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بھ نام آفریننده بشریت

رمان عشق و دیوانگی

msقلمبھ m.y

خالصھ:

،دختری کھ قدرت ذھن خوانی داره و از ھمین راه تونستافسون شناسگر دختر سرسخت و جذابی کھ ھمھ جذب او میشوند
را افسون خود می کند ، دختری کھ جزء بھترین مامور ھایخودش رو در زمینھ افسری باال بکشھ، دختر زیبایی کھ ھمھ

ھسترو تغییر میده ، پسری از جنس سنگ کھ رییس این باندپلیسی ھست ، پرونده ای کھ بھ دست افسون میفتھ سرنوشتش
دنیای جدا بھ ھم گره بخوره و …اما کسی چھ خبری داره ؟ شاید سرنوشت این دو آدم از دو

ژانر : عاشقانھ،پلیسی،تخیلی،اجتماعی،ادرنالین دار
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مقدمھ:

تر است…می گویند فاصلھ بین عشق و دیوانگی از بند مو ھم نازک
با ھم ترکیب شوندامان از آن روزی کھ این بند پاره شود و عشقو دیوانگی

آن عشق دیگر از بین نمی رود
عشق من و تو ھم ھمینطور است

ما دیوانھ وار عاشق ھم شدیم
و ھیچ وقت این عشق از بین نمی رود ، من مطمعن ھستم

��فصل اول

��افسون��

،، اوف چھ خوابی کردما ، رفتم دوشی گرفتم و اومدم بیرونبا دست زنگ روی میز رو خاموش کردم ، از جام بلند شدم
نمیاد ، فرممکردم و با کش بازم بستم اینطوری از زیر مقنعم بیرونموھای بلند و لختم رو سشوار کشیدم و بافتم و جمعشون
کفشاما چھ کنم عاشق شغلمم و حاضرم سختی بکشم بخاطرش  ،رو پوشیدم و چادرم رو سرم کردم ، زیاد اھل چادر نیستم

، بھ مچپوشھ ھا و وسایلم رو داخلش گذاشتم ، کمی شیطونی بد نبودھای یک سانتیم رو پام کردم کیف کتابیم رو برداشتم و
، رفتمرو مدھوش می کنھ ، یک برق لب زدم کھ خیلی تو دید نباشھدستام و گردنم عطر خنک و مالیم رو زدم ، این عطر ھمھ

چندھر،نمی داداجازشوادارهخبامابودم٣مزدا،خودمماشینعاشقاینکھبا،برداشتمرواداریمماشینسوییچبیرون
قفل کردمام رفتم ، وقتی رسیدم ماشین رو پاک کردم ، ماشین روبھترین مامورشون باشم ، سوار سمندم شدم ، بھ سمت اداره

یھو صدای آقای باقری اومد
باقری: سالم خانوم شناسگر

با چھره سردم برگشتم سمتش
من: سالم آقای باقری صبح بخیر

و راه خودم رو گرفتم ، از رو نرفت و دنبالم اومد
باقری : دارین میرین سمت اتاقتون

لب رود کارون آب از لب چشمھ بر دارمنھ این آدم نمیشھ ، با پوستخند گفتم : نھ دارم میرم
مافوقشخنگ واال این چھ سوالیھ؟ سروانھ و نمی فھمھ ھنوز باو اونو در بھت گذاشتم و سریع تر قدم برداشتم ، مرتیکھ

حرفھ ای حرف بزنھ
و گوشی ومنم سری تکون میدادم رفتم اتاقم ، کیفم رو باز کردموارد اداره شدم ، ھمھ زیر دستان تا میدیدنم سالم میدادن
میشینمنشستم پشت میز ، کمی چادرم رو باال کشیدم تا وقتی ھمپروندم رو برداشتم و کیف رو رو جا لباسی آویز کردم ،

التھ امکردم کھ در زده شد ، فکر کردم آقای احمدیھ میخواد چاییسرمو عقب نکشھ ، پرونده رو باز کردم و شروع بھ مطالعھ
رو بیاره

من: بیا تو
حجتی اومد تو سالم داد کھ آزاد دادم

حجتی : سرگرد شناسگر سرھنگ رضا زاده شما رو احضار کردن
چی؟ یعنی سرھنگ چیکارم داره ؟

من: باشھ میتونی بری

msقلمبھ،دیوانگیوعشقرمان m.y

کپی بدون ذکر نام نویسنده پیگیر قانونی دارد



@ms00m0yروبیکادرنویسندهپیج
@ms664455اینستاگرمدر

دوباره سالم داد و رفت ، پوفی کردم و بلند شدم رفتم اتاق سرھنگ تقی زدم کھ اجازه صادر شد و من وارد شدم ، در رو بستم
و سالم نظامی دادم

سرھنگ : آزادی افسون جان بیا بشین
نشستم رو صندلی

من: سرھنگ کارم داشتین
دستی بھ ریش جو گندمیش کشید

سرھنگ : اره خب ، پرونده دارم برات …
من: خب؟

دارم  …مامور زن توی این مدتیھ کھ من دیدم ، بھت خیلی اعتمادسرھنگ : این پرونده یک پرونده عادی نیست ، تو بھترین
مثل پدرت واما اونقدر میشناسمت کھ بھ مردی شجاع و شکست ناپذیرباند فوق خطرناکیھ ، میترسم امانت رفیقم کاری بشھ ،

نمی خوریزنی نفوذ ناپذیر و قوی مثل مادرت رفتی و ھیچ وقت شکست
من ھیچ وقت ناامید تون نمیکنممن: عمو (مکث کردم ، ای بابا یادم رفت اینجا اداره )

ھمکارارات تو باندبانده ، تنھا اطالعاتی کھ تونستیم بھ دست بیاریم ،عمو: می دونم عزیزم می دونم ، این پوشھ مربوط بھ این
ھستن ، بھ صورت مخفیانھ ، بھتره نفھمی کین…

و بدمن کال یھ حس قوی دارم کھ میتونم با لمس افراد خوبسرمو تکون دادم ، دوست نداشتم کھ ذھن عمو رو بخونم ،
بودنشون رو تشخیص بدم

من: پس من میرم سرھنگ
پرونده رو برداشتم و سالم نظامی دادمو اومدم بیرون

سر درد داشتم اما با قرص مسکن حل میشھ
، ھمیشھ فکر میکنم یک چیزی کم دارم ، نمیدونم چیھ اماھمیشھ قرص و بطری آب تو کیفم بود ، چون این سردرد طبیعیھ

مطالعھ کنمپرونده رو داخل کیفم گذاشتم ، ترجیح دادم برم خونھحسش خیلی قویھ ، رفتم اتاقم ، اول قرص رو خوردم و بعد
آورده بود ،اتاق رو زدن و با اجازه من وارد شد ، احمدی برام ناھاررفتم سر میز و بھ پرونده ھای دیگھ رسیدگی کردم کھ در

خیلی مشکوکم ، سریع رفتم تو ذھنش
سریع خوابش ببره اینطوری میتونم پوشھ تو کیفشو بردارماحمدی : فکر کنم با اون قرص خوابی کھ ریختم تو برنج

لعنتی ، جاسوس ؟
من: این چیھ احمدی ؟

احمدی : سرگرد گفتم گشنھ ھستین براتون غذا گرفتم
من: من ازت غذا خواستم ؟

جا خورد
احمدی: آخھ...

داد زدم : من ازت غذا خواستم احمدی؟ جواب منو بده
تو ذھنش گفت : تف تو این شانس

آروم گفت : نھ سرگرد
من: پس ببرش ، ھیچی ھم نیار

دارتو فکر … چرا میخواست پوشھ رو برداره ، اصال چطور خبرباشھ ای گفت و رفت ، با اخم بھ صندلی تکیھ دادم و رفتم
قدرتم روقدرت من خبر داره عمویھ ، کسی کھ بھم یاد داد چطورشد پوشھ پیش منھ؟ یعنی جز اون گروھھ ، تنھا کسی کھ از

منمادر من ھر دو ذھن خوان بودن ، شاید برای ھمونھ ، زندگیکنترل کنم ، عمو اعتراف کرده قدرت من خیلی قویھ ، پدر
خیلی پیچیدس ، خیلی…

،، حاال عکس این دختر ذھن خون داستانمون رو ببینیم،،
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بشن ھامن کھ دلم رفت براش شما چطور ؟ حق دارن واقعا عاشقش

اینم بلندی موھاش کھ تو این عکس معلوم نیست
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موھاشو بیین جون بابا

بنویسمخب خوشمزگی بسھ بریم برای ادامھ ، منم مشتاق شدم ادامشو

فصل دوم ��

با عصبانیت زل زدم بھ اون دو مرد و دختر گریون و ترسون
داد زدم: حیدری

در بھ صدا در اومد و حیدری وارد شد ، سالم داد
بیاممن: آزاد ، این دو مرد رو ببر بازداشگاه من برای بازجویی

شدم و در اتاق رو بستم ، نشستم روبھ رویی دختردوباره پا کوبید و با شمسی اون دو مرد رو برد ، بلند
برام بگیمن: اینطور کھ معلومھ قضیھ پیچیدس ، دلم میخواد خودت
سالھ خشکم اما چھ میشھ کرد ، تو کار من دل رحمی نیستسرشو پایین انداخت ، می دونم زیادی برای این دختر ھجده
بودم ،پسر عموم اعتراف کرد دوستم داره ، اما من عاشق آدریندختر : اسمم ترنمھ ، قضیھ از اون روزی شروع میشھ کھ
یکی دیگھ ام ، شب … منو بیھوش کرد و…آدرین ھم دوستم داره ، وقتی پسر عموم فھمید من عاشق

گریھ اش دیگھ نزاشت ادامھ بده
با ھق ھق گفت

از این فرصتبکشنش، اما آدرین من خیلی پاکھ ، پسر عموم میخواستترنم: ھمھ فکر می کردند کار آدرینھ ،داداشم میخواستن
دنبالم اومد ،میکردم از پیششون کھ برم پیش آدرین ، پسر عموم  ھماستفاده کنھ و منو عقد خودش کنھ ، اما من داشتم فرار

رد شد و ما رو دستگیر کردوقتی ھمو دیدن درگیر شدن ، تا اینکھ پلیس بھ طور اتفاقی
من: شبی کھ بھت تجاوز شده ، کی بوده؟

با ھق ھق گفت : یھ ...بھ شب پیش
کشیده،گفتم کھ آدم دل سوزی نیستم اما این دختر خیلی سختیاین دختر بجای کھ االن تو رخت خواب باشھ داره زجر می کشھ

،بلند شدم ، رفتم سمت تلفنم
ده سیخ با آبمیوه و چنتا خوراکی دیگھ بھ سلیقھ خودتمن: حجتی خوراکی ھای مقوی و جگر و قلوه سرخ شده ھر کدوم

بگیر و بیار اتاقم رسیدشونم بیار تا باھات حساب کنم
و تلفن رو قطع کردم دوباره زنگ زدم احمدی

من:احمدی یک پتو و بالیشت بیار اتاقم
و قطع کردم

من: دختر جون برو رو اون کاناپھ دراز بکش
و دادمدلشو گرفت ، سریع از کشو پایینی یک نوار بھداشتی برداشتماز لحن جدیم ترسید و سریع بلند شد کھ اخی گفت و زیر

بھش ، بھ در تو اتاقم اشاره کردم
بھم بگیو اینو بزار ، احتماال خون ریزی داری  اگھ مشکلی داشتیمن: تو اون اتاق یک در دیگھ ھست سرویس بھداشتیھ برو

راحت باش
روی کاناپھشده اجازه وارد شد ، احمدی اومد تو پتو و بالشت رولبخند کم جونی زد و رفت تو اتاق در زده شد و با صادر

گذاشت و رفت پشت سرش حجتی اومد و کلی خوراکی آورد
من : ممنون حجتی ، قیمتشون ؟

حجتی با خجالت و شرم گفت : این چھ حرفیھ سرگرد من…
من: گفتم قیمتشون

تومن١۵۶:گفتآروم
دیدم بھ اسم خودشھ براش پولس رو واریز کردمرفتم سمت گوشیم ، شماره کارت بانکیش رو پرسیدم و وقتی

من: بھ چک بکنی ببین اومده یا نھ
پا کوبید و رفت ، در رو بستم
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صدای نازک دختره اومد
ترنم:خانوم…

من: شناسگر صدام کن
رفتم پیشش

با خجالت گفت : چیزه ، شلوارم ، ام
فکر کنم فھمیدم چی میگھ

من: شلوارت و لباس زیرت کثیفھ؟
با خجالت سرش پایین انداخت ، لبخند کوچیکی زدم

نو یکی برداشتم دادن بھشرفتم سمت کمد لباس و شلوار کشی مشکی و از لباس زیر ھای
رو بزار ، بیا بیرونمن: اینا لباس ھای نو ھستن و تن نشدن ، بپوش و نوار

اش رو دوبارهچیدم تا بیاد و بخوره ، خودمم رفتم سر میز و پروندهاومدم بیرون و خوراکی ھا رو روی میز روبھ روی کاناپھ
، در اتاقاین دختر کمی پیچیدس ، بیگناه ترین کسم ھمین دخترهمرور کردم ، باید از اون دونفر ھم  بازجویی کنم ، پرونده

قورت دادباز شد و دختر اومد بیرون ، با دیدن میز آب دھنش رو
، توقع دارم بخوریشوندر حالی کھ سرم تو پرونده بود گفتم : اونا مال تویھ
خجالت زده گفت : آخھ خیلی زیاده ، زحمت کشیدین

من: زحمت نیست بخور
بیایندختر : آخھ تنھایی از گلوم پایین نمیره ، لطفا شما ھم

ھم شروع بھ خوردن کردیم ، باورم نمیشھ ھمھ اش رو تمومکمی خیره شدم بھش و بلند شدم سمتش رفتم ، نشستیم و با
کردیم ، خندم گرفت ، چقدر گشنم بودا

ترنم: ممنونم ، خیلی کمکم کردین
دو نفر حرف بکشممن: خواھش میکنم ، استراحت کن ، من باید برم از اون

سرشو پایین انداخت
رو عذاب ندهمن: تو بیگناه ترین فرد توی این پرونده ھستی ، خودت

شدم ، اول از این شروع میکنیم ، پشت میز نشستمرفتم بیرون بھ سمت اتاق بازجویی، درو باز کردم و وارد
پولداروپسرتک،تھرانساکنسالھ٢١،خداشناسآدرینمن:

آدرین: خانوم من کاری نکردم
من: دوست دارم از اول تعریف کنی ، چطور عاشق ترنم شدی

لبخندی زد و بھ میز خیره شد
ازش خوشمشیفتش شدم ، دختر سر بھ زیر و زیبایی بود ، بھش گفتمآدرین : برای سر زدن بھ ابجیم  اومد ، از وقتی دیدمش

،پسر عموشکرد ، و وقتی فھمید حرفم راستھ کم کم باھام دوست شداومده اما بھم محل نداد ، یک سال طول کشید تا بھم نگاه
میادتجاوز کرده ، میخواستم بکشمش. اما اون قسمم داد گفتخیلی روش گیر بود ، عصبیم میکرد ، یک روز اومد گفت بھش

بیاد، نفسم ، ھمدمم بخاطر اون حیوون ، امروز میخواست ترنمپیش خودم ولی با اون کاری نداشتھ باشم ، سختم بود عشقم
کھ برادران پلیس گرفتنمون و کارمون بھ اینجا کشیدپیشم کھ آراد دنبالش اومد و بحث شد بینمون و دعوا ،

خندم گرفت ، برادران پلیس
من: عجب ، خیلی خب ، حجتی

در باز شد
حجتی : بلھ جناب سرگرد

با این ھمھ خوشگلی ؟پسره با چشای گرد بھم خیره شد آروم گفت:یره این سرگرده
با اخم بھش توپبدم : سرتو پایین بنداز

سریع سرشو پایین انداخت
من: حجتی اینو ببر بازداشگاه و آراد حکیمی رو بیار

رو آوردپا کوبید ، بھ پسر دستبند زد و بردش و بعد چند مین آراد
من: خودت میگی یا بھ زور حرف بکشم

با پوستخند گفت: کی ؟ توی یک الف بچھ ؟
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با لبخند بھ جلو خم شدم و گفتم: ھمین یک الف بچھ تو کھ ھیچ گنده تر از تورو از پا در آورده ، شروع کن تا از راه دیگھ
وارد نشدم

بکشیبا چشمای ھیزش زل زدم بھم و گفت :چطوری میخوای حرف ازم
باو خشم داد زدم : یک جوری حرف میکشم کھ دیگھ جرعت نکنیبلند شدم و محکم زدم بھ میز کھ پرید عقب ، با عصبانیت

خشنش وارد میشمسرگرد مملکت دھن بھ دھن بشی ، زود باش ، وگرنھ از راه
بھ اخم خیره شد بھم اما باز سرشو پایین انداخت

کاری ، و درمیشی ، تجاوز بھ دختر ، اذیت و ازار ، تحدید ، کتکمن: زود باش دھنتو بھ کار بگیر وگرنھ بھ دادگاه احضار
آخر فروش مواد

با بھت زل زد بھم
دوتا راه بھت؟ با این ھمھ جرم از زیر دادگاه نمیتونی فرار کنی ،من : چیھ ؟ نگفتم نباید سرگرد شناسگر رو دست کم بگیری

میدم ، یا اینجا اعتراف میکنی یا دادگاه
خیلیمجبورم کرد کھ این کارو بکنم ، تا بھ دستش بیارم ، داداشاشآراد : دوستش داشتم اما اون بھم حتی توجھ نمی کرد ،

پیش اونکھ بھشون میگم من زنش کردم ، اما اون توجھ نکرد رفتغیرتین ، خواھر شونم خیلی دوست دارن ، با تحدید گفتم
پسره عوضی ، عشق منو ازم گرفت

رو میخواستی خوشبخت کنی بر فرضی اگھ زنت میشدمن: بسیار خب کافیھ ، تو یک مواد فروشی ، چطور این دختر
ھر کاری میکنمبا غم گفت : بھ خدا کھ از کارش میومدم بیرون ، من براش

پرونده رو بستم
من: فعال کھ کاری دیگھ نمیتونی بکنی

دستگاه ظبط رو برداشتم و خاموشش کردم
من:ستوان حجتی

در باز شد و حجتی اومد تو
حجتی : بلھ جناب سرگرد

این یکی ھم تعجب کرد
قیافھ ملوس …زیر لب گفت : جناب سرگرد ؟ اصال بھش نمیاد ، با این

من: اینم ببر سلولش
١٨:۵۴،شدمخیرهساعتبھشدمبلندعمیقنفسیبا،بردشوکوبوندپا

، درم بستمچایی ریختم ، تو یکی نبات انداختم با قاشق ، رفتم اتاقمرفتم بیرون و بھ سمت اتاقم رفتم ، رفتم آشپزخونھ و دوتا
اینجا …، خواب بود ، ھی ، بھ جای آنکھ امشب تو بغل شوھرش باشھ

قراره بیانمن : ترنم بلند شو اینو بخور ، خودتم جمع کن داداشات
، اگھ ، اگھ داداش آرزم بفھمھ …با شنیدن این حرفم  پرید و با بغض گفت: نھ داداشام نھ
سام و سامی داریمن : ارزم؟ تا جایی کھ من دیدم تو دوتا داداش بھ اسم

شد ، رفتم تو ذھنشیھو انگار سوتی بزرگی داده با چشای گرد بھ زمین خیره
بفھمھگفتم ، آرزم کھ خارجھ نمیفمھ ، نھ اون آدم زیاد دارهترنم : وای آرزم کھ گفت نباید بھ کسی بگم کیھ ، اسمشو

این آرزم کیھ کھ آنقدر ازش می ترسھ ؟ ولش کن بھ من چھ
من: شماره برادرت رو بده

با ترس شمارش رو داد
صدای پختھ ای منو بھ خودم آورد

مرد : بلھ ؟
من: آقای ایران نژاد
مرد: بلھ خودم ھستم

من : از اداره … تماس میگیرم ، …
و قضیھ رو گفتم ، با صدای عصبی گفت میاد

ترنم خودش رو جمع کرد
ترنم : منو میکشن
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من: من نمیزارم
حدود یک ربع بعد در بدون اجازه باز شد و اومدم تو

وایستامبھ سمت خواھرش حملھ کردن کھ با یک حرکت رفتم جلوی ترنم
من: بھ اعصاب خودتون مسلط باشین

سفیدو برسممرد : برو کنار خانوم ، من باید حساب این دختره چشم
من : من اینجا قانونم پس میگم برین بنشینید

خودت خواستیھولم داد کھ عصبی شدم ، بھ من دست میزنی و منو ھول میدی؟
کھحملھ کرد سمتم کھ جاخالی دادن و مشتی بھ صورتش زدمپامو بلند کردمو زدم تو شکمش کھ پرت شد عقب ، اون یکی

کنار داداشش افتاد
احترام میاره آقایون ایران نژادمن : اگھ حرف از زور باشھ من از شماھا قوی ترم ، احترام

ھمھ آمدن تو اتاق عمو وارد شد و گفت
اینجا چخبر سرگرد

کوتاه بیام ، منو من رو ھم زدند ، میدونید کھ نمیتونم در این موردمن: قربان این دونفر میخواستن بھ مظنون من حملھ کنند
بھشون گفتم کھ صبر کنند و بھ حرفام گوش بدن گوش ندادن

اونقدر محکم حرف میزدم کھ ھمھ ساکت بودن
بر میای ، ھمھ بیرونعمو: بسیار خب این تصمیمش با خودتھ ، می دونم از پیش

ھمھ رفتند و عمو ھم رفت
با آرامش و لبخند گفتم : لطفا بنشینید

اونم با تعجب بھم خیره شدن و نشستن
چونمن میتونم شکایت کنم و شماھا رو بندازم زندان ، امامن : خب شماھا اول از ھمھ کھ بھ حرف من گوش ندادین ،

بھ این گوش بدینمی دونم عصبی بودین دلیل نمی بینم زندان برین  ، لطفا
اینم ازدادن ، وقتی تموم شد گفتم : خب آقایون ایران نژاد،و ضبط رو روشن کردن و اونم اعترافات آراد و آدرین گوش

پرونده من بودهاعترافات ، میبینین ، خواھر شما بیگاه ترین فرد توی
شروع بھرفتن ، ترنم می لرزید کھ یھو تو آغوش برادراش رفت ،سامی و سام با تعجب بھم خیره شدن ، بلند شدن سمت ترنم

، افسوس کھ حتی مادر پدرم ندارمگریھ کردن کرد ، لبخند زدم ، ای کاش منم برادر داشتم
نفسی فرستادم بیرون

…
سامی : خانوم شناسگر ازتون ممنونم کھ بھ ما کمک کردین

من: خواھش میکنم ، فقط یک چیزی
ساکت شدن

با لبخند گفتم : منو برای عروسی آدرین و ترنم دعوت کنید
ترنم شمارش رو بھم داد

خانمترنم : ازتون ممنونم ، خدا ھیچ وقت تنھا تون نزاره افسون
سری تکون دادم و اونا رفتن ، عجب زندگی

در اتاقم روداخل مطمعن شدم ، گوشیم رو برداشتم و  اومدم برسونخب اینم از این ، رفتم کیفم رو برداشتم و از وجود پرونده
و سوار شدم ، بھ سمت خونھ حرکت کردم ، سر راھم از رستورانقفل کردم ، شیفت ھا داشت عوض میشد ، رفتم سمت ماشین

کوبیده با نوشابھ گرفتم و باز بھ سمت خونھ رفتم …
کلید ماشینو ازش پیاده شدم ، درو قفل کردم و رفتم داخل خونھ ،ماشین رو داخل پارکینگ پارک کردم  و وسایل رو برداشتم
فردا و پساتاقم ، فرمم رو در آوردم ، فردا پنج شنبھ بود و منو خونھ رو سر جا کلیدی زدم غذا رو گذاشتم رو اپن و رفتم
پوشیدم، پوشھ رو از کیف در آوردم و کیف رو روی جا لباسیفردا رو تعطیل بودم ، لباسام رو در آوردم و تاپ و شلوارکی

انداختم ماشینطنازی کنند و با لباس و پوشھ رفتم بیرون ،لباس ھا روگذاشتم  ، موھام رو باز کردم و گذاشتم آزادانھ دورم
حاضرش،شربتتخمویخباوکردمدرستگالبشربتبودگرمم،گذاشتمشدقیقھ٢٨رویکردموروشنشوشوییلباس

، پوشھ رو باز کردم ، خب خب خب ببینیم اینجا چی داریمکردم و بردم تو سالن رو میز گذاشتمش خودمم رو مبل نشستم
مشخصات رییس باند رو خوندم
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نام : مانی
فامیل: ھاشمی
لقب: تاریکی

٣٢سن:
روان گرد و…حرفھ : قاچاق مواد مخدر، فروش آنسان ، اعضای بدن ، قرص

یعنی چی ؟ یعنی بازم کاری می کنھ کھ زده «و…»
…ھمھاینسالگی٣٢سنتوکیھ؟دیگھاین

توضیحاتی داده
، از پدرش بھ ارث رسیده ، بھ تازگیم کھ قرص روان گرداننوشتھ این باند بھ ارث رسیده براش و کلی پیشرفت داشتھ

میفروشھ
لعنت بھ شماھا ، پست فطرت ھا

عکسش رو نگاه کردم ، چھ خوشگل و خشن ، پوستخند زدم
، آنقدر قویھ ؟چی میگم ؟ ، این باند نزدیک بھ یک قرن کھ تو دورانھاما واقعا از حق نگذریم خوب فیسی داره ھا ،اه من دارم
بھم ؟ من نباید نا امیدش کنم ، نباید …یعنی عمو خیلی بھم اعتماد داشتھ کھ این پرونده رو داده

،، خب عکس این شازده رو نشون بدم شمام دلتون آب شھ براش،،

ِد لعنتی چقدر تو خوشگلی ، خب بریم ادامش
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��فصل سوم

قرصو وارد کافھ شدم ، پر از دود ، اینجا پاتوقشونھ ، فروشدستی بھ کاله قرمزی لبھ دارم کشیدم ، شالم رو درست کردم
شبیھقلیون دو سیب دادم ، خوراکی ھم آوردن باھاش ، قیافمروانگردان ، رفتم یک تخت تک نفره انتخاب کردم و سفارش

کھساالری ، مسئول این کار اونھ ، قطره اشکی تمساحی ریختممادر مرده ھا بود ، چشمم کمی گردوندم و دیدمش ، شھرام
بدم میاد ،و بھ نقطھ ای خیره شدم و کامل از قلیون گرفتم ، اهیھو چشمش بھ من خورد منم مثال دیدمش ، سرمو اونور کردم

سمتش ، ایول ، خودشھولی چاره ای نیست ، یھو یکی اومد کنارم نشست برگشتم
شھرام: چتھ خانومی دپرسی

با ناراحتی گفتم : کارمو از دست دادم ، االن بیکارم
با تفکر گفت : مگھ کارت چی بوده؟

بوده پلمپ شدهمن : مربی رقص دخترا بودم ، باشگاه چون ساختش غیر مجاز
ھمھ خوشگلی رو دیده اومدهخیلی عجیبھ خودش اومده سمتم ، البتھ عجیبم نیست ، این
 … ولی کمی خطریھبا چشمای براق گفت : ببین من یھ کاری برات سراغ دارم

با ھیجان گفتم : من عاشق این جور خطرام
میدم و میفرستم برا آدمای پولدارشھرام : نگاه کار من بھ جوریھ کھ دخترا رو آموزش رقص

مثال با تعجب گفتم : چی ؟ چطوری میفرستی
رفتھ ، منتعلیمش بدیم و بفرستیم برا خودشون ، ما تازگیا مربیمونبا لبخند گفت: اون مردا برامون دختر می فرستن کھ ما

دنبال ھمچین دختری ھستم ، ھستی؟
عالیھ ، موش خودش اومد تو دام ، قدم اول

من: خب … اگھ مشکل برام درست نمیکنھ باشھ
.…

یک روز بعد ��

عمو : عالیھ ، پس قدم اول برداشتھ شد
من : اره ، عمو گرفتین؟

سرشو تکون داد
عمو: تو زیر زمینی با چنتا محافظ

من: پس بریم تو کارش
کردم و وارد شدم ، محافظا خوب از خجالتش در اومدنبلند شدم و بھ سمت زیر زمین خونھ عمو رفتم ، درو باز

صحرا ، یک فضول خبر چین در اداره کل ایران ، عضو گروهمن : رحیم احمدی با بھتره بگم اصغر بھادری لقب بھ موش
M,M,D,Z)زندگیدرماندگارمرگگروهمخفف(

،من دارم حافظش رو میخونم ، رفتم تو ذھنش ، کلی خاطرهسمتش قدم برداشتم و دستشو گرفتم کھ تعجب کرد ، اون نمیدونھ
ھاشمی خیره بوداز بینشون رفتم و رسیدم بھ اونی کھ میخواستم ، بھ مانی

جز تواز پرونده گروه ما حرف زدن بھم با سرعت اطالع بدی ،مانی : میخوام خوب و با دقت ھمیشھ مراقب باشی تا وقتی
…یک نفر دیگھ ھم تو اداره ھست ، فامیل اصلیش شمشیریھ
، حجتی ؟رفتم بیرون و بھ دنبال قیافھ شمشیری گشتم کھ تعجب کردم
اطالعاتپرونده مشکوکھ ، پرونده روش خیلی تحقیق شده ، و کلیحجتی (شمشیری): ببین بھادری ، شناسگر خیلی برای این

داره ، بھتره شناسگر رو زیر نظر بگیری
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رفتم خاطره دیگھ
بودرو ازش بگیرم ( داخل چایی پودر ریخت رو قوطیش نوشتھبھادری: این شناسگر پرونده دستشھ باید با نقشھ پرونده
رد روبھ رو شد ) من: نھ احمدی چایی نمی خورمدیازپام قوی ) این میخوابونش( اومد اتاق من اما با دست

نشدپس این نقشھ بود کھ نشد و دفعھ بعد ناھار بود کھ بازم
ھیچی نمیخوره نقشھ ھام ھمھ خراب شدبھ حجتی زنگ زد : شمشیری اون خیلی سخت گیره نمیخوره

حجتی :  بھ رییس بگو
و بی ھوشش کرد ، حس میکردم ، ترس و نگرانی ، سریع ازاون میخواست بره پیش رییس باند کھ تو راه یکی گرفتش

کمی عرق کرده بودم،خاطراتش اومدم بیرون
دستمو گرفتیبھادری ( احمدی ): چیکار کردی ؟ نکنھ عاشقم شدی کھ دوساعت

با پوستخند گفتم :تو فکر کن اره
و اومدم بیرون

عمو : چی شد افسون ؟
کنیدمن: عمو حجتی یکی از جاسوس ھای اون مرده ، سریع دستگیرش

پشت و پناھم باشھاین شھرام ، از فردا ماموریت واقعیم شروع میشھ ، خداعمو رفت باال تا اطالع بده ، منم باید فردا برم پیش
، می دونم کھو با کولھ کھنھ انداختم رو دوشم از در اومدم بیرونسریع لباس کھنھ ای کھ مال خدمتکار اینجا بود رو پوشیدم

جوربرام گرفتھ و در قسمت پایین شھر ھست ، عمو ھمھ چی رواون شھرام برام بپا گذاشتھ رفتم سمت خونھ ای کھ عمو
،نبودبدخیلی،متری٢٠آشپزخانھومتری١٢اتاقیک،،متری۵٠خونھ،متری٣٠حیاط،شدمخونھوارد،بودکرده

سارافون لیمویینویھ اما کلی شستھ شده تا قدیمی دیده شھ ، سریع یکرفتم اتاق و نگاھی بھ کمد انداختم ، لبایاش معلوم بود
در اومد ،اتاق اومدم بیرون ، سمت آشپز خونھ رفتم کھ یھو صدایبا شلوار مشکی پوشیدم  ، شال مشکی ھم سرم کردم ،  از

رفتم بیرون
من: کیھ ؟

صدایی نیومد
من:کیھ ؟؟؟؟؟؟

دمپایی پام کردم و رفتم درو باز کردم ، شھرام بود
من: سالم آقا شھرام

وارد خونھ شد
شھرام : چھ خونھ ای داری

من: بلھ در برابر خونھ ھای شما خیلی داغونھ
شھرام : خیلی خب حاال تیکھ ننداز ، میخوام ببرمت

من: کجا ؟
شھرام : برای کارت دیگھ ، ھماھنگ کردم

من : آدرس خونھ منو از کجا اوردی؟
چیزینظافت ، گفتم بھتره بیای سر کارت ، اآلنم الزم نیستخندید: من از ھمھ چیت خبر دارم ، می دونم امروز ھم رفتیم

خوبم بپوش بریمبرداری مدارکت با وسایل ضروریت رو بردار یک دست لباس
مثال خوشحال شدم

من: ممنونم االن حاضر میشم شما اینجا صبر کنید
قرمزو شال مشکی پوشیدم ، کفش مشکی اسپرتم پام کردم ، رژو با عجلھ رفتم اتاق و یک دست مانتو سیری با سوال مشکی
گذاشتم ،با کارت ملیم ، تو کیف کوچیکی گذاشتم ، مقداری پولو ریمل ، تموم مذراکی کھ بھ اسم شیرین شجاعی بود برداشتم

تماس با عمو بود ھم داخل نیم تنھ باھام گذاشتم ، اومدمگوشیم ، شارژر و ھنسفری ، گوشی دکمھ ای کوچیک کھ مخصوص
بیرون ، بھم خیره شد

آروم گفت اما نمیدونھ کھ گوشای من تیز تر از این حرفاست
امیدوارم کھ تو این راه بد نشھشھرام : ساده اما زیبا ، اون یک الھھ زیبا و پاکھ ،

من: بریم
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…

با بھت الکی بھش خیره شدم
من : اما من نمیدونستم کھ باید بریم دبی

شھرام ریلکس بھ صندلیش تکیھ داد
شھرام : دیگھ فایده نداره ، ما دوساعت دیگھ میرسیم

 …زدم ، مانی ھاشمی ، آماده باش کھ کابوس شب ھات اومدھوفی کشیدم و باشھ گفتم ، بالخره رسیدیم ، پوستخندی

فصل چھار��

رو تجربھاز این ماموریت ھا رفتم ، خیلی زیاد ، و روزای سختیعمارت بزرگ روبھ روم منو بھ وجد نمی آورد ، من خیلی
کردم

عمارت رییس ، اون تصمیم میگیره تو چیکار کنیشھرام :اینجا ھر کسی یک کاری داره ، من تورو آوردم بھ
من : مگھ نگفتی من برای رقص اومدم اینجا ؟

شھرام: چرا اما رییس حرف اصلی رو میزنھ
حرف؟ پس بلدم چطوری یک آدم رو دچار شک کنم  ، یھو یادسری تکون دادم ، گفتھاه بودم من دوره روانشناسی خوندم
، تو فقط، باید دور ذھنت سپر بکشی تا کسی نتونھ ذھنت رو بخونھعمو افتادم ( دخترم … یادت باشھ ، ھر چیزی وجود داره
،باشھ ھیچ وقت از یادت نره ، چون در این صورت ذھنت بازهبھ کلمھ سپر درو ذھنتھ فکر کن تا ذھنت باز نباشھ ، یادت

مراقب خودت باش دخترم … )
شھرام : کجایی تو؟

گفتم : کمی میترسمبھ خودم اومدم ، دور ذھنم سریع حفاظ کشیدم ، با استرس
، اما ازت یک امتحان میگیره ، مراقب باشخندید : نگران نباش ، رییس بھ تازه کارا خیلی گیر نمیده
بھ خیر کنھ ، باید نقش بازی کنمھیچی نگفتم و فقط انگشتان رو محکم تر قفل کردم ، خدا

از چوب بودنبالخره بھ طبقھ باال رسیدم ، دوتا محافظ جلو در بزرگی
شھرام : بھ رییس بگید شھرام با ھمراھش اومد

با ھمراھش اومدن آقا … چشم چشممرد گنده سری تکون داد و در زد ، رفت داخل و گفت: شھرام
درو بست سمتمون برگشت

مرد : آقا میگن این دختره تنھا بره تو نرو
شھرام بھت زده گفت : اما…

مرد غرید : شھرام نشنیدی چی گفتم آقا حرفش دوتا نمیشھ
اونور بھ روبھدادم و رفتم داخل ،  در بستھ شد و من یک متر پریدمدرو باز کرد تا من برم تو ، الکی آب دھنمو ضایع قورت

بودرو خیره شدم ، پشت بھ من بود ، روی صندلی بزرگی نشستھ
مانی: من از معطل شدن بیزارم خانوم شجاعی

کردمرفتھ باال؟ اون ، نگاھش یھ جوری بود ، سریع بھ سپر فکربرگشت سمتم کھ نفسم رفت ، چی شد؟ من چرا ضربان قلبم
من: خب …

،رقصمربی،ھستیفرزندتکتوومردنگرفتگیگازاثربرپدرتمادر،تھرانساکنسالھ٢٠،شجاعیشیرین:مانی
جالبھ

دلم میخواست پوستخند بزنم ، جوجھ
من: کجاش جالبھ؟
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بلند شد و بھ سمتم اومد ، دستش کھ روی شونم نشست لرزیدم ، یھو ، متوجھ شدم یک اتفاقی داره میوفتھ ، بھ ثانیھ نکشید
رفتم عقب

ھیکلتم خوبھ پس معلومھ رقاص خوبیم ھستی ، پس باید یکمانی: دختر خوشگل و ریزه میزه ای ھستی خانوم شجاعی ،
رقص منو مھمون کنی

منشونم قرار گرفت خیلی خاص و ناب بود ، اما قرار نیستبا چشای گرد بھش خیره شدم ، حس اون وقتی کھ دستش رو
بخاطر این حس ماموریت رو خراب کنم

رقص دونفره نباشھرفت سمت لبتابش و کمی گشت و یک آھنگ تانگو گذاشت ، امیدوارم
نھ ؟مانی : یک رقاص حرفھ ای باید تانگو یک نفره ھم بلد باشھ

برامرقص ھستم و انواع رقص بلدم خوشبختانھ تانگو یک نفرهاخیش ، خب از اینکھ برقصم واھمھ نذاشتم آخھ من عاشق
مثل آب خوردنھ

نره ،، منم خیره نگاھش میکردم ، حواسم بود کھ سپر از بینشروع بھ رقص کردم ، رفت نشست رو صندلی و بھم خیره شد
شدتمومبالخرهوکشیدطولمین۵حدودرقص

مانی : نھ معلومھ واقعا رقاصی ، مدارکت رو بده ببینم
نداشتھ باشیماز کیفم در آوردم و دادم دستش ، مراقب بودم تماس دستی

نگاھی بھشون انداخت و گذاشت روی میز
شھال، یعنی گروه کھ در عمارت من ھست ھستی ، خوش آمدی ،مانی : بسیار خب ، از این بھ بعد رقاص گروه شماره یک
تنبھگروه شدی و باید ھمیشھ عضو بموی ، دست از پا خطا کنیبھت کمک می کنھ کھ با قانون عمارت آشنا بشی ، جز این

میشی
لبخند سردی زدم کھ یک لحظھ تعجب کرد

من: حتما رییس
کنیبا اخم گفت : این لطف رو بھت میکنم و میزارم مانی صدام

من: از این لطف ھا نکنید ، من پروو میشم قربان
بر بیامبا شرارت گفت : نترس ، من بلدم از پس دختر کوچولو ھا

سالمھ٢١عوضیکوچولوم؟من
ھیچی نگفتم کھ گفت :، مانی صدام میکنی ، حاال برو بیرون

مانی ھاشمیسری تکون دادم و اومدم بیرون ، قدم دوم ، مالقات با
دختری جلوی در منتظر بود

دستشو سمتم دراز کرد
دختر : شھال ھستم ، راھنما و ھمکارت

دست دادم
شھال: دنبالم بیا
باھاش رفتم …

��راوی��

افسون شناسگر، منتظر باش ، کھ خواب ھای خوبی برات دیدمبا لبخند بھ در خیره شد ، آروم گفت : بالخره دیدمت ،
بھ این مرد کار بلد بدھدبا تلفن بھ سھراب گفت کھ بگھ شھرام بیاد تو ، باید مشتلق

شھرام وارد شد
شھرام : بلھ قربان

بکنیادتھ؟ از امشب مال تویھ ، ھر کاری دوست داشتی باھاشونمعلومھ رقاص خوبیھ ، بھت جایزه میدم ، اون دقلو ھا رو
اما افسونو رفت ، آن دقلو ھا با کلی التماس ماندن آروم گفت:چشمای این مرد ھوس باز برق زد و با خوشحالی تشکر کرد

مثل اون ھا نیست ، مطمعنم ….

��افسون��
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شھال: خب متوجھ شدی
سرمو تکون دادم کھ خوبھ ای گفت و از اتاق بیرون رفت

حمام والبتھ بھ ظاھر ، چھارتا دوربین ، یک شنود ، ، بھترهخودم رو روی تخت انداختم و دستمو روی چشمم گذاشتم ،
دستشویی رو چک کنم

بلند شدم و مثال با خودم حرف میزدم
من : وای ترکیدم از بس تو ھواپیما موندم برم دستشویی
دوربین نھشنود گشتم ، خب اونقدری فرھنگشون کشیده کھ اینجا نھو حالت دو رفتم داخل درو بستم با چشم دنبال دوربین یا

روو ارسال کردم ، دوباره گوشی رو گذاشتم سر جاش، سیفونشنود بزارن ، سریع بھ عمو پیام دادم ( قدم دوم ، موفق)
ندارم ، رفتمگرفتھ بود برداشتم ، عمو گفتھ بود گوشی خودم رو برکشیدم و اومدم بیرون کیفم رو باز کردم و گوشی کھ عمو

، خداتخت انداختم ، میدونستم اینجا بازم باید سرم لخت باشھبازی نصب کردم و کمی بازی کردم ، بی حوصلھ گوشی رو روی
سر لخت باشم ، چون شک میکنن ، حاال سعیم رو میکنم ببینمخودش می دونھ کھ من دارم بھ وظیفم خدمت میکنم و مجبورم

میزارن روسری سرم باشھ یا نھ ؟
می ره، داخل حال دیدم کھ شھال نشستھ و داره با گوشیش وراز اتاق بیرون رفتم ، بھ سمت پلھ ھا رفتم و پایین رفتم

من : شھال
، چشمای قھوه ای ، دماغ متوسط و لبای تو پر خوشگلبرگشت سمتم ، دختر خوشگلی بود ، مو خورد لخت و پر کالغی

شھال: جانم؟
من: میشھ من ، خب ام ، سرم لخت نباشھ اینجا ؟

شھال نفسشو با آه بیرون داد
، منم مثل تو بودم اوال ، اما االن …شھال: شیرین ، این یک قانونھ ، نمیشھ ، رییس نمیزاره
ثانیھرفتم کنارش نشستم ، دستمو روی دستش گذاشتم ، تو صدم، حسم می گفت آدم بدی نیست ، یھو فکری بھ سرم زد ،

، اون بھ عمو وفاداره ، حسش میکنمچھره عمو اومد تو دیدم ، پس این یکی از مامور ھای مخفیھ
، مانی گفت نباید از دستورات سر پیچی کنممن : اشکالی نداره باشھ ، من میرم شالم رو در بیارم

صدا زدنش بھ اسم حمکت مرگھبا دھنی باز گفت : چی ؟تو بھ رییس گفتی مانی ؟ می دونی
کنمبا تعجب گفتم : اما خودشون گفتن ، مانی باید صداشون

رفتم تو ذھنش
شم اونوقت بھ این دختر گفتھ کھ بھ اسم صداش کنھ؟شھال: لعنتی من شیش سالھ اینجا ھستم نزاشتھ بھش نزدیک

ھیچی نگفتم و بلند شدم رفتم اتاقم شالم رو برداشتم ،
جذب کنندموھام رو آزادانھ رھا کردم تا دلبرانھ ھمھ را بھ خودش

اومدم نھگرفتم خیلی لباس لختی نپوشم ،بالخره من بخاطر ماموریتمکمد رو باز کردم و بھ انواع لباس ھا خیره شدم ، تصمیم
خودشرژ سرخی زدم ، من افسونم ، دختری کھ ھمھ رو دیوونھخوشگذرونی ، یک بیلر مشکی پوشیدم ، خیلی بھم میومد ،
میشھ ...می کنھ … مانی ھاشمی ، از امروز ، سختی ھای تو شروع

فصل چھارم ��

کی شروع میشھ و جوابم: از رییس بپرساز اتاق رفتم بیرون ، از شھال رفتم پرسیدم کھ کار من
وایستادن بودن ، مطمعنم قد ھر کدومشون دو مترهپوفی کردم و رفتم سمت اتاقی کھ مانی بود ، دوتا بادیگاردا

من: ببخشید آقا ، میخواستم از مانی سوالی بپرسم
آب بکشیبھ زبون میاری؟ می دونی باید ذھنت رو اول ھفت مرتبھیھو یقمو گرفت و خشن گفت : تو بھ چھ جرعتی اسم آقا رو

و بعد اسم ای…
مانی : اینجا چخبره سھراب؟

نبود جر وا جرت میدادممرده یقمو ول کرد ، مرتیکھ عوضی اگھ بخاطر ماموریتم
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حواسم بود کھ ذھنم قفل باشھ ، نمیدونم چرا اما حس میکنم کسی داخل این عمارت ھست کھ قدرت مشابھ منو داره ، حسش
میکنم ، اون قدرت رو

کھ بھ اسم صدام کنھمانی : تو چطور دست بھش زدی ھا ؟ من اجازه این رو دادم
اون . .. من … نمیدونستم کھ…مرد کھ سھراب نام بود من من کرد و گفت : آخ..آخھ آقا
شیرین ، چرامیدونید کھ ، ھر تنبھ مشابھ اندازه جرمتونھ ، حاال تومانی : یکبار دیگھ میخوام کھ بھش بی احترامی کنید ،

میخواستی منو ببینی؟
سرمو پایین انداختم تا پوستخندم رو نبینھ

بپرسم کھ ،ھر موقع اسمتون رو بگم بھم حملھ میکنند ، و میخواستممن: راستش آنقدر میترسم کھ نمیتونم اسمتون رو بگم ،
کار من کی شروع میشھ ؟

گرم شدنم میشھ؟با لبخند بھم خیره شد ، چرا احساس میکنم لبخندش باعث
باھات مشخص کنممانی : اوه شیرین ، بیا اتاقم ، باید بھ سری تکلیف رو

کردیبھ تیپ و موھام افتاد ، باش اخم گفت:چھ زود لباس عوضباھاش رفتم داخل ، نشست رو صندلی و انگار چشمش تازه
من: خب باید کارم رو شروع کنم

ذھنم قفل بود پس مطمعنم نمیتونھ ذھنم رو بخونھ
رفتم نشستم رو صندلی

میدی و اونا  بعد آماده کامل فروختھ میشنمانی : امروز کھ بیکاری روزای زوج بھ دخترا رقص یاد
می دیناما شھرام گفت شما دخترا رو از صاحبشون میگیرن و تعلیمبا تعجب کھ الکی بودنش رو خودم میدونستم گفتم : چی؟

و بھشون پس برمیگردونید
ھمچین خندید کھ شیشھ ھای پنجره لرزیدن ، چھ ترسناک شده

من چیھشھرام گفتھ ؟ حتما خواستھ خرت کنھ بیارت ، می دونی کاروقتی خندش تموم شد گفت: چقدر تو شیرینی دختر ، گفتی
؟ البتھ اگھ بدونی جرعت نمیکنی کنارم بشینی

دست بھ صورتم کشید و دم گوشم گفت : من بزرگترین خالفکاراز صندلیش بلند شد و اومد کنارم نشست ، با سر انگشتش
جوان جھانم

مورم شد چون انگشتانش حس عجیبی داشتنتنم لرزید ، نھ از ترس ، چون ترسی ازش نداشتم ، مور
صورتمو ازش دور کردم

من:یع… یعنی چی؟
شناسگرزیبا و شجاعی ھستی ، تو از من نمیترسی ، تو ، افسونآروم گفت : می دونی ، خیلی ازت خوشم اومده ، خیلی دختر

دیگھ ترسیدم ، نھ از جونم ، از لو رفتن ماموریتم
من : چطوری…

انگشتش رو گذاشت روی لبم
مانی : تو ھنوز نشناختی منو

تواندستاشو گرفتم و رفتم تو ذھنش ، سپر ؟ پس اون… با تمامسریع تویھ یک حرکت از صندلی بلند شدم و نشستم روش ،
، کھکھ اون خودش باز نکرد انگار سپرو شکستم ، رفتم خاطراتشسعی کردم وارد بشم نمیدونم چطور وارد شدم اما می دونم

یھو...
ھولم داد کھ افتادم رو زمین

ذھنش رو بخونم ، اما اون… پس حسم درست بود ، حرف عمودستام رو برد باال و گرفت ، دستم بھش نمی رسید نمی تونستم
درست بود

سپر رو توی ذھنم حواسم بود کھ یادم نره
کھ ذھنت باز نیستدستشو آروم گذاشت تو دستم ، با اخم غرید : چیکار کردی

با بھت زل زدم بھش ، اونم ھمینطور ھمزمان گفتیم
مانی:تو…
من: تو …

، از طرفمثل منھ … آخھ چرا اون ؟ من و اون از دو دنیای جداییمنتونستم چیزی بگم ، دھنم چفت بود ، باورم نمیشھ اونم
دستش سریع رفتم ذھنش ، صدای یک دختر اومد
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دختر: آریا …
یھو ولم کرد و بلند شد

لعنتی قرار نبود اینطوری شھ ، خراب شد ، نقشھ خراب شد
من: تو … چی کار کردی

آریا ، اسمش آشناست ، من کجا شنیدم ؟
من: اسم توآ…

اومد طرفم ، شبیھ باد ، سعی کردم از طریف دستش رو صورتمخواستم ادامھ بدم کھ دستش رو دھنم قفل شد ، چھ سریع
بفھمم چھ حسی داره

رویا بود ، لطیف و زیبامتعجب بھش خیره شدم ، حسش بد نبود ، خیلی، شبیھ لمس
مانی : گل بگیر دھنتو

بین من و تودیوار و دم گوشم با نفس ھای داغش غرید : این راز ھاولم نکرد کھ ھیچ دوباره مثل باد منو ھل داد کوبوند بھ
موقعبتونی جلوی دھنت رو بگیری و نزاری کسی بفھمھ ، چون اونمیمونھ ، رازی بین من و تو ، دختر کوچولو، امیدوارم

تنبھ ای از جنس مرگ برات در نظر میگیرم
بود ، این دیگھ چیھ لعنتیو بوسھ بھ گوشم زد ، قلبم بلند میزد ، بوسش داغ داغ

:جدی نشست رو صندلی و در حالی کھ سرش تو کاغذی بود گفتیھو ولم کرد کھ کف اتاق افتادم ، نفس نفس میزدم ، خیلی
بیرون

، امابود ، من ، افسون شناسگر ، بھترین مامور زن ، لو رفتمآب ذھنم رو قورت دادم ، حذف اتفاقات پیش برام غیر ممکن
یک انسان عادی ، نیست…اون عادی نیست ، اون ، جزی از منھ  ، اونم مثل من ،

فصل پنجم��

بیادمن: دخترا زود باشید شماھا کھ دوست ندارین آقای سھراب
مثل قدیمھ، نفسم رو فرستادم بیرون ، دو ماه گذشتھ و مانی بازمدخترا با ترس زل زدن بھم و دوباره تمرین رو شروع کردن

کمی ترس دارم ، آدم عجیبیھ ، ھمھ رو دچار مغالتھ می کنھباھام ، انگار اون اتفاق اصال نیافتاده ، ازش کمی فقط
من : بسیار خب برای امروز کافیھ ،پس فردا می بینمتون
قید و شرطخیلی باھام خوب بود و راحت بود، مھربانھ ھاش رو بیو اومدم بیرون ، تصمیم گرفتم برم پیش شھال ، این مدت

، سمت حموم، نبود ، صدا شیر آب میومد ، رفتم داخل و درو بستمخرج میکرد ، در اتاقش رو زدم اما جوابی نداد ، باز کردم
رفتم ، یھو صدای حرف زدن اومد

رو میده ،، اما رفتارش با این تازه کار کمی عجیبھ ، خیلی بھششھال: بلھ قربان ، نھ چیز عجیبی از مانی ھاشمی ندیدم
شیرین شجاعی… چی؟ اون …

درو باز کردم وگفتم : شھال
ترسید و گوشی کوچیکی از دستش افتاد و شکست

رنگش پریده بود ، پاھاش می لرزید
من : چتھ تو دختر

گرفتو گوشی رو برداشتم و سر ھمش کردم ، دادم بھش کھ با لرز
شناسگردم گوشش گفتم : با اجازتون سرگرد شناسگر ھستم ، افسون

و پوستخند زدم
اومدم بیرون

از اینکھعادتمھ ، ھر یک سال چند باری از زندگی خستھ میشم ،رفتم حیاط ، اصال حوصلھ نداشتم ، کمی خستھ بودم ، این
چرا منم نمیتونم جز دختر ھای عادی زندگیم باشم
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مانی: زندگی ھمیشھ اون چیزی نیست کھ تو فکر می کنی بانو
یھو فھمیدم کھ ذھنم بازه ، سریع بستمش

من : تو عادت داری یھو بیای
با پوستخند نگاھم کرد ، منم با پوستخند خیره شدم بھش

نزدیک شد و کنارم نشست
، ھمھ چی دست سرنوشتھ ، نمی دونیم ما رو بھ کجا می برهمانی : گفتم ، زندگی اون چیزی نیست کھ تو فکر می کنی
رو گرفت ، با چشای گرد بھش خیره شدم ، بلندم کردانگار داشت درد و دل میکرد ، یھو برگشت سمتم و دستم

من : چیکار میکنی
مانی : میفھمی

و منو کشون کشون برد سمت پارکینگ…

⚡مانی⚡

دوروز پیش��

عاشق قمارم ،زل زدم  ، این خوک ھا عاشق قمار ھستند ، البتھ منمبا قھ قھ بھ شھرام و چند تا دیگھ از خالفکاره ھای پولدار
قمار سر چشماش ، چشمای کھ منو شیدای خودش کرده

سری تکون دادمکیارش: ھوی بچھ خوشگلھ ، یادت نره ، محمولھ ھا تو راھن
خوبی، موقع آوردن دخترا دیدمش ، چطوره بدیش بھ من ؟ چیزمھراب: راستی مانی ، اون دختر جدیده ، خیلی جیگره ھا

گیرت میاد
ھم اینکھتیغش بزنی از سرت بیرون کن ، ھم اینکھ من نمیزارم ،در حالی کھ داشتم پیکم رو سر می کشیدم گفتم : فکر اینکھ

دختر سر سختیھ ، شغلش براش اولویت اولھ
کی حدیپا دادم ، اما با خشم رد میکرد و می گفت کھ صبر ھرشھرام : اره ، راست میگھ ، رام بشو نیست ، چند بار بھش

داره
زدش ، آنقدر بد میزد کھ حجت سھ روز روی تخت بودمن : خشمش ترسناکھ ، حجت رو یادتھ ؟ بھش دست درازی کرد

کھرو فھمیدم خیلی عصبی شدم اما خب ، اون یک افسر سر سختھبا دھنی باز نگاه می کردن ، با اینکھ وقتی این موضوع
ندارم بھ کسیادامھ داره ، شاید اونم رامم بشھ … اما می دونم دوستتونستھ تا اینجا بیاد ، دوست دارم ببینم بازی تا کجا

شناسگر، ببینم چیکار میخوای بکنی … اما نمیدونستم کھبدمش ، وگرنھ من کسی نیستم کھ بخشش داشتھ باشم … سرگرد
بازم سرنوشت برام خواب ھای دیده …

�� افسون ��

حال��

؟با اخم تو بنز مانی نشستھ بودم ، قرار کجا منو ببره
من: مانی خان … منو کجا میبرین

با صبوری گفت : میفھمی خانوم کوچولو
بھ جای پر از مھ … اینجا دیگھ کجاست ؟حواسم بود کھ سپر رو حفظ کنم ، آنقدر روند کھ رسیدم

بدکتک کاری حسابی میخواد ، اگھ بخواد یک کار اشتباه بکنھلبخند شیطانی رو لبم اومد…  نترسیدم اما دلم خیلی یک
میخوره

داری کھ دعوا کنی نھ؟با لبخند گفت : من اھل زدن زن نیستم اما تو خیلی دوست
دندون ھامو سابیدم ، بازم ذھنم باز بود ، سریع بستمش
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خواستم چیزی بگم کھ دستشو بھ عالمت سکوت آورد و بھ شنود تو ماشین اشاره کرده ، یک کاسھ ای زیر نیم کاسھ این مرد
ھست ، یھو فکری بھ سرم رسید ، سریع ذھنم رو باز کردم

من(البتھ تو ذھن):ذھنت رو باز کن تو ذھن حرف بزنیم
دختر پرووتو ذھنش کھ حاال باز بود گفت : بعد حسابت رو میرسمدیدم باز نکرد حرصم گرفت ، فوش ناموسی دادم کھ با اخم

کھ یادت باشھ بھ من توھین نکنی
، یا، چون من بھ ھدفم رسیدم ، اینطور نیست آقای مانی ھاشمیلبخند زدم ، چھ عجیب ، منو لبخند ، اما ارزشش رو داره

بھتر بگم ، آریا
، پوستخند سردی زدم ، از اونایی کھ دل میبرن و میترسوننماشین یھو وایستاد ، برگشت سمتم و بھت زده خیره شد بھم

تو ذھنش گفت : لعنتی چطوری آخھ
من: پس درست گفتم

آریا : یھ دستی زدی ؟
دستمو بھ عالمت اینکھ ھم اره ھم نھ تکون دادم

من : برو دیگھ
شد و پیادهرسیدیم بھ مقصدی کھ انتخاب کرده بود ماشین نگھ داشتھدھنده رو جابھ جا کرد مسیر رو ادامھ داد ، بعد ده مین

این پسرشدیم ، اومد سمتم و دستم رو دوباره گرفت ، عجب پروییھ
آریا: بغلم کن و چشماتو ببند ، حرف دیگھ ایم نزن

منگرفتھ بود دوباره حسش رو چک کردم ، حسش متفاوت بود یاھیچی نگفتم ، میدونستم کھ ھدفی داره ، وقتی دستم رو
، چیزی حس نمی کردم چون دستاش دورم حلقھ بود ، صدایمشکل پیدا کردم ، بی حرف بغلش کردم ، و چشمام رو بستم

ھای زیادی رفتھمنم تند میزد ، چم شده ؟ من افسون ، کسی کھ ماموریتقلبش رو می شنیدم ، خیلی بلند بود ، تند میزد ، قلب
پسر داره با ھمھ فرق داره ، حسش میکنم ، ھمش رو ، وقتیمو از این چیزا زیاد انجام داده ، اما حس و حالی کھ این

کھ آنقدر نزدیکیم ، اون روزی کھ فھمیدیم کھ قدرت داریمتماسمون آنقدر باشھ حس میکنم ، چون این اولین بار نیست
آریا: احتماال جات راحتھ نھ خانوم شناسگر

کجاستیھو ازش جدا شدم و بھ اطراف نگاه کردم ، اینجا دیگھ
من : ما کجاییم ؟ اینجا کھ دریا داره ما تو مھ بودیم

باعث میشھ راحت تر حرف بزنیمآریا: تلھ پورت شدیم ،اینجا دریا مدیترانھ ، جای ساکتیھ،
من: حرف ؟ چھ حرفی جناب ؟

؟ تو مانیشناسگر ، اومدی بھ گروه من نفوذ کردی تا منو نابود کنیآریا نیش خند زد : عع؟ نمیدونی پس نھ ؟ سرگرد افسون
ھاشمی رو نمی شناسی

اسمتگفتم: آریا … اسمت آریاست ، فامیلت رو نمی دونم ، امابا عشوه رفتم سمتش دستمو روی قلبش گذاشتم و با طنازی
دستاموخشم تاریکی ، اگھ تو تاریکی ھستی من خشم تاریکیم ،چرا ، عزیزم ، تو افسون شناسگرم نمیشناسی ، بھ من میگن

، و تو، من از ھیچی جز خدا نمیترسم ، بنده ھای خدا ترسی ندارنمیبینی ، خیلیا با این دست مردن ، من ھمیشھ موفق بودم
ادامھسرمو بھ گوشش نزدیک تر کردم و با ھرم داغ نفسم ھام… من حسش میکنم ، تو (یقش رو  گرفتم کشیدم سمتم خودم

داره جناب آریادادم ) تو بھ باندت وفادار نیستی ، این حس دورن تو وجود
زیادی داد ، خندیدمتوی یک حرکت دستاش دورم حلقھ شد ، با خشم کمرم رو فشار

من: حرصت گرفتھ سر من خالی میکنی ؟
خیره شد تو چشمام ، سریع سپر کشیدم دور ذھنم

آریا : تو کی ھستی ؟ سپرت از من قوی تره
میشدخندیدم و با انگشت کشیدم رو سینش کھ داشت تند باال پایین
و تو خالفکارمن : تو منو نشناختی ، دنیای من و تو متفاوتھ ، من پلیسم
رفتم سمت ذھنش اما قفل بودبا اخم ولم کرد ، یک چیز داشت  کالفھ اش میکرد ، سریع

من : چھ حرفی داری جناب آریا ؟
برگشت سمتم
آریا: بیا اینجا

، آنقدر تند میزد کھ امکان داشت سکتھ کنھرفتم سمتش ، دستم رو گرفت و گذاشت رو قلبش ، تعجب کردم
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من : خب؟
آریا: وقتی نزدیکتر میشم اینطوری میشھ

ھنگ کردم ؟ چی ؟ چرا خب ؟
آریا : ھر  چی ھست بھ تو ربط داره ؟ چیکار کردی

، نمیدونممن: من اونقدری نامرد نیستم کھ ناجوان مردانھ کاری بکنم
، سرخ شدم ، سریع ھولش دادمکالفھ سمتم قلم برداشت ، دستش رو روی سینھ ام گذاشت

من : چھ غلطی میکنی تو
قلبمروی شن ھا  و دستش رو گذاشت رو سینم ، سمت قلبم ، یھوتو یک چشم بھ ھم زدن دوباره اومد سمتم اندفعھ انداختم
دادم ، گرمم شده بود ، چرا اینطوری شدم ؟شروع بھ تپیدن کرد ، خیلی تند میزد ، آب دھنم رو قورت

لب زد : یعنی امکان داره ؟
و متعجب و حیرت زده بلند شد

من : چی شده
… چطور ممکنھ ؟گفت: یعنی تو نمیدونی ، وقتی ھم رو لمس میکنیم ، تو

قلبم تند میزد ؟من : چی میگی دیوونھ ؟ من چی ؟ چرا … چرا نزدیکم شدی
از دھنم پرید و سریع پشیمون از حرفم

ھیچی نگفت ، ساکت بود و مات زده  ، مگھ چی شده ؟…

فصل شیشم��

، بھ عموگذشتھ ، آریا ھیچی دیگھ نگفت و منو آورد خونھ و رفتساکت بھ سقف اتاق خیره شدم ، از اون روز یھ دو روزی
انتخابگرفتم کھ خودم درستش کنم ، نمیدونم چطوری ، بد راھینگفتم ، ھیچی رو ، می دونم خالف قوانین ھست ، اما تصمیم

اومد توبر اومده ، اینم باید بتونم ، در اتاق باز شد و شھالکردم ، اما من افسونم ، کسی کھ از پس ھمھ ماموریت ھا
شھال: شیرین بدو کھ کلی کار داریم

من : چی شده
دارماصلیش شھرزاده ، از عمو پرسیدم گفت یک ھمکار دیگھ ھماز اون روز فھمیدم شھال اون ھمکاریھ کھ عمو گفتھ ، اسم

اما نگفت کی
شھرزاد: امشب تولد رییسھ

چی ؟
من: مبارک باشھ ، چند سالھ میشھ بچھ مون

٣٣گفتورفتایغرهچشم
سوتی بلند زدم و گفتم : نھ بابا

خودم میدونستم ، اما نگفتم
من : خب این چھ ربطی بھ ما داره

ھای معمولی فرق داریمخندید : ما ھم جز مھمون ھای ویژه ھستیم ، یعنی با مھمون
ھوفی کردم و بلند شدم

من : خب ما کھ نمیتونیم سر پیچی کنیم از حرف مانی
تا آرایشگر بیاد ارایشت کنھسری تکون داد : االن لباس میارن انتخاب کن بعد برو حموم

، ھر کدوم یک لباس دستشون بودباشھ ای گفتم کھ در زده شد و خدمتکار ھا با لباس اومدن
من : اوھوک، توم انتخاب کن

باشھ کھ ھمھ عاشقم شن ، اغراق نیست، من خوشگلم ، جوونمسریع رفتیم سراغ لباس ھا ، دوست داشتم امشب از اون شبای
، دوست دارم امشب ھمھ رو تسخیر خودم کنم
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لباس ھا رو نگاه کردم و بھترین رو انتخاب کردم ،لباس سرخی کھ پشتش دنبالھ داشت ، پر ستاره ریز سفید ، بھ معنای واقعی
قرمز مخملیزیبا ، آستین داشت و یقش گرد بود ، کفش ستشم پاشنھ بلند

من : ھمین خوبھ
شھرزاد : لعنتی چی انتخاب کردی

لباس خودش یک عروسکی مشکی بود و کفش پاشنھ میخی
من: توم بد تیکھ ای میشی

وو خودم رو خوب شستم ، وقتی تموم شد حولھ لباسی پوشیدمخندید ، سریع لباس رو گذاشتم رو تخت ، خودمم رفتم حموم
تر دورم پیچوندماومدم بیرون کھ آریا رو دیدم ، ترسیدم ، حولھ رو محکم

داشت سر تا پامو برسی میکرد
من : اینجا چیکار میکنید مانی خان

میدونستم دوربین ھا میبینن
دعوا کناومد نزدیک کھ چسبید بھم ، دم گوشم مثل زمزمھ گفت: باھام

آب دھنم روشدم ، بوسش داغ بود ، گفت دعوا کنم ، نقشھ اش چیھ ؟و سرش رو تو گودی گردنم برد و بوسید ، لرزیدم ، قفل
، داشت لبش رو نزدیک لبم میکردکھ جوش اوردم ، یقش روقورت دادم کھ بھ سیبک گلوم بوسھ زد و اومد  سرش بیرون

گرفتم و با مشت زدم تو دھنش افتاد رو زمین منم افتادم
کھ شاید مزاحمت بشن ، مراقب باشآروم با درد زمزمھ کرد :  تو روحت ، امشب آدمایی ھستن

یکی دیگھ بزن
منم از خدا خواستھ یکی دیگھ زدم تو دھنش

ممکنو تو ھستن کھ امشب میان ، ذھنت باز نباشھ ، بھ ھیچ وجھادامھ داد: توف تو ذاتت ، من حس کردم آدمایی مثل من
رفتھزد بھ لبم ، حیرت زده شدم ، قلبم آنگار یک دور ماراتونیھو منو خوابوند رو زمین و یک بوسھ کوتاه ، خیلی کوتاه

ھامھ ،خودم میشی ، شیرین ھاشمی ، منتظرم باش ، امشب شب آرزوباشھ ، تند میزد از روم بلند شد و بلند گفت : امشب مال
و سوز ندارد شیرین منآرزو منم توی ، برآورده میشھ ، دیر و زود داره ولی سوخت

و جلوی چشمای مات من رفت بیرون
سریع رفتمبھ خودم اومدم ، سریع بلند شدم و گفتم بیاد تو،  خودممحتی نتونستم بلندشم یا حتی حرف بزنم ، با صدای در زدن

حموم و لباس رو پوشیدم و اومدم بیرون
من : ببخشید کھ معطل شدید

بیا بشین تا من ارایشت رو شروع کنمزن زیبا رویی با لبخند گفت : اشکالی ندارد عزیزم ، لطفا
در حالی کھ مینشستم گفتم : آرایش باال زیاد نباشھ

خندمرو لخت شالقی کنھ ، امشب این موھا نقش اساسی دارند ،سری تکون داد و شروع بھ آرایش کرد ، بھش گفتم موھام
روخوش باشم چیزی نمیشھ ، این ھمھ سال تالش میکنم ، امروزگرفت ، من چرا دارم اینطوری میکنم ؟ ولش کن ، یک شبو

برای من
آرایشگر : تموم شد خوشگلھ

لبام، چشمام خیلی کار نشده بود ، فقط ریمل و خط چشم ، امابھ خودم تو آینھ خیره شدم ، ھمون طور کھ بھش گفتھ بودم
زانوم بود االن، موھای لخت شالقی ، االن بلند تر شدن ، ھمیشھ تا باالخیلی تو دید بود ، قرمز با مخمل ، رژ گونھ محو قرمز

تا پایین زانومھ
محالھ ، امشب ندزدنت خیلیھ ھاآرایشگر : دختر چی شدی ؟ این ھمھ زیبایی از یک دختر
رو توی، نمایشی رفتم سمت کمد و کشو ھا رو گشتم و آھستھ چاقوخندید ، منم لبخندی زدم ، بھش گفتم می تونھ بره ، رفت

، نوارجوری گرفتم کھ  دوربین ببینھ کشو رو بستم و رفتم دستشوییاستینم گذاشتم و سریع از تو کشو نوار بھداشتی برداشتم
در و از اتاقباالم ، خوبھ دیده نمیشھ ، اومدم بیرون و رفتم سمترو انداختم تو سطل اشغال و چاقو رو گذاشتم تو نیم تنھ

بوداومدم بیرون ، رفتم اتاق شھرزاد ، زیبا و خیره کننده
نھ ؟شھرزاد : لعنتی تو امشب میخوای مردا رو بھ کشتن بدی

خندیدم
مردا ،نگفتم، رفتیم پایین بیشتریا بھم خیره بودن ، مخصوصاشھرزاد: بدو بریم پایین مھمون ھا دارن میان دیگھ ھیچی

ترکوندن بودنصدای موزیک باال بود و بعضیا وسط رقص کھ نھ در حال الو
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اه چندش ھا
باندبخاطر ھمین حرف کتم خورده ازم ، فکر کن ، رییس بزرگترینحواسم بود کھ ذھنم بستھ باشھ ، ھر چی نباشھ آریا کلی

خالفکار رو من زدم ، لبخندی رو لبم اومد
می کنھنشستھ بود و منو تماشا میکرد ، نمیدونم داره نقش بازیبا چشم دنبالش گشتم کھ دیدمش ، رو تک مبل شیکی اون باال
سمتش کھگرم می کنھ ، نگاھش متفاوتھ ، با لبخند و طنازی رفتمیا واقعا نگاھش بھ حس خاصی بھم میده ، ھر چی ھست منو

شھرزاد کج کردم ، از گوشھ چشم بھش نگاھی انداختم ،لبخندش پر رنگ شد ، سھ قدم مونده بھش برسم راھمو سمت
چشماش گرد شده بود ، لبخند شیطونی زدم

من : خوش میگذرونی ھا
داره دخترخندید : بھ تو بیشتر خوش میگذره ، رییس خیلی روت کراش

با ناز گفتم : ھمھ رو من کراش دارن ، از جملھ شھرام
بخونھ ،ذھنم بستھ باشھ ، حس میکردم کسی در تالش کھ ذھنم روبا تعجب بھم خیره شد کھ لبخند زدم ھم چنان حواسم بود

کی روکھ داشتم یک لیوان شربت بر میداشتم حواسم بود کھ ببینمتیز بین بودنم یکی از ویژگی ھای افسر بودنھ ، ھمینطور
من زومھ

و چند نفر دیگھشھرام ، یک مرد جذاب و البتھ ھیز ، آریا ، شھرزاد ،
شام شدیکی کھ مثل خودش رو نداره ، با بقیھ ھم آشنا شدم ، وقتبا تک تک افراد آشنا شدم ، اون مرد ھیز کیارش بود ،

، تا اینجا خیلیا بھم پیشنھاد دادن حتی بعضیاشونھمھ شام خوردن ، سلف سرویس بود و ھمھ ھر چی خواستن برداشتن
و با تھدید، یکی کھ گیر سھ پیچ شد ، آخر یک لگد بھ بین پاش زدمپیشنھاد ازدواج دادن ، اما بھ ھر نحوی بود ردشون کردم

حرف میزدآریا با چند نفر کھ می دونم از اون کلھ گنده ھا بودنگفتم کھ نزدیکم بشھ بالی بدتر سرش میارم ، تمام مدت
خودشبرایمیگیرهتولدگندهخرسمرتیکھ،بود٣٣شمعروش،آوردنروبزرگیکیک،شدکیکموقعبالخره

ھمھ دورش جمع شدن منم با شھرزاد کنارش بودیم
شھرام : رییس آرزو نمیکنید

ھمھ خندیدن اما آریا جدی گفت : اتفاقا داشتم آرزو میکردم
ھمھ خفھ خون گرفتن

بھش نگاه میکردم کھ چشماش باز شد و بھم خیره شد ، چشمچشماش رو بست ، چقدر موقع نیم رخ جذاب تر میشھ ، داشتم
میدونست منرو فوت کرد ، ھمھ دست زدن، ھدیھ ھا رو دادن ، شھرزادازش بر نداشتم ، بزار ببینھ ، لبخند جذابی زد و شمع

ھمون موقعیک ساعت نقره بگیرن و بھم داد و گفت ھدیھ بدم ، آریانمیتونم از عمارت بیرون برم برام سفارش داده بود کھ
،ھا جز بازیشھ ، خوب شناختمش ، آریا عاشق بازی ھای بزرگھدستش کرد کھ باعث حیرت بقیھ شد ، اما من می دونم این

اخالقش اومده دستم ، خیلی شروره ، کیک پخش شد بین مردم
مراقب سپر ذھنم بودم ، داشتم بھ کفشام نگاه میکردم کھ…

صدای آریا اومد
آریا: بانو رقاص ، افتخار یک دور رقص رو بھ من میدین؟

امتحان کنمشیطونھ میگھ  بگو نھ اما نوچ دوست دارم رقص رو باھاش
رواستیج، آریا سمت دی جی سری تکون داد کھ دی جی شستشدستمو بدون ھیچ حرفی گذاتشم تو دستش با ھم رفتیم سمت

مثلو مخصوص رقص عاشقانھ ، شروع بھ رقص کردیم ، دم گوشمبھ عالمت اوکی آورد باال و آھنگ عوض شد ، خیلی آروم
سرنوشتت رو عوض کنم ، تو ، دختر زیبا ، فقط دلم میخوادزمزمھ گفت : گفتم سرنوشت دست ما نیست ، دوست دارم من

مخالفت کنی
از حرفاش سر در نمیاوردم

با اون کار عوض کردنمیدونستم از چی حرف میزنھ ، اما واقعا ھم سرنوشتم رو
، ھمھحرکت دستم رو ول کرد و وقتی برگشتم جلوم زانو زده بودرقصمون خیلی خیره کننده بود ، وقتی من چرخی زدم تو یھ

جا ساکت شد و ھمھ با بھت نگاه می کردن
خودترو بردی ، چشمات منو جادو خودش کردن ، تو منو افسونآریا: شیرین، از موقعی کھ اومدی دلم کھ ھیچ دین و ایمانم
آیا با من ازدواج می کنی ؟کردی ، و من از تو ، شیرین شجاعی ، درخواست میکنم ،
، اون داره چیکار می کنھ ؟نمی تونستم ھیچ بگم ، اصال بھ ذھنم این کارش نمی گنجید

آریا : شیرین من ، سکوت عالمت رضایت نھ ؟
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فقط سرم رو بھ عنوان اره تکون دادم ، چون ، مراقب بودم کھ ذھنم فقل باشھ ، میترسیدم کھ ماموریتم رو لو بده ، نمیدونم
چرا  تا االن کاری نکرده اما بالخره سر در میاوردم

، ھمھکرد ، انگشتر تک نگین رو برداشت و داخل دست چپم کردجعبھ ای کھ مخمل آبی بود از کتش در آورد و درش رو باز
ھنوز در بھت بودن

منم دست کمی از اونا نداشتم
اولین نفر دی جی بود کھ دست زد و بقیھ رو بھ خودش آورد

تقریبا بلند گفت : امشب من بھ آرزوم رسیدم
آرزو ھام نیست اما…و آروم دم گوشم ادامھ داد : البتھ این شب ، شب واقعی

ھیچی نگفت
بھ این شانس…لو رفتن مأموریت، این از کار این مردک عوضی ، لعنتتو بد دردسری افتادم ، اینم قوز باال قوز شد ، اون از

فصل ھفتم ��

! گلبھ سرامیک کنار اینھ زدم ، این دیگھ چھ ماموریت گندیھبا حرص تو آیینھ دستشویی بھ خودم نگاه کردم ، مشت محکمی
این بازیکرد ، ھدفش چیھ ؟ این بازی کی تموم میشھ ؟ آریا چراکشیده شده بھ زندگیم ، من رو نامزد رسمی خودش معرفی

رو راه انداختھ ؟
کز کزمیتونستم اینطوری حرصم رو خالی کنم ، بند بند انگشتانمشت دیگھ ای زدم ، نمی تونستم از خشم داد بزنم پس تنھا
،زمین ، با حرص اومدم بیرون و بھ سمت بقیھ مھمون ھا رفتممیکرد ، سرامیک شکستھ بود و چند تیکش افتاده بود رو
نمیره ، کیارش ، شھرام ، شھرزادھمھ بھمون تبریک میگفتن ، البتھ تبریک سھ نفر رو یادم
و تاسفکیارش با طمع ، شھرام با تعجب و کینھ ، شھرزاد با ترحم

بقیھ با حسرت و حرص
و رفتم اتاقمیرفتم اتاقم با خودم غز میزدم کھ یھو دستم کشیده شدبالخره مھمونی تموم شد و ھمھ رفتن ، در حالی کھ داشتم

خواب آریا ، وارد شدم ، البتھ ھولم داد ، درو قفل کرد
من :چیکار میکنی ؟

میخوام شب پیش زنم بخوابمبا لبخند گفت: مگھ زن و شوھر شبا پیش ھم نمیخوابن؟ منم
؟ این بازی جدیده؟با اخم گفتم : کی گفتھ من زنتم ؟ این مسخره بازیا چیھ

بیرونامشب من این کار رو نمی کردم تو خوراک اون گرگ ھایاومد سمتم و گفت : تو نمیدونی تو چھ خطری بودی ؟ اگھ
می شدی

مثلاومدم ؟ تو درد ھای منو نکشیدی  ، این ھمھ سال آزگاربا پوستخند گفتم : گرگ ؟ تو می دونی من از دھن گرگ بیرون
گرفتمسگ جون کندم تا تونستم این بشم ، من با خود گرگ ھا خو
تورو از منکیارش تورو میبرد با خودش و بھ عنوان برده می خریدآریا دم گوشم زمزمھ کرد : امشب اگھ این کار رو نمی کردم

من : یعنی چی
زنم بشھ ، اون، گفت مگھ چیکارتھ ؟ گفتم قرار در  اینده خیلی نزدیکآروم تر گفت :اون گفت کھ تورو میخواد ، گفتم نمیزارم

تواز زیر جون سالم بھ در نبرده و مرده ، من نمی خواستمیک دیونست ، عاشق رابطھ ھای خشن با دختراس ، ھیچ دختری
ھم مثل اون دخترا بشی…

من : چرا نمی خواستی؟
، مناینطوری از زیر زبونم حرف بکشی بیرون اما شرمنده بیبو خیره شدم بھش ، با لبخند گفت : می دونم کھ دلت میخواد

جوابت رو نمیدم ، حاال بیا بخواب
من : لباسام

آریا : میتونی بری اتاقت عوض کنی و بیای
سری تکون دادم ، قبل اینکھ از در خارج بشم صداش اومد

آریا : اگھ نیای خودم میام و می برمت
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باشھ ای گفتم سریع رفتم اتاقم و و ھمون طوری کھ لباس بر میداشتم گوشی کھ با عمو حرف میزدم رو ھم بر میداشتم ، رفتم
دستشویی و لباسام رو پوشیدم ، شیر آب حموم رو باز کردم

عمو : چی شده افسون
من: عمو این پسره احمق من رو بھ عقد خودش در آورده

عمو داد زد
چی؟

من : فعال کاری نمیتونم بکنم اما خودم درستش میکنم فعال
رو گذاشتم وکمد مثال دنبال دمپایی رو فرشی بودم ھمونطوری گوشیو قطع کردم ، آرایشم رو پاک کردم و اومدم بیرون ، از
و صورتمچون تافت نزده بود خیلی کارم راحت بود، کرمی بھ دستدمپایی رو برداشتم و پوشیدم ، موھام رو شونھ کردم ،
و قفل کردم ،بیرون و بھ سمت اتاق آریا رفتم ، وارد شدم و درم بستمزدم و کمی با دستم زیر گردنمم مالیدم ، از اتاق اومدم

پرده ھا رو کشیدم و دیوار کوب رو روشن کردم
من : من کجا بخوابم؟

آریا : بغل من
من : چی ؟

بھم خیره شد : کنارم تو تخت ، نمیدونستم ذھنت منحرفھ
کردم ،منم دخترم احساس دارم ، شاید این ھمھ مدت فقط سر کوبشبرای اولین بار خجالت کشیدم آروم رفتم تو تخت  ، بالخره

یک حس قلقلک ھمراه با آب شدن قلبماما االن ، نمیتونم ، بودن کنارش یھ جوریم می کنھ ،
آریا : من…

بودبرگشتم سمتش و بھش خیره شدیم ، ، فاصلھ ھای سرمون کم
آریا : من… فقط میتونم بگم کھ این کارای من واقعی نیست
تو ذھنش ، سپر داشت اما بازم مثل قبل انگار ازش رد شدمچشمام گرد شد ؟ یعنی چی؟ سریع دستش رو گرفتم ، رفتم

سریع ھولم داد رو تخت
من : چیکار میکنی؟

زمزمھ کرد : تو چطوری وارد ذھنم میشی افسون ؟
میشم ،مثل خوش مثل زمزمھ گفتم : نمیدونم ، انگار از سپرت رد

خیره شد بھم
چیھ ؟ گیجم کردیسریع ذھنم رو بستم ، بھش گفتم : آریا ، دلیل این کارات

سرش نزدیک تر اومد ، در حدی کھ دماغامون بھ ھم خورد
آریا : بھت قول میدم کھ از این منجالب خالص میشی

دلم لرزید ، حرفش پر از صداقت بود
نمیشھخواب سپر دیگھ نبود و اون راحت وارد می شد، ھنوزم باورمنمیتونم بخوابم ، میترسیدم ذھنم رو بخونھ ، چون موقع

اون ھم مثل منھ ��
آریا : چرا نمی خوابی؟

خیلی رک گفتم : سو استفاده می کنی و ذھنم رو میخونی
خندید : من ھمین االنم میتونم ذھنت رو بخونم
من : ھھ خیلی بھ خودت مطمعنی پسر آریای

رسوخ می کنھبا چشمای یخیم زل زدم بھش ، این نگاھم تا عمق وجودش
ھیچی نگفت ، بالخره شب رو صبح کردیم

من بھ شب بیداری عادت دارم ، بالخره مامورم و این عادیھ
بپرهصبح بلند شدم و رفتم دوش آب سردی گرفتم تا خواب از سرم

بود ،تن پوش رو پوشیدم و اومدم بیرون ، رو تخت دراز کشیدهموھای بلندم رو یک طرف ریختم و آبش رو گرفتم ، حولھ
منورفت حموم … منم رفتم اتاقم تا لباس بپوشم… خدا عاقبتوقتی منو دید چشماش برق زد اما سریع خودش رو جمع کرد

با این شاسکول بخیر کنھ
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⚡آریا⚡

، امادختر بھم فشار آورده بودن ، این چند شب نتونستم بخوابمدستی کالفھ بین موھام کشیدم ، ھم کم خوابی و ھم این
، ایننگاھم رو ازش بگیرم ، برای مِن دنیا دیده خیلی عجیبھارزشش رو داره ، بالخره از این جھنم خالص میشم ، نمیتونم

امکانشک دارم ، اگھ اون ھمونی باشھ کھ فکر میکنم پس … نھھمھ دختر ، از بینشون این منو جذب کرده ، بھ یھ چیزیم
کشیدم و بھ، اون بدون این کھ بدونھ دلبری می کنھ ، دستی بھ چشمامنداره ، اما این ھمھ لوندی و زیبایی از یک دختر بعیده

٣:۵۶،کردمنگاهساعت
بشھ ، اونھفتھ دیگھ ھمھ چی تمومھ ، این مدت باید افسون ھم آگاهبھ پرونده خیره شدم ، زمزمھ کردم : فقط یک ھفتھ ، یک

می تونھ کمک کنھ ، ھر چی نباشھ…
کردم : بالخره منم میتونملبخند زد و بلند شد ، سمت ماه رفت و خیره شد بھش ، زمزمھ

.…

�� افسون ��

رو گرفتن خیره شدمبا تعجب و کمی اخمو بھ دو بادیگارد کھ یک پسر نو جوون
پسر: ولم کن عوضی

درآقا بفھمھ کھ موش گروه رو گرفتیم خوب دمار از روزگارتبادیگارد مشت محکمی تو دھنش زد و گفت : خفھ شو ، وقتی
میاره

من : چخبره؟
چیھ؟… امروز وقتی داشت جاسوسی می کرد گیرش آوردیم ، دستوربادیگارد : خانوم این پسر برای افراد کیارش کار می کنھ

من : ببرینش سلول شکنجھ
این مدت خوب این جا رو شناختم

شھرزاد دم گوشم آروم گفت : چیکار میکنی ؟
من : کسی نباید شک کنھ ، بزار بعد باھات حرف دارم

زدم بھ آریاو با قدم ھای محکم رفتم سمت زیر زمین ، از تلفن زنگ
آریا : الو

من : جاسوس از طرف کیارش رو گرفتیم
آریا : آفرین عزیزم ، دارم میام ، ازش

خوب پذیرایی کن
بھ ھم عالقھ دارم ، اونو نمیدونم اما خودم حسم بھشقطع کردم ، جلوی جمع رفتارمون جوری بود کھ ھمھ فکر میکردن

کاملم، وقتی نیست بازم حس قبلی دستم میده ، عجیبھخاصھ ، یعنی خب چطور بگم ، وقتی کنارشم احساس میکنم
، بھ صندلی بستھ بود ، با خرمان نزدیکش شدمرفتم داخل ، بادیگاردا جلو در وایستادن ، من رفتم داخل

رو داشتھ باشممن : من نھ اھل زدم نھ شکنجھ ، تا وقتی کھ راھی خودم
و با سپر، این مدت فھمیدم آریا انگشتری کھ برام گرفتھ سپر دارهدستش رو گرفتم کھ با تعجب نگاھم کرد ، ذھنم بستھ بود

خودم کسی واقعا نمیتونھ وارد ذھنم بشھ
وارد خاطراتش شدم

کیارش رو دیدم
میدیکیارش : حواست رو جمع کنی ، ثانیھ بھ ثانیھ بھم خبر

رفتم سراغ بعدی
داشت بھ کیارش می گفت کھ من با آریا ازدواج کردم

بعدی ، از انبار آتیش گرفتھ دیروز گفت
بعدی ،
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کیارش : خوب گوش کن پسر ، ما فردا میایم تا زن تاریکی رو ببریم ، خوب حواست باشھ ، کاری کن کھ بفھمن تو از طرف
مایی ، مطمعنم زنش میاد پیشت ، و ما ھم میایم

شد وآوردم و ماشش رو آماده کردم ، و وقتی برگشتم در بازسریع دستش رو ول کردم ، اسلحھ ام رو از کمر شلوارم در
، چوندادم و تیر بھ وسط پیشونی پسر بخورد کرد ، دلم نسوختتیری سمتم پرتاب شد کھ تو یک حرکت  چرخیدم و جاخالی

من افسون شناسگرم ھستم ، کسی کھ بھ خشم تاریکی معروفھ
زدن اومد وو اونم افتاد ، سریع ماشھ رو آماده کردم ، صدای دستتیر رو رھا کردم و بھ اون مردی کھ سمتم تیر زد خورد

کیارش وارد شد
من : فکر نمی کردم آنقدر احمقی کھ یک راست خودت بیای
ھای با ارزشم رو میگیرم تماشایش کنمبا لبخند گفت : من دوست دارم ھمیشھ در مواقعی کھ چیز

خندیدم
با لبخند و شیفتگی گفت : خندھات دل میبرن بانو شیرین

نکنھببری ، از اون بد تر ، من یک خالفکار حرفھ ای ھستم ،من : تو می دونی کھ من زن مانی ھستم ، اومدی زنش رو
مخفی کرد؟ من دختر ساالر شجاعی ھستم ، خالفکاری کھ دخترش رونمیدونی ، او یادم رفت کھ بگم ، تو اصال نمیدونی کیم

بدتری.یا بھ شود یا بدتر ؟ من از پدرم بد تر شدم ، من خالفکاریچون ننگش بود ، شنیدی میگن ھیچ فرزندی نشود مثل پدر
از پدرم ھستم

با خشم گفت : اما ساالر فرزندی نداشت ، زنش مرده
قھ قھ زدم ، عجب بازیگری ھستم من

دھی میکنم ، کیارش شمسیمن : چقدر شماھا سادین ، بالخره ، من بر این دنیا فرمان
تیری بھ پاش زدم کھ با فریاد افتاد زمین

باشیمن : باور نمیکنم تو آنقدر خر باشی کھ اصلھ نیاورده
با نیشخند گفت : اتفاقا خوبشو اوردم

عالی بودو یھو سوزنی سمتم با تفتگش زد کھ خداروشکر سرعتم ھمیشھ
تیزش دستم رو زخم کرد،بھ  دردش اھمیتی ندادم و سریعیکی دیگھ انداتخت کھ چرخ و فلک زدم و وایستادم،اما متاسفانھ

پر غرورمکھ سالحش بود تیر زدم و دستش زخمی شد ، با قدم ھایماشھ رو کشیدم و قبلھ اینکھ بازم سمتم تیر بزنھ بھ دستی
ودست زخمیش گذاشتم ، فشار دادم کھ فریاد کشید ، با لبخندسمتش رفتم و با لگد انداختمش رو زمین ، یک پام رو روی

رو زمین بزنھخونسردی گفتم : از مادر زاییده نشده کھ افسون شناسگر
باند ھا رو نابود کرده ؟با دادگفت : تو یک افسری؟ ھمون دختر لعنتی کھ بیشتر

، ماشھ رویاد خاطرات قدیم میفتم ، دلم فقط طعم گس خونش رو میخوادبا لبخند بھش خیره شدم ، بد جنونی دستم داده ، وقتی
بھ اون، کلی اطالعات بھ دست آوردم و با لبخند گفتم : سفرکشیدم و قبل اینکھ بمیره دستش رو گرفتم و رفتم تو خاطراتش

دنیا خوش بگذره حرومزاده
… مردنشستم رو شکمش و ماشھ رو روی سرش گذاشتم و کشیدم و بوم

حسشو آغشتھ بھ خونش کردم ، داخل دھنم گذاشتم و مکیدم ،با لبخند بلند  انگشتم رو کشیدم رو سرش کھ خونی بود
خونممرد ، اونم بھ دست من ، بلند شدم و دستی بھ صورت پرمیکردم ، حس قدرت و آرامش ، از اینکھ یک عوضی دیگھ ھم

کشیدم
برگشتم کھ آریای خندون رو دیدم

من : چیھ ؟
آریا : عجب زن شجاعی دارم من

لبخند تلخی زدم
وقتی کھ …من : احساسات زنانھ من خیلی وقتھ کھ مرده ، شاید از

بغلم کرد و دیگھ ھیچی نفھمیدم …یھو چشمام تار شد و زانو ھام سست ، قبل اینکھ بفتم آریا

فصل ھشتم ��
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، اون زن قوی ھستشدکتر : شانس آوردیم سم تو بدنش پخش نشده و زود آوردین
مرده ، دوتاکھ بدون اسلحھ بیاد ، اما من چیزی ندیدم جز پنج تاسرمو تکون دادم ، کیارش مرد ، کیارش اونقدر احمق نبود

واقعا احساسیکھ تو درگاه بود و کیارشی کھ مخش ترکیده بود ، اونبادیگارد ھا ، اون پسری کھ بھ صندلی بستھ بود ، مردی
دخترلذت کمی از خونش رو خورد و بلند شد ، چھ بالی سر ایننداشتھ نشستھ رو شکم کیارش و کشتش بعدم با لبخند  و

سریش از اسلحھقانون تنھا پلیس موقعی می تونھ بدون اجازه از باالاومده کھ تبدیل بھ ھیوال شده ؟ اون یک پلیسھ ، و طبق
می خواستھ بکششاستفاده کنھ کھ بخواد تحت تحدید مرگ باشھ ، پس … کیارش

روسرم بھ دستش ، چھرش خونی بود ، خشن کوچولو ، نشستمرفتم داخل اتاق ، دستش باند پیچی بود ، چشماش بستھ و
ازشاین حسم ھا میترسم ، اون داره من رو تغییر میده ، نمیتونمتخت و دستم رو درون موھاش بردم ، چقدر لذت بخش ، از

میشد ، مناگھ بالیی سرش میومد دنیای کیارش چیزی بدتر از جھنمدور شم ، درستھ کھ وقتی دیدم سالمھ دلم اروم گرفت اما
بوسھبازی میکنن، دوست دارم طعمش رو بازم بچشم ، اون روزمرد ھوس بازی نیستم اما لباش دارن با روح و روان من

بزنییی گفتم و بلند شدم ، نھ پسر ، تو حق نداری بھش دستحساب نشد ، فقط یک تماس کوچیک بود ، اما االن ، استغفرهللا
کنی مرد، اون پاکھ ، مثل تو گناھکار نیست ، نباید اونم گناھکار

کنم ، بوسھپیشونی اش نزنم ، چون این یکی رو نمیتونم از خودم دریغبا این حرفا خودم رو آروم کردم اما نتونستم بوسھ بھ
آزادانھ: بالخره تموم میشھ ، این بازی تموم میشھ و منم میتونمنسبتا طوالنی بھ پیشونیش زدم و بلند شدم ، زمزمھ کردم

زندگی کنم

�� افسون��

من: مگھ االن اسیری؟
سرش رو آورد باال و با تعجب بھم خیره شد

کمی من من کرد
من : تو داری چیزی رو ازم پنھون میکنی ؟

آریا :خوب بشو میریم یھ جای با ھم دربارش صحبت میکنیم
باشم کھدر سرم دور میزد ، من سنی ندارم چرا باید این ھمھ بدبختسرمو تکون دادم ، توانم تحلیل رفتھ بود ، بازم فکر مرگ
باشھ ؟ مگھ منتنھا دغدغھ ذھنم رنگ الکم یا مانتو جلو باز یا بستھکشتن این آدما شادم کنھ ، چرا نباید مثل ھم سن ھام االن

افسون ، تو احساس نداریچی کم دارم ؟ یکی تھ ذھنم داد زد ، خانواده ، احساس
نکنم ،سر خاک مادر و پدرم بود ، اونجا قول دادم کھ دیگھ گریھبغضم گرفت ، ببینیم سوخت ، آخرین باری کھ گریھ کردم
، اما من دیگھشبیھ یک ھیوال بھ نظر میام ، تنھام و ازش لذت میبرمھفت سالھ کھ گریھ نکردم ، گاھی از خودم میترسم ، من

احساسی ندارم ، احساسم رو پیشکش دل سنگ کردم
پیچیاز دستم جدا کردم و با پنبھ پوشوندمش ، بھ دست باندسریع سعی کردم بغضم رو قورت بدم و موفق بودم ، سرم رو

؟ اون خراش زخمم برام حساب نمیشھ ، من زخم ھای بزرگترینشدم خیره شدم ، پوستخندی زدم ، زمزمھ کردم : این چیھ
از اینمیشھ ، بھ توسط عقل خودم ، چھ زندگی گ#ه ایی ، کاشدارم کھ االن ھنوزم سر بازه و ھر روز روش نمک پاشیده
خودم رو بکشمزندگی خالص میشدم ، اما حیف اونقدری ضعیفم نیستم کھ

تازه یادم اومد آریا ھم ھست
زندگیاینکھ چرا مثل گل ھا جان نداره ، چرا مثل حیوانات نمیتونھآریا : بعضی موقع ھا سنگم دلش بھ حال خودش میسوزه ،

کنھ ، چرا نمیتونھ مثل درخت نفس بکشھ
حکمت نیستتوم این جوری ھستی، اما این رو بدون ، ھیچ کار خدا بی

دارن جناببا نیخشند گفتم : نمیدونستم قاچاق چیا ھم بھ خدا اعتقاد
دندون قرچی کرد: حرف اضافی نزن

شدن بھ عرب ھا و تو ککتم نگزیدمن : چرا ؟ این ھمھ جوون مردم ، معتاد شدن ، فروختھ
صدام باال بود و خشمم بیشتر از صدام
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تو یھ حرکت یقش رو گرفتم و کشیدم سمت خودم و تو صورتش غریدم : زندگی ھزاران آدم نابود میشھ ، ساعت بھ ساعت ،
شما عوضیاھمھ رو نابود کردین ، از جملھ پدر مادر من ، اونا بخاطردقیقھ بھ دقیقھ ، ثانیھ بھ ثانیھ ، شما مفت خورا زندگی

و حرفش ، لذت میبرم از مردن شما لجن ھا میف…مردن ، تا جون دارم خون تک تکتون رومیریزم ، سرگرد شناسگر
رفتم سمت در قفلش کرد و من رو برد حموم و سرش در ھمینتو یک حرکت دستش دور کمرم حلقھ شد و بھ خودش چسبوند

، گردن بادکھ افتادم  ، تازه چشمم بھ صورتش افتاد ، قرمز قرمزھین تو گودی گردنم بود ، ھم وارد حمام شدیم  ھولم داد
کرده

ھھ
با پوستخند خیره بودم بھش

حسابی ندارمآریا : اھل زدن زن نیستم اما رو مخم نرو ، اعصاب درست
ھیچی نگفتم

زیر دوش تا خیس بشی تا بعد من برمآریا : اتاق شنود ندارد اما دوربین چرا ، با لباس برو
تر می ره ،در آوردم فکر کردم ، با این اطالعات پرونده خیلی جلومیدونستم نقشھ داره ، زیر دوش بھ اطالعاتی کھ از کیارش
بیرون وکنم ، باید نقشھ بکشم ، وقتی تمام بدنم خیس شد اومدمغیر از اون میتونم با این اطالعات چند باند دیگرم دستگیر

کھ پوست چروک باالی باسنم رو میبینھ پوستخند زدمآریا رفت ، پشت عبھش لباسام رو در آوردم ، میدونستم
کھ چرخیدم ،ندادم وقتی فھمیدم پلیسم خواست رو صورتم اسیر بریزهمن : این یادگاری یکی از ماموریت ھامھ ، بھ یارو پا

ورو زمین منم از اونطرف زمین کھ اسلحھ افتادم بود ، برداشتمشکمی از اسید اینجا ریخت و موقع چرخیدن اسید ھا ریخت
با یک تیر مخش رو ترکوندم

، اینبود ، آب از رو موھاش میریخت پایین و جذاب ترش میکردحولھ تن پوش رو تنم کردم و برگشتم سمتش ، بھم زل زده
درد رو ببینم ، درد کشیدسمرد ھمیشھ جذابھ ، بھ ھم خیره بودیم ، میتونستم از چشمانش

من : بسھ دیگھ بیا بیرون
کمد بھ اخر وکمد آریا بھش گفتم گوشیم رو بزارن زیر لباس زیرا ،و خودم رفتم بیرون ، شھرزاد گفتھ وسایلم رو آورده تو
گوشھ دیوار چسبیده بود و خداروشکر دوبین دید نداشت

رواز اون شخص سومی داره و برام پیامک کنھ ، سریع گوشیگوشی رو برداشتم و ھمونجا نوشتم کھ آیا عمو اطالعاتی
کرک، از بین لباس ھا یک شومیز پشمالو سفید با شلوار توخاموش کردم و گذاتشمش داخل جیب مخفی یکی از شلوار ھام

این مدت آریابودم از حموم بیرون ، رفتم موھام رو خشک کردم ، تومشکی برداشتم پوشیدم ، ھوا سرد بود و منم تازه اومده
از حموم اومده بود بیرون و داشت حاضر میشد ،

آریا : میخواییم بریم بیرون عزیزم آماده شو
سفیدمو سرم کردم ، گوشی و چاقومم تو جیبم گذاشتمژاکت مشکی چرم و تو پری برداشتم و پوشیدم ، کاله بافتنی

من : اماده ام
رو گرفت و با ھم از اتاق اومدیم بیرونسری تکون داد و خودشم پالتو مردانھ مشکی تنش کرد و دستم

، حواست باشھآریا رو بھ شھرام گفت : میخوام با زنم کمی بیرون برم
کشون برد سمت ماشینش ، سوار شدیمشھرام سری تکون داد ، بھم خیره شد اما آریا منو کشون

آریا : خانومم دوست داره کجا بره
باشیمو گوشیش رو نشون داد ، نوشتھ بود جایی کھ بتونیم راحت
آقا، آخھ این مدت بیشتر کار میکردی ، کمی شیطنت بد نیستبا لبخند و عشوه گفتم : جایی کھ بتونیم راحت باشیم عزیزم

مانی
آریا خندید

یک خونھ داره و میتونیم راحت باشیمماشین رو روشن کرد و بھ سمت ساحل رفت و گفت کھ اونجا
گوشم زمزمھ کرد : اطرافمون افراد شھرامھ ، ببخشیدوقتی رسیدیم از ماشین پیاده شدیم ، یھو بغلم کرد و دم

گردنماین کار رو نداشتم ، فکر کردم باز کلش رو می کنھ زیربھش خیره شدم کھ لبش رو گذاشت رو لبم ، جا خوردم ، توقع
چیزا تو فیلمھمکاری کردم ، خیلی بلد نبودم اما خداروشکر از اینبا گازی کھ گرفت فھمیدم باید ھمکاری کنم ، آروم باھاش

زیاد دیدم ، خخخخ
و ازم جدا شد ، رفت پرده ھا رو کشیدمنو ھول داد سمت کلبھ و بعد چند قدم وارد شدیم درو بست
نباشھذھنم رو باز گذاتشم و گفتم : از کجا معلوم تو خونھ دوربین
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دیدم مثل منگال نگام می کنھ …با دست بھ سرم اشاره کردم و کھ اومد سمتم و بغلم کرد ، دستش رو زیر زانوم انداخت و منم
انگشتری کھ دستتھ ذھنت رو بستھ ، بعدم خونھ شنود دارهمجبوری دستم رو دور گردنش انداختم ، آروم گفت : شرمنده

دوربین نداره
منو برد اتاق  و باز بغلم کرد ، سرمو رو سینش گذاشتم

آروم گفت : چشماتو ببند
دوختم باغ بود، خیلی بزرگ و زیبابستم کھ لحظھ ای بعد چمشام رو باز کردم ، بھ اطراف چشم

من : از کجا معلوم اتاق…
آریا : اتاقم ھیچی نداره

من : سریع نقشھ رو بگو آریا ، چی شده
کنم ،نیست … من… ( پوفی کرد ) من میخوام این گروه رو نابودآریا : ببین افسون ، قضیھ اونطوری کھ تو فکر می کنی

، سررو نابود کنم ، اون پدر واقعی من نیست ، قضیھ طوالنیھاون مرد کھ این گروه رو بھ من سپرد گفت کھ من باید گروه
بره ، منرو قرار نابود کنم ، و قرار این گروه بھ زودی از بیندراز داره ، اما االن نمیتونم بگم فقط بدون من این گروه

بالخره از بین میره ، میخوام توم کمک کنیپرونده ای کھ درست کردم بھ پلیس میدم و این گروه بزرگ
من : لعنتی لعنتی لعنتی

نفھمیدمو محکم بھ درخت محکمی مشت زدم ، این ھمھ مدت ، چرا آخھ
من قراره این باند رو نابود کنمپشت بھش گفتم : این ھمھ مدت بازیم دادی لعنتی ، و می دونستی

ھیچی نگفت
من : باید ھر چھ زود تر نقشم رو اجرا کنم

آریا : چھ نقشھ ای
چیان معروف رو بکشم ، ھر چند تا شد در کنار این ماموریتبا چشمای براق گفتم : قرار نزدیک بیست نفر دیگھ از قاچاق

میکشم
آریا : اجازه شلیک داری؟

سرمو تکون دادم
آریا: باورم نمیشھ کھ تو یک زن باشی

نیشخندی زدم
ببری؟من : خب نقشھ چیھ ! چطوری این باند رو میخوایی از بین
دادهخبر میکنم خودمم قبلش مدرک جرم ھایی این باند انجامآریا : ترتیب یک مھمونی رو میدم و وقتی ھمھ بودن پلیس 

میفرستم
من : عقل کل ، اونوقت چطور خودت رو میخوایی نجات بدی

نیشخند زد : بھ اونش کاری نداشتھ باش
و دستمو گرفت و در لحظھ بعد تو اتاق بودیم …

فصل نھم��

کھبود اما خودش گفت کھ با دستگاه تغییر صدا داده گفتبا بھت حرف ھای سرھنگ دوباره پیام رو خوندم: صداش زنونھ
بالخره خودش رو نشون میده

یعنی چی ؟
عوفی کردم و نوشتم خوبھ و گوشی رو گذاشتم سر جاش
میکردنشستم ، شروع بھ نوشتن شعر کردم ، کمی حالم رو بھتررفتم دفتری و خودکاری برداشتم و رفتم حیاط و رو تاپ

و سریعو منم خیلی عادی انگار این ورق پر شده برش گردوندمچند نگھبان وقتی رد شدن دیدن شعر مینویسم از پیشم رفتن
ریز بود کھ ھمش جا شد پشت برگھ و بالخره تموم شداطالعاتی کھ از کیارش بھ دست آوردم نوشتم ، اونقدری
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پایینش نوشم
امضا: سرگرد افسون شناسگر

اتاق کارکھ راه میرفتم می خوندم ، کمی بلند تا شک نکنن ، رفتمو برگی کھ شعر نوشتم رو رو کردم و بلند شدم ، ھمون طور
آریا ، تنھا اتاقی کھ نھ دوربین داره نھ شنود ھست

آریا : تویلس؟
با نیشخند گفتم : اره توم حتما حیوون داخلشی

میشھگفتم : عزیزم ، این رو بزار تو پوشھ ات ، بعد الزممخشمگین نگاھم کرد ، خرمان خرمان رفتم سمتش و با عشوه
و بھش برگھ رو دادم

آریا : این چیھ
من : اطالعاتی کھ از کیارش بھ دست آوردم…

رفتم سمتش و تو بھ حرکت سرم بھ گوشش نزدیک شد
شنیدم کھ نفسش قطع شد

، عزیزم …من : آریا … پرونده چند تا از خالفکارای معروف رو میخوام
بعد  بوسھ بھ گوشش زدم

آریا : خطرناکی
خندیدم

من : زود باش ، من وقت اضافی ندارم
و نشستم رو مبل ، برام آمار پنج تاشو در آورد ، بد نبود
مراسم نامزدیمون کھ تولد منم بوده بودنآریا : یکیشون امشب تولدشھ ، اتفاقا ھر پنج تاشون تو

رو موقعی کھ عمو نشون. داده بود دیدمعکس پنج تاشو بھم داد ، دوتاشون رو دیدم ، سھ تا دیگھ
، مغزم داره میترکھمن : امارشون رو بھم بده ، من میرم کمی استراحت کنم

خنده اش چیھ ؟ اسکولبا خنده بھم خیره شد ، این روانیھ بھ خدا ، االن دلیل
ذھنش، چشمم بھ شھرام خورد ، طرز نگاھش خاص بود ، رفتم توبا اخم درو باز کردم و خواستم برم کھ خوردم بھ یک نفر

شھرام : چرا میخواد آمار اونا رو ؟
با این پفیوز چیکار کنم ؟ بعد دردسر میشھ برام …پس فھمیده ، بدون حرفی اومدم بیرون و رفتم اتاقم … حاال
شده بودم ، با شیطنت و بدجنسی گفتم : امشب خیلیا میمیرننگاھی بھ خودم تو آینھ انداختم ، بھ طور غیر باوری جذاب

و چاقوامنازک سر شونھ ام ،لباس پر چینی کھ باعث دیده نشدن اسلحھلباس تا زیر زانو صورتیم خیلی بھم میومد ، با دو بلند
بود

بودشاین صورتی و شن ھای سفید صد برابر اغوا کننده تر شدهآرایش مالیم و زیبا ، رژ صورتی مالیم با چشمای کھ با
موھایی کھ شنیون شده بود ، کفش ھای پاشنھ میخی صورتی

ھمھ چی امادس
گفت :آماده ای عزیزم؟آریا وارد اتاق شد اول مات زد اما بھ خودش اومد و جدی

من: اره بریم
و بھ سمت مھمونی رفتیم…دستم رو گرفت و با ھم اومدیم بیرون ، سوار ماشین شدیم

پر از آدم ، بیشتر شبیھ پارتیھ تا تولد
صدای کھ لحجھ داشت بھ گوشم رسید

ھای من شرکت کنندمرد : چھ عجب مانی ھاشمی افتخار این رو دادن تا در مھمونی
آریا دست داد : این چھ حرفیھ سارکن

پس این ھمونھ کسیھ کھ امشب میمیره …
اون مرد سمتم برگشت و بھ دستم بوسھ زد کھ منقبض شدم

سارکن : بانو شیرین ، این دیدار رو مدعوین چھ چیزی ھستم
گفت آقای یامان خیلی براش عزیزهبا عشوه خندیدم و بازو آریا رو بغل کردم: شوھرم ، آخھ

سارکن : ایشون لطف دارن
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اون بھ ما ویسکی تعارف کرد و من بی برو برگردی نوشیدم ، نیشخندی تو دل زدم ، این چیزا منو خمار نمیکنھ ، چون قوی
تر از اینا نوشیدم

میشھ منو راھنمایی کنیدمن : وای آقای سرکن،من نیاز بھ سرویس بھداشتی دارم ،
با لبخند ھرزی گفت : البتھ بانوی زیبا

نقشھ شروع شدهوقتی بلند شد و پشتش بھ سمت آریا شد چشمکی زدم کھ بفھمھ
برگشت سمتم ، خوبھ درو قفل نکردھمراھش رفتم ، ھمون طور کھ میدونستم منو برد اتاقش ،

سارکن:بفرمایین بانوی زیبا
طول دادم ، در آخر سیفون رو کشیدم و اومدم بیرونمنم رفتم دستشویی درو بستم اسلحھ رو آماده کردم و کمی

کھ دفعھ قبل کشتم مینداختبا لبخند بھم نگاه کرد ، چشم ھای سبزش منو یاد اون عوضی
با لبخند و طنازی رفتم سمتش

سارکن : وزیر نیاز داری عزیزم
من : اره… تو

ابرو باال انداخت
سارکن : جانم ؟

تو میکنی مگھ نھ ؟من : مانی منو راضی نمیکنھ ، من تو نگاه اول فھمیدم
رو پاشرو باز کرد و رو تخت دراز کشید ، اشاره کرد بیشینمو چشمکی زدم کھ خندید و بھ سمتم اومد ، دکمھ ھای لباسش
حالم از ھر چی مرد خوک صفتھ بھم خورد ، اون ھمش دنبالمنم زیر دلش نشستم ، وقتی اون عضو کثیفش رو حس کردم

ارضای جسمش بود ، منم امروز بھ زندگیش کثیفش پایان میدم
سارکن: عزیزم من در اختیارتم

سروپیشونیش گرفتم و خیلی عادی بھ بھتش گفتم: اگھ یک ذرهبا پوستخندی تو یھ حرکت اسلحھ ھم رو در آوردم و وسط
صدا کنی با یک تیر خالص میشی مردک

و سریع اطالعاتش رو از ذھنش خوندم و ھمھ رو حفظ کردمچون ارتباط جسمی داشتیم میتونستم ذھنش رو زیرو رو کنم
سارکن: ھی تو داری چیکار میکنی ھرزه

گفتی ھرزه اره ؟ االن ھرزه واقعی رو نشونت میدممن: ھرزه توی کھ کثافت کلت رو گرفتھ ، تو بھ افسون شناسگر
و خودمو کشیدم باال و با پایین اسلحھ زدم بھ پایین تنش

چھ خوب کھ اتاقت عایق صداستعربده کشید ، با پوستخند پاھامو رو دستاش گذاشتم و گفتم.:
واما من با یک دستم از آشیل بھ پایین پای راستش رو گرفتمیھو پاھاش دور گردنم حلقھ شد و سعی کرد منو پرت کنھ

شکوندم
بھ دست اوردمبازم عربده زد کھ قھ قھ زدم ، اطالعاتی کھ خواستم رو
شیطون خوب بک.ن.ت.تبا لبخند اسلحھ رو گذاشتم رو قلبش و گفتم : امیدوارم

،بلندبا لذت انگشتمو مکیدم و خوردم ، صورتم کمی خونی بودو خالص ، مرد ، با انگشت کمی از خونش رو برداشتم و بازم
کشتن کرددیدن من اخم کرد اما ھیچی نگفت ، سریع رفت شروع بھشدم و در رو باز کردم آریا پشت در بود اومد داخل ، با

آریا : انھاش ، گاو صندوق ، با اثر انگشت باز میشھ
تک امتحانانگشتش ، پوستشون رو بریدم و رو انگشتام گذاشتم ، تکمن با لبخند چاقو رو از یقم در آوردم و رفتم سمت ده

کردم کھ بالخره انگشت کوچیکھ دست چپش
آریا سریع کاغذ ھا رو برداشت و داخل یقھ لباسش گذاشت

آریا :بھ کجای بدنش دست زدی
من : فقط پای راستش چون شکوندمش

منو خفھ کنھ منم شکوندمابرو باال انداخت، با بی خیالی گفتم : میخواست با پاھاش
رفت و بھ پاش الکل زد و با دستمالی پاکش کرد

بھ اتمام رسید …آریا: سریع بریم … ھمھ چی برداشتھ شد و ماموریت اول
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فصل دھم��

رو پیداقطع رسیدن… پلیس ھنوز اثر انگشتی پیدا نکرده و قاتلاریا: پنج خالفکار معروف طرز مرموز و معجزه واری بھ
نکرده

میدادم… دست از نوشتن برداشتمھمون طور کھ داشتم اطالعاتی کھ می نوشتم بھ حرفاش گوش
من : عجب…

پروندهآخرین متنم نوشتم و برگھ رو دادم بھش ، اونم گذاشت تو
تازگیا در رو عایق صدا کرده بود

من: تپل شده ؟
نگاھی بھ پرونده انداخت

آریا: اره … فردا شب وقتشھ
چشمام برق زد

من : جدی؟
سرشو تکون داد

آریا : خودت رو آماده کن
کردم و آروم تو بغلش خریدم ، آغوشش حس آرامش بھ منسرمو تکون دادم … با ھم رفتیم اتاقمون لباسام رو عوض

، اما اون منوباشم ، من اھل این چیزا نبودم ، من آدم این چیزا نبودممیده،بھ طور وحشتناک دلم میخواد تا ابد تو این آغوش
تغییر داد ، احساس میکنم وابستش شدم

آریا : بھ چی فکر میکنی؟
از ھم جداتغییر میدی ، باید ازت دور بمونم ، بعد این ماموریتمن : بھ خودم ، من آدم احساسی نبودم ، اما تو منو داری

میشیم
فشار دستش درو کمرم محکم تر شد

آریا : بخواب افسون
چقدر شنیدن اسمم از زبونش شیرین بود ، منو بھ خلسھ میبرد

امشب خوابم نمیبرد ، نفسای آریا ھم نا منظم بود
من : چرا نمیخوابی؟

سرم پروندهآریا : اینکھ بعد اینجا چھ زندگی دارم ، خواب رو از
تو بغلش جمع تر شدم

، عاشق میشی ، زن میگیری و صاحب کلی بچھ میشی…من : مثل بقیھ آدمای عادی ، خونھ میخری ، شغل پیدا می کنی
کنھ، با این اخالق گندی کھ من دارم کی میاد باھام ازدواجلبخندی بھ این رویا زدم ، ای کاش برای منم شدنی بود

آریا : رویای قشنگیھ
اره آرومی گفتم و کم کم بھ خواب رفتم

…

غلیظیسفیدم رو بیشتر از ھر موقعی بھ دی میزاشت ، آرایش نسبتاماکسی بلندم کھ دنبالھ داشت و بھ رنگ مشکی بود پوست
، تیپم ھردم اسبی بستھ شده بود ،  تاج زیبایی باالی سرم بودداتشم ، رژ قرمز پر رنگ ، سایھ سیاه با دنبالھ دودی،موھام

یک فرد جذابباز شد و آریا اومد ، تیپ مشکی زده بود و مثل ھمیشھعاقلی رو دیوانھ میکرد ، بلندی موھام معلوم بود ، در
آریا : ھمھ چیز امادست

بود ، ھرجشنی بھ مناسبت باز گشایی کارخونھ جدیدش ترتیب دادهرفتم سمتش و دستش رو گرفتم ، با ھم رفتیم پایین ، آریا
چند قراره پلمپ بشھ ، چون این ماموریت امشب تموم میشھ

بود کھ اسلحھتا ده مین دیگھ پلیسا مثل مور و ملخ میریختن ، حواسمھمھ در حال رقص بودن ، آریا بھ پلیس خبر داده بود ،
کھ یھو یکی داد زد : پلیسا فرار کنیدام ھمراھم باشھ ، داشتم با یکی از مھمون ھا حرف میزدم

msقلمبھ،دیوانگیوعشقرمان m.y

کپی بدون ذکر نام نویسنده پیگیر قانونی دارد



@ms00m0yروبیکادرنویسندهپیج
@ms664455اینستاگرمدر

یھو بھش شلیک شد ، ھمھ جیغ زدن و فرار کردن  ، سریع سمت آریا رفتم و با ھم شروع بھ دویدن کردیم ، بھ سمت پشت
خونھ رفتیم تا سوار ماشینی کھ آریا گذاشتھ بود بشیم ، با دیدن شھرام اونم کنار ماشین تعجب کردیم ، شھرام دست زد و گفت

: نھ خوشم اومد ، پلیس ماھری ھستی دختر
و یھو با اسلحھ اش بھ دوتا از الستیک ھا تیر زد

شھرام : راه فراری ندارین
من: برو کنار شھرام  ، منو وادار نکن…

پنج تا خالفکار …. خائن ھاشھرام : وادار بھ چی ، ھا ؟ کار شماھا بود ، قتل اون
اسلحھ ھم رو در آوردم و بھ سمتش گرفتم

من : وادار نکن کھ بھت شلیک کنم
، اما تو ھم باید بیایشھرام قھ قھ زد : زندگیم نابود شده ، از مرگ ترسی ندارم
اما تیر بھ قلب شھرام خوردھمزمان شلیک کردیم کھ آریا ھولم داد و تیر بھ کتفم خورد

بھ چشمام اومد ، آریا رو با خودشون میبرن ؟اون افتاد و با صدای ایست پلیس بھ خودم اومدم ، اشک
پلیس : از جان تکون نمی خوری

من : سرگرد افسون شناسگر ھستم
اونا سریع بھ آریا دست بند زدن

من : ھی چیکار میکنی ، اون کسیھ کھ …
مرد : اون رییس اصلی باند

لعنتیا نبریییییییننالیدم ؛ آریا رو نبرین ، اون این باند رو نابود کرده
آریا با لبخند نگاھم کرد و لب زد : مراقب خودت باش
دارم گریھ میکنم ، زجھ زدم : آریا ااااااااااااااآااااو بردنش ، با دو زانو افتادم زمین ، باورم نمیشھ کھ

.…

فصل  یازدھم ��

رو حموم نرو چون عفونت می کنھ ھر روز چربش کندکتر : خب دخترم زخمت کھ خوب شده  فقط امروز و فردا
و گفت کھاومده ، سر درد امونم رو بریده اون روز عمو نجاتم دادسرمو تکون دادم ، بازم اون خالیی کھ داشتم بھ سراغم

، حاالمقام میگیرم و سرگرد سوم میشم ، دلم براش تنگ شده بود.ماموریت با موفقیت انجام شد ، بخاطر این ماموریتم ترفیع
بوسم کردحال خرابم شده ، عمو منو بھ خونش برد ، زن عمو چقدرقدر بودنش رو می دونم ، دلم داره میترکھ ، نبودش باعث
باورم نمیشھ کھ، مقام باالیی کھ بیشتر دستور ھا رو صادر می کنھ ،و گریھ کرد کھ کتفم آسیب دیده ، امروزم بھ اتاق ارتشبھد

بھ ھمچین جایی رسیدم
گفت: آزادی شناسگر ، بشین دخترمسالم نظامی دادم کھ با لبخند و مھربونیت و البتھ جدیت

رو صندلی نشستم
منو پذیرفتی ممنونم دخترمارتشبد کھ فامیلش یارعلی بود ادامھ داد : از اینکھ دعوت

با لبخند گفتم : ممنون قربان
، از طرف شخصی ناشناس بھ ما ایمیل شد کھ مدارکیعلی یاری: راستش موضوعی ھست کھ میخواستم در جریان بزارمش

کھ می فرستھ تالش و زحمات تو بوده بھتره نگاھی بھش بندازی
پوشھ ای رو داد بھم ، با دیدنش تنم لریز ، آریا…

زمزمھ کردم : بلھ ، من این ھا رو با کمک کسی جمع کردم
تو دستور دانشیخالفکار ھا رو کشتی ، ما بھ تو اجازه شلیک دادم اماعلی یاری: خب اینطور کھ معلومھ تو پنج تا از بھترین

کھ بیست تا رو بکشی
بزرگ تو زمان کمی بھ اتمام رسیدهمن : قربان وقت کم بود ، خودتون میدونین کھ این پرونده
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سرشو تکون داد و بھ میز خیره شد
تو اون پانزدهپیشنھادی دارم ، من این لطف رو بھ تو میکنم و وقتیعلی یاری : تو قراره کھ سرگرد سوم بشی ، اما من برات

میشیخالفکار دیگھ رو بھ قتل برسونی ترفیع میگیری و سرھنگ
چشمام گرد شد … سرھنگ ؟

ھیچی نگفتم ، یعنی با کشتن این پرونده نفر ترفیع میگیرم
ھستی ، اگھھر کدوم رو انتخاب کنی ، اما من می دونم تو دختر باھوشیعلی یاری : بازم این تصمیم با خودتھ ، تو مختاری کھ

باھوش نبودی بھ اینجا نمیرسیدی
بھ استراحت دارممن : من تازه ماموریتم تموم شده ، مجروح ھستم و نیاز

،رو گذاشت رو میز ) تصمیمات رو گرفتی بھ شمارم زنگ بزنعلی یاری : می دونم ، مرخصی تشویقی داری ، و( برگھ ای
اعتمادهحسن رضا زاده خبر داره از این ماموریت ، چون اونم قابلاین ماموریت فوق مخفیھ ، نباید کسی خبر دار بشھ ، تنھا

آروم گفتم : دوست دوران سربازی؟
لبخند زد : اره ، تو از کجا میدونی؟

من : عموم ھستن
ابرو باال انداخت : اما فامیلییاتون…

و منو وارد این حرفھ کردنمن : دوست پدرم بودن ، بعد مرگ والدینم ازم مراقبت کردن
علی یاری : خدا بیامرزشون

، بعد بھم خبر بدیدھمچنینی گفتم کھ ادامھ داد : بالخره ، میتونی االن بری
چون کارشونبیرون ، معموال این آدما با ھر کسی مالقات نمیکنن ،باشھ ای گفتم و کاغذ رو برداشتم ، پا کوبیدم و اومدم

زیاده ، پس منم آنقدر مھمم
از کدوم، بھ کمک ھمین قدرت ماوراییم میتونم اون نگاه رو کھاز اداره اومدم بیرون ، احساس کردم کسی داره نگاھم می کنھ

شدم ، روبھم ، با لبخند از کیفم شکالتی برداشتم و بھش نزدیکسرفھ حس کنم ، سرمو برگرداندم ، دختر بچھ ای خیره بود
میلرزونددو زانو نشستم و شکالت رو جلوش گرفتم چشمای مشیش دل

دختر : مامانم گفتھ کھ از غریبھ ھا شوکوالت نگیرم خانوم
لبخند زدم : مامانت االن کجاست ؟

خونھرا پیش خدا بابام منو از خونھ بیرون کرد و با زن جدیدشسرشو پایین انداخت : ترکم کرده ، سرطان داشت ، وقتی
زندگی کرد

دندون ھامو سابیدم
من: بلند شو ، میریم خونھ من

دختر : اما...
نیستم کھ بدزدمتمن : حرفم دوتا نمیشھ دختر جون … من پلیسم ، آدم بده

بھخودمم کیفم رو گذاشتم صند لی عقب و سوار شدم و شروعھیچی نگفت و پشت سرم دنبالم اومد ، سوار ماشین کردمش
حرکت کردم

من : خب اسمت چیھ؟
دختر: اسمان

لبخند زدم : چھ اسم قشنگی اسم منم افسونھ
با شادی گفت : اسمتون مثل خودتون قشنگھ

قھ قھ زدم
من:چند سالھ خانوم خوشگلھ؟

سالمھ٨آسمان:
چھ پر زبونھ با این سنش

نیست؟گشنت،سالم٢٢میشھامسالمنم:من
نالید : چرا اتفاقا دو شبھ ھیچی نخوردم

با اخم گفتم : چرا؟
بیرون واز پریشبش شراره زن بابام بھم غذا نداداسکان سروش پایین انداخت : آخھ دیشب کھ بابا انداختتم
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دیگھ اعصبانیتم دست خودم نبود
بگومن: اسم پدرت و مادرت بھ ھمراه سن و آدرس خونھ آن رو

وقتی بھم گفت بھ حسام زنگ زدم
کردیحسام : بھ بھ سرگرد شناسگر چھ عجب یادی از فقیر فقرا

…..خونشمآدرسبیارمدربرامروسالھ۴٢میرزاعباسوسالھ٣٠فراحمدنازنینآمارببین،حسامنریزمزه:من
حسام : لعنتی من کلی کار ریختھ سرم

تک میزنمعادی گفتم : فردا ازت میخوام کھ امارشو بدی ، وقتی رسیدم
زن گرفتھ ،پسر خوبیھ ، ھمیشھ بھ عنوان برادر پشتم بوده ، تازگیاو تق ، قطع کردم ، لبخند زدم ، دوست دوران دانشگاه ،

دختر خوشگل و خون گریمھ
داشتمسر راھم کنار رستوران کھ کنارم فست فود فروشی بود نگھ
پر کنیممن : خب عزیزم پیاده شو کھ قراره این شکم رو تا خرخره

مردمتو چالش کردم ، ھمیشھ دوست داشتم انگشتمو توچال لپخندید کھ چال گونش معلوم شد ، دل ضعف رفت براش و دستم.
، با ھم از ماشین پیاده شدیم

من : خب فست فود یا رستوران ؟
آسمان : ھر چی کھ شما میخورین

دوست دارم بھ سلیقھ تو امروز غذا بخورممن : اوال از این بھ بعد بھ من بگو… مامان ، دوم من
مامانبا گونھ ھای سرخ شده گفت: من ، فست فود دوست دارم ،

خدا بخواد میخوام سرپرستیش رو بھ عھده بگیرملبخندی از تھ دلم زدم ، چقدر واژه اش شیرین بود ، اگھ
با ھم بھ سمت فست فودی رفتیم تا غذا بخوریم …

خب عکس شخصیت ھای مھمی کھ تا اینجا خوندین رو بزارم

ایشون کھ آسمان خوشگلمون ھستن
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این آقا ھم کھ حسام خان ھستند

رو میفھمیناینم کھ زن حسامھ کھ وقتی ادامھ رمان رو خوندین اسمش

این آقای ھم کھ میبینین سامان علی یاری ھستند
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ایشونم حسن رضا زاده عمو افسون

برا ادامھ داستان…خب خب خب از ھر چھ بگذریم سخن دوست شیرین تر است ، بریم

فصل دوازدھم ��

با قھ قھ ادامھ دادم : این چھ کاری بود کردی
اونم خندید

بر ریختم کھ موھای سرش ریخت و رفت موھاشو کاشتآسمان : آخھ خیلی اذیتم میکرد منم تو شامپوش پودر مو
عجب شیطونیھ

من : خب آسمان خانوم موافق ھستی کھ بریم برات لباس بخرم
آروم گفت : آخھ باعث زحماتتون میشھ

من : این حرفا نداشتیم ھا
دوتاو براش کلی لباس خریدم و بعد بھ سمت خونھ رفتیم ، خونمھیچی نگفت ، منم بردمش بھ بھترین پاساژ لباس بچگونھ
گفتم برهدر بیارم با آسمان لباس ھایش رو تو کمدش چیدم و و بھشاتاق داشت و این خیلی خوبھ ، بدون اینکھ لباس ھام رو
رفتمشرتک مشکی با تاپ بندی صورتی پوشیدم ، موھامو بافتمحموم ، خودمم لباس ھم رو در آوردم و از بین لباس ھام

رو آماده کردم و وقتی کاراش تموم شد  ھمش رو داخل تابھسالن و برای شام تصمیم گرفتم کوکو ذرت درست کنم ،موادش
روبود١٠نوتشیامئیکھاصلیمموبایل،اتاقتورفتموکردمدمسبزچاییبودسردھوا،گذاشتمروسرشوریختم

انداختھ، کلید ھا دست عمو بود کھ گرفتم ، زن عمو خونھ رو برقبرداشتم و روشنش کردم ، تا االن وقت نکردم بیام خونھ
زنگپیام ھا اومد ، ھنوز فرصت نکردم کھ واردشون بشم کھ تلفنمبود ، تمیز تمیز ، نت گوشیم رو روشن کردم و سیلی از

خورد
من: بلھ

این مدت جوابم رو نمی دادیترنم : وای بالخره جواب دادی خدایا شکرت ترسیدم چرا
کردم گوشیم رو روشن کنممن : اوال سالم ترنم دوم ماموریت بودم تازه امروز وقت

ترنم : خدارو شکر کھ سالم برگشتی
من:جانم زنگ زدی ؟

، و اینکھکھ آخر ماه دیگھ عروسی مھ ، خیلی دوست دارم کھ بیایترنم : آخ دیدی دلیل اصلیش رو یادم رفت ، میخواستم بگم
تا پس فردا داداشم از خارج میاد

من : جدی ؟ چھ خبر خوبی چشمتون روشن  و اینکھ چشم میام
صدای آسمان اومد

آسمان : مامان
ترنم با بھت گفت : بچھ داری ؟

خندیدم : اره اما شوھر نھ
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اونم خندید
ترنم : باش پس بیای ھا

من : چشم ، راستی مگھ تو دوتا داداش نداشتی؟
ترنم : نھ سھ تا دارم

چون کارھای ویژه ایمیلی ھستناھانی گفتم ، گفت کھ برام کارت عروسیوش ایمیل می کنھ
من : جانم عزیزم

آسمان : من گشنمھ
کالھام نسوختھ بود، از بس با این ترنم شیطون حرف زدم آرامسریع بلند شدم و بھ سمت آشپزخونھ رفتم ، خداروشکر کوکو
خودممکیک شکالتی با شکالت مایھ با اسمارتیس و شیر و براییادم رفت ، زن عمو و عمو خوب یخچال رو پر کردم ، براش

چای ریختم با خرما بردم
چاق نیستشروع بھ خوردن کرد ، لبخند زدم ، دختر پر خوریھ اما

من : امسال کالس چندمی ؟
آروم گفت : دوم ، چند روزه مدرسھ ھم نرفتم

می برمتدیگھ مزاحم بشھ و اونو ببینی بعد تو میشی دخترم و منمن : دوست داری من مامان واقعیت بشم؟ بدون اینکھ پدرت
مدرسھ

با چشمای براق گفت: یعنی میشھ ؟
بدیبراش از کارایی کھ پدرت و زن پدرت انجام میداد توضیحمن : چرا نشھ ؟ فقط تو باید پیش یک آقایی بری و اونجا

سرشو تکون داد : حتما انجام میدم
چشمای ابیش روشن شده بود

من : پس خوبھ ، اگھ تو بخوای من مامان واقعیت میشم
آسمان : مامان شما کارت چیھ؟

بدا می جنگمبا لبخند گفتم : اون موقع گفتم دیگھ من پلیسم ، با آدم
آسمان : آخ جون یعنی اونا رو دستگیر میکنی

اما من خیلی، چون من دشمن زیاد دارم ، خیلیا می خوان منو بکشنمن : اره عزیزم ، اما بھ کسی نگو کھ آدم بدا رو میگیرم
قوی ھستم

سرش تکون داد و چشمی گفت…

حسام با اخم گفت : یکی طلب من افسون خانوم
لبخند زدم : حتما رفیق

حسام : حاال میخوای چیکار کنی ؟ 
آسمان میتونم حضانتش رو بگیرم ، نھ از طرف مادریمن : حضانتش رو میگیرم ، با مدرکی کھ جمع کردی و اعتراف

خانواده داره نھ پدری ، یک عمو داشتھ کھ سکتھ کرده
سرشو تکون داد

حسام: خودتو بھ کشتن ندی
،، اگھ حضانتش رو گرفتم میخوام یک ژرمن با تولھ اش بگیرمپوستخند زدم : من ھمھ رو میکشم خودم کاریم نمیشھ نترس

ھم محافظ باھاش ھم دوستی برای من و آسمان
حسام : فکر ھمھ جاش رو کردی

، بھش اجازه دادم بھم بگھ مامانمن: اون روزی کھ دیدمش مھرش بھ دلم نشست ، دختر باھوشیھ
بھشروزی دختری رو بھ فرزندی قبول کنھ و مھم تر بزاره بچھحسام از ناباوری خندید : اصال باورم نمیشھ افسون شناسگر

بگھ مادر
من : خیلی خب امروز برای دادگاه میای دیگھ
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حسام :تا آخرش ھستم باھات
دستی بھ شونش زدم و سوار مزادم شدم

من : خب آسمان خانوم آماده ای ؟
پس پیشبود گفتم : استرس نداره عزیزم ، تو میخوای پیش من باشیبا استرس سرشو تکون داد ، با مھربونی کھ از من بعید
قاضی ھمھ چیز رو بگو ، کھ بابات و زن چیکارا کردن

سرشو تکون داد منم ترمز دستی رو پایین دادم و حرکت کردم…
خواھش مندم کھ بیان اینجاقاضی : لطفا سکوت رو رعایت کنید ، از آقای عباس میرزا

میرزا بلند شد و روبھ روی قاضی ایستاد
بیرونجسمی میدین و اون رو میزنی و اینکھ اون رو از خونھقاضی : طبق گفتھ ھای آسمان میرزا شما دخترتون رو آزار
روفرار کرده و سرگرد افسون شناسگر زحمت کشیدن و اون ھاکردین ، طبق گفتھ آسمان میرزا شب از دست چند خالفکار

دستگیر کردن و اونھا حضور دارن تا شھادت بدن
، باشم صاب اختیارشممیرزا: بھ ھیچ خری ربط ندارد کھ من با دخترم چیکار کردم
سالھ رو شب از خونت بیرون نمینداختیبا خشم بلند شدم و گفتم : تو اگھ وجدان داشتی دختر ھشت

حرف ھای کھ میزنن درستھ؟قاضی با اخم زد رو میز : سرگرد نظم رو بھم نزن ، این
میرزا با افتخار گفت : اره

اره و… بی شعور
قاضی گفت اون خالفکاران بیان

گفتھ شماھا ، شما این دختر رو گرفتھ بودینقاضی : خب … حمید غالمی، ساسان محبی ، علی اکبری ، طبق
سرنوشت پایین بود

، اماشب بود کھ پیداش کردیم ، بھ زور بردیمش سمت خونمونغالمی: درستھ جناب قاضی ، اون ساعت دوازده و نھ دقیقھ
کرد ، مام ولش کردیم گفتیم شر میشھوقتی یک لحظھ از ماشین اومدیم پایین سریع پرید و فرار

قاضی گفت کھ برن بشینن
چطور آسمان میرزا رو پیدا کرده توضیح بدهقاضی : از سرگرد شناسگر خواھش مندم کھ بیاد و قضیھ اینکھ

با غرور و چھره سرد بلند شدم
بھ منھ ، بھنگاھم می کنھ ، وقتی برگشتم دیدم دختر زیبایی خیرهمن : تازه داشتم از اداره میومدم ، حس کردم کسی داره

گفتم کھاون قبول نکرد ، گفت از غریبھ ھا چیزی نمیگیره ، بھشسمتش جذب شدم ، از کیفم شکالت در آوردم بھش دادم اما
کرده، تصمیم گرفتم ببرمش خونم ، تو راه قضیھ زندگیشوالدینش کجاست ، گفت مادرش فوت شده و پدرش شب قبل بیرونش

رو برام تعریف کرد و من تصمیم گرفتم کھ حضانتش رو بگیرم
کھحضانت رو بگیرین باید پدر رضایت بده ، و اینکھ این کارایقاضی دستی بھ ریش ھای جو گندمیش کشید : خب ، این کھ

کرد جرمشون جداست ، ده دقیقھ تنفس
و با چکش زد بھ میز

رفتیم سمتش
من : دنبالم بیاین

کنار شوھرشرفتیم گوشھ وایستادیم ، زنشم با اون موھای شرابیم اومد
بشین ، در عوض حضانت آسمان رو بھ من بدیدمن : میتونم کاری کنم کھ حکمتون بریده بشھ و کامال بخشیده

باید در قبالش چیزی بدهخواست چیزی بگھ کھ زنش با صدای خرکی گفت : نــــھ عباس
بحث دیگران دخالت نکنی خانوممن : سعی کن بری تو آشپز خونت و غذاتو درست کنی و تو

خفھ خون گرفت
عباس : در عوضش چی میدی؟

پوستخند زدم : سھ تومن ؟
باز زدنش مثل قاشق پرید وسط: نھ ھفت

پوستخندم عمیق تر شد
من: قبولھ

چشمامشون برق زد اما با ادامھ حرفم برق از سرشون پرید
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من : اما حکم رو نمیبخشم
عباس : پس آسمان بی آسمان

شونھ باال انداختم
من : باشھ ، روز خوش

کنی بالخره آسمان مال من میشھو آھستھ از کنارشون گذشتم ، ھھ پول پرست ھا ، ھر کاری
شراره : قبولھ

عباس اعتراض کرد : چی میگی زنیکھ ، من قراره برم زندان
طالق میگیرمشراره طلب کار گفت : بھ من چھ ؟ یا قبول میکنی یا ازت

برگشتم کھ رنگ عباس پریده بود ، ھھ
عباس : ق...قبولھ

من : خوبھ
اون باید سزای کارشو میدید

رفتم سمت آسمان و دستی بھ سرش کشیدم
قاضی : پایان تنفس ، خب نتیجھ؟

واگذار کننمن :جناب میرزا پذیرفتن کھ حضانت آسمان میرزا بھ من
قاضی : حکم ایشون بریده شھ؟

من : نصفش فقط
ضربھ۵٠معلومدلیلبھمیرزاعباسومیشھدادهشناسگرافسونخانومبھمیرزاآسمانحضانت،دادگاهنتیجھ:قاضی

شالق ، سھ ماه حبس و پنج میلیون مجازات شد
من: پول رو می بخشم

قاضی: بسیار خب ، حذف پنج میلیون ، ختم جلسھ
و باز ھم چکش بھ میز زده شد…

فصل سیزدھم��

عمو قھ قھ زد و بوسھ بھ پیشونی آسمان زد
آسمانلیال زن حسام با لبخند شیرینی گفت : آخ کھ تو چقدر نازی

روی لباش بودآسمان خیلی شاد بود ، آبی چشماش برق میزد و لبخند بزرگی
تحلیل میکردیمپر میزنھ … یعنی آزاد شده ؟ رویایی کھ داشتیم با ھمیاد آریا افتادم ، یعنی االن چیکار می کنھ ؟ دلم … براش

زنگ درنمیخوام بھ خودم اعتراف کنم کھ دوستش دارم ، با صدایھنوز تو سرشھ؟ ، ھنوز حلقھ ای کھ برام گرفتھ دستمھ ،
رو شدم ، ھر دو رو بغل کردم ، آدرین ھم سن من بودبھ خودم اومدم درو باز کردم و با ترنم ، آدرین روبھ

من : چطورین بچھ ھا ؟ پس خانوادھاتون کوشن؟
آدرین : شرمنده مادر پدر من کھ رفتن ماه عسل

و چشمکی زد ، خندیدم
من : تو چھ دلیلی داری ترنم؟

من برم اما بھ جاش فردا باید با آسمان بیای خونھ ماترنم : آرزم از خارج اومده… باھاش رفتم بیرون، گفتن
من : چیزی نمیتونم بگم

آسمان گرفتھ بودم ، عمو و زن عمو چقدر از خوشحالیدعواشون کردم داخل ، جشن کوچیکی بھ مناسبت گرفتن حضانت
بھ عنوان دخترش خیلی دوست داشتاشک ریختن ، عمو دوتا پسر داشت و دختری نداشت و منو

بھ اسمبرکت میآورد ، خیلی دختر خوبیھ ، براش شناسنامھ ایرفتم داخل ، ھمھ از بودن آسمان خوشحال بودن، آسمان برام
بود ، برایافتاد ، شراره رو دیدم کھ چقدر بخاطر پول ھا خوشحالخودم گرفتم ، این چند روز گذشتھ از دادگاه خیلی اتفاق

میرزا رو فقط یک ھفتھ حیث و بیست ضربھ شالق کنھ ، حسامھمین بھ قاضی کھ از قضا حسام خودمون بود گفتم کھ حکم
رگ و ریشھبخاطر آسمان این کارو کردم ، ھر چی نباشھ بالخره ازخیلی بھم خندید ، گفت کھ آنقدر دل رحم نبودم ، اما من
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حسین،دارنسالھدهدختریکاونا،سالشھ٣٢ھملیال،بزرگیھمردامانمیادچھرشبھ،سالشھ۴۵حسام،مردهھمون
و االن دختر شش سالھ ای داره اما حجت مجرده و جزو حجت پسرای عمو حسن ھستن ، حسین ازدواج کرده پزشک ھست

اما اون گفت، یکبارم بھ من پیشنھاد ازدواج داد ، میدونستم جدیھانرژی ھستھ ای زمینھ ، خیلی نخبھ ، پسر خوشگلیم ھست
اون ھم حسینشوخی کرده ، من اونو بھ عنوان برادرم قبول دارم ، ھم

عمو: افسون عزیزم چرا تو فکری
من : راستش عمو … ماموریت دارم

باز ماموریت ؟ تو تازه ماموریت قبلی رو تموم کردی افسوندر ثانی جمع بھ سکوت رفتن ، حجت عصبی و ناراحت گفت :
از ھمکارا تو لو دادن یک محمولھ شرکت کنم ھمینمن : قرار نیست کار مھمی کنم کھ ! میخوام برم با یکی

عمو میدونست ماموریت فوق محرمانھ ھست
حسین: ای بابا تو کتفت تازه داره جوش میخوره چطوری …

من ؛ نمیرم با کتفم بجنگیم میخوام کمک کنم
آسمان : مامان افسون نرو من میترسم

بوسھ بھ سرش زدم کھ چھره ھمھ فرق در تعجب شددلم ضعف رفت از مامان افسون گفتنش رفتم بغلش کردم و
برگردممنی نباید از چیزی بترسی ، من بھت قول میدم کھ سالممن : عزیز دل مامان ، ھیچ کاریم نمیشھ تو دختر شجاع
و انگشت کوچیکم رو آوردم باال و باھاش بھش قول دادم

عمو: آسمان خیلی روت تاثیر گذاشتھ
حجت : امیدوارم این تاثیر ازدواجم جزی ازش باشھ

با نیشخند گوش ھای آسمان رو گرفتم و گفتم : شاداپ حجت
و گوشش رو ول کردم و لبخند دندون نمایی زدم
ترنم : افسونننننن! تو قول دادی بیای عروسیم

قولھ کھ سر افسون اگھ بره قولش یادش نمیرهمن : شرمنده عزیزم اما قول میدم بیام ، قول ھای افسون
ترنم : خدا نکنھ دیوونھ

با چشمک گفتم : کدومش سرم یا قولم
جمع خندیدن… دلم برا آریا تنگ شده …

��بعدروز٢۵��

پرتابرو تنظیم کردم و نزدیک ترش بردم ، نشونھ… آماده و…تفنگ رو از روی شونم برداشتم و آمادش کردم ، لنز عینکم
، رفتماونور پشت بوم ، تیر بھ دیوار خورد ، سریع پریدم پایین، تیر درست خورد وسط پیشونیش ، سریع قلت زدم و رفتم

اومد، سریع رفتم زیر تخت و ساکت شدم ، چند دقیقھ بعد صدایپشت بوم بعدی، از پنجره رفتم تو خونھ ، اتاق خواب بود
مرد : ھی چیکار میکنی اینجا خونھ منھ

و واردشاونطور تر از تخت ، کنار پایھ ، سریع درشو باز کردمچشمم بھ در کوچیکی کف زمین خورد  ، روش قالی بود یکم
ھل ؟چند نفر ، بھم ریختگی چشمم بھ ترشی ھا خورد ، وات ِدشدم ، ھم درشو بستم صدای در اتاق اومد ، صدای قدم ھای

ترشی میندازه این پیر مرده ؟
کھ اطراف رو بگردنصدا : شت شت شت شت ! اینجا نیست ، بھ واحد ھا خبر بدین

نبود، ھم برگشتم پیرزنی رو دیدم ؟ ھن؟ مگھ صدای پسر مردو کم کم صداھا خوابید ، آروم اومدم بیرون ، کسی نبود
صداش اومد ، اوه این ھمون صدایھ

زن: می دونی کھ میتونم چوب تو کو#نت کنم ؟
با خنده گفتم : بسیار خوب می دونم خانوم زیبا

لبخند زد
زن : بنظرم بیا چای با لیمو تازه بخوریم آرامش میاره…

ھا ازش فرار میکننپیر زن : اسم من امیلی ھست ، یک پیر زن تنھا کھ ھمسایھ
من: اما شما خیلی مھربونھ ھستین
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زن : لطف داری ام…
با باز شدن در ھال بلند شدم و پنجھ بکسم رو برداشتم

کلی آدم ریخت داخل خونھ
رفت تو ھمبا دیدن کمال ، دست راست احمد کسی کھ االن کشتم تخمام

خودتو تسلیم کنی وگرنھ خیلی از آدمای بیگناه میمیرنکمال : پس تو تونستی از پس کشتن ریس من بر بیای ، بھتره
ھوفی کردم : بسیار خب ، بریم
زن نگران بھم خیره شد: کجا؟

یکی گفت : تو دھنتو ببند
دندون قرچی کردم: تو باید دھنتو ببندی تا چاکش ندادم

کمال : بسھ ، راه بیفت
…

ذھن نویسنده ھست )(دوستان این قسمت اصال وجود خارجی ندارد و تماما ساخت
ندارمبا پوستخند بھ منھ بستھ شده بھ تخت زل زدن ، حس خوبی

درست می کنھ و میفروسھ بھ پولداراکمال : می دونی من کیم؟ من کسیم کھ عروسک لولیتا رو
دخترای بیچاره ای کھ برده جنسی میشن…ترس برم دانش ، از بچگی تنھا ضعف من عروسک لولیتا بود،

( لولیتا نام عروسک ھای جنسی ھست کھ دزدیده میشن
بھ علت( بھ علت مقاومت نکردن در سکس) ، کشیدن دندان ھا (دخترای کھ در سن نوجوانی باید درد قطع کردن دست و پا

پروماخیزخواستن ) بکشند ، اونھا رو مجبور بھ دیدن فیلم ھایگاز نگرفتن) ، آسیب زدن بھ تار ھای صوتی ( بھ علت کمک
، بعد بھ آنھا یاد میدھند کھ چطوری نیاز ھای شخصی مانندو مازماخیز میکنند ، و بھشون میگن کھ چیزی جز کاال نیستن

باال شروعلولیتا آماده است ، قیمت لولیتا از سھ ھزار دالر بھاستحمام و غذا خوردن را یاد بگیرند ، بعد از این عروسک
میشود )

کمال : آماده اش کنید
من : دست نزن عوضی

بکشی ،بشم ، نھ افسون ، االن وقت فکر کردن نیست ، باید نقشھترسیده بودم ، بعد مدت ھا ترسیدم ، از اینکھ برده جنسی
،داخل کفشم بود و گوشی چکشی کھ عمو داده تو کفش دیگمکمی پام رو داخل بودم تکون دادم ، خداروشکر اسلحھ کوچیکم

، خدایا مناول دست و پا رو می خوان قطع کنن، خدایا چیکار کنماونا نگشتن ، منو بستن بھ تختی کھ باالش اره بود ، مرحلھ
آدم تو اتاقبشھ خدایا نزار ، در آھنی بستھ شد و قفل ، تنھا یکبھ اسکان قول دادم برم پیشش ، نزار اینطوری زندگیم تمام

بود
بھ انگلیسی گفت :دختر زیبایی ھستی اما حیف…

چپم افتاد ، خودشھ ، خدایا ممنون ، ازت ممنونم ، دستبندروش رو برگردونم تا اسید و دستکش برداره ، چشمم بھ دست
توان دستموکسی کھ قبالً اینجا بستھ شده خیلی تقال کرده ، با تمامچرمی کھ بھ تخت دوختھ شده بود نخش شل شده بود ، یعنی

قوت بده بھم ، یااللھھھھھھھھھکشیدم اما بازم نخ پاره نشد ، تو دلم گفتم : خدایا ،
چاقویگوشای مرد سنگین بود چون نشنید و نخ رو کشیدم ، سریعکشیدم و اندفعھ نخ ھا بھ طرز معجزه واری کنده شدن ،

زده برگشتمیھ حرکت سریع رفتم پشتش و محکم زدم بھ گردنش کھ بھتبغل تخت رو برداشتم و نخ پا و دستانم باز کردم و تو
بھ شماره پلیس انگلستانو زل زد بھم و افتاد ، سریع گوشی رو برداشتم و زنگ زدم

زن: سالم چھ کمکی میتونم بکنم
بھ عروسک لولیتا تبدیل کنند من مکانش رو بلد نیستممن : خانوم سریع نیروی پلیس بفرستین اونا منو می خوان

ھستند و تو سریع ترین زمان میرسندزن : آرامش خودت رو حفط کن عزیزم نیرو ھای ویژه تو راه
بگیدمن : من افسون شناسگر ھستم لطفا این رو بھ یاقوت ازمان

زن : حتما
سریع گوشی رو قطع کردم
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صدای در اومد : ھی جک ھمھ چی اوکیھ دختره کارش تمومھ؟
شدمصدای نشنیدن ، سریع اسلحھ ام رو در آوردم و آماده حملھ

صدا : لعنتی جک! ھی بیاین درو باز کنید
صدای دیگھ : رمز رو فقط رییس و جک میدونن

نمیادصدا : شت… الو رییس ، بیاین جک جواب نمیده صدای از اتاق
بھ قلبافسون ، میکشمتون ، در باز شد ، ھم اومدن تو یکی زدمچند مین گذشت کھ صدای رمز در اومد سریع رفتم تو جلد

یکیشون ، یکی زدم تو مغز یکی دیگھ
رو کشتممن: شماھا منو نشناختین نھ؟ می دونی من بدتر از شماھا

کمال : بھ نعفتھ کھ کوتاه بیای
االن من تارای صوتیت رو باز میکنمبا صدای سرد و خشک گفتم : نشنیدم ، صدات نمیاد ، وایستا

جا خالی دادم خورد تو دیوارو تیری بھ زانوش زدم ، فریاد کشید کھ یکی سمتم تیر زد
انجام بدم ، نزار کاری کنم کھ رییس دیگتونم بمیرهمن : ھمھ میدونن کھ من حتی دم مرگمم باشھ باید کارمو

کمال : پس با ھم میمیریم
تیری بھ شکمم زده کھ …

��راوی��

و سرخیبا جسم خونی افسون روبھ رو شد ،با رگھ ھای بیرون زدهبا صدای تیر با سرعتی کھ از خود انتظار نداشت دوید و
فریاد زد : افســـــــــــون

افراد آنجا زد ، صدای پلیس می امد کھ داشتن تیر اندازیبا خشم اسلحھ اش را برداشت و بدون وقف تیری بھ تک تک
میکردند

با چشام گریون زل زد بھشوقتی از مردن تک تک افراد مطمعن شد رفت سمت افسون و
نالید : افسونننننن

بھ اوو خندان افسون ، بھت برش داشت ، باورش نمیشد این گونھیھو چشمش بھ لبخند او افتاد ، در ثانی چشمان باز شده
نارو زده شده

��افسون��

با خنده چشم بھ مرد چشم سبز دوختم
من : تو دیگھ کی ھستی

مرد : اما داره ازت خون میاد
کیسھ خونی کھ پاره شده و ریختھ لبخند ریزی زدبازم خندیدم و تی شرتمو زدم باال ، با دیدن جلیقھ و

من : ھنوز افسون شناسگر رو نشناختین
رو چک کردم ، ھمش دو سھ تا تیر. رفتھ بودبلند شدم و دست اونم گرفتم بلند کردم ، خشاب اسحلھ ھم

من : خوب اینم کھ مرده ، ببینم
یکی داره میمیره کل خاطراتش رو مرور می کنھ ، کمی دردسرهرفتم نزدیکش ، نبظش میزد ، سریع دستش رو گرفتم ، وقتی
ھوووووووف ، دستی بھ موھام کشیدمھمھ چی رو بھ خاطر سپردن و وقتی تموم کرد ولش کردم ،
عجیب تر از اون چرا بخاطر من عصبی شد ؟ ولش کنچشمم بھ مرد چشم سبز افتاد ، اون کیھ کھ یام منو می دونھ؟

بدهمن : قصد داری تا آخر عمرت اونجا وایستی؟ تکونی بھ خودت
اسلحھ زدم بھافراد کمال با ماموری درگیره ، رفتم نزدیک و با دستھو بھ سمت در رفتم ، اطراف رو چک کردم ، دیدم یکی از

گردنش کھ بی ھوش شد ، بھ مامور مرد خیره شدم
مرد : دمت گرم

بلندش کردم
من : قابلی نداشت

msقلمبھ،دیوانگیوعشقرمان m.y

کپی بدون ذکر نام نویسنده پیگیر قانونی دارد



@ms00m0yروبیکادرنویسندهپیج
@ms664455اینستاگرمدر

و کمکش کردم از ساختمون برمش بیرون ، پاک لنگ میزد ، پیچ خورده بود ،اما من ھمچنان وزن اون مرد رو تحمل میکردم
بخوابھ ، باپام رو کھ پیچ خورده بود کمی یخ روش گذاشتن تا ورمشاورژانس تا ما رو دید مرد رو گرفت و برد منم بردن و

صدای عمو سرمو باال آوردم
عمو : دخترم

بود ، دستام دورش محکم حلقھ شدسریع بغلم کرد ، تنھا چیزی کھ الزم داشتم آغوش گرم پدرانش
کرد کھ بھ این بنده در خطاش نگاه می کنھمن : فکر میکردم کھ دیگھ آخر خطم ،اما خدا بازم ثابت

عمو: قربونت برم من ، سکتم دادی دختر کھ
شدم کھ پاک تیر کشید اما احترام گذاشت کھ آزاد داداز آغوشش اومدم بیرون ، با دیدن ارتشبد علی یاری بلند

یھو بغلم کرد ، جلل خالق ! این چشھ؟
علی یاری : خداروشکر کھ سالمی افسون

از بغلش بیرون اومدم و نشستم : خیلی ممنون قربان
علی یاری : سامان صدام کن دخترم

اون مرد چشم سبزم اومد کنارمون ، با اخم گفتم : فرمایین؟
علی یاری ایران نژادآقا سامان  خندید : عزیزم ایشون پسر من ھستند ، آرزم
، پازل ھا کنار ھم قرار گرفتندآرزم ، آرزم علی یاری ایران نژاد ، یھو چشمام گرد شد

من : شما پدر ترنم ، سام و سامی ایران نژاد ھستید
میشناسی؟آقا سامان خندید: اره چطور ؟ تو چطوری بچھ ھای من رو

وای خدای من وقتی دست این پسر رو گرفتم …
من : پسرتون گریمھ؟

خیلی تمیزه کسی تا االن متوجھ نشدهایندفعھ آقا سامان اخم کرد : اره تو از کجا فھمیدی گریمش
ھستم، درستھ آریا ؟من : درستھ اما من ھر کسی نیستم قربان ، من افسون شناسگر

عمو و سامان خان تعجب کردند
گفت : درستھ ، خشن کوچولوآریا کھ االن فھمیدم اسم اصلیش آرزم ھست با صدای اصلیش

میزد، حس امنیت ، آرامش ، دلتنگی ، قلب اونم مثل من تندیھو اومد نزدیک و بغلم کرد ، خشک شدم ، احساسش می کردم
من …دم گوشم گفت : دلم برات تنگ شده بود افسون من ، افسونگر

زدم ، یکی بھ من بگھحیرت زده بھ جلو خیره بودم ، االن چرا من آنقدر ھیجان
دلشون برای ھمدیگھ تنگ شدهدم گوشم گفت : ھیجانات ناشی از حس قلب منھ عزیزم ، قلبامون

من : زیاد کارتون میبینی نھ؟
آقا سامان : پس بگو ، ایشون ھمونیھ کھ دلت رو برده

تو نباید زندان باشیاخم کردم : قضیھ چیھ؟ یکی بھ من توضیح بده ، آریا مگھ
بشمبا خنده گفت : آنقدر دوست داری برم حاضرم بخاطرت اعدامم

چشم غره ای بھش رفتم  کھ خندید
کنی پس توھستی و بھ من گفتی میخوای گروه ام ام زد اچ رو نابودمن : صبر کن ببینم ، تو پسر سامان علی یاری ایران نژاد

… ھمون ھمکاری سومی من تو گروه بودی ، تو ، پلیس ھستی
سرھنگ شدم ، چھارده سال سن کمی نیستآریا : در اصل مامور مخفی بودم ، اما بخاطر این کارم

من : چھارده سال بھ اون گروه نفوذ کردی
آریا : داستانش طوالنیھ

صدای تغییر کرده باھاشون حرف زدعمو : پس تو کسی ھستی کھ پوشھ رو برامون فرستاد و با
آریا سرشو تکون داد

با حرص گفتم : آریا…
…آریا با لبخند جذابی گفت : آریا نھ بیب…بھ من بگو آرزم

فصل چھاردھم��
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از عمدذھنش آریا صداش زدن ، یھو چیز بھ ذھنم رسیده ، کارشھنوزم باورم نمیشھ کھ آریا شد آرزم ، چطور اون روز تو
نکردم تصویر اون خاطره رو ببینمبوده ، و اینکھ شاید داشتھ فکر می کرده ، من حتی فرصت

با صدای سامان آقا بھ خودم اومدم
جوانیو وظیفھ شناس ترین افسر ھامون دور ھم جمع شدیم ، افسرانسامان آقا : خیلی ممنون ، امروز بخاطر دوتا از بھترین

جونشون روکھ بخاطر کشورشون پا تو دھن شیر گذاشتن و نزدیک بود
شناسگر کھ بیاناز دست بدن ، اجازه بدین دعوت کنم از خانوم سرگرد افسون
، زمینیروی افسر ھا وایستادم ، افسر ھا شامل افسر ھای ھواییھمھ دست زدن ، با غرور بلند شدم و رفتم سمتشون ، روبھ

و آبی بودن
ھمشون ، بخاطر من و آرزم اومدن ، باورم نمیشھ

،سال بھ گروھی نفوذ کرده و نصف عمرش رو در ماموریت بودهسامان آقا : و حاال از پسر خودم ، کھ بخاطر وطنش چھارده
دعوت میکنم کھ بیاد ، آرزم علی یاری ایران نژاد

ھمھ دست زدن
علیجنایی و مبارزه با مواد مخدر ، افسون شناسگر و آرزمسامان آقا: جوان ترین سرھنگ ھای پدافند زمینی ، در دایره

یاری ایران نژاد
صد برابر جذاب تر بود ، ھیکلش تو اون لباس خیلی خودشوھمھ دست زدن و بعد صلوات فرستادن ، آرزم با لباس نظامی

باز کجانمیشھ آرزم پسر ھمچین مردیھ ، اون آریا جلف و قمارنشون میداد ،عینک پلیسی بھ چشماش زده بود ، ھنوزم باورم
این آرزم جدی و خشک کجا

زدن ، ھمھ دست زدننشانھ ھامون رو از سر شونمون کندن و بھ جاش نشانھ سرھنگی
و البتھ یک چیز دیگھ ( جمع در سکوت فرو رفت ، آقا سامانآقا سامان: شما دوتا جوان دلیر سرزمینمون رو نجات دادین
باشنو افسون برای اینکھ تو ماموریتی کھ با ھم بودن راحتدستامو رو باال گرفت و جلوی چشمای گرد من گفت ) آرزم
جشنیقصد ازدواج دارن ، بخاطر این مناسبت و مناسبت پیروزینامزد شدن و اما االن عاشقانھ ھمدیگر رو دوست دارن و
میگیرینبرگزار میشھ کھ در ھنگام بدرقھ کارت ھای دعوتیتون رو
فرو رفتم ، یھو از دستاش حسی بھم منتقل شدھمھ با صدای بلند تر از قبل دست میزدن ، من کھ تو بھت

من : آقا سامان ، شما ھم…
…آقا سامان : اره دخترم ، بھ خانواده اصلیت خوش اومدی

دار منو گفتھ کھ نامزد پسرشم ، اون نامزدی صوری بودبا اخم گفتم : یعنی چی عمو ؟ رسما جلوی اون ھمھ درجھ
این دختره، حتما دلیل داشتھ ، حاال بھ جای اون اخمای ترسناکتعمو : دخترم ، سامان ھیچ وقت کاری رو الکی انجام نمیده
افسون از دھنش نیفتادهرو بغل کن دلش برات کباب شده از موقعی کھ رفتی مامان

، دستامو باز کردم کھ دوید و خرید بغلمچشمم بھ آسمان بغض کرده افتاد ، از روزی کھ اومدم ندیدمش
قول دادم برگردم برگشتم؟من : جانم دختر من ، دلت برام تنگ شده بود؟ دیدی بھت

آسمان: مامانی…
، خستگی امونم رو بریدهمن: جان مامانی؟ دختر شجاع من ، عمو من میخوام برم خونم

عمو : شام وایستا
کرده ، رانی اون چیزی کھ میخواستم امادست؟من : دستت درد نکنھ ، بخدا خستم ، این ھمھ تنش خستم

عمو : اره فقط برو تحویل بگیرشون
،تاکسی شدم و رفتیم سمت خونھ ، کلید و پول از کیفم برداشتمباشھ ای گفتم ، کیفم رو برداشتم و خداحافظی کردم ، سوار

خونھ بازم تمیز بود ، دست زن عمو درد نکنھ واقعاوقتی رسیدیم کرایھ رو حساب کردم و وارد خونھ شدیم ،
دارممن :آسمان دخترم برو لباس بپوش حاضر شو بریم برات سورپرایز

و بعداین مدتم در بره ، اومدم بیرون اول موھام رو خشک کردمباشھ پر انرژی گفت ، رفتم اتاقم ، اول دوش گرفتم خستگی
پا مشکیبزرگ رو شکمم برداشتم و پوشیدم ، روپوش بلند تا مچبافتم گذاشتم پشتم آزاد باشھ ، از کمد بیلر لی با جیب

آرایش و تموم ، خیلی خوشگل شده بودم ، گوشی و عابرپوشیدم روش ، کفش کشی اسپرت ، شال دو متری مشکی ، کمی
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بانک با کیف مدارک مزدا رو برداشتم و تو جیب لباسم گذاتشم ، رفتم اتاق آسمان ، داشت موھاش رو شونھ میکرد ، شلوار و
، موھاش رو خرگوشی بستمتی شرت زردی تنش بود ، رفتم پشتش و شونھ رو ازش گرفتم

من : دختر مامان چھ خوشگل شده
کفش پاشنھ تخت زردی برداشتم و دادم بھش

من : حاال بھتر شد ، بزن بریم
ریموت رو زدمو خونھ رو برداشتم و رفتم بیرون ، سوار مزدا شدیم ،دستش رو گرفتم و با ھم رفتیم سمت درگاه ، کلید مزدا

و گازسوز گرفتم …
آسمان با خنده دستی بھ سر تولھ ژرمن کشید

آقای باقرزاده: خب خانوم…
خیلیکردین ، من این مدت سفر خارج از کشور بودم ، دخترممن : یکی از بستگانمون اومد و سگ ھا رو خرید ، تحقیقاتتونم

سگ دوست داره ، برای ھمین خریدم
بپرسم پولش رو نقد میدین یا چکباقرزاده: البتھ البتھ من جسارتی نکردم فقط میخواستم
من : ھیچ کدوم ، کارت ، دستگاه کارت خوان دارین؟

ھول گفت : البتھ البتھ ، از این طرف
ھا رو امضا کردمرفتیم سمت دستگاه و من پول رو کشیدم ، سند مالکیت سگ

باقرزاده: مبارک باشھ
من : ممنون ، وسایلش رو از کجا بگیرم

، مایلید کھ سگ ھا و وسایلشون رو جدا بیارین؟باقرزاده: وسایل سگ رو براتون گذاشتیم کنار تا بیاین
من : بلھ ، قیمتشون چقدر میشھ

باقرزاده: پکیچ ما رایگانھ ، نیازی بھ ھزینھ نداره
ھااز نظر من ، اخھ ژرمن خیلی ترسناکھ ، اونا با غریبھسرمو تکون دادم ، رفتم بیرون از دفتر ، چقدر سگاش خوشگلھ

شپرد زیاد دارمخیلی بد رفتار میکنن ، اطالعات کافی درباره سگ ژرمن
من : آسمان عزیزم بیا بریم

اسمان : مامانی مگھ نمیخوای اونا رو بخری
رو میارنبا لبخند گفتم : چرا عزیزم می خواییم بریم خونھ اونا

اسمان : میشھ تولش رو من بیارم
من : نھ عزیزم اون وقتی مامانش عصبی میشھ

سرشو تکون داد ، دختر قانع و باھوشیھ
…

من : اره ھمونجا خوبھ
آتش کشیدم ، اسم ژرمن بزرگ آتشھ و ژرمن تولھ آزادشروع بھ ساختن خونھ چوبی بزرگ سگا کردن ، دستی بھ سر

اصالبو کرد آروم شد ، از اول با آسمان خیلی خوب بودن ،اسماناولش آتش خیلی باھام جفت نبود اما از موقعی کھ دستمو
میرفتھ با سگا خیلی خفت و جور بودهازشون نمیترسھ و بھ قول خودش وقتی روستا پیش دوست مادرش

میخوام،فھمیدمھوشتستوھامیلھکردنحلازاینو،داره١۶٠باالیھوشیضریبآسمانکردمدقتکھروزچنداین
بھش خیلی چیزا یاد بدم

من : آتش آزاد برین کمی بازی کنید
،پنج کیلو متر باید بدوئھ ،رو تربیتشون کلی کار میکنمپارسی کردن و شروع بھ دویدن کردن ، سگ ژرمن روزی باالی

،مرخصی نبودم اون روزای اضافھ بھ این روزام افزوده شدهمرخصی تشویقی دارم ، غیر از اون دفع پیش چون خیلی تو
شب عروسی ترنم و ادرینھ ، برای خودم مشکی بلند و برایظھر با آسمان رفتیم پاساژ و لباس مجلسی خریدیم چون فردا

کنم …آسمان ھم مشکی توری خریدم ، فردا شب قراره آرزم رو دیوونھ
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خب عکس لباس ھا رو بزارم

این کھ لباس آسمان خانومھ

اینم لباس افسون ، امشب چھ غوغایی کنھ
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اینم عکس درجھ سرھنگی

خب بریم برای ادامھ داستان

��فصل پونزدھم

آرایشگر : آخ کھ تو اگھ عروس بشی دوماد رو بدبخت میکنی
خندیدم

اومدهصدای زنی اومد : سمانھ جون دم در میگن نامزد این خانوم
با بھت گفتم : چی؟

آرایشگر : پاشو کھ اقامت اومد
آرزم ؟ کی اومده ؟ اصال از کجا می دونھ من اینجام
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بلند شدم و پول آرایشگر رو حساب کردم ، بھ دخترم خیره شدم ، چقدر خوشگل شده بود ، آرایشش حرف نداشت ، شماره
آرایشگر رو گرفتم گفتم کھ از این بھ بعد میام اینجا ، وقتی داشتم شنل آسمان رو تنش میکردم گفتم : نگاه عزیزم ، من ، خب ،

، خب ، ازش نترسی ، اسمشم ارزمھنگاه بھ آقایی بیرون کھ شوھر من بھ حساب میاد ، نامزدمھ
آسمان : باشھ مامانی ، چھ اسم خوشگلی داره

بوسھ بھ موھاش زدم و خندیدم
من : دختر خوشگل من

نفسم بندرو گرفتم و با ھم از آرایشگاه خارج شدیم ، با دیدنشخودمم روپوش رو تنم کردم و شال رو سرم کردم. ، دستش
،جذاب شده بود ، کروات مشکی ، با لبخند جذاب ، این ھمونھاومد ، تو اون کت و شلوار سیاه و پیراھن دودی خیلی خیلی

رویای کھ ھمیشھ داشتم
من : سالم

میده زدآرزم بازم از اون لبخندایی کھ دندون ھای سفیدشو نشون
آرزم: سالم خانومی

؟آب دھنم رو قورت دادم ، از کی تا بھ حال من استرسی شدم
افسونآسمان : سالم آقا آرزم ، من آسمان ھستم ، دختر ماما

نشستم وگرد شد … اما باز لبخند زد و اومد نزدیک ، رو دو زانولبخند جذابی کھ رو لبش بود از بین رفت و کم کم چشمام
گونھ اسکان رو بوسید

آرزم : خوشبختم خانوم خوشگلھ ، منم ارزمم ، نامزد افسون
آسمان: خوشبختم

و من متعجب بھ آرزو خونسرد خیره شدم ، چش شد ؟
ھاآرزم : بھتره بریم سوار بشیم ، ما خانواده درجھ یک عروسیم

اخم آلود سوار شدم
آرزم آسمان رو سوار کرد و خودشم نشست

حلقھ اش رو در آوردحلقم رو در آوردم و اون فھمید کھ منظورم چیھ ، اونم
شروع بھ حرف زدن تو ذھنمون کردیم

باھاتاالن بھ جایی کھ بخاطر آسمان عصبی باشم دارم خونسردآرزم : می دونم کھ اونقدری فضول ھستی کھ بھفمی چرا من
طبیعی ھستم ، اونم بچیھ ، ذھنش خیلی باز بودحرف میزنم ، اما بیب ، یادت نرفتھ کھ ، من یھ آدم ماوراء

کوچیکشبا صدای خنده آرزم پریدم ، جوری قھ قھ میزد کھ رودهبا حرص دندونامو بھ ھم فشردام ، میخواستم حرصش بدم ،
بھ من سر از روی تاسف برای آرزم تکون میداد

، اما وقتی صبرم تموم بشھ نمیتونم کاری بکنم ، چونآرزم تو ذھنش گفت : کوچولوی شیرین من ، من ھمیشھ صبورم
اونقدری عصبیم کھ کنترلم دستم نیست

رسیدممیروند حلقھ رو دستش کرد ، حدود چھل مین بعد بھ باغبا حرص حلقھ رو دستم کردم ، اونم در حالی کھ ماشین رو
رقص ، زندگی رو غلتک خودش بود ، آسمان تصمیم گرفت برهھمھ چی عالی بود ، عروس دوماد شاد بودن ، مردم در حال

دلم پر بود، دستش تو دستم بود ، حس خوبی بود ، اما نمیدونم چراپیش زن عمو و اینا ، منم با مثال نامزدم داشتم قدم میزدم
بقیھ شادن و من بازم تو الک تنھاییم ھستم ناراحتم، بغض و ناراحتی امونم رو بریده بود ، از اینکھ میبینم

، بگو دردت بھ جونمآرزم: عزیزم ؟ افسون چرا ناراحتی ، چشمای خوشگلت غمگینھ
آرزمبا بغض و خنده گفتم : اصال بھ این رفتارت عادت ندارم

تو شیرینھ ، انگار رویا رو لمس میکنمبا صدای آرومی دم گوشم گفت : چقدرم اسمم از شنیدن توسط
سرم از خجالت پایین رفت ، از کی خجالتی شدم

کنیمداریم ، آسمان رو بده بھ عموت تا بریم کمی بعدا خلوتآرزم : افسون ، بزار مراسم تموم بشھ ، امشب کلی حرف
سرمو تکون دادم

بعد شام ،، ادرین با خوشحالی و محکمی بلھ داد ، کیک سرو شد وبالخره ترنم با خجالت بلھ داد و ھمھ سوت و دست زدن
خونشون رفتم بھنمیدونن کھ ما با ھمیم ، آقا سامان گفت کھ وقتی بھوقت رقص ترنم بھ زور بلندم کرد ، راستی خانواده آرزم
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ھمھ میگھ و جشن عقد و عروسی رو با ھم میگیره ، نمیدونم از این ناراحت باشم کھ یھویی دارم ازدواج میکنم یا خوشحال از
اینکھ با کسی کھ حس دارم میخوام ازدواج کنم

و داد و سوت میزنممن عاشق عروس کشونی ھستم ، سرمؤ از پنجره بیرون میبرم
آرزم : سرھنگ افسون شناسگر رو اینطوری ببینی چی میگی

خندیدم
من : امشب شب ازادیھ منھ آرزم ، گیر نده

جذاب تر از اخم ھاتھآرزم : اتفاقا من خوشحالم کھ شادی عزیزم ، خنده ھات
یھو پیچید تو دور برگردون بزرگراهلبام غنچھ شد ، خوشحال شدم ، تعریفش خیلی قشنگ بود ،

با داد گفتم: کجا میری ؟ عروس اونطور رفت .
، االنکمی خلوت کنیم عزیزم ، خیلی وقتھ باھات تنھا نبودمآرزم خونسرد سیگاری روشن کرد و رو لبش گذاشت : میریم

فرصت خوبیھ
زیر لب گفتم : فرصت طلب

آرزم : بھت نگفتم کھ من گوشای تیزی دارم
با پوستخند گفتم : این یکی از ویژگی ھای پلیسھ

مگس پر نمی زد ، ما چقدر خلیم آخھ !ھیچی نگفت ، بالخره رسیدیم ، بام تھران ! این وقت شب
حرفایی کھ میخوام بشنوم الزمھاز ماشین پیاده شدم ، کم سرد بود اما این ھوا واسیھ

نشستم ، اونم کنارم نشست ، بھ شھر زل زدمآروم آروم قدم می زدیم ، بالخره بھ صندلی رسیدیم ، روش
آرزم : بالخره بھ ھم رسیدم ، افسون

، اما چطورمن : دوست دارم از اولش بگی ، تو از اول منو میشناختی
آرزم بھ شھر خیره شد

پدرم عالقھپذیر ، بھ قول پدرم یک مرد واقعی ، از بچگی بھ شغلآرزم : پسر ارشد خانوادم بودم ، خیلی مغرور و مسئولیت
دادن ودست میدادم ، پدر خیلی تو فشار بود، پرونده ای بھ دستشداشتم ، اما رفتن سخت بود ، چون افسون کوچولوم رو از

کردم من برممی رفت برنگشت، بابا خیلی تو فشار بود ، بھش اصراراون باید یک نفوذی می فرستاد داخل گروه ، اما ھر کسی
کھ از وقتیداشتم ، اما چطوری از افسون کوچولو دل میکنم ، افسونی، می گفت خیلی بچگم ، اما من ھیجده سالم بود ، ھیجان
) تو اصال منوافسون( من کھ ھیچ ، تو ھنگی بودم ، مغزم ارور میدادبھ دنیا اومد دلم رو برد ،بابات خیلی منو دوست داشت

، اما ازسھ سالت بود خیلی منو دوست داشتی ، بھم وابستھ بودییادت نمیاد ، چون من ازت خیلی بزرگتر بودم ، حدود دو
گروهبزرگانھ عاشقت شدم ، از این ور دوست داشتم برم تو اونروی محبت خالص بچھ گانت ، اما من کم کم از روی محبت

کسی اذیتت کنھکھ از دور مراقبتم ، ، نمیزارم خار تو پات بره ، نمیزارماز این ور نمیتونم ولت کنم ، اما بالخره بھ خودم گفتم
اونخیلی دوستت داشتن ، بالخره پدر اجازه داد و گذاتش برم، تو تک فرزند دو دانھ خانواده شناسگر بودی ، پدر مادرت
کرد ،اومد ، می گفت بچھ با جنمی ھستم، منو دست راست خودشگروه بماند کھ چطوری رفتم ، رییس بلند ازم خیلی خوشش

گرگدوست داره ، کم کم بزرگ شدم، قوی و مرد ، با اینکھ بینزن و دخترش مرده بودن ،میگفت منو بھ جای پسر نداشتش
و مادرت رو کشتناین ور مامور بودن و تو ، وقتی پونزده سالن شد ، پدرھا بودم ، فشار باال زیاد بود ، از این ور گروه ، از

پیروزی، دیدم چقدر سر خاک زجھ زدی ، از قرداشم دیدم کھ با، می دونی کی کشت ؟ کیارش … دیدمت، بخاطرت اومدم ایران
ازبده ، و فھمیدم دختر کوچولوم بزرگ شده ، کمی فقط کمیفرق کردی ، بھ عنوان گفتی کھ تورو بین نیرو پلیس قرار

بیدادمیشھ فھمیدم تو با افسون قبل فرق داری ، کینھ تو چشماتنگرانیم کاستھ شد ، وقتی دیدم روز بھ روز پیشرفتت بیشتر
وصیتشگفتم ، قبل مرگ شاھرخ خان ، رییس باند ، بھم گفت کھمیکرد ، و بالخره بابام پرونده رو داد بھت ، بھش خودم

شغلم بھ انتخاب، گفت روش در عذابھ کھ مردم رو بدبخت می کنھ ، ایناینکھ این باند نابود کنم ، خدا بیامرز نمیدونست پلیسم
اومدی ،گفت من میتونم ، می تونھ از چشمام بخونھ ، خالصھ توخودش نبوده ، خودش نتونست این گروه رو از بین ببره ،

کنم ،رو بھ من اعتا کرد ، و با کمکش تونستم مشکالتم رو حلوضعیت دانش کنترل میشد و خدا داشت نگاه میکرد ، لطفش
ھا رو نجاتطبق نقشم شد ، تونستم گروه رو نابود. کنم ، و زندگیبرای اومدنت کلی نقشھ چیدم ، و خدا رو شکر کھ ھمھ چی

بدم ، خالصھ این داستان من این بود
ھیچی نداشتم بگم ، اون ، من از بچگی بھش وابستھ بودم؟
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من : ت..تو چطور متوجھ شدم کھ… قدرت فرا زمینی داری؟
رواز دوشش برداشتھ شده ، چشمای قیر گونش درخشان بودن سرشآرزم اندفعھ خیره شد بھم ، انگار با اعترافاتش باری

برترمی کنی چرا پدرم گذاتش برم گروه ؟ چون من قدرت ھایینزدیک آورد و کنار گوشم قرار گرفت : از ھمون اول ، فکر
ھا وتوی شب ھای خاصی بھ دنیا اومدیم ، من و تو تاریخ روزداشتم ، از قضا دوم مثل من بودی ، می دونی ! من و تو
شب تولدم ھرروزی کھ تو بھ دنیا اومدی تولد من بود ، می دونی منماھمون یکیھ ، فقط یازده سال تفاوت سنی داریم ، اون
خودشچشم قشنگ کاش مثل من قدرتی داشتھ باشھ کھ بتونھ ازآرزویی بکنم برآورد میشھ؟ آرزوم این بود کھ این دختر

تو از، عاشق نوزادی زیبا ، نوزادی کھ خوش شانسی می آورد ،مراقبت کنھ ، من تو سن پانزده سالگی عاشق شدم افسون
پانزده سالگی شده نفس من ، بیب

و بوسھ خیسی بھ اللھ گوشم زد ، نفسم حبس شد
من :ارز...اھــــ

بوسھ بعدیش کھ بھ گردنم خورد منو از خورد بی خود کرد
کنار منھ ، زن منھ ، دنیای منھآرزم زمزمھ میکرد : دختر کوچولو من بزرگ شده و االن

این ھوایرو گردنم خیلی حساسم ، نالھ ھام دست خودم نبود ، توبوسھ ھتش پشت سر ھم بود ، اینطور کھ االن کشفش کردم
من ، دوستش داشتمسرد از دوران آتیش بودم ، عشق ، اون منو دوست داشت و

من : آرزم...اھـــرزم ، نکن … من…
، من ازنقطھ نقطھ بدنت خبر دارم ؟ من تک تک تو رو از حفظمآرزم : تو چی ؟ رو گردنت خیلی حساسی ؟ می دونی من از
، از ھمون، ما نمی تونیم بدون ھم زندگی کنیم ، چون ما نیمھ ھمیمخودت بھتر میشناسمت افسون ، من و تو تقدیر ھم ھستیم

، چون توماموریت بھم گفت ، وقتی دیدمت بھ سرم رسید کھ تو ھمونیاول ، من اینو وقتی متوجھ شدم کھ بابا قبل اینکھ بیام
رو بگیرم، اما یا وجود نو داغ میکردم ، نمی تونستم جلوی خودمخیلی منو جذب خودت میکردی ، من مرد دنیا دیده ای ھستم

من: تو خب.. تو مردی ؟
تحریک نمیشمدیدم اما خیر من پسرم ، چون من اصال با دیدن زن ھافکر کنم منظورم رو فھمیدم چون با خنده گفت : گفتم دنیا
مرز ارضا…، اونا برام فقط مونث ھستن ، اما تو حتی خودت منو بھ

دستمو جلوی دھنش گرفتم.: باشھ فھمیدم
خندید

آرزم : بھتره بریم تا سرنوشتمون رو بسازیم ، افسون من…

فصل شونزدھم��

آقا سامان : افسون آماده ای دخترم؟
من : من ھمیشھ آماده آقا سامان

بود ، باھامبا ھدیھ ، ھمسر آقا سامان آشنا شدم ، زن خونگرم و زیباییلبخند زد ، از ماشین پیاده شدیم ، رفتیم داخل خونھ ،
خیلی گرم برخورد کرد

ھدیھ : خوش اومدی دخترم ، لطفا بشین از کی سر پایی
یا لبخند نشستم

آقا سامان ھم نشست
شناسگرآقا سامان : خب ھدیھ ایشون  سرھنگ جوان ما ھستن ، افسون

کردھدیھ : پس این خانوم ھمونیھ کھ تو ماموریت بزرگ شرکت
میکنممن : خجالتم ندین ، من عاشق وطنم ھستم و بخاطرش ھر کاری

، پوست دارن اولین نفر باشی کھ می شنویآقا سامان : راستش ھدیھ ، میخواستم یھ موضوعی رو بگم
ھدیھ : جانم سامان
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آقا سامان : راستش ، قضیھ از این قراره کھ افسون بھ گروه آرزم رفتھ ، کمی پیچیده اس، افسون رو میشناسی ، دختر مژده
لواسانی و افراز شناسگره

مژده ای ؟ میگم چھرت خیلی اشناس ، چقدر آرزم بھت عالقھھدیھ با بغض و شادی گفت : اره اره ، خدای من تو دختره
داشت

، اینجا بودبودیم ، پرونده آرزم گره خورده بود ، مشکل ساز بودآقا سامان: خب میخوام بگم کھ من و آرزم خیلی تو مشکل
کھ افسونخیلی رو افسون کراش داشت( ععععععع آقا سامان!) گفتکھ آرزم بھ فکر افسون افتاد ، از اونجایی کھ آرزم خیلی
افسریکھ حرفم رو تایید کرد و گفت افسون از بعد مرگ خانوادشپلیسھ و می تونھ بھ پرونده کمک کنھ ، منم با حسن گفتم

اومدهآرزم ، از اونجایی پسر شما خیلی ھواه و زود بھ دنیارفتھ و پلیس سر شناسی شده ، خالصھ افسون شد کمک من و
تانامزد خوش معرفی کرده و ھمونجا جلوی کلی آدم عقدش کردهوقت افسون رو دیده بدتر از قبل عاشقش شده و و اون رو

زود مال ھم، تو می دونی کھ اونا از بچگی بھ نام ھم شدن و دیر یاھم از افسون محافظت کرده باشھ و ھم بھ مردا دل برسھ
میشدن

ھدیھ خونسرد پا رو پا انداخت و گفت،: خب ؟
آقا سامان گفت : خب؟ این ھمھ تعجبت بود؟

،احتماال آرزمبیاره ، آقا سامان ، من میتونم ذھن ھدیھ خانوم رو بخونمیھو پقی زدم زیر خنده : منتظر بودیم از تعجب شاخ در
گفتھ کھ من ھم مثل خودش قدرت دارم

یھو تعجب کردن
من : نگفتھ ؟

آقا سامان: نھ !
اینآرزویی بکنھ برآورد میشھ و وقتی من بھ دنیا اومدم ارزوشمن : دیر یا زود می فھمیدین بھ قول خودش شب تولدش ھر
قدرت ماورا طبیعی بھم الھام شدهبوده کھ من بتونم از خودم محافظت کنم و قوی باشم ، منم

ھدیھ : خدای من …
عوفی کردم

من : خب ، این کل ماجرا بود  …
صدای زنگ در اومد

آقا سامان : بچھ ھا اومدن
داد و ھمرو گرفت و با شادی گفت : از خدا متشکرم کھ بھم ھم توروو بلند شد رفت در رو باز کرد ، ھدیھ خانوم اومد دستام

، اما اون، اما عمر مژده کم بود ، من میدونستم مژده قدرت دارهزن خوبی بھ آرزم ، من و مژده بھترین دوست ھای ھم بودیم
ھست رو، چون اعالئمش کھ درد خیلی شدید بین ماه ھای بارداریگفت کھ مطمعنھ کھ  بچش از قدرتش ھیچی بھ ارث نمیبره

نداشت ، باورم نمیشھ کھ پسر من…
ترنم : افســــــــــون

بھ جایی کھ آدمگرفتم و گفتم: انتر شوھرت داره میاد بلند شود ببینمو اومد پرید بغلم دستاش دور گردنم حلقھ شد ، لبمو گاز
شده باشھ بدتر شده

از بغلم با لبخند اومد پایین و رو مبل نشست
ھدیھ : اصال قضیھ آشنایی شما دوتا چیھ

اون مضنونزدم بھ کلش : وقتی بھ آگاھی اومد خیلی ترسیده بود ،ترنم سرش رو پایین انداخت ، با یک دستم بغلش کردم و
پرونده من بود

ازت افسون ، تو خیلی کمک خانواده من کردیھدیھ با غم گفت : آھان اون موضوع ، راستش خیلی ممنونم
ترنم : مامی ، شما افسون رو میشناسی

ھدیھ : اره اون …
صدای آرزم اومد : آھای ھدیھ خوشگلھ پسر سیرت اومد

زدم : شیر از نوع پاکتیش منظورتان آرزم خان؟منم از ھمینجا قبل از اینکھ ھدیھ خانوم چیزی بگھ داد
و قبل اینکھ من متوجھ شم بغلم کردیھو دوید سمت سالن ، با دیدنم نیشش باز شد و اومد سمتم

من : آرزم ، ھنوز ترنم و آدرین و سامی و سام نمیدونن
آرزم: عع؟ گند زدم ؟
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با اخم گفتم : از نوع بدش
آرزم بیخیال گفت : بھ فدای تار تار موھایم

آقا سامان و ھدیھ خانوم زدن زیر خنده
خنک اش ھستم ؟ فروش خیلی بھشم میومدآرزم بھ سرم بوسھ زد ،  گفتھ بودم کھ عاشق عطر تنش و

ترنم : یکی بھ ما بگھ اینجا چخبر
من و زنم میریم کھ اتاق خوابم رو بھش نشون بدمآرزم : خب ددی و مامی عزیزم تا شما زمینھ آماده می کنین

ترنم :زنت ؟ ھی وایستا
کھ مال آرزم بود بودیمیھو آرزم دستم رو گرفت و توی یک چشم بھ ھم زدن تو اتاقی

استفاده کنمآزادی ، خیلی بد بود کھ اونجا نمی تونستم خیلی از قدرتمآرزم خودشو انداخت رو تخت و گفت : اخیـــــــش بالخره
رنگ اتاق آبی سفید بودبھش با لبخند خیره شدم ، اتاقش رو از نظر گذروندم ،

من : آرزم…
آرزم : عزیزم میشھ در اتاق رو قفل کنی؟

، چتھ تو ؟ توکھ آنقدر حشری نبودی افسون !ال دھنم رو قورت دادم … فکر ھای کثیف بھ سرم خطور کرد
آورد ، رفت سمت سمت کمدش و شلوار گرم کنی پاش کرددرو رفتم قفل کردم ، آرزم آروم بلند شد و فرمش رو در

بھ دیواررو قفسھ سینھ ام گذاشت و ھولم داد عقب ، کم کم رسیدمباال تنھ اش لخت بود ، اومد سمتم ، وقتی بھم رسید دستش
باال و روی صورتم کشید ، لبخندش قلبم رو بھ تپش مینداختو خوردم بھش ، دست راستش باالی سرم بود ، دست چپش آورد

نمی تونستم تکون بخورم، سرش نزدیکم اومد ، درست روبھ روی صورتم ، حتی یک سانت
بخوای از االن استارت عشق بازی ما شروع می…آرزم : افسون ، اگھ تو نخوای من عقب میکشم ، اما وقتی

…خیلی آروم مک زدم بھ لبش ، اما اون وحشیانھ ادامھ داددستام دور گردنش حلقھ شد و وقتی لباش رو لبام قرار گرفت
عاشق اینم کھسرم قفل کرده بود و اختیار رو از دستم گرفتھ بود ،اجازه نمی داد کھ دستام دور گردنش باشھ ، دستام رو باالی

اون فقط قدرت رو تو دستش بگیره
بود ،و ھر چی میخوره سیر نمیشھ ، انگار فقط منتظر جرقھ منآرزم دیوانھ وار می بوسید ، انگار کھ تازه بھ آب رسیده

اون بالحظھ اگھ بھ عشقم شک داشتم دیگھ شکی نبود ، با بوسھبدنش گرما رو پخش میکرد ، و من عاشقش شدم ، از ھمون
اسارتش در اومدم ، من مال اون شدم ، از نظر روحی…
می کنھبا نفس نفس جدا شد ، خدایا دقیق پنج کینھ کھ داره خفم

ببوسم...تبا خنده و نفس بریده گفت : بال...خره یھ دل سی… ر تونستم
خندم گرفت ، پسره تخس

با کوبش محکم در پریدم باال
نکنمآخ کھ آرزم من تورو گیر بیارم مگھ تورو با گاز کبودترنم : بیاین بیرون بال گرفتھ ھا حاال از من مخفی میکنین

کبود کنی من فقط حق گاز گرفتن دارمبا خنده بلند گفتم : ھوی خواھر شوھر حق نداری شوھرمو
تعجب نمیکنم کھ بچھ ھم تو راه باشھترنم : عع عع عع دختر چشم سفید خجالت نمیکشھ اصال االن

درست حدس زدی نی نی ھم تو راھھبا خنده آرزم رو زدم کنارو در رو باز کردم و گفتم: اتفاقا
: نکن بچھسرکاری رفتھ مشت محکمی زد بھ شونم کھ با خنده گفتمنمدھنش از فرط تعجب باز موند ، زدم زیر خنده ، فھمیده

ام اذیت میشھ
آرزم : خانومی خواھرمو اذیت نکن

ترنم پشت چشم نازک کرد و گفت : یک کلمھ از جاری جان
رو از من نگیر …با صدای بلند تری خندیدم  … خدایا ھیچ وقت این شادی

��سھ سال بعد��
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⚡آرزم ⚡

شکم من زل نزن می دونی حساسم بازم زل میزنیبا لبخند بھ شکم گرد شزل زدم کھ حرص گفت : آنقدر بھ
با خنده گفتم : بھ تو چھ شکم زن خودمھ بچھ خودمم توشھ
آخره وو… اما این دل بدبخت از جگر زلیخا سوختھ تره ، کارھایچشم غزه ای رفت ، آخ کھ دلم میخواست باز ببرمش اتاق

چقدر آسمانروز دیگھ پا بھ این دنیا میزارن ، دختر و پسر بودن ،ممنوعھ ، ھا چیھ منم دل دارم خو ! دوقلو ھای من چند
برترباشھ ، انسان دختر زرنگی ھست ، ھمین االنم جز تیز خوشانخوشحال بود کھ قرار آبجی داداش دار بھ و خواھر بزرگھ

مثلدادم ، آریا و شادی می خوان بھ دنیا بیان ، دختر باھوشیکشوریھ ، چقدر خدا منو دوست داره کھ ھمچین زندگی بھم
ممنونمزندگی بھ این خوبی بھم داد ، ھمیشھ از داشتن ھمچین زندگیآسمان دارم و زن قویی مثل افسون ، از خدا متشکرم کھ

.………

خوندید ،ازش لذت کافی برده باشین ، فکر کنم رمان قبلی من روخب خب خب اینم پایان داستان عشق و دیوانگی ، امیدوارم
بعدی نخواھدگل کھ بھ اتمام رسید ، جلد دوم در حال تایپھ ، و رمانرمان منو تویھ لبجاز دو جلدی ، جلد اول دختری از دیار
یاروش خیلی تحقیق میکنم ، اسم رمان بعدی من ھست (شیطانبود اما رمان بعدی این رمان خواھد بود ، آخھ من دارم

انسان)
خالصھ این رمان رو بھتون میگم

و فرشتھ ، این دختر کتاب ممنوعھ ای رو درون خودش دارهداستان درمورد دختریھ کھ دورگھ ھست ، دختری از جنس شیطان
تنھا فرزنداز بدن این دختر بیرون نیاد از بین می ره ، جکسون ،از وجودش بیخبره ، در سن شانزده سالگی این کتاب اگھ

بیرون آوردنمیشھ کھ کتاب رو از درون این دختر بیرون بیاره ، وخاندان یکی از شیاطین با پنج نفر از افراد دیگر مأمور
خطرهبرادر خونده این دختر میشھ وقتی می شنوه کھ دخترک درمساوی با مرگ این دختر ، پسر خالھ این دختر کھ از قضا

جن گیر شده کھ بعداً میفھمینمیاد پیشش ، این پسر جن گیره ، فقطم یک دلیل داره کھ

ژانرش تخیلی ، عاشقانھ و بسیار زیباست...

ھستم واست ، این قول من بھ شماھاست ، من ھنوز در حال تحقیقرمان بعدی شیطان یا انسان جلد دوم رمان منو تویھ لجبار
گفتم بیکار نباشم و یک رمان دیگھ بنویسم در کنارش

خالصھ دوستتون دارم
تا دیدار بعدی خدا یار و نگھدار شماھا باشھ
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رمان ھای این نویسنده

(کامل)گل)دیارازدختری(اولجلدلجبازتویھمنورمان.١
کامل)(دیوانگیوعشقرمان.٢
)تایپ…حالدر(شیطانیاانسانرمان.٣
)بھارنسلازپسری(لجبارتویھمنودوم.جلد۴

ما اجازه داد دوباره می بینمتون … :)))اگھ سرنوشت
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