفت:  نیشرو دنید با

 ممنون سوگل خانوم.-

 《.کهیخانوم کوچ دیاومد خوش》انداخت و گفت:  یهم نگاهبا لبخند به من زن

 《ممنونم. یلیخ》زدم و گفتم:  یلبخند

 .میعمارت شد وارد

 طرف راست. میدیچیو پ میسالن گذشت کیکرد. از  یکه اسمش سوگل بود ما رو همراه رزنهیپ اون

 کرم  بود. و یبه رنگ زرشک الشونی. کل وسامیشد یبزرگ  یلیسالن خ وارد

 و دونفر که پشتشون به ما بود اونجا بودند. انسالیدختر و چندتا پسر همراه چند زن و مرد م چندتا

 .میرفت تیدستم رو تو دستش گرفت. باهم به سمت اون همه جمع نیشرو
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 .میکرد کیهمه اشون سالم و عل با

 با همسراشون و بچه هاشون بودن. نیشرو یعمو و عمه  ،ییدا خاله،

 اون دونفر نگاه کردم. به

کنارش نشسته بود. معلوم بود سنشون  خوردیکه حالم ازش بهم م نیشرو یبود و بابا ادتریها ززن یزن که سنش از همه  کی

 از همه باالتره.

 تو دستم گذاشت. ریتاخ هیبهش دست دادم. که دستش رو پس از چند ثان ییسمت اون زنه رفتم و با خوش رو به

 《؟یدلبر تو》نوک پا تا فرق سرم رو چک کرد و بعد گفت:  از

 بله خودمم.-

مهم زبونت و  ست،ین افهیاما مهم  ق یبریتو نگاه اول دل آدم رو م آدیکه به صورتت م اسمت》گفت:  یجد یصدا با

 《اخالقته.

 《.زنهیدلبر حرف اول و م یجان اگه از اخالق خوب حرف بزن خانوم》گفت:  اوشیس

 《.نهیریبه موقع تلخ و به موقع ش زبونشم》رو تکون داد که ستاره گفت:  سرش

 《؟یسواد دار چقدر》: دیجان پرس خانوم

 《سالشه. فدهینداره همه اش ه یسن خونهیدرس م داره》گفتفعال :  نیکه شرو یچیبگم ه اومدم

نداره خانواده اش چطور  یدختر که سن نیا ؟یکنیم یمگه خاله باز نیشرو》و گفت:  دیاز ابروهاش باال پر یکیجان  خانوم

 《اجازه دادن؟

 《و مادرش عمرشون رو دادن به شما و حضانت دلبر رو دادن به من. پدر》گفت:  نیشرو یبابا

 میبر پاشو》گفت:  که با لبخند بهم نگاه کرد و نیشرو ییدختر دا انا،ی. رفتم نشستم کنار آردینپرس یسوال گهیجان د خانوم

 《لباسات رو عوض کن.

 《.لیم باکمال》زدم و گفتم:  یلبخند

 )دختر خاله اش( پا شدن. تای( و بنیشرو یسحر و ساناز )دختر عمه  میپا شد انایتا من و آر که

 《چرا؟ دونمیازت خوشم اومده نم یلیجون خ دلبر》که سحر گفت:  میخنده به سمت اتاق راه افتاد با

 《دل به دل راه داره. زمیعز》و گفتم:  دمیخند

 یدختره سبک گهیکه  م یخندون نباش ادیخانوم بزرگ ز یحواست باشه جلو دلبر》گفت:  تایکه ب میاتاق شد کیدخترا وارد  با

 《.شهیکال باهات لج م گهیو د یهست

 《.چشم》گفتم:  یکردم و با لحن جد اخم

 .میرفت نییپا یخنده و شوخ یبعد کل خنده. ریهمه اشون بهم نگاه کردن و زدن ز که

 《...دایش پس》: دمیپرس انایآر از

 《ازش. آدیکن اون چندش رو بدم م ول》حرفم تموم شه که گفت:  نگذاشت

 شخص رو به رو کپ کردم دنیچند نفر اومد سرم رو که بلند کردم با د یپا ینگفتم. همون لحظه صدا یزیچ گهیو د دمیخند

 

 

 

 ساله کنارشون وارد شدن.  ستیب ایپسر حدودا نوزده  کیزن مسن و  کیمرد و  کیو صدف به همراه  میمر

 .کردیمتعجب بهم نگاه م ی افهیمن چشماشون گرد شد اما اون پسره با ق دنیو صدف هم با د میمر

 《سالم صدف. میمر سالم》گفتم:  ییسمتشون رفتم و با خوش رو به

 《خوشگلم؟ یدلبر جونم خوب سالم》گفت:  یبا خوشحال صدف

 《.میعال》بهش زدم و گفتم:  یلبخند

 《؟یدار کاریچ نجایتو ا دلبر》با تعجب گفت:  میمر

 رو ازت بپرسم. نیا دیمن با-

 جواب بده. دمیحاال که من پرس-

 ...نیخب من باشرو-

 《.شهیکه  پدر شوهرم م نیشرو یخونه بابا می. اومدیعنی شوهرم》کردم و ادامه دادم:  یمکث

 《ه؟یک نیشرو》با تعجب گفت:  میمر

 اومد من رو از اتاقت برد. یسرهمون که اون-
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 《منه؟ ییپسردا نیشرو یعنی》تعجب ادامه داد:  با

 《حالت خوبه؟ ؟یگیم یچ》تعجب نگاهش کردم و گفتم:  با

رو  ییبرام حرفا یدیرو د نیشرو یبابا ادتهی شمیپ مارستانیب یروز که اومداون ونهید خب》چپ نگاهم کرد و گفت:  چپ

 《.گهید مییپسردا شهیم نیمن بشه شرو ییاون دا یوقت مهیراجع بهش خب احمق منم بهت گفتم که دا یگفت

 《شد. دهیچیپ》رو خاروندم و گفتم:  سرم

 《؟یکنم که کم عقل خودم کاریچ》و من رو بغل کرد و گفت:  دیخند میمر

 د؟یتمج ایبود  فیتعر نیاالن ا-

 نگفت. یزیو چ دیخند

 《کنم. یخانواده ام رو بهت معرف ایب》من رو از خودش جدا کرد و گفت:  میمر

 《دلبر، دلبر بابام. بابا》رو کرد به سمت همون مرده و گفت:  و

 《.خوشبختم》گفتم:  ظیو با غ رمیاخمم رو بگ ینتونستم جلو دمیشن میمر یکه از بابا ییزایچ با

 《دلبر خانوم. نطوریهم منم》م توش هزار تا حرف بود رو بهم زد و گفت: که حس کرد یلبخند

 《من مامانمه. یکه زندگ شونمیا》زنه وگفت:  یکیرو کرد به اون  میمر

 《.خوشبختم》زدم و گفتم:  یلبخند

 جوابم رو داد. ییبا خوشرو که

 《.ایهستن چاکر شما، دار شونیجانم ا یتغار ته》رو کرد به همون پسر و گفت:  بعد

 《.ایآقا دار خوشبختم》و گفتم:  دمیاسمش باحال بود. خند چه

 .نطوریمنم هم-

 《.ایصدف، دار م،ی. مرآدیاسماتون به هم م چه》خنده گفتم:  باهمون

 《.میاون اتفاقات سرم اومده اسمم شد مر یمن قرار بوده ساحل بشه اما وقت اسم》با خنده گفت:  میمر

 《جنگل. نیبزار نیخواستیرو هم م ایاراسم آقا د حتما》و گفتم:  دمیخند

 خنده. ریحرف من همه اشون زدن ز نیا دنیشن با

 《.نمیتو بب دیبر دیکنیروشن حاال من رو مسخره م چشمم》گفت:  ایدار

 《.کنهیکلمون رو م نتمونیخانوم بزرگ بب سیه》که ساناز گفت:  دمیخندیم میداشت

 《.دینکرد یخودتون رو معرف د؟یا یشما ک ه؟یبزرگ ک خانوم》گفت:  صدف

 تو. میحاال. فعال بر میکنیم یمعرف-

 سرشم بلند نکرد که بهمون نگاه کنه. یهمه نگاه ها به سمت ما برگشت. اما خانوم بزرگ حت میوارد که شد باهم

 .دیاز رفتارش فهم شدیرو م نیتک تک کاراش غرور وجود داشت و ا تو

خانواده اش هستن پس چرا بچه هاش رو با  دونستهیداره م یداداش دونستهیم میمامان مر یواسه من سوال بود که وقت اما

 .دیچیپیسوال ها بود که تو سرم م نیخانواده اش آشنا نکرد؟ ا

 .کنهیتر م بیرو پر رمز و راز تر و عج شونیدارن که زندگ یآدما راز نیکدوم از ا هر

 .انیبیخانواده عج یلی. خنهیباباش ا نی. انهیا شییدا نیا نهیمامانش ا نی. اون دختر اونه. انهیدختر ا نیا

 

 

 

 .مینیدادن بش تیرضا هانیبوس و ماچ و بغل و ا دونمیو نم یمعرف یکل بعد

 .میتا شام کوفت کن زیسر م میکه صدامون کردن بر مینشسته بود قهیدق دو

 .رفتیبه غذا نم لمیها منشستن و مشغول شدن. اما من برعکس اون همه

قشر مرفه واسه شامشون چند نوع غذا  نیو حاال ا دنیخوابیشام م یب ییمثل ما چه شب ها ییاز کسا یلیخ ایما  نکهیا فکر

 دارن، دلم رو شکوند.

کارشون درسته اصال اون دختره  گمی. نمکننیم یتن فروش رنیلقمه نون م کیچقدر از دخترا به خاطر  نکهیشکست از ا دلم

 .ستین یچیکه روح و جسم نداشته باشه ه یو کس فروشهیبه جز تنش روحشم م یعنی کنهیم یکه تن فروش

 یها شهیخودم ش یمثل گذشته ایمثال گل بفروشم  دونمیبرم و کار کنم، نم یتن فروش یبه جا تونستمیمن م یوقت

 بشورم. هارونیماش

 .فروختمیبود حالل بود. به جز اون خودم رو داشتم خودم رو نم یکم بود اما هرچ پولش
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 .دمیغذا به کجا ها رس کیاز  نیبب هه

 .دمیمقدار غذا کش کی یلیم یب با

 کردم به خوردن.  شروع

 《مورچه است. کی یتو برابر با غذا یغذا دلبر》بزرگ گفت:  خانوم

 《.یه استخونپار کی ؟یخوریانقدر کم م چرا》نگاه کردم که گفت:  بهش

 《طرف نگاه کرد و نظر داد. یبه معده  دیبزرگ با خانوم》: گفتم

 .کردیترسناک م یلیاش رو خ افهینگاهم کرد که  ق نکشیع ی. از باالدیخانوم بزرگ باال پر یاز ابروها یکی 

 《اد؟یزبون دراز خوشم نم یبهت نگفته از دخترا نیشرو》با اخم نگاهش کردم که گفت:  منم

اساس درست  نیرو بر هم تمیو شخص آدیزبون دراز خوشم م یشما باشه. خب من از دخترا لیباب م دیکه نبا زیهمه چ-

 .دیخودتون زبون دراز نباش آد،یزبون دراز بدتون م ی. شما اگه از دختراکنمیم

 《داره؟ن یبه من ربط یگیم یعنی آهان》. خانوم بزرگ گفت: کردنیاشون داشتن با ترس بهم نگاه م همه

 هرکس به خودش ربط داره. اتیرو  گفتم که خصوص نینکردم اما ا یجسارت نیمن همچ-

داد راه بندازه اما بر عکس تصور من و  یهر آن منتظر بودم داد و ب دمیکه درباره خانوم بزرگ از بچه ها شن ییتوجه به حرفها با

 نگفت. یچیکل جمع ه

 《آرامش قبل از طوفانه حواست باشه دلبر. نیا》در گوشم گفت:  انایآر

 بلند شدم. زینگفتم و شروع کردم به خوردن غذام. زودتر از همه از سر م یزیچ

 زنگ خورد. میبودم که گوش نشسته

 من رو نداره. یکه شماره  یکس ه؟یک گهید نینگاه کردم. ا یتعجب به گوش با

خطتون  یکی. نتونستم به اون میهم عراقاالن میگذشت رانیا یمرزها از نیشرو اقا》مرده تند تند گفت:  کیدادم که  جواب

راحت تر  میرفتیم یکاش با کشت یاما ا میکنیبه سمت عربستان حرکت م میشماره زنگ زدم. دار نیبه ا نیهم یزنگ بزنم برا

 《.میکردیم یبود دخترا رو هم به عنوان مسافر معرف

 بودم درست بود؟ دهیکه خونده بودم و شن ییزایپس تمام اون چ هه

 نگفتم وبالفاصله تماس رو قطع کردم. یزیچ

 

 

 

 همه اشون اومدن  و نشستن. واشی واشی. تهیواقع یهمه چ دونستمیبرام آشکار شده بود و م یهمه چ گهید

 《دلبر؟》رگ گفت: بز خانوم

 بله؟-

 .نیمن بش شیپ ایب-

 هم با تعجب نگاهم کردن. نگاه کردم که اونا هیتعجب به بق با

 《.باشه》تکون دادم و گفتم:  یسر

 کنه. طتمیخ خواستیشدم و رفتم کنار خانوم بزرگ نشستم. حتما م بلند

 《.یانتخاب کرد تیرو واسه زندگ یاومد زن خوب خوشم》گفت:  نیبه شونه ام زد و رو به شرو ینشستم که دست کنارش

 .میآوردیاز تعجب شاخ در م میکرد؟ همه اشون به خصوص من داشت فیاالن از من تعر نیخوابه. ا گهید نیبابا ا نه

 .رونیمن که از سرم زده بود ب یشاخا

 《انتخاب کردم. میرو واسه زندگ نهیگز نیمن بهتر بله》زودتر از همه به خودش اومد و با لبخند گفت:  نیاهلل. شرو اهلل

 《کم نداره. یزیه از اخالق و نه از زبون چن ینه از خوشگل همسرت》بزرگ گفت:  خانوم

 رو تا بنا گوش باز کردم و با ذوق بهشون نگاه کردم. شمیهم نکه من دنیاشون خند همه

 

 

 

 خونه. میتا بر میراه افتاد واشی  واشیحدودا دوازده شب بود که  ساعت

 بهم نگاه کرد و بعد جواب تلفنش رو داد. یرچشمی. ززنگ خورد نیشرو یگوش میراه برگشت که بود تو

 الو-
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-... 

 مگه بهت نگفتم به من زنگ نزن -

-... 

 ؟یگیم یچ-

-... 

 .یغلط کرد یلیتو خ-

-... 

 《.کشمتیم ارمیب رتیفقط خفه شو که اگه گ باشه》به موهاش زد و گفت:  یچنگ تیبا عصبان نیشرو

 《دلبر؟》انداخت و گفت:  یرو قطع کرد به من نگاه تلقن

 بله؟-

 بهت زنگ نزده؟ یکس-

 من؟ هیبه گوش-

 آره-

 زنگ نزده چطور مگه؟ ینه کس-

 کنجکاو شدم. یطورنیهم یچیه-

 رد و بدل نشد. نمونیب یگفتم و تا آخر راه حرف یآهان

 دوش گرفتم . کیاتاق. لباسام رو عوض کردم و رفتم  یرفتم تو میمستق میدیخونه که رس به

 از اتاق. بدنم رو خشک کردم و لباسم رو تنم کردم. موهام رو شونه کردم. رونیب میو رفت چوندمیکوتاه رو دور خودم پ ی حوله

 خدا مگه امروز چندمه؟ ی. واییشد. به سرعت رفتم دستشو سیخ رمیبودم که حس کردم ز دهیکش دراز

 پد برداشتم و شلوارم رو عوض کردم. کیو  رونیرفتم ب یکالفگ با

 در اتاق باز شد. دفعهکیکه  نداختمیجام رو م شتمدا

 《رو بده من. شتیگوش دلبر》با خشم وارد شد و گفت:  نیشرو

 ؟یخوایم یواسه چ-

 《رو بده من! تیگوش گفتم》زد:  داد

 《؟یریگیبابا چرا پاچه م ایب》رو سمتش گرفتم و گفتم:  میگوش

 و بازش کرد. دیرو از دستم کش یگوش

 یچ》تخت و داد زد:  یپرت کرد رو تیرو با عصبان یکرد چون گوش داشیبود که انگار پ میتو گوش یزیچ کی دنبال

 《؟یدیفهم

 ؟یگیم یچ-

 《؟یدیشن یزنگ خورد چ تیگوش یوقت》زد:  داد

 من؟ هیگوش-

 《من دروغ نگو. به》زد:  داد

 ؟یچه دروغ-

 بود که پرت شدم تو تخت. ادیتو دهنم که شدتش انقدر ز زد

 《.کنمیم تیبه زبون خودم حال یفهمیکه با زبون خوش نم حاال》زد:  داد

 ناگهان که

 

 

 

 《با زبون خودم ازت حرف بکشم؟ دیبا》سمتم هجوم آورد و گلوم رو فشار داد. داد زد:  به

بودن با  یلیهم که منتظر دلمن یدوباره داد زد، و اشک ها  نیهم کرده بودم تا شرو. چون بغضادیبه کارم ب یمظلوم باز دیشا

 اومدن از چشمم کردن. نییداد اون شروع به پا

 .کردمیم هیزار گر زار

 .میعراق و از مرز رد شد میدیمرده گفت رس دمیفقط شن من》گفتم:  ختمیریکه اشک م یجورنیهم

 《و قطع کردم. دمیترس هیفکر کردم داعش دمیرو شن نیتا ا خب
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 که انگار هنوز قانع نشده بود، نیشرو

 《؟یگیکه نم دروغ》گلوم برداشت و گفت:  یاز رو رو دستش

ام که دوست داشته باشم کتکم  ونهیچرا دروغ بگم؟ مگه د نه》ممکن رو به خودم گرفتم و گفتم:  یچهره  نیتر مظلوم

 《؟یبزن

 《که تو دلم نسبت بهت هست هم از دست بره. یذره حس خوب کی یشیکارت باعث م نیا با》گفتم:  بعدشم

دلبر  ن،یلبم اومد. شرو یرفت لبخند رو رونیرفت. از اتاق که ب رونیاز اتاق ب ینگفت و با اعصاب زار یزیو چ دیکش یپوف

 اگه بدبختت نکنم. ستمین

 .دمیتخت خواب یمن رو نیهم یبرا ومد،ین نیشب شرو اون

 .نیشرو یشدم. برنامه ها داشتم برا داریاز خواب ب شهیزودتر از هم صبح

 .نییو رفتم پا دمیتم. لباسام رو پوشگرف یساعت کی دوش

 《.دیبر رونیب دیخانوم شما اجازه ندار دیببخش》ها جلوم رو گرفت و گفت: از نگهبان یکیاز عمارت خارج شم که   خواستم

 《چرا؟ وقتاون》و اخم کردم و گفتم:  ستادمیبه کمر ا دست

 باشه و شمارو برسونه. شتونیاز راننده ها پ یکیکه  دیبر دیتونیم یو فقط زمان ییجا دیبر مینزار ییآقا گفته تنها-

 《.میاز راننده رو صدا کن بر یکی باشه》و گفتم:  دمیکش یپوف کالفه

 گفت و رفت. ییباشه ا نگهبان

 《.ستمیخودم دست دارم چالق که ن عموجان》از راننده ها اومد و خواست در رو برام باز کنه که گفتم:  یکی

 《برم خانوم؟ کجا》شدم که راننده هم حرکت کرد و گفت:  نینگفت. سوار ماش  یزیو چ دیخند

 ...مارستانیبرو ب-

 چشم خانوم.-

 

 

 

 《.زنمیشماره ات رو بده کارم تموم شد بهت زنگ م عمو》شدم و گفتم:  ادهیپ نیاز ماش  میدیکه رس مارستانیب به

 .مونمینه خانوم منتظر م-

 .گمیداشتم  بهت م یشما برو بگرد کار کشهیول مط یلیکارم خ ستین یازیعمو ن-

 ...نیاما آقا شرو-

 خب؟ گمیبهش نم یچیه-

 چشم خانوم.-

 اش رو ازش گرفتم و تشکر کردم که رفت. شماره

 《.دیبفرما》رفتم و در زدم که گفت:  میسمت اتاق مر به

 《.یمیمر سالم》شدم و گفتم:  وارد

 《دلبر جان. سالم》بهم نگاه کرد و گفت:  یلبخند با

 《؟یخوب ایسالم دار عه》که کنارش بود نگاه کردم  که برگشت سمتم که با لبخند گفتم:  یپسر به

 ؟یسالم دلبر ممنون تو خوب-

  یمرس-

 《افتاده؟ یاتفاق》گفت:  میکه مر نشستم

بدونم  خواستمیهمه ماز  اول》کردم و گفتم:  ایو دار میبه مر یمانتوم بود در آوردم و نگاه بیتو ج شبیرو که د یکاغذ

 《بهت اعتماد کنم؟ تونمیم ایدار

 《اما به من نه. یشک کن یتونیچشمات م به》به غبغبش داد و گفت:  یباد ایدار

 《دارم. ازیبه کمک هردوتون ن بعدشم》و ادامه دادم:  دمیخند

 《شده دلبر؟ یچ》کرد و گفت:  زیچشماش رو ر میمر

 گذاشتم. زیم یرو رو برگه

 دیکوب زیم ی. برگه رو محکم روشدیتر م یاش متعجب تر و عصب افهیبرگه رو برداشت وشروع کرد به خوندن. هرلحظه ق میمر

 برگه رو برداشت و اونم شروع کرد به خوندن. ایکه دار

 《؟کار زده نیدست به ا یناموس یکدوم ب ه؟یچ نیا》گفت:  یعصب یهم با خشم به برگه نگاه کرد و با صدا ایدار
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 !دی! آروم باشدیآروم باش -

 

 

 

 《م؟یحاال ما آروم باش آرهیخودش پول در م یبرا یرانینفر داره با ناموس ا کی م؟یطور آروم باش چه》گفت:  ایدار

 .هیکاره ک گمیپس نم-

 《آرومم خب بگو. باشه》و گفت:  دیکش قیچندتا نفس عم ایدار

 .میکارش برسون یرو به سزا شیباعث و بان تونمینه من نه تو. درضمن نم یبد یموت یاگه سوت ایبه خدا دار-

 بگو! دونمیم-

 .نهیخب کار شرو-

 《؟یچ》با هم دادزدن:  میو مر ایدار دفعهکی

 《تا نقشه ام رو بگم. دیآروم باش سیه》گذاشتم و گفتم:  مینیب یرو رو دستم

 آروم شدن و منم شروع کردم  به گفتن نقشه ام. هردوشون

 (انای)تات

 .نمیرو بب میبالخره قرار بود کشور مادر شدیخوشحال شدم . باورم نم یلیخ رانیا میخبر بابام که قرار بر دنیشن با

 .زدیحرف م رانیاز ا یخاص یبا ذوق و انرژ شهیهم مامان

 .هیرانیزن ا کیاما مامانم  هیا هیمرد روس کیمن  یبابا

نگاه عاشق هم  کیتو  دنیرو د گهیمامان و بابام همد یواسه کار اما وقت هیچند ماه اومده بودن روس یبا خانواده اش برا مامانم

 شد. هیروس ریشدن و مادرمم نمک گ

 دوا دارو ام. یبچه دار نشدن و منم حاصل کل یو بابام باهم ازدواج کردن اما چند سال مامان

 یی. واسه چند هفته امیشد رانیکه گذشت وارد ا ییدو هفته ا ی. طمیراض میاز زندگ یلیدختره نوزده سالم و خ کیمن  االن

 .میریم نجایاز ا میکرد دایخوب پ یخونه  کی یاما وقت میموندیتو عمارت مادربزرگم تو تهران م

 .میذره بگرد کیکه  میمامانم اجازه گرفتم و با دختر خاله ام ثنا رفت از

 . میرفت یفست فود کیپس به سمت  میگرسنه شد یلیهم خوش گذشت. خ یو کل میتا ظهر تو تهران گشت 

 دوتا دختر نظرم رو جلب کرد. یکه مکالمه  میسفارش داد تزایو پ مینشست

 ننشونم. اهیرو به خاک س نیاگه  شرو ستمی! دلبر نمیمن رو مر نیبب-

 آد؟یانقدر بدت م نیخب چرا از شرو-

 .یفهمیم-

 .یشد یمخف سیتا پل ینیبیم یآموزش میتعل یدلبر دوساله دار-

 .تیمامور یواسه  یبر دیبا گهیمدت د کی

حاال  تونمینم دمینقشه کش نیانتقام از شرو یبرا یاز هفده سالگ کنمیمن دوساله دارم کار م دونمیم هارونیهمه ا دونمیم-

 پا پس بکشم.

 ...یمنم نگفتم پا پس بکش ول-

 خونه. میبرگرد الیخیب میمر-

 

 

 

 《کجاست؟ ییدستشو》ثنا گفتم:  به

 《.اونجاست》جا اشاره کرد و گفت:  کیبه  بادست

 نفر برخورد کردم. کیبه  دفعهکیرفتم که  ییکردم و به سمت دستشو تشکر

 《دیببخش》زدم و گفتم:  یدختره خوشگل روبه رو شدم. لبخند کیرو بلندکردم که با  سرم

 《نداره. یبیع》زد و گفت:  یبهم لبخند هماون

 《.دلبرم》رو به سمتم دراز کرد و گفت:  دستش

 《.انامیتات منم》رو تو دستش گذاشتم و گفتم:  دستم

 《؟یهست یدختر خارجک هان؟》تعجب گفت:  با
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 《ست؟یمعلوم ن ظمیغل یلهجه  از》و گفتم:  دمیخند

 ها باشه.طرف نیهم یلهجه  دیگفتم شا-

 هستن. یرانیو مامانمم ا ییا هینه من بابام روس-

 جون. الیآهان خوشبختم تات-

 《.اناینه تات الیتات》و گفتم:  دمیخند

 هان؟ آهان همون-

 《مزاحمتون نشم  برم. من》و گفتم:  دمیخند

 .دارید دیبه ام ،ینه بابا مراحم-

 رفتم. ییزدم و به سمت دستشو یلبخند

 که برگشتم با ثنا برگشتم خونه. ییدستشو از

 مقدار  استراحت کنم. کیاجازه گرفتم تا  ازشون

 که در اتاق به صدا در اومد. دمیاتاقم دراز کش تو

 《دیبفرما》شدم و گفتم:  بلند

 اتاق باز شد و بابام اومد داخل. در

 《؟یوقت دار دخترم》گفت:  یصحبت کردن براش سخت بود به روس یکه مثل من فارس بابامم

 دیبله وقت دارم. بفرما-

 بگم اما آروم باش یزیچ کی خوامیم-

 دیچشم پدر بفرما-

  《بابا》حرف بابام کپ کردم و گفتم:  دنیشن با

 گفت که

 

 

 

 .میبر میدخترم مجبور-

 .میاما بابا ما تازه امروز اومد-

 .هیروس میبر دیکار با یما برا یبمون ول جانیدخترم تو ا-

 .یجا باشکه هر لحظه اون شهیاما نم یشرکت سیبابا قبول دارم تو رئ-

 هست. یادیز یلیشراکت سود خ نیدخترم تو ا-

 خب پس مامان رو نبر.-

 .ادیب دیاز سهام دارهاست با یکیمامانت -

 《.امیب خوامیآخه بابا من نم اوف》گفتم:  یزار باحالت

 .میو برگرد میتو بمون تا ما کارها رو بکن ا،یدخترم ن این-

 《.دهایایب زود》گفتم:  ستیاخته ناز دستم س یکار دمید یوقت

 《دختر خوشگلم. چشم》و گفت:  دیو سرم رو بوس دیخند

 .میکنیتهران رو وجب م یها ابونی. من و ثنا هم هرروز خهیبرگشتن روس نایهفته است بابا ا کی

 بود. ییا هیروس ینگاه کردم. شماره، شماره  میزنگ خورد. به گوش میاتاقم نشسته بودم که گوش تو

 《بله؟》جواب دادم:  یروس به

 ن؟یسالم. خانوم پوت-

 بله خودمم.-

 د؟یخوب هست-

 ممنون شما؟ یلیخ-

 من معاون پدرتونم.-

 ...یآهان شناختم اقا-

 .دیآرامش خودتون رو حفظ کن دیخبر بهتون بدم که با کی خوامیم-

 《شده؟ یچ》: دمیپرس باترس
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 کردن. یراندازیشرکت شده بودن که تو راه ت یپدرتون همراه مادرتون راه-

 ترورشون کردن. خدا رحمتشون کنه. یبه عبارت یعنی

 گرفتم. یدیشد جهیاز دستم افتاد. سرگ ی. گوشیچی. هدمینفهم یچیه

 .دنیکش غیکردم به ج شروع

 《شده دخترم؟ یچ》باترس وارد اتاق شد و گفت:  مادربزرگم

 《جونم؟ مامان》رو پرت کردم تو بغلش و گفتم:  خودم

 شده دخترم؟ یچ-

 مامان و بابام-

 خب؟-

 مردن.-

 .ستادیرو که گفتم مادربزرگ ازم فاصله گرفت و ا نیا

 《؟یگیم یچ》گفت:  زدیکه تو صداش موج م یلرزش با

 《.شمیرفتن از پ مردن》: گفتمیو م زدمیم زار

 و شروع کرد به ناله کردن نیقلبش گذاشت و افتاد زم یبزرگ دستش رو رو مامان

 《شده؟ یشده؟ چ یبزرگ چ مامان》ترس به سمتش رفتم و تکونش دادم:  با

 《ثنا؟ثنا؟》بدو به سمت در اتاقم رفتم و داد زدم:  بدو

 《شده؟ یچ》بدو بدو اومد و گفت:  ثنا

 زد و به سمت مامان بزرگ اومد. غیمامان بزرگ ج دنیبا د اما

 مدن و مامان بزرگ رو بردن.زنگ زد به آمبوالنس و او ثنا

 میبود ستادهی. پشت در اتاق عمل منتظر امارستانیب میثنا رفت همراه

 اومد. رونیدر اتاق باز شد و دکتر ب که

 《دکتر؟ مادربزرگم؟ یآقا》گفت:  ثنا

 《.متاسفم》انداخت و گفت:  نییرو پا سرش

 .شدیسرم اکو م یبود که توثنا  یها غیج یسرم گذاشتم و از حال رفتم و فقط صدا یرو رو دستم

 

 

 

 بودم. مارستانیب یاز اتاق ها یرو که باز کردم تو اتاق چشمام

 تباه شد؟ میروز زندگ کیشد؟ چرا تو  ینطوریچرا؟ چرا ا میما که خوشبخت بود ای. خداهیگر ریافتاد. زدم ز ادمیاتفاقات  همه

 .میکردیم هیو گر میزدی. اومد سمتم و من رو بغل کرد. زار مهیگر ریمن زد ز دنیاتاق باز شد و ثنا اومد تو. اونم با د در

 《کسم. حداقل پدر و مادر تو هستن. یکه ب من》گفت:  ثنا

کس  یاونا هم تنهام گذاشتن منم ب ستنین گهیهم د اونا》کردم و گفتم:  هیگر یشتریحرفش با شدت ب نیا دنیباشن

 《شدم.

 که نامعلوم بود. میبود یو به فکر زندگ میکردیم هیگر باهم

 خاک کردن. هیو بابا رو تو روس مامان

 بزرگم تو بهشت زهرا خاک کردن. مامان

 بود. دهیبه من رس زشونی. همه چهیکه بود مجبور شدم برم روس نایامامانم چهلم

 ثنا. شیپ رانیبابا و مامان رو بفروشن و من برگردم ا یامالک و شرکت ها یمعاون بابام گفت همه  به

 هم بود.روز چهلم مامان بزرگم اون

 .دهیبه ثنا رس گهیزنگ زد و گفت که نصف امالکش به من و نصف د شمیپ ثنا

 .میرو بفروش یتا همه چ دیطول کش ییهفته ا چند

 کار رو با مامان و بابام کردن. نیبودن که ا ییهم دنبال کسا هاسیپل
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 .میروح بود یبا ثنا تو اون عمارت بزرگ و ب رانیبرگشتم ا یوقت

 ها شدم. ابونیکوچه و خ یو راه دمیگرفته بود. لباسام رو پوش دلم

کردم  یازش عذرخواه ینفر. سرم رو که بلند کردم به روس کیمحکم خوردم به  دفعهکیکه  رفتمیداشتم راه م یجورنیهم

  《؟یهست ینداره. تو روس یبیع》زد و گفت:  یکردم که لبخند یازش عذرخواه یو به فارس رانمیافتاد ا ادمیکه 

 گفت شهیم ییجورا کی-

 《محمدم. من》: گفت

 .انایمنم تات-

 《سالته؟ چند》هم با من هم قدم شد و گفت: داشت. اون ییجذاب و خوش رو ی افهیق پسره

 نوزده-

 و هفت سالمه ستیمنم ب خوره،یبهت م-

 خورهیبه تو نم یول-

 نگفت. یزیو چ دیخند

بهم زنگ  یداشت ازین یکمک》رو سمتم گرفت و گفت:  یکاغذ کیسمت عمارتمون که  میو برگشت میرو دور زد  ابونیخ اون

 《بزن.

 رو ازش گرفتم و تشکر کردم. برگه

 《.نیاقا شرو سالم》بود که:  نیا دمیکه شن یزیکرد و تنها چ یزنگ خورد با سر ازم خداخافظ  تلفنش

-... 

 کردم. دایهم پهلوش کیآره بابا -

 .دمینشن یچیه گهیفاصله گرفت د چون ازم و

 《بود؟ یپسره ک اون》خونه که شدم ثنا گفت:  وارد

 گفت که اسمش محمد -

 داد؟ یبهت چ-

 شماره-

 گفت و رفت. یآهان

 یرتیبه قول ثنا غ ایو  هاشینسبت بهش داشتم اون مهربون یبیحس عج کی. گذرهیاز تماس من و محمد م  ییهفته ا چند

 خوب بود. یلیهاش برام خشدن

 بهش اعتماد داشتم قبول کردم. یلیخونه ام و منم که خ ایروز محمد گفت ب اون

 گوش من بدهکار نبود و رفتم خونه اش. یها ولحرف نیبرم و ا دیکرد که نبا حتمیحرف زد و نص یثنا کل رفتمیداشتم م یوقت

 شدم به سمت در رفتم و زنگ در رو زدم. یتوهم کهنیبعد بر حسب ا یول دمینفر رو د کی یهیدرشون که بودم سا یجلو

 یدر رو باز کرد و دستش رو باز کرد که برم تو بغلش. خواستم برم تو بغلش که با ضربه  ییروکه باز شد محمد با خوش در

 هام رو بستم.و چشم دمینفهم یچیکه از پشت به سرم زدن ه یمحکم

 )دلبر(

 رو زده بود. نیشرو  یرد همکار ها سیپل

 وصل بود رو دور گردنم انداختم. ابیکه بهش رد یها رو زدم و گردنبند یابونیدختر خ پیجلف و به قول خودمون ت یلیخ پیت

 باشه. یکیرو ازم گرفتن اون شیکیکار گذاشته بود که اگه  ابیدستبندم هم رد یتو یحت سیپل

خود  اشیکرد و اول رییها تغ زیچ یلیدو سال خ نیشدم. تو ا نمی. سوار ماشرونینبود به سرعت از خونه زدم ب نیشرو چون

 من.

 

 

 

 شاپ شدم. دنبال شخص مورد نظر بودم که چشمم به همون پسر افتاد که دنبالش بودم. یکاف وارد

 زدم. یگفت که برگشتم و بهش چشمک یرد شدم که جون زشونیاز کنار م یطناز با

 《شماره بدم؟ یخانوم》بهش نخ دادم به سمتم اومد و گفت:  دید یوقت

 《.دونمیخب نم اوم》و گفتم:  نییسرم رو انداختم پا دمیکشیکه مثال خجالت م یرو لوس کردم و جور خودم

 در آورد و شماره اش رو نوشت و بهم داد. اشبیرو از ج یکاغذ و خودکار عیسر که
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 《.یگریدختر تو چقدر ج یوا》هم رو به روش نشستم که گفت: . پسر نشست و منبمیرو ازش گرفتم و انداختم تو ج شماره

 《بشم من. تیقلوه ا یقربون اون لبا جون》واسش فرستادم که گفت:  یبوس

 《ه؟یچ اسمت》نگفتم که پسره گفت:  یزیو چ دمیخند

 《.دلناز》رو صاف کردم و گفتم:  صدام

 .استی! اسم منم پوریدلناز. چه اسم قشنگ-

 جون. ایبختم پورخوش-

 فدات شم من.-

 《خونه ام؟ میبر یآیم》گفت:  میدوتا قهوه سفارش داد. قهوه رو که خورد ایپور

 .میاوم خب بر-

 .کردیحرکت م یادی. با سرعت زمیشد نشیبود برد. سوار ماش دیپرا کیکه  نشیرو گرفت و به سمت ماش دستم

 رو باز کرد. نگیرو درآورد و در پارک موتشیو ر سادیمجتمع ا کی یجلو

 《تو. یدار یکلیعجب ه جون》که گفت:  رفتمیشدم و خرمان خرمان راه م ادهیپ نشیاز ماش م،یشد نگیپارک وارد

 . دیبهش زدم و چون پشتم بهش بود ند یپوزخند

 .کردینبود و داشت مبالغه م یعال کلمیه

 .میو به سمت آسانسور رفت میهم، هم قدم شد با

 《بانو. بفرما》درو باز کرد و گفت:  دی. با کلمیو به سمت خونه اش رفت میشد ادهی. از آسانسور پسادیچهارم ا ی طبقه

 《.امیتا من ب نیبش تو》که گفت:  میخونه شد وارد

 برگشت. ییا قهیو بعد چند دق یاتاق کیمبل نشستم. رفت سمت  یگفتم و رو ییا باشه

 اش زدم.لبم گذاشتم و پس یبکنه شدم و دستم رو رو خواستیکه م یسرم شد. که متوجه کار کینشست سرش نزد کنارم

 پشت شلوارش برد. بیو دستش رو به سمت ج دیکش یپوف

 پس خودم رو سپردم به خدا. کنهیم امهوشیاالن ب دونستمیم

که تو دستش بود چشمام  یزیو استشمام اون چ دنیکه با هر بار نفس کش مینیب یشد و دستش رو گذاشت رو کمینزد ایپور

 شدم و خودم رو سپردم به خدا. هوشیو ب شدیتر م نیسنگ

 

 

 

 بودم. کیاتاق سرد و تار کیرو که باز کردم، داخل  هامچشم

 کاه هست.  کهنیا ی. وادمیاحساس کردم. به اطرافم دست کش  رمیرو ز یزیقرچ و قُروچ چ یمقدار که تکون خوردم صدا کی

 ام. لهیمن تو طو کهنیا یعنی نیا

 .کردمیبه اطرافم نگاه م تیعصبان با

 《.ستین نجایا یکس》دست و پام رو بسته بودن. گفتم:  له؟یطو آرنمونیکه م میما دخترها گاو مگه

 《.میما هست چرا》: گفتنیچندتا دختر بلند شد که م یصدا که

 《د؟ینفر چند》: گفتم

 《تا.هشت میشیبا تو م فعال》از دخترها گفت:  یکی

 《.ادیدر ب کدوممونچیاز  ه دینبا ییصدا دیآروم باش دخترا》و گفتم:  دمیکش یپوف

 《.یتو گفت خوبه》گفت:  زدیچندش حرف م یلیاز دخترا که خ یکی

 گفتم. نیخوبه واسه هم دونمیم-

 سرم بود.که پشت  یدادم به کاه کهی. تومدین یاز کس ییصدا گهید

 .کردیدرد م یبدجور سرم

 مسافرت. میرفت میو برفرض من و مر میکرده بود یهماهنگ میمر با

 یبشه اما هربار به طرز بد کیکرد بهم نزد یسع یلیدو سال خ نیاما برام مهم نبود. تو ا شه،یم یعصب نیشرو  دونستمیم

 .پسش زدم

 پلمهیدختر د کیفشرده درس بخونم و مثال االن در حد  یلیکه برام گرفتن تونستم خ یمعلم کیو  اوشیکمک ستاره و س با

 سواد دارم.

 رفت.  رانینشون نداد و همراه زنش از ا کسچی. اما سروش زنش رو به هنهیخبر ا نیتر دیازدواج کرده؛ جد سروش
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 از پسر عموهاش به اسم ساسان ازدواج کنه. یکیبا  خوادیهم م ستاره

 گه؟یموند د یک گهینظر نداره. د ریرو ز یفعال کس اوشیس

 .نهیکه ازش دارم هم ی. هنوز مجرد و تنها خبرمیساشا. عشق زندگ آهان

همه  نیکه فقط به خاطر ساشا و عشقمون تاحاال سرپام تا حاال ا دونهی. دل تنگشم. خدا مرانیدوسال اصال برنگشته ا نیا تو

 رو تحمل کردم. یسخت

 بنشونمش. اهیرو نابود کنم و به خاک س نیشرو کهنیبه خاطر ا  ،یسیکه رفتم دنبال پل خاطر اونه به

 تو صورتم. خوردیم میشدم نور مستق داریفرو رفتم. صبح که از خواب ب یقیکم چشمام گرم شد و به خواب عم کم

 هام باشه .واسه چشم یبونهیهام کرد تا سارو حصاره چشم دستم

 

 

 

 دور و برم نگاه انداختم. به

برام آشنا  بیعج یکی ی افهی. اما قمیبودن. شروع کردم به شمردن. حدودا  دوازده نفر بود دهیخواب اینشسته  ادیز یدخترا

 بود. 

 یلیخ یها افهیق رانیا یتر بود. البته دخترهاخوشگل یکیاز  یکیهاشون  افهیشدن. ق داریتک تک دخترها  ب واشی واشی

 تو دل بروهستن. شترشونیدارن و ب یخوشگل و جذاب

 و روشن. دهیکش یو چشم ها دیاش برام آشنا بود بهم نگاه کرد. پوست سف افهیکه ق یدختر همون

 .دمیکجا د نویمن ا ایخدا

 《.یکنی. چقدر زر زر مگهیبسه  د اه》گفت:  شیکردن که دختر بغل دست هیشروع کرد به گر دختره

 《کارش نداشته باش. تو》. رو به دختر گفتم: کردیم هیگر هیتوجه به حرف بق یاون ب اما

 《به درک. دیبر جفتتون》گفت:  که

 با توئه. تیاولو-

زن به قول خودمون اسکلت  وارد شد. پسره  کیپسر غول تشن با  کیباز شد و  لهینگفت. در طو یچیحرص نگاهم کرد و ه با

 《.دیابرو اعص یلیخ دیزر نکن زر》داد زد: 

 《.رنیفروش م نجایا شونیکیحداقل  نمیرو مرتب کن بب نایا ومدهیآقا ن تا》بعد رو به دختره گفت:  و

 یلیاز دخترا که خ گهید یکیبه من و  ی. پسره همه امون رو از نظر گذروند و نگاهدمیبه پشت گردنم کش یحرص دست با

 《ست؟ ایدوتا شکار پور نیا》خوشگل بود انداخت و گفت: 

 《.آره》به من و اون دختره اشاره کرد. دختره گفت:  و

  《کنه؟یم دایها رو از کجا پ کهیت نیا ایپور نیا》تکون داد و گفت:  یسر پسره

 《دارم. نایکار با ا یازش بپرس من کل رونیب برو》رو به پسره گفت:  دختره

 《.دیپاش دیپاش》و گفت:  دیرفت که دختره محکم دستاش رو به هم کوب  رونیب لهیاز طو پسره

 《و پامون بسته است. دست》زدم و گفتم:  یپوزخند

 .یگیآ راس م-

 《.میرو باز کن هیبق یکمک کن دست و پا عیسر》و اومد سمتم و دست و پام رو باز کرد و گفت:  

 یرو باز کردم. وقت گهید یدخترا یشلوارم بود درآوردم و به سرعت      دست و پا بیتو ج شهیهم دایکه جد یکیکوچ یچاقو

 《.دیستیصف با کیخب تو  خب》همه باز شد اسکلت جان گفت:  یدستو پا

 .ستادمیتو صف ا یباکالفگ

 .دیایپشت من ب-

 .رونهیو بایتقر یعمارت بزرگ ول کیما رو برد تو    میحرکت کرد پشتش

اتاق رو باز کرد. چه جالبه تو خونه اشون حموم ترک دارن. همه امون رو داخل برد و گفت:  کیو در  میپله ها باال رفت از

موقع کارتون به حالتون تا اون ی. واآمیم گهیساعت د میتو حموم به تعداد هست تا ن ازیکه ن یزیو هر چ فیصابون، ل شامپو،》

 《و محمد. دیودتونسراغتون بعد خ فرستمیرو م مدمح یعل یتموم نشده باشه. به وال

 .دمیچیحوله دور خودم پ کیهام رو در آوردم رو گفت و رفت. لباس نیا

 .یسنگ یسکو ینشستم رو رفتم

 .دمیو بعد آب کش دمیکش فیموهام رو شستم و شونه کردم و بعد بدنم رو ل اول
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 کجا؟ کجا؟ دمش؟یکجا د ای. چشمم به اون دختره افتاد. خدامیامون حموم کرده بود همه

 است آره. هیا هینه نه روس هیا هیهمه اون دختره سور نیزدم. ا یبشکن

 و اصال حواسش به دور و برش نبود. ختیریاشک م یجورنیسمتش رفتم و کنارش نشستم هم به

 《دلبر؟》اون ترس رفت و تعجب رو جاش داد و گفت:  قهیشونه اش زدم که با ترس نگاهم کرد اما بعد چند دق یرو

 《اسمم دلنازه خب؟ نجایمن ا سیه》: گفتم

 ؟یدار کاریچ جانیباشه باشه اما تو ا-

 ؟یکنیم هیبرات. اما دختر تو چرا انقدر گر گمیم-

 و خودش و پرت کرد تو بغلم. هیگر ریحرفم دوباره زد ز نیا دنیشن با

 《جونم. یتات زم،یباش عز آروم》کردم و گفتم:  بغلش

 .ناستیاسمم تات-

 آهان همون.-

 《...دلب》کرد ازم جدا شد و گفت:  هیکه تو بغلم گر ییا قهید دقچن بعد

 《؟یتو چرا انقدر خونسرد دلناز》شد و گفت:  مونیوسط راه پش اما

 .میکنیم داینجات پ دونمیچون م-

 ؟یاز کجا انقدر مطمئن-

ُقلنج گردنم رو  خواستمیکه مثال م یگلوم گذاشتم و طور ری. دستم رو زستیحواسش به ما ن یکس دمیاطرافم نگاه کردم د به

 《.سمیپل من》گوشش کردم و گفتم:  کیبشکونم دهنم رو نزد

 《؟یچ》زد و گفت:  یبلند غیج

... آهان گفتم موهات زهی... چیچ》و با تته پته گفتم:  دمینگاه ها به سمت ما برگشت. با استرس  به گردنم دست کش ی همه

 《چقدر خوشگله.

 .یکینه نه اون-

 .یدیسف یلیگفتم خ آهان-

 《.دمیفهم آهان》داد که سرش و خاروند و گفت:  یسوت یلیانگار متوجه  شد خ خانوم

 چه عجب!-

 خوشگل و رنگارنگ. یکه پر بود از لباس ها گهیاتاق د کیاسکلت اومد و همه امون رو با خودش برد  خداروشکر

 

 

 

 دیوگرنه با دیانتخاب بش جانیهم دیاریشانس ب نجایا آنیتهران م یاز بزرگا یلیهست و خ یمهمون کی امشب》گفت:  اسکلت

 《.عرب یخایدست  ش ریز دیبر

 《خب؟ یکنیم ششونیآرا اراتیو با کمک دست یدیلباس م کیبه هرکدوم  سولماز》که تو اتاق بود و گفت:  یبه دختر روکرد

 خانوم. لدایچشم گ-

 ست. لدایپس اسم اسکلت جون گ عه

 .کلمونیاز اتاق رفت و سولماز از اول شروع کرد نگاه به ه لدایگ

 《قرمزه رو بده. یاون ماکس نیا به》: گفتیمثال م و

. آهان  میلباس روشن بهش بد کیروشنش  یاما به خاطر چشما آدیبهش م یو مشک دهیسف پوستش》و گفت:  دیرس نایتات به

 《رو بده بهش. ییاون دکلته زرد هلو

 《.شهیم یقرمزه رو بده بهش تو  تنت عال یآهان او ماکس م؟یبد یبه تو چ خب》فت: گ دیمن که رس به

 یرفتم که اتاق بغل یشگریرفتم. لباس رو ازش گرفتم و به سمت  آرا دادیو به سمت  اون دختره که لباس م دمیکش یپوف

 بود.

 《کار دارم. یکه کل نیبش زود》گفت:  دنمید با

و بعد هم فرشون کرد. با دست رو شونه ام زد گفت:  دیکردنم. موهام رو سشوار کش شیکه شروع کردم به آرا نشستم

 《برو لباست رو بپوش. گمشو》

 《آدم صحبت کن. مثل》رو درآوردم  و گفتم:  اداش

 .کنمیباهاش رفتار م اقتشیل یبعد به اندازه   کنمیمن به هرکس نگاه م-
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 .میبا تو مثل سگ رفتار کن دیاوه پس ما با-

 《.کردمیم تیوگرنه حال یدار شیآرا فیح》و گفت:  دیکش قیشد اما چندتا نفس عم یعصب

 زر نزن بابا. -

اما فعال مجبورم به  پوشمیلباس م ینجوریخدا ببخش من رو که ا یسمت اتاق پرو. لباس رو تنم کردم. ا دمیرو کش وراهم

 خوب داشته باشم مجبورم. یزندگ کی نکهیخاطر ا

 کهیت کیرو پاره کردم و  مینازک نخ یدرآوردم، شلوارم رو که درآوردم مانتو بمیرو از تو ج کیکوچ یاتاق پرو که بودم چاقو تو

 شد ازش استفاده کنم. ازیاش رو برداشتم و دور رون پام بستم و چاقو رو هم گذاشتم که اگه ن

 پله ها نشسته. یکه رو دمیرو د انایرفتم که تات رونیب به خودم نگاه کردم. واقعا خوشگل شده بودم. از اتاق نهییآ تو

 به گردنم زدم تا از وجود گردنبند مطمئن باشم. یسمتش رفتم. دست به

 کنارش نشستم. دمیکه رس نایتات به

 خودش رو گرفته بود. ینگاه کرد. بدجور بغض کرده بود اما جلو بهم

 《انا؟یتات》: گفتم

 بله؟-

 باش.مطمئن  میکنیم داینجات پ-

 《؟یچ ادین یسیاگه پل ؟یکجا مطمئن از》گفت:  آروم

 《دوم. یسر نقشه میریم》زدم و گفتم:  یلبخند

 《دوم؟ ینقشه》و گفت:  دیاز ابروهاش باال پر یکی

 آره-

 هست؟ یچ-

 《.التمیتشک نیکل ا سیزن رئ من》گفتم:  درگوشش

 《؟یگیم یدار یچ》ازم فاصله گرفت و گفت:  بابهت

 《.استیجورنیا》باال انداختم و گفتم:  ییا شونه

 آهنگ کل عمارت رو پر کرد. دخترا همه آماده بودن. یصدا واشی واشی

 .میستادیصف ا کی تو

 کهنیامشب ا یخوب ینگاه ها ول نیاز ا اومدی. بدم مکردنی. مرد ها با هوس بهمون نگاه ممیرفت نییسر هم از  پله ها پا پشت

 برام گذاشته بود. یلنز عسل کیام رو عوض کرده بود و  افهیق یبه کل شگریآرا

 .میبود ستادهیمردها ا یجلو بیبه ترت 

 

 

 

زد. اداش رو درآوردم و  یچهل ساله افتاد که بهم چشمک بایمرد تقر کیکه چشمم به  کردمیبه دور و اطرافم نگاه م یباکالفگ

 روم رو ازش گرفتم.

 《رو. یمسخره باز نیا دیبابا جمع کن بسه》گفتم: و  رمیخودم رو بگ ینتونستم  جلو گهید

 شد. دهیکش یآهنگ هم قطع شد. خواستم برم که دستم توسط کس یداد من صدا یصدا با

سرجات و  برگرد》نگاه کردم که با اون پسر غول تشن مواجه شدم. زمزمه کنان گفت:  دهیکه دستم رو کش یو به کس برگشتم

 《نزن. یزر اضاف

 ؟یدیفهم رمیوم ستمیایم قهیپنج دق قه،یو در گوشش گفتم فقط پنج دق دمیرو محکم از دستش کش دستم

 《برو سر جات. باشه》برام رفت و گفت:  ییقروچه ا دندون

 《اومدن. آقا》پسره اومد و گفت:  کی قهیبعد از دو دق .ستادمیبهش زدم و رفتم سرجام ا ییا تنه

 کی. در عمارت باز شد و ستیجمهور که ن سیحاال؟ رئ ادیب خوادیم یشون بلند شدن. وا... کحرفش همه از جا نیا دنیبا شن که

آهنگ قطع شده بود. همه تا  یپسر جوون اومد. صدا  کیساله وارد خونه شد. پشت سرش  ییپنجاه و خورده ا بایتقر رمردیپ

 همه اشون عبور کرد. نیبا اقتدار از ب رمردهیکمر خم شدن و پ

 کرد. دنی. از اول شروع به دستادیما ا یجلو اومد

 《دختر واسه من. نیا》و گفت:  انایتات یچونه  ریکرد و دستش رو گذاشت ز یمکث دیکه رس انایتات به

 《.یزنیمن دست نم ینکن به آبج غلط》زدم:  داد
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 《هان؟ ؟یزد یزر چه》گلوم گذاشت و گفت:  یبه سمتم اومد و دستش رو رو تیباعصبان

 یو چاقو رو گذاشتم رو رمردهیحساسش. دامنم رو باال دادم و چاقو رو درآوردم. رفتم پشت پ یکردم و زدم جا رو بلند پام

 《زدم؟ یچه زر یدیفهم حاال》گلوش و گفتم: 

 《سر. رهیولش کن خ ؟یکنیم کاریچ یدار دختر》داد زد:  لدایگ

 نداره. یربط چیتو زر نزن به تو ه-

 《آروم باش آروم. دخترم》گفت:  رمردهیپ

 《دختر واسه من؟ نیکه ا یزنیم یدخترم. بعد زر اضاف یگیم یدار خودت》زدم و گفتم:  یپوزخند

 《آره؟》زدم:  داد

 نه دخترم من اشتباه کردم.-

هم واسه از  یزی. چکشمشیم دیدی. فهمکشمشیم دیبش کینزد انایبه من و تات تونیکیمن رو اگه فقط  دینیبب》زدم:  داد

  《دست دادن ندارم.

از سرت خطور  فکرشم》زانو افتاد. بلند شد و سمتم اومد که چاقو گرفتم سمتش و گفتم:  یرو پرت کردم که رو رمردهیپ

 《نکنه.

 《.رسمیبه حسابت م بعدا》با غضب نگاهم کرد و گفت:  رمردهیپ

 《ه؟یچ》زد که گفتم:  یبود بهم لبخند رمردهیکه کنار پ ینگفت و رفت. پسر جوون یزیرو درآوردم چ اداش

 .مینیبش میذره بر کیبالخره اجازه داد  لدایتکون داد. گ  یچیه یرو به نشونه  سرش

 شد. دهیکش یسمت آشپزخونه که آب بخورم که دستم توسط کس رفتم

 دهنم گذاشت. یبزنم که دستش رو رو غیج خواستم

 داره؟ کاریچ نجایا نیر دادم اما بالخره جرئت کردم و چشمام رو باز کردم. اهم فشا یفاتحه؟ چشمام رو محکم رو یعنیخدا  یوا

 

 

 

تو  رهیبد کالهمون م یبزن دیکه نبا ییجا یپات رو بزن اگه》کنم گفت:  یمن حرکت کهنیکردم و قبل از ا زیرو ر هامچشم

 《هم.

 《تا نشونت بدم. یبزن غیج هیفقط کاف دارمیرو از دهنت بر م دستم》و گفت:  دیکردم که خند زتریرو ر هامچشم

 کی ی. آشغال عوضیکرم یلیخ》دهنم برداشت تند تند گفتم:  یباشه تکون دادم که دستش رو از رو یرو به نشونه  سرم

 《؟یکن فیتکل نییواسه من تع یباش یدر ضمن شما ک لیخفه شدم گور شعوریب یور

هام اتاق تا حرف برمتیندارم فقط م ینه؛ تو اتاقم. باهات کار جانیا. اما میمن ک یفهمیم امشب》گوشم شد و گفت:  کینزد

 《.یکنیرو بهت بگم پس مخالفت نم

 اصال فکرشم نکن.-

 《.مینیبیم》خنده گفت:  با

 《.مینیبیم》فاصله گرفتم و زبونم رو درآوردم و گفتم:  ازش

کمرم احساس کردم به سرعت برگشتم عقب  یرو رو یکیکه دست  رفتمیو داشتم م دمینگفت. راهم رو کش یزیو چ دیخند

 《ه؟یچ》اون غول تشن گفتم:  دنیکه با د

 .هایستیبد ن ی کهیتو هم ت-

 پاتالت بره. ریپ یخودت و اون آقا یآبرو زنمیم غیغول تشن به خدا انقدر ج-

 《.رسمیها رفتن به حسابت مامشب که مهمون بزار》گفت:  یعصب

 بهش گفتم و به سمت دخترا رفتم. ییبابا برو

 《.یلیممنونتم دلناز خ یلیخ》بغلم کرد و گفت:  دیتا من رو د انایتات

 .ونهینکردم د یکار-

 《.ادیبدم م هیرانیا یو هرچ رانیاز ا دلناز》زد و گفت:  یجدا شد و لبخند تلخ ازم

 وا چرا؟-

 میبودم. اومد ومدهین رانی. نوزده سالمه اما تا حاال امیا هیسمن رو یو اگه حساب کن یرانیو مامانم ا هیا هیمن بابام روس-

 .هیدوباره برگشتن روس یکار کی یمامان و بابام برا رانیا
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ترورشون  کهنیشون خبر اخبر برگشتن یبه جا اما》که تو صداش به وضوح مشخص بود گفت ادامه داد:  ی. با بغضدیکش یآه

دختر خاله واسم مونده بود که اونم  کیسکته کرد و مرد. فقط  دیحرف رو شن نیمادربزرگم ا یکردن رو واسه ام فرستادن. وقت

 《.ستیاصال در انتظارم ن گهیفکر کنم د

 نیپدر و مادرت دوستت داشتن و از ا یدونی. خوشحال باش که مستیمثل من ن تیباش که زندگ خوشحال》لبخند گفتم:  با

. خوشحال به خاطر اون . خوشحال باش به خاطر پونصد هزار تومان نفروختن اتیشدن ییرفتن. خوشحال باش عقده ا ایدن

 《باش. حال. خوشیدرد احساس کن یهرچ یپونصد هزار مجبور نشد

نکنم. قول  نیصدبار نفر یخودم رو روز گهیبه گذشته فکر نکنم د گهیزدم ازش رو گرفتم. به خودم قول دادم که د یلبخند و

 هستم.هم دادم و سرقولم

از دخترها  یکیبود بلند شد و  سشونیکه رئ رمردهی. اول از همه اون پمیستادیو ا میرفت یدوباره صدامون کرد. باکالفگ لدایگ

 رفت. رمردهیباز با پ شیبود چون با ن ومدهی. دختره هم که انگار بدش نرو انتخاب کرد و رفت

هم  دارهایکنن و خر شیقربون خوانیرو داشتم که م یاز ماها رو انتخاب کنن. اون لحظه حس گوسفند یکیپاشدن تا  مردا

 نه. ایخوبه  کلشونیم کلیه کننیدارن نگاه م

 《دردسر ندارم. یخودت نگه دار حوصله  واسه》نگاهش کردم که بهم گفت:   یشد که عصب کینزد انایمرده به تات کی

 شدن و رفتن.تا از دخترا انتخاب  شیش

 《هم آره محسن؟ تو》با تعجب گفت:  لدایتو مجلس نبود، هه. اون پسر جوون به سمت ما اومد گ ییا گهید رمردیپ

 《ستم؟یمن مرد ن مگه》گفت:   لدایکرد و رو به گ یاسمش محسنه اخم دمیپسره که تازه فهم اون

 《رو انتخاب کن. یکی. دیآروم باش! ببخش باشه》گفت:  لدایگ

ور اون ور تکون دادم که دستش  نیچونه ام گذاشت و بهش فشار آورد که سرم رو تند تند ا ریسمت من و دستش رو ز اومد

 《.دیرو واسه من آماده کن هیوحش نیا》چونه ام بر داشت  و با خنده گفت:  ریرو از ز

 《اتاق. کی یبا تو تو آمینم اهیبابا من صد سال س برو》رو تکون دادم و گفتم:  دستم

 《.نشیاصغر  ببر محمد،》زد و گفت:  یلبخند

 هم افتادن دنبالم که باالخره گرفتنم. نایاز وسطشون در رفتم و ا زیسمتم اومدن که چون گنده بودن و من ر به

 و اونور. نوریا کردمیفقط لگد پرت م منم

 《.نیبذارم زم رمیباشه خودم م باشه》گفتم:  میدیپله ها که رس به

 مثال. یتکون داد. الک نیزم دشیبذار ینگاه کردن که سرش رو به نشونه  یور کیمحمد و اصغر به اون محسن  اون

 و بدو بدو رفتم باال. 《گاو محسن》گذاشتن گفتم:  نیرو که زم من

 

 

 

 .. در رو که باز کردم دخترا بهم نگاه کردناومدیکه صدا ازش م یاتاق کیتو  رفتم

 《تو رو خواست. یخدا بده شانس که پسره خوشگل اه》اه گفت: از دخترا با اکر یکی

 نخواد. اهیصد سال س خوامیم ادیتوف به شرفش ب-

 《د؟یدار چاقو》دخترا گفتم:  به

 《کار؟یچ یخوایاما م آره》چاقو در آورد و گفت:  کی بشیاز دخترا از ج یکی

 خودم رو نجات بدم.   خوامیم-

 که دور رون پام بسته بودم با تعجب نگاهم کردن. ییپارچه ا دنیچاقو رو بهم داد. دامنم رو دادم باال که دخترا با د یالیخیب با

 《؟یو خائن سیبرعکس پل ای ؟یتو مگه قاتل دختر》گفت:  شونیکی

 .کنمیکار م یبیمن ترک-

 《؟یسیپل یعنی》تعجب گفت:  با

 .دادمیذلت نم نیبودم تن به ا سیاگه پل-

 . گهید یگیآره راستم م-

 《؟یوحش یهو》گفت:  لدایکه گ رفتمیرو جاساز کردم. داشتم م چاقو

 عمه اته. یوحش-

 《صحبت کن. درست》گلوم رو فشار داد و گفت:  اومد

 .چوندمیگلوم بود گرفتم و پ یزدم و همون دستش رو که رو یپوزخند
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 .دادمیو حاال من داشتم گلوش رو فشار م واریدادم سمت د هلش

 《نکن. ینفهمه. پس زر زر اضاف کسچیکه ه کنمیم ستتیسر به ن نیمن رو! همچ نیبب》: گفتم

 باشه باشه غلط کردم.-

 ؟یزنیزر اضافه نم گهید-

 نه به خدا-

 ؟یبه کارم ندار یکار-

 تو رو خدا ولم کن خفه شدم. گهینه د-

 《.کنمیم کاریچ ینیتا بب یزر بزن هیکاف》کردم و گفتم:  ولش

 《باهات ندارم  اما برو اون اتاق ته سالن.  یکار باشه》گفت:  لدایگ

 باشه.-

 رو تند کردم به سمت اون اتاقه رفتم. وارد اتاق شدم. قدمام

 لباس و شلوار مردونه برداشتم. کیکنم. پس کمد رو باز کردم و  یلباسا سخته نقشم رو عمل نیا با

که انقدر بلند بود که مجبور  یبود رو با شلوار ییکه واسه خودش مانتو یراهنیاون لباس بلند و قرمز رو در آوردم و پ عیسر

 .دمیشدم دوبار تاش بزنم پوش

 شلوارم. بیرو آماده برداشتم و گذاشتم تو ج چاقو

 

 

 

 گلوش. ریمحسن و چاقو رو گذاشتم ز نیکردم تا در باز شد رفتم پشت ا نیدر اتاق کم پشت

 داد به کمد. هیو من رو تک دیحرکت چرخ کیبا چون  هیمعلوم بود حرفه ا اونم

 شدم از مهارت دخترونه ام استفاده کنم پس بغض کردم و با بغض نگاهش کردم. مجبور

 .واریازم فاصله گرفت که به سمتش رفتم و من هلش دادم سمت د عیسر

 بشم. میکه تسل ستمین یمن دختر یگول نخور وقتچیحواست باش ه-

 《.میریسرهنگ ام من》گوشم گفت:  در

 ازش فاصله گرفتم عیباز و بسته کردم و سر عیرو چند بار سر چشمام

 .《دونستمی... م... من... ن... نمیعنی... عی...من م》تته پته گفتم:  با

 .ستین یمشکل-

 .آدیخب بهتون اصال نم-

 .یخوب شد یلیخ شیلباس و آرا نیخودت رو بچسب. با ا الیخیمن رو ب-

 ممنونم.-

 نیبش-

  《.یکن یرو باز یدختر وحش کینقش  یخوب تونست یلیخ》تخت نشستم که گفت:  یرو

 زدم. یفحش اش دادم اما بهش لبخند زورک یدلم کل تو

 《نقشه دارم. کی من》: گفتم

 بگو!-

 فردا؟ نجایا انیتا ب دیکنیرو خبر م رویشما ن-

 بهتره. یلیخ نیا کنمیاوم باشه خبر م-

 من برم؟-

 .یبخواب نجایا ینه امشب مجبور-

 《به خواست خدا. ذارمیمرگم رو م یبه من، منم کفه  دیبالشت بد کیتشک و  کیاگه  باشه》و گفتم:  دمیکش یپوف

 دارتی. در ضمن صبح زود بخوابمیم نیتخت بخواب من زم یرو تو》تشک و بالشت در آورد و گفت:  کیو از  تو کمد  دیخند

 《.کنمیم

 《.شهیمن بد تموم م یبرا هیقض نیا》م و گفتم: نشست سرجام

 چرا؟-

 چون شوهر من...-
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 《شوهرت؟》تعجب گفت:  با

 .التیتشک نیکل ا سیآره شوهرم رئ-

 ه؟یاسمش چ-

 محتشم. نیشرو-

 《گنیآقا آقا هست که بهش م نیخطرناکه. ا یلیاون که خ ؟یگیم یچ》گرد شده گفت:  یهاچشم با

 خب؟-

 .ترسهیم نیاون از شرو-

 《بابا؟ نه》گفتم:  بابهت

 واهلل.-

 .کنمیمن برم خواهش م شهیم-

 بهتره. یآره بر-

 ممنون.-

 و به سمت اتاق خودم حرکت کردم. رونیقرمز رو برداشتم و از اتاق رفتم ب لباس

 .ادیبودم که قرار بود سرم ب ینحس ی ندهیو به فکر آ دمیگوشه خواب کیاشون خواب بودن. من هم گرفتم  همه

 

 

 

 تو اتاق نبود. کسچیشدم ه داریکه از خواب ب صبح

 همه اشون نشستن منتظر من. دمیکه د نییپا رفتم

 《زود هنوز. یدیخوابیبه خانوم. م به》با اخم گفت:  رمردهیپ اون

 داشتم. میتصم-

 .یزبون دراز یلیخ-

 .هیخداداد ستیمن ن ریتقص-

 کم پرو باش.-

 بهم رو داده خوشگل شدم؟ یادیکار کنم ز یمن چ دهیرو م ییبایخب خدا ز-

 ادیتر ب نییدستت اگه پا اون》شد و اومد سمتم  و دستش رو بلند کرد بخوابونه تو گوشم که زل زدم بهش و گفتم:  بلند

 《.کنمیبدبختت م

 《مثال؟ یچ با》زد و گفت:  یپوزخند

 دستم نداشته باشم. یزیاگه چ زنمیحساب نم یرو ب یحرف چیمن ه-

 《کن. ییراهنما خب》و گفت:  نییدستش رو آورد پا یونسردخ با

 《نیشرو》زدم و گفتم:  یلبخند

 《داره. یبه تو چه ربط نیشرو ؟یگیم یچ》رنگ از روش رفت و گفت:  نیاسم شرو دنیباشن

 《. ذهنت رو مشغول نکن.یچیه》رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 .کشمیبه زبون خودم ازت حرف م یاگه به زبون خودت حرف نزن نیبب-

 خب؟ زنمیبه زبون خودم حرف نم-

 《بگو! دخترم》: گفتیو م دیکوبیم نیپاهاش رو زم یعصب

 زبون شماست؟ نیاوم ا-

 《؟یآدم ش یخواینم تو》زد:  داد

 .شنیوقت آدم نم چینوچ فرشته ها ه-

: گفتیمرده که نفس زنان م یکه با صدا کنمیچک نوش جان م کی دونستمیبود و م یواقعا عصب یسرنیسمتم اومد ا به

 《...سیآقا آقا پل آقا》

 

 

 

 《نجان؟یا》بود و داد زد:  دهیخرفت هم مثل سگ ترس ریپ اون
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 .نجانیا کینه آقا تو راهن نزد-

 .میپس وقت دار-

 《؟یکن کاریچ دیکه با یدونیم ونیدخترا رو ببر تو کام ی همه》گفت:  لدایرو به گ و

 .دونمیبله بله آقا م-

 کارها رو انجام بده زود زود. عیخوبه پس من منتظرم سر-

 《.دیزود باش باشمام》زد:  داد

 و اصغر به خودشون اومدن و به سرعت به سمت باال رفتن. لدایگ

 سرعت همه کارو کردن. به

 نیکز کردم. چندتا کارتون گذاشتن جلومون که اگه ماش ونیاز کام ییهمه امون رو برد اونجا. گوشه ا لدایاومد که گ ونیکام کی

 نکنن. دایرو گشتن مارو پ

 .ادیهم ب یریسرهنگ ام کردمیخدا خدا م یحرکت کرد. ه نیماش

 .میدرحال پخته شدن بود گهید ادیز یاز گرما میساعت بود که تو راه بود چند

 یشماره  یسر نقشه  میریشده بود م دینا ام هاسیاز پل گهید. میکرد جادیسر و صدا ا یو کل میدیکوب ونیرو به کام خودمون

 دو.

سر و صدا  یک》گفتن:  یبرزخ یها افهیبردن. اصغر و محمد اومدن داخل و با ق رونیباز شد و اون کارتون ها رو ب ونیکام در

 《درست کرد.

 《بودم. من》شجاعت گفتم:  با

 دوباره حرکت کرد. ونیاومد در رو بست و چندتا ضربه زد که کام محمد

 《بهت بدم. یدرس حساب کی دیبا یپرو شد یلیخ گهید تو》ام رو گرفت و گفت:  غهیسمتم اومد و  محمد

 《م؟یمن ک یدونیم تو》زدم:  داد

 《.یستین شتریه*ر*ز*ه ب کی تو》زد و گفت:  یپوزخند

کلتون و  سیرئ نیمن دلبر زن شرو ،یدر اشتباه یلیو خ یحرف رو زد نیا یاشتباه کرد یلینوچ خ نوچ》زدم و گفتم:  یپوزخند

 《اون به قول شما آقا هستم.

 قدم ازم فاصله گرفت. کیحرف با ترس  نیا دنیبا شن محمد

 افتاد. غمی یشل شد و از رو دستش

 《.یگیم دروغ》: گفت

 زود باش! نیو زنگ بزن به شرو اریرو در ب تیگوش میامتحان کن میتونیم-

 .یگیدروغ م یمعلومه دار ستین یازین-

 .کنمیدودمانت رو نابود م یرو ند تیاگه گوش نیبب-

 جواب داد. قهیزنگ زد. بعدچند دق نیرو در آورد و به شرو شیداشت گوش دیکه انگار ترد محمد

-... 

 آقا. نیالو سالم شرو-

-... 

ثابت کنم دروغ  خواستمیزن شماست م کنهیهست که ادعا م نجایا یدختر کیرو رفع کنم.  یسوتفاهم کی خواستمیم زهیچ-

 .گهیم

 .اومدیم یاز پشت گوش نیداد شرو یصدا

 《ن؟یشرو》و گفتم:  هیگر ریرو از محمد گرفتم و زدم ز یگوش

 ؟ییجانم دلبرم فدات شم کجا-

. کردن تمیاذ یلیخ نذاشتن بگم زن توام یحت نجایبعدم من رو آوردن ا  دنیمن رو دزد نایکه ا رونیمن رفته بودم ب نیشرو-

 .نیشرو دمیرنج کش یلیمن رو بفروشن. خ خواستنیم یحت

رو  ی. دلبر خوشگلم فداتشم گوشکنمیسرشون رو از تنشون جدا م رانیغلط کردن فقط برگردن ا یلیخ اونا》داد زد:  نیشرو

 《بده به محمد.

 چشم.-

 رو ازم گرفت. شیزدم بهش که با ترس گوش یرو به سمت محمد گرفتم و پوزخند یگوش
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 .اومدیواضح م کردیم دشیو تهد گفتیم راهیکه به محمد بد و ب نیداد شرو یصدا

 .میکه برگرد دیکه شما امر کرد گمیبه آقا م زنمیاالن زنگ م میگردیچشم آقا برم-

-... 

 چشم چشم.-

-... 

 حتما آقا.-

-... 

 آقا به خدا من... نیشرو-

-... 

 همسر شماست. شونیخبر نداشتم ا یبه خدا. من حت ستیکار من ن-

-... 

 چشم فعال.-

 《.دینیجلو بش دیایب دیتونیم دیناراحت جانیخانوم اگه ا خوامیم معذرت》رو قطع کرد و گفت:  تلفن

 .مینفس بکش میتونیما نم دیکارتون هارو بزار نیا دیاما حق ندار ستین یازین-

 .نمیمن برم جلو بش دیندار یچشم خانوم پس اگه  کار-

 .یبر یتونیم-

 ممنون خانوم. یلیخ-

 .ستادیا ونیزد که کام ونیچندتا ضربه به کام محمد

 شدن. ادهیپ ونیو از کام دیدست اصغر که هنوز تو بهت بود رو کش محمد

 

 

 

 《؟یالتیتشک نیزن صاحب کل ا یعنی تو》از  دخترا با  بهت گفت:  یکیکه  نشستم

 اه آره منم.-

 《چند سالشه؟ سیرئ نیا مگه》از دخترا گفت:  گهید یکی

 و هفت. ستیو شش، ب ستیب-

 جوونه که. یلیخ یوا-

 سرش. ریآره خ-

 《دلبر؟》که تا اون موقع ساکت بود گفت:  انایتات

 بله؟-

 《.یچیه》زد و گفت:  یلبخند

 شد. یسکوت سپر و راه برگشت تو دنینپرس یزیدخترا چ گهیکرد؟ د یجورنیچرا ا انایتات نیکردم. ا تعجب

 《ه؟یخان ک نیزن شرو ؟یهو》اومد سمتم و گفت:  لدایوارد عمارت شدم. گ عیسر میدیرس یوقت

 《.یزنیباهاش حرف م یکه دار ینیهم》زدم و گفتم:  یپوزخند

 《که شما... دونستمیخانوم من نم دیببخش》تعجب به من نگاه کرد و بعد تا کمر جلوم خم شد و گفت:  با

 حرف نزن گمشو برو.-

 چشم خانوم.-

 《؟ینیدلبر تو همسر شرو دخترم》گفت:  شدیکه تو صداش به وضوح احساس م ییکه اومد با ترس و لرزش صدا آقا

 《.خودمم》چپم انداختم  و گفتم:  یپا یراستم رو رو یمبل نشستم و پا یزدم و رو یصدا دار پوزخند

 《که تو... نستمدویدخترم من نم نیبب》نشست و گفت:  کنارم

 هم نبودم. آدمم و اگه زنش نبودم آدم نمی. چون زن شرویذاشتیبهم احترام م نمیزن شرو یدونستیاگه م یعنیآهان -

 ...ینه دخترم ول-



Roman-City.ir 
 قلبم طاقت بیار رمان

 

https://telegram.me/romancity 115 

 

نتونسته رو حرف من حرف بزنه تو که  نمیشرو یحرف زد. حت شهیو رو حرف من نم نهیحرف آخر من ا اریو اما ن یواسه من ول-

 .یستین یعدد

 زدم. یبهش پوزخند و

 ؟یقاتل بش یخوایتو که نم کشهیبفهمه بدون فوت وقت همه امون رو م نیدخترم اگه شرو-

 داره؟ یبه تو ربط-

 دخترم...-

 از جاش بلند شدن و حرفش رو نصفه رها کرد. عیآقا سر ن،یشرو یعربده  یصدا با

 

 

 

 《؟یدزدیو مکه زن من ر دهیرس ییکارت به جا حاال》داد زد:  نیشرو

 《آره؟》بلندتر داد زد:  و

 من... نیبب نینه پسرم شرو-

حسن  کشمتیم》اش رو گرفت و گفت:  غهی. بعدش به سمتش رفت  و نینگفت و هلش داد که افتاد زم یچیه نیشرو اما

 《.کشمتیم

آوردم. من تو رو به  رونیزار ب. من تو رو از اون لجنینبود شتریب یسگ صفت مفنگ کی تو》گلوش رو فشار داد و گفت:  و

 《آره؟ یدزدیرسوندم. حاال زن من رو م یکه هست یینجایا

 .شدیهمون حسن کم کم داشت کبود م ایآقا  رنگ

 《ولش کن؛ ولش کن مرد. نمیشرو》رفتم و گفتم:  نیترس به سمت  شرو با

 .رهیبم دیسگ صفت با نیا-

 رم ولش کن.تو رو خدا تو رو جون من اگه برات ارزش دا نینکن شرو-

 حسن برداشت که حسن شروع کرد به سرفه کردن.  یگلو یدستش رو از رو عیحرفم سر دنیشن با

 سرفه کرد که رنگش قرمز شد. انقدر

 《خوبه دلبرم؟ حالت》اومد سمتم و گفت:  نیشرو

 . نیاوهوم خوبم شرو-

 کارا کار باباته. نیبه من نداره، ا یکارا اصال دخل نیا خورمیدلبر قسم م-

 نکردم. یکارچیمدرکم دارم که ه یرو کردم حت کارنیا رهیبابات تو رو از من نگ کهنیا یفقط برا من

 《من که انقدر پول نداره. پس... پس چطور؟ یبابا بابام؟》گرد شده  نگاهش کردم و گفتم:  یچشما با

 یرو بهت بگم و حت یکه همه چ میبر دی. بامیبر دیبا یدونب دیهست که با ییزایچ کی یدونیهست که نم ییزایچ کیدلبر -

 .مرگ دلناز یداستان واقع

 و میهمه امون  به صدا گوش فرا داد سیپل نیماش ریآژ یاما با صدا میکه بر دیرو کش ودستم

 

 

 

بابات با  کهنیقبل از ا یکن داشیپ دیمن مدرک دارم با دلبر》بگه:  نیشرو کهنیرو داشتم جز ا یهرعکس العمل انتظار

 《نکرد. یدلبر من کار کنمیخواهش م یکن داشیتو پ دیکنن با داشیجاسوساش پ

 دادم؟یخودم رو به کشتن م یداشتم بابا کارنیبا ا یعنیبه اشتباه دنبال انتقام بودم؟ یعنی

رو به  یمن همه چبه خاطر  نیشرو دمیعاشق منه. ند نیشرو دمیشده بودم که ند یچقدر پست شده بودم. چقدر عوض من

 .دهیجون خر

 .رهیم ادشیبعدش  کنهیم یداره و هرکار سمیساد نیکه، که شرو دمیند

انتقام بود که تو  ونیمن نبودم، ح نی. اگفتمینبودم. من که دروغ نم ییا نهیم. من که ظالم نبودم. من که کدلبر من نبود نیا

 وجودم رخنه کرده بود.

 《اما از کجا؟ کنمیم داشیباشه پ باشه》: گفتم

 《. برو دنبال اون.یمحمد سیادر》گوشم گفت:  در

 شرط. کیچشم  اما به -
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 ؟یچه شرط-

 من رو ببخش.-

 .دیدستاش گرفت و بهم نگاه کرد و بعد گونه ام رو بوس نیرو ب صورتم

 تو من رو ببخش دلبر! تو من رو ببخش!-

که  اومدیم یسیبلند پل یمسلح وارد شدن و صدا سیپل یشکسته شدن در اومد که بعدش کل یصدا دفعهکیکردم.  بغض

 《.نیش میتسل》: گفتیم

 کرد. میرفت و خودش رو تسل سایدستش رو گذاشت پشتش، رو سرش و زودتر از همه به سمت پل حسن

 《.انیکنن و ب میهم بدون دردسر خودشون رو تسل هیبق》بلندش گفت:  یبا صدا سهیپل همون

 به خودم اومدم. نیشرو یمن شد که با حصاره  دستا غیاومد که باعث ج یانداز ریت یصدا دفعهکی که

 و در آغوشش گرفت. دیمن رو کنار کش نیشرو

 .ترسمیمن م نیشرو-

 آروم باش دلبرم آروم باش.-

 کاره توئه. کردمی. فکر میکار رو نکرد نیتو ا دونستمیمن عذاب وجدان دارم. من نم نیشرو-

 از اولش خبر داشتم. یشد سیپل یرفت نیواسه هم زمیعز دونمیم-

 《؟یدیکجا فهم از》تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:  با

 واسه آموزش. دیرفت میو بعدشم  با مر میمر شیپ یدنبالت اومدم  که اول رفت یروز کیمن -

ناراحت شدم  یاونا گذاشتم و کل یمنم دخترم خب. خودم رو جا یعنیو، خب،  یباند هم دست نیخب من فکر کردم تو با ا-

 احمقم. یلیمن خ یول رمیخواستم به فرض خودم انتقام اون دخترا رو بگ

 مختص اون همه دختر باشه. کیانتقام کوچ نیها بود و فک نکنم احرف نیبزرگتر از ا یلیدلبرم انتقام تو خ-

که  دونستیخودش م آدیرده من ازش بدم مکردم که خودش حس ک ی. من انقدر باهاش بدرفتارگهیحق دادم. راس م بهش

 .رمیگیازش انتقام م یروز کی

 . من رو محکم بغل کرد.میکنیدلم واسش سوخت، انقدر دلم واسش سوخت که فقط خودم و خدا درکش م انقدر

 .کردنیم یراندازینه انگار که پشت سرمون داشتن ت انگار

 زدن. ریبه محمد ت دمینفر اومد برگشتم که د کیآخ بلند  یصدا دفعهکی. ختمیریآروم اشک م آروم

 کرد. ریدستگ یکی یکیهمه اشون رو  سیپل

 《نکردم. یکار من》اومد که گفت:  نیسمت شرو به

 《نکرده باشه؟ یکارچیباند قاچاق باشه و ه کی سیرئ آدم》رو لبش بود گفت:  یکه پوزخند سیپل

 .ستیمن ن یباند برا نیا-

 بگو نه من. یتو دادگاه به قاض مسائل رو هیبق-

 کرده برد. ریرو دستگ نیو شرو 

 《ممنونم خانوم دلبر. یلیخ》اومد و گفت:  یریام سرهنگ

 ام بود. فهیسرهنگ وظ کنمیخواهش م-

 .گفتمیم گهید زهیچ کیتو دلم  یول

 .امیمن چقدر آدم پست کهنیا

 خانواده هاشون. شیازشون ولشون کردن که برن پ ییو پس از بازجو سیپل یدخترا رو بردن اداره  ی همه

 دختره نوزده ساله به سمتم اومد. کیزن پنجاه سالش و  کیکه انگار صاحبش  ی. که با قامتادیبودم که ب انایتات منتظر

 《خونه اتون. رسونمتیم ایب》: گفتم

 .رمیخودم م خوامینه دلبر جان ممنونم نم-

 چپ نگاهش کردم. چپ

 

 

 

 《.میبر باشه》و گفت:  دیتلخ خند که

 افتاده بود. شیواسه زندگ یماه چه اتفاقات کیبود. تو  دهیچقدر زجر کش سوختیواسش م دلم

 .امیگفتم صبر کنه  تا من ب یبه تاکس میدیرس ی. وقتانایتات یخونه میو اول رفت میشد یتاکس سوار
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 فونیاز پشت آ یرزنیپ یباز هم زنگ زد که صدا اناینداد که تات جواب یزنگ در رو زد. کس انایسمت خونه اشون. تات میرفت

 《جانم؟》اومد که گفت: 

 《ثنا خونه است؟ دیببخش》گفت:  انایتات

 دخترم؟ هیثنا؟ ثنا ک-

 خونه  نیصاحب ا-

 منم. ست،یاون صاحب خونه ن گهیدخترم د-

 ؟یچ یعنی-

 کرده. یاسباب کش جانیامروز از ا نیهم یعنی-

 قدم عقب رفت. کیقلبش گذاشت و  یدستش رو رو انایتات

ممنون.  یلیجان خ خاله》گفتم:  گمیم یما چ نهیبب کردیداشت گوش م فونیبه سمتش رفتم و به زنه که از پشت آ دهیترس

 《.میمزاحمتون شد دیببخش

 دخترم. یمراحم-

 《انا؟یتات》: گفتم

 مرد.-

 《؟یک》: دمیتعجب پرس با

 .انایتات-

 .کنمیمو از سرش کم شه من دق م کی. اون اینزد یمن حرف زد یانایهو به تات-

خودم رفتم تو  ی. من پدر و مادرم رو کشتن دق نکردم. مادربزرگم کنار خودم سکته کرد و مرد دق نکردم. با پایکنیدق نم-

اما بازم دق نکردم. پس تو  ستین گهیبود هم د اورمی ارویبهم تعرض کنن دق نکردم. ثنا که تنها  خواستنیدام دق نکردم. م

 .یکنیهم دق نم

 باشه؟ میگردیما تا بعد که باهم دنبال ثنا م یخونه  میبر ایفعال ب انایتات-

 مزاحم شما بشم. خوامینم-

 .یستین-

 ...یول-

 .یایب دینداره با یول-

 کرد و رفت.گفتم که حرکت  یبردم. آدرس خونه رو به راننده تاکس یو به سمت تاکس دمیدستش رو کش و

 .میدیرس قهیراه نبود. درعرض ده دق ادیما ز یتا خونه  انایتات یخونه  از

 《.آرمیاالن براتون پولتون رو م دیصبر کن قهیدق کی》نداشتم که بدم پس گفتم:  یتاکس پول

 خونه درو باز کرد. داریبه قول خودمون سرا ایشدم و در زدم که نگهبان  ادهیپ نیاز ماش و

 《خانوم... دلبر》من با بهت گفت:  دنید با

 دم. یتو بهتون م میرو حساب کنم اومد یمن پول تاکس دی... بهم بدشهیم یمراد یآقا-

  هیچه حرف نیبله خانوم ا-

 .خواستمیکه من م یپول در آورد  شروع کرد به شمردن اون مقدار بشیبعد از ج و

 《خانوم. دیبفرما》رو سمتم گرفت و گفت:  پول

 《.دمیممنون بهتون حتما پسش م یلیخ》تم و گفتم: گرف ازش

 .ستین یازینه بابا خانوم ن-

 .میبه سمت خونه حرکت کرد انایرو حساب کردم و با تات ینگفتم و پول تاکس یزیچ

 شدم. یتشکر کردم  و به سمت خونه راه یمراد یاز آقا بازم

 《دلبر خانوم؟ یوا》و گفت:  دیکش یغیمن ج دنیرو که زدم الله در رو باز کرد که با د  یدر اصل زنگ

 ه؟یچ-

 د؟یبرگشت-

 که برگشتم  ینیبیم-

 .میوارد خونه شد انایبهش زدم و همراه با  تات ییتنه ا و

 همه اشون نشستن. دمید دمیسالن که رس به

 ت.سر ها به سمت من برگش ی. همه شناختمشیکه نم یپسر کیو، و، و، ساشا و  و ستاره و باباش اوشیس



Roman-City.ir 
 قلبم طاقت بیار رمان

 

https://telegram.me/romancity 118 

 

 《؟یخودت دلبر؟》و گفت:  دیکش غیمن ج دنیبا د ستاره

 《خودمم. آره》زدم و گفتم:  یجون یب لبخند

 《؟ی. کجا بودیخر یلیخ》و گفت:  هیگر ریو من رو تو بغلش گرفت. بازم زد ز دمیبه سمتم دو ستاره

 《ه؟یچه سر و وضع نیا》اومد و به سر و وضعم نگاه کرد و گفت:  رونیبعد از بغلم ب و

 مده. پاره پوره.-

 《؟یآریاز زبون کم نم هنوزم》و گفت:  دیخند

 نوچ.-

 《دلبر؟ شما؟》کرد و گفت:  یمکث انایتات دنیکه با د دیخند

 《بمونه. نجایکه قرار ا دوستم》گذاشتم و به سمت خودم هلش دادم و گفتم:  نایرو پشت کمر تات دستم

 《ستاره هستم. خوشبختم》دستش رو به سمتش دراز کرد و گفت:   ییروبا خوش ستاره

 《هستم. انایتات منم》گفت:  ظشیغل یهم دستش رو تو دست ستاره گذاشت و با اون لهجه  انایتات

 《د؟یهست یرانیا شما》گفت:  ستاره

 .یرانیبود و مادرم ا یدورگه ام پدرم روس-

 《شدن؟ گهید یمگه االن اهل جا بود؟》گفت:  ستاره

 《.ستنین گهید بودن؛》و گفت:  دیکش یآه انایزد که تات یبهش لبخند ژکوند و

 لبخند جوابش رو داد. کیبا  انایکرد که تات یداده معذرت خواه یبود سوت دهیکه تازه فهم ستاره

 بود. نیشرو  یکه بابا یستاره رو زد و بعد نفر بعد یو اونم حرفها میرفت اوشیبه سمت س 

 .دیکرد یخونه رو با نور خود چراغون دیمحتشم قد رنجه فرمود یبه سالم آقا-

 《.یخوش اومد میبهتره به تو بگ یممنون ول یلیخ》کرد و گفت:  اخم

 محتشم. ینه شما آقا دمیم صیمن تشخ گهیاونش رو د-

 .ایبلبل زبون یادیز-

 《د؟یارد یشما مشکل زنمیخودم هرجور دلم بخواد حرف م ی خونه》زدم و گفتم:  یپوزخند

 نگفت. یزیو چ دیکش یپوف کالفه

 نگفتم و به سمت ساشا رفتم. یزیچ گهید منم

 《.دیساشا خان خوش اومد سالم》گفتم:  یجد یلیخ

 《.خانوم》گفت:  یو بعد مکث 《ممنون دلبر. یلیخ》اخم گفت:  با

بود گفت:  انایکه دو برابر تات ییکه با لهجه ا دیاز ابروهام باال پر یکیکه کنار ساشا بود نگاه انداختم که خود به خود  یپسر به

 《د؟یخوب سالم》

 سالم ممنون اما شما؟-

 ام یا-

  《یسار》حرفشو قطع کرد و گفت:  

 《(دیصحبت کن یسیانگل دیتونی)م ?can you speak English》و گفت:  دیکش یپوف

 《(ی)مقدارsome》بلد بودم پس گفتم:  یسیمقدار انگل کی 

  《خوبه( نی.)اوه اwow that's good》گفت:  یباکالفگ

-my name is Delbar. 

 

 

 

 من دلبره( اسم

 《?Delbar》لبخند گفت:  با

-yes 

-my name is maikel(کلهی)اسم من ما 

-nice to meet you(دنتی.)خوشبختم از د 
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-nice to meet you too(نیهمچن دارتی)منم خوشبختم از د 

 زدم و ازش فاصله گرفتم. یلبخند

 《خوبه؟ نجایا میایب میحاضر ش میریبگ دوش کی میجونم بر انایتات》گفتم:  تانایتا به

 تکون داد و به سمتم اومد. یسر

 《.میکنیپر از محبت رو ترک م یفضا نیکه ا دیخوشبخت، مارو ببخش ی خانواده》: گفتم

 .هیگر ریتخت نشستم و زدم ز یتو اتاق من. در اتاق رو که باز کردم بدون فوت وقت رفتم رو میرفت انایتات  همراه

 《شده دلبر؟ یچ》با تعجب بهم نگاه کرد  و به سمتم اومد و گفت:  تانایتا

 《اومد .بعد دوسال اومد. باالخره》رو پرت کردم تو بغلش و گفتم:  خودم

 اومده؟ یک-

. اون بردار ستیعشق من  غلطه درست ن ی. ولدمیکه جونمم براش م یدارم. کس دوسش یلیکه خ یساشا. عشقم. کس-

 غلطه که من هنوزم عاشقشم. نیشوهرمه. ا

 محکم بغلم کرد. تانایتا

 یکه بشه به راحت ستیهم ن ی. جورستیدلم آروم باش. انقدر خودت رو ناراحت نکن. عشق دست خود آدم ن زیعز》: گفت

 《فراموشش کرد.

 .کمکش کنم دیبا یرو مقصر کردم انداختمش زندان. ول نیشرو هیبدونم مقصر ک کهنی. من بدون اانایپستم تات یلیمن خ-

 نگران نباش. کنمیمنم کمکت م-

 . اون جاسوسه.نجاستیقدم اخراج  کردن الله خدمتکار  ا نیاول-

 باشه باشه فقط آروم باش.-

  《آرومم. آرومم》هام رو پاک کردم  و گفتم:  اشک

 《حموم. میبر پاشو》بعد ادامه دادم:  و

 

 

 

 .میحموم کرد یکی یکی

 .دادم که بپوشه انایخوشگل بود به تات یلیرو که خ یکیلباسام  نیب از

 .دمیپوش ییا روزهیف کیتون کی همخودم

 《ها.همه خوشگل اوه》و گفت:  دیکش یسوت دنمونیکه ستاره با د نییپا می. رفتمیحاضر بود هردومون

 .زیسر م میکه الله صدامون کرد که بر مینشست می. رفتمیبه هم زد یلبخند  میبه هم نگاه کرد انایو تات من

 و به سمتش رفتم. دمیکش غیج دنشیکه با د جون اومد نهیآد دفعهکی

 《؟یبشم دخترم خوب فدات》و گفت:  دیکه سرم رو بوس جون رو بغل کردم نهیآد

 ؟یآره خوبم خودت خوب-

 خوشگلت بشم منم خوبم. یچشما یفدا-

 .خدانکنه عسلم-

 مبل نشستم. یو نشستم و ناهارم رو خوردم. ناهارم که تموم شد تشکر کردم و رو زیرفتم سر م قهیچند دق بعد

 ستین گهیباور کنم ساشا د کهنیا یباال. طبق معمول گذشته برا میبعد من غذاش رو تموم کرد. باهم رفت قهیهم چند دق انایتات

 نامه رو برداشتم.

 《.آمیم گهید قهیجونم ده دق یتات》گفتم:  انایبه تات رو

 جون. یباشه دل-

 نبود. یرفتم. به سمت درخت عشقمون رفتم، کس نییو پا دمیخند

 درخت و شروع کردم به خوندن نامه. ریز نشستم

 .خوندم، سه بار، ده بار  خوندم دوبار

 《ام.ام من زن داداششام من زن داداششزن داداشش من》رو تو ذهن و قلبم تکرار کردم و گفتم:  نیا

 شدم به درخت. دهیکه تو درون دلم بود از جام بلند شدم. که ناگهان کوب یبا خوش و

 گفتم و چشمام رو محکم بستم. یآخ
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زمزمه  لرزوندیدلم رو م شهیکه هم ییگربه ا ین چشمااو دنیکرد. چشمام رو باز کردم با د یجورنیا یمامان کدوم وحش یآ

 کردم

 

 

 

 ساشا؟ تو؟-

 《؟یدار کاریچ نجایا تو》دادم و گفتم:  رییتغ یلحن جد کیاون لحن متعجب رو به  عیسر یلیخ یول

 《.دیاز تو پرس دیرو با نیا》ابروشه گفت:  نیب دمشیکه د یهمون اخمش از وقت با

 .رمیام هست هرجا دلم بخواد مخونه-

 درخت؟ نیا ریز یهمه درخت چرا اومد نیحرفت درسته، اما ا نیباشه قبول ا-

وقتش نشه اون االن برادر شوهرمه  وقتچیه دیبگم؟ االن وقتش نبود که بدونه هنوز دوسش دارم. شا یخدا االن چ یوا

 《به تو هم جواب پس بدم؟ دیبا اه》گفتم:  یبفهمه پس خودم رو نباختم و با کالفگ دیهم زن داداشش. نبامن

 آره.-

 وقت؟آهان چرا اون-

 .گمیچون من م-

 《.یزنیحرفا م نیاز ا یکنیم جایب یلیخ شما》رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 《.رانیکردم واسه خاطر تو اومدم ا جای. اصال من بزنمیحرف م جایدرسته من ب بله》و گفت:  دیباال پر ابروهاش

باجا بودنش به  ای جایب》لبخندم رو خوردم و گفتم:  عیخودم رو ببازم پس سر دینه، نبا یلبم اومد ول یرو یگرم شد لبخند دلم

 《.گردهیطرز تفکر خودت برم

 آهان بعله حق با شماست.-

 .شهیهم-

 《.ی. البته اگه توانش رو دارمینیبش نجایار امقد کی یشیاگه ناراحت نم دلبر》زد و گفت:  یخنده ا تک

 《چطوره؟ تیخبر؟ زندگ چه》درخت نشستم که ساشا هم کنارم نشست و گفت:  ریبهش زدم و هلش دادم و ز یپوزخند

 .یشما خال یصرفا جا یعال-

 《نبود. یخال ادمیکه جام ز رمیگیم جهینت نمیبیکه دارم ازت م یرفتار نیا با》زد و گفت:  یپوزخند

 .یمن چند وقت تو اتاقت موندم بگم که بدون یتو رفت کهنیاوم آره خب بعد ا-

 از بابت اتاقم راحته. المیعه؟ چه خوب! پس خ-

 《دلبر؟》که ساشا گفت:  میکردیبه رو به رومون نگاه م میداشت یجورنیهم

 《جانم؟》اراده  گفتم:  یبود که ب یقشنگ و احساس انیلحن ب انقدر

 《.گمیهمه م به》لبش بود که گفتم:  یرو یکه لبخندنگاه کردم  بهش

 《ن؟یبچه دار ش نیندار میتصم نیشرو تو》گفت:  قهیگفت و بعد چند دق یآهان

 نیماساژش دادم. چه راحت درباره بچه دار شدن من و شرو یقلبم گذاشتم و کم ی. دستم رو رودیکش ریکردم قلبم ت احساس

شد تو  ختهیلحظه تمام غم ر کیشده باشم.  نیهمبستر شرو کهنی. اکردیتصور م نی. چه راحت من رو تو بغل شروزدیحرف م

بچه دار  میندار میفعال تصم نه》باشم. آره. پس با تحاکم گفتم:  یقو دیمن با ستینو غم  یاالن نه. االن وقت ناراحت یدلم. ول

 《.میبش

 آهان.-

 زده بود. رونیونم رفت که کاغذ ازش بساراف بیساشا به سمت ج نگاه

 تا ساشا حواسش پرت شه. بمینامه رو کردم تو ج عیسر 

 《دلم واسه عشقم تنگ شده. اوم》گفت:  ساشا

انقدر عشقش کوتاه  یعنی مونه؟یبود؟ اون مگه نگفت تا آخر عمر منتظر من م ی. عشقش؟ عشقش کمردمیداشتم م گهید واقعا

 راه گلوم رو  گرفته بود. یبغض لعنت نیحسش به من هوس بود؟ بازم ا یعنیمدت بود؟ 

 《هست؟ یخانوم خوشبخت ک نیحاال ا ؟یساشا خان؟ عاشق شد عه؟》گفتم:  یلبخند مصنوع با

 .گهیخالصه عاشقش شدم د آره عاشق شدم. عاشق اون حرف زدناش عاشق تخمه خوردناش. عاشق سر و صداش-

 ه؟یاسمش چ-

 حنا.-
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 چه قشنگ! حنا؟ -

 《خوشگله. فکر کنم عکسش رو دارم. یلیخ》: گفت

 شیدر آورد و تو گوش بشیسون بود از ج فونیآ کیرو که  شیو گوش 《آره عکسش هست آره》فکر گفت:  قهیچند دق بعد

 دنبال حنا خانوم بود.

باعث  نکارتینه. با ا یجورنیا یمن دوستت دارم انقدر زجرم نده. من رو بکش ول یداشتم اون لحظه داد بزنم لعنت دوست

 دم؟یکش یچند سال چ نیتو ا یدونی. آخه احمق تو مگه میشیمن م یجیمرگ تدر

 .یزنیو عشق م نیکه انقدر راحت حرف از بچه دار شدن من و شرو یدونینم

 

 

 

 《کردم. داشیپ ایب آها》گفت:  ساشا

 رو به سمتم گرفت. شیگوش و

 رو ازش گرفتم. یگوش کشدیم دهیمشخص بود و د یزدم و با لرزش دستم که به خوب یمصنوع لبخند

 و چشمام رو باز کردم. دمیکش قیهم فشار دادم. چندتا نفس عم یرو محکم رو چشمام

 و بعد به ساشا نگاه کردم. ینگاه کردم. باتعجب به گوش یگوش یصفحه  به

چرا  ه؟یچ》گفت:  یخنده. ساشا با طلبکار ریداده. بهش نگاه کردم و زدم ز امکان نداره. ساشا عقلش رو از دست نیا گهید نه

 《خوشگل و خانومه. یلیعشقم خ ؟یخندیم

 《.خورهیو خانوم بودنش رو قبول دارم اما آخه جنستون بهم نم یخوشگل》خنده هام گفتم:  نیب

 وقت؟چرا اون-

 《چرا؟ یپرسیواقعا م چرا؟》و گفتم:  دمیحرفش بلندتر از قبل خند نیا دنیباشن

 آره خب.-

 《.شهیمگه م یو طوط آدم》و گفتم:  دمیخند

 

 

 

 《چرا نشه؟ آره》اش داد و گفت: غببه غب یباد

که نه  ایآدم؟  ؟یطوط اد؟یاز آب در م یبچه اتون چ دیبگ شهیم آهان》ام رو قطع کردم و گفتم: چندتا سرفه خنده با

 《طوطادم؟

 《.ییپرو یلیخ》و گفت:  دیخند ساشا

  《.ستین فیبه تعر ازیخوشگلم ن دونمیم خودم》و گفتم:  دمیبه صورتم کش یدست

 《.یبا یبرم با دیرو تنها گذاشتم. من با انایمن تات یوا》گرد شد که گفتم:  چشماش

 .آمیمنم م-

 باال انداختم که ساشا هم همراهم اومد. ازش جدا شدم و به سمت اتاقم رفتم. ییا شونه

 )ساشا(

 برداشته بودم رو نگاه کردم. یواشکیدلبر  بینامه رو که از ج یاتاقم شدم. با لبخند بزرگ وارد

عاشق شدم و دست  دیکه فهم یبود. چقدر وقت نیریچقدر خنده هاش برام ش کرده؟یم میرو داشته قا یوروجک چ نمیبب بذار

 خوشحال شدم. دیو دلش لرز

است.  چارهیافتاد چقدر ب ادمینامه رو خوندم  کهنیه. شروع کردم به خوندن. بعد ادست خط من کهنیرو باز کردم. وا ا برگه

 دلبر رو کنارم ندارم و نخواهم داشت. وقتچیافتاد ه ادمی

 افتاد. ادمیاش  همه

 طرف دلم گرم شد که دلبر هنوز تو فکرمه. دلبر هنوز دوسم داره. کیاز  اما

 رفت. ادمیغم و غصه بود از  یانقدر برام ارزش داشت که هرچ کهنیو ا 

 بودم در اتاق به صدا در اومد. نشسته

 《.دیبفرما》: گفتم

 《!ایب》گفتم یسیلیودوباره در زده به انگ گمیم یچ دهیکه نفهم کلیما دمیدر اومد. فهم یدوباره صدا که
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 《ساشا؟》وارد شد و گفت:  کلیدر اتاق باز شد و ما که

 بله؟-

 ؟یکجا بود-

 بهم زد. یچشمک و

 《دلبر. شیپ 》وگفتم:  دمیندخ

 《خب؟》تخت نشست و گفت:  یرو عیحرف سر نیا دنیشن با

 خب؟-

 خب؟-

 خب که خب.-

 درد. بگو!-

نشدم که به زن  رتیغ یاون زن داداشمه و من انقدر ب م؟یبه هم بگ میتونیم یچ یباهاش حرف زدم. ول گهید یچیخب ه-

 داداشم بگم دوستت دارم.

 .نیهم شیاونم تو رو دوست داره و االن پ کهنیمهم ا ینداره ول یبیع-

 《.مایخودمون یول》که گفت:  دمیخند

 ه؟یچ-

 .ایخوشگلن البته به جز اون عمل یلیخ یرانیا یدخترا یعنی. هیخوشگل یلیدلبر دختره خ-

 《ست؟یمن خوشگل ن یآبج یگیم یعنی》پس کله اش و گفتم:  زدم

 《بگم؟ یچ خب》رو خاروند و گفت:  سرش

 《.یچیه》و گفتم:  دمیخند

 《ه؟یدوست دلبر اسمش چ نیا》و گفت:  دیخند کلیما

 ؟یگیرو م انایتات-

 اما انگار افسرده است. هیآره. دختره خوشگل و خوب-

 ؟یدرمانش کن یخوایم-

 که در توان داشته باشم ییتا جا-

 

 

 

 )دلبر(

 کنم. زیرو گرفتم و رفتم که سالن رو تم یجونم کمک کنم. پس ازش ط نهیگرفتم به خاله   آد میبود که تصم  غروب

بال بزن  یکفتر ه یالال یالال》به آهنگ ساختن و خوندن. پس شروع کردم:  کردمیشروع م کردمیکار م یعادتم که وقت طبق

 دختر. میبدبخت شد ورنیا انیتر از کفتر دارن م یتندتر دشمن ما پشت سر قو

اگر بشن  شنینم اهیکه س اینه شمال یول اهیواسه شمال س اهیس اهیس اه،یس یلیخ اهیتوبه توبه س اهیزبره زبره س اهیس حاال

 .شنیکشته م

 《وسط قرش بده. ایاوه اوه برو. حاال ب ایاوه ب اوه

 .دیخندینم کلیاونجا بودن که فقط ما کلیما یو حت انایستاره، تات اوش،یخنده چند نفر برگشتم عقب ساشا، س یصدا دنیباشن

 《چتونه؟ ه؟یچ》کردم و گفتم:  زیرو ر هامچشم

 《تو رو نکشه دختر. خدا》خنده هاش گفت:  نیب ستاره

 .دیخندیبودم داشت بلند بلند م دهیچند وقت خنده اش رو ند نیکه تو ا انایتات

 دیاتون بخند به عمه دیبابا. بر دیبر》. اداشون رو در آوردم و گفتم: کردیبه ما نگاه م یجیو گ یبا گنگ چارهیب کلیما یول

 《شاسگوال.

 《.یدادیکه قر هم م یی. مخصوصا اونجایدلبر چقدر خنده دار شده بود یوا》گفت:  انایتات

 《نوناتون. نیبابا با ا دیبر》رو واسشون در آوردم و گفتم:  زبونم

 《ه؟یچ گهید نینونامون؟ ا ؟یچ》اشون با تعجب گفتن:  همه

 《.دیکفش بمون تو》زدم و گفتم:  ییدندون نما لبخند
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افتادم  نیشرو ادیکه  میکردیپاک م یسبز مینشسته بودم و داشت نهیخرامان خرامان به سمت آشپزخونه رفتم. کنار خاله آد و

 《جونم؟ نهیخاله آد یراست》و گفتم: 

 جونم دخترم؟-

 داره. یدکی دیکل نیاتاق کار شرو-

 《خودمون بمونه. نیاما ب گمیم دخترم》به اطرافش نگاه کرد و آروم گفت:  نهیآد خاله

 چشم.-

 .یدونیاما حاال تو هم م نیو سروش و شرو  دونمیآره دارم اما فقط من م-

 خودمون بمونه. نیاما ب گمیم یزیچ کیهم من نهیخاله آد-

 باشه دخترم من دهنم قرصه.-

جا رو اون دیدارم که تو اون اتاق هست و فقط تو کل یمدارک کیبه  ازیتو خطره من ن نیو جون شرو یجون، زندگ نهیخاله آد-

 .یکمکم کن دی. پس بایدار

 .ارمیواست م دیباشه دخترم صبر کن االن کل-

 برگشت. دهایبا کل قهیبلند شد و بعد چند دق و

 رفتم. نیازش تشکر کردم و به سمت اتاق کار شرو یرو ازش گرفتم کل دیکل

 《تو؟》فرد مقابلم کپ کردم که گفت:  دنیشد. در رو که باز کردم با د ه در بازرو چرخوندم ک دیانداختم و کل دیکل

 

 

 

 یجا چه غلط نیکاسه ات هست. تو ا مین ریز ییکاسه ا کی دونستمیاول م از》به سمتش رفتم و گفتم:  تیعصبان با

 《؟یکنیم

 زهیچ ،یعنیخانوم من... من... خب، -

 نگرد. لیخفه شو الله دنبال دل-

 خانوم به خدا...-

 .رونیب یریم یشیخونه گم م نیو از ا یکنیرو جمع م التیو سا یریگمشو. االنم م-

 《. توروخدا.دیرو نکن کارنیغلط کردم. تو رو خدا  ا خانوم》افتاد به پام و گفت:  الله

 《.یجاسوس یآیرو خبر نکردم. حاال م سیشو تا پل خفه》زدم و گفتم:  پسش

 《من جاسوسم؟ یدونیشما از کجا م ؟یزنیخانوم چرا تهمت م وا》و گفت:  ستادیا

سر و  یادیمن که ز طورنیبرگه و هم کیکردن  دایراجع به پ یزدینفر حرف م کیاتاق با  نیتو هم شیدو سال پ قایهه دق-

 .جنبهیگوشم م

و گورت  یکنیرو جمع م التیوسا یریاالن م نیهم》و گفتم:  رونیو از اتاق پرتش کردم ب دمیکرده بود. دستش رو کش کپ

 《.یکنیخونه گم م نیرو از ا

 《.ستمیمثل شما ن یعوض یمحتاج آدما رمیاصال به درک م اه》داد زد:  الله

چمدون بزرگ تو  کیبودم که الله با  ستادهیا نهیرفتم. دست به س نییاول رفت. در اتاق رو قفل کردم و پا یبه سمت طبقه  و

 اومد. رونیدستش از اتاقش ب

 《منتظر نفر بعد باش. یول رمیم من》انداخت و با پوزخند گفت:  ینگاه بهم

 .یبرنگرد گهید یبه سالمت بر-

. طالع تو نحس تر و سوزهیواست م دلم》بهم انداخت و گفت:  یسمت در عمارت رفت. در رو باز کرد و برگشت و نگاه به

 《.هیتر از هر کس کیتار

 رفتم. نیهاش به سمت اتاق کار شروتوجه به حرف ی. بدینگفتم که خارج شد و در رو محکم کوب یزیچ

 افتاده بود. زشیم یاتاقش رو باز کردم و وارد شدم. چه عجب اتاقش مرتبه. چند تا برگه رو در

 شرکتشون بود. یدرباره  زیم یرو یو برگه ها رو نگاه کردم. تمام برگ ها یرو صندل نشستم

 پوشه داخلش بود. کیها رو باز کردم که  کشو

 .اومدیبه چشم م یلیخ دیسف یاون همه برگه  نیها قرمز بود و باز برگه یکیها اون برگه نیرو باز کردم ب پوشه

 ن.آوردم و شروع کردم به خوند درش
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. سال پنجاه و پنج متولد شده. مشهد یاسوجیاست.  یچند شرکت تجار سیکار. رئ یمدرک حقوق و پروانه  ی. دارایرانی)ا

 بوده است. کایآمر یبلد است. دانشجو زیرا ن یکیرا از بر است. مکان ی. حسابدارکندیو در آنجا کار م کندیم یزندگ

 آدم خوب است.( کی

 .کردمیمحتوا رو نوشته بودن نگاه م یتعجب به برگه که نامه ب با

 غلط بود. همشیجمله بند یحت

 وجود داشته باشه. ینامه رمز نیبود. نکنه تو ا یکس یوگرافینامه انگار ب نینخونده بودم. اما ا یمزخرف نیامه به احاال ن تا

 .دمیرو برداشت و دور حروف اول هر جمله خط کش یخودکار عیسر

 ((ی... س... م... ح... م... د... ی))ا... د... ر... 

 《؟یمحمد سیادر》تعجب گفتم:  با

 نبره. یمحمد سیبه جا و مکان ادر یپ ینامه کس نیبا ا خواستیم نیشرو جم؟یخدا چرا من انقدر گ یوا

 رو مرتب کردم و خارج شدم. زینقشه بکشم. برگه رو برداشتم و م دیسخته. با یلیبرم مشهد؟ کار خ دیبا یمن چه جور یول

 《دخترم؟ یکرد دایپ یزیچ》: دیدادم و ازش تشکر کردم که پرس نهیرو بردم به خاله آد دیکل

 گفت نه. شهینم-

 《دخترم. یباش موفق》بهم زد و گفت:  یلبخند

 《خاله جونم. ممنونم》و گفتم:  دمیاش رو بوس گونه

 رو نجات بدم. نیشرو دی. باکردمیخوب جور م ینقشه  کی دیراهم رو کج کردم و به سمت اتاقم رفتم. با و

 خوامیم دمیاما حاال که به هدفم رس رمیانتقام بگ خواستمیکه چقدر من عقب موندم. اول م یخندیبهم م یدار دونمیم ایخدا

 کمکش کنم. 

 بکنم. تونمیم کاریچ نمیو نامه رو بارها و بارها خوندم تا بب دمیتختم دراز کش یرو

 

 

 

 (انای)تات

 از من هست؟خدا بدبخت تر  یکنم؟ ا دایثنا رو پ یبود که چه جور نیو ذکرم مشغول ا فکر

 .دهیکش یسخت شتریدلبر ده برابر تو ب نیخانوم هم انایتات بله

 .دمیکش یخودم سخت یهم به اندازه من اما

 از من، من رو به خونه اش راه داد و من رو دوست خودش خطاب کرد. یشناخت چیدلبر بودم که بدون ه ونیمد واقعا

 .زدمیبزرگ عمارت قدم م اطیح تو

 .کردیرو بهم القا م یرنگارنگش حس خوب اطیتر اما ح کیکوچ دمیعمارت ما باشه شا یعمارتشون اندازه  دیشا

 پاهام. یهام رو در آوردم و زانوم رو بغل گرفتم و سرم رو گذاشتم رودرخت ها بود نشستم. کفش نیکه ب یمکتین یرو

 کلیبه خودم اومدم سرم رو بلند کردم که ما زدیحرف م یسیمرد که انگل کی یصدا دنیخودم بودم که با شن االتیفکر و خ تو

 《خانوم. انایتات سالم》گفت:  یسیبه انگل ییبا خوش رو ا

 《آقا، بله؟ کلیما سالم》گفتم:  یسیزدم و به انگل یلبخند

 《حالتون چطوره؟ خب》تعارف کنارم نشست و گفت:  بدون

 .ستمیبد ن یه-

 هم خوبم.من-

 رفت ازش حالش رو بپرسم. ادمیکه  جمیحرفش خودم خنده ام گرفت که چقدر گ نیا با

 《د؟یدرستون رو تموم کرد شما》نگفتم که ادامه داد:  یزیو چ دمیخند

 قراره برم. شاهللیکه بعد تابستون ا رانیانتقال دادم ا هینه دانشگاهم رو از روس-

 ه؟یرشته اتون چ -

 تئاتر-

 د؟یگریپس باز-

 .امیبه حساب ب گریزآره اگه با-

 .دینگران نباش دینترس دیآیبه حساب م-

 .ستمین زیچ چینگران ه گهی. دستمینگران ن-
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. اما ما هنوز گردنیبر نم گهیکه رفتن، رفتن و د ییزایچ میاز دست بد دینبا میرو که دار یدو روز زندگ نیا یهم عال یلیخ-

که رفتن هم با  ییهاچون به نظر من همون م،یناراحت کن مشونیندار گهیکه د ییزهایخودمون رو به خاطر چ دینبا میهست

 نه تردمون کنن. رنیاونقدر شجاعت داشت که همه ازمون الگو بگ دیبا ودب یقو دی. باشنیما ناراحت م یناراحت

باشم که پدر و  یقو دی. باگردنیمن که بر نم یکه رفتن با غم و غصه ها ییزهای. چگفتیزد. راست م یقشنگ یهاحرف چه

 بشن. نیاز وجود من شرمگ نکهیافتخار کنن نه ا یدختر نیمادرم به داشتن همچ

داشت و فکر کنم من رو برگردونه به  ریهات واقعا روم تاثممنون حرف یلیخ》دادم و گفتم:  لیتحو یلبخند گرم کلیما به

 《.یقبل یانایتات

 《م؟یگذشته باش یناایشاهد تات میتونیپس ما م یعال چه》و گفت:  دیخند

 بله چرا که نه؟-

 .دیستیحاال وا کنمیم دایثنا رو پ نام،ی. من اگه تاتمیدیدو خند هر

من  یداره ول یادیز یاتاق ها جانی.  به سمت اتاق دلبر رفتم. دلبر گفت که امیوارد عمارت شد کلیهمراه ما قهیاز چند دق بعد

 ونیقشنگش مد یرفتارها نیو چقدر دلبر من رو با ا مینکن ییتا نه من و نه تو احساس تنها یخودم باش شیدوست دارم پ

 .کردیخودش م

 . وارد اتاقمون شدم.شدیم شتریام هر روز نسبت به دلبر ب عالقه

نقشه رو  کی دیباهات کار دارم با یکه کل ایجونم ب یتات》و گفت:  دیمثل فنر از جاش پر دنمیبود که با د دهیدراز کش دلبر

 《.میکن میترس

 《هست؟ یتو فکر خانوم، چ باز》و کنارش نشستم و گفتم:  دمیخند

 

 

 

 )دلبر(

 مشهد. میبر دیکشف کردم که با ییزایچ کیجونم من  یتات-

 《مشهد؟》متفکر شد و زمزمه کنان گفت:  انایتات ی افهیق

رفته بود؟ مشهد؟ ثنا بهم گفته بود که مامان بزرگم به خاطر  ادمیچرا من  یوا》و گفت:  دیمثل فنر از جاش پر دفعهکی که

 《خونه اونجا داره حتما ثنا اونجاست. آره. کیکه به امام رضا داشت  یادیز یاحترام و عالقه 

 《؟یمجبورم برم اما چه جور نیشرو یهم به خاطر کارهامن میزنیدو نشون م ریت کیبا  پس》گفتم:  یباخوشحال

 《شه؟یها؟ نم ارت،یز یبر خوادیبگو دلت م بخ》گفت:  انایتات

 《.شهیصد در صد م نمیجا رو ببهم دوست دارم اونمن ی. اگه تو هم بگشهیم چرا》خنده گفتم:  با

 《جونم که وجودت الزمه. یتو بشم من تات یفدا》رو بغل کردم و گفتم:  انایتات یخوشحال با

 نگفت. یچیو ه دیجونم خند یتات

 .میکن یتا نقشه امون هم عمل نییپا میواسه شام رفت انایتات با

 《.مینرفت جاچیو ما ه تابستونه》که سر صحبت رو باز کردم و گفتم:  میخوردیو غذا م زیدور م مینشسته بود همه

 《.رمیم ادیب نیشرو زمیعز》لقمه اش رو قورت داد و گفت:  ستاره

 《د؟یدونیمگه نم وا》رو زدم به تعجب و گفتم:  خودم

 《رو؟ یچ》اشون با تعجب گفتن:  همه

 .گردهیهم بر نم گهیدو ماه د یکیکارها و تا  ییسر کیواسه  یرفته مالز نیکه شرو-

 《نگفت. یچیبه ما ه نیشرو اما》گفت:  اوشیس

 .دونمیتون کنه نم زیسوپرا خواستهیم دیشا-

 《دلبر؟》گفت:  اناینگفتن که تات یزیاونا هم چ که

 جونم؟-

 ؟مشهد قشنگه-

 .هیقشنگ یجا دمیمنم نرفتم عسلم اما شن-

 《.یهم هست مثل آرامگاه فردوس گهید یقشنگه. حاال چند تا جا شیآب یحرم و پارک ها فقط》گفت:  ستاره

 《روز برم مشهد. کی خوادیدلم م یلیخ》ذوق گفتم:  با

 《.میبر خب》گفت:  اوشیس
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 《واقعا؟》و گفتم:  دمیرو با ذوق به هم کوب دستام

 امام رضا رو کرده. یدلم هوا یلیهم خآره واقعا. من-

 م؟یبر یمشهد. ک یبه سو شیآخ جون پس پ-

 کنم. ستیرو راست و ر مایتا من هواپ میفردا نه پس فردا بر-

 داداش. اوشیس تیباشه فدا-

 《نکن وروجک. یچاپلوس》و گفت:  دیخند

 نگفتم. یزیو چ دمیخند

 نخود نخود هر که رود سر اتاق خود. و بعد میغذا رو تو آرامش خورد هیبق

 زود خوابمون برد. یلیشب خ اون

 .میچادر بخر میبر میگرفت میتصم انایبا تات  میشد داریصبح که از خواب ب 

 .میرفت رونیو از خونه ب میشد حاضر

پول نباشه که گفتن  یکه ب رهیبگ دیکارت جد کیکارت عابر بانک رو که دست ثنا هست، بسوزونه و  انایبانک که تات میرفت اول

 .فرستنیکارت رو واسه اش م گهیچند روز د

 .میکه اون دور و برا بود رفت یبه سمت مغازه چادر فروش م،یکرد ستیاون کارها رو راست و ر کهنیا بعد

 هم بهش اومد. یکرد و چادر رو سرش کرد که کل یشالش رو حجاب انایتات

 که چادر مورد نظر رو بپوشم. کردم یمن مقعنه ام رو حجاب همبعدش

 .گفتمیم انایکردن رو به تات ارتیو تو کل راه من داشتم آداب ز میبه سمت خونه برگشت دمونیدو خوشحال از خر هر

 

 

 

 کنارم نشسته بود. تو طول راه من کال خواب بودم. انای. تاتمیشده بود مایمشهد. سوار هواپ میقرار بود بر امروز

و به قول معروف  گهیدارن د هینباشه ما یمشهد، هرچ یهتل ها نیاز بهتر یکیبه  میاول از همه رفت  میدیبه مشهد رس یوقت

 .یو برازندگ یدارندگ

 《تنها باشم. خوامیم من》اول از همه خودش رو خالص کرد و گفت:  ستاره

 سه تا اتاق گرفت. ساشا

 تا پسرا.سه  یهم برا یکیجون و  یواسه من و تات یکیستاره،  یبرا یکی

 .میگرفت لیاتاقمون رو تحو یدهایکل 

 رفت داخل اتاقش. یهامون رو واسه امون آوردن. هرکها چمدون خدمه

 و فردا هم دنبال ثنا. سیدنبال ادر میتا بر میحاضر شد میتا وارد اتاقمون شد انایو تات من

 .نییپا میو رفت میشد حاضر

 دره. یجلو یکه  خبر دادن  تاکس میمنتظر بود یبرام بفرستن. تو الب یتاکس کیکه به آژانس زنگ بزنن و  میگفت پرسنل به

 《د؟یبریم فیتشر کجا》: دیو بعد سالم کردن راننده پرس میشد یتاکس سوار

 .یاسد یدفتر وکالت آقا دیما رو ببر شهیاگه م-

 کجا هست؟-

رو  یمحمد سیادر دیکرد که گفت اون شا یمحتشم معرف یخانوادگ لیوک ییرزایم یرو آقا یصدر یرو بهش گفتم. آقا آدرس

 .میستادیدفترش ا یبشناسه. جلو

 .میو پول راننده رو هم داد میشد ادهیپ نیماش از

 《بله؟》که جوابمون رو داد و گفت:  میکرد ینشسته بود. سالم زیپشت م یدفتر وکالت شدم. منش وارد

 کار داشتم. یاسد یبا آقا-

 .دیداشت یوقت قبل-

 هست؟ یو تو دلم گفتم حاال انگار ک دمیکش یوفپ

 .شناسنیمحتشم خودشون م نیدلبر محتشم هستم همسر شرو دیشما بگ رینخ-

 《.دیگفتیخانوم محتشم زود تر م عه؟》بلند شد و گفت:  عیسر نیاسم شرو دنیبا شن یمنش

 رفت و وارد شد. یاسد یبه سمت در آقا عیسر و

 .میوارد شد انایهمراه تات که《خانوم محتشم. دییبفرما》اومد و گفت:  قهیچند دق بعد
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 《.دیخوش اومد یلیخ》ما گفت:  دنیبود و با د ستادهیا یمسن مرد

 .یاسد یممنون آقا یلیخ-

 .دینیبنش دیبفرما-

 .مینشست یمبل چرم مشک یرو انایکردم و با تات تشکر

شما رو به  ن،یشرو لیوک ،ییرزایم یهستم و آقا یمدمح سیبه اسم ادر یمن دنبال شخص کهنیاز  مزاحمت ا غرض》: گفتم

 《.دیداشته باش شونیاز ا یشما آدرس دیکرد و گفت شا یمن معرف

 ازش ندارم. یخبر چیهست که ه یسال کی بایبود اما تقر میمیصم قیندارم. رف سیاز ادر یخبر چینه من ه-

 انداختم و تکون دادم.  نییرو پا سرم

که راست  فهمیحتما م ادیبعدا ب یول ستیاالن ن نیچون شرو دیگیرو م قتیحتما حق باشه》جام بلند شدم و گفتم:  از

 《.دیگفت

 ای خورهیبه دردتون م دونمیکه نم دونمیم یزیچ کیمحتشم  خانوم》و به سمت در رفتم که گفت:  دمیرو کش انایدست تات و

 《نه.

 به سمتش برگشتم که گفت: یلبخند با

 

 

 

 .یآبج مینوکر-

 داداش؟-

 بله؟-

 کجاست؟ میابراه نیا گمیم-

 د؟یدار یکار میبا آقا ابراه-

 آره -

 .ادیآقا امروز نم-

 《اد؟ینم》خودش در اومد و گفتم:  ی هیمتعجب بودم که بدون اراده صدام به حالت اول انقدر

جمع و جور کردنش شروع کردم به سرفه کردن و بعدش بازم  یشدم و برا میبا تعجب نگاهم کرد که تازه متوجه سوت پسره

 《.دهیاز دست گلو درد که امونم رو بر امون》صدام رو کلفت کردم و گفتم: 

 《.یشیم فیکن بنداز باال رددوتا قرص چرک خشک یآبج》گفت:  پسره

 حتما حتما.-

انگار امروز روز شانسته که  یآبج بَه》قهوه خونه انداخت و گفت:  یبه ورود یرفت و قهوه هامون رو آورد و نگاه پسره

 《اومده. میداداش ابراه

 و پنج سالش بود. ستیب تشینها د،یرسیبه نظر م یاز جلومون رد شد. پسر کم سن و سال مینگفتم که ابراه یزیچ

پاشدم  عی. سردیاز من کفشش رو پوش تیبه تبع انایکه تات دمیکفشم رو پوش عیو بست. سرشد و در ر یاتاق کیوارد  میابراه

 رفت، رفتم. میکه ابراه یو به سمت همون اتاق

 《خوش نداره که دختر جماعت بره تو اتاقش. میداداش ابراه یآبج یبر شهینم》جلومون رو گرفت و گفت:  پسره

 《.رمیو بعد داخل م کشمیکار دارم و اگه شده باشه اول تو رو م میبراهمن با داداش ا نمیکنار بب بکش》زدم:  داد

 《چه خبره ممد؟ نجایا》اومد و رو به پسره گفت:  رونیب میداد من در اتاق باز شد و ابراه یصدا با

 شد. یاتاق شما من نذاشتم عصب ادیب خواستیم یآبج نیواال ا میداداش ابراه-

تو برو  باشه》همون محمد خودمونه گفت:  ایاسمش ممد  دمیبه من انداخت و بعد رو به اون پسره که تازه فهم ینگاه میابراه

 《ه؟یکار خانوم چ نمیمن بب

 باشه دادش.-

 《تو. دیایب》گفت:  میما سه تا که ابراه میرفت و موند محمد

 《تو. دیایتو نه ب دییبفرما گنیم》و گفتم:  میاتاقش شد وارد

 《فرقش؟》بهم انداخت و گفت:  ینگاه

 .دهیادبت رو نشون م-

 《رو بگو. کارت》باال انداخت و گفت:  ییابرو
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 دارم.   ازیندارم اما به کمکت ن یمن به تو کار-

 ؟یچه کمک-

 .یمحمد سی. ادرسمیمن دنبال برادرت ادر-

 《کجاست؟ دونمینم من》گفت:  سیاسم ادر دنیشن با

 .یدونیخوبم م یلیخ یدونیم-

 .دونمیگفتم نم-

 .یدونیم-

 《.دونمینم دونمینم دونمینم》زد:  داد

 همسر منه. لیوک یمحمد سیاحمق ادر-

 کجاست. سیادر دونمیباشه من نم خوادیم یهر ک-

 نکردم. داشیبدونه من پ یوقت شهیم یچون عصب دهیخان م سیهم ادر نیپس بعدا جواب شرو-

 《ن؟یشرو ن؟یشرو》کرد و زمزمه کرد:  زیرو ر هاشچشم

 《؟یچ نیشرو》نگاه کرد و گفت:  بهم

 محتشم. نیشرو-

 ؟یتو همسر اون-

 آره همسرشم.-

 خانوم محتشم. دییبفرما-

 《.دیبگ یبه کس دیاما نبا گمیرو بهتون م سیادر یجا خب》نشستم که گفت:  یصندل یبهش زدم و رو یپوزخند

 .اوردمیدم ممرد هم با خو کی اومدمیاگه قرار بود بگم تنها نم-

رو  نیهمسرش اومد ا ایمحتشم  نینامه داد و گفت که اگه شرو کیکجاست اما  دونمینم قیدق سی. خب ادردیبله حق دار-

 بهش بدم.

 《.دییبفرما》آورد و گفت:  رونینامه رو ازش ب کیکشو رو باز کرد و  در

 رو ازش گرفتم و شروع کردم به خوندن. نامه

 هستم. گهید یجا کی ستمیمشهد ن گهی. من ددی))همه خوش اومد

 ((نهیمن ا یبهره ببر. نامه  ی. از ابتکار قبلستیسخت ن اشدونستن

 

 

 

 ؟یچ یعنیاز ابتکار اول بهره ببر  کهنیاما منظورش از ا یمحتوا ینامه ب کی بازم

 ه؟ینامه هم رمز نیا نکنه

 《. خودکار بده!خودکار》گفتم:  میبه ابراه رو

 ))ه... م... د... ا... ن، همدان(( دمیرو به سمتم گرفت. دور حروف اول خط کش یخودکار

 《د؟یرو تو همدان دار یکس  ،یلیفام شما》گفتم:  میبه ابراه رو

 که نه اما... لیفام-

 ؟یاما چ-

 دوست تو همدان داره فک کنم اونجا باشه. کی سیادر-

 .سیآدرسش رو واسم بنو-

 .سمینویباشه باشه م-

 《. نجاستیگفته بود ا سینه اما ادر ایدرسته  دونمینم》آدرس نوشت و گفت:  کی عیسر

 .دیکمکمون کرد یلیآقا خ میباشه ممنون ابراه-

 ام بود. فهیوظ-

و  میاتاقمون رو از پرسنل گرفت دیهتل. کل میو برگشت میشد ی. سوار تاکسمیزد رونیو از قهوه خونه ب میکرد یخداحافظ ازش

 اتاقمون. یتو میرفت

 تخت. یرو میخودمون رو پرت کرد یاز فرط خستگ میدیبه اتاق رس تا

 《؟یدل》گفت:  انایتات
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 جونش؟-

 کنم؟ دایثنا رو پ یمن چه جور-

 اوم بزار فکر کنم.-

 《.افتمی》و گفتم:  دمیبه سرم زد و از جام پر یفکر کی دفعهکی

 رو؟ یچ-

 راه حل رو.-

 《؟یراه حل چه》فت: با ذوق از جاش بلند شد و گ انلیتات

کجاست با  کهنیا ارهیاطالعات راجع به ثنا به دست ب ییسر کی گمیکلفته بهش م یلیخ اشیپارت نیشرو لیوک ییرزایم یآقا-

 .هارونیهمه ا ه؟یک

 《؟یگیم راس》و گفت:  دیباال پر انایتات

 آره آره واهلل.-

 پس بهش زنگ بزن.-

 چشم خودمم کارش دارم.-

 .گهیزنگ بزن د ؟یکنیپس چرا دست دست م-

 《باشه آروم باش. باشه》رو برداشتم و گفتم:  میگوش

 رو گرفتم که بعد دو تا بوق جواب داد ییرزایم شماره

 

 

 

 الو -

 سالم خانوم محتشم-

 .ییرزایم یسالم آقا-

 د؟یخوب هست-

 د؟یممنون شما خوب یلیخ-

 افتاد؟ یممنون، خانوم محتشم اتقاف-

 ...انایدوست به اسم تات کیمن  کهنیهم هست. اول ا ادیاتفاق که بله ز-

 .نیور اشاره زد پوتاز اون انایتات

دختر خاله اشون رو گم کردن و  شونی. حاال ایرانیمادر ا یرو دارن، پدر روس هیروس تیکه تبع نیپوت انایتات》دادم:  ادامه

 《اطالعات راجع به ثنا... ییسر کیخاص خودتون  یشما با استفاده از مهارت ها خواستمیاطالع ندارن که کجاست. من م

 ینیاشاره زد حس یتات بازم

 و تا فردا به دستمون برسه. اردیما به دست ب یبرا ینیثنا حس-

 .فرستمیرو براتون م یحتما تا فردا همه چ-

 .ییرزایم یممنون آقا یلیخ-

 گه؟یامر د-

 برم همدان. یچجور دونمینم یهمدانه ول یحمدم سیادر دمیآهان من فهم-

 خان کجاست؟ نیشرو دیخب شما گفت-

 یدب-

تهران  دیایپس اول م دیمدارک واسه کارش ببر ییسر کیخان با شما تماس گرفته و ازتون خواسته  نیشرو دیگیخب شما م-

 همدان. چطوره؟ دیریو بعدم م

 چه باهوشه. ییرزایم نیکه ا ییخدا

 《.تونی. ممنون از راهنماکنمیکار رو م نی. همییرزایم یآقا هیعال》: گفتم

 بود. فهیخانوم محتشم وظ کنمیخواهش م-

 پس، فردا منتظر اطالعاتتون هستم.-

 چشم حتما.-

 ممنون خدانگهدار. یلیخ-
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 خداحافظ.-

 .دنیپر نییزدن و باال پا غیبه ج میرو که قطع کردم هردومون شروع کرد تلفن

 《جونم. یازت ممنونم دل یلیخ》بغلم کرد و گفت:  انایتات

 خواهش عروسک -

 شکرت شکرت. ایخدا

 .میفرو رفت یقیو بعد از اون به خواب عم میشام رو تو اتاقمون خورد شباون

 .میکن ارتیحرم تا ز میو رفت میاول چادرهامون رو سر کرد فرداش

 کردم انگار کل روح و جسمم آروم شد. ارتیز یوقت

 .میریبگ یبازار تا سوغات میرفت میو نماز خوند میکرد ارتیز کهنیا از بعد

 .افتادیم یپهلو یهازمان ادیقشنگ بود و آدم  یلیخ بازارش

 .دمیهاش رو دها اما عکسمن اون موقع نبودم البته

جا بود که به خودم و خدا قول دادم که نمازم رو بخونم. من اگه اسم خودم رو واسه خودم گرفتم همون یچادر رنگ کی من

 نمازم رو هم بخونم. دیمسلمان گذاشتم با

 خب》من سر صحبت رو باز کردم و حرفم رو گفتم:  میرستوران ناهار بخور میهمه امون رفت یگرفتم و وقت یسوغات یکل

 شیپ  یهم قراره برم مدارک رو بردارم و برم دبو من خوادیته چند تا مدرک  واسه کارش مبهم زنگ زده و گف نیشرو

 《.نیشرو

 《سوال؟ کی یول یدونیم خودت》گفت:  اوشیس

 بله؟-

 خاموشه؟ شهیهم هم شیگوش دهیجواب ما رو نم نیچرا شرو-

 《و مجبوره تلفنش رو خاموش کنه. ... آهان آهان گفته بود کار دارهزهی... چخب》تته پته افتادم و گفتم:  به

 آهان-

 

 

 

 《؟یریم تنها》گفت:  اوشیس

 .ادیهم ب یتات دیشا-

 د؟یشا-

 .شهیم یچ مینیآره بب-

 .رمیبگ طیبراتون بل دیباشه پس اگه کارتون درست شد بهم بگ-

 چشم.-

. سرم رو که بلند کردم نگاهم با نگاه ساشا گره کردیم ینیروم سنگ یکی ی رهی. نگاه خمیسکوت خورد یناهار رو تو ی ادامه

 خورد.

 زل زده بود بهم. یجورنیساشا هم یول دیاز ابرو هام باال پر یکی

 ه؟یچ یزدم به معن یچشمک

 نگفت. یزیسرش رو تکون داد و چ که

 رغم زده. یواسه ام چ یزندگ نمیبودم که بب نیباال انداختم و در انتظار ا ییا شونه

 برام اومد. یامکیکه پ میبود دهیاتاقمون دراز کش یهتل. تو میبرگشت یهمگ

 .شدیاش تعجبم ده برابر مبود. شروع کردم به خوندنش اما با هر بار خوندن ییرزایم یاز آقا امیرو باز کردم. پ امیپ

 ثنا االن... یعنی

 افکارم رو پاره کرد. یرشته  انایتات یصدا

 نشد؟ یخبر یدل-

 ثنا هم مثل گفتمیبهش؟ م گفتمیم یچ
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 بگم، طاقت نداشت. تونستمیگذاشته و رفته؟ نم سروش

 کاریمن چ ای. خداشهیم ونهی. دشهیداغون م سیکنه. اگه بگم رفته  انگل دایشوق و ذوق اومده بود که ثنا رو پ یبا کل اون

 کنم؟

 یدوست دار یچ》تکون داد که گفتم:  هیچ یسرش رو به نشونه  یکه تو چشمام بود بهش نگاه کردم. با خوشحال یغم با

 《؟یبشنو

 رو . قتیخب حق-

 کنه؟یناراحتت نم قتیحق-

 خوادیفقط دلم م نه》شد و گفت:  نیو غمگ زونیآو   افهیق کیبه  لیتبد هیاز ثان یخوشحال و خندون تو کسر ی افهیق اون

 《که هست. یزیرو بشونم هر چ قتیحق

 بگم؟ یعنی... یعنی-

 رو بدونم تا آروم بشم. قتیبر من الزم دارم حقدل کنمیخواهش م-

بره چون  رانینکرده خواسته از ا داتیپ یچند روز دنبالت گشته اما وقت دنیتو رو دزد کهنیثنا بعد ا یخب راستش رو بخوا-

داشته، البته سهم  یعمه اش بوده. عمه اش هم براش دعوت نامه فرستاده اون هم هرچ سیرو نداشته اما تو انگل یکس

 .هینه روس ران،یتو ا لتیخودش رو، فروخته و اموال تو رو هم داده دست وک

 《؟یگیراست م یوا》گفت:  یبا خوشحال انایتات

 《؟یتو ناراحت نشد االن》تعجب نگاهش کردم و گفتم:  با

 داره؟ یمگه ناراحت ونهیشم؟ دبرم دنبالش چرا ناراحت با تونمیثنا زنده است و م دونمیم یچرا ناراحت باشم؟ وقت-

 《یخوشحالم که خوشحال یول یناراحت ش دیبدونم؟ گفتم شا چه》باال انداختم و گفتم:  ییا شونه

 《.یلیدوست دارم خ یلیخ دلبر》کردم که گفت:  بغلش

 .ونهیهم دوست دارم دمن-

 《.سیبرم انگل دیاما بعدش با یکن دایرو پ سیکمکت تا ادر آمیمنم باهات م پس》جدا شد و گفت:  ازم

 منم اومدم باهات. دمیشا-

 .مینقشه نکش ندهیبهتره از االن واسه آ یول یچه عال-

 .میکشیباشه نقشه نم-

 

 

 

 《دَدَر ُددُر. میبر میخوایرو جمع کن که م التیوسا》و گفت:  دیخند

 .رهیبگ لطیزنگ بزنم و بگم واسه دو نفر ب اوشیباشه اما قبلش به س-

 باشه زنگ بزن.-

 《؟یدل بله》زنگ زدم که جواب داد:  اوشیس به

 اوش؟یس یخوب-

 ؟یتو خوب یمرس-

 اوش؟یمنم خوبم، س-

 بله؟-

 .یتات یهم واسه  یکیواسه من و  یکی ر،یبگ لطیدو نفر ب یخواستم بگم که برا-

 ؟یندار یخب کار رم،یگیباشه م-

 خداحافظ. گهینه د-

 خدانگهدار.-

 《شد. فیرد》گفتم:  انایرو قطع کردم و رو به تات تلفن

 《حاضر شو. پس》زد و گفت:  یچشمک

 .میامشب پرواز دار نیحل کرد و  گفت بهمون که هم هاطیبل اوشیس کهنیاز ا بعد

 ه؟یکه پرواز همدان ک میدیفرودگاه پرس یو از پرسنال میرفت انایهمراه تات میدیرس ی. وقتمیشد یتاکس سوار

 《چک کنم! دیبذار اوم》گفت:  که

 《پروازه. گهیساعت د میتا ن آهان》گفت:  قهیبعد از چند دق و
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 《ه؟یک یبعد پرواز》: میو گفت میبه هم نگاه کرد یو تات من

 شنبهکیبعد  یهفته -

 وقت پرواز امشب جا داره؟آهان اون-

 بله جا داره.-

 .دیبه من بد لطیدوتا ب شهیپس اگه م-

 لطفا. ییکارت شناسا-

 《.دییبفرما》داد و گفت:  طیبهمون دوتا بل قهیکه بعد چند دق میهامون رو بهش داد ییشناسا کارت

 .مینشست یصندل یرو میو رفت میکرد تشکر

 《ست؟یات ن گشنه》گفتم:  یتات روبه

 .یلیچرا خ-

 .امیب رمیبگ یزیچ کیبذار برم -

 حوصله ندارم. آمیباشه من نم-

 باشه.-

 شاپ بود رفتم. یاز غرفه ها که مثل کاف یکیپولم رو برداشتم و به سمت  فیک فم،یتو ک از

 سفارش دادم. کیتا نسکافه با دوتا ک دو

 غرغر کردن اومد. یکه با کل میجا بخوررو هم صدا کردم که همون انایجا هست رفتم تات جانیهم دمید یوقت

 .میو نسکافه امون رو آوردن که مشغول خوردن شد کیک

 《؟یدل》ت: گف یتات

 جون؟-

 ؟یآیتو هم باهام م سیمن اگه بخوام برم انگل گمیم-

 معلومه که...-

 نه-

 آره. جیگ رینخ-

 《؟یآیواقعا م یعنی》گفت:  یخوشحال با

 《.شمیراه نم مهین قیپس من هم رف یراه نبود مهین قیرف تو》رو گرفتم و گفتم:  دستش

 《بدم. یرو چجور تیهمه خوب نیجواب ا دونمیچقدر ازت تشکر کنم کمه نم هر》زد و گفت:  یلبخند

 فقط خوشحال باش.-

 .میکه از پرواز جا نمون میپا شد عیسر میهامون رو که خورد ینگفت. خوراک یزیچ گهیزد و د یلبخند

 همدان. یبه سو شیو پ میسوار شد دیپروازمون که رس نوبت

 .دیطول نکش شتریب قهیخوابم ده دقاما  دمیخسته بودم که خواب انقدر

 زل زده به من. انایتات دمیرو که باز کردم د هامچشم

 《؟یدیخوشگل ند هیچ》گفتم:  بهش

 !هایخوشگل یلیخ یدلبر-

 《بابا! نه》و گفتم:  دمیخند

دلت  هانیاز ا ریتوپر به غ یکمیروفرم اما  کلیخوشگل، ه یمشک یخوشگل، موها یلبا ک،یکوچ ینیب ،یدرشت مشک یهاچشم-

 از صورتت هم خوشگل تره.

 تییناز طال یموها د،یو خوشگل، پوست سف کیبار یکوچولو، لبا ینیب ،یخوشگل عسل یهاچشم》و منم شروع کردم:  دمیخند

 《.آدیکه به چشم م تتیقشنگ و از همه مهم تر انسان کلیه

 《.میپسر نشد خوبه》: میو با خنده گفت میدومون به هم نگاه کرد هر

 هیشب یلیکه از پشت خ دمینفر رو د کیلحظه برگشتم که  کیروشن بشه.  فمونیتا تکل میتو هتل موند میرفت میدیرس یوقت

 داره؟ کاریچ نجایساشا بود، اما ساشا ا

 .دمیجونم دارم عقلم رو از دست م یاز عشق سوش نیبب

 بود. یهمم یلیکه فردا روز خ میدیخواب میتو اتاقمون و گرفت میرفت یبا تات 
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 خان. سیادر نیدنبال ا میکه بر میحاضر شد عیهردومون سر میشد داریکه از خواب ب صبح

 هامون خمار خواب بود.که هنوز چشم میخسته بود انقدر

 که راننده هم ما رو رسوند. میرو داد سیدوست ادر یآدرس خونه  میکه شد یتاکس سوار

 هاش و رفتارهاش ما رو خندوند.با حرف یداشت و کل یترک یراننده هم ترک بود لهجه  نیا آقا

بود به من گفت:  یمرد خون گرم یلی. خالصه خنهیحرف هاش به دل بش یلیخ شدیباعث م شیترک نیریش یلهجه  اون

 《ه؟یاسم تو چ دخترم》

 دلبر.-

 ؟یبریرو م یک یحاال دلبر خانوم دل-

اش  هیامون رو عوض کرد و کرا هیکه روح میازش تشکر کرد یکل میدیرس ی. وقتمیدیخند یو کل میبهم نگاه کرد انایو تات من

 .میرو هم بهش داد

 سمت در رفتم و زنگ در رو زدم. به

 《؟یمگه سر آورد بله؟》جواب داد:  یزن کیچند دفعه زنگ زدن  بعد

 آره سر عمه اتون رو آوردم.-

 دختر کارت رو بگو! ییواه واه چقدر تو پر رو-

 دارن؟ فیتشر نجایا یدمحم سیادر یآقا-

 ؟یکارشیچ-

 .شناسهیمحتشمم م نیزن شرو یبهش بگ-

 بفرما باال. ؟ییخانوم محتشم شما یوا-

گل  یبود و کل اطیکه سمت چپ و راست ح یداشت اما باغچه ها یکوچک اطی. خونه حمیوارد شد  انایدر رو باز کرد. همراه تات و

 .کردیو قشنگ م یمیرو صم اطشونیح یدرخت  که کل ییرنگارنگ با چند تا

 《.دییبفرما دیخوش اومد سالم》ما گفت:  دنیساله در رو باز کرد و با د یس بایزن تقر کیکه  میسمت در خونه رفت به

سرش  یچادر گل گل کیکه اون خانومه که  میرنگ دو نفره نشست ییا روزهیمبل ف یرو  انای. با تاتمیو وارد شد میکرد تشکر

 《ارم؟یبراتون ب دیدار لیم یچ》کرده بود گفت: 

 ممنون  یچیه-

 آرمیشربت م وانیل کیاالن براتون  شهینه نم-

 داشت رفت. دید میکه ما نشسته بود ییبه ما اجازه بده به سمت آشپزخونه که از جا کهنیو بدون ا 

 و کرم هم استفاده شده بود. ییجا ها از قهوه ا یبود. اما بعض دیو سف ییا روزهیخونه اش نگاه کردم که دکورش ف به

که توش شربت  کیکمر بار وانیکه محتواش دوتا ل ینیس کیبود و به دلم نشست. اون خانوم  یمیصم یلیخونه اشون خ خالصه

 آلبالو بود رو آورد.

 《.میبه زحمت نبود یراض》من تعارف کرد که تشکر کردم و گفتم:  به

 .هیچه حرف نینه بابا خانوم ا-

 《ستن؟ین جانیا سیآقا ادر دیببخش》: دمینشست پرس یهم تعارف کرد. وقت انایبعد به تات و

 رفت. شیپ قهیچند دق نیشما  هم یپا شیچرا بودن اما پ-

 《نامه براتون گذاشته. کی اما》که گفت:  دمیکش یپوف کالفه

 《دوند. قدرنیکه من رو ا نهیبیم ادیز ییمعما لمیف کهنینامه هاش. مثل ا نیکشت ما رو با ا تونسیآقا ادر نیا》: گفتم

 《بهم. دینامه رو بد شهیم》نگفت. گفتم:  یزیو چ دیخند

 بله حتما.-

 سرش درست کرد و رفت. یبلندشد و چادرش رو رو و

 《رو داد که بدم به شما. نیا سیادر》نامه رو آورد و گفت:  کی

 د؟یشیم شونیک-

 همسرشم.-

 آهان خونه خودتونه؟-

 .نجایا میما هم اومد شی. رفتن کسیدوست ادر ینه خونه -

 آها.-
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 رو باز کردم و شروع کردم به خوندن. نامه

 .دیببخش دیرو بخوا ))سالم. راستش

 فکر کردم یراست

 د؟یخوب کردمیفکر م داشتم

 کرد.  دیخواه دایروزها من رو پ نیاز هم 

 ((قیرف

 باشه. یرمز همنیا دیمحتوا ست پس با یهم بنامه اش نیا دوباره

 ))س... ر... د... ا... ر، سردار((

 《کجاست؟ سردار》به زنش گفتم:  رو

 اونجا اسمش سرداره. رهیم شهیهم سیکلبه هست که ادر کی... یسردار؟ تو روستا-

 .میاوف پاشو بر-

 《.رهیها ماون شب دیشب بر دینه با االن》گفت:  زنش

 برم اونجا آخه؟ یشب؟ من چه جور-

 .یشب بر دیبا ینیرو بب سیادر یخوایاگه م گهید-

 باشه-

 

 

 

 .میزنش نذاشت که بر یعنی. میبود سیادر یکال خونه  روزاون

 که به  میکرد یخداحافظ س،یساعت نه بود که از مهتاب، زن ادر شب

 .میکه مهتاب گفت رفت ییهمون روستا سمت

 《پرته. یلیخ یجا کی نجایا خانوم》راننده گفت:  میراه که بود تو

 نجات دادن جون همسرم. یکنم؟ مجبورم برا کاریاما چ دونمیم-

 نگفت. یچیه گهید مرده

 دنبال اون کلبه. میو رفت میاش رو حساب کرد هیکرا میدیروستا که رس به

 《.دیآقا ببخش سالم》که به سمتش رفتم و گفتم:  دمیرو د یمرد کی

 عقب گذاشتم. یصورتش از ترس قدم دنیبرگشت اما با د مرده

 شده بود. دهیمرده کال سوخته بود و پوستش چروک صورت

 《خانوم؟ بله》: گفت

 سر... سردار ک... ک... کجاست؟ یکل... کل... کلبه  دیب... ب... ببخش-

 سردار. یکلبه  گنیکلبه است که بهش م کیکوچه  نیبرو ته ا میرو مستق جانیهم-

 ممنون. یلیآهان خ-

 باشه. یلیاما حواستون خ کنمیخواهش م-

 و رفت. دیراهش رو کش یحرف اضاف چیبدون ه و

 .میمطلق بود. آروم آروم به سمتش  رفت یکی. کلبه تو تارمیکه گفت رفت ییبه سمت همونجا انایتات با

 .دیرسیاز داخل خونه به گوش م ییصدا ها طورنیوحشناک بود و هم یلیخ

به خدا  یدل》با ترس گفت:  انایکه تات واریبه د میداد هیبسته شد. با ترس تک یبد یدفعه در با صدا کیکه  میخونه شد وارد

 《از جلومون رد شد. یزیچ کی

 .یتات یشد یاالتیخ-

 نه به خدا.-

 .میبزن غیاز جلومون رد شد که باعث شد هردمون ج ییا هیاطراف نگاه کردم که سا به

بود  یکلیداشت و ه ینفر که قد بلند کی ی هیباز شد و سا یبد یدر با صدا دفعهکی. میزدیم غیو ج میرو بغل کرد گهید هم

 شد. انینما

 که شدیتر م کیو نزد کیهر لحظه نزد هیکه سا میزدیم غیو ج هیگر ریز میهر دو زد انایو تات من
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 《.جن》: میزد غیهر دو ج انایمن قرار گرفت که من و تات یروبه رو قایدق

 رو. غمونیج نیرو دو برابر کرد همچن انایبلند شد که ترس من و تات ی( مردی)چ یباعث شد صدا که

 حضرت جن. ای کنمیمن االن سکته م یتات-

 نه که از خود جن. یاز قرآن کمک بخوا دیخاک بر سر االن با-

 .خوامیخاک بر سر خودت خب از پادشاهشون کمک م-

 .گهید یعقل نیریش-

 《.یخودت》و گفتم:  میزدیم غیج و

کن و  دایرو پ یمحمد سیادر نیخودتم ا یکن تات حاللم》و گفتم:  دمیکش غیدهنم قرار گرفت. ج یجنه جلو اومد و رو دست

 《بکشش.

 .کنمیباشه باشه حاللت م-

 《؟یدار کاریچ جانیتو ا دلبر》جنه به خودم اومدم:  یکه با صدا رمیرو بستم و هرلحظه منتظر بودم که بم هامچشم

هاش روشن بود و . رنگ چشمزدیهام رو آروم آروم باز کردم و به جنه نگاه کردم. چشماش برق مآشنا بود. چشم یلیخ صداش

 .ترسوندیم شتریمن رو ب نیا

 .ونیکه نه سرش آدمه و بدنش ح ایآدمه   نمیبردم که بب نییپا واشی واشیصورتش حرکت دادم و  یرو رو دستم

 داد. صیتشخ شدیم یمه از اون جن ورزشکار هاست چون ذوزنقه اش  رو به راحت. اه معلودمیرو به گردنش کش دستم

 《؟یکنیم کاریچ یدار دلبر》جنه گفت:  

 . هان؟یستیپس جن ن یآدم باش رسهیکه به نظر م کلتمیصدات آشناست. ه-

 ؟یدلبر واقعا من رو نشناخت-

 ...کهنیا کهنیلحن صداش توجه کردم  ا به

 《؟یدار کاریچ جانیا تو》: گفتم

 .گمیبعد بهت م یبد دیاول جواب سوال من رو با-

 .گمیساشا بعدا بهت م ستیاالن وقتش ن-

 د؟یینجایپس شما چرا ا-

 .میکلبه هر دومون ساکت شد ییروشنا با

 گرفته بود به الل بودنش ادامه داد. یموقع الل مونهم که تا اون انایتات

 یبه خاطر خودتون بود. دشمنا نایا یتون کردم اما همه معطل قدرنیکه ا خوامیمعذرت م ازتون》اومد که گفت:  یمرد یصدا

 《کار شدم. نیمجبور به ا یرد گم کن یدنبال مدارک بودن و من برا نیشرو

 《...یآقا شما》تعجب گفتم:  با

 هستم. یمحمد سیبله من ادر-

 یکلبه  نیمشهد بعدشم از مشهد به همدان حاال هم که ا یاز تهران ما رو کشوند ؟یکار یب یلیخدا وک آقا》: گفتم

 《وحشتناک.

 تهران خونه اتون. آوردمیخانوم محتشم گفتم که مجبور بودم وگرنه تمام برگه ها رو براتون م-

 《.ستیصحبت کردن ن یبرا یمناسب یجا نجایا  میبر دیبفرما》نگفتم که گفت:  یزیچ

 شد. دهیکه دستم توسط ساشا کش میحرکت کرد عینگاه کردم و سر یتات به

 《.یکنیم فیرو برام تعر یچ همه》انداختم که گفت:  یو بهش نگاه برگشتم

 نکنم؟ فیاگه تعر-

به اون اشاره کرد و گفت:  سیکنار کلبه بود که ادر کانیپ کی. میاز کلبه خارج شد یو دستم رو ول کرد. همگ دیکش یپوف

 《.دیسوار ش دییبفرما》

 .مینشست نیهم پشت ماش انایجلو سوار شدن و من و تات سیو ادر ساشا

 حرکت کرد. سیروشن شد وادر نیماش
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 .میازش نداشت یاطالع کدومچیکه ه روندیم ییجا کیبه سمت  سی. ادرمیو وارد شهر شد میروستا خارج شد از

 .ستادیا میکه امروز اومده بود یدر یجلو یمدت نسبتا طوالن کی بعد

شد  ادهیبود نشد االن هم چون زودتر ازهمه امون پ کیاما تو کلبه که نشد تو روستا هم تار اشنمیکنجکاو بودم بب یلیخ

 .اشدمیند

 اشنمیرو قفل کرد و چون پشتش به من بود باز هم نتونستم بب نیکه اون  در ماش میشد ادهیامون پ همه

 ه وارد شد.و زنگ در رو زد و خودش اول از هم میسمت در رفت به

 ه؟یبزرگ زینه ها تعارف، فقط تعارف. مگه چ تیتعارف بزنه. واقع ستیادب بلد ن یب ی کهیمرت

 بود. دهیاش تنگدلش واسه خانم یونکیح یمهتاب رو بغل کرد. اخ سیو ادر میوارد خونه شد یهمگ

 حرفش کپ کردم. دنیبا شن اما

 .یشد تیمامان که اذ دیببخش-

 《مامان؟》زود تر از من به خودش اومد و گفت:  انایاز تعجب گرد شده بود. تات انایمن و تات یهاچشم

 باور کنم. تونستمیعقب گذاشتم. نم یفرد رو به روم قدم دنیبه سمتمون برگشت با د سیادر یوقت

 امکان  نداره. نینه ا نه

 《تو؟》سرم و گفتم:  یرو گذاشتم رو دستم

 باشه. جانینم که اون اباور ک تونستمینم یحت رفتیم جیگ سرم

 《.ستیدر حد من ن گهید نیا》گذاشتم و گفتم:  وارید یرو رو دستم

 دادم و سر خورده نشستم. هیتک واری. به درفتیم یاهیهام سو چشم جیگ سرم

 .دمشیمالیسرم رو با دستم گرفتم و م دوطرف

 شدم. هوشیتر شد و ب اهیو س اهیس واشی واشیهام بود که چشم ریقدر دبه سمتم اومد اما اون انایتات

 

 

 

 (انای)تات

: کردیو زمزمه م کردیرو نگاه م سیشده بود. به ساشا نگاه کردم که با بهت ادر هوشیبه سمت دلبر رفتم اما اون ب باترس

 《ا؟یدار》

دلم بزارم؟ اصال  یرو کجا ایردا نیا یدلبر ول همنیا انایهم تاتساشا من نمیاونم مهتاب خانوم ا سیکه ادر نیا ه؟یک گهید ایدار

 هست؟ یک

 《ه؟یک ایدار》رو به زبونم آوردم و گفتم:  سوالم

 《دلبر خوبه؟ دینیبب لطفا》و گفت:  دیکش یآه سیادر

مقدار  کی شهیخانوم؟ م مهتاب》پام گذاشتم و گفتم:  یو رو دمیدلبر افتادم و به سمت دلبر رفتم. سرش رو کش ادی تازه

 《د؟یاریالکل و آب ب

 .آرمیآره دخترم االن م-

 رو ازش گرفتم. لیمقدار پنبه و الکل اومد. تشکر کردم و وسا کیآب و  وانیل کیخانوم همراه  مهتاب

 دلبر کردم که حس کردم حالت صورتش عوض شد. ینیب کیمقدار الکل به پنبه زدم و نزد کی

 حالت صورتش عوض شد. قهیاما بعد از چند دق هاش باز شد. بهم با تعجب نگاه کردچشم واشی واشی قهیبعد چند دق و

 《آره؟ گه،ید یکنیم یباهام شوخ یدار ایدار》گفت:  سیپام بلند کرد رو به ادر یرو از رو سرش

 بود. یرد گم کن یاسم برا نیا ستین یمحمد سیمن ادر یبگم اسم اصل دیاما با ستیدر کار ن یشوخ-

 《.گهید استیاسمت دار خب》لبخند گفت:  با

 ه؟یبگم اسمم چ تونمینکنم نم دایاما تا پدرم رو پ دیشا-

 خب از مادرت بپرس.-

 امه. هیدا ستیمادرم ن-

 دلبر رفت. ینگاه ها به سمت گوش یدلبر همه  یاما با زنگ خوردن گوش زدیقدم م یکنه ه کاریچ دونستیکالفه بود نم دلبر

 《الو؟》رو برداشت و جواب داد:  شیگوش دلبر

-... 

 ییرزایم یسالم آقا-
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-... 

 کردم. داشیبله پ-

-... 

 《؟ییرزایم یآقا یگیم یچ ؟یچ》با بهت گفت:  دلبر

-... 

 فردا ساعت هفت صبح؟-

-... 

 .کنمیاالن حرکت م نیباشه باشه هم-

-... 

 .میایب نیبا ماش دیبا میایب میتونینم مایبا هواپ-

-... 

 چشم چشم-

-... 

 باشه خدانگهدار-

 《گفت؟ یچ》: دمیرو که قطع کرد پرس تلفن

 .نیاوف گفت فردا ساعت هفت صبح دادگاه شرو-

 《رو بده. مدارک》و گفت:  سیهمون ادر ای ایبعد رو کرد سمت دار و

 مدارک تو تهرانه.-

 《مدارک تهرانه؟ یکه بگ یچوندیهمه پ نیرو ا ما》داد زد:  یعصب دلبر

 《تهران. میگردیبر م ایدار نیو بعدم با ماش میرو بردار هامونلیهتل وسا میریم اول》نگفت که دلبر گفت:  یزیچ ایدار

 .میو رفت میکرد یو از خاله مهتاب هم خداحافظ میحاضر شد عیکه سر میامون موافقت کرد همه

 

 

 

 )دلبر(

 .میداشتیمدارک رو برم میرفتیم دیاما اول با میدیساعت هفت صبح رس قایدق میراه برگشت به تهران بود تو

 .میو به سمت خونه رفت میشد ادهیپ نیاز ماش عیسر میدیرس یراه بود. وقت ایساعت هم تا خونه دار مین

 .دونستمیمدارک رو م یوارد شدم انگار جا ایدر رو باز کرد جلوتر از دار ایدار

خبر  ی. حتکردیبه همه امون نگاه م ی. اما ساشا با گنگمیرفتیبه سمت پله ها رفت و از پله ها باال رفت. پشت سرش م ایدار

 چرا تو زندانه و امروز دادگاه داره. نینداشت شرو

 از اتاق ها رفت. یکیبه سمت  ایدار

 بزرگ نظرم رو جلب کرد. یلیخ یتابلو کی میاتاق که شد وارد

 بود. کیگاوصندق کوچ کیآورد که پشتش  نییتابلو رو پا ایدار

 هم امتحان کرد اما بازهم باز نشد. گهیبار د کیگاوصندقش رو زد که باز نشد.  رمز

 《!ایباش دار عیسر》زدم:  داد

 《ذره فکر کنم. کیباشه بذار  باشه》استرس گفت:  با

 فکر کرد نشد. دوباره

 زدم: ادیو فر دمیکوب وارید یخشم دستم رو مشت کردم و رو با

 《زود زود  زود》

 که درش باز شد. کردمیبه در گاوصندق نگاه م دهیزد و رمز رو زد. ترس یبشکن قهیاز دو دق بعد

 برگه ها رو ازش گرفتم و چکش کردم. یچند تا برگه رو به سمتم گرفت. به تند ایکه دار دمیکش یراحت نفس

و اون مرد که اصل پرونده به اسم  نیکه شرو دمیقلمبه سلمبه نوشته شده بود و فقط فهم یلیخ دمیاز محتواش نفهم یچیه

 .ستین نیرو نشون بدن که بفهمونن کار شرو نیافتاده بود ا ریگ نیا کرده بودن که اگه شرواون بود امض

و حرکت  میشد نی. سوار ماشنییپا میرفت عیسر میزندان بره اما اعدام نه. مدارک رو برداشت دیبا یبه خاطر همکار اگرچه

 .میکرد
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 باشم. دهیرس رید دمیترسی. مدمیجویدستم رو م یبود. به خاطر استرس ناخن ها قهیهشت و ده دق  ساعت

 کجان. دمیشدم و بعد از پرس و جو فهم ادهیپ نیاز ماش عیسر

 سمت اون اتاق رفتم و در رو باز کردم که به

 

 

 

 یواز ر ینفس ستادهیکه اونجا ا یکس دنینگاه کردم. با د ستادیایکه متهم م گاهیهمه با تعجب بهم نگاه کردن. به جا دفعهکی

 .دمیکش یآسودگ

 《.دینیحتما بب دیکردم که با دایرو پ یمدرک کیمن  دیحکم بد کهنیقبل از ا یقاض》: گفتم

 اش گذاشتم. زیم یرفتم و برگه ها رو رو یسمت قاض به

 دیبا》گفت:  یفاصله گرفتم که قاض یقاض زیزدم و از م ی. بهش لبخندکردینگاه کردم که با لبخند داشت نگاهم م نیشرو به

 《.شنیمنتقل م مارستانیبه ت ادیدارن و به احتمال ز سمیساد یعنیهست،  یروان ماریمحتشم ب نیشرو یبشه اما آقا یبرس

از  چارهی. بکردیانداختم. ساشا با تعجب بهمون نگاه م ینگاه کرد،یداشت بهم نگاه م یدیکه االن با نا ام ینیبه شرو ینگران با

 خبر نداره. یچیه

انجام  اومدیاز دستم بر م یتو رو خدا من رو ببخش من هرکار نیشرو》رفتم و با بغض گفتم:  نیبه سمت شرو یسرخوردگ با

 《کردم به خدا... دایدادم. مشهد رفتم همدان رفتم تهران رو گشتم همه جا رو گشتم تا مدارک رو پ

. یداداشم رو دوست دار ،یوست نداردارم دلبر اما تو من رو د دوستت》نگذاشت حرفم رو ادامه بدم و گفت:  نیشرو

 《خودمه. یجواب کارها همنیدلبرم تو من رو ببخش که مجبور شدم تو رو از ساشا جدا کنم ا

 رفتم. رونیو بدو بدو سالن رو ترک کردم و ب دیترک بغضم

*** 

 کایواسه کارش برگرده آمر وادخی... و امروز ساشا ممارستانیرو منتقل کردن ت نیشرو گذره؛یم نیدو روز از روز دادگاه شرو 

 از مشهد برگشتن. روزیهم د هیبق

 ن؟یشرو شیبرم پ خوامیمن نم دیاز کجا فهم دمیاما هنوز نفهم گردهیهم همراهش بر م کلیما

 《!دییبفرما》پا شدم و به سمت اتاقش رفتم. در اتاقش رو زدم که گفت:  عیسر

 《دلبر؟》و گفت:  دیمن دست از کار کش دنیکه با د کردیرو جمع م هاشلیشدم. ساشا داشت وسا وارد

 ن؟یشرو شیبرم پ خواستمیمن نم یدیبدونم تو از کجا فهم خواستمیساشا م-

 یدب یهست اما بعدش گفت یمالز نیشرو یمشکوک بود و بعدش هم تو اول گفت یلیکارت خ خب》زد و گفت:  ییخنده ا تک

مشکوک نشه گفتم حتما حواست نبود  نکهیا یاما برا دیفهم اوشیکاسه ات هست. س مین ریز ییبود که مطمئن بودم کاسه ا نیا

 《.یچون گفته بود دب

 《گو کم حافظه است.گفتن دروغ میقد از》و گفت:  دیخدا. ساشا خند زهیچقدر ت نیبهت نگاهش کردم. ا با

 《.یکن فیرو تعرحاال نوبت توئه که کل ماجرا  خب》نگفتم که ساشا گفت:  یزیرو خاروندم و چ سرم

 وللش یشیخسته م-

 بود تعادلم رو از دست دادم و پرت شدم تو بغلش. یو چون ناگهان دیو خواستم برم که دستم کش 

 من و ساشا رو به هم برسون. یروز کی ایخدا ایخدا اینگاه کردم که زل زده بود بهم. خدا بهش

 پسش زدم و ازش فاصله گرفتم. یرساشا بردار شوهرم. پس س نکهیشدم و ا تمیمتوجه موقع تازه

 《.گمیم باشه》: گفتم

 کردن کل ماجرا. فیو آروم آروم شروع کردم به تعر 

مملکت واسه ناموسشون هشت سال  یناموسن. جوونا یها چقدر ب یبعض》گفت:  تیکه تموم شد ساشا با عصبان حرفم

 《.فروشنیناموسن که ناموس مردم رو م یب قدرنیپست ا یاز آدم ها یشدن اما بعض دیو شه دنیجنگ دن،یجنگ

 《برم تو هم استراحت کن گهید من》هاش تموم شد گفتم: حرف یشه. وقت هیمقدار تخل کینگفتم تا  یزیچ

 رفتم. رونیاز جانب ساشا نشدم و از اتاق ب یمنتظر حرف و

تا دنبال ثنا  سیماجرا خودش رفت انگلهم بعد از اون  انایدلم گرفته بود. تات یلیخ کایبرگشتن آمر کلیساشا و ما شباون

 نگفت  و نذاشت باهاش برم. یچیبگرده و به من ه

 استراحت کنه. یمقدار کیجونم رفته بود روستاشون تا  نهیقصد داشت بره خونه ساسان و من خونه تنها بودم. آد ستاره
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که ناگهان با  کردمینگاه م لمیمبل سه نفره ولو شده بودم و داشتم ف یتک و تنها تو خونه بودم فقط نگهبان خونه بود. رو من

 به خودم اومدم و از جام بلند شدم. یانداز ریت یصدا

 

 

 

 نشستم. نیزم یو رو دمیکش یغیها و شکستنشون ج شهیبه ش ریکه با برخورد ت کردمیترس به اطراف نگاه م با

 که نشسته بودم  به سمت آشپزخونه حرکت کردم. یطور. با ترس همونشدیم شتریها ب ریت یلحظه صدا هر

شدن در آشپزخونه  دهیاومد بتونم از خودم دفاع کنم که ناگهان با کوب یاطرافم نگاه کردم و به سمت کشو رفتم که اگه کس به

 .دمیکش یبلند غینفر ج کیشدن  انیو نما

 نداشت. ییا دهیفا چیمن ه یفت و تقال هادهنم گر یرو جلو یدستمال کیبه سمتم اومد و  مرد

 به خواب مطلق فرو رفتم. هیشد که بعد از چند ثان نیسنگ واشی واشی هامپلک

 کل( ی)دانا

 بود و در فکر دلبر. مایدر هواپ ساشا

 .شدیداشت خودش را از ساشا دور کند، تنگ م یسع یبازآن دختره تخس که هر لحظه با لج یدلش برا یلیکه خ دانستیم

 بود و مشغول بگو بخند با دوستانش. یدر پارت اوشیس

 داده بود. یدرکنار نامزد اش بود و خود را در آغوش او جا ستاره

 نفر بود. کیتخت و  کیبه جز  یلیاز هر گونه وسا یخال یدر اتاق نی. اما شروابدیکه ثنا را ب زدیم یبه هر در انایتات

 هم شده بود. بدتر چیدر حال بهبود نبود که ه حالش

 بکشد. تواندیهرکس را م خواستیشده بود و دلش م تندخو

شروعش از  ستیاز آنها روبه رو شده است که مشخص ن یکیبا  زیحاال ن شد،یدردناک رو به رو م  یکه هر هنگام با اتفاق دلبر

 شود؟یبه کجا ختم م انشیکجاست و پا

 《بله؟》: دهدیجواب م یگوش ی. بدون نگاه کردن به صفحه خوردیزنگ م ن،یمتحشم، پدر شرو یآقا یگوش

 محتشم؟ یسالم. آقا-

 افتاده. یسالم بله خودم هستم اتفاق-

 از افراد قرار گرفته. اونها به قصد ترور کردن اومده بودن. ییعده ا یمحتشم مورد حمله  نیپسرتون شرو یخونه -

 《ونه بود؟خ نیشرو د؟یگیم یچ ؟یچ》محتشم با تعجب گفت:  یآقا

 .شمیممنون م دیایب نجایهمراه بچه هاتون ا دیندارم اما اگه لطف کن یاطالع-

 .آمیچشم االن م-

 راه افتاد. یبا تعجب و ترس از دست دادن پسرش به همه زنگ زد و  بعد به سمت کالنتر محتشم

 

 

 

 یبرا یبود و خبر نداشت چه اتفاق دهیبود و خواب مایراحت در هواپ یالیاما ساشا با خ رفتنیم یبه سمت اداره یبا دلواپس همه

 اش افتاده است.عشق

 افتاده؟ یکه چه اتفاق نیبودند،  نگران از ا سیخانواده در اداره پل کل

 《شده؟ یچ بابا》: دیاز پدرش پرس ستاره

تو  یبدونن ک خواستنیم ایرو داشتن  یقصد کشتن کس کهنیسوء قصد شده و مثل ا نیشرو یخونه  به》جواب داد:  کالفه

 《خونه بوده.

 《فقط دلبر خونه بود و نگهبان. بابا》دهانش گذاشت و گفت:  یدستش را رو ستاره

 《نبوده؟ نیشرو  یعنی》: دیمحتشم پرس یآقا

 نه تکان داد. یسرش را به نشانه  کردیم هیکه گر طورنیهم ستاره

 《.دهیصدمه ند یکه کس مهم خداروشکر》گفت:  یبا خوشحال محشتم

 《ست؟یدلبر مهم ن یعنی》با خشم گفت:  اوشیس

 《.ادهیز رانیها تو ا یپونصد هزار نیاز ا متشهیهزار ق پونصد》نه تکان داد و گفت:  یسرش را به نشونه  محشتم
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بلد  وقتچیه》او را گرفت و گفت:  ی غهیشد و نتوانست خود را کنترل کند و به سمت پدرش هجوم برد.  یعصب اوشیس

 《.یستیآدم ن ستی. دست خودت هم نیآدم صحبت کنمثل  ینبود

 بود که  مطمئن بود االن سالمه. ینیمهم نبود. مهم شرو براشیخورد. ول واریرو گفت و محکم پرتش کرد که محتشم به د نیا

 رفتند. نیشرو یدادن و بعد به خانه  سیو ستاره به اتاق رفتن و هر چه اطالعات داشتن به پل اوشیس

 کنند. قیتحق هاسیاجازه ورود نداشتن تا پل اما

 یبود که غم عالم رو نیبود. ساشا، دلبر را به او سپرده بود؛ اما او نتوانسته بود از دلبر مراقبت کند و ا اوشیدر دل س یغم

 .ختیریدلش م

 

 

 

 )دلبر(

و احساس  دمیدینم یچیبود که ه کیتار رقدنیکه بودم ا یی. آخه جاکردمیرو آروم آروم باز کردم اما کاش باز نم هامچشم

 کورم. کردمیم

 شده؟ یچ نمیمقدار به مغزم فشار آوردم تا بب کی

 ماجرا تو ذهنم مرور شد. یهمه  که

 داره؟ یکه با من دشمن هیک یعنی

 از جام بلند شدم.  

 دست و پام رو نبستن! خوبه! پس

 جام بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم. از

 که در باز نشد. پس در رو قفل کردن. دمیکش نییدر رو پا رهیدستگ

 《شنوه؟یصدام رو م یکس ست؟ین نجایا یکس》و گفتم:  دمیرو کوب در

 《دختر؟ چته》اخمو وارد شد و گفت:  یرزنیاتاق باز شد و پ در

 برم. نجایاز ا خوامیبده من م رتونیخانوم خدا خ یوا-

 《هان؟ ؟یبر یخوایم کجا》گفت:  یتند به

 《ام. خونه》تمام گفتم:  تیمظلوم با

 خونه ات کجاست؟-

 تهران...-

 . آقا کارت داره.ریدوش بگ کیبرو  ایب االی. ستیتهران مهران ن جانیتهران کجاست؟ ا-

 .دنیراحتن. انگار نه انگار من رو دزد نایبرد.چقدر ا ییا گهیو به سمت اتاق د دیدستم رو کش و

 تخت بود نظرم رو جلب کرد. یکه رو یکه لباس قرمز میاتاق شد وارد

دوش  عیسر》اخمو گفت:  رزنیبود. اون پ یاش شدم، لباس کُردناز بود. عاشق یلیرو برداشتم و نگاهش کردم. خ لباس

 《.ریبگ

 گفتم و به سمت حموم رفتم. یچشم

لباس خوشگل رو  رزنهیکمک پ رفتم به رونیاز حموم ب کهنیترسناک بود. با ترس و لرز دوش گرفتم و بعد از ا یلیخ حمومش

 .دمیپوش

 تنم فوق العاده بود. تو

گفت:  دیخودش د ینگاه من رو رو یهاش بود بهم نگاه کرد اما وقتلب یکه رو یبا لبخند مات رزنهیکردم که پ شیمقدار آرا کی

 《که اقا منتظره.  میبر عیسر》

 رفتم. رزنهیپ همراه

 ونه احساس ضعف داشتم. دمیترسینه م گهید

 وجب چه صد وجب.ضعف ندارم چون به خودم اعتماد دارم. کیآب از سرم گذشته حاال چه  گهیچون د دمیترسینم

 نفر سرم رو بلند کردم کی یپا ینفر که با صدا کیو منتظر  میستادیبود. وسط سالن ا یبزرگ یلیخ عمارت
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 کردم. اش نگاه افهیاومد به ق نییاز پله ها پا پیخوشت یلیمرد جوون و خ کی

به دلبر خانوم قدم  به》. اونم به سر تا پام نگاه کرد و گفت: هیبیغر یداداشم. هه داداش. چقدر کلمه  یخوشگل بود جا نه،

 《.یگذاشت رانیفق یپا به خونه  یرنجه فرمود

 《.ستمیسخاوتمند ن قدرنیا شهیفرصت استفاده کن چون من هم نیا از》زدم و گفتم:  یپوزخند

 《.یهست ی. دختر خوشگل و جذاببرمیازت م خوامیکه م ییهر بهره ا پس》متقابل بهم پوزخند زد و گفت:  اونم

 .ستیالزم به ذکر ن دونمیخودم م-

 کنم. دیمن هم گفتم که تاک-

 است؟ انیاست چه حاجت به ب انیکه در ع زیآن چ-

. اوم سوادتم تا دنتیکه پونصد هزار تومان خر ریفق دختر کی. یدیرس نجایخوبه. از صفر به ا خوبه》زد و گفت:  یپوزخند

بارت  یچیه ؟یآوردیها سر در محرف نی. اصال مگه تو از مد و ایدیرس پلمیبه د یسواد یاز ب نیخونه شرو یبود. رفت ییابتدا

 《.این سیهست واسه من ف نیکه صدقه سر شرو ییزای. پس با چیگرفت ادی هم ناو نیشرو یخونه  یرفت ینبود اما وقت

 یکار چیه تونستیهم نم نیهمت خودم نبود شرو اگه》جوابش رو بدم پس گفتم:  دیبا ستمین فیشکست اما من ضع دلم

خودت نظر چرت و پرت  یکه االن هستم برسم. پس برا یینجایکه به ا دمیبکنه. گذشته که گذشت، اما منم کم عذاب نکش

 《نده.

 اوه بله حتما.-

ماه  کیاز اون گذشته  رهیبگ ادیرو  یانواع رقص کُرد دیکالس رقص. با نشیفرستیخانوم از امروز م یگل》گفت:  رزنهیبه پ رو

 《ما خورد. یهم برا یدرد کیدلبر خانوم خوششون اومد و به  نیاز ا دیشا نجایا انیم یتجار خارج  گهید

 《چرا؟》: گفتم

 《چرا؟ یچ》: دیتعجب پرس با

 ؟یدیچرا من رو دزد-

دختر  نیکاغذم کنارت بود که نوشته بود ا کیو  ابونیتو رو گذاشته بود تو ب یک ستیمعلوم ن متیدیخانوم کوچولو ما ندزد-

. در ضمن اگه فرار رو نجات داد و من رو لو داد نیکه شرو یشما. از طرف کس یکه نه مفت برا زیناچ یعنی ،یزینا چ متیبا ق بایز

 .نیبه همراه ساشا و شرو شتنتکیو م کننیم داتیهم پ یکن

رو و اسمم  میزندگ ؟یشناسیپس تو از کجا من رو م خب》با شوک و تعجب گفتم:  قهیاما بعد چند دق دمیکش یو آه دمیترس

 《رو.

 《کنن. قی... تحقیتو تح... ق یخب اسمت رو ن... نوشته بودن. م... منم گگگ... فتم درباره  خب》تته پته افتاد و گفت:  به

. اون کارش رو خب نیاسمی شیپ شیبریم》خانوم گفت:  یخودمون بود. رو به گل یخر خودت یبهش زدم که به معن یندپوزخ

 《بلده.

 چشم پسرم.-

 خانوم. یممنون گل-

خانوم؟  یگل چته》به خودم اومدم و گفتم:  دیخانوم دستم رو کش یگل یبود؟ که وقت یپسره اسمش چ نیتو فکر بودم. ا 

 《دستم شکست.

 《بذار بشکنه. ذاره،یکه با آقا دهن به دهن م یکس دست》اخم کرد و گفت:  بهم

 .گمینم یچیبهت ه دتیسف یبه احترام مو-

 《؟یدیفهم یآیو همراه من م یکنیمانتو تنت م کی》که گفت:  میاز پله ها باال رفت 

که به کمد  داشتمی. آروم آروم قدم بر مدرش رو باز کردم مثبت تکون دادم  و به سمت اتاق رفتم. یرو به نشونه  سرم

خانوم سر  یکه گل ارمیکه تنم بود رو در ب یمانتو و شلوار در آوردم و خواستم لباس کُرد کی. درش رو باز کردم و دمیرس

 《!اریرو در ن لباست》و گفت:  دیرس

 چرا؟-

 .ستین هانیبه شلوار و ا یازین گهیمانتو روش بپوش د کی-

 《شه؟یمگه م وا》تعجب گفتم:  با

 .شهیم نجایآره ا-

 《باش! عیسر》و گفت:  دهیمانتو پوش کیلباسش تنها  یخودشم نگاه کردم که رو به

 .میرفت نییخانوم پا یرو تنم کردم و همراه گل یمشک یو مانتو یمشک شال

 .میشد نیو سوار ماش میرفت رونیدر عمارت ب از
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. اگه فرار نکنم افتهیو ساشا در خطر م نیکنم؟ اگه فرار کنم جون شرو کاریچ دیاب ایبود. خدا ریحرکت کرد. ذهنم در گ راننده

 کنم؟ کاریخودت بگو چ ایخدا کنمیدق م

 .میبود ستادهیخونه ا کی یخدا! به خودم که اومدم رو به رو کنمیخواهش م رو بهم نشون بده یراه کی

 .میشد ادهیپ نی. از ماشییو نقره ا یمشک ینما کیبود.  یکه عال رونشیب ینما

 

 

 

 《باال! ایجونم ب یگل یوا》دختر با ناز گفت:  کیخانوم اف اف رو زد که  ی. گلمیشد ادهیپ نیخانوم از ماش یگل  همراه

بفهم  کمه،یخواهر کوچ  نیاسمی》خانوم جلوتر تر از من داخل شد و منم پشت سرش بودم که  گفت:  یدر رو باز کرد. گل و

 《.رمیگیبد حالت رو م یکرد یاحترام یبهش ب

 《جونم! یتو گل ایب》: گفتیکه م اومدیزن م کی یکه صدا مینگفتم. وارد خونه شد یزیچ

از  یکیدر  از اون نشستم. تیمبل نشست که منم به تبع یخانوم رو یلوکس و با کالس بود. گل یلیخونه اش هم خ میشد وارد

گلم خوش  یآبج》و گفت:  دیخانوم رفت و دستش رو بوس یساله وارد شد. به سمت گل یس بایزن تقر کیاتاقا باز شد و 

 《.یاومد

 .یمرس-

 گهید نیا》خانوم گفت:  یتوجه به من رو به گل یزدم که اون ب یرو که بلند کرد به من با تعجب نگاه کرد که بهش لبخند سرش

 《ه؟یک

 .یبد ادشیرو  یرقص کُرد یمدل ها یماه همه  کیدر عرض  دیدلبر، با-

 چرا؟-

 دختر رو آماده کنه. نیا خوادیهم باز مسابقه راه انداختن و آقا هم م هانیو ا انیب خوانیطبق معمول تجار ها م-

 یهست اما مهم استعدادشه؛ اگه استعداد نداشته باشه من کار خوشگل》به سرتا پام انداخت و گفت:  ینگاه نیاسمی

 《بکنم. تونمینم

 《نکن! دیرو بکن! من رو نا ام تیسع ی همه》جاش بلند شد و گفت: خانوم از یگل

 《.دیرو شروع کن نیاز امروز تمر فرستمیرو برات م لباسات》خانوم رو به من گفت:  یگل

 《؟یالل》گفت:  تیخانوم با عصبان یرو تکون دادم که گل سرم

 آره تکون دادم.  یرو به نشونه  سرم

 《زبونت سه متر بود. یکردیبا آقا دعوا م یکه داشت یوقت》گفت:  که

که واسه من پرو  ستیخاله ات ن ی خونه》و گفت:  دیمانتوم رو کش ی غهیبه سمتم اومد و  یام رو متعجب کردم که عصب افهیق

 《.یاریدر م یباز

 نگفتم. یزیبهش زدم و چ یپوزخند

 ام رو محکم ول کرد و رفت. غهیخانوم هم  یگل

 《.امیتا منم لباس بپوشم و ب اریو شالت رو در ب مانتو》رو بدرقه کرد. بعد اومد سمتم و گفت:  خانوم یگل ن،یاسمی

 باشه.-

 .اومدیبهش م یلیاومد. خ یشمیسبز  یبا لباس کُرد قهیرفت و بعد ده دق نیاسمی

 《!یریبگ یجورنیا دیدستم رو با نیبب》سمتم اومد و دستم رو گرفت و گفت:  به

 《!یکنیم یجورنیاول از همه پاهات رو ا نیبب》رو همونطور که گفت گرفتم و بعد گفت:  دستش

 خب؟-

  یجورنیبعد ا-

 رقص استفاده کنم. یاز شونه هامم برا  دیکه با دادیم حیو بهم توض دنیشروع کرد به رقص و

 یوا》گفتم:  زدمیکه نفس نفس م طورنیهم 《.هیامروز کاف یبرا》گفت:  نیاسمیکه  میدیو رقص میکار کرد یکل روزاون

 《نه؟ ایها استعداد دارم  گمینفسم! م

 .یاستعداد دار ینه خوب-

 《بدم. ادیروش راه رفتن هم بهت  دیبا》بهش زدم که گفت:  یلبخند

 《مگه فلجم؟ وا》تعجب گفتم:  با

 .یسرت قرار رقاص بش ری. خیریبگ ادیروش درست راه رفتن با ناز هم  دیاما با رینخ-
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 《بابا. باشه》تکون دادم و گفتم:  سر

 《خانوم؟ نیاسمی》افتادم و گفتم:  یزیچ کی ادیبودم که  نشسته

 

 

 

 بله؟-

 ه؟یآقا چ نیها اسم ا گمیم-

 کدوم؟-

 کنه؟یکار م ششیخانوم پ یکه گل نیهم-

 ؟یگیرو م دیام-

 ده؟یاسمش ام-

 .دهیآره اسمش ام-

 چند سالشه؟-

 و هشت ستیفک کنم ب-

 آهان خودت چند سالته؟-

 و سه یس-

 .خورهیبهت کمتر م-

 《ام. یجورنیا رقصمیم ادیز کهنیخاطر ا به》به سر و گردنش داد و گفت:  یقر

 آهان.-

شبکه که توش اخبار  کیکه باالخره به  کردیم نییشبکه ها رو باال پا یرو روشن کرد و ه ونیزیتلو نیاسمیکه  میبود نشسته

 جا موند.و گذاشت همون دیرس شدیپخش م

دار بزرگ شرکت محتشم، سهام نیبه عمارت شرو ییعده ا روزید》خبر توجه ام رو جلب کرد:  کیکه  میکردینگاه م میداشت

 شد. دیدلبر محتشم، ناپد ،یحادثه همسر و نیمد و فشن... حمله کردند. در ا

 لیاست. به دل مارستانیو االن در ت افتیمهتم به قاچاق انسان شد اما با کمک همسرش نجات  شیمحتشم چند وقت پ نیشرو

محتشم حمله کردند و قصد جان او را کردند اما به  نیبه شرو مارستانیدر ت شبی. دسمیساد یعنی یروان یماریدارا بودن  ب

 《.افتینجات  یباال و تیامن لیدل

 《؟یچ یعنی》شدم و گفتم:  متعجب بودم که از جام بلند انقدر

 《چته؟ تو》گفت:  نیاسمی

 《ن؟یشرو》بهت گفتم:  با

 مثل من. یکیبوده؟  شیحاال انگار ک-

 《محتشم هم شوهرمه. نیام و شرودلبر محتشم من》برگشتم سمتش و گفتم:  یتند به

 《تو؟ یگیم یچ》انداخت و گفت:  یتعجب بهم نگاه با

 .ییشنویم یکه دار ییهانیهم-

 ...نجایپس... پس تو ا-

 .کشهیو ساشا رو م نیو گفته اگه فرار کنم من رو، شرو دهیآقا من رو دزد دیام نیهم-

 نگفت و به سمت اتاقش رفت. یزیچ

 

 

 

از  ترسمیتوان فرار کردن رو هم ندارم. م یندارم. حت کسچیاز ه ی. خبرگذرهیم نمیاسمی یکه تو  خونه  یماه از روز کی

 پا سوز من بشن. نیو شرو ساشا کهنیا

 و لباس فرستاده بودن. شگریمن آرا یجشن بود و واسه  دیام یتو خونه  روزاون

 .رقصمیاز خودشم قشنگ تر م نیاسمیو به قول  رقصمیقشنگ م یلیداده. خ ادیرو بهم  دنیخوب رقص یلیخ نیاسمی

 《.می! وقت ندارنیبش عیسر》که تو کارو بود، تو دستش بود. بهم گفت:  یاومده بود و لباس شگریآرا 
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 رنگش》کردنش تموم شد و رفت سر موهام و گفت:  شیساعت آرا کیکردنم.  بعد از  شیکه شروع کرد به آرا نشستم

 《کنم؟

 نه نه اصال.-

 وا چرا؟-

 .ادیخوشم نم-

 .کنمیفقط نوکش رو رنگ م-

 بود.  یقشنگ رنگ کرد. فانتز یلیم رو خموها نیینکردم که پا یمخالفت

 قشنگ درست کرد. یلیخوشم اومد. بعدشم موهام رو خ یلیخ

 《لباست رو بپوش. برو》که تموم شد گفت:  کارم

و  دمیداشت. لباس رو پوش یطرح خوشگل یلیخدا چقدر ناز بود. خ یگفتم و رفتم لباسم رو از کاور در آوردم. وا ییا باشه

 .ستادمیحاضر و آماده ا

 《.یدختر چقدر ناز شد یوا》هاش برق زد و گفت: چشم دنمیبا د شگریآرا

 رنگ لباسم بود.ناز بود و هم یلیخ شمینگاه کردم. آرا نهییزدم و خودم رو تو آ یلبخند بهش

 فرستاده بود شدم. دیکه ام ینیرفتم  و سوار ماش نییسرم انداختم. پا یرو تنم کردم و شالم رو رو ییمانتو

 .میستادیا دیدر عمارت ام یساعت جلو مین دبع

 آشنا بود گفت یلیکه خ یمرد یشدم و وارد عمارت شدم که صدا ادهیپ نیماش از

 

 

 

 به به دلبر خانوم!-

 دمتیماه ند کی! یچه خوشگل شد اوه》چند لحظه مکث کرد و بعد با لبخند گفت:  دنمیمواجه شدم. با د دیکه با ام برگشتم

 《ها.

 《.خواستیم نایبودم چشم ب خوشگل》زدم و گفتم:  یپوزخند

 !گهید میپس بگو ما کور-

 .دیشا-

 روم رو ازش گرفتم و به سمت عمارت رفتم. و

به ساز من  یبهت ندارم اما امشب مجبور میو کار یمتاهل دونمیم》بازوش رو به سمتم گرفت و گفت:  دیدر بودم که ام یجلو

 《.یبرقص

 《باشه. یکُرد اصرف》زد و گفت:  یلبخند و

 دیام دنینگاه ها به سمت ما برگشت و با د یکه همه  میدستم رو دور بازوش حلقه کردم. باهم وار شد دمیکش یپوف کالفه

 خب، از جاشون بلند شدن. شناختنیفکر کنم، چون من رو نم

 بامزه کنارش بود  اومدن داخل. یبود و دختر دیام هیپسر که شب کی دمیاز پشت سرمون اومد برگشتم که د ییپا یصدا

 به بار کتک. رنیرو بگ گهیدچشونه؟ االنه که هم نایا ی. واکردنیو اون پسر با نفرت بهم نگاه م دیام

در گوشم گفت:  دیکه ام می. سرجامون نشستمیرفت دادم و به سمت مبل ها لی. مانتو و شالم رو تحومیدو باهم وارد شد هر

 《دلبر! یبرنده بش دیبا》

 د؟یبا-

 برنده شه. مانیا دینبا یبرنده بش دیآره با-

 《مان؟یا》تعجب گفتم:  با

 که با ما اومد. یآره همون پسر-

 ه؟یک گهیاون د-

 دشمنم. یبه عبارت ایداداشم -

 《شرط! کیاما به  کنمیباشه تمام سعم رو م آهان》همون تعجب گفتم:  با

 ؟یچه شرط-

 برم. یاگه برنده شدم ول کن-

 《رو. خودت طورنیوهم کشنیو عشقت ساشا رو م نیشوهرت شرو ،یمن ولت کنم بر احمق》زد و گفت:  یلبخند
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 《کنم؟ کاریمن چ پس》غصه گفتم:  با

 .میکنیاش فکر م هیبعدش به بق یبمون نجایمدت ا کی دیبا-

 جا نبود. گهیهمه اومدن. تو عمارت د واشی واشینگفتم.  یزیچ

 هیهست که اول از بق یکس یبود. )سرچوپ یدختره رفت سر چوپ کی. اول از همه میاعالم کرد مسابقه رو شروع کن یج ید

 (دهیرو تو دستش داره و هماهنگ با رقصش اون هم تکون م یو دستمال ستهیایم

 .دنیهم دستش رو گرفتن و شروع کردن به رقص گهیعده دختره د کی

 فوق العاده بود البته به نظر من. یعنی د،یرقصیقشنگ م یلیخ

از  یعنیواقعا دهنم باز موند.  دیرقص یاومده بود شد. وقت مانیبود که با ا ی. نوبت اون دختردنیرقصیم یکی یکی دخترها

 فوق العاده هم فوق العاده تر بود.

دختره برقصم؟ قطعا نه. چون از  نیا یبه قشنگ تونمیم نیماه تمر کیماه، فقط  کیمن بعد از  یعنی. دمیرقصش ترس دنید با

 .شترهیو ب ستین نیدو ماه تمر یکیحاصل  دنشیرقص نیدختره معلومه رقاصه و ا

 .زدنیو دست م دنیکشیهورا م یبلند یبا صدا تیدختره که تموم شد جمع رقص

مدم. دلبر خانوم. نوبت من که خودم بودم به خودم او یاسم دختر دنیرفت. با شن مانیلباش به سمت ا یرو یبا لبخند دختره

 بود.

 《دارم. مانیا بهت》گفت:  دیجام بلند شدم ام از

 از دخترها گرفتم. یکیرو از  یرفتم. دستمال رنگ گاهیزدم و با اعتماد به نفس به سمت جا یلبخند

 دیرو نا ام دیخودت کمکم کن نزار ام ای. خدادمیکش یقیپخش شد. نفس عم یآهنگ ُکرد کیدخترها دستم رو گرفتن.  اون

 کنم. خنده ام گرفته بود.

 یرفت. سقز ادمی. اسمش هم دمیگرفته بودم به سرعت رقص ادهی نیاسمیکه از  ییزایآهنگ تند بود پس با توجه به چ تمیر

 بود؟ یبود؟ چ

رقصم تموم شد نفس نفس زنون  ی. هماهنگ با آهنگ بودم. وقتذاشتمیقشنگ م یلی. پاهام رو خدمیرقصیسرعت م با

 که چند لحظه همه ساکت بودن. ستادمیا

و  دنیکشیهمه اشون بلند شدن و شروع کردن به دست زدن. هورا م قهیدق کیبد بود؟ اما بعد از  قدرنیا یعنیخدا  یوا

 .زدنیاسمم رو صدا م

 .زدیو دست م کردیبهم نگاه م یبا لبخند دیلبخند به همه نگاه کردم. ام با

 

 

 

 

[Forwarded from اریقلبم طاقت ب] 

 شکرت، شکرت. ایخدا

 .زدیو دست م کردیخورد که با اخم بهم نگاه م مانیبه ا چشمم

 دادم. لشیتحو یحرص درآر لبخند

 《.یبود دلبر، عال یعال》گفت:  دیجام نشستم که ام سر

 ممنون -

برنده شدنت  نیاز ا یخوب یپول》گفت:  کردینگاه م که به اطرافش طورنیهم دیکرد. ام یوربهم زد و روش رو اون یلبخند

 《.میذاریشد با اون رقاصش. بازم مسابقه رقص م طیخ مانیو مهم تر از اون ا رسهیبهم م

 《کجا؟》گفت:  مانینگفتم و بلند شدم که ا یزیچ

 《؟یآیقبرستون م رمیم》گفتم:  یعصب

 نه تنها برو.-

 به سمت آشپزخونه رفتم. یو کالفگ تیو با عصبان واریسرم رو بکوبم به د خواستیدلم م فقط

 نفس خوردم. باز هم بغض کردم. کیو  ختمیبرداشتم و آب ر وانیل کیبود.  نتیکاب یآب رو پارچ

به  ای. خداآرهیاز من پول به دست م یکی. خرهیمن رو پونصد هزار م یکیمن کاالم؟  ام؟لهیوس کیمن واسه همه فقط  ایخدا

 نن؟یبیکاال م کیمن رو به چشم  هانیا یچطور ثابت کنم؟ چطور بگم؟ چرا همه  ستمین ستمین ستم،ین خدا من کاال

 آدمم، آدم. ستمیمن که کاال ن آخه
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 یآخ》که با لبخند گفت:  دمیکش ینیه مانیا دنیرو گذاشتم و به سمت عقب برگشتم که با د وانیو ل دمیکش یقیعم نفس

 《خانوم خوشگله؟ یدیترس

 《.گهید ترسهیخب م نهیلولوخور خوره بب آدم》زدم و گفتم:  یپوزخند

 ؟یبلبل زبونم هست-

 دخلش به شما؟-

 《.ییپرو یادیز》و با حرص گفت:  دیخند

 به خودم ربط داره.-

 بهت بدم. شنهادیپ کی خوامیدلبر م-

 ؟یشنهادیچه پ-

 .دمیمن. بهت حقوق هم م شیپ یایب یرو ول کن دیام خوامیم-

 《گه؟ید خب》لبخند گفتم:  با

 《.کنمیرو واسه ات فراهم م یزندگ نیبهتر》قدم اومد جلو و گفت:  کی

 خب؟-

 《.ینیبیم ایدن نیرو تو ا بهشت》جلو اومد و ادامه داد:  گهیقدم د کی

 《شد؟ تموم》پوزخند و تمسخر گفتم:  با

. چرا زنهیروزهم به من خنجر م کی زننیخنجر م مثل شما که از پشت به بردارشون ییها آدم》نگفت که ادامه دادم:  یزیچ

 الیساخت خ یزنیکه تو ازش حرف م یفردا من رو. اون بهشت فروشنیمثل شما امروز برادرشون رو م یپست یهانزنه؟ آدم

 《پس راهت رو بکش و برو! ستمینامرد ن قدرنیمن جهنمه. من ا یتوئه و برا

 《برو. نجایگفت؟ گمشو از ا یکه چ یدیشن》هم اومد که گفت:  دیام یصدا

 رفت. رونیبهم رفت و از آشپزخونه ب ییچشم غره ا مانیا

 《.یاما از مرد ها هم مرد تر یدختر کهنیدلبر با ا ییخدا》بهم نگاه کرد و با لبخند گفت:  دیام

 نگفتم. یزیزدم و چ نیغمگ یلبخند

 《چت شده؟ تو》گفت:  دیام

 هم نبودم.م وقتچیمن ه یعنی. ستیمهم ن-

 اون. شیپ یبده بر شنهادیبهت پ اومدینم مانیکه ا یاگه مهم نبود ؟یچ یعنی-

سود خودشون ازم استفاده کنن؟  یکاال باشم؟ که فقط برا کی دیبا شهیهم من》نگاهش کردم و گفتم:  یاشک یهاچشم با

من که با همه  شه؟ی. نمییدق دقه ا چیآروم بدون ه یزندگ کی کیکوچ یخونه  کیکنم؟  یزندگ یآدم عاد کیمثل  شهینم

 شمیو منکرش هم نم شستمیو اون رو م نیا نیماش ی شهیهمه سخت نبود. انقدر با حقارت نبود. آره ش نیا میزندگ میندار

 《لجن نبود. قدرنیا میاما زندگ
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ه*ر*زه  کیبه  لیتو رو تبد کهنیخود خواه نباش. حداقل اش ا قدرنیا دلبر》و گفت:  ستادیبه سمتم اومد و کنارم ا دیام

دور انداخته  رهیذره رنگش م کینه نقره که تا  یارزش دار شهیکه هم ییمثل طال یخوبه. اگه کاال هم هست نشی. انکردن

 .شهیم

 《.یض کنکن باورت رو عو یباوره پس سع نیتو هم بر ا ینگاه کن. از هر جنبه. زندگ زیهمه چ به

 .دادمیاما از چند نظرم حق رو به خودم م گفتی. داشت راستش رو مدادمینگفتم. از چند نظر بهش حق م یزیچ

 《.میجانیوقته ا یلیخ رونیب میبر پاشو》گفت:  دیام

 رن؟یها ممهمون یپس ک-

 ؟یخسته شد-

 شه؟ینم نیاسمی یخونه  رمیآره من م-

 .جانیهم یآیبه بعد م نینه از ا-

 ؟یواسه چ-

 تمومه. یکارت با رقص ُکرد گهیچون د-

 《شروع شده؟ یعرب حتما》و گفتم:  دمیخند
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 دیشا-

 《انسان. کی. البته به عنوان یخوب  بهم کمک کن یلیخ یتونیم یدار استعداد》تعجب بهش نگاه کردم که گفت:  با

 《.ییپرو یلیخ》و گفتم:  دمیخند

 .میرفت رونیاز آشپزخونه ب باخنده

هم رو  هنوز》لحظه گفت:  نیآخر مانیرفتن که ا یگریپس از د یکیها سه شب بود، شب هم که نه صبح بود، که مهمون ساعت

 《حرفم هستم.

 نباش-

 .سازمیکرد بدون من هستم و از تو آدم معروف م تتیاذ دیروز ام کیاگه -

 خودت. یشهرتت ارزون-

 نگفت و رفت. یزیچ گهید مانیبه سمتمون ا دیاومدن ام با

 《زد؟یم یزر چه》با حرص گفت:  دیام

 شر و ور یچیه-

 خب اون شر و ور ها رو بگو!-

 .یحساب کن یتونیکرد من هستم و رو من م تتیاذ دیاگه ام گفتیاوف م-

 《.یور کی مانیا نیسمت ا یریرفتارم رو باهات درست کنم وگرنه م دیبا اوه》گفت:  یشوخ به

 《رفتارت باش افتاد؟ مراقب》گفتم:  یجد افهیبعد با ق یول دمیخند

 آره بابا جا افتاد.-

 نگفتم. یزیو چ دمیخند
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 شلوار برداشتم. کیو  شرتیت کیاتاقم رو بهم نشون داد. رفتم داخل و اول از همه به سمت کمد رفتم.  دیام

 گرفتم. یدوش حساب کیوردم و رفتم داخل حموم هام رو در آلباس عی. سرخواستیدلم حموم م یوا

 آروم شد. یلیخدا بدنم خ یوا

 .رونیو رفتم ب دمیرو پوش هاملباس

 رنگ خورد. یو سشوار رو زدم به برق تا موهام رو خشک کنم که چشمم به الک پسته ا نهییآ یجلو رفتم

 اون روزها. ادیتلخم افتادم،  یگذشته ها ادی. کردیم ینیروم سنگ یگذشته افتادم. فشار عصب ادی دوباره

 به گذشته( ی)فلش بک

 گفتنیکه بهم زور م ییکه با کسا ییرو از کل کل ها و دعوا ها نیبودم و ا یطونیش یخونه امون نشسته بودم. دختر بچه  تو

 .دیفهم شدیم

 .نیمیدوستش س شیهام خونه نبودن. دلناز هم باز رفته پو داداش بابام

 .نیمیاز س آدیبدم م قدرنیا

 نچسب. یدختره  شیا شیرو دارم من اون رو دارم من فالن رو دارم. ا نیمن ا گهیم یپز پزوئه ه یلیخ

 سرم رو برگردوندم مامانم نبود. یتو فکر بودم که وقت قدرنیکنارم نشسته بود اما ا مامانم

حشمت  گفتیم شهیحشمت آقا رفتم. مامان هم یانداختم. به سمت خونه  کمونیکوچ یبه کل خونه  یجام بلند شدم و نگاه از

 آقا رو مثل باباش دوست داره.

 .بوسنیرو م گهیحشمت آقا و مامانم دارن همد دمینبود. رفتم تو آشپزخونه که د یخونه اش باز بود. داخل که شدم کس در

 شدم. میرفتم پشت پرده قا عیسر

 .دمزیم دیها رو داون یواشکی و

که ناگهان  دنیبوسیرو م گهیهمد طورنی. مامانم و آقا حشمت هماومدیبهش م یلیبود که خ ییلباس پسته ا کیمامانم  تن

 در اومد که یصدا
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 پرده نگاه کردم. ی. از الدادیبد بد م یهااومد که فحش ییداد دا ی. صدانهیشدم که من رو نب میپشت پرده  قا عیسر
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. اما لپش رو. خب مامانم داره بوسش کنمیمنم آقا حشمت رو بوس م کنن؟یم کاریمامان  و آقا حشمت رو زد. خب مگه چ ییدا

  ه؟یمگه چ کنهیم

 بزرگ برداشت. یچاقو کی یی. داهیمرده خوب یلیحشمت خ آقا

رو نکن. تو رو خدا به دلبر فکر کن اون هنوز بچه است اون هنوز فکر  کارنیرو خدا داداش ا تو》افتاد به پاش و گفت:  مامان

 《باشه تو رو خدا. یکیکه رنگ لباسمون  نهیا الشیو خ

رنگ لباس مامان لباسم هم شهیو من هم میدیخریلباس م بارکیبود. ما هر سال  ییلباسم نگاه کردم. لباس من هم پسته ا به

 بود.

که بعدا نگن مامانت هر*ز*ه  کنمیرو م کارنیهم به خاطر دلبر ا من》امان توجه نکرد و گفت: م یهااصال به حرف ییدا اما

 《است.

. داشتم دی. بعدش هم مامان رو پرت کرد و سرش رو برنیرو بلند کرد و اول چاقو رو زد تو قلب آقا حشمت که افتاد زم چاقو

 مگه مامان من گوسفنده؟ ای. خدادمیلرزیبه خودم م

 .دنیکش غیو ج هیگر ریزدم ز دفعهکی

 قطره اشک هم از چشمش اومد. کیزد و  یمن لبخند دنیاومد پرده رو کنار زد. با د ییدا

 《جون من رو ببخش. ییدا دلبر؟》و گفت:  دیرو بوس سرم

 به سمت آشپزخونه رفت و چاقو رو به سمت قلبش برد و زد تو قلبش. و

. بدنم دنیکش غی. شروع کردم به جدمیترسیاز جنازه م شهیمامان و آقا حشمت. هم یازه جن یلبخند افتاد رو کیهم با  ییدا

 .دمینفهم یزیچ گهیهام بسته شد و د. چشمرفتیم جی. سرم گدیلرزیم

مامان و آقا حشمت  دنیبوس یمعن دمی. بعد چند سال تازه فهمافتادمیاون خاطرات م ادیو  زدمیم غیسال فقط تو خوابم ج چند

 ه؟یچ

 ناموسش پر پر شده خودش رو کشت. دید یداشتم که وقت یرتیبا غ ییچه دا دمیچند سال فهم بعد

 منم که شده مامان و آقا حشمت رو کشت. یخاطر آبرو به

دوسشون داشت پرت شد و  یلیکه خ یو حواسش از من و دلناز کردیاز مرگ مامانم بابام با مواد خودش رو آروم م بعد

 من و دلناز تباه شد. یشروع شد و زندگ الیدادمهر و دان وش،یه سلطنت دارموقع بود کاون

 

 

[Forwarded from اریقلبم طاقت ب] 

 )زمان حال(

 

 دوباره جنون بهم دست داد. مییدا یسر مامانم و خودکش دنیبر ریتصو یادآوریاتفاقات گذشته و  یادآوری با

حرکت  کیبردم و با  زیم یهالیکه شکست. دستم رو  به سمت وسا نهییرو برداشتم و پرت کردم سمت آ یالک پسته ا اون

 کرد. جادیا یبد یهمه اش رو پرت کردم که صدا

 زدم. کارهام دست خودم نبود. به سمت تخت رفتم و پتو و ملحفه هاش رو پرت کردم وسط اتاق. غیج

 . به سمت کمد رفتم.کردمیپرت م هارولیو وسا زدمیم غیج

 .زدمیو اسم خدا رو صدا م زدمیم غیهارو پرت کردم وسط اتاق. جلباس یرو باز کردم و همه  درش

 داخل شد. دیباز شد و ام یبد یدر اتاق با صدا دفعهکی

 اومده تو اتاق. دینه انگار که ام انگار

 《شده؟ یچ دلبر》گفت:  دیرو پرت کردم که ام هالیوسا

 《نبود. تو بهم بگو! بگو تا باور کنم. تیها خواب بود واقعاون خدا》رو ندادم و داد زدم:   جوابش

 .کردمیها رو پرت ماومد سمتم بازوم رو گرفت و فشار داد اما بهش توجه نکردم و لباس دیام

 .هیگر ریبهم زد که بهش نگاه کردم و زدم ز یایلیمن رو برگردوند و س دیام دفعهکی

 کنم. هیبود که من خودم رو تخل یتلنگر دیام یلیس انگار

 《باش دلبر! آروم باش. آروم》بغلم کرد و گفت:  دیام

 .کردمیرو صدا م مییو اسم دا کردمیم هیتوان پس زدنش هم نداشتم. گر یبغلش معذب بودم اما حت تو

 .آوردیرو  به درد م یهام بود که دل هر سنگ دل ادیاراده بود. فر یهامم باشک نیا یحت



Roman-City.ir 
 قلبم طاقت بیار رمان

 

https://telegram.me/romancity 139 

 

منم  ای! خداگهیبگو دروغ بود! دِ بگو د ا؟یخدا》. داد زدم: نیاومدم. زانو هام هم سست شد و افتادم زم رونیب دیل امبغ از

به  شهیآره اما هم خونمیوار دوست داشت. نماز نم ونهید شهیهم یول یخوش بهش نشون نداد یرو بارکیکه  یدلبر. دلبر

 ه؟یگناه من چ ایکردم من رو ببخش. خدا یبخونم اما عهد شکن نمازبهت قولم داده بودم که  ادمهی. ادتمی

 《اومد؟یاون بالها سرم م دیبا یکه تو اوج کودک هیمن چ گناه

 

 

[Forwarded from اریقلبم طاقت ب] 

 《هم بخواب.دست و صورتت رو بشور بعدش پاشو》و گفت:  دیدستم رو کش دیام

نگاه  نهییآ یام تو افهیرفتم. آب رو باز کردم و به ق ییم؛ به سمت روشورفت یبهداشت سیافتاده به سمت سرو یها باشونه

 کردم.

 .کنهیهام باد مچشم کنمیم هیگر یوقت کهنیبدم ا اتیاز خصوص یکی

 بود. دهیو روم پر رنگ

 یرو دمیو دستم رو پر آب کردم و پاش دمیکش ی. آهکشمینم گهیبره؟ به خدا د ادمیاون صحنه ها از  شهیم یچ ایخدا

 صورتم.

 اتاق نبود. یتو دی. امرونیکارم تموم شد رفتم ب یوقت

 برداشتم و به سمت تخت رفتم. نیپتو رو از زم کیها و از بالشت یکیخوبه درک کرده و رفته.  باز

 خواستیهم نفروخته بود همون روز م دیفکر و ذهنم پر شده بود از مادرم که جسمش رو فروخته بود، شا دمیکش دراز

لکه دار بشه. خودش رو کشت؛ اول واسه  شیو نذاشت مامانم پاکدامن دیسر رس یی. دادیسر رس مییخودش رو بفروشه که دا

 و ناموسش دوم واسه من. رتشیغ

 واسه من؟ چرا

که از مرگ  یمن نگاه کنه و من با نفرت بهش نگاه کنم. نفرت یکه اگه باشه و هر لحظه تو چشما دیترس نی. از ادیترس چون

 مادرم منشا گرفته بود.

 ییخفت رو گرفت. دا نیا یجلو ییو دا بردیما رو م ی. اون داشت آبرواومدیمن ازش متنفر نبودم بلکه از مادرم بدم م اما

 جونم روحت شاد باشه، روحت شاد باشه.

 کیاما مادرمه و ته دلم  آدیدم مروح مادرم هم شاد باشه. تو ببخشش. هر چقدر هم گناه کرده باشه و بگم ازش ب ایخدا

 کوچولو دوسش دارم.

 فرو رفتم. یقیآروم آروم گرم شد و به خواب عم هامچشم

 اتفاقات بد برام خاطره هم داشت. یکه با همه  یی. خونه امیدوران بچگ یرو باز کردم. تو خونه امون بودم. خونه  هامچشم

از کجا در  نیکه. پس ا مینداشت یقد نهییآ وقتچیکنار در بود. اما ما ه یقد نهییآ کی دمیدر که رس یاز جام بلند شدم. جلو 

 اومده؟

 ییهالباس دنیهام نگاه کردم. با دبود. به لباس شهیام که مثل هم افهیبه خودم انداختم. ق یبه سمتش رفتم و نگاه الیخیب

 قدم به سمت عقب برداشتم. کیکه تنم بود 

 ...ناینبودم پس ا شتریده دوازده ساله ب یبچه  کیموقع که من  که ازشون متنفر بودم. اما اون یرنگ ییپسته ا یها لباس

 تو خونه نبود. کسچی. انگار هاومدینم ییرفتم. صدا رونیاز خونه ب باترس

 شونه ام نشست. یرو یکه دست داشتمیآقا حشمت باز شد. با ترس به سمت عقب قدم بر م یخونه  در

سرش به حالت  نیشده بود و به خاطر هم دهی. مامانم که نصف سرش بردمیبرگشتم که مامان رو د عیو سر دمیکش یبلند غیج

 کج  رو بدنش بود.

 کیکه به  دمیهام رو بستم و روم رو ازش گرفتم و دوشده بود. با ترس چشم بیخون ترک یاش با قرمزرنگ ییپسته ا لباس

 خوردم. ییزیچ

 یجورنیبه سمت عقب برداشتم. آقا حشمت بود که چاقو تو  قلبش  فرو رفته بود و هم یرو با ترس باز کردم و قدم هامچشم

 .اومدیازش خون م

 فرار کردم و به سمت در خونه امون رفتم. نشونیزدم و از ب غیج

 دادم به در. هیو تک دمیکش ییرو باز کردم نفس آسوده ا در

 که با لبخند مهربونش نشسته بود و چاقو تو قلبش بود درست مثل آقا حشمت. دمیرو د ییارو که باز کردم د هامچشم
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آب از خون  یچه افتاد که به جالحظه نگاهم به حوض کینبود.  اطیتو ح یتو دلم رخنه کرد و با ترس در رو باز کردم. کس یترس

 پر شده بود.

 .کردنیچند نفر اومد که اسمم رو صدا م یصدا دفعهکیکه  شدیم یهم داشت خون اطیبود و ح ختهیر رونیاز حوضچه ب خون

 ان.مامانم و آقا حشمت پشتم ام،ییدا دمیبرگشتم عقب که د عیسر

 《د؟یخوایم یجونم چ از》و گفتم:  هیگر ریز زدم

 《.ترسمی! من ازت مایجلو! ن این》شد که داد زدم:  کمیاش نزدبا اون سر کج مامان

 《دخترم! نترس》زد و گفت:  یلبخند

 .یستین شتریب فیآدم کث کیبه من نگو دخترم تو -

 افتاده. یچه اتفاق یدونینم یکرد رو نکن، قضاوت نکن. وقت تییکه دا یدخترم توام کار-

 فته؟یقرار ب یهه مثال چه اتفاق-

 تییرو نکردم دا کارنیما اخودم رو بفروشم بخاطر رفاه تو ا خواستمی. برو دنبال سرنوشتت. آره من متیبرو دنبال زندگ-

 نذاشت.

خوشگل  دلبر؟》و گفت:  کمیاومد نزد یی. ازم فاصله گرفت که دادیکه تو بهت بودم اومد بغلم کرد و سرم رو بوس یزمان و

 《؟ییدا

 ؟ییبله دا-

 که مامانت رو کشتم؟ یدیبخش ؟یدیمن رو بخش-

 وجود داره. یخاک یکه تو کره  یهست یمرد نیو با ناموس تر نیتر رتیبودم. به نظرم تو با غ دهیتو رو بخش شهیمن هم ییدا-

 و ازم فاصله گرفت. دیرو بوس سرم

هام رو و چشم دمیبلند کش غیپاشون. ج یهم افتاد جلو ییسر مامانم از بدنش جدا شد و افتاد. قلب آقا حشمت و دا دفعهکی

 بستم.

 بود. یچه خواب بد گهید نی. اختیری. عرق از سر و روم مدمیترس از خواب پر با

 

 

[Forwarded from اریقلبم طاقت ب] 

 حموم و دوش گرفتم. رفتم

 .دادمیکه تو خواب من عرق کردم مثل سگ بو م یانقدر

 یعنیاونه،  ینفر هست که تمام گناه ها برا کی نجایا دونستمیرو گناه کار نم ییمامانم رو و نه دا گهیچرا، اما نه د دونمینم

 .آوردمیمقصرش اونه. واقعا سر در نم

 یروح تر بود نگاه یب شهیهام رو تنم کردم و به صورتم که از هم. لباسرونیساعت بود تو حموم بودم که اومدم ب کی حدودا

 انداختم.

زدم که  بلندم یبه مژه ها ملیکوچولو ر کیمقدار کرم زدم و بعد هم  کیکردم. اول  شیمقدار آرا کیدست به کار شدم  پس

 بشه. یمشک

 خوب شده بودم. یلیرو هم زدم. خ میازدم. رژ لب قهوه ییهلو یگونه رژ

 کنم؟ کاریدرست کنم اما باطنم رو چ شیبا آرا  تونمیرو م ظاهرم

 سرحال نشون داد. شیبا هزارتا آرا شهیرو نم نهیکه غمگ یباطن

 کرده بود. یتو هال نبود. دلم هوس فضول یرفتم. کس نییحوصله به سمت پا یب

 .زدیبود که با تلفن حرف م دیام یاتاق صدا اومد. صدا کیرو رفتم که از پله ها باال رفتم و به سمت ته راه از

 نگاه کردم و باز گوشم رو چسبوندم به در که گفت واریهاش متعجب به در و دحرف دنیشن با

 

 

[Forwarded from اریقلبم طاقت ب] 

 آقا من حواسم به دلبر هست. نیبب-

-... 

 خوب مراقبشم. یلیخب منم خ دیباهاش حرف بزن یو حت دینیدلبر رو بب دیخوایکه نم دونمیبله بله آقا ساشا م-

 رو کنه. کارنیامکان نداشت که ساشا با من ا گفت؟یم یداشت چ نیا
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 《.گمیبه دلبر م یورجنیبود؟ هم خوب》اومد که گفت:  دیام یقهقه  یصدا دفعهکی

-... 

 من. ی. ساشا دشمن منه،  دشمن ابدمیتر کنحس انتقامش نسبت به ساشا رو بزرگ و بزرگ دیآره با-

 بود که تو گوشم بود. دیام یفقط صدا دمیشنیرو نم کسچیه یصدا گهید

 هست؟ بیعج یهاآدم نیا نیب یراز اما چرا؟ باز چه ده؟یدشمن ام ساشا

 .ستی. اما االن نه، االن وقتش ندادیداشت قلقلکم م ییکنجکاو حس

 به سمت اتاقم رفتم. یادیپس با سرعت ز دمیهاش رو شنبفهمه که تمام حرف دیبذارم ام دینبا من

 .دمیکش ییاتاقم شدم و در رو بستم و نفس آسوده ا وارد

 .دمیرو فهم دیام  یشکرت که حداقل نقشه  ایخدا

 .شدمیکه نه حتما از ساشا متنفر م دیشا د،یشا دمیفهمینم اگه

 .شیها پو فکرم مشغول شد. مشغول سال دمیتختم دراز کش یرو

 برادر هام بودم. یسلطه  ریدختر بچه بودم اما ز کیکه من  یوقت

 به گذشته( ی)فلش بک

 .میخوندیدرس م میدلناز داشت با

 《دلناز؟》به دلناز گفتم:  رو

 بله؟-

 چند تا؟ شهیسه نه تا م-

 و هفت تا.  ستیب شهیاوم م- 

 .یآهان مرس-

 اومده بود. رونیاز ب الیها رو حل کردم. دانضرب یادامه  و

 《؟یهو》من و دلناز نگاه کرد و گفت:  به

 《م؟یدار یچ شام》که گفت:  مینگاه کرد بهش

 《شام؟》: میو گفت میو دلناز با تعجب به هم نگاه کرد من

 《د؟یشام. درست نکرد آره》زد و گفت:  یلبخند الیدان

 .الینه داداش دان-

 .دینداره، درستون رو حل کن یبینداره، ع یبیع-

 مینیگذاشتم. خون از ب مینیب یدستم رو رو مینیتو ب ادیز یلیبا حس درد خ دفعهکیکه  نوشتمیهام رو داشتم مدرس ی ادامه

 روانه شد.

 《؟یبلبل زبون هم هست یدرست نکرد شام》د زد: زده بود نگاه کردم که دا مینیکه با پا به ب الیدان به

 《آشغال. یتوام دختره  با》ندادم که گفت:  یجواب

 《شام درست کنم. ستمیبه خدا من درس داشتم از اون گذشته من بلد ن داداش》و گفتم:  ختمیریآروم اشک م آروم

 《.کنمیم تی. باشه. خودم حالیشام درست کن یستیکه بلد ن ؟یدرس دار که》رو تکون داد و گفت:  سرش

 《گه؟ید یداشت درس》هام رو جمع کرد و گفت: کتاب ی همه

 بود. مینیمهم تر از ب یلیهام خاما کتاب اومدیخون م مینیب

 رفت نیزم ریو به سمت ز اطیوسط ح ختیهام رو رکتاب الیدان 

 کنه. کاریچ خوادیم دونستمینم

 .دنیبرامون چسب نخر گهیشون  کردم اما اون سال دکرده بود به زور با چسب درست کتابم رو پاره یکه برگه ها یسراون

 .دنیخرینم ییا گهید زیو چ دنیخریچسب م کیپاک کن و  کیسه تا دفتر و دو تا مداد و  یما سال واسه

 کیکه  میزدیبلکه زبون م میدیتراشیاون رو نم شدیم کیاش کوچنوک یمدادمون تموم نشه وقت نکهیو دلناز به خاطر ا من

 ذره رنگ بده.

 

 

[Forwarded from اریقلبم طاقت ب] 

 《هان؟ ؟یداد یرو به ک مدادت》گفتم من رو با کمربند زد و گفت:  الیبه دان یزود مدادم تموم شد و وقت یلیمن خ پارسال

 من رو بزنه. الیبود که دان نیموقع ترسم نسبت به ااون از
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 کنه؟ کاریچ خواستیاومد. م نیمقدار بنز کیهمراه  الیدان

با التماس  کردمیم هیکه گر یجورنیکنه. به پاش افتادم و هم کاریچ خوادیکتابم. تازه متوجه شدم م یرو ختیرو ر نیبنز

 《رو نکن. کارنیتو رو خدا ا یرو خدا  داداش تو》گفتم: 

 کرد. یزیراش بند اومده بود، دوباره خونکه تازه خون مینیپاش زد تو صورتم که خورد به ب با

 هام انداخت که شروع کردن به سوختن.کتاب یرو تیکبر یرحمیبا تمام ب الیدان

 .کردمیم هیهام نشستم و گرکنار کتاب منم

 نبودم. یمن که دختره بد ایخدا

 نکردم. یخدا من کار بد به ؟یرو لو ندادم پس چرا تو باهام قهر کرد مییهم مامان و دا تازش

 خودت مراقبم باش. اینمازم رو خوندم. خدا دمیرس فیبه سن تکل یهم من از وقت تازش

 .کردیم هیکتابام سوخت. دلناز هم کنارم نشست و اون هم باهام گر ی همه

. دلناز تو هم برو درست رو یکنیشام درست م یشی. دلبر پا منیهم تنتون کن ی! کم مونده مشکگهید بسه》داد زد:  الیدان

 《بخون.

 《برم کمک دلبر؟ منم》گفت:  دلناز

 《؟یدیفهم یخونیدرست رو م یریم تو》داد زد:  الیدان

 باشه داداش.-

 رفتم آشپزخونه. کردمیم هیکه گر یجورنیهم

 خواست؟یم یدرست کردم. چ یبا مامانم ماکارون یروز کی ادمهیدرست کنم. آهان.  یپس چ ستمیبلد ن یمن که آشپز ایخدا

به جاش با زرد چوبه زردش  می. رب که ندارخوادیهم م ی. ماکارونمیبخر میتونیکه گرونه ما نم ینیزم بیاوم س ایسو از،یپ

 آره. کنمیم

 گذاشتم. کین کیپ یتو قابلمه و رو ختمیرو برداشتم و ر روغن

 .زدمیوم با قاشق همش مروش و آروم آر ختمیخورد کردم و ر یخالل یرو خالل ازیپ

 توش. ختمیرو ر ایسو بعدش

 .ختمیرو ر ایسو یجورو همون اومدینم ادمی. هاکردمیم یکار کی دیرو با ایسو اما

 بگم و باز هم من رو بزنه. الیبه دان دمیترسیو م میچون رب نداشت ختمیر ادیمواد. زردچوبه رو ز یتو ختمیو زردچوبه ر نمک

 .دادیم یبد یبو یلیبود و خ اهیبد شده بود. رنگش س یلیموادش خ 

 دستمال قابلمه رو برداشتم و کنار گذاشتم. با

 . کنارش نشسته بودم.کین کیپ یبرداشتم و توش رو پر آب کردم و گذاشتم رو گهید یقابلمه  کی همبعدش

کرد و قابلمه افتاد رو پام و آب جوش هم  ریگ کین کیرو بردارم که پام به پ یجوش اومد خواستم بلند شم برم ماکارون یوقت

 پام. یرو ختیر

 .هیگر ریهم سوخت و قابلمه رو پرت کردم. زدم زو قابلمه رو با دستم گرفتم که دستم دمیکش یبلند غیج ادیسوزش ز از

 بهم زد و رفت. یبهش نگاه کردم که لبخند یاشک یها. با چشمکنهیکه داره بهم نگاه م دمیآشپزخونه بابا رو د یجلو
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 چند نفر اومد. یپا یصدا

 و دلناز وارد آشپزخونه شدن. وشیدار ال،یدان دادمهر،

 《؟یدست و پا چلفت یدختره  یکرد کاریاه چ اه》گفت:  الیدان

کرد قابلمه و آب جوش  ریگ کین کینکردم پام به پ یبه خدا من کار الیدان داداش》گفتم:  کردمیم هیکه گر یجورنیهم

 《رو پام. ختیر

 《؟یدرست کرد هیچ نیاه ا اه》گفت:  یدرهم ی افهیبود نگاه  کرد و با ق یکه مواد ماکارون ییبه قابلمه ا وشیدار

 .زنیریو نمک و زردچوبه م ایو سو ازیتوش پ یماکارون دونستمی. فقط مستمیبلد ن یبه خدا من آشپز وشیداداش دار-

 《؟یچ ینیزم بیرب و س پس》گفت:  دلناز

 《.یستیهم بلد ن یماکارون کیتو سرت مگه دلناز چقدر از تو بزرگتره؟  خاک》گفت:  الیدان

 《.میگرونه و رب هم نداشت ینیزم بیاما س دونستم،یم خودم》از دلناز بدم اومد و گفتم:  یلیخ موقعاون

 《.میدیخریرب م یگفتیم خب》گفت:  دلناز
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 《ن؟یریبه تو چه خود ش اصال》حرص گفتم:  با

 نگفتم. یزیدلبر من که چ-

به  شهیشما هم یمن که شما رو دوست دارم ول آد؟یکردم که انقدر از من بدتون م کارتونیمن چ مگه》و گفتم:  هیگر ریز زدم

 خوامیدلناز گفت مداد م یدو تا بسته اما اون روز وقت یسال دیگیم دیخرینم خوامیازتون مداد م ی. من وقتدیکنیم یمن بد

 《.دیبهش نگفت یچیدلناز گفت ه یاما وقت دیهام رو سوزوند. من گفتم درس دارم کتابنمیبینم دیفک نکن دیدیبراش خر

بهم نگاه  یا مهربونب شهی. دادمهر هم مثل همکردنیبا نفرت بهم نگاه م وشیانگار دلش برام سوخته بود اما دلناز و دار الیدان

 .کردیم

 《سوزه؟یم یلیخ پات》اومد کنارم و خم شد و پام رو نگاه کرد و گفت:  الیدان

 《دکتر؟ میبر یخوایم》آره تکون دادم که گفت:  یرو به نشونه  سرم

 《شده؟ یچ کنهیندونه فکر م یرو حاال کس هایباز یهند نیا دیکن جمع》نذاشت حرف بزنم و گفت:  وشیدار

 《کرده. کاریانگار چ وشم،یداداش دار گهیم راست》گفت:  دلناز

هم ازش  وشیدار یو همه حت شدیبد سگ م شد،یسگ م یآروم بود اما به قول خودش وقت یلیبود که خ یپسر دادمهر

 .دنیترسیم

 《!رونیب دیو دلناز گمش وشیدار》داد زد:  دادمهر

 《داداش... اما》گفت:  دلناز

 《!دیگمش گفتم》داد زد:  یبلند تر یصدا با

 رفتن. رونیو دلناز  از آشپزخونه ب وشیدار

 《.رمیگیبرات کتاب م رمیفردا هم م کنمیخودم شام درست م االن》گفت:  الیدان

 .یاما داداش تو که پول ندار-

 .کنمیجور م ییجا کیاز -

 به من. دهیم رهیگیها کتاب پارسالشون رو م ییو بعد از سال باال کنهیم همیاش معلم تنبداداش. فوق خوادینم-

 شده بود. یجورنیام ا افهیتک عروسکم رو خراب کرد، ق وشیدار یکنه. چون من هم وقت هیگر خواستیانگار دلش م الیدان

 نزد و شروع کرد به مرتب کردن آشپزخونه. ییا گهیحرف د الیدان

 بستش. یرو بهش زدم و با روسر یسوختگپام افتادم که دادمهر کرم  یسوختگ ادیهم تازه  من
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 )زمان حال(

 رفته بود. ادمیغرق گذشته شده بودم که زمان و مکان رو  انقدر

 دردناکم و از  حال دردناکم. خسته بودم، خسته. چشمام گرم شده بود و به خواب فرو رفتم. یبودم، از کودک خسته

 که شب شده؟ دمیچقدر خواب یعنیبود. اوف  کیهام رو باز کردم اتاق تارچشم یوقت

 رفتم. نییبه صورتم زدم و بعد به سمت پا یاز جام بلندشدم. آب الیخیب

 .رفتینخوردم. دلم داشت ضعف م یچیصبح ه از

 به سمت آشپزخونه رفتم. میمستق

 تو آشپزخونه نبود. کسچیه

 چه پره!رو باز کردم. اوه  خچالی در

 که نصفش خورده شده بود نظرم رو جلب کرد. یشکالت کیک یاون همه خوراک نیب اما

 نشستم و شروع کردم به خوردن. یصندل یآوردم و رو رونیب خچالیرو از  کیک

 رفتم. رونیآب هم خوردم و بعد از آشپزخونه ب وانیل کیرو با  کیبه چه خوشمزه است. ک به

 خانوم نظرم رو جلب کرد. یو گل دیام یرفتم که صدا یسمت سالن اصل به

 کنم؟ کاریچ دیبا دونمیسخت تره نم یلیخ یسر نیکردن اما ا یخانوم بازم شرط بند یخب گل-

 پسرم؟ یچ-

 .یرقص عرب یمسابقه  یسرنیگرفتن ا میخب اونا تصم-

 تو فکرته؟ یک-

 دلبر-
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 خوبه.-

 تنش کنه. یبرقصه و بدتر از اون لباس عرب یکه  عرب کنهیدلبر قبول نم دونمیاما م-

 است که نظر بده؟ کارهیدلبر چ-

 .شمیاضافه م رنیمیکه م ییبلکه من هم به اون کسا کشنیخانوم اگه دلبر فرار کنه نه تنها اون رو م یگل-

 به تو داره؟ یچه ربط-

 .یلیربط داره، خ یلیخ-

 ؟یکن کاریچ یخوایخب االن م-

 درستش کردم. ییبهونه ا کیمن با -

 ؟ییچه بهونه ا-

که تانگو  یفارس ایمنم گفتم تانگو  ؟یاونا هم گفتن پس چه رقص م؟یبرقص یما چرا عرب آدیعرب ها از ما خوششون نم نکهیا-

 رو انتخاب کردن

 سخته. یلیپسرم تانگو که خ یوا-

 میاما مجبور دونمیم-

 .ینزیاجبار حرف م یاز کلمه  یه آدی! بدم مدیبسه ام-

 بود. یجورنیا شهیمن هم یزندگ-
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 ؟یخاطرات گذشته رو زنده کن یخوایپسرم بستش کن بازم م دیام-

 ده،یبخش ده،یترسیرو چون دختر بوده و داداشت رو چون از ارثش م تیبابات آبج یمن بزار، بفهم یخودت رو جا ؟یخاله گل-

و اگر پسر دار هم  شدیکه پسر دار نم یمرد کیآدم ندار و پسرش رو به  کی. تازشم دخترش رو به دهینفروخته ها بخش

بابا خواهر  دیفهم یکه ازش تنفر دارم. اون وقت یلیاز دال یکیو بگم  میعصب نیمسر ه مانمی. از اشدیاز ارث محروم م شدینم

 هیآدم عوض کی مانی. ادیو بلند بلند خند ".یدادیم دمیام نیاش اک یکرد یکاره خوب"و اون داده گفت  نیو برادرمون رو به ا

 《.شهینم دایزار هم پکه لنگش تو لجن

 باشه اون برادرته. ینگو هر چ یجورنیپسرم ا-

 برادرم نباشه. اهیصد سال س خوامیم-

 خواهرم نبود؟ نیاسمیاالن خوبه بگم کاش -

 توئه. یبرا ینه، اما اون واقعا خواهر خوب-

 .اریهم ن یدر ضمن اما و اگر اضاف ارین لیدل-

 یکنیخانم شما من رو درک نم یگل-

 یخاله گل ایخانم  یگل ایاوال -

 دونمیکنارت بودم و م ی. من از بچگکنمیخوب تو رو درک م یلیمن خ دوما》ادامه داد:  یاومد و بعد گل دیام یخنده  یصدا

 《کنهیخوشحالت م ایو چ کنهیناراحتت م ایچ

 .یحق دار یخاله گل یحق دار-

 رک و راست جواب بده! کنمیسوال م کی-

 چشم.-

 ه؟یحس تو نسبت به دلبر چ-

 بگم! دیحتما با-

 ه؟یبدونم حسش نسبت به من چ خواستمیشدم. م کنجکاو

 ! حتما! یبگ دیآره با-

 کرد. دیحتما تاک یرو و

 خب... خب... خب من...-

 تو؟-

 کنمیمن فکر م-

 ؟یکنیچه فکر م-



Roman-City.ir 
 قلبم طاقت بیار رمان

 

https://telegram.me/romancity 145 

 

 خب من دلبر رو-
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 انتقام گرفتن. یبرا دونمیم لهیوس کی فقط

 ینگم و خودم رو به نفهم یزیکه نه چ ایدلم خواست بهش بگم   یکنم؟ برم داخل بزنم تو دهنش و هرچ کاریچ دونستمینم

 بزنم؟

 بودم. جیگ یلیو خ دونستمینم

نه برو بزن تو  گفتی. اما قلبم میبهش بد ضربه بزن دیروز با کیبرو تو اتاقت.  عیو سر  اریدر ن یکم عقل باز گفتیم مغزم

 .رمشیبگ راهیدهنش و به باد بد و ب

 شد و به سرعت به سمت باال حرکت کردم. روزیعقلم پ که

 تخت نشستم . یکنم؟ رو کاری. اما چفتهیبهش ضربه بزنم که خودش به غلط کردن ب یجور کی دیکنم؟ با کاریچ دونستمینم

 .ارمیرو در ب یور کیحرص اون  یچه جور کهنی. به اکردمیفکر م داشتم

 کرد برم سراغ اون. تمیاذ دیداده بود اگه  ام شنهادیبهم پ مانیهمون مسابقه افتادم که ا ایجشن  ادی

 ...دیام یبود ول یایعوض یلیپسر خ مانیاکنم. اما  تیرو اذ دیام خواستمیمن بود، که م یبرا یایعال شنهادیپ

 کنم. کاریچ خوامیکه م دونستمیهم نم خودم

 

 

[Forwarded from اریقلبم طاقت ب] 

 رفتم. نییزدم و به سرعت به سمت پا یبه سرم زد. بشکن یفکر دفعهکی

 نشستم. اشیمبل رو به رو یرفتم رو عیهنوز تو سالن بود. سر دیام

 《شده؟ یزیچ》: دیبهم انداخت و پرس یرو بلند کرد و نگاه سرش

 《اما آره. نه》گفتم:  یشدم و تند هول

 آره؟ ایباالخره نه -

 آره-

 شده؟ یخب چ-

 حاال بهت بدم. نیرو از هم یهشدار کی خواستمیم-

 《!شنومیم》کرد و گفت:  زیرو ر هاشچشم

واسه کارهات،  ینیبیم لهیوس کیلحظه متوجه شم تو هم من رو مثل  کی یحت کنمیم دیلحظه، تاک کیخان من اگه  دیام نیبب-

 کار رو با من بکنه؟ نیتونسته ا یکه دلبر چطور یکه خودتم شک کن یجور زنمیبد بهت ضربه م یلیخ

 ؟یافتاد نایو ا لهیوس ادیشده  یچ دفعهکی-

 کنم؟یم دتیر ها اومدم تهدو مثل خ دمیهات رو شنخاک بر سرم حرف گفتمیم گفتم،یم یننه چ یوا

 《آخه... زهیچ خب》تته پته گفتم:  با

 حرفت رو بزن! عی؟سریکنیچرا انقدر مِن مِن م-

گفتم تو هم  نیهم یکه به هدفشون برسن، برا خواستنیم نیاطراف من، من رو به خاطر ا یمردا یهمه  ؟یدونیخب م-

 ...دیشا

 ،یدینفهم شیمسائل اصل یعنیتا آخرش،  یزیباشه  تا از چ ادتیاما تو هم  دمیباشه فهم باشه》رو قطع کرد و گفت:  حرفم

 《.یجمعش کن یو نتون یبش مونیکه  بعدا پش ینکن یکار

ضربه  دیام مان،یکنم. اگه من برم سمت ا کاریچ دونستمی. نمیترم هم کرد جیبودم گ جیگ یجورنیهم دیام ادیبه روت ب توف

 یمن امروز همه  خب》گفتم:  یفکر چیبهتر باشه و بدون ه دیازم؛ اما اگه ازش بپرسم شا رهیگیو حتما انتقام م خورهیم یبد

 《؟ی. اما انتقام از کیخوایواسه انتقام م ییا لهیسمن رو و کهنی. ادمیهات رو شنحرف

شدنمون از اون انتقام با هربار برنده  خوامی. ممانیانتقام از ا ی لهی. خب وسیرک آدیم خوشم》سمتم برگشت و گفت:  به

 《.رمیبگ

 .یگیدروغ م-

 ندارم که بگم. یدروغ-
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 .یگیو دروغ م یکنیمن نگاه م یها. راست راست تو چشمیگیدروغ م یچرا دار-

 میبود گهیدهم یمیصم یمن و ساشا دوست ها یدونیم ایکه آ دونمینم خب》و گفت:  دیکوبیم نیزم یرو تمیرو با ر پاهاش

 《.یدونینم ای

 !یاما تو که سه سال ازش بزرگتر-

 《زر بزنم؟ یذاریم》چپ نگاهم کرد و گفت:  چپ

 《بله، به زر زدنت ادامه بده! بله》گفتم:  یباخونسرد

داشته  یتاوان کی دیکه اون با من کرد با ی. اما کارادیاز بازگو کردنش خوشم نم یمن و ساشا بود که حت نیب یمسائل کیخب -

 باشه.

 کرده؟ یچه کار-

 .میتانگو دار یکه مسابقه  یدیفهم یدیهام رو شنحرف کهنیحد بدون و با توجه به ا نیفقط در هم گهیبعدا خودش به تو م-

 ! یکه خودت هنگ کن یبش عیضا نیتانگو مانگو نکن که همچ یمن رو کال قاط-

 آرهیاز خارج از کشور م ییرقاص حرفه ا کی مانیکه ا دونمی. میندار یوقت شتریهفته ب کی کهنیا یبرا یمجبور_

 .اریرقاص ب کیخب تو هم -

 باشه. یرانیشخص ا کیدوس دارم که  یعنی. آدیخوشم نم-

 .اریب یرانیخب رقاص ا-

 دوست دارم خودم پرورشش بدم.-

 .اریدختر خوشگل که استعدادم داره ب کیخب -

 《اسمش دلبر باشه. خوامیم》گفت:  یعصب

 ادیهم نداره. ز یهم هزار ماشاهلل خوشگله و سر زنده و با استعداد، سنننه بزرگ دوستم دلبر، اون اسم》باز گفتم:  شین با

 《نود سالش باشه. ادیز

 《ه؟یچ یدونیم》و گفت:  دیخند دیام

 بله؟-

 !یتو باش خوامیم-

 تو باش. خب-

 نکن! امیدلبر عصب-

 شه؟یم یکنم چ اتیاگه عصب-

رو  یزیچ کیبده. درضمن بعد اون مجلس  ادیکه بهت رقص  آدینفر م کیبرو بخواب! فردا  پاشو》و گفت:  دیشک یپوف کالفه

 《.الیخیکه... ب یفهمیم

 شانس منه، باشه بابا رفتم.-

بهش اعتماد کنم. اما فعال مجبور بودم  تونستمیجوره نم چیبود. بهش شک داشتم و ه دیام یهاحرف ریفکرم درگ شباون

 خودم رو به خر بودن بزنم.

 خوامیم دونستمیرفتم. نم نیی. از جام بلند شدم. به سمت سالن پاکردیپهلو اون پهلو کردم که پهلو هام درد م نیا قدرنیا

 کنم. کاریچ

شماره ساشا رو زدم، زنگ  یاز الک یدکوره، اما وقت یو برا هینییخوشگل بود که اول فکر کردم تز قدرنیبه تلفن افتاد. ا چشمم

 خورد.

 《الو؟》ساشا اومد که جواب داد:  یشده بود صدا ریتعجب به تلفن نگاه کردم، اما د با

 رو برداشتم. یگوش عیسر

 الو-

 《قطع کن و مزاحم نشو. یجواب بد یخواینم اگه》گفت:  یساشا عصب قهیچند دق بعد

 فقط دوست داشتم صداش رو بشنوم.قطع کنم  خواستمینم اصال

 آدیپول تلفن م ؟یحرف بزن یخواینم》ساشا گوش دادم که گفت:  یهام رو بستم و به صداآرامش نشستم و چشم با

 《ها!براتون

 طرف دلم گرفت که انگار نه انگار که من هستم. صداش اصال ناراحت نبود. کیام گرفته بود. اما از  خنده

 《.کشمیدارم عذاب م یرو ندارم. به اندازه کاف یکیتو  اعصاب》ساشا اومد که گفت:  یفکرها بودم که صدا نیهم تو

 .دونمی. نمدیساشا فکرم رو خوند؟ شا ایخدا تلفن رو قطع کرد و
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 من هم بترسم. شدیو باعث م شدیترسناک م یلیتو شب خ اطیرفتم. ح اطیسمت ح به

 

 

[Forwarded from اریب قلبم طاقت] 

 .دیام ریو درگ نیشرو ریساشا، درگ ری. درگزهایچ یلیخ ریبود، درگ ری. ذهنم درگدمیکش یقیو نفس عم ستادمیا اطیح تو

 بهم نکات راجع به تانگو گفت. یرقاص اومد و کل کیهم گذشت فرداش  شباون

 و... یحالت بزار نیدستت رو ا ،یبذار دیبا یجورنیپات رو ا دونمینم

 .دنیکردن و رقص نیهفته کارم شده بود تمر کیاون   تو

 .میو هماهنگ بش میکن نیمقدار تمر کیو با هم  ادیروز مونده بود به جشن که قرار شد پارتنر ام ب کی

 《؟یدار کاریچ نجایا تو》وارد شد. با تعجب نگاهش کردم و گفتم:  دیمبل نشسته بودم که در سالن باز شد و ام یرو منتظر

 .میکن نیاومدم که تمر-

 .آدیخواهشن برو االن پارتنرم م ؟ینیچه تمر-

 اومده.-

 کو؟-

 《پارتنر توام. من》خودش اشاره کرد و گفت:  به

 《گه؟ید نه》گرد شده گفتم:  یهاچشم با

 با استاد رقص تانگو... یخوایحاضر شو که م عیآره سر-

 《.یبرقص》به خودش اشاره کرد و ادامه داد:  و

 گذاشتم. دیبلند شدم. دستم رو تو دست امو  دمیکش یپوف کالفه

خوب  یلیکه داشتم مسلماً خ ییفشرده ا یها نی. منم با اون تمردیرقصیبا مهارت م یلی. خدنیبه رقص میکرد شروع

 .دمیرقصیم

 وسط اشتباه. نیا یزیچ کی کردمیحس م ایخدا

 ؟یچ یعنیبغلم کنه.  دیبهم دست بزنه، اجازه دادم ام یکس ذارمینم یکه حت یدارم. من دینسبت به ام یبیحس عج کی من

 .افتهیداره م یچه اتفاق ایخدا

 《بود! یبود. واقعا عال یعال》زد و گفت:  یکه تموم شد گالره )استاد رقصم( دست بلند دنمونیرقص

 فاصله گرفتم. دیبه گالره زدم و از ام یلبخند

 هم گذشت. شباون

 شدم. داریاز خواب ب 《خانوم؟ دلبر خانوم؟ دلبر》: گفتیکه م شگریآرا یبا صدا صبح

 ه؟یاوف چ-

 !دیحاضر ش دیبا رهیخانوم د-

هم به سرعت دست   شگریاومدم که آرا رونیگرفتم و از حموم ب یساعت میبلند شدم و به سمت حموم رفتم. دوش ن یکالفگ با

 به کار شد.

درستش  یچه جور نمیبب کردمیداشتم نگاه م نهییکرد و بعد  شروع کرد به درست کردن موهام. از تو آ شیصورتم رو آرا اول

 .کنهیم

 《شلوغ درستش نکن. ادیز》گفتم:  یاز هرکار قبل

 چشم.-

 ساده درست کرد. خوب شده بودم. یلیهم خ موهام

 《بپوشم؟ یدیرو م لباسم》: گفتم

 آره خانوم.-

بود که قسمت پشتش کامل باز  ییکار شده ا یت بود رفت و لباس رو از کاور در آورد. لباس زرشکتخ یکه رو یسمت کاور به

 قسمت جلوش.  طورنیبود و هم

 《.کنمیاون رو تنم نم اهیصد سال س من》گفتم:  تیعصبان با

 چرا؟-

 ترم. نینپوشم سنگ گهیپنج وجب از جلو بازه، ده وجب از  پشت د-

 که. هیلباس خوشگل یلیخانوم خ-
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 ... پ..یمن اون رو ن... م... -

 ... م.و... ش 

 《!یبپوش دیبا》اومد که گفت:  دیام یصدا

 .پوشمینم-

 《نشو. ریساشا رو بزن و اگه امشب خبر مرگش رو آوردن از من دلگ دیق پس》خشم گفت:  با

 《.پوشمیم باشه》گفتم:  یناراحت با

 رفت تنم کردم. دیام نکهیگرفتم و بعد از ا  شگریرو از آرا لباس

 .اومدیمسئله خوشم نم نیباز بود و من اصال از ا یلیاما خ اومدیبهم م یلیخ

 .رونیب میزده بود رفت یخوشگل یلیخ پیکه ت دیپنج عصر بود که همراه ام ساعت

 .سادیفوق العاده لوکس جلومون وا ینیموزیکه ل میبود نیماش منتظر

 سوار شد و پشت سرش هم من سوار شدم. دیکه اول ام کردمیدهن باز داشتم نگاهش م با

 بود. مانیتو عمارت ا جشن

وارد  دیراننده در رو واسمون باز کرد. همراه ام میدیرس یقشنگ بود. وقت رونشی. داخلش صد برابر بشده بودم نیموزیل محو

 .گمیرو م مانیقشنگ بود. عمارت ا یلی. اوه خمیشد

 بود. کیموز یکر کننده  یصدا کردیکه نظر آدم رو جلب م یزیچ نیاول میکه شد داخل

 

 

[Forwarded from اریقلبم طاقت ب] 

 همه بلند شدن. میدادم. تا وارد شد لیدر تحو یو شالم رو جلو  مانتو

 .میمبل نشست یرو میرفت

 خسته بودم و بدتر از اون گشنه. یلیخ

 《کجا؟》: دیپرس دیسمت آشپزخونه رفتم که ام به

 هست بخورم. یزیچ نمیگشنمه برم بب-

 باشه برو.-

 شد. دهیکش یسمت آشپزخونه که رفتم دستم توسط کس به

 《بله؟》رو به رو شدم. با اخم گفتم:  مانیرو که بلند کردم با ا سرم

 !یخوشگلم چقدر ناز شد یآبج-

 《!یبدون دیهست که با ییزایچ کی》نگاهش کردم که گفت:  باتعجب

 ؟یچ-

   !ایهمراهم ب-

 .آمینم رینخ-

 .کنمیخواهش م-

 .میبه سمت باال حرکت کرد عیکنجکاو بودم که قبول کردم. سر انقدر

 《!اشبخون》برداشت و گفت:  زیم یبرگه رو از رو کی. میسمت اتاقش رفت به

 (DNA) یان ا یکردم به خوندن. باالش نوشته بود تستِ د شروع

برگه خواهر و برادر  نیطبق ا مانیمن و ا یعنی... یعنیبود،  مانیمن و ا نیب شیداخلش نگاه کردم. آزما یتعجب به محتوا با

 م؟یا

چطوره؟  شونیزندگ نمی. گفتم حداقل ببگشتمیبود دنبال خواهر و برادرم م یوقت چند》تعجب بهش نگاه کردم که گفت:  با

 یینشونه ها یکنم. وقت دایاز خواهرم پ یینشون ها دیطول کش یلیبود. اما خ یخوب بود. خوب که نه، عال شیداداشم زندگ

پس اون روز تو جشن رفتم اتاقت و  گفتمیبهت نم یچیه شدمیمطمئن نم اکردم اون نشون ها به تو ختم شد. اما ت دایپ

 《.میدرست بود. من و تو خواهر برادر ا شیدادم. آزما شیشونه بود برداشتم و رفتم آزما نیموهات رو که ب

 باور کنم. امکان نداشت. تونستمینم

 《مقدار برام سخته. کی هیقض نیمقدار به من فرصت بده هضم ا کی》گفتم:  مانیبه ا رو

 خوشگلم. باشه. هیباشه آبج-

 《نوبت رقص ماست. ونهید》گفت:  تیبا عصبان دیرفتم ام یحرکت کردم. وقت نییرفتم. به سمت پا رونیاتاق ب از
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 رقص. گاهیتو جارو تکون دادم و همراهش رفتم  سرم

 .دنیرقص. پس با مهارت شروع کردم به رقص یرو متمرکز کردم رو فکرم

 .میجشن بود که اعالم کردن ما برنده شد یآخرا

 بهم زد. یلبخند دی. اممانمیو ا دیبودم که من خواهر ام نیا ریبرام مهم نبود فعال درگ اصال

 《.یبلندم کرد سر》: گفت

 خوشحال بود. یلیخ یبرعکس اون سر مانینگفتم. ا یچیه

 《باال کارت دارم. میبر قهیدق کی》گفت:  دیام

 تکون دادم و همراهش رفتم. ییسر

 .میاز اتاقا شد یکی وارد

 《رو بهت بگم! یموضوع مهم کی خوامیآروم باش چون م خب》تخت نشوند و گفت:  یمن رو رو دیام

 .طورنیمن هم هم-

 پس تو اول بگو!-

 !شنومینه اول حرف تو رو م-

 !یریطالق بگ نیاز شرو دیباشه خب تو با-

 چرا؟-

 چون چون...-

 ؟یچون چ-

 !یبا من ازدواج کن دیچون تو با-

 با من ازدواج کنه اما من خوادیگفت؟ گفت م یچ دیتعجب بهش نگاه کردم. ام با

 

 

[Forwarded from اریقلبم طاقت ب] 

 اما چطور بهش بگم؟اون برادرم بود.  تونستمینم

 کنم؟ کاریرو. پس چ مانیحرف ا  طورنیو هم  کنهیحرف من رو باور نم اون

 《.تونمی. نمدیام شهینم》گفتم:  زدیکه تو تک تک حرکاتم موج م یاسترس با

 《از ساشا کمتره؟ میهه من چ چرا؟》زد:  داد

 《م؟یچ کلم؟یام؟ ه افهیق پولم؟》زد و ادامه داد:  پوزخنده

 منطق شده. یکه چقدر ب کردمیو بهش نگاه م ختمیریاشک م طورنیهم

 《!دی! بفهم امشهی! نمتونمی! نمتونمینم》زدم:  داد

 .شهیخوبم م شه؟یچرا نم-

که داد  کردیهم باز م رهنشیپ یداشت دکمه ها نیزم یدستش به سمت کتش رفت و از تنش درش آورد و پرتش کرد رو و

 《!یتو داداشم یلعنت دِ》زدم: 

 یوگرنه دست به کار دیفهمیم دینبود با یباورش سخته اما راه دونستمی. مکردیشل شد. با بهت بهم نگاه م دیام یهادست

 بزنه. دیکه نبا زدیم

 دلبر؟ یگیم یچ- 

 رو. قتیحق-

 ،یگیم دروغ》خنده اش تموم شد رو به من گفت:  ی. وقتدیخندیخنده. بلند بلند م رینگاهم کرد و بعد زد ز رهیخ قهیدق چند

ازت  کهنهیفقط و فقط ا اقتتیرو چه به خواهر من؟هان؟ تو ل ی*ا*ب*و*ن*یخ* یهر*ز*ه  یدرست دروغ بگو! خب! آخه  تو

 《استفاده بشه.

 نداختم.ا نیی. سرم رو پاستمیمن هر*ز*ه ام؟ اما من هر*ز*ه ن کنهیفکر م دیام یعنیبهت بهش نگاه کردم.  با

 که هستم بشم. اون هم خوردم کرد. ینیتر از ا فیضع دیام یجلو دیبترکه اما نه! نبا خواستیم بغضم

 یاگه خواهرت بودم که آزاد بشم و هرکار میدیم یان ا ی. من و شما تست دمیکن یکار کی  دخانیام خب》بهش گفتم:  رو

 《.کنمیخواستم انجام بدم اما اگه نه باهات ازدواج م

چندتا از موهات  ستیهم به تو ن یازین یعنی. میدیم یان ا یتست د میری. پس، فردا مهیعال نظرت》زد و گفت:  یپوزخند

 《!هیکاف
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 《.باشه》غصه گفتم:  با

 ینکنه ها یلیدروغ گفته باشه! نکنه اون تست اشتباه بوده باشه! نکنه! نکنه! نکنه و خ مانینکنه ا افته؟یم یچه اتفاق یعنی

 .گهید

 !کنمیخودت نجاتم بده بدبختم نکن خواهش م ایخدا

 رو که تا نصف باز کرده بود بست. کتش رو تنش کرد. راهنشیپ یدکمه ها دیام

 رفت. رونیتوجه به من از اتاق ب بدون

رفتم. قدم هام نامنظم بود. سرم  رونی. از اتاق بدمیکش یقیبه هم نخورده. نفس عم شمیرفتم. خداروشکر آرا نهییسمت آ به

 .رفتیم جیگ یلیخ

 نشدم. یزیمتوجه چ گهیرفت و د یاهیهام سرفتم که ناگهان چشم نییآروم از پله ها پا آروم

 

 

[Forwarded from اریقلبم طاقت ب] 

 اومده افتادم. شیکه برام پ یاتفاقات ادیرو که باز کردم تو اتاق خودم بود.  هامچشم

 ست؟یعذاب بکشم؟بس ام ن دیبا یام! تا ک چارهیدر بدبختم! چقدر بمن چق ایخدا

 ش،یداشتم. بازم فکرم رفت به سال ها پ یخوب هیزندگ یزمان کیهم ندارم که دلم خوش باشه  یدرست و حساب یبچگ ایخدا

 من. یکه عذاب آور بود برا شیسال ها پ

 به گذشته( ی)فلش بک

بود به عنوان غذا و از سنگ  ختهیر نیزم یکه رو یخشک ی. از برگ هاکردمیم یدختر اقدس خانوم داشتم خاله باز نه،یسک با

 .میکردیو درشت به عنوان ظرف استفاده م زیر یها

 هاسیپلتو خونه راه افتاده بود.  ییتو خونه. همهمه ا ختنیها ر سیباز شد. پل یبد یدر با صدا دفعهکیکه  میبود یباز مشغول

 ما رو. یهاداداش یمرد ها رو گرفتن. حت یهمه 

 《شده؟ یچ》: دمیپرس نهیسک از

 .رنشونیاومدن بگ کننیو... استفاده م شهیش ش،یحش کهنیاما فکر کنم واسه ا دونمینم-

 ؟یهمه اطالعات رو از کجا دار نیتو ا-

 《.گهیمامانم بهم م خب》گفت:  یخوشحال با

 .نیآهان آفر-

 هم نبود. ییا گهید کسچیما به جز من و دلناز ه ینگفت. تو خونه  یزیو چ دیخند بهم

 .مونمینم ییمنم تو تنها کهنیو خوشحال بودم بابت ا میحاضر شدم که بر یاومد و من با خوشحال عمه

 .ستادمیبا حرف عمه سر جام ا اما

 هان؟ ؟یایکجا ب یخوایتو م دهیورپر یدختره -

 خب عمه جون گفتم منم...-

 《.زمیفقط اومدم دنبال دلناز عز برمینم جاچیشو خفه شو. من تو رو ه خفه》حرف بزنم و گفت:  نذاشت

 .دیاون رو بوس یکه دلناز هم با خوشحال دیدلناز رو بوس وسر

 《من کجا برم؟ پس》بغض گفتم:  با

 نداره. یربط چیبرو! به من ه خوادیهرجا دلت م-

 رفتن. رونیاز خونه ب گهیدو همراه هم دیز رو کشدلنا ودست

خوش  یخودم کل ی. براگذرهیبهم خوش م یکل ییتنها》با خودم گفتم:  یساختگ هیرو قورت دادم و با خوشحال بغضم

 《.گذرونمیم

 .هیخال خچالی دمیبخورم که د یزیرفتم و خواستم چ خچالیبه سمت  و

 《.رمیگیم میکوچولو چاق شدم امشب رو رژ کی》و گفتم:  دمیبه شکمم کش یو دست دمیکش یپوف

 دوسش داشتم برداشتم. یلیکه مامان برام با خورده پارچه درست کرده بود و منم خ یو عروسک دمیچادر مامانم رو پوش رفتم

 زیگل نرگس الال الال عز الال گل پونه الال الال الال》خوندن:  ییرو بغلم کردم و خواستم بخوابونمش. شروع کردم به الال عروسکم

 《مامان دلم تنگه واسه اون خنده هات.

 ؟یچرا رفت ؟یپس چرا تنهام گذاشت یدوستم داشت ؟ییمامان کجا الال》: خوندمیمامانم م یبلکه برا خوندمینم ییالال گهید

 《چرا؟ چرا؟ چرا؟
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 .مییدا خودم  کشته شده بود. توسط یکه جلو ی. دلتنگ مامانم بودم. ماماندیترک بغضم

 ام؟ چارهیمن چرا انقدر ب ایخدا

 بکشم و تو خودم جمع شم. غیکه برق خونه رفت که باعث شد ج کردمیم هیداشتم گر یجورنیهم

 .با جهنم نداره ینباشه خونه فرق یو وقت کنهیهست که کل خونه رو روشن م یالمپ کیاز برق  منظورم

 از خونه کز کرده بودم. ییبزنم. گوشه ا غیج تونستمینم یکه حت دمیترسیم انقدر

محمد پسر عمه ام اومد که  یبکشم. صدا یبلند غیشونه ام قرار گرفت و باعث شد ج یرو یکه دست کردمیم هیگر داشتم

 《منم آروم باش! دلبر》گفت: 

 《؟ییتو محمد》شک گفتم:  با

 آره منم.-

 حالت》در آورد و چراغ قوه اش رو روشن کرد و گفت:  اشبیج باباش بود، از یساده اش رو که در اصل برا یاینوک یگوش و

 《خوبه؟

 《.یلیبده خ یلیحالم خ نه》و گفتم:  هیگر ریزدم ز بازم

 چرا دلبر؟-

 .رمیمن بم خوانیهمه اشون م اد؟یچرا از من بدشون م یدونیمحمد تو م-

 .ستین طورنینه ا-

 .دونمیم رمیمن بم خوانیها ماون گمیکه م طورهنیهم-

 .دیفهم یخواه نمیا لیداره و دل یلیدل یزیدلبر هر چ-

 )زمان حال(

 .دیفهم یخواه نمیا لیداره و دل یلیدل یزی. هر چفهممیمنظور محمد رو م االن

ها هم که اون فهممیبود. االن م یچ یبدشون برا یاون رفتارها فهممیکه من دخترشون نبودم. االن م دمی. فهمدمیفهم االن

 که من رو دوست نداشته باشن. البته االن. دونستمیها مرو حق مسلم اون نیها نبودم و احق داشتن. از پوست و خون اون
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 《.رایبرو چند تا تار موت رو برام ب پاشو》انداخت و گفت:  یاومد و بهم نگاه دیصبحانه بودم که ام  یسفره  سر

 باشه.-

 《افتاد؟ یچه اتفاق شبید》: دمیشدم و پرس مونیپش یول

 واسه اون بود. یفشارت افتاده بود و ضعف کرده بود یچیه-

 آهان.-

 گذاشتمش. یدستمال کاغذ نیشونه چندتا از تار موهام رو برداشتم و ب نیسمت اتاقم رفتم و از ب به

 《!ایب》و گفتم:  دیو دادم به ام نییرو بردم پا دستمال

تازه از اون موقع شروع  تیبدبخت یاگه نباش یول ،یهام جا دارجفت چشم یکه رو یاگه خواهرم بود برمیرو م هانیامروز ا-

 .شهیم

لحظه  کیاما اگه خواهرت باشم  کنمیو بعدش باهات ازدواج م رمیگیطالق م نیاز شرو ،یچیخواهرت نباشم که ه اگه》 گفتم

 《.کنمیو ترکت م کنمینم دیهم ترد

 مونیکه پش دونمیم》به حالت اولش برگشت و گفت:  عیاما سر دمیرو تو چشماش د یمونیو پش دیلحظه شک، ترد کی

 《!شمینم

 .دوارمیام-

 .ادیب شی. منتظر بودم جواب آزمازدمیرفت. تو خونه پرسه م رونیبلند شد و از خونه ب دیصبحانه  ام بعد

 وارد خونه شد. دیام

 《شد؟ یچ شیآزما جواب》سرعت به سمتش رفتم و گفت به

 《رو بدن؟ شیجواب آزما خوانیبه سرعت م یکرد فکر》: گفت

 ؟یخب پس ک-

 .کشهیطول م ییچند هفته ا-

 و به سمت اتاقم رفتم. دمیکش یپوف



Roman-City.ir 
 قلبم طاقت بیار رمان

 

https://telegram.me/romancity 152 

 

 

 

[Forwarded from اریقلبم طاقت ب] 

 ای رمیبگ خوامیرو م میبفهمم برگ آزاد نکهیبودم. منتظر ا شیصبرانه منتظر جواب آزما یگذشته بود و من ب ییهفته ا چند

 شدنم رو. یزندان

رو خودمم خوب  نیا اومدیهم واضح بود. از من بدش م لشی. دلکردیباهام سرد رفتار م یلیخ دیچند وقت ام نیا تو

 .دونستمیم

 .باستیز میبار حس کنم زندگ کیبده بذار حداقل  رییرو خودت تغ رمیتقد ای. خداادیب شیقرار بود جواب آزما امروز

 《رو آوردن. شیجواب آزما حتما》پاشد و گفت:  عیسر دی، امکه زنگ خونه به صدا در اومد میرو خورد ناهارمون

همراه  دی. امدیکوبیام م نهیتو س شهی. قلبم تند تر از هماومدیام در م نهیبه سرعت به سمت در رفتم. قلبم داشت از س و

 تو دستش به سمت من اومد. یبرگه 

 《داره! یبرگه بستگ نیبه ا تیکه زندگ نیدلبر بش خب》: گفت

نود و  شیآزما نیبر ا بنا》پاکتش در آورد و گفت:  یرو از تو شیآزما یمبل تک نفره نشست و برگه  یهم رو دیکه ام نشستم

 نه و نه دهم درصد درصد خون من و تو به هم
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 《.خورهیم

 تعجب به من و بعد به برگه نگاه انداخت. منم با تعجب نگاهش کردم. با

 االن... یشک کردم ول مانیاولش به ا منم

 《؟یتو خوا... خواهر من یعنی ،یعنی》گفت:  دیام

 《درتم.برا نه》زدم و گفتم:  یخودم هم تعجب کرده بودم اما بهش پوزخند نکهیا با

 پلک بزنه بهم زل زده بود. نکهیا بدون

بلند شد و به سمتم اومد. خواست بغلم کنه که اجازه ندادم و پسش  دیلبم بود بهش زل زدم که ام یکه رو یبا پوزخند منم

 《من دست نزن. به》زدم و گفتم: 

 دلبر به خدا من...-

 《هان؟ ؟یخدا تو چ به》رو قطع کردم و گفتم:  حرفش

 《.یناراحت باش دیاومده االن با رتیگ ی*ب*و*نایخ یخواهر هر*ز*ه کی》زدم و گفتم:  یپوزخند

 《.ستین یکنیکه تو فکر م یجورنیدلبر ا نه》گفت:  یتند

 ؟یبگ شهیم ه؟یپس چه جور-

 "نه" یگفت یمزخرف رو دادم، به خاطر انتقام از ساشا بود، اما  وقت شنهادیاون پ یخواهرم دونستمیمن نم یخب دلبر وقت-

منم به  ،یگیرو م نیا یبا من ازدواج نکن نکهیو به خاطر ا یگی. منم فک کردم دروغ میخواهرم یخواستم بترسونمت که تو گفت

من... من  گلم یمن رو ببخش آبج کنمیاون حرف رو گفتم. دلبر خواهش م یاعتراف  کن قتیبهت بر بخوره و به حق نکهیخاطر ا

 که اطراف من هست. یهست ی. تو پاک تر از هرکسیهر*ز*ه باش کیکه  ینکرد یکار چی. تو همونمیواقعا پش

 .شمیخر نم-

 ...دلبر. خدا شاهده که  تک تک حرفام راسته. من فقط گمیدروغ نم-

 مقدار تنها باشم. کی خوامیفقط م د،یباشه ام-

 خواهرم رو بغل کنم؟ یذاریحداقل نم-

 بگم هنوز مثل برادرم دوستش ندارم. تونستمیو بغلم کرد. دروغ نم دینگفتم که خودش منظورم رو فهم یزیچ

 نیفک نکنم همچ د،یها باهاش رفتار کنم اما االن تو بغل امحرف نیبا احساس تر از ا یلیمن خ دیاگه دادمهر بغلم کنه شا یعنی

 رو داشته باشم. یحس

بدونم تو و ساشا  دیکنم؟ اما قبلش با کاریچ دیفکر کنم که با دیاتاقم با رمیم من》و ازم فاصله گرفت. گفتم:  دیرو بوس سرم

 《؟یریازش انتقام بگ یخوایکه م دیاچرا انقدر با هم دشمن
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 تی. تو جذابدآیم یجذاب و با معرفت یلیاما ساشا تو نگاه اول پسر خ م،یدار یبگم؟ من و ساشا سه سال اختالف سن یخب چ-

گرفتم باهاش دوست بشم. بعد از  می. منم جذب شدم و تصمکردیهمه رو  جذب م تشینداشت. جذاب بیکه تو دانشگاه رق

 .شناختنیمهمه ما رو  گهیکه د میشد یمیمدت انقدر صم کی

 《دانشگاه. یگربه ها گفتنیما م به》زد و گفت:  یلبخند
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راه  رانیشرکت تو ا کیبا هم  میگرفت میهنوز دانشگاه ساشا تموم نشده بود. من و ساشا تصم یمن تموم شده بود ول انشگاهد

 ام رفت. هیپول خرج کردم و نصف سرما یحاضر و آماده  بود. من کل زی. همه چرانی. پس من برگشتم امیکن یانداز

 یبه من وارد شد و بعدشم دختر یضرر ماد یکل ومدیهم ن ی. وقترانی. برنگشت اومدیساشا ن اما》و ادامه داد:  دیکش یآه

بهم زد  یی. ساشا ضربه ا، از کنارم رفت. رفتومدیطرفم ن یحت گهیمن ضرر کردم د نکهیبه خاطر ا ،یکه من دوسش داشتم، گل

 《رفت. می. همه چرفت. پولم رفت، عشقم دمید یو هم معنو یمادکه دشمنم هم بهم نزده بود. من هم ضرر 

. پس ی؟نرفتیازش بپرس یرفت ییسر کی. ستین یآدم نامرد نیداره چون ساشا همچ یلیخودش دل یخب حتما ساشا برا-

 قضاوت نکن.

 .دونمیدلبر نم دونمینم-

 مقدار فکر کن. کیاتاقم تو هم  رمیمن م-

 برو. یباشه آبج-

از خون  یکیهست که پشتم بهش گرم باشه.  یکی نکهیخوشحال شدم. خوشحال بابت ا یاسم آبج دنیچرا اما از شن دونمینم

 خودم. از وجود خودم.

 من رو بغل کرد. یبعدش اونم با مهربون یاراده به سمتش رفتم و بغلش کردم. اولش تعجب کرد ول یب

 《!یاستراحت کن آبج برو》و گفت:  دیجدا شدم که سرم رو بوس ازش

 باشه.-

 .دمیدارم من! دراز کش یبیعج هیچه زندگ ایت اتاقم رفتم. خدابه سم عیسر

 .ینکرد بمیرو نص ییا گهیشکرت. شکرت که عذاب د ایخدا

که مشخص نبود  ییا ندهینامعلومم بودم. آ ی ندهی. به فکر آکردمیو فکر م زدمیو بعدش تو اتاقم قدم م دمیساعت خواب مین

 نه. ایآخرش خوش 

 .ذاشتمیم ونیدر م دیرو با ام یزیچ کی دی. بانییپا رفتم

 سالن نبود. یتو

 《د؟یام》. گفتم: بود دهیتختش دراز کش یرو دیبه سمت اتاقش رفتم و بدون در زدن وارد شدم. ام پس

 جانم؟-

 کارت دارم.-

 《!نمیبب بگو》تخت نشست و گفت:  یو رو دیرو باال کش خودش

 .کنمیشت و پتت م زنمیم یبزارم. مخالفت کن ونیبا تو در م خوامیگرفتم م میتصم کیخب من -

 《هم مثل خودم پرو ئه. میکنم آبج کاریچ》و گفت:  دیخند

 《هست! یچ نمیبب دیبا یول بگو》که گفت:  دمیخند

 .نیشرو شیبرگردم پ خوامیخب من م-

 《؟یدار دوستش》گفت:  دیترد با

 《.سوزهینه دوستش ندارم اما خب دلم براش م نه》تند گفتم:  تند

 تهران؟ یبرگرد یخوایم یخب سر دلسوز-

 !ایتو هم با من ب-

 《دلبر! شهینم》کرد و گفت:  اخم

 ستمیدارم. تازه حس کردم تنها ن ییپشتوانه ا کی! تو رو خدا! من تازه حس کردم دیام کنمی. خواهش مشهیخوبم م شهیم-

 دیبرادرمون رو با طورنیمادرم و هم یکنم. راز ها دایبرم و اون راز ها رو پ خوامی. من مکنمیپس تو هم تنهام نذار خواهش م

 کنم. دایکار رو با من کرد پ نیرو که ا یاون کس دی. من بامیکن دایپ

 بوده. یکار ک دونمیمن م-
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 《؟یک کار》گفتم:  ییتعجب و کنجکاو با

 خب... خب کاره... کاره بابامون.-

 《.یتو دخترش دونهینم اون》گفت:  یدتعجب بهش نگاه کردم که تن با

 رو با من کنه؟ نکاریا دیدخترشم با دونهیچون نم ؟یچ یعنی-

 .بهش گفت پدر دی. اصال نباستین یدلبر اون آدم خوب- 

 پس از االن خودم رو بدون پدر احساس کنم؟ مثل گذشته؟- 

 《مگه؟ شهیم یبابات، چ یجا منم》شونه ام زد و گفت:  یرو یزد و دست یلبخند

 《.ییبابا یچیه》بهش زدم و گفتم:  یلبخند

 .دیو گونه ام رو بوس دیخند
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 《؟یرو نگفت نظرت》گفتم:  یتند

 .میبر میتونیبکنم بعدش م ییکارا کی دیخب اول با-

 ؟یمثال چ-

 کشتن تو.-

 《.میرو بزن یحرکت بعد میتونی. بعدش میو فکر کنن مرد یریهمه بم یبرا دیبا》تعجب نگاهش کردم که گفت:  با

 باشه پس از امروز تدارکات رو حاضر کن.-

 باشه تو برو استراحت کن.-

 چشم.-

 .دمیتو اتاقم دراز کش رفتم

**** 

 بودم. دیداداشم، ام یکه تو خونه  گذشتیسال م کی

 افهیمقدار ق کیو  ادیب شگریآرا کیعمارت تو تهران گرفته. امروز قراره  کی دیمن مردم اما زنده ام. ام کننیهمه فکر م االن

 بده. رییام رو تغ

 نشستم. اول موهام رو رنگ کرد. یصندل یوارد شد. رو شگریآرا

 شده بود. یاالن  عسل میمشک یموها

 .اومدیبهم م یلیخ

 کرد. دیرو با مواد سف میجو گندم پوست

 نهییکارش تموم شد به آ یکردنم. وقت میبودن. شروع کرد به گر یتازه جزئ نایعوض کرد. ا یهم چهره ام رو به خوب یآب لنز

 نگاه کردم.

 دلبر رو داشتم. یاما هنوزم ته چهره  عوض شده بود یام به کل افهیمن باشم. ق نیا شدینم باورم

 ها شده بود. یام مثل غرب افهیق

 مبل نشسته بود. یرو دیرفتم. ام نییتشکر کردم و پا شگریآرا از

 دلبر؟》به سرعت سرش رو به سمت من چرخوند و گفت:  دفعهکینکرد اما  ییلحظه اعتنا کیچشمش به من خورد  یوقت

 《؟یخودت

 《خودمم. آره》زدم و گفتم:  یلبخند

 .یاوه چقدر عوض شد-

 .دمیرو نفهم افهیق رییتغ نیا لیاما من دل یلیآره خ-

خانواده  نطوریبابا رو ماست. و هم انیاطراف یچشم ها یتهران همه  میریما م ی. دوماً وقتیهمه مرد یتو برا نکهیخب اول ا-

حالش خوب  نیشرو نکهیالخصوص ساشا چون مثل ا ی. علتو خودشون رو کنترل کنن دنیبا د توننینم نمیمحتشم. ساشا و شرو

 شده.

 《واقعا؟》گفتم:  یباخوشحال

 آره واقعا. اما...-

 ؟یاما چ-
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 .ستیحالش خوب ن ادیزساشا -

 《؟شهیخوب م حالش》و گفتم:  دمیکش یآه

 .یقادر یایتر حاضر شو خانوم در عیسر شاهلل،یا-

 《ا؟یدر》تعجب گفتم:  با

 آره.-

 من که دلبر...-

 .ایدر یشد یاز دلبر بودن در اومد گهینه د-

 《.دمی. فهمباشه》و گفتم:  دمیخند

 ا؟یدر یراست-

 بله؟-

 ؟یدیپوشیلباس م یچه سبک نکهیمنظورم ا یعنیبود؟ یقبال چجور پتیت-

 اسپرت. شتریب-

 .یمقدار عوضش کن کی دیپس با-

 کنم. کاریچ دیبا دمیخودم فهم-

 خوشگل داداش. نیآفر-

 و به سمت باال حرکت کردم. دمیخند

 رو برداشتم. میبلند مشک هیسارفون ریرو باز کردم و ز چمدونم

 پام کردم. رنگم رو یقد نود سبز لجن شلوار

 رو هم برداشتم. یاسپرت سبز لجن فیک کیو  یسبز لجن یکتون کیرو تنم کردم و  میجلو باز مشک یمانتو

 .ختمیرنگم رو کج تو صورتم ر یعسل یموها

 .دمیرو هم پوش میسبز لجن شال

 .گهیلجن شده بودم. واهلل د هیشب کال

 .یقادر ایبود. در ایدر یمتعلق به دلبر نبود برا کدومچیه پینه ت افهینشناختم. نه ق دمید نهییرو تو آ خودم

. واهلل مونهیاون م یمدت تو خونه  کیبرگشته و  هیکه تازه از ترک یکنه. دوست یاز دوستاش معرف یکیمن رو  خوادیم دیام

 .رمیدوستم که پسر هم باشه نم یخونه  اهیصد سال س تیمن تو واقع

 《!یشد یعال اوه》گفت:  دنمیبا د دیآماده بود. ام یرو برداشتم. همه چ لمونیوسا

 《کنم؟ کاریندارم چ موریمن که اونجا گر خب》: دمیزدم و تشکر کردم و آروم پرس یتلخ لبخند

 .مینفر رو آماده کرد کی-

 《م؟ییکجا》: دمیپرس دیشدم از ام داریب یحرکت کردم. تو طول راه کال خواب بودم وقت نیگفتم و به سمت ماش یآهان

 .میعمارت کیچه عجب! نزد ؟یشد داریاوه خانم خوابالو ب-

 ها. دهیعقلت پر-

 چرا؟-

 .یدیو جواب خودتم م یکنیخودت سوال م-

 《تو صدات هنوز مثل دلبره. ایدر》بعد گفت:  یول دیخند

 به صدام دقت کنه. یکس نیمن درست کرد یکه برا ییا افهیق نیفک نکنم با ا ستیمهم ن-

 .دیشا-

 .میستادیعمارت خوشگل ا کی یجلو

 .میخوشم اومد. همراه هم وارد شد یلیخوشگل بود. از عمارته خ یلی. خمیشد ادهیپ

 《برم با ساشا حرف بزنم. خوامیم من》گفت:  دیام

 نه بابا؟-

 آره. -

 باشه.-

 خوشحال بود. یلیاومد انگار خ دیام یرفت و من هم تو عمارت تنها بودم. شب وقت دیام

 《شده؟ یچ》: دمیپرس ازش

 .یحق داشت یچیه-
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 از چه نظر؟-

به هوش اومده  یهم تو کما بوده و وقت یتصادف کرده بود و چند ماه نکهی. مثل ادمیرو پرس لشیدال دمیخب از ساشا پرس-

 نکرده. دایمن رو پ

 گفتم! یدید-

 آره وروجک.-

 《تدارکات جشن رو آماده کردم. یراست》که گفت:  دمیخند

 !یچه جشن-

 .رانیورود تو به ا-

 《.هیخوب ی نقشه》و گفتم:  دمیخند

 .میدار یمهم یپس برو استراحت کن که فردا کارها-

 .دمیگفتم و به سمت اتاقم رفتم. صورتم رو شستم و رفتم رو تخت و خواب یریبخ شب
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 د و منتظرم بود.نشسته بو یصندل یرو شگریشدم، آرا داریکه از خواب ب صبح

 《.شمیخسته بودم االن حاضر م یلیخ دیسالم ببخش یوا》: گفتم

 .ستین یسالم خانم مشکل-

 .آمیاالن م-

 نشستم. یصندل یو رو دمیتاپ و شلوارک پوش کیدوش گرفتم  و  کیرفتم  عیسر

نگاه کردم. فوق العاده شده  نهییتموم شد موهام رو صاف کرد. به آ شمیآرا نکهیکردنم. بعد ا شیشروع کرد به آرا شگریآرا

 《ه؟یچ لباسم》بودم. فقط مونده بود لباسم. گفتم: 

 .دیبپوش یلباس کوتاه و عروسک دیبا نباریا دیدیپوشیم یبلند و ماکس یهاآقا گفته که چون قبال لباس-

 باشه لباس رو بهم بده.-

 بود بهم داد. یا یوسکناز و  عر یلیکه پشتش باز بود و طرح خ یمانند یلباس کوتاه آب کی

 《.دیشد یخانم عال اوه》گفت:  دنمیبا د شگریبود. آرا ی. تو تنم عالاشدمیرو گرفتم و رفتم پوش لباس

 .زمیممنون عز-

 برم. هیاز بق رتریمقدار د کیمقدار نشستم تا  کیاومد.  نییاز پا کیموز یپنج عصر بود که صدا ساعت

 در اتاق باز شد سرم رو که بلند کردم با ستاره روبه رو شدم. دفعهکی که

 《جان. ایدر سالم》بعد با لبخند گفت:  یزل زده بهم ول قهیچند دق ستاره

 اوردم؟یسالم به جا ن-

 .دیمن ستاره ام خواهر دوست ام-

 《.خوشبختم》زدم رو گفتم:  یو لبخند بلندشدم

 .نییپا میجان. اومدم صدات کنم بر ایدر نطوریمنم هم-

 .میباشه بر-

 .میرفت نییستاره از در اتاق خارج شدم و از پله ها آروم آروم پا همراه

خورد و هر لحظه منتظر بودم کله پا بشم  چیبلند کفش، پام پ یکه خاک بر سرم ب خاطر پاشنه ها رفتمیم نییاز پله ها پا داشتم

 من رو گرفت. یکیکه 

 رو که باز کردم هامچشم
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 .کردینگاهم م تیتو بغل ساشا افتادم. با جد دمید

 《...یممنون آقا یلیخ》بهش زدم و گفتم:  یجدا شدم. لبخند ازش

 《محتشم. یهستم. آقا محتشم》همون اخم گفت:  با

 خوشبختم منم دل...-
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 《.یقادر ایهستم. در ایدر》حرفم رو قطع کردم و گفتم:  عیسر اما

 خانم. ایخوشبختم در-

 .نطوریمنم هم-

 .دینگفت و کنار کش ییا گهید زیچ

 هم کنارم نشست. دیسمت مبل رفتم و روش نشستم. ام به

 《.یعوض شد یبه کل دلبر》گفت:  آروم

 .ایدر یبهم بگ شهی. عادت کن هماستی. اسم من درایدر ـسیه-

 《خانم. ایدر باشه》زد و گفت:  یلبخند

 .اناینبود جز تات یدوستش داشتم و اون کس  یلینفر خورد که خ کینگفتم. چشمم به  یزیزدم و چ یلبخند 

 معصوم و خوشگلش رو حفظ کرده بود. یسال هم هنوز اون چهره  کی نیا بعد

 بود. ستادهیهم داشت کنارش ا یقشنگ ی افهیکه ق یدختر  چشم و ابرو مشک کی

 بعدا به عنوان دلبر. ایبشم فعال به عنوان در کیبه همه اشون نزد دیبا

 《.یمحتشم رو باهم آشنا کن یمن و خانواده  یخوای. مثال مپاشو》گفت:  دیگوش ام در

 باشه -

 دییمحتشم بفرما  لیاص ی خانواده》گفت:  ینسبتا بلند یرو به همه اشون با صدا دی. اممیاز جامون بلند شد دیام همراه

 《!نجایا

 اشون به سمت ما برگشتن. همه

 《.ایدر یهمگ ،یهمگ ایکنم. در یدوستم رو به همه اتون معرف خوامیم》ادامه داد:  دیام

 .ومدیاز ساشا ن ییصدا یول میگفتن خوشبخت یهمگ

 《!دیش یمعرف دیکمال پوزش شما هم با با》گفت:  دیو دوستش رس انایبه تات یوقت یکردن ول یشروع کرد به معرف دیام

 《ثنا دختر خاله اش. نمیمون ا یروس انایتات شونیا》که ستاره گفت:  دنیدو خند هر

 《.زانیعز خوشبختم》گفتم:  ییروباخوش  
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 《.ندازهینفر م کی ادیمن رو  بیچهره اتون عج ته》و گفت:  دیکش یآه انایتات

 《؟یافتاد یک ادی عه؟》گفتم:  یمصنوع یکه نکنه من رو شناخته باشه اما با لبخند دیترک زهرام

 《.افتمیدلبر م ادی دلبر،》زد و گفت:  یلبخند

 《هست؟ یک دلبر؟》: دمیرو کنجکاو نشون دادم و پرس خودم

 فرشته که ما رو تنها گذاشت و رفت. کی-

 کجا رفته؟-

 《.گهید یفرشته ها شیپ》زد و گفت:  یکرد و لبخند ینگاه بهم

 سرم رو بلند کردم چشم تو چشم ساشا شدم. یرو روم احساس کردم وقت یکس ی رهینگفتم. نگاه خ یزیزدم و چ یلبخند

 روم رو ازش گرفتم. ییباال انداختم و با تک خنده ا ییبود. ابرو یزی. انگار تو صورتم دنبال چزل زده بود بهم

ار ها از اول پولد نی.  اکردمیکه خبر از غم و غصه نداشتن نگاه م یسرخوش یمبل نشسته بودم. به رقص آدم ها یرو

 خوشبخت بودن تا آخر.

خانواده  کی. ریفق یخانواده  کیشدم به  دهیو از تولدم بد شانس بودم. پدرم من رو نخواست، بخش میمن از اول زندگ ایخدا

 بودم. یخودش بچه داشت و من اون آخر اضاف یکه فکر کنم خودش به اندازه 
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 《.ییما یتو خانواده  یدختره اضاف کی تو》: گفتیکه م فهممیدلناز رو م یهااون حرف لیدل تازه

 .هیسربار اضاف کیدلبر  گفتیم وشیکه دار یوقت

 آروم بشم. یتنهام بذاره تا کم خوادینم جورچیقصد رفتن نداره. ه جورچیها که حک شده رو قلبم و هاز حرف یلیخ

 .کنهیرده که ذره ذره داره نابودم مدرد انقدر تو دلم رخنه ک نیا
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 .کردیم تمیچقدر اذ وشیکه دار افتادمیم ییروزها ادی

 ان.من یکودک ینابود یالخصوص بابا عامل اصل یدلناز و عل دمیو شا الیدان وش،یو دار دادیزجرم م چقدر

 اومدم و واکنش نشون دادم. رونیب الیاز فکر و خ عیشونه ام سر یرو یافکارم غوطه ور بودم که با برخورد دست تو

 《جون. ایدر آروم》و گفت:  دیخند دیام که

 《تو چت شده؟ باز》دادم که گفت:  لشیتحو یتلخ لبخند

 .ستین یزیچ-

 مشخصه.-

 نگفتم.  یزیو چ دمیخند

 《است؟یواقعا اسمش در نیا پرسنیانگار همه بهت شک کردن چون ازم م انایحرف تات با》گفت: دیام

 تو بگو نه اسمش ساحله.-

 《.ستمین ایبفهمن من دلبرم و در خوانی. بالخره مشک کنن بذار》که گفتم: دیخند

 نگفت. یزیچ
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به کنارم انداختم که با  یشدن مبل، نگاه نییاما با حس باال پا م،یثنا. بازم غرق شدم تو خاطرات کودک شیپاشد رفت پ دیام

 《دلبر؟》ساشا مواجه شدم. ساشا گفت: 

 《خانومه. ایمنظورم در دیببخش》حرفش رو عوض کرد و گفت:  عیمملو از تعجب انداختم که سر ینگاه بهش

 بله؟-

 بگم... خواستمیم-

باهاتون حرف  رونیب میبر》ساشا نشدم که کنار گوشم گفت: یهاحرف یمتوجه  گهیشد و د ادیز دفعهکیآهنگ  یصدا

 《دارم.

 رفتم. رونیتکون دادم و همراه ساشا از عمارت ب یسر

 《ران؟یا نیآورد فیکجا تشر از》که گفت:  میزدیقدم م اطیح تو

 .هیترک-

 ه؟یترک یکجا-

 . االن کجا رو بگم.ادیتوف به روم ب یا

 《.ایآنتال ا،یآنتال》افتادم و گفتم:  ایآنتال ادی

 آهان. چند سالتونه؟-

 《سالمه چطور؟ ستیب》گفتم:  کالفه

 .هیکنجکاو یچیه-

 ست؟یمناسب تر ن یفضول میآهان. بگ-

 《م؟یشد یمیصم انقدر》اخم بهم نگاه کرد و گفت: با

 《دیشا》باال انداختم و گفتم:  ییشونه ا الیخیب

 《گربه هاست. هیشب هاتچشم》بهم نگاه کرد که گفتم:  تیبهش  نگاه کردم، اونم با جد ییپرو با

 شهیخانوم م ایدر》حاال رنگ غم گرفته بود. رنگ تعجب. گفت:  شیجد یعوض شد. چهره  هیاز ثان یساشا تو کسر ی چهره

 《م؟ینیبش

 .مینیبش مکتیاون ن یرو میآره بر-

 《!دیقبولش کن دیرو به شما بگم و مجبور یزیچ کی خوامیخانوم من م ایدر》که ساشا گفت:  مینشست مکتین یرو

 《.ستین یمن اجبار واسه》گفتم:  ییپرو با

 !دیاول حرفم رو گوش کن-

 !دمیگوش م-

 《با هم... دی... اوف ما... من... بایعنیتو...  یعنی... م... من... زهی... خب... چخب》تته پته افتاد و گفت:  به
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 《.میبزن حرف

 . شنومیمنم گفتم م دیرو که قبل هم گفته بود نیخب ا-

هست که رفته فرانسه. خب  یمدت کیسروش. سروش برادر بزرگمونه و  شیفرانسه پ میقراره بر ما》و گفت:  دیکش یپوف

 《.یکن یکه من رو همراه خوامیسفر م نیتو ا

 اونوقت؟ یبه چه نسبت-

 《خانوم؟ ایدر هیچ یدونیم》گفت:  قهیدق حرف زدن براش سخت بود و درحال دو دوتا چهارتا کردن بود که بعد از چند انگار

 《بدونم؟ دیکجا با از》و گفتم:  دیاز ابروهام باال پر یکی

هم  لیو ما شناسمیرو نم گهید زیچ چینه تو رو، نه اخالقت، نه کردارت و نه ه من》جواب دادن به سوال من گفت:  بدون

 《.یبهم کمک کن خوامیرو، م نیدلبره و از ا هیشب یلیگفت، خ انایبشناسم اما ته چهره ات همونطور که تات ستمین

 ؟یدوماً، چه کمک ه؟یدلبر ک نکهیاوالً ا-

 .تمام وجودمه مه،یدلبر تمام زندگ نکهیاوالً ا-

نفر هم نشم و  کیعاشق  یکه بهش قول دادم بعد اون حت یدلبر، کس قلب، همه کس من نیا صاحب》قلبش و گفت:  یرو زد

 《.یتو به عنوان... نامزدم کنارم باش خوامیم نکهیدوست هم نشم هست. دوماً ا یحت یبا کس

 《؟یبه دلبرت قول نداده بود مگه》زدم و گفتم: یپوزخند

 کنهیم انتی. زود خشهیزود عاشق و زود فارغ م گریمرد است د البته》اون جواب بده و خودم جواب خودم رو دادم:  نذاشتم

 《.رهیم ادشیو قولش رو 

 یاحد و ناس چیو ه کسچیدلبرم و ه بندیخانوم، من هنوز عاشق و پا ایدر نیبب》گفت:  زدیکه تو صداش موج م یبا خشم ساشا

که اومدم بهت  ادهینگاه عاشقت شدم و انقدر عالقه ام بهت ز کینکن که من تو  یباف الیخودتم خ یعوضش کنه. برا تونهینم

 نکهیهست  که به خودم ربط داره و ا یلیدال کیبه  نکاری. نه خانوم ایهم عاشق من ش وت دیتا شا ینامزدم بش دمیم شنهادیپ

 《خودتم خوبه. یکار برا نیا

 ؟یچه خوب-

 .برنیو همه اشون ازم حساب م ستمین یکنه. چون کم کس تتیاذ تونهینم یکس-

 خب تموم شد؟-

اختم  واسه اونه. منم عالقه ندارم که کنار شما باشم اما من دلم رو بهت ب نکهینه ا حاال》نگفت که منم شروع کردم:  یزیچ

 《فکر کنم. دیاما با امییو ماجراجو جانیکه عاشق ه فیح

 شتری. بیگیم نه ایکلمه آره  کیبگو جوابش رو بهم بگه. در ضمن فقط تو  دیپس به ام باشه》از جاش بلند شد و گفت:  ساشا

 《نده. حیتوض یهم واسه کس نیاز ا

 رو پر کنم. نیزم یکل کره  خوامیافتخار داره، م یلیخ نکهینه ا-

 《.دیشا》زد و گفت:  یپوزخند

 برو بابا.-

 .شدمیتر م کیبه ساشا هم نزد ینجوری. اکردمیرو حتما قبول م شنهادشیتر از ساشا به سمت در عمارت حرکت کردم. پ جلو

 رفتم. یبه سمت سالن غذاخور میم و مستقعمارت که شدم خبر دادن وقته شامه، پس راهم رو کج کرد وارد

 .کردنیم ییرایپذ سیها با سلف سرو هیخر ما نیمعمول ا طبق

 .یصندل یمقدار جوجه برداشتم و رفتم نشسته ام رو کی

 《ا؟یدر》گفت:  دیخوردن شامم شدم که ام مشغول

 بله؟-

 فرانسه. میقراره بر- 

 بله اطالع دارم.-

 حاضر شو. واشی واشیخب پس -

 《حتما. باشه》ام رو درهم کردم و گفتم:  افهیق

 من و ساشا رو از هم جدا نکنه. یخودت کمکم کن. کمکم کن که موفق بشم و کس اینگفت. خدا ییا گهید زیو چ دیخند

افتادم  یدادن و رفتن خونه هاشون. با خستگ تیغذام رو خوردم. ساعت حدودا دوازده شب بود که رضا ی هیو بق دمیکش یآه

 مبل. یهم خودش رو پرت کرد رو دیبل که امم یرو

 《!یکرد کیجان چه خوب خودت رو به ساشا نزد یآج نیآفر》گفت:  دیام



Roman-City.ir 
 قلبم طاقت بیار رمان

 

https://telegram.me/romancity 161 

 

داد که  یشنهادیپ کیساشا بهم  نیدلبره  واسه هم هیگفت که به من گفت ته چهره ام شب انایبه تات دیاون احسنت رو با-

 داره. ییچه نقشه ا لشیو پشت اون دل ه؟یچ لشیدل دونمینم

 بهت داد! یشنهادی. بگو چه پیخب جون به لبم کرد-

ته چهره اش   نکهیباشه، بلکه به خاطر ا ایعاشق در نکهیکنم. نه ا ینقش نامزدش رو باز دیفرانسه با میکه رفت  یگفت وقت-

 منه. هیشب

 !ایکرد یقاط یآهان. ول-

 《گه؟ید یکرد قبول》: دیپرس عینگفتم که سر یزیو چ دمیخند

 خونه اشون. میریفکر کنم فردا با تو م دیگفتم بانوچ -

 برم. خواستمی. اما خودم مجوابم رو بگم تا بهش بگه دیگفتم. ساشا گفته بود به ام دروغ

 .هیجواب چ دونمیپس فکر کن عروس خانوم، گرچه  م-

 ه؟یچ-

گرفتم. تاپ و شلوارک قرمز و  یدوش حساب کی. من هم پاشدم رفتم اتاقم. به سمت اتاقش رفت انیگو ریو شب بخ دیخند

 هم تنم کردم. میمشک

 نمناک گذاشتم موند. یجوررو با حوله خشک کردم و همون سمیخ یموها

 فرو رفتم. یقیهام رو بستم و به خواب عمو چشم دمیگلوم کش ریرفتم رو تختم. پتو رو تا ز عیسر
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 شدم. داریاز خواب ب یبا تکون دست صبح

گفتم  دیام دنیدار بدم که با دمحل چند تا فحش آب یبه قول خودمون خروس ب ایرو باز کردم و خواستم به مزاحم  هامچشم

 《مرگم رو بذارم. یبذار کپه  دیام  یشعوریب یلیخ》بدم و گفتم:  آبیولش کن بذار فحش ب

 ساشا. شیپ رمیباشه پس من م-

 《کو؟ شگریداداش؟ آرا عه؟》از جام بلند شدم و گفتم: عیاسم ساشا سر دنیشن با

 《اتاقت. ادیب گمیم االن》و گفت:  دیخند

 و رفت. دیراهش رو کش دمیگفتم که ام ییا باشه

 وارد اتاق شد. شگرینشسته بودم که آرا یصندل یزدم. رو یدست و صورتم آب به

 《و من فقط نظاره گر باشم. دیکن شیامروز قراره خودتون خودتون رو آرا  خانوم》کردم که گفت:  یسالم و احوال پرس باهاش

 ؟یوا واسه چ-

 .دیکن شیخودتون، خودتون رو آرا دیموقعه باو تا اون ستمیموقع نفرانسه و من اون دیچون قراره بر-

 ؟یایخودتم ب شهی. نمستمیآهان اما من بلد ن-

 《.شهینم نه》و گفت:  دیخند

 کن باشه؟ ییاوف باشه اما راهنما-

 چشم-

 دمیکارم تموم شد، د ی. وقتکردیم ییجونم راهنما شگریآرا کردمیهم که اشتباه م ییکردن خودم جاها شیکردم به آرا شروع

 نه منم بلدم.

 فکر نکنم. ،یشده بودم اما عال خوب

 .نیآفر نیقشنگ شد یلیخانوم خ-

 .زمیممنون عز-

 کار سخت، انتخاب لباس. در کمدم رو باز کردم. کیبا  رفت و من موندم اونم

 زانوم بود. یتا باال بایبلندم رو برداشتم. بلنده بلندم نه تقر یمشک یمانتو

 .کردیم لیرو تکم پمیت یشال مشک کیو  یمشک دیسف یکتون کی ،یقد نود مشک یشلوار ل کی

 .نییرو تنم کردم و حاضر و آماده رفتم پا هالباس

 《خانوم. ایشده در رید میبر بدو》گفت:  دیام

 .میباشه باشه بر-

 《لنزت. ایدر》. باتعجب برگشتم و نگاهش کردم که گفت: دیدستم رو کش دیام دفعهکیکه  رفتمیداشتم م 
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 و بدو بدو باال رفتم و لنزم رو که تو کشو گذاشته بودم برداشتم و تو چشمم گذاشتم. میشونیتو پ زدم

رو روشن کرد و به سمت  نشیماش دیشدم. ام نیرفتم و سوار ماش نییپا عیاما مجبورم. سر کنهیم تیذهام رو اچشم لنز

 .میرفت نایعمارت ساشا ا

 نجایکه ا یزمان ادیتلخ و سوزناکم.  یگذشته  ادیگذشته ام افتادم.  ادی. دوباره میدیرس نایساعت به عمارت ساشا ا کی بعد

 .زیهمه چ ادی. دمیکشیعذاب م

 نگفت. یزیانداخت اما چ یبهم نگاه دی. امدمیکش یپرسوز آه

داخل عمارت.  امیب خوادیتو. دلم نم آمینم من》زدم و گفتم:  نیام رو به ماش هیاما من تک میشد ادهیپ نیدو از ماش هر

 《حداقلش االن.

 .کنمیباشه پس من ساشا رو صدا م-

 باشه.-

تکون داد که متقابل جوابش رو دادم که وارد  یو باز کردن و واسه من دستبه سمت عمارت رفت و زنگ رو زد که در ر دیام

 شد.
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 نبود. یسوش نیاز ا یبودم اما خبر ستادهیا یجوربود همون یا قهیدق ده

 نظرم رو جلب کرد. نیماش کی یبوق بوق ها یخواستم برم داخل که صدا یعصب

جلفاست  نیپسر جذاب اما تابلو بود از ا کیکه  نیخوشگل روبه رو شدم. به صاحب ماش یوندایه کیرو که بلند کردم با  سرم

 《خودم برسونمت. ایتنهات گذاشتن؟ ب یخانوم》آورد و گفت:  رونیب نینگاه کردم که سرش رو از ماش

 .ستیبهش ندادم چون جواب ابلهان خاموش یجواب

 برسونمت. ایب گفتیو م زدی. بوق مکردیول م نیحاال مگه ا 

 ی غهی. ساشا دمیدهنم رو کش پیساشا، ز یفوق العاده عصب ی افهیق دنیصبرم سر اومد برگشتم فحشش بدم که با د گهید

 .یشد و شروع کردن به کتک کار ادهیکه پ دیمرد رو کش

 《احمق رو. نیتو رو خدا ولش کن ا ساشا》زدم:  غیج

 《.نیتو ماش برو》داد زد:  تیعصبان با

 《تو رو خدا. ساشا》توجه به حرفش گفتم:  یب

 .نیبهم انداخت و بعد با سر زد تو صورت مرده که پرت شد زم ینگاه

 《.رمیگیبد حالت رو م یاریدر ب یناموس باز یب》داد زد: ساشا

 .میفتو به سمت عمارت ر دیپسره زد و به سمت من اومد و دستم رو کش  یبا لگد به پا و

 《چته؟》که گفتم:  اطیرو پرت کرد تو ح من

 《.یدونیخودت م یکنیم شیانقدر آرا نمیبب گهیبار د کیفقط  ایمن رو در نیبب》وحشتناک گفت:  ی افهیق با

 مگه؟ یمیبه تو چه؟ تو ک-

 دلب...-

 《نکن. ونهیمن رو د ایدر》حرفش رو قطع کرد و گفت:  عیسر اما

 《آره؟ ؟ینیبیوجود من دلبر م یتو تو》زدم:  داد

معصوم و  ی افهیتو ق یبه جا نمیبیات رو م افهیق ی. وقتنمیبیرو م می. زندگنمیبیآره من تو وجود تو دلبر م آره》زد:  داد

 《تو رو. ی افهینه ق نمیبیخوشگل دلبر رو م

 .امیاما من در-

 《؟یبگ شهیکنم؟ م کاریمن چ شهینم شیدلم حال یوقت》و گفت:  نیزم ینشست رو جاهمون

 من؟ یشد نه برا یرتیدلبر غ یپس تو برا-

 نکن. ییا گهیپس فکر د کنمیرفتار رو م نیهم شهیمزاحم ناموس مردم م یکس نمیهر جا بب ستیفقط واسه دلبر ن رتمیمن غ-

 《نکردم. ییا گهیفکر د من》نشستم و گفتم:  کنارش

 خوبه.-

تا جوابم  رونیب میبرم لباسم رو بپوشم بر من》ساشا بلند شد و گفت:  میکه هر دو تو سکوت غرق شده بود قهیچند دق بعد

 《.کنمیاما باز شانسم رو امتحان م هینظرت چ دونمیها محرف نی. گرچه بعد ایرو بد
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 اومد. رونیب یمشک ییسرمه ا پیبا ت قهینگفتم که ساشا وارد عمارت شد و بعد ده دق یزیچ

 آورد. رونیرو ب هانیاز ماش یکیرفت و  نگیسمت پارک به

 رفتم و سوار شدم. نیسمت ماش به

 《.نییپا میبر》و گفت:  ستادیشاپ ا یکاف کی یکه ساشا جلو مینزد یکدوم حرف چیطول راه  ه تو

 .میشاپ شد یو وارد کاف میشد ادهیپ
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 جوون. یشاپ پر بود از دختر پسرها یکاف م،یکه شد داخل

 رفت که منم دنبالش رفتم. زهایاز م یکیبه سمت  ساشا

 《؟یخوریم یچ》که ساشا گفت:  مینشست یصندل یرو

 .خورمیاسپرسو م-

 《!دیاریاسپرسو ب دوتا》رو صدا کرد و گفت:  گارسون

 سفارشاتمون رو آوردن. قهیگفت و رفت. بعد چند دق یچشم گارسون

منکرش بشم. من دلبر رو تا ته  تونمیرو گفتم و نم تیاما من واقع دیامروز من ناراحت شد یهااز حرف دونمیم》:گفت ساشا

 《جوابت رو بشنوم. خوامیوجود م نیدوست دارم و دوست خواهم داشت. با ا ایدن

. یعاشق دونمیبهت ندارم و م یمن ناراحت نشدم چون حس خب》چونه ام گذاشتم و گفتم:  ریرو تو هم گره زدم و ز دستم

 《.کنمیرو قبول م شنهادتیاما من پ هینقشه ات چ دونمی. نمستین گهیکه د یعاشق کس

 《واقعا؟》با بهت بهم نگاه کرد و گفت:-

 آره واقعا.-

 واقعا ممنونتم. ایدر-

 نگفتم. یزیزدم و چ یلبخند

 بودم که انقدر من رو دوست داره و عاشقمه.رو خوردم. ساشا تو فکر بود. خوشحال  وانیل یاز محتوا یمقدار

 .بهش زدم که چون حواسش به من نبود، متوجه نشد. منم فکرم رو سوق دادم به سمت گذشته ام یلبخند

 《داداش ساشا! به》که گفت:  ینفر کی یباصدا

 خوش》غلش کرد که گفت: شد. ساشا بلند شد و ب شهیهام گرد تر از همفرد رو به روم چشم دنیرو بلند کردم که با د سرم

 《داداش. یاومد

 مکث کرد و گفت ییبه من افتاد لحظه ا چشمش
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 سالم خانم.-

 قشنگ شده بود. یلیاش خ افهیو ق پی. تکردمیجوابشم ندادم و تنها با بهت بهش نگاه م یحت

 با کت و شلوار داشت. یتضاد خوب دشیسف راهنیبه تن داشت. پ یرسم یاون باشه. کت و شلوار مشک شدینم باورم

 《شده؟ یزیچ ایدر》نگاه کردم که گفت:  کردیاومدم به ساشا که داشت صدام م رونیاسمم از فکر ب دنیشن با

 نشده. یزیهان؟ آهان. نه نه چ-

 .ستین یچیمشخصه که ه-

 《شرکت، دادمهر. یاز کارکنا یکیو  دوستم》در ادامه گفت:  و

 《هستم. ایمنم در خوشبختم》زدم و گفتم:  یمصنوع لبخند

 《.نامزدمه》کرد و گفت:  لیحرفم رو تکم ساشا

 《؟یکنیما رو دعوت نم یکنینامزدم م حاال》و بعد گفت:  《زن داداش. خوشبختم》رو به من گفت:  دادمهر

 .ینفر نیتو اول دونهینم کسچیبه خدا هنوز ه-

 《.هیدلبر خال یجا》و گفت:  دیکش یو بعد آه پرسوز 《خوشبحالمه. پس》گفت:  دادمهر

 《.الیخیاگه بود... ب دیشا آره》و گفت:  دیکش یآه ساشا

 ان.که انقدر دوستم دارن که هنوزم که هنوزه تو فکر من کردمیبهشون نگاه م یبا خوشحال منم
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 《مزاحمتون نشم. نکهیناراحتتون کردم و ا الیخیب》گفت:  دادمهر

 سر جات. نیها بودا. بشن حرفدادمهر؟ از او-

 برم انجام بدم. دینه ممنون چندتا کار دارم با-

 داداش. یلیهرجور ما-

 کرد و رفت. یخداحافظ دادمهر

 《داداش دلبره. دادمهر》رو به من گفت:  ساشا

 کنه؟یبودم که دلبر و برادراش سواد ندارن پس دادمهر چطور تو شرکت تو کار م دهیآهان اما من شن-

 ؟یدیشن یکه تو از ک نهیهمه اشون که نه اما مهم ا-

 نگم؟ ممکنه ازم ناراحت بشه. شهیم-

 کف دستش. ذارمیموقع حقش رو مبفهمم اون هیباشه نگو اما کاف-

 .یخب نگفت-

 یاد و رشته داره. کنکور د پلمیزد و نامزدم کرده. موند دادمهر که د یکیمکان کیکه  المی. دانادیکه تو کمپ ترک اعت وشیدار-

. هیزندان اکی. باباشم که تو زندان به جرم حمل ترکنهیهم تو شرکت کار م رهیدر اومد و االن هم دانشگاه م تیریمد

 .رسمیم ییزایچ کی. اما دارم به کردنیاعدامش م نهنبوده وگر اکیاز تر شتریخداروشکر ب

 .نمیو نامزدش رو بب الیکنجکاوم دان یلیخداروشکر خ-

 《خونه اشون؟ میبر یخوایم》گفت:  قهینگفت اما بعد چند دق یزیچ

 《واقعا؟》گفتم:  یخوشحال با

 .میگردیو بر م میمونیساعت م کی میریآره بعد شام م-

 من که از خدامه.-

 .الیپس من زنگ بزنم به دان-

 رو گرفت و زنگ زد. یکی یدر آورد. شماره  بشیرو از تو ج شیگوش و

 ؟یخوب الیسالم داداش دان-

-... 

 د؟ییچاکرتم. امشب کجا_

-... 

 پس؟ دیعه؟ خونه ا-

-... 

 دومم آشنا کنم. یرو با خانواده  ایدر خوامیخونه اتون م میآیامشب من و نامزدم م-

-... 

 .اریفدات شم داداش. باشه پس تو هم نامزدت رو ب-

-... 

 .میآیبعد شام م میآینه نه شام نم-

-... 

 اصرار نکن. میآینه داداش بعد شام م-

-... 

 اونجا. میآیآره ساعت نه ده م-

-... 

 ؟یندار یچاکرتم. کار-

-... 

 قربانت خداحافظ-

 

 

[Forwarded from اریقلبم طاقت ب] 

 شد. فیرد-

 ارم؟یب ادیدوباره به  دیبه همون محله؟ اون همه غصه رو با رمیدوباره دارم م اینگفتم. خدا یزیزدم و چ یلبخند
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 .یبا اونا آشنا ش یخوایم یکه گفت یتو بود ؟ی. نخواستیدلبر! بسه! خودت خواست بسه

 افتادم. گهیپونصد هزار د ادیکنم که دلم تنگشه.  کارینکرده. اما چ ی. کم باهام بد رفتارکم عذابم نداد الیدان

 نبود. گهیخوشگلم که د هیآبج دلناز

باهام خوب رفتار کرد. تولدش بود که بغلم کرد  یلی. خدردم شدپونزده سالش بود هم یبد بود اما وقت یلیاولش باهام خ دلناز

 شهیکه هم یوش،کسیام. داراز اون موقع بود که دلناز شد همدم 《کردم من رو ببخش. تتی. اگه اذیمن  یآبج تو》و گفت: 

 . سوختیته دلمم براش م اما. ازش متنفر بودم ومدیاز من بدش م

اومد اون بت رو  یکیشد،  شتریمقدار که سنم ب کیپرستش بود اما  قیبت بود که فقط ال کیکه بودم بابام برام مثل بچه  بابا،

 و هر لحظه دوستش دارم و دوستش خواهم داشت. شهینبود جز خود بابا. دادمهر هم که هم ینابود کرد و اون کس

 .شهیم جیبود که هرکس با دونستنش گ دهیچیانقدر سخت و پ میزندگ

 《بله؟》حواسم رو جمع کردم و گفتم:  《.ایدر》: گفتیساشا که م یصدا با

 ؟یدیچرا جواب نم کنمیساعت دارم صدات م کی-

 .دیحواسم نبود ببخش-

 ا؟ینداره. در یمورد-

 بله؟-

 اما من من... هیخود خواه یلیخ دونمیم-

 ؟یتو چ-

 《.میبهتره حلقه هم داشته باش میقراره همه فکر کنن من و تو نامزد چون》گفت:  یتند

 《آروم. آروم》خنده گفتم:  با

 《.میداشته باش باشه》نگفت که خودم ادامه دادم:  یزیچ

 ؟یشیتو ناراحت نم یعنی-

 تا آخرش هست. کنهیرو قبول م زیچ کی ایدر یوقت-

 درست مثل دلبر-

 .من خود دلبرم وونهید ینگفتم. آخه ساشا یزیزدم و چ یلبخند

 .یسوش میپاشو بر-

 《؟یچ》سرش رو بلند کرد و گفت:  عیسر

هم با دهن باز  چارهیب ی. ساشاخنده ریزدم ز یو پق ریخودم رو بگ یاش خنده داره شده بود که نتونستم جلو افهیق انقدر

 .کردینگاهم م

 《.یخنده دار شد یلیساشا! خدا نکشتت! خ یوا》: گفتم

 لباش اومد.  یرو یمحو لبخند

 《م؟یبر یشیا مپ یسوش》: گفتم

 !ییپرو یلیخ-

 خوشگلم دونمیخودم م-

 اعتماد به سقف-

 نوچ به کف چون من اصال اعتماد به نفس ندارم.-

 .یگیآره تو راست م-

 ؟یپس چ-

 .میرفت رونیشاپ ب یو بعد از پرداخت پول از کاف مینگفت. هر دو پا شد یزیچ

 

 

[Forwarded from اریقلبم طاقت ب] 

 .میوحرکت کرد میشد نیماش سوار

 .دادیو دست تکون م ستادهیکنار جاده ا رمردیپ کی دمیکه د میراه بود یوسطا

 .ذاشتمیو بهشون احترام م سوختیم ریپ یدلم واسه آدما شهیهم

 《نگه دار! ساشا》: گفتم

 چرا؟-
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 تو نگه دار!-

 .ستادیا رمردیاون پ نیمقدار جلوتر از ماش کی

 《شده؟ یچ خب》: گفت

 کمک کنم. رمردیبرم به اون پ خوامیم-

 !یدار ییچه حوصله ا ایول کن بابا در-

 .رمیمن م ایتو ن-

 داد. هیتک نیشد اما به ماش ادهیشدم. ساشا هم پ ادهیپ نیاز ماش و

 《شده؟ یزیعموجان چ سالم》رفتم و گفتم:  رمردهینثارش کردم و به سمت اون پ یشعوریب

خاموش شد. بعد از چند  نیپسرم رو ببرم دکتر که ماش خواستمیرم. آره دخترم مدخت سالم》به سمتم برگشت و گفت:  عیسر

 《.گهیواسه چند ماه د مونهیم میماه بهمون وقت دادن اگه االن نر

 نشسته بود. یصندل یمعلول  رو ینگاه کردم پسر نیداخل  ماش به

 《.دمیرو هل م نیاستارت بزن من ماش نیتو بش عمو》واسشون سوخت. گفتم:  یلیخ دلم

 دخترم؟ یتونیم-

 هل دادن. یرو زارمیهر چقدر توان داشته باشم رو م-

 《بده دخترم. رتیخ خدا》زد و گفت:  یلبخند

 شد. نیزدم که سوار ماش یلبخند

 برام سخت بود. یلیاما خ دادمیرو هل م نیماش

 )ساشا(

 .دهیرو هل م نیکه واقعا داره ماش کردمینگاه م ایبه در باتعجب

 براش سخته. به هرحال دخترو ظرافتش. دونستمیم

 باال انداخت. ییبعد شونه ا یسمتش رفتم که با تعجب بهم نگاه کرد ول به

از  یکل رمردهیاستارت، روشن شد. پ کیکه بعد از   میرو هل داد نیماش قهیرو هل دادم. چند دق نیکمکش کردم و ماش منم

 و بعد از من تشکر کرد و رفت. ایدر

 دختره. نکهیمرد تره. با ا یاز هر مرد ایاون لحظه به نظرم اومد که در تو

 《به صورتت بزن. یآب کی ایب》گفتم:  زدیداشت نفس نفس م ایدر

 باشه.-

 .میرفتیم میراه افتاد. وسط راه داشت دنبالم

 .دمیخندیدلم داشتم بهش م تو

 .ادیاز آب در م ییوالیچه ه شیبدون آرا نی. ببرهیم ششیآرا ستیحواسش ن چارهیب

صورتش کرد. منتظر بودم  کیدستش. دستش رو نزد یتو ختمیاز صندق عقب برداشتم. آب ر یبطر کی. میبود نیماش یجلو 

 《.خوادینم خوادینم》گفت:  ی. با تعجب بهش نگاه کردم که تندنیزم ختیآب ر دفعهکیتو صورتش که  زهیآب بر

 《چرا؟》گفتم:  باتعجب

 )دلبر(

 .گهید خوادیخب نم-

 《زه؟یبه هم بر شتیآرا یترسیم》زد و گفت:  یپوزخند

 آره آره.-

 رو گذاشت و پرتش کرد صندق عقب. یتر شد و در بطر قیعم پوزخندش

 آروم باش!-

 ــسیه ایدر ــسیه-

 نگفتم. یزیچ

 《نمونده؟ ادیتازه ساعت دو ظهره  تا نه شب ز االن》شدم و گفتم:  نیماش سوار

 .میکن دیمقدار خر کیپاساژ  میریم-

 .میآهان باشه بر-

 .میستادیاز پاساژ ها ا یکی یجلو

 .میشد ادهیپ هردو
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 .رفتیمقصد خاص م کیانگار ساشا داشت به  میپاساژ که شد وارد

 《من. یهم برا یکیخودت و  یبرا یکی ریتو دوتا حلقه بگ برو》و گفت:  ستادیا یطال فروش کی یراه افتادم که جلو دنبالش

 《کار شماست نه من. اون》کمرم گذاشتم و گفتم:  یرو رو دستم

 عه؟ اونوقت چرا؟-

 و به دختر بدن. رنیحلقه رو هم خودشون بگ دیبا دنیازدواج م شنهادیچون پسرا به دخترا پ-

 《.میباهم بر اصال》و گفت:  دیکش یپوف

 .یایو م یخریدوتا حلقه م یریشما م رینخ-

 《.امیاالن م باشه》برام رفت و گفت:  ییغره ا چشم

 《زشته ها! ینگ بعدا》و به سمتم برگشت و گفت:  ستادیکه وسط راه ا رفتیم داشت

 باشه برو!-

 اومد. رونیکه از مغازه ب ستادمیا قهیبهم انداخت و رفت. حدودا ده دق یاخم نگاه با

 .آورد و تو دستم گذاشت رونیب بشیمخمل رو از ج کیکوچ یجعبه  کی

 《؟یسوش》ساده بود. انگشتر بزرگش رو برداشتم و گفتم:  یکردم. دوتا حلقه  بازش

 ه؟یچ-

 دستت رو بده!-

 ؟یدار کاریدست من رو چ-

 تو دستت رو بده!-

 و دستش رو به سمتم گرفت. حلقه رو انداختم تو انگشت مورد نظر. دیکش یپوف

 《!گهید نداختمیخودم م خب》بهم انداخت و گفت:  ینگاه که

 نداره حاال من برات انداختم. یبیع-

 نگفت. یا گهید یزیچ

 

 

[Forwarded from اریقلبم طاقت ب] 

 .میها ا ینامزد الکچر نیکه مثال ما هم از ا میچند تا لباس ست با ساشا گرفت میتو پاساژ گشت یساعت چند

 نوناشون. نیبا ا واهلل

 م؟یشبختخو میبگه مثال من و ساشا لباس ست بپوش ستین یکی آخه

 م؟یکه نه، عاشق ای

 باحاله. یلیخ نی. اما گذشته از ااوردمیملت در ن نیبابا. من که سر از کار ا الیخیب

 .میسمت رستوران تا شام بخور میهفت بود که همراه ساشا رفت ساعت

 .یاریدادم و ساشا هم بخت ینیسفارش کباب نگ من

 .نایدادمهر ا یخونه  میبر میکه پاش میخورد عیرو که آوردن  سر شاممون

 من فعال شد. هیریحس خ نیراهشه. ساشا رفت غذا رو سفارش بده که باز ا یلیخ گفتیساشا م آخه

جون بذار  خاله》بلند شدم و به سمتش رفتم و گفتم:  عیمقدار براش سخته راه رفتن، پس سر کیکه  دمیرو د رزنیپ کی

 《کمکت کنم.

 《دخترم. ینیبب تیجوون رتیخ》بهم زد و گفت:  یلبخند

 یام رو رو گهیدستاش و دست د یاز دستام رو رو یکیاز دستاش رو انداخت دور گردنم. منم   یکیبهش زدم و  یلبخند

 بره کمکش کردم. خواستیکه م ییکمرش گذاشتم و تا جا

 《بده دخترم. رتیخ خدا》و گفت:  دیرو بوس سرم

 《ممنون خاله جان. یلیخ》و گفتم:  دمیرو بوس دستش

 که بهم زل زده بود رفتم. ییجدا شدم و به سمت ساشا ازش

 《.یشیم اردریلیت یکمک به سالمندان بزن یهیریخ کیتو  ایدر》: گفت

 .میرو در آوردم و گفتم بر اداش

 .میدادمهر حرکت کرد یو به سمت خونه  میشد نیماش سوار

 .نگه داشت نیمتوسط نش یخونه تو منطقه  کی یاز دو ساعت ساشا جلو بعد
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 《کجاست؟ نجایا》تعجب به خونه نگاه کردم و گفتم:  با

 م؟یقرار بود کجا بر-

 .میشد ادهیپ نینگفتم. از ماش یچیتکون دادم و ه یتعجب سر با

 .میهاشون شروع شد. زنگ در رو زدما پچ پچ دنیبودن که کنار هم نشسته بودن و با د ییکوچه زنا تو

شد به پسره بچه متعجب که انگار به اشتباه رو صورت من آب زده بود  سیه حس کردم صورتم خدر رو باز کنن ک میبود منتظر

 《نداره گل پسر برو. یبیع》نگاه کردم و گفتم: 

 دفعهکیکه  کردی. سرم رو که بلند کردم ساشا با تعجب بهم نگاه مدیبه صورتم کش یو رفت. دست دیلبخند راهش رو کش با

 

 

[Forwarded from اریطاقت ب قلبم] 

 《.یچقدر ترسناک شد ترسهیآدم ازت م ایدر یوا》خنده و گفت:  ریزد ز ساشا

 برو بابا.-

. یجی. خاک بر سرت دلبر که انقدر گکردمیزوم شد رو صورتم. با ترس بهش نگاه م دفعهکینگاه کردم که  نیبغل ماش نهییآ به

 به صورتت. یآخه چرا دست زد

 《تو لنزه؟ یهاچشم》گفت:  ساشا

 گفته؟ یک رینخ-

 《.یگیتو راست م باشه》و گفت:  دیخند

 رو انداختم تو صورتم. شال

 《کجاست؟ ییدستشو》: دمیرو که باز کردن بدون سالم کردن پرس در

 《.کنمیم تیمن راهنما زمیعز ایب》: گفتیاومد که م یدختر یصدا

 باشه فقط زود.-

 《.نجاستیا بفرما》و گفت:  دیرو کش دستم

 《!دینخند درد》خنده بلند شد که گفتم:  یسفت. صدا یجا کیبرم داخل که سرم محکم خورد به  خواستم

 .ییدر رو برام باز کرد. به سرعت رفتم داخل دستشو دختره

 خودم خنده ام گرفت. دنی. با دستادمیا ییروشو یصورتم برداشتم. جلو یرو از جلو شال

 داده بود. لیرو تشک یکمون نیکال تو صورتم پخش شده بود و رنگ شیآرا

 برداشتم. فمیرو از داخل ک شمیلوازم آرا فیصورتم رو شستم. ک عیسر

 کردن خودم. شیکردم به آرا شروع

 . نه خوب شده بودم.ستادمیا نهییآ یحاضر و آماده جلو قهیده دق بعد

 و دادمهر خورد. چقدر قشنگ شده بودن. الیرفتم. چشمم به دان رونیرو شستم و ب ییرو جمع کردم و روشو هاملیوسا

مد  یزیچ نیموقع اصال همچاون نکهیمده با ا گفتنیکه م ییپاره ا ینبود. شلوار ل فیکر کث یها شرتیاز اون ت یخبر گهید

 دارن. ییمرفه ا یخانوادم زندگ نمیبینبود، نبود. بعد سه سال دارم م

 تو کمپ بود. وشیبابا تو زندان و دار نکهیمسئله اما ناراحت بابت ا نیشدم بابت ا خوشحال

 《زن داداش. سالم》و از جاش بلند شد و گفت:  دیبود که من رو د ینفر نیاول الیدان

 سالم-

 و ضعف. یداشتم. حس ناتوان یحس بد کیهمه سرد بودن صدام تعجب کردم.  نی. خودم هم از انگاهم کردن باتعجب

 جی. سرم هم گدمیدیبهم دست داد و ساشا رو دوتا م ینیتار شد. حالت دوب هامکه چشم رفتمیبه سمت ساشا م داشتم

 سرم گذاشتم. یچه مرگمه. دستم رو رو دونستمی. نمرفتیم

و  اومدیرو که به سمتم م ییهام تاره تار شده بود و فقط ساشا. چشمنیبرام گنگ شد. زانوهام سست شد و افتادم زم صداها

 رفتم.  یخبر ینشدم و باز به عالم ب یزیمتوجه چ گهیو د دمید کردیاسمم رو صدا م

*** 

 《حالت خوبه؟ ایدر》بازم گفت:  یچشما دنیرو که باز کردم ساشا باال سرم بود، با د هامچشم

 《شده بود؟ چم》آره تکون دادم و گفتم:  یرو به نشونه  سرم

 فشارت افتاده بود.-

 《.دییبفرما》ا گفت: نگفتم که در اتاق به صدا در اومد و ساش یزیچ
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داشت. اما مهم  یقشنگ افهیانداختم. ق یدختر وارد شد. به دختره نگاه کیو دادمهر و پشت سرشون  الیباز شد و دان در

 باطنش بود نه ظاهرش.

 《جان حالت خوبه؟ ایدر》گفت:  دختره

 《خوبم. خوبم》زدم و گفتم:  یلبخند

 《شد؟ یچ دفعهکیداداش  زن》گفت:  دادمهر

 دادم.  لشیتحو ینیغمگ لبخند

 《رفت. جیسرم گ دفعهکی دونمینم》بودم و االن زنداداشش شدم. گفتم:  شیآبج قبال

 《که االن حالتون خوبه. خداروشکر》گفت:  الیدان

 《فرانسه؟ دیآیهم م شما》نگفت که ساشا گفت:  یزیچ

 《م؟یایب یبابا چجور نه》گفت:  الیدان

 .دیاونجا باش دیا. بدیخب باالخره شما هم صاحب مجلس-

 《.میساشا، داداش ما انقدر ها پول ندار اما》گفت:  دادمهر

 《.دیشما بعدا به من پولش رو بد رمیگیم طیمن براتون بل خب》گفت:  ساشا

 نه داداش اصال-

 بهت. دمیقرض م گمیم-

 《گه؟ید قرض》گفت:  الیدان

 《قرض آره》و گفت:  دیخند ساشا
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 《.دمیفرصت پولش رو بهت پس م نیتو اول داداش》گفت:  دادمهر

تو  دهیاجازه م نمیداداش فاطمه پاشو برو زنگ بزن به بابات بب زن》نگفت که دادمهر رو به دختره گفت:  یزیو چ دیخند ساشا

 《نه. ای یایهم ب

 چشم داداش.-

 اسمش فاطمه است، بلند شد و از اتاق خارج شد. دمیکه االن فهم دختره

 《خبر! یچه ب داداش》گفت:  الیدان

 《.دیینفرا نیو شما اول مینگفت چکسیفعال به ه واهلل》با چشم و ابرو به من اشاره کرد که ساشا گفت:  و

 《که در سطر جدولم. من》گفت:  دادمهر

 《هم در قسمت دوم جدول. ما》گفت:  الیدان

 خنده. ریزدن ز ییتا سه

 شد؟یم یهام انقدر خوب بودن؟ چقبال هم داداش شدیم یچ ایخدا

 .مردیو نه دلناز م دمیکشیموقع نه من انقدر درد م اون

 و دادمهر داره؟ خدا داند. الیبه دان یشد، فرانسه چه ربط ریدرگ ذهنم

بود وارد شد. عاشق شربت  مویبود که محتواش  فک کنم شربت آبل ییها وانیکه داخلش ل ینیساعت فاطمه با س مین بعد

 بودم. مویآبل

 برداشتم. ینیرو از تو س یوانیبه همه امون شربت تعارف کرد. تشکر کردم و ل فاطمه

 《.نهیروزها رو بب نیا خواستیدلش م یلیبود. خ نجایدلبر االن ا کاش》و گفت:  دیکش یآه الیدان

 《اش...ک یا》با غم گفت:  ساشا

 《د؟یکنیم کاریدلبر زنده است چ دیبدون اگه》با لبخند نگاه کردم و گفتم:  بهشون

 《؟یگیم یچ ا؟یخوبه در حالت》اشون با تعجب به من نگاه کردن که ساشا گفت:  همه

 《.دیسبک ش دیاعتراف کن خوامیم》باال انداختم و گفتم:  ییا شونه

 ذاشتمینم وقتچیو ه شدمیبا دلبر مهربون م نکهی. دومم اشدمیآدم م نکهیا اول》و گفت:  نییسرش رو انداخت پا الیدان

 《بفروشتش. وشیدار

عذابش بده و بازم به  کسچیه ذاشتمی. نمموندمیها کنارش م یتو سخت موندمیم ششیپ》گفت:  یقیهم با آه عم دادمهر

 《.رفتمیم دنشید
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 که ساشا عاشق منه. دوننینم الیو داندادمهر  دینگفت. خب شا یچیو ه دیفقط آه کش ساشا

بابام گفت که اگه آقا ساشا  یراست》گفت:  ارهیدر ب نیبحث رو عوض کنه و پسرها رو از اون َجو سرد و غمگ نکهیا یبرا فاطمه

 《خانم بمونم. ایدر شیپ دیبا نکهیحرف بزنه و ا الیبا دان آدیاما فردا باز م یبر یتونیم آدیهم م

 《جونم. یفاط یعال چه》خنده و گفتم:  ریز زدم

 بود. ینبود، شب خوب ی. اون شب، شب بددیبهش چشمک زدم که آروم خند طونیش و
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 .میکه واسه مراسم ازدواج داداشش لباس بخر میبر آدیساشا من رو رسوند خونه و گفت فردا صبح م شب

 《نکرده بود؟ داداشت ازدواج مگه》: دمیپرس

 هست که ازدواج کرده. یدوسال بایاز اول ازدواج کنه. البته تقر خوادیم میچرا اما چون ما حضور نداشت-

 《.ینباش خسته》و گفتم:  دمیخند

 باز کردم. دمیشدم. وارد خونه شدم. در رو با کل ادهیپ نیکردم و از ماش ینگفت. ازش خداحافظ یزیچ ساشا

 .اومدیصحبت کردن دو نفر م یتو سالن صدا از

 .زننینشسته و دارن باهم حرف م دیکنار ام مانیا دمیتعجب به سمت سالن رفتم که د با

 بهشون نگاه کردم. باتعجب

 شده؟ یکه با هم لج بودن پس چ نایا

 کرده. یعذرخواه مانیا ایاشتباه کرده  دیام ایدر صد  صد

 به سمت من برگشت. دیو ام مانیسالم کردم که نگاه ا یبلند یباصدا

 《خانم. سالم》با تعجب گفت:  مانیا

 واقعا من رو نشناخت؟ چه جالب! یعنیام گرفته بود.  خنده

 《برادر شوهر. سالم》گرفتم سر کارش بزارم پس گفتم:  میتصم

 《زم؟یعز یخوب》و گفتم:  دمیرفتم و گونه اش رو بوس دیبه سمت ام و

 《.زمیعز یمرس》با خنده گفت:  دیام

 《دوست دخترته؟ دیام》با تعجب گفت:  مانیا

 《؟یکشیخجالت نم ؟یواه چه دوست دختر واه》اخم گفتم:  با

 من قصد جسار...-

 《شه؟یمگه م م؟یدوست دختر دوست پسر باش دیآخه من و ام یکه جسارت کرد حاال》حرفش رو بزنه و گفتم:  نذاشتم

 دیببخش-

 خواهش تکرار نشه.-

 د؟یبگ شهیکه م نویا ه؟یچ دیام باشه اما نسبت شما با-

 . من خواهرشم.شهیبله م-

که  میکرد دایاما خواهرمون رو پ میخواهر نداشت شیکه تا چند وقت پ دیو ام من》تعجب نگاهم کرد وزمزمه وارد گفت:  با

 《که... نیدلبر اما ا

 《دلبر؟》رو بلند کرد و با بهت گفت:  سرش

 《تو! یجیچقدر گ گهید آره》و گفتم:  دمیخند

 برو بابا. ؟یکنیمسخره م-

 وا چرا مسخره کنم؟-

دروغ چرا  ستیاون ن هی. بعدشم اصال صورتت شبیبود نه آب ی. دوما چشماش هم مشکیبود نه عسل یاوال دلبر موهاش مشک-

 .ستیاما خودش ن یخورینمه بهش م کی

 《براش بکن یفکر کی》گفتم:  دیبه ام رو

 《.ای. اصال دلبر برو صورتت رو بشور بشهیهمش هنر آرا نایا ج،یگ مانیا》و گفت:  دیخند

 گفتم و رفتم صورتم رو شستم و برگشتم. ییا باشه

 《.یواقعا تو دلبر نه》گفت:  دنمیبا د مانیا
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برادر  اما االن چهارتا برادر  کینفر بودم. محتاج  کی. قبال محتاج فقط شکرت ایزدم. خدا یبه سمتم اومد و بغلم کرد. لبخند و

 اومده. رمیگ

 شدم. داریتلفنم از خواب ب  یحرف زدم. صبح با صدا مانیبا ا یکل شبماون

 یخردل پیت کی. دمیمقدار به خودم رس کیزنگ ساعتم بود. اوف. خاموشش کردم و پاشدم  یاز  جام بلند شدم. صدا عیسر

 رفتم. نییکردم و پا شیزدم و آرا یمشک

 《.میایزود ب میبر پاشو》ساشا گفت:  کی. بعد از سالم و علنشسته بود دیکنار ام ساشا

 .میباشه بر-

 کیو  یکالباس د،یلباس بلند سف کیتا باالخره  می. تو تک تک مغازه ها گشتمیستادیپاساژ ا کی ی. جلودیخر میساشا رفت همراه

 .دمیرو خر یکفش کالباس

 .دیخر ینوک مداد راهنیو پ یکت و شلوار مشک کیهم  ساشا
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 .میتا به مقصد فرانسه حرکت کن مینشسته بود پمایتو هوا یدو نصف شب بود که همگ ساعت

 طول راه همه اش خواب بودم. تو

 حد. نیبودم. در ا دهیبگم مثل خرس خواب ییجورا کی یعنی. میبود دهیهام رو باز کردم به فرانسه رسچشم یوقت

 .میسوار شد یاومدن دنبالمون. همگ دونمیو با کالس که اسمشونم نم کیش نیماش چندتا

 《ه؟یک جشن》: دمیساشا پرس از

 امشب-

 .میاوف ما که خسته ا-

 《؟ییخسته ا واقعا》با تعجب گفت:  ساشا

 ه؟یآره خب مگه چ-

 .ایات بشه درماشاهلل-

 .نیبه سمت ماش دمیرو در آوردم و راهم رو کش اداش

 .میو حرکت کرد میسوار شد یهمگ

 .ستادنیا یخوشگل و باشکوه یلیعمارت که نه، کاخ خ یجلو هانیماش

 مرکزش قرار داشت. اومدیبرهنه  بود که از دهنش آب م مهین یزن یحوض بزرگ بود که مجسمه  کیاون عمارت  اطیح تو

 .دادیبه آدم م یبود و آرامش خاص دیعمارت سف ینما کل

. ساشا دمینفهم یچیگفت که ه ییزایچ کی یدر رو واسه امون باز کرد  و تا کمر واسه امون خم شد و به فرانسو یخدمتکار

 گفت

-can you speak English?(یصحبت کن یسیلیانگ یتونی)م 

-yes, I can (تونمی)بله م 

-that's good )خوبه( 

به خوش  به》: گفتیم یاومد که به فارس یمرد یصدا بود. یبود. هرکس مشغول کار یی. تو عمارت هلهله امیشد وارد

 《.دیاومد

 اش جا افتاده تر شده بود. افهیسه چهار سال ق نیرو بلند کردم که نگاهم افتاد به سروش. تو ا سرم

 《رو سرم. ختهیکار ر یبمونه واسه بعد. فعال کل شناسمیهم نم یکس هر》کرد و گفت:  یهمه سالم و احوال پرس با

 《بگو من کمکت کنم؟ یدار یهرکار داداش》گفت:  نیشرو

 .دیمقدار استراحت کن کی دیداداش شما خسته ا نه》گذاشت و گفت:  نیشرو یشونه  یرو یدست سروش

 《به خاطر اون گرفتم. شتریرو ب یمهمون نیسوال، دلبر کجاست؟ من ا کی فقط

 《؟ینگفت اوشیس》با تعجب گفتم:  ساشا

 《داداش نتونستم. دیببخش》و گفت:  انداخت نییسرش رو پا اوشیس

 《شده؟ یچ مگه》گفت:  سروش

 《رفته. شمونی... خب... دلبر از پدلبر》و گفت:  دیکش یآه ساشا

 《کجا؟》با تعجب گفت:  سروش



Roman-City.ir 
 قلبم طاقت بیار رمان

 

https://telegram.me/romancity 171 

 

 《. رفت بهشت.فرشته ها شی. رفت پبود قشیکه ال ییجا》گفت:  انایتات

 《د؟یکنیم یشوخ》خنده و گفت:  ریبا بهت نگاهمون کرد و بعد زد ز ییچند لحظه ا سروش

 《.رمشیبگ یبه شوخ میکه بخوا ستین یزیچ》گفت:  ساشا

 اتاق دادن. کیرفت. خدمتکارا به هرکدوممون  رونیاز عمارت ب یحرف چیه یب سروش

 همه پولدار شده؟ نیا ی. برام تعجب داشت که سروش چه جورمیکه استراحت کن میرفت

 فرو رفتم. یقیانقدر خسته بودم که وقت نشد بهش فک کنم و به خواب عم اما

 پا شدم تا آماده شم. دوش گرفتم . عیهام رو که باز کردم، سر چشم

 شده بود. یهامم تنم کردم. عالرو هم کردم. لباس یشگیهم شی. آراختمشیو لخت دور خودم ر دمیرو سشوار کش موهام

 ت.دلم واسه خودم ضعف رف واقعا

 اعتماد به نفست. یسکوت کن برا قهیدو دق دلبر

 جان خفه. وجدان

 دیاومدن ما هم با هامهمون》به خودش اومد و گفت:  عیسر یچند لحظه مکث کرد ول دنمیبا د اتاق باز شد و ساشا وارد شد در

 《.میبر

 .میرفت نییگفتم و همراه ساشا پا ییا باشه

 بود. ادیز یلیحاضر، خ تیجمع

 .یرانیا یبودن و بعض  ینسوفرا یبعض

 .دادیاومد که خبر از اومدن عروس م ییعده ا دنیکل کش یصدا دفعهکی

 .اومدیداشت م ی. سروش دست تو دست دخترمیبود ستادهیدر ا یجلو یهمگ

 ستاد،یقلبم ا ییعروس سرش رو بلند کرد، لحظه ا یبودم که وقت یغرب افهیدختر با ق کیدختره معلوم نبود. منتظر  ی افهیق

 همه مدت نیمن ا یعنی یعنی. شدیباورم نم
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 که گفتن دلناز مرده. دمیاشتباه بودم. دلناز که زنده است. اما من، من خودم شن تو

 خودم تو مراسم ختمش بودم. من

 که براش عزا گرفتن. دمیخودم د من

 . زنده است.نجاستیاما اون که ا دمیپوش یدلناز مشک یبرا من

 .شهینم ای... من... خدامن

که االن واسم حکم قبر رو داشت و داشتم ازش سقوط  ینجاتم تو اون آسمون یکردم درحال سقوط کردنم که پرنده  حس

 نجاتم داد. کردم،یم

 .فتمیشد که من ب نیکمرم قرار گرفت و مانع از ا ریز یکس دست

 و سرم رو بلند کردم که رخ به رخ ساشا شدم. دمیکش قینفس عم چندتا

 خودم رو جمع و جور کردم. یدادم و به سخت لشیتحو ییکج و کوله ا ی. لبخندکردیبا ترس داشت بهم نگاه م ساشا

 《.یریاز حال م یتو چت شده؟ ه ایدر》رو به من گفت:  ساشا

 .میبفهم یروز کی دیساشا شا دونمینم-

 ؟یگیو نم یدونیم یزیچ کیتو  ؟یچ یعنی م؟یبفهم-

 《.میباشه که بعدا بفهم یزیچ کی دیشا گمینه ساشا م نه》گفتم:  یتند

 بهش نگفتم. یزی. چیخر خودت یعنینگاهم کرد که  یکرد و جور زیرو ر هاشچشم

 دادم و آروم آروم شروع کردم به دست زدن. هیتک واریشروع کردن به دست زدن. به د همه

 .کردیبه ما نگاه م یلباش بود و با خوشحال یرو یک تک کاراش بود. لبخندتو ت یموج شاد دلناز

 متعجب شد. حقم داشت. افهیق کیبه  لیخندونش تبد ی افهیق دیبه من رس یاما وقت نداختیتک تکمون نگاه م به

 عروس و داماد رفت. گاهیتوجه به من همراه سروش به سمت جا یب یکنار ساشا بودم و در عوضش دلبر نبود. دلناز من

 پیو خب ه دن،یرقصیهاپ م پی. فکر کنم هدنیشروع کردن به رقص یوسط اومدن و با مهارت خاص ییرقاص حرفه ا چندتا

 .ستین رانیهاپ واسه ا

 《.دیها رو نشون بد یرانیچشمه از هنر ا کی دیشما هم بر دخترا》رو به همه امون گفت:  اوشیس
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 《بذاره. یآهنگ فارس کیآهنگ  نیمن برم بگم بعد ا پس》گفت:  اوشیکه س میگفت ییباشه ا یهمگ

 .شروع کردن به دست زدن یرو گفت و رفت. رقص اونا که تموم شد همگ نیا
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 .دنیبه رقص میفاطمه و ثنا دو به دو شروع کرد انا،ینواخته شد. من و تات یوسط سالن. آهنگ فارس میرفت یهمگ

 .دادیم ادیرو  دنیرقص یوسطاش هم بهم بهتر فارس داد،یم ادی یبودم و بهم رقص کرد نیاسمی شیپ یوقت

 .دنیبه رقص میبه دو شروع کرد دو

 .میدیرقصیهماهنگ م یلیخ انای. با تاتمیدیرقصیم یمهارت خاص با

از اون بلند  تیهم به تبع هیجو دادن بلند شد و بلند بلند شروع کرد به دست زدن. بق یبرا اوشیکه تموم شد، س دنمونیرقص

 شدن و دست زدن.

 《.یرانیا یخانوم ها نیآفر》گفت:  اوشیکه س میخنده کنار رفت با

 《؟یرانیا فقط》باال انداخت و گفت:  ییابرو انایتات

 《.یروس یرانیا دیببخش دیببخش》و گفت:  دیخند اوشیس

 《حاال شد. نی. آفرآها》گفت:  انایتات

که فکر  یکردم. خواهر دایمن. من خواهرم رو پ یالخصوص برا یبود. عل یشب قشنگ یلیشب خخنده. اون ریز میزد یهمگ

 مرده اما حاال هست، حاال زنده است و خوشحال. کردمیم

 اما فعال مجبورم. یآبج دیبکشه. فکر کنه من مردم. ببخش یمقدار سخت کینوبت اونه که  اما

 به اتاقامون. میمقدار حرف زدن برگشت کیو سروش رفتن تو اتاقشون و ما هم بعد  دلناز

 .زهیسورپرا نکهیکجا. مثل ا دونمیاما نم رونیب میفردا قراره بر نیشرو یگفته  طبق

 یمشک یپ و شلوارک صورتتا کیلباسم رو با  عیشدم و شروع کردم به عوض کردن لباسام. حس حموم نبود پس سر الیخیب

 عوض کردم.

 گرفتم. یدوش حساب کی عیشدم سر داریفرو رفتم. صبح که از خواب ب یقیتخت و به خواب عم یرو رفتم

 《!رونیب میبر دیبرو حاضر شو که با ایدر》گفت:  نیکه شرو نییپا رفتم

 باشه من رفتم.-
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 رفتم. نیینمونده بود. از پله ها پا یزیهم که کرده بودم و چ شیاسپرت زدم. آرا پیت کیرفتم باال  عیسر

 .میکرد یحاضر و آماده نشسته بودن. با دلناز سالم و احوال پرس یهمگ

 《دلبر... دلبر کجاست؟ پس》انداخت و گفت:  یبه همه امون نگاه دلناز

زنگ  هیجورنیاز من ناراحته؟ اگه ا ومده؟یشده؟ چرا ن یچ !گهید دیبگ خب》انداختن. دلناز گفت:  نییسرشون رو پا یهمگ

 《.گفتمینکردم. بگم اگه به خواست خودم بود اول از همه به اون م ی. بگم که من کارارمیاز دلش در ب دیبزن

 《د؟یدلبر هیک شما》قدم شدم و گفتم:  شیپس من پ گفتینم یچیه کسچیه

 د؟یبگ شهیشده؟ م یمن خواهرشم. چ-

 .دیندارم خودتون بهش بگ یواهلل من کار-

 《شده؟ یچ》گفت:  زدیکه تو صداش موج م یبا استرس دلناز

 《درسته؟ یتو اون رو ترک کرد یسر کی》گفت:  اوشیس

 《اما به خواست خودم نبود به خدا. آره》گفت:  دلناز

 . االن هم فک کنم نوبت توئه.دیعذاب کش یلینا خواسته اون خ ایخواسته -

 اوش؟یس یگیم یچ-

 ساله رفته. کیدلبر رفت، -

 《کجا رفته؟ کجا؟》گفت:  دلناز

 《. بهشت، رفت بهشت.رفتیم دیکه با ییجا》و گفت:  دیکش یآه اوشیس

 《... د.ی... گی... در... وغ... مدی... نمرده. دا... ر... دل... دلبردیکنیم یشوخ》نزد اما بعدش گفت:  یحرف قهیچند دق دلناز
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 《.ستیدر کار ن یو دروغ یشوخ چیه》گفت:  اوشیس

 《.شهیبره نم تونهی. دلبر نامرد نبود. دلبر نمشهی... من باورم نممن》و گفت:  هیگر ریزد ز دفعهکی دلناز

 《!زمیباش عز آروم》و گفت:  دیدست دلناز رو کش سروش

 .رفتیم دی. دلبر نباشهی. نمشهیسروش نم-

 《.میآیمن و دلناز نم دیبر شما》رو به ما گفت:  سروش

 《.میریما هم نم پس》گفت:  ساشا

 《.کنهیرو دوا نم ی. بودن شما درددیبر شما》اعتراض کرد و گفت:  سروش

فدات  یآبج"برم دلناز رو بغل کنم و بگم  خواستیدلم م یلی. خمیاز عمارت خارج شد یهمگ گهیسروش راست م دنید یوقت

 "بلکه مجبورم من رو ببخش خواهر گلم. ،ستمیشم من زنده ام. من نامرد ن

 .داشتمیهام رو تو دلم نگه محرف دیباز هم با اما

 《.فلیبرج ا میریم اول》گفت:  نیشرو

 خوشحال شدن و قبول کردن. یهمگ

 اومده بود. شیبراشون پ یبود، چون همراه پدرش و ساسان کار ومدهین ستاره

 .میازش باال رفت میدیبه برج رس یوقت

 .دمیترسیاز ارتفاع م بیاما من عج م،یکردینگاه م بایز یبه منظره  میو  داشت میبود ستادهیقسمت ا کی یهمگ

 .شدیم دهیواضح د نیو ا دیلرزیدست و پام م گرفتمیقرار م یادیتو ارتفاع ز یوقت

 《لرزه؟یچرا دست و پات م ایدر》گفت:  ساشا

 .ترسمیم یعنیخب... خب من... من از ارتفاع خب -

 نره. جیکه سرت گ ریکم فاصله بگ کیخب -

 باشه باشه.-

زانو  انایتات یو آورد وسط ما، خودش هم جلو دیرو کش انایجلب شد که دست تات نیمقدار  فاصله گرفتم. توجه ام به شرو کی

رو باز  کرد. با  در آورد. درش ییسرمه ا یمخمل یجعبه  بشیج یاز تو نیکه شرو کردمینگاه م نیزد. با تعجب به حرکت شرو

 هام چهارتا شد.چشم نیتک نگ یحلقه  دنید

و تموم  یهمسرم بش ،یکه عشقم بش یکنیقبول م انایتات》گفت:  کرد،ینگاه م نیکه با بهت به شرو ییانایرو به تات نیشرو

 ؟یکن یعمرم با من زندگ

 《؟یکنیبا من ازدوج م انایتات

 نیمن... من... منم دوست دارم با تو ازدواج کنم اما اما ا نیشرو》و گفت:  نیکرد و بعد به شرو یبه همه امون نگاه انایتات

 《به دلبره. انتیخ

 《نبود. نی. دلبر عاشق شروستیبه دلبر ن انتیخ نیا》گفت:  ساشا

هرجا  دلبر》گفت:  انایکه تات نگاه کرد انایبه تات یداد و با مهربون رییچهره اش رو تغ عیسر یبا خشم به ساشا نگاه کرد ول نیشرو

 《.یمن رو ببخش دوارمیام یکه هست

 《.کنمیمن قبول م خب》گفت:  نیرو به شرو و

 و بعد بغلش کرد و دور خودش چرخوند. انایحلقه رو کرد تو دست تات نیبه دست زدن که شرو میشروع کرد یهمگ

 خونه. میعکس رفت یو بعد کل میموند فلیمقدار هم تو برج ا کیخوشبختن.  نیو شرو انایشدم که تات خوشحال
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 دلبر》و در گوشم گفت:  دیدستم رو کش دیو خواستم برم که ام دمی. ترساومدیو داد دلناز م غیج یخونه صدا میرفت یوقت

 《.اریدر ن یباز عیآروم باش ضا

 ...دیاما ام-

 ؟یدیفهم یاز دلناز ندار ی. چون شناختیتفاوت تر از همه باش یب دیااما و اگر نداره آروم باش. تو االن ب-

 《.زنمینم یزر چیباشه ه دیام باشه》بغض گفتم:  با

 دختر خوب. بغضم نکن. نیآفر-

 .ستیدست خودم ن گهیاون د-

 باشه باشه برو!-
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 .میهمه اشون به سمت باال حرکت کرد همراه

 یزیچ گهیو د دیدخترها به گوشم رس غیج یلحظه صدا نیو آخر نییخورد و از پله ها پرت شدم پا چیکه پام پ میپله بود رو

 .دمینفهم

 .دمیکه تو چهره اش بود، د یرو که باز کردم ساشا رو با اخم و خشم هامچشم

 《شده؟ یچ ساشا》جام بلند شدم و گفتم:  از

 《؟یکشینم خجالت》بهم نگاه کرد و گفت:  تیبا عصبان ساشا

 ؟ینه واسه چ-

 طرف چپ صورتم سوخت. ناگهان

 ساشا من رو زد؟ اما چرا؟ شد،یگونه ام گذاشتم باورم نم یرو رو دستم

 ساشا پر اشک شد و گفت: یهاچشم
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 《.ینامرد یلیخ دلبر》

 که من رو دلبر خطاب کرد نگاه کردم. ییتعجب به ساشا با

 《.امی. من... دری... گی... می... چیچ》تته پته گفتم:  با

 انداختم. نییهام رو بستم و سرم رو پا. چشمنهییآ یمن رو برد جلو دیبا خشم دستم رو کش ساشا

 《.ایدر گهیهات رو! باز کن دکن چشم باز》گفت:  ساشا

 ساشا من...-

 هات رو باز کن!خب چشم ؟یستین ایمگه در-

. من دلبرم. آره دلبر. من ستمین ستمین  ستمی. نستمین ایمن در نه》: گفتمیو م زدمیاش م نهیبه سزدم و با مشت  غیج

 《.ستمیساشا، نامرد ن ستمینامرد ن

 کردن. هیو شروع کردم به گر دیترک بغضم

همه مدت  نیکردم. ا هیهام گر یتموم غصه هام، دردهام و دور یکردم. برا هی. تو بغل ساشا گردیمن رو تو آغوشش کش ساشا

 دیو تحمل کردم که شا دمیکه من د ییسالم بود اما دردها ستینکنن. من ب الیخ فینکردم تا من رو ضع هیگر ختم،یاشک نر

 زن چهل سال هم تجربه نکرده باشه. کی

 《.یستین یو وانمود کرد یبود نکهیازت دلبر. از ا رمیدلگ》. گفت: دیسرم رو بوس ساشا

نسبت به  ییهاحس کیچند وقت مردم و زنده شدم. من... من  نیمن تو ا یآخه لعنت د》ذره باال رفت و گفت:  کی صداش

 نیا یدی. دلبر نفهمکنمیم انتیدارم بهت خ کردمیو حس م دمیدیها خواب تو رو مکرده بودم. شب دایپ یدروغ یایاون در

من مردم اما امروز دوباره زنده شدم دلبر. دلبر چرا؟ چرا به من . دمیکش یچند وقته من چه عذاب نیسال و به خصوص ا کی

 《؟یفکر نکرد

هان؟ چرا جواب  ره؟یمیم تیکه ساشا از دور یفکر نکرد ؟یفکر نکرد صاحابیدل ب نیبه ا چرا》قلبش و گفت:  یرو زد

 《؟یدینم

 《بگم؟ یذاریم بگم؟》آروم گفتم:  

 بگو دلبر! بگو و آرومم کن! -

 شده بود. یچطور یدونیبه زور بردنم و خودتم م یعنیمن به خواست خودم نرفتم.  نکهیخب، اول ا-

 سشونمی. رئسشونیرئ شیتنم کرد و من رو برد پ یلباس کُرد کیزنه  کیچشم باز کردم  تا》تکون داد که ادامه دادم:  یسر

 《.دینبود جز ام یکس

 یبرادرام هستن. گفتم و گفتم اما هنوزم خال مانیو ا دیگفتم که امداستان رو بهش گفتم.  هیبا تعجب نگاهم کرد منم بق ساشا

 نشده بودم.

 《بشه من هنوز زنداداشتم. تیرعا یاسالم ی فاصله》ازش فاصله گرفتم و گفتم:  عیساشا خواست بغلم کنه که سر 

 《؟یبگ یچ هیبه بق یخوایحاال م دلبر》و گفت:  دیخند

 تا بعد. می. فعال بردونمیساشا نم دونمینم-

 .ارمیدر ب شتریب دیمن برم از دل ام-

 .میرفت رونیو با ساشا از اتاق ب دمیخند
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 رو بکشم. چرا گذاشت صورت من رو بشورن؟ احمق. دیام خواستیدلم م یعنیبود.  یسالن سکوت بد تو

 《؟یبود راه انداخت ییمسخره ا شیچه نما نیا دلبر》گذاشتم سروش گفت:  نییپام رو از پله ها پا تا

 《م؟یشد ی. مساودیکه شما راه انداخته بود ییمسخره ا شینما همون》باال انداختم و گفتم:  ییابرو

رو  یکار چیتو ه دونمیمن م دلبر》دهن باز کرد و گفت:  اوشیحرف من دهنش بسته شده بود؛ اما س نیانگار با ا سروش

 《ست؟ین طورنیداره. ا یمنطق لیدل کی نمیپس حتما ا یدیبدون فکر و منطق انجام نم

رو  لشی. پس حق ندارن دلدمینپرس لیرو بگم. چون من دل لمیدل هایواسه بعض ستین یازی. اما به نظر من نطورهنیچرا هم-

 بپرسن.

 شدم. نیشد. برگشتم که رخ به رخ شرو دهیکش یکه برم اما دستم توسط کس دمیرو کش راهم

 یاما وقت دمیعذاب کش یکل یستین گهید نکهیکردم. از ا هیبرات گر لیکه اوا یمن ؟یبگ یخوایبه منم نم ؟یمن چ به》: گفت

شدم. امروزم بهش  انایهم موفق بودم، عاشق تات بایاومدم با خودم عهد بستم فراموشت کنم. تقر رونیب یلعنت مارستانیاز ت

 《.کنمیرو احساس م یازدواج دادم. قبول کرد. دارم خوشبخت شنهادیپ

 《.یبد دیسخت من رو با یتاوان اون روزها اما》گوشم زمزمه کرد:  در

 هاش ترسوند.که خوب شده بود. اما االن باز من رو با حرف نیتعجب بهش نگاه کردم. شرو با

 《.گمیباشه تمام ماجرا رو م باشه》: گفتم

 یلیکه بر عکس همه خ دونستیم یزیانگار چ نیکردم. شرو فیبه سمت مبل رفتم و نشستم. کل ماجرا رو براشون تعر پس

 آرامش قبل از طوفانه. نیا دمیشا کرد،ینگاهم م لکسیر

 《.یلیخ  ،ینامرد یلیخ یآبج》که تموم شد دلناز اومد سمتم که بغلم کنه اما پسش زدم و گفتم:  هامحرف

 《دلبر... اما》هاش پر شد و گفت: اشک تو چشم دلناز

 یول یدیمثال من مردم و انقدر عذاب کش یدیروزه که فهم کیتازه  یمن رو دونست لیمقدار بهم فرصت بده. تو دل کی یآبج-

 .دمیعذاب کش دم،یمن سه سال درد کش

 ادته؟ی. یبود مارستانیتو ب یگلم به خدا من اومدم، اومدم که بگم. وقت یدلبر آبج-

 تعجب گفتم: با

 من توهم نزده بودم؟ ؟یتو... تو بود یعنی مارستان؟یب-

 مثبت تکون داد و ادامه داد: یبه نشونه یسر

دلبر از زنده بودنت خبر دار شه. گفتن به ضرر دلبره. به خدا  دیگفته نبا نیوستاره نذاشتن. گفتن شرو اوشیاما سروش، س-

 اما سروش نذاشت. شتیپ امیخواستم ب ی. چند سردمیکش یمنم سخت
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خدا  یمصمم ام که بهت بگم. دلبر به خداوند دی. چون دمیبر دیموقع بود که سروش گفت با اون》و ادامه داد:  دیکش یآه

 نکهی. من خوشحال بودم به خاطر ایهم بودن اما تو نبود یدیجد یها. همه بودن آدمرنیمن به خاطر تو قبول کردم که جشن بگ

. زجه دمیرو د یکه مثال ختم من بود، همه چ ی. دلبر من روزیاومد اما تو بود طورنیا. البته تو فکر من یومدیاما ن یآیتو م

و شکستم.  دمیخورد همه رو د ریساشا ت نکهی. ایاز پله ها افتاد نکهی. ایسروش رو زد نکهیکردنت رو، ا هیزدنت رو، گر

 یداد بزنم و بگم دلبر مشک خواستیم منپوش؟ اون لحظه هم دل یهمش مشک تمگفیبهت م ادتهیشکستم به خاطر حقارتم. 

 دنیصدا بود؟ چه کنم که اون همه درد کش یهم ب ادهامی. اما چه کنم که فراریرو در ب ینحس مشک یهانپوش! اون لباس

دوستت دارم و دوستت خواهم داشت. دلبر درک کن. دلبر منم  شهیاما من هم میستین یخواهر تن نکهیبا ا دمیخواهرم رو د

 ی. وقتخوردیسال اول حالم از سروش بهم م کینه.  بردم،یبه سر م شی. فک نکن منم تو آرامش و آسادمیکم عذاب نکش

نفرتم  ی. سال بعدگرفتمیکه اون هست فاصله م ییو از جا شدمیبلند م نکهیا ای نداختمیو داد راه م غیج ای نشستیکنارم م

مهرش به دلم نشست. نتونستم  واشی واشیاش کمتر بود. سال سوم  وزرنگ تر شده بود اما هنوزم سر جاش بود فقط دکم

 《.دمشیکه گفت مجبور بود اونم به خاطر جون من بخش یو وقت رمیبگ دهیاون همه محبتش رو ناد

کرد.  هیپسش نزدم. اون تو بغلم زار زار گر یسرنینداشتم که بگم. دلناز دوباره اومد بغلم کنه اما ا یزیچ یعنینگفتم.  یچیه

 دستم رو دور کمرش حلقه کرده بودم.

 .رهیم ینیریسرنوشت داره به سمت ش نیچرا سرنوشت ما انقدر تلخ آغاز شد؟ اما ازت ممنونم که ا ایخدا

 فیسه سال اتفاق افتاده بود رو براش تعر نیتو ا یدلم واسش تنگ شده بود. هر چ یلی. خمیفقط با دلناز حرف زد یچندساعت

 آروم شد. یکردم. دلم کم
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 《رون؟یب میبر》بود که سروش گفت:  یعصر

 《.میبر》گفت:  اوشیس

 《.آمیو بعد م رمیگیدوش م کیمنم  دیبر شما》گفتم:  من

 هام رو از تو کمد در آوردم.قبول کردن. حاضر شدن و آماده رفتن شدن. رفتم تو اتاقم لباس یهمگ

 باز شد. با ترس به در نگاه کردم که یبد یسمت حموم رفتم که در اتاق با صدا به
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 طناب تو دستش. کیبود با  نیشرو

 《؟یدار کاریچ نجایا تو》: دمیتعجب پرس با

 االنم وقتشه. ،یتاوان بد دیگفتم که با-

 《تو؟ یگیم یچ》ترس بهش نگاه کردم و گفتم:  با

 یدار ونهید》: دمیکش غیدست و پام رو بست به تخت. ج عیبهم زد که پرت شدم رو تخت. سر یمحکم یلیسمتم اومد و س به

 《؟یکنیم کاریچ

 .کردی. بغض داشت خفه ام مکردمیرو روشن کرد. باترس بهش نگاه م یگاریرفت کنار پنجره. س نیشرو

 انداختم. ینگاه نیبغض به شرو با

 بنداز. تازه حس کردم خوشبخت شدم. ینگاه کیمنم بندتم. به منم  ایخدا

 .دمیکشیم غیبکنم و فقط ج تونستمینم یکار چیدستم بسته بود ه نکهیلباسم رو باال داد. به خاطر ا نیشرو

 خارج کرد. شینیرو از ب گاریزد و دود س گاریبه  س یقیپک عم نیشرو

 .دمیاز درد کش یغیبا احساس داغ شدن نافم ج دفعهکی که

 《.یعذاب بکش دیبا نیاز ا شتریب》سر داد و گفت:  ییقهقه ا نیشرو

 دمیکش یبلند تر غینافم که ج یرو گذاشت رو گارشیدوباره س و

 کاریچ نجایا تو》گفت:  نیتنومند سروش، شرو کلیشدن ه انیرو به سمت صورتم آورد که با باز شدن در و نما گاریس

 《؟یدار

 《؟یکردیم یچه غلط یداشت نیشرو》داد زد:  سروش
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 《من بود. یتاوان اون همه زجر ها نیا》گفت:  نیشرو

دلبر  نیا کنمیکه م یکار نیاول رانی. برگردم ادیباهاش بکن دیخوایم یباهاش ندارم هرکار یکار گهید》فت: و گ دیکش عقب

که من رو نخواد.  ستین یکه پسم بزنه. دلبر ستین یدلبر گهی. دشمی. خوشبخت مکنمیازدواج م انای. با تاتدمیرو طالق م

 《داره. دوستهست که اونم من رو  ییانایدرعوض تات

 ؟یاونم از ترس قبول کرد و برگشت. اما حاال چ یکرد دیو ساشا رو تهد ینداشت یاحمق قبال تو نقطه ضعف آخه》گفت:  سروش

رو به  نیبگم؟ اگه دلبر بره و ا ی. د آخه من به تو چکنهیم دتیاونم تهد یکن دیو اگه ساشا رو تهد یدار یحاال تو هم نقطه ضعف

رو  نکارهایا ستین یازیخوشت اومده ن مارستانی. از تمارستانیت فرستنتیو م یدار سمیساد و ییا ونهید گنیهمه بگه بازم م

 《.مارستانیت فرستمتی. به خودم بگو میبکن

 .سوختیم یلی. نافم خشدمیاون به سمتم اومد. دست و پام رو باز کرد. داشتم کباب م یهاتوجه به حرف یب نیشرو

 《دکتر آروم باش. برمتیاالن م دلبر》گفت:  سروش

 باشه تکون دادم. یسرم هم به نشونه  ختم،یریکه اشک م طورهمون

 《؟یخوشبخت ش یخوایم نیشرو》گفت:  سروش

 خب معلومه که آره.-

بودم. پس بدت رو  کتیلحظات درد و رنجت شر نیمن از اول نی. شرویمسخره انجام ند یکارها نیاز ا گهید دیپس با-

 .کنمیکارها نکن. بهت التماس م نیدنبال صالح توام پس از ا شهیو هم خوامینم

 به کارش ندارم. یکار گهیباشه بابا آروم باش! د-

 《.یشدیساشا من اومدم وگرنه بدبخت م یبه جا یآورد شانس》و گفت:  دیکش یپوف سروش
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. هر وقت طالقش دادم اظهار نظر کنمیم کارینداره که باهاش چ یربط چیچرا بدبخت بشم؟ دلبر هنوز زن منه و به ساشا ه-

 کنه.

 《آروم باش! باشه》تکون داد و گفت:  یسر سروش

 ؟یدیپس انقدر واسه من ساشا ساشا نکن فهم-

 .دمیآره فهم-

 . همه اش ساشا ساشا ساشا.گهیبسه د-

 《!نیدهن من رو باز نکن شرو اه》داد زد:  سروش

 شه؟یم یحاال باز شه چ-

 .ادیب دیکه نبا آدیم رونیب ییزایچ کی-

 《نه بگو، بگو جالب شد! نه》و گفت:  دیخند

 نذار بگم!-

 گفتم بگو-

 ؟یدونیتو حست به دلبر رو نم یعنی-

 دونمیچرا خب م-

 خب بگو!-

 《؟یبدون یخوایم》زد:  داد

 آره-

 داد زد یجورهمون نیشرو
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از عالقه امه. من دوسال خودم نبودم. شده بودم  شتریرو دوست دارم اما نفرتم ب یلعنت نیهم ا دوستش دارم هنوز من》

سال گرچه عذاب  کیگذشته نبودم. اما تو اون  نیمن شرو گهیبرام نمونده بود. د یغرور گهینداره. د یچیکه ه یمرد کی

 یدختر برا نین دختر رو دوست داشته باشم، دو برابرش ازش متنفرم. ایاشتباه کردم. من اگه ا دمیاما بعدش فهم دمیکش

 《.دمیاز پرستشش دست کش دمیاز بت ند یچیه یاما وقت دمشیپرسیکه اومد و من م یبت رو داره. بت کیمن حکم  

 《؟یکنیقبول م ؟یکنیم کاریچ یدلبر ازت بخواد برگرد اگه》گفت:  سروش

 《.رمیانتقام سه سال عمر تلف شده ام رو بگ دیاما من با نه》گفت:  تیقاطع با

و  یسطح یلیدردها  خ نینبود. ا یکاف نه》گفت:  دادمیاونا گوش م یو به مکالمه  کردمیم هیکه داشتم گر یبه من نیشرو

 《من. ی لهیذره ذره بسوزه، اونم به وس دیبا هیجزئ

 دست از سر کچل من برداره؟ خوادینم نیشرو نیکنم؟ ا کاریمن چ ایهاش  اومد. خدارو لب یثیلبخند خب و

 《منتظر عکس العمل ساشا هم باش. پس》درد داشت. سروش گفت:  یلی. واقعا خشدمیکباب م داشتم

مدت هر  نیبکنه،  بکنه. فعال که من شوهرشم پس تو طول ا خوادیم یغلط هر》انگار جوش اورده بود چون داد زد:  نیشرو

 《.دمیدلم بخواد انجام م یکار

 《.نمیپاشو بب اهللی》و گفت:  دیبه سمتم اومد و دستم رو کش پس

 《ندارم. یتو رو خدا! من که با تو کار نیشرو》ترس گفتم:  با

 .یهم داشته باش یتونینم-

 به سمت در اتاق. دینگفتم. پس من رو کش یچیه

 .ی. بسه انقدر عذابم دادکشمی! دارم درد مکنمیولم کن! خواهش م نیشرو-

 دفعهکیکه  میپله ها بود ی. جلودیتر هم شد. دستم رو محکم کش یجر چیحرفم ولم که نکرد که ه نیا با
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 .نییشد که پرت بشم پا نیو مانع از ا دیاما سروش دستم رو کش نییکه کم موند پرت بشم پا دیرو به سمت پله ها کش من

 حاضر شو. عیسر دلبر》رفت که سروش گفت:  نییب پااعصا یب نیشرو

 .آرمیهم برات م یکرم سوختگ االن
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 《نزن. یحرف یبه کس کنمیم خواهش

 .گمینه، من به همه م گهید-

 به خاطر من. ییسر کی نیدلبر خواهش کردم. حداقل هم-

 《.شمی. دارم کباب ماریکرم ب کی. فقط تو رو خدا باشه》و با عجز گفتم:  دمیکش یپوف

 هام نشست.دوباره اشک تو چشم و

 .کنهیم تتیرو اذ تی. سوختگری. فعال دوش نگآرمیباشه االن م-

 باشه باشه.-

 ینقش پدر خانواده رو باز ییجورا کیکه سروش  کردمیفکر م نیرفت. منم رفتم تو اتاقم. به ا نییبه سمت پا عیسر سروش

 جا بود. کی شهی. پدرشون که همکنهیم

. به یعوض ی کهیاون مرت الیخی. بکردیم ییداشت  گدا ابونیمثال محتشم تو خ یپسراش نگه داشتن وگرنه االن آقا شرکتم

 سمت کمد رفتم.

 ام نشه. دهیمتوجه رنگ پر یهم کردم که کس شیشک نکنه. آرا یرو تنم کردم که کس یخوشگل یهالباس 

 قابل تحمل بود. ریو غ سوختیبد م یلیاتاقم به صدا اومد. نافم خ در

 《.هیدلبر کرم سوختگ ایب》کرم به سمتم گرفت و گفت:  کیرو باز کردم که سروش  در

 ممنون.-

کرم مردم و  دنیاشک تو چشمام پرشد. در طول مال ادشیز یاز درد و سوختگ یول دمینافم مال یزد و رفت. کرم رو رو یلبخند

 رفتم. رونیزنده شدم. از اتاق ب

 

 

[Forwarded from اریقلبم طاقت ب ([♥️…bita…♥️])] 

 《سوخت. می. دلناز انقدر زنگ زد گوشمیبر عیسر دلبر》من گفت:  دنیبا د سروش

 《.میبر》دادم و گفتم:  لشیتحو ییکج و کوله ا لبخند

 در رو واسه امون  باز کرد. دنمونی. راننده با دمیرفت رونیسروش از عمارت ب همراه

 بهش گفت.  ییزایچ کی  یکه سروش به فرانسو میشد نیماش سوار

رستوران  کی یمن و سروش رد و بدل نشد. راننده جلو نیب یراننده هم سرش رو تکون داد و حرکت کرد. تو طول راه حرف که

 .ستادیا کیلوکس و ش یلیخ

 《رستوران؟ میایقرار بود ب مگه》به سروش گفتم:  رو

 .نجاینه اشون شده اومدن انه بچه ها رفتن  گشتن بعد از اون گش-

 دهیپوش یمشک راهنیپ کی نیهم یفکر کنن از خودم در اومدم برا خواستیگفتم و همراه سروش وارد شدم. دلم نم یآهان

هست  و فکر کنم براش  یا هیکه خب روس انایبودن. تات دهیپوش یباز ی. بر عکس همه اشون که لباس هایشلوار ل کیبودم با 

 .کنهیم یخارج از کشور زندگ سالبه هر حال سه  دادمی. به دلنازم حق مهیعاد

 .یتاپ بود و شلوار ل کیهم  لباسش

 《؟یخوب》انداخت و گفت:  یکنار دلناز نشستم که با لبخند بهم نگاه رفتم

 آره-

 آروم زمزمه کردم تو باور نکن و

 《؟یگفت یزیچ》برگشت و گفت:  عیسر دلناز

 نگفتم یزینه نه چ-

 آهان باشه.-

 اسم》: دمیمقدار غذا خوردم. غذاش بد نبود خوب بود. پرس کیبزنم. به زور  کیج تونستمیاما نم مردمیاز درد م داشتم

 《ه؟یغذاها چ نیا

 《.نوسهیدوف نی. اسم اونم  گراتهیراتاتو نیا اسم》از ظرف ها اشاره کرد و گفت:  یکیبه  دلناز

 《هان؟》دهن باز گفتم:  با

 کنم؟ کاری. خب چخنده ریباعث شد همه اشون بزنن ز که

 《چربه. گریاونم ج اسم》با خنده گفت:  دلناز

 معلومه بدمزه است. شیا شیا-
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 فرانسه است. یغذاها نیاز گرون تر یکی ونهیدلبر د-

 چرت و پرتا. نیشرف داره به ا آدیخودمون که  ازش بدم م یقرمه سبز یلیخدا وک-

 《.گنیرو م نیها هم هم یخانوم االن فرانسو دلبر》سروش گفت:  که دنیاشون خند همه

 ها بهتره؟ یرانیما ا یغذاها گنیم گن؟یم یچ-

 ما یخودشون شرف داره به غذا یغذاها گنیم رینخ-

 غلط کردن.-
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 《.میتر نیسنگ میتو بحث نکن با》اشون خنده رو از سر گرفتن که سروش گفت:  همه

 .نیآفر-

 . اشک تو چشمم جمع شد.دیاما دوباره اون سوزش امونم رو بر میکه بر میبلند شد میشاممون رو  خورد یوقت

 《.مارستانیب میریم چونمیپیرو م هانیباش االن ا آروم》که  سروش کنار گوشم گفت:   هیگر ریکم مونده بود بزنم ز گهید

 باشه اما فقط زودتر.-

 مقدار فکر کنم. کیباشه بذار -

 .رمیمیزود زود زود دارم م-

 《دلناز؟ دلناز》و بعد بلند گفت:  دیتو موهاش کش یدست کالفه

 زم؟یبله عز-

 باشه؟ م،یایداروخونه م میریمن و دلبر م کنهیدل دلبر درد م  گمیم-

 .دیایو زود ب دیباشه بر-

 《جون حالت خوبه؟ ردلب》رو به من گفت:  و

 《.یخوبم آبج آره》دادم و گفتم:  لشیکج و کوله تحو یلبخند

 .ایب ریبرو داروخونه قرص بگ-

 چشم.-

 .مارستانیب میرفت میکه اومده بود ینیسروش با همون ماش همراه

 .دمیچیپیداشتم به خودم م گهید

 《.یلیخ سوزهیم یلیخدا خ یوا》و گفتم:  هیگر ریز زدم

 آروم باش دلبر آروم باش!-

انقدر  یتونستیم یمن بود یاگه خودت جا نمیآروم باشم؟ بب یگیو اون وقت تو م شمیدارم کباب م سوزمیدارم م تونمینم-

  ؟یراحت حرف بزن

 نگفت و سرش رو تکون داد. یزیچ سروش

زبونشون  یلی. خدمینفهم یچید که هداخل. سروش با پرستار حرف ز میبه کمک سروش رفت میدیرس مارستانیبه ب یوقت

 سخته.

بالشت  یسرم رو رو ی. خسته بودم، انقدر که وقتختیریاتاق. واقعا حالم بد بود. از سر و کولم عرق م کیرو بردن  من

 گذاشتم خوابم برد.

 رو که باز کردم تو همون اتاق بودم. سروش هم باال سرم بود. هامچشم

 《حالت خوبه؟ دلبر؟》چشم بازم گفت:  دنید با

 حالم بهتره. کردمینافم کمتر شده بود و حس م سوزش

 《بهترم. آره》: گفتم

 باشه؟ ،یمسموم شده بود می. با دکتر هم هماهنگ کردم که بگمیمارستانیخب خداروشکر دلناز زنگ زد مجبور شدم بگم ب-

 باشه -

 اومده بودن. ینگفت که در اتاق باز شد. همگ یزیچ گهید سروش

 《خوبه فدات شم؟ حالت》گفت:  یا نگرانب دلناز

 آره خوبم.-

 چت شده؟-
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 مسموم شده بودم.-

 حتما غذاها با معده ات نساخته. یوا-

 دیشا-

 دیبا یسروش اومد اتاقم و چند تا کرم بهم داد و گفت چه جور میدیخونه. به خونه که رس میرفت یساعت همگ میاز ن بعد

 مصرفش کنم.

 

 

[Forwarded from اریقت بقلبم طا ([♥️…bita…♥️])] 

 باز شد. یبد یها رو برداشتم و استفاده اش کردم. خواستم بخوابم که در اتاقم با صدا کرم

تا اومده  رهیجو گ نمیتلو تلو خوران به سمت من اومد. فک کنم مست بود. ا نیشرو دمیترس به سمت در نگاه کردم که د با

 《دلبر؟》فرانسه رفته مست کرده. گفت: 

 《... بله؟ب》ترس گفتم:  با

 آره؟ ؟یریاز من طالق بگ یخوایم-

 .رمیازت طالق بگ خوامیآره م-

 .دمیاما من طالقت نم-

 چرا؟-

 چون من هنوز دوستت دارم.-

 .یرو هم دوست دار انایخب... خب تو تات-

 تو. یهوو شهیاهوم اونم دوست دارم. خب اون م-

 است. ونهینداشته باشه اما هنوزم د سمیساد گهید دینگاه کردم. شا ونهیمرد د نیبلند سر داد. با ترس به ا ییقهقه ا و

 《.یبه ساشا برس ذارمینم ،ی. حق منیزن من تو》: گفت

 اون که برادرته. آد؟یهمه از ساشا بدت م نیتو چرا ا-

 《.ستی. اون از خون و پوست محتشم ها نستیبرادر من ن ساشا》داد زد:  نیشرو

 《؟یگیم یچ یدار تو》: دمیبهت پرس با

 《بهت نگفته؟ هان؟ عشقت》بلند سر داد و گفت:  ییقهقه ا نیرو زم نشست

 چرت و پرت نگو-

 《هان؟ ؟یو راست یمست یدینشن》و گفت:  دادیرو هماهنگ با سرش تکون م انگشتش

 《کنج دلم نشستن اریهستم، دو تا  اریگوشه نشستم تو فکر  کیمستم،  مست》شروع کرد به خوندن:  و

 《گه؟ید یکردیم یشوخ یداشت》کنارش نشستم و گفتم:  رفتم

 《... با...من》خودش اشاره کرد و گفت:  به

 《دارم؟ ی... شوختو》من اشاره کرد و ادامه داد:  به

 ؟یپس دروغ گفت-

 نوچ نوچ نوچ دروغ نگفتم.-

 《.یگیچرت و پرت م یچون دار پرسمینم یچیمن از تو ه یهنوز هم کم عقل نیشرو》خشم گفتم:  با

  《.گهیراست م داره》: گفتیکه م یکس یصدا با

 نکهیا شد،یبهت سرم رو بلند کردم. باورم نم با

 

 

 

 ست؟یها ناز محتشم یعنی ست؟ین نیساشا برادر شرو یعنی ؟یچ یعنی گه؟ی. خود ساشا داره مساشاست

. ستیمحتشم ن یاز خون و پوست خانواده  گهیافتاده؟ با تعجب با ساشا نگاه کردم که خودش داره م یچه اتفاقات ه؟یک پس

 《تو... یعنی ؟یچ یعنی ؟یگیم یخوبه ساشا؟ چ حالت》گفتم: 

هم ندارم  یلیام. فام یخال ی. ساشاستمی. من محتشم نستمیمن از محتشم ها ن یعنی آره》حرفم رو قطع کرد و گفت:  ساشا

 بیبرم تو کشور غر رانیکه باعث شد من از ا یبود. راز نیا زدمیکه ازش حرف م یهم ندارم. دلبر راز ییعال خانواده اچون ف

 .یکنیکه فکرش رو م هاستنیمن سخت تر از ا یدرس بخونم. دلبر زندگ
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 《...لشیبود؟ دل یچ لشیدل یدونیچرا؟ م یدونیولت کردم؟ م ادتهی

که  ای یداریو دست از  سر دلبر برم یریم ایبود که گفت  نیبود. ا نیشرو نیا》اشاره کرد و ادامه داد:  نیشرو به

. باباش، دیدیم میها تعل زیچ نیداشت واسه هم یبودم. چون از بچگ دهیرو کنه چون د نکاریا تونهیم دونستمی. مکشمشیم

 .دادیم ادیتن رو سپهر محتشم،  از اول داشت بهش اسلحه دست گرف یآقا

اونم گفت  "؟یخوایپولت رو م"باباش هم گفت  خواست،یمرد خونه امون اومده بود و پولش رو م کیکه  دمیرو د یاونروز

رفت و منم تو اون  نیشرو ".ایتو ب نیساشا اما شرو ایتو ن"پولت رو بدم. باباش بهم گفت  میبر ایباباش گفت ب ".خوامیآره م"

 .میموندیم نایا ی. اون موقعه عمارت بابایواشکیسن کنجکاو بودم بدونم دور و اطرافم چه خبره پس دنبالش رفتم. البته 

شدم که باباش مرد رو بست و به  میرفتن تو اسطبل. منم پشت در اسطبل قا نایاسطبل واسه اسب ها داشت. ا کی عمارتش

دستش  نیشرو ".کشمیخودت رو م یرو نکش نیاگه ا نیشرو"قبول نکرد. باباش داد زد  نیشرو "بکشش."گفت  نیشرو

 با ترس به باباش نگاه کرد.  د،یلرزیم

 《کرد و مرد. کیکرد به اون مرده، شل کیشل نیشرو

 اش هم مردونه بود. هی. اما گرکردیم هیداشت گر نینگاه کردم. شرو نیدهن باز به ساشا و بعد به شرو با

 .کنهیم هیمن گر یمن نماد غرور بود االن داره جلو یکه برا ینیتعجب داشت که شرو برام

 سوخت. نیبره روانپزشک. دلم واسه شرو دیو با ستیهنوز مناسب ن شیخوب شده اما حالت روح سمشیبودم ساد مطمئن

 《مجبورم کرد. من سنم کم بود من من... ینخواستم بکشمش اون مجبورم کرد، اون لعنت من》گفت:  نیشرو

 نتونست حرفش رو ادامه بده. گهید

 تخت نشستم. یحس و حال رو یب

 من تونمیداستان رو هضم کنم من نم نیا تونستمیمن خودم نم ایخدا

 

 

 

 اتفاقات تلخ گذشت.  یبا کل ییاون شب کزا افته؟یم یچه اتفاق نیساشا و شرو یبرا شه؟یم یچ ایخدا

 رو کرده بود. رانیا یاما من دلم هوا میاصرار کرد بمون یلی. دلناز خمیتو فرانسه بود ییهفته ا کی

 جون خودش در خطره. یدوباره جون من و حت رانیبهم تذکر داده بود که با برگشت به ا دیام

من رو محرم  نکهیود، بلکه به خاطر امحتشم نب گهید نکهیپولدار نبود نه به خاطر ا گهید نکهیساشا ناراحت بودم نه به خاطر ا از

 راز هاش ندونست.   

 《شده؟ یدلبر؟ چ یچ واسه》ترس و لرز گفت:  یروانشناس ببرن که با کل شیرو پ نیشرو دیهم گفتم با انایتات به

 هیگر یلک انای. تاتستیخوب ن شیمجبور شدم بگم که حال روان انایمتعدد تات یبگم اما بعد از اصرارها یزینخواستم چ اولش

 بدم. ینبودم که دلدار یتیدادم. گرچه تو وضع شیکرد و منم دلدار

 با من خوب نبود اما کشورم بود. دیبود. دلم تنگ وطنم بود. شا رانیهوا روشن بود. دلم تنگ ا میگذاشت رانیپا تو خاک ا یوقت

 《.دمیدر خواست طالق م رمیعصر م امروز》با اخم گفت:  نیشرو دهیعمارت، هنوز نرس میرفت

 باشه-

 مقدار باهاشون حرف بزنم. کیننشستم  یحال و حوصله بودم که حت یب انقدر

باز شدن در ها عادت کرده بودم. ساشا  یناگهان نیبه ا گهیسرم گذاشتم و به سقف زل زدم. در اتاق باز شد. د ریرو ز دستم

 بود.

 《دلبر؟》تو و گفت:  اومد

 بله؟-

 دلبر؟-

 بله؟-

 لبر؟د-

 ه؟یچ-

 .یو بله جوابم رو بد هیانتظار ندارم با چ-

 .یرو نکرد نکاریا یول یمنم انتظار داشتم من رو محرم راز هات بدون-

 دلبر من...-

 《.اریجا ن یب لیدل》رو قطع کردم و گفتم:  حرفش
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از  گهیپول ندارم، د گهیکه من د یناراحت نی. تو از ایستیبهت نگفتم ناراحت ن نکهیاز ا ه؟تویچ یدونیم》با خشم گفت:  ساشا

 《.ستمیمحتشم ها ن

 اخم گفتم با

 

 

 

 یدار نیدو برابر تو پول داشته باشه. بب دیکه شا ینیشرو گرفتم؟یطالق م نیاگه بحث من پول و مال بود از شرو یلعنت د》

 یلیمن فام یبرا ؟یمحمد دونمیچه م ای یداره که تو محتشم باش ی. حاال چه فرقیکنیهر لحظه من رو نسبت به خودت سرد م

 《به احساسات من. زنهیداره گند م طرفمبلکه خود طرف مهمه. که خود  ستیمهم ن

که تا االن  ییهادلبر نبود آدم المیدلبر. من تو خ خوامیمعذرت م من》انداخت و گفت:  نییبا تاسف سرش رو تکون پا ساشا

 《دور و برم بودن، بود.

 ؟یمن رو تنها بذار شهیباشه ساشا م-

 .رمیآره االن م-

 نهییآ ی. منم که جلویبرگه رو پرت کرد رو عسل کیاتاق و  یاومد تو نیبود که شرو یرفت. عصر رونیاز اتاقم ب یبا ناراحت و

 سرم رو صد و هشتاد درجه چرخوندم. کردم،یبودم و داشتم موهام رو شونه م

 《دادگاهمونه. گهیم امضا کن دو روز دها رو من امضا کردم تو ه نیا》گفت:  نیشرو

 باشه.-

برگه رو  نیگذاشتم و به سمت اون برگه رفتم. اول برگه رو خوندم. بعد از مطمئن شدن امضا کردم. شرو زیم یرو رو شونه

 《؟یهول بود یلیخ》برداشت و گفت: 

 عی. سردیدفعه احساس کردم لبام رو بوس کیکه  کردمی. با بهت بهش نگاه مدیکوب وارینگفتم که من رو محکم به د یزیچ

 《.یخداحافظ یبوسه نمیا》پسش زدم که گفت: 

 خب؟ نیگمشو شرو-

 رفت. رونیلبخند از اتاق ب با

 

 

 

 ای ییدانشجو نکیهم پام کردم. ع یسرم کردم. شلوار مشک یمشک یو مقعنه  یو مشک یکت یمانتو کیروز دادگاه بود.  امروز

 .زدمیمدل م ینبود اما برا فیام ضعم زدم. چشمارو به چشم یهمون اسکول

رد و بدل  نیمن و شرو نیب ی. تو طول کل راه حرفمیو سوار شد میرفت نشیبه سمت ماش نیکارم تموم شد همراه شرو یوقت

 نشد.

 《شو. ادهیپ》گفت:  نی. شرومیستادیدادگاه ا یجلو

. اسممون رو صدا کردن که هردومون وارد میها رفتاز اتاق یکیو به سمت  می. وارد دادگاه شدمیرفت نییپا نیشرو همراه

 .میشد

 《د؟یطالق مصمم ا یبرا خانوم》گفت:  یقاض ینیمقدمه چ یاز کل بعد

 بله کامال.-

 محتشم؟ یشما چطور آقا-

 《دارم که... میخب من تصم خب》به من نگاه کرد و گفت:  نیشرو

 

 

 

انگار دو دل بود حرفش رو بزنه. بعد از دو  شه؟یم یچ یعنی ایبه سراغم اومد. خدا یرو قطع کرد. ترس و استرس بد حرفش

 《که از همسرم جدا شم. خوامیم من》صداش رو صاف کرد و گفت:  قهیدق

 اش.دادن صیسخته تشخ دونمیام تموم شد؟ نماسارت یعنیمن االن آزادم؟  یعنیشکرت  ای. خدادمیکش ییآسوده ا نفس

. دادی. خوشحال بودم احساس آرامش داشتم اما حس درونم گواه بد ممیاز هم جدا شد نیتموم شد و من و شرو باالخره

 چرا؟ دونمینم
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سر و صدا ازم طالق گرفت،  یب نیکه شرو بهیبا ساشا هم ازدواج کنم اما برام عج تونمیم ی. حتستین یمشکل گهیکه د االن

 .دهیکش یینقشه ا کیحتما 

 《...یبا اون ساشا یخوایم یباالخره از من طالق گرفت یبر ییجا ستین یازین》زد و گفت:  یدپوزخن نیشرو

 《جا بمون.پس همون یکن ازدواج》گفت و ادامه داد:  ییا استغفراهلل

 .ستین یازینه ممنون، ن-

 .اریبا فرهنگ در ن یآدم ها یواسه من ادا-

 《.یریجلوم رو بگ یتونیتو هم نم رمیم من》گفتم:  یعصب

 هتل؟ یبر یخوایآهان با ساشا م-

 ؟یدینداره فهم یبه تو ربط-

 بکن. یخوایم یتو حساب هر غلط زمیریات رو م هیمهر-

 .آمیطرف عمارتتون هم نم گهی. دمونیم یغلط هم کرد-

 عمارت. ایباشه اما آخر هفته حتما ب-

 《؟یچ واسه》: دمیپرس ییکنجکاو با

 .اناستیمراسم ازدواج من و تات-

 《واقعا؟》گفتم:  یخوشحال با

 《؟یشد خوشحال》کرد و گفت:  یاخم

 آره چرا خوشحال نشم؟-

 ؟یستین نیذره هم ناراحت و غمگ کی یعنی-

 چرا من ناراحت باشم؟ دیبه هم برس دیخوایو م دیا گهیدشما دو تا عاشق هم یام؟ وقت ونهینه مگه د-

 《تم.ناراح یزیچ کیاز  اما》نگفت که ادامه دادم:  یزیچ

 《؟یچ از》: دیپرس یخوشحال با

 ها هم با خاطرات بد ازت جدا شدم.   یآخر نیا نکهیاز ا-

خوب شده.  کردمیاگه منم دوستش داشتم خودم هم کمکش م دی. شاسوختیم نینگفت. دلم واسه شرو یزیو چ دیکش یپوف

 که دوستش نداشتم. فیح ف،یاما ح بودمیکنارش م شهیهم

 .شدمیعاشقش م دیشا اومدم،یباهاش کنار م دیشا کردیاز اول باهام خوب رفتار م اگه

 االن کنار اون بودم نه تو فکر ساشا. دیشا کردیبود و اگه مثل ساشا با من رفتار م شمیباشه اون قبل از ساشا پ یهر چ خب

 

 

 

داشتم،  لیوسا ی. هر چتوش ختمیهام رو رلباس به سرعت به سمت اتاقم رفتم. ساکم رو برداشتم و میدیعمارت که رس به

 جمع کردم.

 تموم》زد و گفت:  یلبخند دنمی. ساشا با دنییهارو نبردم. ساک هام رو برداشتم و رفتم پا لیاز وسا یلیتا ساک شد. خ دو

 《شد؟

 《!رینگ افهیخانوم ق خوشگل》گرفتم و ازش رو گرفتم که ساشا گفت:  افهینرفته بود پس براش ق ادمیحرف هاش  هنوز

 《؟یکنیم یجور نیچرا ا دلبر》و گفت:  دیتوجه بهش از عمارت خارج شدم که دستم رو کش یب

 ؟یبدون یخوایم-

 آره.-

 ؟یطالقم نداد راحت شد نیشرو-

 《؟یکنیم یشوخ》عقب گذاشت و گفت:  یبا ترس قدم ساشا

 《.یکنیم یشوخ ینه تو دار نه》نگفتم که خودش ادامه داد:  یزیچ

 《.میزنیحرف م نیو با شرو میریم》و گفت:  دیرو کش دستم

 《خوادینم》خنده گفتم:  با

 اون غلط کرده که تو رو... خواد؟یچرا نم-

 بابا طالقم داده احمق. سیه-
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و زنده  یتو که من رو کشت ونهید》و گفت:  دیمن رو تو آغوش گرمش کش یفقط بهم زل زد اما بعد با خوشحال قهیدق چند

 《.یکرد

 .ینکن سهیمقا هیکه من رو با بق یحقته. تا تو باش-

 من غلط کردم فدات شم.-

 《؟یریم کجا》که گفت:  دیخند

 .دیداداش ام یخونه  رمیم-

 هم بهت بگم. یزیچ کی دیبا رسونمتیمن م ایب-

 باشه.-

 حرکت کرد. دیام یکه به سمت خونه  میگذاشت. هردومون سوار شد نیساک هام رو تو ماش ساشا

 

 

 

 《.آمیصبر کن االن م قهیدق کی》و گفت:  ستادیا یفروش یبستن کی یکه ساشا جلو میراه بود تو

 در اومد. میاز گوش ییبودم که صدا نیتو ماش یا قهیشد و رفت. ده دق ادهیباشه تکون دادم که پ یرو به نشونه  سرم

 بود. نیاس ام اس از شرو کیرو در آوردم.  میگوش

درست، اما مراقب دور و اطرافت باش! مراقب ساشات باش! مراقب خودت هم باش! من رو  می))دلبر من و تو از هم جدا شد

 ((ذارمیجواب نم یرو ب یکار چیه ؟یشناسیکه م

 بکنم؟ دیبا کاریداشت.  اما چ یینقشه ا کی نیدرست حدس زده بودم. شرو پس

 .دمیکش ی. پوفدهیدست از سر کچل من برداره؟ همه اش عذابم م خوادینم نیشرو نیا ایخدا

 .اومدیتو دستش داشت م ینگاه کردم که ساشا با دوتا بستن ابونیاون ور خ به

با سرعت  نیماش کیو از اون ور  شدیمطمئن بودم. ساشا داشت رد م رم،یمیبا لبخند نگاه کردم. اگه ساشا نباشه من م بهش

 .کردیا حرکت مبه سمت ساش یادیز

 باشه؟ نیکار، کار شرو نینکنه ا ایخدا یوا

 《ساشا》: دمیکش غیشدم و ج ادهیپ نیاز ماش عیسر

 من ساشا عقب رفته بود. غیکم مونده بود به ساشا بزنه اما به خاطر ج نیماش

 بود. بازش کردم. یلعنت نیاومد. بازم از اون شرو میگوش یرد شد و رفت. بازم صدا نیماش

 انجام بدم بود، پس مراقب باش!(( تونمیکه م یاز کار یکیکوچ یچشمه  نی))ا

 《خوبه دلبر؟ حالت》. ساشا به سمتم اومد و گفت: بمیج یرو پرت کردم تو یگوش 

 《بهت بزنه. نی. ساشا کم مونده بود ماشستمینه خوب ن نه》و گفتم:  هیگر ریز زدم

 《روم باش.شم حاال که خوبم پس آ فدات》و گفت:  دیرو بوس سرم

 《.میبر میباشه خوبم سوار ش باشه》هام رو پاک کردم و گفتم:  اشک

 《بانو! بفرما》به سمتم گرفت و گفت:  یایبهم زد و بستن یساشا لبخند میسوار شد یبهم زد و سوار شد. وقت یلبخند

 رو گرفتم. یکردم و بستن تشکر

 رو روشن کرد. نیماش ساشا

 نگفتم. یچیکه هست بشه، پس ه ینیبد تر از ا نیساشا و شرو یرابطه  خواستینم دلم

 کنم؟ کاریچ دونستمینم ؟یاگه ساشا رو بکشه چ اما

 

 

 

 《؟یبه من بگ یخواستیبود که م یچ اون》به ساشا گفتم:  رو

 .گمیبرات م ییجا یپارک کیبه  میبذار برس-

 !گهیوا خب االن بگو د-

 نخواهم داشت. ی. من با گفتن اون حرف ها تمرکزشهینم نجایدلبر. حداقلش ا شهینم-

 《ه؟یبد زهیچ》ترس گفتم:  با

 .دیاز نظر خودت سنج دیاون رو با-



Roman-City.ir 
 قلبم طاقت بیار رمان

 

https://telegram.me/romancity 185 

 

 شده؟ ی. چیترسونیمن رو م یساشا دار-

 کم صبر کن. کی کنمیدلبر خواهش م کنمیخواهش م-

 .دیتو تک تک کار هام د شدیرو م ینگفتم اما کالفگ یزیچ

 《شو! ادهیپ》و گفت:  ستادیپارک ا کی یساشا جلو 

 . میشد ادهیپ نیساشا از ماش همراه

 .میرفتیهم راه م یو هم شونه  میقدم شد هم

 《خب؟》گفتم:  

 خب که خب.-

 !گهیعه ساشا بگو د-

 باشه.-

 《ستم؟یکه بهت گفتم که من از محتشم ها ن ادتهی》و گفت:  دیکش یآه کالفه

 ؟یآره که چ-

 خود من رو. دیممکنه تو رو ناراحت کنه و شا نیو ا انیخانواده ام ک دمیمن فهم-

 《بگو! ساشا》ترس گفتم:  با

 اونا شونیشناسیکه تو از هر کس بهتر م یتوئه. کس یکایاز نزد یکیمن  یخب خانواده-

 

 

 

 یاما تو بهشون ب یدلبر دنیکه فهم یمثل اون روز دیشا یازشون تنفر داشته باش دیهستن که تو رو بزرگ کردن شا ییکسا

من رو  کهنیا لیمن از پوست و گوشت اون هام. دل ست،یدست من ن نیاما ا یبا منم همون رفتار ها رو بکن ،یکرد ییتوجه ا

 ستیب نیاما تو طول ا ستم،یثروتمند هم ن گهی. دستمیهام از محتشم ها نمحتشم هم واضحه اما من از اون یدادن به خانواده 

نفر رو  شیپنج ش یخونه زندگ شهیباهاش م ست،یکه حق خودم بود رو دارم. کم ن ییکار کردم و پول ها یسال کل شیو ش

 درست کرد.

 بشه. یجور نیامکان نداره ا ؟یچ یعنی. کردمیبهت و دهن باز داشتم بهش نگاه م با

نه. اما اگه  اد،یعارم ب نکهی. نه استمیاونا ن یواده از خان دمیخدا رو شکر کنم که فهم دیبا اله؟یساشا برادر دادمهر و دان یعنی

از اون خانواده است، اون موقع بود که  دیفهمیمن هستن و ساشا هم م یبودم که اون ها خانواده الیو تو اون خ دمیفهمینم

 .شدیمن تباه م یزندگ

 از سرم رد بشه. شدیبا ساشا بودن هم نم الیخ یحت گهیمن خواهرشم و د کردیفکر م ساشا

 شونه ام به خودم اومدم. یقرار گرفتن دست ساشا رو با

 《حالت خوبه؟ دلبر》نگاه کردم که گفت:  بهش

 ؟یدیاز کجا فهم-

 رو؟ یچ-

 ؟ییاز اون خانواده ا یدیاز کجا فهم-

 انجام دادم. الیطور دان نیخودم و دادمهر و هم نیکه ب DNA شیبا آزما-

 ؟یموضوع رو هضم کرد نیتو چطور ا کنمیمن سخته، درک نم یموضوع برا نیبگم. هضم ا یچ دونمیساشا من من نم-

 《.شهیهضم اون موضوع آسون م زانتیوقت ها به خاطر عز یبعض》زد و گفت:  یلبخند ساشا

 داشته باشه؟ تونهیم یلیچه دل-

 ؟ینپرس شهیدلبر م-

 ه؟یبه چ یبفهم چ دی. من بانایدادمهر ا یخونه  میریما م شهینه نم-

 دلبر اما...-

 باش. عیاما و اگر نداره سر-

 .کنمیدلت بشکنه خواهش م خوامیدلبر نم-

 《نگو. یچیبدونم ساشا. پس لطفا ه دیبا》گفتم:  تیقاطع با

 !میباشه دلبر باشه سوار شو بر-

 محتشم دادن. یاشا رو به خانواده س یچ ی. تو راه فکرم به هزار راه رفت که برامیو سوار شد میحرکت کرد نیسمت ماش به
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 .میبود نایبه خودم اومدم که جلو در دادمهر ا یاز دست داده بودم و وقت یو مکان رو به کل زمان

 شد. ادهیرو پارک کرد و پ نیشده بود. ساشا ماش ادیچون استرسم ز ادیشدم و منتظر موندم ب ادهیپ نیتر از ساشا از ماش زود

مسئله ناراحت شدم، نه به خاطر خودم بلکه به  نیبدون که من از ا یدیشن یهر چ دلبر》که ساشا گفت: زنگ رو بزنم  خواستم

 《خاطر تو.

 مسئله به من ربط داره. نیا پس

 《ه؟یچ منظورت》: دمیپرس

 من به خاطر خودم ناراحتم. باشه؟ یفکر کن خوامیدلبر نم-

 ؟یخودت بهم بگ شهی. میترسونیمن رو م یساشا دار-

 ست؟یخوب ن نی. هان؟ امیدلت بشکنه. اصال، اصال برگرد خوامیدلبر نم-

 دینگو که با کنمیبه من داره. خواهش م یمسئله چه ربط نیبدونم ا دیحرف هات من کنجکاو تر شدم و با نیساشا با ا-

 .میبرگرد

 نیزم یرو تمی. با استرس پام رو با ر. رفتم زنگ خونه رو زدمستادیکنار ا ییا گهیحرف د چیه یسرش رو تکون داد و ب ساشا

 .دمیکوبیم

 《ه؟یک》جواب داد:  یکی

 《داداش، ساشا. منم》گفت:  ساشا

 !یعه داداش ساشا خوش اومد-

 اومد که در رو هل دادم اما باز نشد. یکیت یصدا و

 《باز نشده. داداش》گفت:  ساشا

 .کنمیدر رو باز م آمیباشه االن  م-

 .ومدیاز اون طرف در ن ییصدا گهیو د 

 داده بودم. هیکنار در تک واریبه د منتظر

 شد. انیتو چهار چوب در نما یفاصله گرفتم قامت بلند کس واریاز د یباز شد سر در

 سرم خراب شد. یفرد رو به روم انگار آوار رو دنیسرم رو بلند کردم اما با د 

 

 

 

 عقب برداشتم. یقدم

 د و اون هم با بهت زل زده بود بهم.بو ستادهیرو به روم ا وشیدار

 《.یپریبا از ما بهترون م یدلبر خانوم، خوشگل موشگل کرد اوه》زودتر از من به خودش اومد چون با پوزخند گفت:  اون

خوشگل موشگل کردم با از تو  خب》شدم و گفتم:  یحرفش جوش نیالغرش شده بودم با ا یافهیمن محو اون ق نکهیا با

 《ربطش به تو؟ آمیبهترون م

 《؟یمن زبون در آورد واسه》ابروهاش نشسته بود گفت:  نیکه ب یظیاخم غل با

 یمثل تو و عل یی. من واسه آدم هاریدست باال نگ ادیاعتماد به نفست باالست. خودت رو ز چه》زدم و گفتم:  یپوزخند

 《.آرمیالخصوص  تو، زبون در نم

 ؟یدار کاریچ نجایا-

 دادمهر کار دارم.با تو کار ندارم با -

 خونه! نیتو ا یپات رو بذار یحق ندار-

 .یهنوز تو توهم باش دیشا ی. تو تازه از کمپ اومددهیحق رو تو نه، بلکه دادمهر به من م نیا-

 《دادمهر؟ دادمهر؟》گفت:  یبهش زدم که عصب یپوزخند و

 《ومد؟یساشا ن داداش》دادمهر اومده که گفت:  یصدا

 دختره کنار داداشته. نیبابا ا ایب-
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و پر رو آخه؟ به ساشا که برادر خودشه  ریجور بد نگاهش کردم.  آدم چقدر حق کیشدم و  یعصب وشیدار ییهمه پرو نیا از

 م؟یکن کاریچ گهیشعوره د یداداشت. ب گهیبگه داداشمون م کهنیا یبه جا

 《داخل. ای. بیخوش اومد دلبر؟》زد و گفت:  یدمکث کرد اما بعد لبخن ییمن لحظه ا دنیدر با د یاومد جلو دادمهر

 《.مونمینم نجایلحظه هم ا کیمن  نجایدختر پاش رو بذاره ا نیا》گفت:  یبزنم و به تند یاجازه نداد من حرف وشیدار

 《برو. خوادیجلوت رو نگرفته هر جا دلت م یکس》اخم کرد و گفت:  دادمهر

 《...یدختره  نیواهلل، داداشت رو به ا خوبه》گفت:  وشیدار

دختره اوال خواهر منه، دوما قرار زن داداش من  نیدرست صحبت کن ها. ا یهو یهو》حرفش رو قطع کرد و گفت:  دادمهر

 《دختر اسم داره و اسمش دلبر. تکرار کن!دل... بر نیبشه، سوما ا

 رفت. رونیزد و از خونه ب ییو پاش کرد، به من تنه ا نیبرداشت و پرت کرد زم یچوب یاش رو از جا کفش یکتون وشیدار

 .مینثارش کردم و وارد خونه شد ییا یوحش

 .بهشون زدم که از چشم دادمهر پنهون نموند یبغل کرد. لبخند یمیمردونه و صم یلیساشا رو خ دادمهر

بهم زد و دستش رو باز کرد. دلم تنگ آغوش برادرم  ی. بهم نگاه کرد و لبخندستادیمن ا یاومد و رو به رو رونیبغل ساشا ب از

 بغلش. یوقفه خودم رو پرت کردم تو یبود پس ب

 《داداش باهاش قهر کرده بود؟ آره؟ یکوچولو》و گفت:  دیرو دور کمرم حلقه کرد و سرم رو بوس دستش

 .شمیپ یومدین گهیحقت بود تو د-

 .دیخوشگل داداش ببخش دیببخش-

 ستفاده رو از اون آغوش امن که متعلق به برادرم بود، گرچه برادر گذشته ام بود، کردم.ا تینگفتم و نها یزیچ

 شدن. یدیو جد یمیبرادر ها هم قد دایجد هه

 .میدادمهر وارد شد ییاومدم و با راهنما رونیآغوش دادمهر ب از

 

 

 

 《سر اصل مطلب. میبر عیسر خب》دادم که ساشا گفت:  هیتک یپشت به

 《؟یاصل مطلب چه》گفت:  با تعجب دادمهر

 《د؟یبدونم شما چرا ساشا رو به خانواده محتشم داد خوامیمن م دادمهر》و گفتم:  دمیمقدار خودم رو جلو کش کی

 《.کنهیتو رو ناراحت م هیقض نیخب ا دلبر》: گفت

 بدونم. خوامیم-

 .گمیکه من م ینش ریخب پس بعد از من دلگ-

 باشه.-

ما داده بودن اسمتم الهام بود، اما  یسالش بود که تو رو به خانواده  شیپنج ش بایاسم ساشا در اصل دادفر بود. دادفر تقر-

. مامان از نداختیراه م ینین ینین یدور و بر تو بود و ه شهیمامان اسمت رو گذاشت دلبر. دادفر هم نجایا یکه اومد یزمان

مامان به دادفر  میاز ما خونه نبود کدومچیروز که ه کینداشت.  ری. خودش هم که شدیخریم رخشکیات شخرج خودش واسه

و دکترا  ومدین ادشیاز ما رو  کدومچیبه هوش اومد، ه یخشک بخره که اونجا دادفر تصادف کرد. وقت ریتو ش یگفت بره برا

هم سن و  بایپسر بود و تقر کیبچه اشون رو که  ییخانواده ا کی مارستانیگفتن حافظه اش رو از دست داده. همون روز تو ب

 مارستانشونیهست که تو خرج ب طیشرا نیبا ا یپسر نیهمچ کی دنیفهم یسال ساشا بود، از دست دادن. اون ها هم وقت

داد یرو. اول داد و ب مارستانیهم خرج ب دمیهم بهتون پول م دیداد پسرتون رو بد شنهادیموندن. مادر اون هم اومد به ما پ

 قبول کرد چون رسهینم دید یاما بابا وقت میکرد

 

 

 

جور با جور و... اما ما انقدر  یدارو یتا کل ریخشک بگ ریبود. از ش ادیو خرجت خب نسبت به ما ز یتو هم اومده بود چون

داشتن  یدادفر رو هم داد و از همون لحظه دادفر شد ساشا. وقت مارستانیخرجمون نبود. اون زن بهمون پول داد و خرج ب

کار رو نکنه اما گوش بابا بدهکار  نیکرد و به بابا التماس کرد ا هیگر یکل مارستان،یبمامان با تو اومده بود  بردنیدادفر رو م

چشمش به تو خورد دست مامانش رو ول کرد  ینشون نداد اما وقت یاما عکس العمل دیما رو د رفتیدادفر داشت م ینبود. وقت
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حرفش  نیناراحت کننده همه با ا یلحظه  نتو او 《زن من بشه؟ خوادیم نیچقدر قشنگه ا ینین یوا》و اومد و گفت: 

 .میدیند مونیساشا رو تو زندگ گهیو بردش و ما د دیاومد دستش رو کش دشیو بعدش مامان جد دنیخند

 من باعث شدم که از خانواده اش جدا بشه؟ یعنی ،یعنیا زل زدم. تعجب به اطرافم و به ساش با

 《من... من... یعنیباعث شدم؟  من》از من پا شدن که با بغض گفتم:  تیکردم و از جام بلند شدم. اون ها هم به تبع بغض

 یکه من رو دادن به خانواده  ستمیناراحت ن نیمن رو! من از ا نیدلبر؟ بب دلبر؟》بازو هام رو تو دستش گرفت و گفت:  ساشا

به  لی، اون بهشت برات  تبدخانواده نیبا اومدن تو به ا شدیتو بهشت م یبرا دیکه شا ییایناراحتم که زندگ نیمحتشم، از ا

 《.برناراحتم دل نیجهنم شد. من از ا

 《؟یستیاز من دلخور ن یعنی》ترس گفتم:  با

خونه و  نیسفر ها، بهتر نیبهتر الت،یتحص نیکم نداشتم. بهتر یچیه م،یروغهر چند د ینه چرا دلخور باشم؟ من تو زندگ-

 نه. گهیمدت د کیبودم اما بعد  یپوشاک رو من داشتم. من از خانواده ام هم راض نیبهتر ،یزندگ

 ،تی. همه چینشد. به نظر من تو به دادمهر رفت دهیباتالق به کثافت کش نیا یتو، تو یمنم خوشحالم. خوشحالم که زندگ-

ها  نی. منم بابت ایفتادین وشیدار ایمثل بابات  یمعتاد و مفنگ کی ریو گ ینبود نجایهمه و همه. خوب شد ا ت،یپشتکارت، زرنگ

 خوشحالم.

 《دلم. زیخوشحالم که تو رو دارم عز منم》و گفت:  دیبغلش کش یمن رو تو ساشا

 نداره. یبود و اسم خاص یناهار من در آورد نیوپ درست کردم. اناهار ت کیو منم پا شدم  میروز کنار دادمهر موند اون

بودم. غذا که حاضر شد سفره رو  یهم سرخ کردم. کال عاشق سرخ کردن ینیزم بیها رو سرخ کردم و کنارش قارچ و س مرغ

 .نیزم یپهن کردم رو

 دم سر سفره.بودم رو بر دهیخوشگل تو ظرف چ یلیکه الزم بود هم آوردم. غذا رو هم که خ یچ هر

 که زنگ خونه به صدا در اومد. میو دادمهر ازم تشکر کردن. مشغول خوردن غذا بود ساشا

 《ه؟یک》بلندشد و به سمت اف اف رفت و برداشتش و گفت:  دادمهر

-... 

 یعه داداش خوش اومد-

 《.کنهیم ریدرم همه اش گ نیا》سر جاش گذاشت و گفت:  قهیو در رو باز کرد که اف اف بعد دو دق 

 رفت. رونیو به سمت ب 

  

  

 

 

 

 وارد شد. الیدادمهر وارد شد و پشت سرش هم دان قهیچند دق بعد

 انداخت. نییمکث کرد و بعد سرش رو پا ییمن لحظه ا دنیبا د الیدان

اما بعد اون  کردیم تمیاذ یلیبودم. گر چه قبال خ دهیازش ند یبا من خوب نبود اما بد هم نبود و من تا به امروز رفتار بد الیدان

 باهام نداشت. یکار گهیها د نیپا سوختن و ا یماجرا

 《دلبر! یخوش اومد یلیخ سالم》: گفت

 《.الیدان ممنون》لبخند زدم و گفتم:  بهش

دلم برات تنگ شده  یلیخ》زد و گفت:  یاون هم لبخند دیلب هام د یکه لبخند رو رو یبهم انداخت و زمان ینگاه یچشم ریز

 《بود.

 .دیو خودش من رو به آغوشش کش 

 .وشیچه برسه به دار دمش،یبخشیرفتارش من م نیبا ا دادیاگه من رو آزار م یحت الیدان

 اونم نداره. یحت وشی. سگ وفا داره داروشی. البته بال نسبت سگ. سگ شرف داره به دارمونهیمثله سگ م وشیدار اما

 یتو بغلش فشار داد که صدا شتریدستم رو دور کمرش حلقه کردم که من رو ب منم دمش،یبفهمونم بخش الیبه دان نکهیا یبرا

 خودم در اومد. یاستخوان و صدا

 ام رحم کن. چارهیب یبه استخوان ها الیدان یوا-

 《؟یمن رو ببخش شهیم دلبر》گفت:  یجدا شد و با شرمندگ ازم

 《.نه》گفتم:  تیام رو متفکر کردم و با قاطع افهیق
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 《کردم؟ یانقدر بهت بد یعنیدلبر؟  چرا》: دیپرس

 داره باز هم ببخشمت؟ یچه لزوم دمتیبخش ینوچ چون وقت-

 《دلبر. یخوب یلیخ》: -و گفت دیو سرم رو بوس دیخند الیدان

 چاکر داداش.-

باشه، نه. ناهار خوشمزه  نکهی. نه امیرو خورد یناهار عال کیو کنار هم  وستیهم  به جمع مون پ الیبگو بخند دان یاز کل بعد

 بلکه اون فضا بود که واسه من قشنگ و لذت بخش بود.

 ها رو شستن.رو جمع کردن و باهم رفتن ظرف هالیپس وسا مینذاشتن من و ساشا بلند ش الیو دان دادمهر

 .دیخر یبرا میو بعد همراه ساشا رفت میتا عصر اونجا بود حدودا

 

 

 

 .میشد ادهیو با هم پ سادیوا یپاساژ یجلو ساشا

 .میدیواسه ساشا خر دیسف راهنیو پ یکت و شلوار مشک کیو  میرفت اول

 من. یدنبال لباس برا میهم رفت بعد

بعد  یعنی. قرار شده بود ساشا شنبه شب، نیبدرخشم و فکر نکنن من ناراحتم به خاطر شرو نیشرو یداشتم تو عروس دوست

 من. یخواستگار ادیب نیشرو یاز عروس

 کی شدنیرد م ی. دخترها وقتکردیم ییخود نما یلیدست راستش خ یبود که اون خالکوب دهیپوش یمشک شرتیت کی ساشا

 .نداختنینگاه به ساشا م

 《شده دلبر؟ یچ》رفتم دستم رو حلقه کردم دور بازوش که ساشا با تعجب گفت:  یحرص

 《محتشم صاحب داره و صاحبشم منم. یآقا نیهمه بفهمن ا بذار》گفتم:  باحرص

 《.بده ینجوریا》آورد و گفت:  رونیبا خنده بازوش رو از دستم ب ساشا

 《خوبه. ینجوریا》دستم رو گرفت تو دستش و گفت:  و

 .میلبخند نگاهش کردم و دست تو دست ساشا وارد مغازه شد با

 و رفتم بپوشمش. میپسند کرد یلباس آب کی

 《بازه. نجاشیو اونجاش بازه ا تنگه》ازش در آورد و گفت:  رادیرو که تنم کردم ساشا هزار تا ا لباس

 اون لباس شد. دیمانع از خر راد،یا یبا کل و

 گرفت و نذاشت من بخرمشون. رادیا یو ساشا هم از هر کدوم از لباسا کل دمیتا لباس پوش ده

مقدار چاک داشت نظرم رو   کیداشت و از جلو  یخاص یلیرنگ که رنگ خ یلباس صدف کی. میشد یوارد مغازه بعد یکالفگ با

 جلب کرد.

 بود کار شده بود. یاون هم صدف ی نهیطرح دار که زم یجاهاش هم با پارچه ها یبعض

 رو بهم داد و رفتم تو اتاق پرو و تنم کردمش. زمیلباس خوشم اومد و  به فروشنده گفتم  که سا از

 فوق العاده بود. عاشقش شدم. یعنی

 م.در رو زد که بازش کرد ساشا

 《رون پاته خرابش کرده. یها اما چاک که رو ادیبهت م یلیخ》به لباس انداخت و گفت:  ینگاه

 《بشه بشه. خوادیم یحاال هر چ خوامیرو م نیمن هم کشمتیم یبه خدا حرف بزن ساشا》گفتم:  یکالفگ با

 اما دلبر...-

 وسالم. خوامیرو م نیاما و اگر نداره من ا-

 《رو بخر نیبابا هم باشه》و گفت:  دیکش یپوف

 .می. بعد از عبور از هفت خان رستم رفتمیلباس رو در آوردم و حساب کرد یخستگ با

 

 

 

 بودم و حاضر شده بودم. دهی. از صبح به خودم رسیعروس میتا بر میبود حاضر

 هم آماده بودن. مانیو ا دیم. اکردیمسخره ام م  یلیکه خ دمیپوش یمشک  یمانتو کیرو تنم کرده بودم و از روش هم  لباسم

 .میو به سمت عمارت محتشم ها راه افتاد میشد دیام نیسوار ماش یهمگ
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 بودن. دنیآهنگ بلند بود. همه وسط مشغول رقص یبس که صدا دیرسیصدا به صدا نم میدیکه رس یعروس به

 و دست زدن. دنی. با ورود عروس و دوماد همه کل کشنییو مانتو و شالم رو از سرم برداشتم و رفتم پا رفتم

 یو کل میدی. با ساشا رقصدیفهم شدیهم م شیلومتریشده بود و از صد ک پیتخوش تینها یبود. ساشا ب یقشنگ یلیخ جشن

 هم بهمون خوش گذشت.

 .نیل شرو. من رفتم باال دنبانیمحو شده بود تو زم نیعقد شده بود اما انگار شرو یخوندن خطبه  نوبت

پس به حرفش گوش  نیشرو یصدا، صدا دمیدقت کردم د ینظرم رو جلب کرد. وقت ییسمت اتاق کارش رفتم که صدا به

 دادم.

 .امنیالو سالم. بله شرو-

-... 

 .رینخ-

-... 

 خبر براتون دارم. کیها من  نیا گذشته از-

-... 

 دلبر زنده است. نکهیا-

-... 

 بله زنده است.-

-... 

 دارم. شنهادیپ کیمن براتون  گهینه نشد د-

-... 

به اون مرد گفته  نیآدم انقدر پست؟ شرو یعنی شدیسرم. باورم نم یرو ختنیر خیبشکه آب  کیانگار  نیحرف شرو دنیشن با

 بود که

 

 

 

 شرط! کیاما به  دمیم لیدلبر و ساشا رو بهت تحو-

-... 

 به من بکشمش ساشا بمونه واسه خودت. یددلبر رو ب نکهی! به شرط اهیآهان سوال خوب-

-... 

 خب پس کارت رو شروع کن.-

آن تنفرم نسبت به  کیانقدر پست باشه اما بود.  نیکه شرو کردمیحد رذل شده بود. باور نم نیتا ا نیشرو شدینم باورم

 دوباره برگشت. نیشرو

 .دمیهاش رو شنو متوجه بشه من حرف نهیمن رو بب خواستمینم نییسرعت رفتم پا با

 《ساشا؟ ساشا؟》رفتم سمتش و تند تند و نفس زنان گفتم:  یبه تند دمیرو که د ساشا

 《دلبر؟ جانم》رو بلند کرد و گفت:  سرش

 یخواستگار نیایساشا فردا که م-

 خب؟-

 .اریهمراه خودت عاقد هم ب-

 《؟یچ واسه》نگاهم کرد و گفت:  مشکوک

 چون و چرا قبول کن. ی. پس بگهید گمیکه م دونمیم یزیچ کیحتما -

 《؟یدونیم یچ》کرد و گفت:  زیهاش رو ر چشم

 《هم که نه. یچیه هیچیه یول یچیه یچیه》گفتم:  کالفه

 ؟یپس چ-

 .گمیاالن نه بعد بهت م-

 ...، استغفراهلل، اومد.ی کهینگفت. باالخره اون مرت یزیچ گهید ساشا
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. من میو رفت میبا هم ازدواج کردن. زود تر از همه ما بلند شد نیو شرو انایعقد. باالخره تات یعاقد شروع کرد به خوندن خطبه  

 با ساشا رفتم.

 

 

 

 《خب؟》راه ساشا گفت:  تو

 خب؟-

 خب؟-

 نقطه ات. یخب به جمال ب-

 《؟گهید میحمال هم شد گهیدرد نکنه د دستت》بهم رفت و گفت:  ییغره ا چشم

که  ییخوبه! خب اون مسئله ا م،یباش یها،جد نیاز ا گذشته》قدم شد و گفت:  شینگفتم که ساشا باز پ یزیو چ دمیخند

 《بود؟ یچ یبه من بگ یخواستیم

 بفهمه. یکس دیاما نبا گمیساشا بهت م نیبب-

 شده؟ یچ ینگرانم کرد-

 .یقول بد دیبا-

 شده؟   ی. خب حاال بگو چدمیباشه باشه قول م-

بود چون  یک دونمی. نمزدیحرف م یکیکه داشت با  دمیمن از اتاق کارش صداش رو شن نیامروز که رفتم دنبال شرو-

 دیدلبر رو من بکشم ساشا هم تو. ساشا با نکهیبه شرط ا دمیم لتی. اون گفت که ساشا و دلبر رو تحودمیشنیصداش رو نم

 .میبمون نجایا مینتویما نم میبر رانیهر چه زود تر از ا

 رهیجز میری. بعد از اونم ملندیتا میبر یتا با پرواز بعد هیترک یبرا رمیگیم طیبل رمیباشه من م باشه》با استرس گفت:  ساشا

 《ناکا. ی

 !یگرفت میچه زود تصم-

 از مغزشون هم عبور نکنه. یکه حت میبر ییجا کی دیچون با-

 .یآره حق دار-

 ترسمیاز مرگ ندارم اما م ی. من ترسمیریم نجایهم صبح از ا میکنیهم ازدواج م میکنیهم عقد م میآیپس ما فردا شب م-

 تو رو از دست بدم  دلبر.

 و رفت. دیدستم رو تو دستش گرفت. من رو رسوند خونه امون و بعد راهش رو کش و

 

 

 

 .دیرس یخواستگار شب

و  ختمیصورتم ر یو کج تو دمیهم رو صورتم نشوندم. موهام رو سشوار کش شیرنگم رو تنم کردم. آرا یریو شلوار ش کت

 خوشگل شده بودم. یلیرنگم هم سرم کردم. خ یو مشک یریش یروسر

 داشتم. یبد یلیرفتم. استرس خ نیی. پادادیم نایزنگ در اومد که خبر از اومدن ساشا ا یصدا

 《عروس خانوم! ایب بدو》گفت:  دیمن رو د یوقت دی. امنییآروم رفتم پا آروم

 در. یزدم و همراهشون رفتم جلو ییخنده ا تک

که با  میگفت یشد. خوش آمد انیمسن نما رزنیو پ رمردیپ کیفاطمه، ساشا و  ال،یدادمهر، دان یچهره ها م،یرو که باز کرد در

 وارد شدن. یلبخند

 شده بود. پیخوشت یلیساشا دهنم باز موند. خ دنید با

 《.میساعت چهار صبح پرواز دار فردا》و گل رو ازش گرفتم که آروم گفت:  ینیریلبخند ش با

رو به همه اشون تعارف  ییمشغول صحبت کردن بودن. چا یآوردم. همگ یی. رفتم چامیگفتم و همراه هم وارد شد ییا باشه

 بغلم گذاشتن. ریهندونه ز یکردم. اون ها هم کل

دلبر رو  غمبریخدا و سنت پ ادیکه به  میما اومد زیگذشته از هر چ خب》روع کرد: فاطمه ش یمتفرقه بابا یهاحرف یاز کل بعد

 《.میکن یساشا ازتون خواستگار یبرا

 《هاشون رو بزنن.هاشون رو زدن اما بازم بهتره برن حرفدوتا جوون حرف نیچه ا گر》زد و گفت:  ییخنده ا تک
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 ساشا هم دنبالم اومد.بلند شدم و  نییخنده و من با سر پا ریاشون زدن ز همه

 تخت نشستم. ینشست و منم رو یصندل یساشا رو میاتاق من که شد وارد

 《دلبر؟》گفت:  ساشا

 بله؟-

 《؟یبساز میبا همه چ ؟یکنارم باش شهیهم یکنیم قبول》دستش گرفت و گفت:  یرو تو دستم

 ساشا. کنمیقبول م-

 《؟یچ یعنیساشا  یدونیم》بهم زد که گفتم:  یلبخند

 .بانیمدافع و پشت یعنی-

 من باش. بانیپس ساشا مدافع و پشت-

  یگل یگل دیچادر سف کیفاطمه عاقد بود. فاطمه  ی. بابانییپا می. با هم رفتدیرو بوس میشونیکرد و پ میشونیپ کینزد لبشو

 سرم کرد.

 یفاطمه شروع کرد به خوندن خطبه. انقدر غرق افکار مزاحم بودم که حواسم به صداها یزدم و تشکر کردم. بابا یلبخند بهش

 اطرافم نبود.

 《لم؟ی. عروس خانوم وکپرسمیبار دوم م یبرا》عاقد که گفت:  یبا صدا اما

 《.نهیرفته گل بچ عروس》فاطمه اومد که گفت:  یصدا

 لم؟یوک ایآ پرسمیبار سوم و آخر م یبرا-

 ادر هام بله.بر یبا اجازه -

 فاطمه و مامانش و دست زدن پسرها اومد. دنیکل کش یصدا

 هم ناراحت و نگران.  یاز طرف یول دمیهم تو بار اول بله رو گفت. خوشحال بودم که باالخره به ساشا رس ساشا

 .میریکشور م نیما ساعت چهار از ا دونستنیها نم چارهیدنبالم. ب ادیهمه رفتن خونه اشون و قرار شد ساشا فردا ب اونشب

 

 

 

 . به سمت اتاقم رفتم.دنیرفتن خواب یهمگ

ام اومد. با لبخند اون به چشم یخوشگل دیلباس سف نیرو جمع کردم. تو اون ب ازمیمورد ن یرو برداشتم و لباس ها یچمدون

 هم تو چمدون گذاشتم.

 بود رو جمع کردم. لیوسا یچ هر

. رفتم زنمیزنگ م هیو بق مانیو ا دیشد به ام ستیراست و ر یاش. بعدا که همه چدر آوردم و شکوندم میهم از گوش خطم

 به کل خونه انداختم. یو نگاه نییپا

تکون  گهید دیبلند شدم که ام عیخورد. سر یزدم که تکون یی. خواب بود. رفتم سمتش و سرش رو بوسه ادیاتاق ام رفتم

 .رفتم رونیو از اتاق ب دمیم. سر اون هم بوسهم رفت مانینخورد. اتاق ا

 خونه و کمکم کنه. ادیداده بودم که ب دیاتاقم نشسته بودم و منتظر ساشا. چون بهش کل تو

 به دلم نشست که ناگهان ینا آشنا ترس افهیق دنیاتاق ناگهان باز شد سرم رو بلند کردم که با د در

 

 

 

 《؟یهست یجلو! اصال... اصال... تو ک این》اومد. با ترس گفتم:  جلو

 حال کر. نی. انگار الل بود و در عدادیجواب نم ه،یکه ک دمیپرسیم ی. هرچاومدیتوجه به حرفم جلو م یاون ب اما

 《کمـک》زدم:  غیو ج واریبه د دمیکه جلو اومد، من عقب رفتم که من چسب یقدر به

 هام رو بستم و خودم رو مرده تصور کردم.مپس چش دیصدام رو نخواهد شن یکس دونستمیم اما

 تو بغلم، چشم هام رو باز کردم. یبودم اما با حس کردن پرت شدن کس بهیاز اون غر یلحظه منتظر عکس العمل هر

 .دینبود جز ام ینجاتم نگاه کردم که کس یاون مرد که افتاده بود تو بغلم با تعجب به فرشته  دنید با

که تنهام نذاشت و کمکم  کردمیبه سمتش و خودم رو تو بغلش جا دادم. خدا رو هزار مرتبه شکر مپرواز کردم  یخوشحال با

 بهم داد. دیبرادر مثل ام کیکرد و 

 《؟ی. اما تو چطور متوجه شددیرو خدا فرستاد ام تو》اومدم و گفتم:  رونیب دیبغل ام از
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 یمنم دنبالت اومدم. تو اتاق بغل یاومد رونیاز اتاق ب یبودم اما خودم رو به خواب زدم. وقت داریاتاقم ب یکه اومد یزمان-

گلدون رو  دمیمرد رو د نیداخل اومدم و ا یاومد وقت غتیج یشده؟ که صدا یاز خودت بپرسم چ امیمنتظرت بودم. اما گفتم ب

 .دش هوشیبرداشتم  و زدم تو سرش که ب

 《و... یداریوقت شب وب نیا یبهم بگ دیبا شمینم خر》غلش که گفت: ب دمیدوباره پر یباخوشحال

 《ده؟یم یچمدون چه معن نیهم ا بعدش》چمدونم اشاره کرد و ادامه داد:  به

 《باشه؟ یچ خواستی. میچیه》گفتم:  ییلبخند دندون نما با

 《ه؟یهام مخملگوش من》کرد و گفت:  زیرو ر هاشچشم

 《چرمه فکر کنم. نه》هاش زدم و گفتم: به گوش یدست

 نکن بگو! تیدلبر اذ-

 《نگو! کسچیبه ه دیاما ام گمیم》و گفتم:  دمیکش یپوف

 بگو! ستمیدهن لق ن-

 《من و ساشا رو بکشه. خوادیم نیشرو》دهنم رو قورت دادم و گفتم:  آب

 《؟یکنیم یحالت خوبه دلبر؟ شوخ ؟یگیم یچ ؟یچ》تعجب گفت:  با

 کنم؟ یهستم که باهات شوخ یتیواقعا به نظرت تو موقع-

 《.فتهیبرامون ن یکه اتفاق میفرار کن میخوایو ساشا هم م من》نگفت که ادامه دادم:  یزیچ

 کجا؟-

 . باشه؟گمیرو ازم نپرس هر موقع وقتش شد بهت م نیا-

 د؟یریم یباشه دلبر. کِ -

 《.االن》ساشا که گفت:  یصدا با

 .میدو به پشت سرمون نگاه کرد هر

 《.کنهیم دی. خطر شما رو تهددیهر چه زودتر بر پس》گفت:  دیتو چهار چوب در بود. ام ساشا

گذاشتم و باز  نیباز هم پر بکشم تو آغوش برادرم پس چمدون رو زم خواستینگاه کردم. دلم م دیرو برداشتم. به ام چمدون

 دادم. یخودم رو تو آغوش برادرم جا

 

 

 

تنهاش نذار. باهاش خوب رفتار کن. خوشبختش  وقتچی. ساشا مراقب خواهرم باش. هدیبر》و گفت:  دیسرم رو بوس دیام

 《کن.

 《. دلبر از خودم هم برام مهم تره.کنمیم اشخوشبخت》بهم انداخت و گفت:  ینگاه ساشا

باشه  《شده. ریدلبر. د میبر عیسر》اومد و گفت:  رونیمردونه و برادرانه بغل کرد. ساشا از بغلش ب یلیساشا رو خ د،یام 

 گفتم و چمدونم رو برداشتم که ساشا از دستم گرفتش. ییا

 و راننده حرکت کرد. میبود. ساشا  چمدون رو صندق عقب گذاشت. هر دو سوار شد یدر تاکس ی. جلومیرفت نییساشا پا با

 یینفس آسوده ا میدیبه فرودگاه رس یو استرس هم داشتم. وقت مدیترسیم یلیبود. دروغ چرا؟ خ نییطول راه کال سرم پا تو

 .دمیکش

 .میو وارد شد میهامون رو از  صندق عقب برداشتراننده رو داد. چمدون هیکرا ساشا

 .میکه تو فرودگاه بود نشست ییها یصندل ی. روکردیم ادیاسترس من رو ز نیوقت بود و ا یساعت مین هنوز

 میهم که به ما شک نداشت که دار یو هر کس شکوندمی. قلنج انگشت هام رو مدمیکوبیم نیزم یتند پاهام رو رو تمیر با

 .کردیمن حتما شک م یکار ها نیبا ا م،یکنیفرار م

 《شد. میو خوشبخت هم خواه میریم نجایآروم باش! از ا دلبر》ساشا دستش رو رون پام قرار داد و گفت:  

 نگفتم. یزیرس زدم و چپر است یلبخند

 

 

 

 .کردمیبا ترس بهش نگاه م کردیاز جلومون عبور م یاسترس داشتم که هر مرد انقدر

 .شدیدر آروم کردنم داشت اما موفق نم یقشنگش سع یهم با حرفها یهر چ چارهیب یساشا
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ساشا گذاشتم و با ترس بهش نگاه کردم.  یبه سمت ما اومد با ترس بهش نگاه کردم و بعدشم با استرس دست رو پا یمرد

 سکسکه گرفتم. ادیرو به رومون قرار گرفته بود از ترس ز قهیمرده چند دق

 .هام بود، نگاهش کردمچشم یکه تو تک تک حرکاتم، حت یبهم نگاه کرد. با ترس مرده

 《.دهیساعتم خواب دیببخش》گفت:  مرده

 《بپرسم ساعت چنده؟ هشیم》اشاره کرد و بعد گفت:  شیبه ساعت مچ و

کارم بود  هیمالماست یبرا شتریکه هم ساشا و هم مرده بهم نگاه کردن که با لبخند دندون نما که ب دمیکش ییآسوده ا نفس

 《نفس آسوده ام گرفت. دفعهکی زهیچ خب》گفتم: 

 《است. قهیسه و چهل و هفت دق ساعت》. ساشا گفت: دندیو مرده خند ساشا

 《ربع تا پرواز مونده؟ کی》رفت. گفتم: تشکر و کرد و  مرده

 .یربع من و خودت رو به کشتن ند کی نیتو ا دوارمیآره ام-

 《تا اون حد. گهید نه》و گفتم:  دمیخند

 

 

 

 《شده؟ یچ ه؟یک》ساشا اومد. هول گفتم:  هیگوش یصدا

 ه؟یک نمیبب ارمیدرش ب بمیآروم باش! بذار از ج-

 .نیباشه زود باش بب-

 رو باز کرد. امیدر آورد. پ بشیرو از تو ج یگوش

 یدلبر برا یهم که بر ایدن یهر جا ساشا》به ساشا انداختم. ساشا شروع کرد به خوندن:  یبود. با ترس نگاه نیاز شرو امیپ

 کیمال و منال داره و از  یمثل من که کل ییاحمقه که پسر یلی. در ضمن دلبر خگذرمی. دلبر حق منه و منم از حقم نممنه

 ذارمینم نمی. اما من اگه شرویدار افهیق کی ایمثل تو که از دار دن یبه  پسر دهیهست ول کرده و چسب لیاص یاده خانو

 《.دیتونیبعد نم یسر یول دیبار فرار کرد نی. انیخوشبت بش

 یبهش گفت گدا گفت ب میمستق ریهاش. اون غ کهیاز ت ن،یشرو یهابود از حرف ی. عصبلرزهیکه دستش م دمیدیوضوح م به

 ها. زیچ یلیاصالت و خ

من هم  یمال یاصالت بشم. اگه تو ب یب خوامیاصالته من هم م یمثل تو ب یاگه آدم ساشا》ساشا رو گرفتم و گفتم:  دست

 《مال بشم. یب خوامیم

 《؟یبا من نکهیبه خاطر ا یتو خوشحال یعنی》گفت:  ساشا

 من بود و االن براورده شده. یبه تو آرزو دنیآره ساشا رس-

 بهش وارد کرد. یفیزد و دستم رو تو دستش گرفت و فشار خف یلبخند ساشا

 .آنیدو تا مرد بدو بدو م دمیکه د میرو بد هامونطیبل می. رفتدیوقت پرواز رس باالخره

 .میشد مایو سوار هواپ میو به سرعت رفت دمیرو دادم و دست ساشا رو کش هاطیبل عیو سر دمیترس

 《شده دلبر؟ یچ》گفت:  ساشا

 چند نفر رو دنبالمون فرستاده نیساشا؟ ساشا فکر کنم شرو-

به بازوش زدم و نگاهش کردم. اون دو تا مرد به سمت ما اومدن  ییبگه که با ورود اون دوتا مرد ضربه ا یزیساشا خواست چ 

 و

 

 

 

 《شماست؟ فیک نیا خانوم》: دنیلبخند ازم پرس با

 《.ستیواسه من ن نه》نگاه کردم و گفتم:  فیک به

به  ینگاه کی دیخوایترسوندمتون من فکر کردم واسه شماست. بازم م دیباشه ببخش آهان》باال انداخت و گفت:  ییابرو

 《.نیداخلش بنداز

 نگفته بود و تو بهت بود. یچیمشکوک نگاه کردم و بعد به ساشا که تو طول بحث من و اون مرده ه بهشون

 رو  از مرده گرفت. فیانگار تازه به خودش اومده بود که خودش ک ساشا

 رو از داخلش در آورد. من هم بلند شدم. ینگاهش کرد و بعد کاغذ دهیباال پر یرو باز کرد و با ابرو فیک پیز
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 《که... ای دیگردیخودتون بر م ای》نامه نوشته بود:  تو

 《بکنه تونهینم یغلط چیبگو ه نیبه شرو برو》رو به پسره گفت:  ساشا

 رو پرت کرد سمت پسر. فیک و

 《.گمیرو م نیساشا خان هم باشه》گفت:  پسره

 .یکنیم یکار خوب-

 شد. ادهیپ مایاز هواپ پسره

 《رنمون؟یبگ انینکنه ب ساشا》ترس گفتم:  با

 .شهینم یچیه تونن؟یمگه م نجا؟یدلبر ا-

 .هیترک میبر میخوایم دنیاما ساشا اونا فهم-

 《کنن. دایراه رو هم پ ی ادامه》زد و گفت:  یخندلب

 .بشیدر آورد و شکوندش و گذاشتش تو ج شیگوش یرو از تو مکارتشینگفتم که ساشا س یزیچ

 .شدیم شتریو ب شتریهر لحظه ب اضطرابم

 《فکر نکن! باشه؟ زیچ چیو ه کسچیذره بخواب و به ه کی》ساشا گفت:  

 .کنمیرو م میسع-

 نگفت. یزیچ گهیهم د ساشا

باترس از خواب  ،یفرو رفتم. با تکون دست کس یقیخواب عم کیهام رو بستم و تو دادم و چشم هیتک یرو به  صندل سرم

 شدم. داریب

 .دمیکش ییبود. نفس آسوده ا ساشا

 .ارنیسرمون ب ییبال کی نیشرو یآدمها نیکه ا دمیترسیاش م همه

 《خوشگلم. میدیرس》با لبخند گفت:  ساشا

 رونیو از فرودگاه ب میگرفت لیهامون رو تحو. چمدونمیشد ادهیپ مایدادم. از هواپ لشیکه کج و کوله بود رو تحو یلبخند

 .میزد

 《.میستیرو بلد ن هانیما که زبون ا م؟یکن کاریچ م؟یکجا بر دیبا االن》به ساشا گفتم:  رو

 .میریو بعد م میمونیم نجایرد گم کن ا یمدت برا کی میمونینم نجایا ادیدلبرم ز-

 کجا؟-

 . میریدو تا چمدون بگ دیقبل از اون با-

 رو پرت کردم تو سطل زباله. میاز اون گوش تیدر آورد و پرت کرد تو سطل زباله. منم به تبع بشیرو از تو ج شیگوش و

 《وصل کرده باشن.بهمون  یزیچ یابیرد کیکه  ستین دیاز اونا بع میهامون رو هم عوض کنلباس دیبا》ساشا گفت:  بعدش

 باشه بعدش؟-

 مورد نظر. یجا میریم-

 .میباشه بر-

 

 

 

 .میختیاون ر یهامون رو توو لباس میدردسر دو تا چمدون گرفت یکل با

 رفت. میخودمون هم انداخت یچمدونا

اتاق  کیحرف زد و  یسیهتل. ساشا رفت و باهاشون انگل کیسمت  می. همراه ساشا رفتمیهامون رو عوض کنبود لباس مونده

 گرفت.

 هامون رو واسه امون آوردن.اتاق بمونم و اضطراب داشتم. چمدون کیبا ساشا تو  خواستمیبود که م یبار نیاول

 《.رهیجز میریصبح م شیساعت ش یاونا رو بندازم بره. راست دیلباست رو عوض کن با عیسر》گفت:  ساشا

 باشه-

 رفت. رونیزباله و از اتاق ب ی سهیهاش رو در آورد و انداخت تو کشا اونم لباسرو در آوردم  و دادم به سا هاملباس

 《شد. تموم》ساشا اومد تو اتاق و گفت:  قهیده دق بعد

که قرار بود باهم  ییا ندهیبهش زدم که دستش رو باز کرد که خودم رو پرت کردم تو بغلش. تا ساعت دوازده شب از آ یلبخند

 .میگفت مشیبساز
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 《دختر نه تا پسر. یکی خوامیده تا بچه م من》ت: گف ساشا

ساشا تو هم پسر  یشعور یب یلیپس حرف نزن بعدشم خ مانیواسه زا یدرد بکش ستیبرو بابا اوال چه خبره؟ تو که قرار ن-

 ؟یپرست

و بر عکس عاشق دخترم. دوست دارم  ستمیبعدشم فدات شم من پسر پرست ن خوامیم ادینداره من بچه ز یاوال به من ربط-

 بمونه. دونهی یکیدخترم تک باشه و 

 《من درد بکشم؟ یدوست دار یعنی》رو لوس کردم و گفتم:  خودم

 خوبه؟ خوامیاصال من بچه نم نمیتو رو نب دنیدرد کش رمینه فدات شم من بم-

 《.خوامیمن دوتا بچه م نوچ》زدم و گفتم:  یلبخند

 《کرم از خوده درخته؟ یدید》بلند سرداد و گفت:  ییا قهقه

 .میبخواب میگرفت میاما بعد تصم دمیو خند میساعت دوازده گفت تا

 .دیصورتم شد و لبم رو بوس کیهم بود. سر ساشا نزد ی. صورتامون رو به رومیبود دهیدراز کش روتخت

 شکرت. دمیشکرت، شکرت که باالخره به ساشا رس ایاش چسبوندم. خدا نهی. سرم رو به سدیرو تو بغلش کش من

 خدا جونم. کنمی. خواهش ممیکن داینجات پ سیذره کمکمون کن که از دست اون ابل کی فقط

 《شده پاشو. رید دلبرم》: گفتیساشا که م یهام رو بستم و به خواب فرو رفتم. صبح با صدا چشم

 شدم. داریخواب ب از

 《.ریبخ صبح》م: به بدنم دادم و گفت یو قوس کش

 《.میمن. آفتاب زندگ دیخورش ریبخ صبح》و گفت:  دیلبخند به سمتم اومد و گونه ام رو بوس با

گفت  ییزایچ کی یسیو ساشا بهش انگل میشد ی. سوار تاکسمیو رفت میحاضر شد عیبهش زدم و از جام پا شدم. سر یلبخند

 .میستادیفرودگاه ا یجلو یتکون داد و حرکت کرد. بعد از زمان نسبتا طوالن یکه مرده سر

 

 

 

 حرکت کرد باز هم فرو رفتم تو افکار گنگ خودم. مایهواپ ی. وقتمیشد مایداد. سوار هواپ لیرو تحو هاطیبل ساشا

 《؟ییکجا دلبر》ساشا که گفت:  یصدا با

 اومدم. رونیافکارم ب از

 《.جاچیه》: گفتم

 .میدیچون رسخوبه -

 《هم برات دارم. زیسورپرا کی》بهش زدم که گفت:  یلبخند

 ؟یزیچه سورپرا-

 .یفهمیم-

 !گهیعه بگو د-

 .میش ادهیفعال بلند شو پ-

 اوف باشه.-

 .میزد رونیو از فرودگاه ب میهامون رو گرفتشدن. چمدون ادهیکمربند ها رو باز کردن و پ یکی یکی

 خوشگل بود. به شخصه عاشقش شدم. یلیدهنم باز موند. خ رهیجز دنید با

 《.میکنیاجاره م الیو کی》گفت:  ساشا

 .یلیقشنگه، خ یلیخ نجایساشا ا یوا-

 《.میبر فعال》زد و گفت:  یلبخند

 و آدرس رو گفت. میشد یساشا سوار تاکس با

 .یچیه ست،یهست، ن الینبود که و نیچون نگران ا میکجا بر میخوایم دونستیساشا م انگار

 .میستادیخوشگل ا یالیو کی یجلو

 .میشد ادهیرو داد و پ هیکرا ساشا

 که زنگ در رو زد. میدستم رو گرفت و با هم به سمت در حرکت کرد ساشا

ز ا یغیافراد رو به روم ج دنیهاش رو باز بسته کرد. در که باز شد با دچشم یبخش نانیتعجب نگاهش کردم که با لبخند اطم با

 .دمیکش یخوشحال
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 و سروش  روبه روم بودن. دلناز

 .میکرد ی. به سروش دست دادم و سالم و احوال پرسمیهم رفت یقربون صدقه  یتو بغل دلناز و کل دمیپر

 《بود؟ زتیسوپرا نیا》به ساشا گفتم:  رو

 اما هنوز مونده. بایتقر-

 .میخوشگل شد یالیوارد و یخوشحال با

 《.نییپا دیایو ب دیحاضر ش دیدلناز بر با》و گفت:  نمیخر نذاشت برم بب یداشت که ساشا یپشت اطیح کی

 ؟یچه حاضر شدن-

 .میدار یساحل یپارت کی-

 《د؟یرو دار یکس نجایشما ا مگه》تعجب گفتم:  با

 حاال تو برو.-

 《؟یآورد یچ نمیبب بذار》باال. دلناز چمدونم رو باز کرد و گفت:  میدلناز رفت با

 《رو بپوش. نیدلبر ا یوا》خوشگل گفت:  دیاون لباس سف دنیهام رو کنار زد اما با دلباس یرو که باز کرد همه  چمدونم

 باشه-

 《کنم شتیآرا نیبش ای! بیناز شد یلیخ یوا》که دلناز گفت:  دمیرو پوش لباس

 .خوادینم-

 دلبر؟-

 باشه بابا.-

 حاضر و آماده اومد. قهیو رفت و بعد ده دق 《آمیمنم م االن》کرد و گفت:  شمیآرا دلناز

 خوشگل شده بود. یلیهم خ اون

 《.نییپا میبر》و گفت:  دیرو کش دستم

لبم  یرو یلبخند دیسف یو شلوار راسته  ینخ دیسف یساشا و سروش با اون لباس ها دنیرفتم اما با د نییدلناز پا همراه

 اومد.

 و سروش به سمتمون اومدن. ساشا

 《شب ما دلبر! نیبهتر شهیم امشب》و گفت:  دیدستم رو کش ساشا

 دهنم. یرو به روم دستم رو گذاشتم رو یصحنه  دنی. با دیپشت اطیح میبهش زدم و با ساشا رفت یلبخند

 شمع و گل اطرافش بود یتخت بزرگ هم اونجا بود و کل کیراه داشت و  ایبه در اطیح

 《.یلیقشنگه ساشا خ یلیخ》و گفتم:  بغلش دمیخنده برگشتم سمت ساشا و پر با

 《.کنمیم ییایشب رو کیرو برات  امشب》رو از خودش جدا کرد و گفت:  من

 .دمیکش یفیخف غیکنده شدم و ج نیحس کردم از زم دفعهکی و

 برد. من رو گذاشت رو تخت و خودش هم کنارم نشست. اطیو من رو به سمت تخت وسط ح دیخند ساشا

 ایتا ته دن یکنیقبول م ؟یخانومم بش یکنیمن همسر خوشگلم قبول م یزندگ》که ساشا گفت:  میهم نشسته بود یبه رو رو

 《؟یباهام باش

 .کنمیترکش نم وقتچیرو دوست دارم و ه میهم زندگ و من یمن یساشا تو زندگ کنمیآره قبول م -

 ساشا. یسرم رو گذاشتم رو شونه  و

 شکرت. ایخدا یوشبختخ نیشکرت به خاطر ا ایخدا

 《دنبال ما نخواهد بود. نیبه اسم شرو یکس گهیگفته ما رو کشته و د نیبه شرو سروش》لب گفت:  ریز ساشا

 خدا ما رو به هم رسوند. نکهیبه خاطر ا مونیخوشحالم به خاطر تو به خاطر خوشبخت-

 شکرت. ایخدا میبا هم بلند گفت و

 .میبه آسمون نگاه کرد یبا لبخند و

 انیپا
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