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 :نکته چند

 .هستند نفر یک بانو و دلسا -۱

 .نکنید ارسال پستی رمان تاپیک در -۲

 ممنوع دیگر هایسایت باقی در آن انتشار و است دانلود نگاه انجمن برای فقط رمان این -۳

 !(جدی کامالً! )شد خواهید مواجه شدید برخورد با صورت این غیر در! است

 وسیعی طوربه رمان هرقسمت برای من و شده گذاشته زیادی وقت رمان این نوشتن برای -4

 .بشه داده اطالع من به حتماً بود، رمان متن در موردی اگر. کردم تحقیق

 رمان اما کردم؛ فکر هزار خطش هر برای و داره زیادی ارزش من برای رمان این -5

 که باشید داشته نظر در و برید نقد تاپیک به یا پروفایلم به یا نقد برای. نیست نقصیوعیببی

 !تخریب از پر نقد یک تا دارد بیشتری تأثیر آرام و مالیم لحن با نقد یک

 در بحث مورد موضوعات تمام! ندارد...و دین قشر، به توهین قصد وجههیچ به رمان این -6

 .اندشده نوشته زیاد تحقیقات با رمان

 نیست، جور شما سلیقه با اگر است؛ زیاد هایاتفاق و شخصیت معما، دارای رمان این -7

 .نیست خواندنش بر لزومی

 .است کم رمان این در عاشقانه ژانر -8

*** 

 :مقدمه

 شدیم؟ مکافات دار چرا که دانی

 شدیم؟ مجازات چنین گنه ناکرده

 خرد، کشتیم

 را، انشد زدیم دار

 .شدیم خرافات صد اسیر و بند در
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 :اول فصل

 «بازیکن؟ یا بازیچه»

 هرچه که است کمان سر دو شدنخم همانند آنان تعظیم. نکن اعتماد زمانه این مردم تعظیم به

 !است ترکشنده تیرش شوند، ترنزدیک هم به

 احمد آل جالل#

 بد را حالش دیوارها نم بوی. بود کرده نفوذ نحیفش تن به تاریک و تنگ گاراژِ سرد هوای

 خفگی حس و بود کوچک گاراژ. داشت تن بر ساده مانتوی یک تنها و بود سرد زمین. کردمی

 و تاریک سرد، نحس، گاراژ این از دیگر دقایقی تا اگر که نداشت شک. داشت جریان آن در

 نحسی یصحنه همچین در هم لحظه یک حتی حال،بهتا! شودمی خفه نرود، بیرون کنندهخفه

 به متری،بیست کوچک گاراژ یک در که بود نکرده فکر این به حتی حال،بهتا. بود نگرفته قرار

 الیم عذاب این باید که است کرده کارچه که نداند حتی و شود بسته رنگایقهوه چوبی صندلی

 :گفت دارشخش صدای با و شکست را خالی گاراژ تلخ سکوت. بکشد را

 کنی؟می کارچی داری -

 :شنید سرش پشت از را مرد خشن صدای

 کردی؟ کارچی کنیمی فکر. بپرس خودت از نپرس، من از رو این -

 بود؛ کرده زیادی کارهای. شد چروک کمی سپیدش پیشانی و نشاند زیبایش صورت روی اخمی

 .کردندمی استفاده بیابان هایشن از باید شمردنش برای که بودند زیاد قدرآن

 :آزرد را گوشش مرد صدای

 دیدی؟ حاال تا رو چاقو این. کنم کمک بهت من بذار -

 آوردنمی یاد به اما بود؛ آشنا. کرد نگاه آن به تفکر با. افتاد اششدهبسته پاهای جلوی چاقویی

 را سرش خواست. نه حال اما دور؛ چنداننه ایگذشته در شاید. باشد دیده را چیزی همچین که

 :گفت و کشید شدت با ریشه از را رنگشمشکی موهای مرد که دهد تکان منفی عالمت به

 ...که بود چاقویی همون این نمیاد؟ یادت یعنی! عجیبه -
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 یک از را او که اتفاقاتی چرخید؛می گذشته اتفاقات حول ذهنش. نشنید را مرد هایحرف بقیه

. است نشسته بسته پایودست با صندلی روی حال که دیو یک به کرد تبدیل ساده دختر

 چند از بعد و انداختمی تپش از ثانیه چند را قلبش بود، گیرنفس اینجا هوای مانند که اتفاقاتی

 :گفت لب زیر. بود شده سپیدتر پوستش و پریده رنگش. افتادمی کار به دوباره ثانیه

 کردم؟ کارچی من -

 اشزندگی هایلحظه. هایشخاطره کارهایش، تکتک آمد؛ یادش اشگذشته کارهای حال و

 درخشان، مرواریدی مانند هایشاشک. گذشت چشمانش جلوی از فیلم یک مانند درست

 دخترک آن از که ایساده و سبز یمانتو روی و خوردند غلت هایشگونه روی بر آرامآرام

 فدا را هاخیلی خاطرشبه که غرور همان شکست؛ را غرورش. ریختند بود، گرفته سبزچشم

 او که دامی در که بود نفر هزاران نابودی باعث نبود، خودش نابودی باعث تنها که غروری. کرد

 راه و رفتندفرومی بیشتر اما زدند؛ چنگ ریسمانی هر به خود نجات برای و افتادند بود کرده پهن

 .دیدندمی خواب در باید را نجات

 :کرد زمزمه و زد لبخندی

 .مرگم سزاوار من بکشی، رو من تونیمی -

 اتفاق آن از چندسال. بود داده تکیه رنگخاکستری دیوار به او، رویروبه. زد پوزخندی مرد

 تنهانه که ریشیته. بود درنیاورده تنش از را سیاهش هایلباس هم هنوز اما گذشت؛می

 زیر و بود کرده جاخوش صورتش روی داد،می نشان پیرتر را او بلکه کرد،نمی جذابش

 چروک و تیره صورتش پوست. بود رفته گود انگشت بند دو اندازه به رنگشسیاه هایچشم

 را آشفتگی که لـخت سیاه موهای! موهایش آه... موهایش و بودند نامرتب ابروهایش. بود شده

 :گفت بود نشسته گلویش در که بغضی با. انداختندمی گذشته یاد به را دختر و زدندمی فریاد

 آدمی جورچه تو! لعنتی کرد دق غصه و غم شدت از مادرم قبرستون، گوشه بردی رو برادرم -

 قبول هم مرگ حتی رو تو من؟ برادر چرا تونستی؟ جوریچه هستی؟ عوضی آدم چه هستی؟

 .نداره
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 و کرد پرت ایگوشه به را اسلحه. شکست ساده تلنگری با مرد یچندماهه بغض باالخره و

 روی خیزنیم را خود کرد سعی هایشدست با و افتاد خاکی زمین روی. شدند خم زانوهایش

. نشست زمین روی آخر در و نداشتند را او داشتننگه جان هایشدست اما دارد؛ نگه زمین

 لرزیدندمی هایشدست. کردند حرکت پایین به اشگونه از و کردند پیدا را خود راه هایشاشک

 او! بود هادست لرزش این مقصر او. بود عجیب کمی چهارسالهوسی مرد یک برای لرزش این و

 ثمره حال و بود خانواده این تلخ اتفاقات یهمه مقصر او. بود او گلوی در بغض آن مقصر

 :کشیدمی فریاد و بود رویشروبه هایشخودخواهی

 چطوری! لعنتی کردی نابود خودخواهیات با رو همه زندگی! بهت لعنت یلدا، تو به لعنت -

 تونستی؟

 رنگشمشکی ریمل با هایشاشک. کرد هقهق و شد خیره او به اشکش از پر هایچشم با یلدا

 یلدایی آن نه اما بود؛ یلدا او. گرفت بود گاراژ سقف که آسمان سمتبه را سرش و آمیخته درهم

 آن دیگر« !است من دختر این»: گفتمی افتخار با و کشیدمی سرش روی دست پدرش که

 را مادرش. بود کرده خم را برادرش و پدر ـمر*کـ که بود یلدایی حال. نبود افتخارآفرین یلدای

 آش ایکاسه خجالت با که نبود یلدایی آن دیگر. بود ساخته متنفر خود از را خواهرش و شکسته

 و بود شده عوض او. گشتبرمی شانخانه سمتبه باسرعت بعد و برد می شانهمسایه برای را

 !بود شده عوضی... او قول به هم شاید

 سعی و شد خیره قرمزش هایچشم به یلدا. کرد حرکت یلدا سمتبه و شد بلند زمین روی از

 را یلدا دل هم باز اما بود؛ ریختههمبه مرد موهای. کند پیدا را اشرفتهازدست غرور تا کرد

 باشد؟ موهایشان برادر، دو این شباهت وجه تنها باید چرا. سوزاندمی

 ....ربـ هیچ من به برادرت خودکشی: یلدا

 جاجابه محکمش فک کرد حس. ماسید دهانش در حرف خورد، صورتش به که محکمی سیلی با

 او. بود سیلی این سزاوار او. بست را هایشچشم. کرد احساس دهانش در را خون طعم شده،

 وارد و خرد هایشدندان تمام شود باعث که سنگین قدرآن بود؛ سنگین سیلی هزاران سزاوار
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 هایچشم به جدیت با و کرد صاف بود شده متمایل چپ سمتبه که را سرش. بشوند اشمعده

 :گفت رحمبی و زد پوزخندی. شد خیره رویشروبه مشکی

 .بود معنا تمام به یکنه یه تو برادر -

 گاراژ دیوار چهار هر که کرد احساس یلدا. پیچید متریبیست گاراژ کل در فریادش صدای

 به هم حقیقت گفتن حتی. داد قورت را دهانش آب. شوندمی آوار دو آن سر روی بعد و لرزندمی

 .بود محض حماقت یک رویشروبه مرد این

 !بفهم رو دهنت حرف -

 دانستنمی که هرچند خرید؛می وقت باید. کرد نگاه او عصبانی یچهره به زد، پوزخندی

 کمی فقط کمی، خواستمی دلش ندارد؟ یا دارد ایفایده اصالً. آیدمی کارش چه به خریدنوقت

 یکوبیست و ساعتشش که کند افتخار این به بتواند ماند، زنده اگر تا کند حرام اکسیژن

 نفس کرد، نحسش یلدا که ایگذشته از خوردهزخم و عصبی روانی، مرد یک مقابل در دقیقه

 .کشید

. ندارم دوستش که فهمیدنمی. بود معناتمامبه احمق یه برادرت بفهمی؟ خواینمی چرا: یلدا

 راه تنها. نکرد گوش اما شو؛ دور ازم برو، گفتم بهش بارها و بارها. متنفرم ازش که فهمیدنمی

 .دارم دوستش که کسی با برم که بود این مچاره

 زمزمه لب زیر. خوردمی دردش به همیشه ششم حس این. زد لبخندی پلیس آژیر صدای با

 :کرد

 .شد تموم -

 !نشده تموم نه -

 سخنی خواست تا و کرد نگاه رنگشمشکی بدنه به ترس با. دید هایشچشم جلوی را اسلحه

 لباس که مأموری و شد باز بدی صدای با گاراژ در. پیچید هوا در گلوله شلیک صدای بگوید،

 :گفت بلند صدای با داشت، تن در پلیس فرم

 !باش زود زمین، بنداز رو تاسلحه -
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. بود شده پخش جاهمه خون و بود شده شکافته اشپیشانی وسط. کرد نگاه یلدا جسد به

 :کرد زمزمه لب زیر. بودند باز رنگشمشکی هایچشم

 .شد تموم حاال -

*** 

 

 

 تا پاییدمی را پایش جلوی چشم با کرد،می جاجابه را هاورقه عجله با که طورهمان سروان    

 به رو چشمش یک که طورهمان و داشتبرمی تند و بلند را هایشقدم. نشود زمین بر نقش

 :گفت کرد،می دنبال را پرونده هایخط دیگرش چشم و زمین

 .سمیعی حامد هم قاتل و معتمد یلدا مقتول -    

 باال را ابرویش. برگشت او سمتبه و گرفت هایشدست در را اتاق یدستگیره سرگرد    

 بهترین که سروان ایقهوه درشت هایچشم به. کرد نگاه سروان رفتنراه حالت به و انداخت

 :گفت و شد خیره بود دوستش

 بوده؟ چی قتل یانگیزه -    

 پیشانی روی که را رنگشسیاه موهای از ایطره. انداخت نگاهی پرونده به دوباره سروان    

 قطور پرونده از سطر چند خواندن از بعد و انداخت باال سر حرکت با بود افتاده بلندش

 :پرسید رویش،روبه

 بگم؟ رو کدومش زیاده، -    

 دور تنش از کامالً را سردی و برخورد صورتش پوست به گرم نسبتاً هوای. کرد باز را اتاق در    

 قرار چپ سمت که ایکتابخانه بود، شده چیده چوبی وسایل با که کوچکی نسبتاً اتاق. کرد

 خود در را رازی هرکدام که هاییپرونده. بزرگ و کوچک هایپرونده از بود پر آن در و داشت

 باعث و تابیدمی داخل به اتاق باالی پنجره از نور. داشتند سرنوشتی هرکدام و بودند نهفته

 :کرد زمزمه و گذاشت پارکت طرح با سرامیک روی بر را پایش. بود شده اتاق گرمای

 ...!رو شهمه -    
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 دوباره. کرد باز را پرونده. انداخت پایش آن روی را پایش و نشست مشکی مبل روی سروان    

 بزرگ معمای یک به انتها در اما بود؛ آسان هاجمله شروع. کرد دنبال را هاخط هایشچشم با

 :شد دادنتوضیح مشغول. شدمی وصل

 که وقتی و اومد دنیا به کرج توی. معتمد خانواده سوم فرزند. سالهسهوبیست معتمد، یلدا -    

 .تهران اومدن شد سالشده

 سروان به و بود نشسته چرخانش صندلی روی. کوبید میزش روی را بیکش خودکار سرگرد    

 سروان خواستمی. کردمی نگاه بود، ایقهوه درشت هایچشم و شکالتی موهای با پسری که

 پتانسیل این و کردندمی باز دیگر حسابی رویش همه که کسی باشد؛ خودش مانند کسی هم

 :پرسید سروان به خیره. دیدمی خوبی به جوان سروان در را پیشرفت

 اومدن؟ چرا -    

 رنگمشکی مبل به. بپرد حرفش وسط کسی کهاین از بود متنفر. رفت ایغرهچشم سروان    

 .کرد باز را پرونده از دیگری صفحه و داد تکیه

 که پولی مقدار همون با و تهران اومدن طلبکارا از فرار برای اونا و شد ورشکسته پدرش -    

 دوست قضا از که داشتن همسایه یه اونجا. خریدن شهر پایین توی خونه یه بود، مونده باقی

 یه به فقط اما کنه؛ کمکشون حاضره که میگه معتمد یلدا پدر به مرده. بوده طلبکارا اون از یکی

 .شرط

 بدش پرونده یک در معما همه این از. انداخت نگاهی صفحه به دوباره و کشید پوفی سروان    

 خاک و بایگانی قسمت رفتندمی بعد و شدندمی جمع سریع هاپرونده یهمه کاش ای. آمدمی

 که دارند خود در نهفته راز هزاران هم شدهبایگانی هایپرونده آن حتی که حیف. خوردندمی

 .است وصل دیگری به هریک

 یه دنبال اونا. کردهمی کار بودن قاچاق کار توی که شرکت یه توی مرده اون اینکه مثل -    

 یلدا؟ پدر از بهتر کسیچه و گشتنمی طعمه
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. دارد وجود میان این در فامیلی تشابه یک که کردمی حس. بود رسیده سرگرد ذهن به فکری    

 تشابه یک. شدهبایگانی هایپرونده از یکی و نشدهحل یپرونده این میان فامیلی تشابه یک

 !سرنوشتی تشابه هم شاید و فامیلی

 احیاناً؟ نبوده معتمد امیر... یلدا پدر -    

 او به تا کند چینیمقدمه کلی نبود الزم دیگر. گذاشت جلویش میز روی را پوشه سروان    

 :گفت لب زیر. بگوید

 !خال تو زدی -    

 پیشرفت االن تا. شد خیره سروان به اشتیاق با و مالید هم به را هایشدست سرگرد    

 حل را پرونده این شکبی رفتند،می پیش اراده و نیرو همین با اگر پس داشتند؛ گیریچشم

 .انداخت اطراف به نگاهی سروان. کردندمی

 ....که ممکنه میگم کیان -    

 :کرد زمزمه آرامی بسیار لحن با بعد و حبس را نفسش. کرد اخمی کیان    

 .بشم مطمئن تا اشکان بگو رو شبقیه -    

 حس داد،می انجام که بازدمی و دم هر با. کرد فوت را نفسش و بست را هایشچشم اشکان    

 .کشدمی تیر قلبش کردمی

 به یلدا یخانواده اوضاع زندان، افتهمی ـدر مخـ مواد حمل جرم به معتمد امیر اینکه از بعد -    

 موقعاون. میاد جدید یهمسایه یه و میشه خارج ایران از کنه،می فرار مرده اون. ریزهمی هم

 جدید ییههمسا اون. یلدا عموی و بوده برادرش درآمدشون منبع تنها و بوده سالهپونزده یلدا

. بندهمی دل یلدا به پسر اون تعجب کمال در و بوده سالهبیست حدوداً که داشتن پسر یه

 ازدواج با بردارن، دوششون از رو یلدا مخارج سنگین بار بتونن اینکه برای هم یلدا یخانواده

 .دربیان هم عقد به یلدا، کنکور از بعد که شرط این به البته کنن؛می موافقت یلدا

 :کرد زمزمه لب زیر بود آمده وجود به ذهنش در که را سؤالی. کرد فوت را نفسش کیان    

 بود؟ کی پسر اون -    

 .سمیعی حسین -    
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 :گفت بهت با و کرد درشت را هایشچشم کیان    

 !یلدا؟ قاتل همین سمیعی؟ حامد برادر... برادر -    

 اتاق در زدنقدم به شروع کیان. شد بلند جایش از و داد تکان مثبت عالمت به سری اشکان    

 خدا و بود شده گرفته او از بود هاسال که آرامشی. خواستمی آرامش کمی دلش. کرد

 درست اشکان حدس اگر. بگیرد خود ـوش*آغـ در را آن هم باز توانستمی کی دانستمی

 رنگ ابد تا دیگر نداشت، خواب هاشب ترسش از که باشد ماجرایی آغاز پرونده این و باشد

 !دیدنمی هم را آرامش

 همدیگه عاشق بگم بهتره و میشه آشنا پسری یه با رفته،می که هاییکالس توی یلدا -    

 تحقیرش همه جلوی. زنهمی هم به حسین با وحشتناکی طرزبه رو نامزدیش هم یلدا. میشن

 ...اما پسره؛ اون پیش میره و زنهمی بیرون خونه از هم بعد و کنهمی

 :کرد زمزمه حرص با و انداخت میز روی محکم را پرونده. کرد نگاه اشکان به منتظر کیان    

. ترکهمی بمب مثل پسره اون و حسین فوت خبر روز، اون فردای. بود شده کشته پسره -    

 امروز تا و کنهمی فرار هم یلدا. کشته یلدا رو زند ارسالن که دادهمی نشون شواهد تمام

 !شده شروع انگار کیان، دونیمی. بود االثرمفقود

 :پرسید و نشست کیان یچهره روی بر محو اخمی    

 مطمئنی؟ -    

 یلدا عکس و کندمی نـوازش آرامی به را رنگششکالتی موهای. خیزدبرمی جایش از اشکان    

 .آورددرمی پرونده داخل از راستش، دست با را

 میاد؟ یادت رو جمله این« .میشه شروع بزرگ هایمهره از یکی مرگ با استراتژی»: اشکان    

    *** 

 «پیش ماه چند» 

 و برداشت آرامآرام را هایشقدم. کرد فوت را نفسش. بست آرمش با را خانه رنگایقهوه در

 ایقهوه هایپارکت روی که آدیداسش ورزشی هایکفش صدای. افتاد راه سالن سمتبه
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. کرد رنگشمشکی مخمل پالتوی جیب داخل را هایشدست. پیچیدمی سالن در شد،می کشیده

 :پراند جایش از را او فریادی صدای که بود نشده وارد کامل هنوز

 بودی؟ گوری کدوم -

 که کند پیدا را آرامشی تا بود رفته فقط دانست؛نمی هم خودش بود؟ گور کدام. زد پوزخندی

 سیر دیگر جای در افکارش با همراه و دوخت او به را نگاهش. بود شده گرفته او از چهارسال

 به داشت؟ جوابی چه افتضاح همه آن برای داشت؟ جوابی چه داد، قورت را دهانش آب. کردمی

 او فریاد صدای کردند؟می کنترل را او که کسانی برای یا دادمی پس جواب باید رویشروبه مرد

 :درآورد فکر از را

 بودی؟ کجا لعنتی؟ بودی کجا -

 بود شده سنگین سرش. آمد پایین غرور با کرد،می وصل هم به را راهرو و هال که ایپله چند از

! بود دارخنده هم تصورش حتی شود؛ کج چپ سمتبه کامالً است ممکن که کردمی حس و

 باال نفسبهاعتماد با را سرش. باشد صاف کامالً بدنش اما باشد؛ شده کج چپ سمتبه سرش

 موج سبزرنگش هایچشم در سردیخون. کرد نگاه رویشروبه خشمگین هایچشم به و گرفت

 .عصبانیت خشمگین، مردِ مشکی چشمان در و زدمی

 !نداره ربطی تو به -

 راست به چپ از صورتش. ماسید دهانش در حرف خورد، صورتش به محکم که سیلی با

 با هافرضیه تمام سیلی آن با اما شود؛ کج چپ سمتبه صورتش که بود قرار. بود شده متمایل

 راه ذهنش در ناب هایایده این از دیگر گرفت تصمیم که بود جاهمان. شد مواجه شکست

 به پرواییبی با و گرفت باال را سرش. کند کنترل را خودش تا کرد مشت را هایشدست. ندهد

 :کشید رخ به را زبانش قدرت و زد پلک آرام. کرد نگاه رویشروبه خشم از پر هایچشم

 که اونی به. بیرون بردنمی اینجا از رو تجنازه االن وگرنه دادم؛ قول معصومه به که حیف -

 !نیستی دادنجواب الیق تو. میدم درد خواد،می درد که هم اونی به. میدم جواب خواد،می جواب
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 و روز که زدنمی زخم اگر! بود عقرب یک او نزند؟ زخم نزند؛ زخم نتوانست. نزند نیش نتوانست

 مهبوت هایچشم به توجهبی. کردننـوازش نه بود، زدننیش او طبیعت. گذشتنمی شبش

 :کرد زمزمه لب زیر. کرد گردعقب هاپله سمتبه رویشروبه

 !بود حقش -

 بدتر حالش گذاشت،می سنگی پله روی بر که قدمی هر با. رفت باال آرامیبه مارپیچ هایپله از

 توانستنمی اما داد؛می او به خوبی حس هاپارکت روی اشورزشی کفش صدای. شدمی قبل از

. شد اتاقش وارد کرد، باز را اتاق در و رسید پله آخرین به. کند دور او از را بد حس همه آن

. بودند خاکستری و مشکی رنگ از ترکیبی اتاق داخل اشیاء همه. گرفت را وجودش غم حس

 خاکستر هایشخودخواهی و او خاطربه که ایخانواده اش؛خانواده ماندهباقی مانند خاکستر؛

 .بود کرده کم را سیاهی هرچه روی که بختی بختش؛ مانند سیاه و شدند

 پالتوی. کرد پرت کمد داخل و کشید سرش روی از را شالش. بست محکم را در و کشید آهی

 کرد؛ حرکت خوابشتخت سمتبه. انداخت هاپارکت روی و درآورد ظریفش تن از را مخملش

 میز روی از را موبایلش و کشید پوفی. بایستد حرکت از که شد باعث موبایلش صدای اما

 جواب که آنی به بود؟ گفته چه. رفت باالتر قلبش ضربان شماره دیدن با. برداشت پاتختی

 هایدروغ آن از هم باز توانستمی. بود دادنپسجواب وقت حاال. دهدمی جواب خواهد،می

 اگر هرچند رسید؛ گوشش به سریع خبرها چقدر زد؟می جا باید یا بدهد تحویل ایحرفه

 :گفت و کشید سبزرنگ قسمت روی را دستش! داشت تعجب جای رسید،نمی

 بله؟ -

 قدتمام آینه اتاق، گوشه چوبی دراور گوشی، خواستمی دلش. شنید را ابهتش از پر صدای

 بود، کرده جاخوش اتاق باالی در که را مشکی نفرهدو بزرگ تخت و کنارش پاتختی تخت، کنار

 .شدمی راحت زندگی این شرّ از تا کردمی خرد او و خودش سر روی قوا، تمام با

 بودی؟ کجا -

 مهراد رویروبه سریخیره با توانستمی که هرچقدر. داد قورت را دهانش آب و کشید پوفی

 هایپنجره سمتبه آهسته هایقدم با و شد بلند تخت روی از. توانستنمی او جلوی بایستد،
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 کند بلند را اتاق چپ سمت قدتمام سنگین آینه چگونه که بود این فکر در. کرد حرکت قدتمام

 در هرکسی از ترتوانبی او و خواستمی توان. نبود راهی هیچ کند؛ خرد خودش سر روی و

 اما بودند؛ درخشان روز یک که رنگی هاییچشم. دیدمی آینه در را خودش انعکاس. بود هستی

 ...حال

 مهمه؟ مگه -

 سرد یشیشه روی را دستش. دید آینه در را پوزخندش انعکاس. بود حاکم خط پشت سکوتی

 ترسناک قدرآن شب در که باغی. زدمی موج سرسبزی شد، خیره پایش پایین باغ به و گذاشت

 را وجود ناخودآگاه که بود زیبا قدرآن روز در حال اما نبود؛ هرکسی کار آن در زدنقدم که شدمی

 .بود گرفتنانرژی نوع بهترین این و بخشانرژی رنگی سبز؛. کردمی نشاط و شادی از پر

 .بشه ثابت خالفش که زمانی تا! مهمی برام تو بیاد، پیش مشکلی برات خوادنمی دلم -

 برای وقتی بود؟ مهم برایش. رفت و کشید پر بود گرفته باغ سبز رنگ از که مثبتی انرژی تمام

! جهنم به برود او برای بودنمهم نبود، مهم کجاست نیست معلوم که غایب ضمیر آن

 اتاق کل در صدایش که خندیدمی بلند قدرآن. شد هیستریک ایقهقهه به تبدیل پوزخندش

 بغض ناگهان. نشست زمین روی. برود هم اتاق از بیرون تا که زدمی حدس و بود پیچیده

 :کرد زمزمه بغض با. فشرد را گلویش

 بشینم؟ نخورده خربزه لرز پای باید کی تا -

 شده تبدیل گلویش روی بغض یک به خاطرات هجوم. لرزیدندمی همدیگر روی هایشدندان

 یک مانند کند؛ بهتر کمی را حالش حداقل تا ترکیدمی نه و رفتمی بین از نه که بغضی. بود

 را او که نداشت جان هم بختک آن حتی چرا. بمیرد که زمانی تا فشُردمی را گلویش بختک

 بِکُشد؟

 !بره زبونم زیر از خربزه اون طعم که وقتی تا -

 بلند جایش از و کرد اخمی. انداخت نگاهی اپل گوشی صفحه به و کرد قطع حرفبی را تماس

 خردش خودش سر در محکم خواستمی که ایآینه همان. انداخت نگاهی قدی آینه به. شد

 نشان را خودش رسیدن خط ته به را، خودش نابودشدن را، خودش خردشدن آینه اما کند؛
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 حفظ را خود جذابیت هم باز اما بود؛ رفته گود انگشت بند دو اندازه به هایشچشم زیر. دادمی

 صورتی سوی به رنگش و بود خورده ترک هایشلب. بود سفیدتر همیشه از پوستش. بود کرده

 از بعد و کشید هایشدست با را موهایش. کشید موهایش روی را دستش. رفتمی ـمرنگ*کـ

 یملکه یک او. بود شده فراموش که بود هاسال او. کشیدمی تیر قلبش. کرد رها ثانیه چند

 حتی دیگر حال. نباشد ملکه کرد می آرزو که روزهایی آن بودند دور چقدر. بود شدهفراموش

 :کرد زمزمه لب زیر! کند آرزو توانستنمی

 .شدهفراموش زیبای -

*** 

 گیرنفس جذابیتش. کرد صاف تنش روی را رنگشمشکی مخمل پالتوی و شد خیره آینه به

. شد نمایان سفیدش پای مچ و کشید باالتر کمی را اشمشکی جذب کتان شلوار. بود شده

 عقب همیشه مثلِ اشمشکی شال. کند خودنمایی سفیدش ساعت تا داد باال را هایشآستین

 .بود گذاشته نمایش به را موهایش و بود

 حـرام هم لبخندزدن حتی. کشید تیر قلبش هایش،لب شدنکج با اما بزند؛ لبخندی کرد سعی

 با. دوخت در به و برداشت آینه روی از را نگاهش. شد باز بدی صدای با اتاق در. بود شده

 سامسونت کیف و شد اتاق وارد ارکیده کرد؟می چه اینجا او. کرد اخمی ارکیده دیدن

 .انداخت تخت روی را رنگمشکی

 .بودی خواسته که پوالیی اون اینم! بیا -

 انتظار. رسید دستش به کردمی را فکرش که آنچه از زودتر چقدر. کرد نگاه کیف به اخم با

 تا شدمی کی. بود بدتر تنبیهی هر از جدید مأموریت این اما شود؛ تنبیه رفتنش خاطربه داشت

 تنبیه نکرده کار خاطربه که بود چهارسال شد؟می خالص تنبیه همه این دست از همیشه برای

 .شد تنبیه او و داد انجام فرهاد که کاری بود؛ شده

 .بری تونیمی. خب خیلی -

. بود شده خشک گلویش و رفتمی ضعف گشنگی شدت از دلش. بست را هایشچشم

 سمتبه. برداشت رنگمشکی دراور روی از را هایشدست و داد فاصله هم از را هایشپلک
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 روی را هایشانگشت. کشید مشکی سامسونت کیف روی آرام را دستش و کرد حرکت تخت

 گوشه تلخ لبخندی تراول بسته چندین دیدن با. کرد بازش حرکت یک با و گذاشت قفل قسمت

 تخت روی و بست را کیف در. بود باخته هاتراول همین به را اشزندگی هم او. نشست لبش

 آینه شکستن به قبل از بیشتر. شد خیره هاپارکت به و گرفت دستانش درون را سرش. نشست

 کشید،می رخش به را ودشخ شکستن که را ایآینه توانستمی کاش ای. کردمی فکر اتاق

 !بشکند

*** 

 افسوس خود حال به اتاق در پیش چنددقیقه همین که انگارنهانگار آمد؛ پایین غرور با هاپله از

. بود شده خیره تلویزیون به سردی با و بود انداخته پایش آن روی را پایش ارکیده. خوردمی

 او، کفش هایپاشنه صدای شنیدن با بودند؛ صبحانه یسفره چیدن مشغول زهرا و جمیله

 این طبق زهرا اما کرد؛ نثارش خیریبه صبح لبی زیر جمیله. آوردند باال را سرشان سریع

 و کند باز دهان تا خواستمی اتفاقاً! نه بزند، حرفی نخواهد دلش اینکه نه. نزد حرفی چندسال

 به چون بودند؛ بریده را زبانش که بود سالسه. توانستنمی اما بگوید؛ ناسزا او به توان تمام با

 اطالعات اینکه هم شاید و بود غلط بیشترشان که هرچند. بود داده را باند اطالعات هاپلیس

 .بود شده هاسگ خوراک وگرنه بود؛ شده او ماندنزنده باعث بود غلط

 حرف زیاد چهارسال این در هم او. کرد حرکت صبحانه میز سمتبه و شد بلند جایش از ارکیده

 پرتاب دلسا سویبه که بود نفرتی از پر. بود ناگفته هایحرف از پر هایشچشم اما زد؛نمی

 :پرسید و کشید عقب سمتبه را چوبی صندلی دلسا. شدندمی

 کجاست؟ مهراد -

 به و کرد بلند را سرش. ریخت عطریخوش چای هااستکان داخل و برداشت را قوری جمیله

 پیدا ناگهان و شدمی غیب سریع ماند؛می جن مانند مهراد. شد خیره دلسا سبز هایچشم

 آخر داد،می تمام تلخی با را جوابش هم مهراد و گفتمی جن آقای او به همیشه ارکیده. شدمی

 حداقل. کردندمی فکر آینه شکستن به دلسا مانند شاید و رفتندمی اتاقشان به هردو هم سر
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 اما بود؛ شکسته مشت حرکت با را اتاقش باالی یآینه دوبار که داشت جربزه قدرآن ارکیده

 ...دلسا

 :داد جواب و نشاند هایشلب روی زوری لبخند جمیله

 .رفتند زود صبح آقا -

 نگاه دلسا به حداالمکان تا کردمی سعی. گذاشت کنارش و برداشت سبد داخل از را نان ارکیده

 دستبهسینی بعد و گذاشت ارکیده دلسا جلوی را چای زهرا. نشود بیشتر نفرتش تا نکند

. انداخت پذیرایی به نگاهی دلسا. کرد حرکت بود خانه شرقی ضلع که آشپزخانه سمتبه

 تلویزیونی و کرم ابریشمتمام هایفرش رنگ،ایقهوه و کرم هایپرده کرم، سلطنتی هایمبل

. افزودمی عمارت زیبایی به ای،قهوه مخمل هایکاناپه. داشت قرار هال راست سمت که

 :کرد زمزمه لب زیر و زد لبخندی

 .مسعود به بندازم رو برم نیست الزم خوبه؛ اینجا امشب برای -

 به دلسا. ریخت میز روی آن چای از کمی که جوری کوباند؛ میز روی محکم را فنجان ارکیده

 که صدایی با و گرفت دلسا سمتبه را چاقو ارکیده. انداخت باال را ابرویش و کرد نگاهی فنجان

 :گفت بود شده دورگه خشم از

 هر! بشه باز عمارت این به کاراتون پای نمیدم اجازه. نمیشه گرفته جشنی هیچ اینجا امشب، -

 .بکن اینجا از بیرون بکنی خوایمی که کاریـثافت*کـ

! کیست دلسا که بود نشده اشحالی هنوز انگار گرفت؟می تصمیم او برای ارکیده. کرد اخمی

 حدس. شد خیره ارکیده پرنفرت هایچشم به موشکافانه نگاهی با و انداخت باال را ابرویش

 زد پوزخندی. گذاشتنمی زنده را او هم لحظه یک حتی بود، باز ارکیده وبالدست اگر که زدمی

 .شد خنده به تبدیل کمکم و

 .بخندون رو من کم! بابا بردار دست بگیری؟ رو من جلوی خوایمی تو وقتاون -

 :داد را اخطارش آخرین و کرد حرکت در سمتبه محکم هایقدم با و شد بلند جایش از ارکیده

 !بشه عزا به تبدیل که کنممی کاری بشه، برپا اینجا جشنی امشب اگر زدم؛ رو حرفام من -
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 دانستمی خوب. نداد ارکیده به هم اهمیتی و شد اشصبحانه خوردن مشغول آرامش با دلسا

. ارکیده رفتارهای تمام به توجهیبی است؛ توجهیبی کند، عصبانی را ارکیده اینکه راه تنها که

 اما نشود؛ کارشهیچ هم دلسا طرف از توجهیبی با که بود کلفتپوست قدرآن ارکیده که هرچند

 .بود بهتر که چیزهیچ از

 خوبی به توانستمی. گرفت را هایشگوش دختران و پسران فریادوداد و جیغ صدای با 

 مایع آن از پر هایام*ج که پسرانی دختر. کند تصور را رقصیدندمی هم با که پسرانی و دختران

 آن در خدایی که بودند بـرده یاد از و نوشیدندمی هم سالمتی به و گرفتندمی باال را شدهحـرام

 .هاستآن به نگاهش باال

 با آینه در دختری. نگریستمی رویشروبه یآینه به بود، زده چمباتمه تخت روی که طورهمان

 را قبل جذابیت دیگر و بود شده تیره دختر عسلی هایچشم. بود شده خیره او به سرد نگاهی

 به عجیبی میل. برداشت آینه داخل یشکسته دخترک از نگاه و برچید را هایشلب. نداشت

 حالت به و بود شده گرفته قاب چوب، با دورش که ایآینه. داشت آینه یشیشه شکستن

 .کرد فکر پیر مرد آن پیشنهاد به قبل از بیشتر. بود شده گذاشته دراور روی دایرهنیم

 !نبود عجیبی چیز. بود شده موفق دلسا هم باز

 به داشت؛ نیاز. کرد حرکت پاتختی روی ظرف داخل هایبطری سمتبه و شد بلند جایش از

 لیوان داخل و کرد باز را بطری در. داشت نیاز بود، شده سلب او از بود هاسال که آرامشی

 گیج سرش. بود کرده خالی و پر را لیوان چندبار دانستنمی. کشید سر حرکت یک با. ریخت

 از گذشته هایصحنه یهمه. دارد نگه را خود تا گرفت چوبی دراور گوشه را دستش. رفتمی

 اصالً تلخ؟ از ترتلخ یا بود تلخ. دید دوباره را تلخش یگذشته. گذشتندمی هایشچشم جلوی

 تا گذاشتندمی هم روی را اسپرسو صدها باید. بود مفهومبی لعنتی یگذشته آن برای تلخ کلمه

 یک مانند. پیچیدمی سرش در مرد های حرف. دادمی نشان آن با را تلخی از کمی فقط کمی،

 گند به را اشزندگی که کسانی از انتقام. خواستمی انتقام او خواست،می خون که آشامخون

 امنیت احساس تازه داشت، را امید او! همه از فرهاد، از دایان، از دلسا، از انتقام. بودند کشیده

 داشت، خبری او از که بارآخرین... امید! آن پای ریخت اسید دلسا که بود زده جوانه وجودش در
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 که بود مطمئن. بود بد چندروز تا حالش و شنید را ازدواجش خبر که هنگامی. بود پیش سالسه

 .بوده مریضش ذهن خیاالت هاآن یهمه انگار اما دهد؛می نجاتش و کندمی پیدا را او امید

 صدای. شودمی او غم از پر اتاق وارد کسی چه دانستنمی شنید، را اتاق در شدنباز صدای

 :شنید را مهراد مبهوت

 !کنی؟می کارچی داری ارکیده -

 :داد جواب کشیده لحنی با. گرفت مهراد سوی به را پر لیوان

 نیست؟... نی معلوم بگی خوایمی یعنی -

 دستش ارکیده. کند بلند را او تا گرفت را ارکیده بازوهای زیر و داد تکان تأسف عالمت به سری

 زمزمه شد،می دیده بغض اعماقش در که ایخنده با. خندید بلند و انداخت او ـردن*گـ دور را

 :کرد

 !خورده گرگه رو اومدممی شیرین... دهنش به باید من که بزی کنم فکر... مهراد دونیمی -

 داخل حمام سمتبه و گفت ی«نچنچ» لب زیر مهراد. کشید موهایش داخل را دستش خنده با و

 روی بدی صدای با و افتاد زمین روی بر محکم لیوان و شد شل ارکیده دست. کرد حرکت اتاق

 زیاد قدرآن پایین موزیک و آهنگ صدای که کرد شکر را خدا. شکست سفیدرنگ هایپارکت

 .رسیدنمی هاآن گوش به لیوان شکستن صدای که بود

 باز را یخ آب دوش. انداخت وان داخل حرکت یک با را ارکیده و کرد باز را حمام رنگایقهوه در

 و بودند خیس کمی حمام دیوارهای. نشوند خیس هایشلباس تا گرفت فاصله وان از و کرد

 یخ آب شوک شدت از ارکیده. بوده حمام در او پیش ساعت یک همین که بود آن از نشان

 :گفت و کشید ایخفه جیغ شدند، باز هایشچشم

 !زدم یخ ببند، رو لعنتی این -

 با و زدمی نفسنفس ارکیده. شد خیره ارکیده خیس موهای به و بست را آب شیر مهراد

 از تا کشید باال را خودش کمی. نرود فرو آب در تا بود گرفته را وان دیوار زور به هایشدست

 تأسف نهایت با مهراد. بود سرد آب از بیشتر بیرون هوای اما نزند؛ یخ آب سردبودن شدت

 :گفت
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 !نیستی هم بشوآدم نیستی، آدم اینکه بر عالوه -

 سفید یحوله مهراد. بودند چسبیده تنش به هایشلباس. شد بلند وان از زناننفسنفس ارکیده

 :گفت. کرد برخورد ارکیده موهای و صورت به شدت با که کرد پرت سمتشبه را

 .نکن خریتی همچین دیگه. بیاره لباس برات فرستممی رو زهرا -

 دیوار یگوشه از. بود باریاسف وضع. انداخت سرسری نگاهی اتاق به. شد خارج حمام از و

 حرکت یک با و لغزید دستگیره روی دستش. نکند برخورد پایش به لیوان هایشیشه تا گذشت

 دیده کسی راهرو طرف هردو در. آمد بیرون بعد و کشید راهرو داخل به سرکی. کرد باز را آن

 .رفت پایین هاپله از و کرد صاف را کتش. بود اششانسیخوش از این و شدنمی

*** 

 

 

 سالن گرمای. داد هل داخل سمتبه را در و قورت را دهانش آب. انداخت چوبی در به نگاهی    

 نگاهش. کشید سفید هایسرامیک روی آرامآرام را هایشقدم. کرد برخورد سردش پوست به

 و او بین نگاهش. کردمی دود سیگار و بود نشسته او رویشروبه که دوخت شومینه به را

 ساعت و قیمتگران بافتدست فرش بود، سالن از ایگوشه که ایکاناپه. زدمی دودو سیگارش

 باال طبقه آن به قدرآن. بود دیگری دنیای باال طبقه عوض در بودند؛ خانه داخل وسایل تنها قدی

 سفیدرنگ، سلطنتی هایمبل. بود کرده حفظ را وسایلش تمام کامل طوربه که بود رفته

 با تابلوهایی بود، هماهنگ هامبل با رنگشان و بودند شده چیده سالن دورتادور که هاییفرش

 .مختلف خدایان و الهه از هاییمجسمه و مختلف حیوانات تصویر

 :شنید را صدایش    

 !کردی دیر -    

 دقیقه یک هر که بود رفته یادش! دقیقهپنج فقط شد؛ خیره دیوار یگوشه قدی ساعت به    

 زندگی توانمی هم و بخشید زندگی توانمی هم دقیقه یک در. کند عوض را آینده یک تواندمی

 :کند جدی را لحنش کرد سعی و کشید نفسی. گرفت را
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 .اومدم که باالخره -    

 به آنکه جای به و ایستاد کنارش. کردمی دور را سردی شومینه آتش. کرد حرکت او سمتبه    

 بخشیلـذت گرمای و شد دور بدنش از آرامآرام سرما. کرد نگاه قرمز آتش به شود، خیره او

 .بود سردی از بهتر داشت؛ دوست را گرما. گرفت را یخ احساس آن جای

 خبر؟ چه خیالخوش یملکه اون از -    

 و انداخت پایش آن روی را پایش. کرد خوش جا سالن مبل تنها روی و زد صداداری پوزخند    

. انداخت فنجان به نگاهی. برداشت بود شده گذاشته قبل از که را میز روی یقهوه

 رنگ با جالبی هارمونی بود، شده گرفته کار به فنجان روی که رنگیطالیی هایکاریظریف

 .داشت فنجان سرخ و سفید

 مثالً! هه. نفهمیدم چیزیهیچ و خودشم مثل منم کنهمی فکر احمق. نیست خاصی خبر -    

 .زرنگه

 دورش رنگشخوش بلوند موهای. شد خیره ارکیده عسلی هایچشم به و کرد بلند را سرش    

 .بود انتقام نام به حسی و نفرت از پر هایشچشم و بودند شده ریخته

 و دلسا مانند نبود؛ بیش ایبازیچه ارکیده. شد بلند جایش از و گرفت سیگارش از کامی    

 همه بقیه. بود خودش اصلی مهره. بودند بازیچه یک هاآن یهمه. دلسا مانند نفر هزاران

 .نسوزد خودش تا بودند مانعی هاآن. داشتند حضور بازی در هنوز که بودند سوخته هایمهره

 :کرد زمزمه جذاب لحنی با ارکیده. کردمی حس پهنش هایشانه روی را ارکیده دست    

 رو زندگیم اون. ببینم رو لعنتی اون هرروز که ندارم تحمل دیگه من رسه؟می وقتش کی -    

 رنگ هم لحظه یه حتی خوادمی دلم بگیرم؟ رو زندگیش تونممی من کی پس گرفت، ازم

 توی روز یه دارم آرزو. بده نجاتش نتونه کسی و بسوزه آتیش توی من مثل نبینه، رو آرامش

 !قبر توی کنم؛می تصورش رؤیاهام توی هرشب که ببینمش وضعیتی

 موج ارکیده هایحرف در که را نفرتی! خواستمی را همین. شدند کج پوزخند به هایشلب    

 نقشه این برای سالچندین او. خواستمی را ارکیده جانب از دلسا خیالیبی. خواستمی زدمی

 و رسیدمی کارش سزای به زودیبه بود، بـرده بین از را آتش که کسی آن. بود کشیده زحمت
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 شود؛نمی نابود آتش! است ترقوی همه از آتش که کرد نخواهد فراموش کسهیچ ابدیت تا

 .بخواهد خودش که این مگر

 گاههیچ داشت آتش با را سختی روزهای چه اینکه بود؛ سخت برایش گذشته یادآوری    

 ماند، که کسی تنها کردند؛ رها را آتش و او راحت چه مادرش و برادر. کندنمی فراموش

 در آتش کردند؛ فکر هم درست و گرددنمی باز دیگر آتش که کردندمی فکر همه. بود خواهرش

. داشت فرق او ولی داد؛ دستش کار بودنعجول حد از بیش سوخت، خود طمع و حرص آتش

 .بود بارزش خصوصیات از یکی کارکردن آرامآرام

 شیخ که وقتی نره، یادت قرارمون البته! رسهمی هم موقع اون زود خیلی ارکیده، زودیبه -    

 .رسیمی هاتخواسته به هم تو کنه، قبول رو من هایدرخواست عبداهلل

. شد خیره رویشروبه قدی یپنجره به. گرفت فاصله او از و کرد نگاه او به دودلی با ارکیده    

 خوبی به. بود جا هزاران فکرش اما دیدند؛می را رویشروبه باغ داخل هایدرخت هایشچشم

 اما برگردد؛ آتش قدرت تا کند قربانی را نفر هزاران باید نقشه این برای که کردمی حس

 ...هایشقربانی

 رنگزرشکی هایکاناپه روی از را کیفش ارکیده. درآمد فکر از ارکیده هایقدم صدای با    

 :کرد زمزمه و برداشت

 کردی؟ هماهنگ باهاشون. میام بعد بذارم، رو وسایلم اتاق توی میرم -    

 بود الزم اگر حتی را، همه. برداشت جعبه داخل از سیگاری و داد تکان تأیید عالمت به سری    

 برای اما نداشت؛ وجود آتشی دیگر که هرچند. بازگردد آتش تا کردمی قربانی هم را خودش

 .زدمی چنگ ریسمانی هر به باید قدرتش ماندهباقی آوردندستبه

    *** 

 انگیزنفرت. انداخت خودش به نگاهی آینه رویروبه. زد تن و چنگ تخت روی از را لباسش    

 بسته و باز را سبزرنگش هایچشم. دانستمی دیگری هرکس از بهتر را این هم خودش! بود

 :گفت لب زیر و کرد فوت را نفسش موبایلش، زنگ صدای شنیدن با. کرد

 .شده چی نیست معلوم باز -    
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 سابقه حالتابه. کشید نفسی کرد،می خودنمایی گوشی صفحه روی که مهراد اسم دیدن با    

 مهراد. باشد راه در خوبی اتفاق و بیفتد قیمتشگران گوشی صفحه روی مهراد اسم که نداشت

 .دادمی نشان کارهایش با را خودش نداشت؛ ودمشاخ که نحسی! بود نحس برایش همیشه

 !بگو -    

 موج صدایش در کالفگی و زدمی نفسنفس شدتبه کهدرحالی و تندتند عجله، با مهراد    

 :داد جواب زد،می

 .ریخته هم به چیزهمه شرکت، بیا. داده خبر پلیسا به یکی رفته، لو محموله -    

 تلقتلق. بود گرفته فرا را شرکت وحشتناک سکوتی. داشتبرمی قدم راهرو داخل عجله با

 استرس و بود رفته باال قلبش ضربان. شکستمی را خوفناک سکوت این هایشکفش یپاشنه

 .بود کرده رخنه وجودش تمام در

 کف. کرد باز را در و گرفت پایین سمتبه را دستگیره و کشید نفسی. رسید کنفرانس اتاق به

 یهمه اگر چه؟ برود باد بر چیزهمه اگر ترسید؛می چیز یک از. بودند کرده عرق دستانش

 چه؟ برود هدر به تالشش

 گرفته هایشدست میان در را سرش و بود نشسته رنگایقهوه نرم هایصندلی روی مهراد

 او به همیشه که اتاق دکوراسیون حتی. بود افتاده رویشروبه میز روی پرونده چندین. بود

 که گذاشت پارکت روی را پایش. کردمی وارد او به نظیربی استرسی حال هم دادمی آرامش

 او به خستگی از پر نگاهی و کند بلند را سرش مهراد شد باعث کفشش یپاشنه صدای

 .بیندازد

 .رسوندم رو خودم عجله با رفته لو محموله گفتی وقتی مهراد؟ شده چی -

 روی پوزخندی. لرزیدندمی صدایش مانند قلبش و دست. بود ترس و استرس از پر صدایش

. چرخیدمی او صورت روی هایشچشم. ایستاد دلسا رویروبه. کردمی خودنمایی مهراد هایلب

 میز روی و کرد مشت را دستش. بود شنیده حالتابه که بود سؤالی ترینمسخره این نظرش در

 .کوباند

 ...رو شونهمه و فهمیدن پلیسا. رفته لو محموله گفتی که طورهمون -
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 چندماه که ایمحموله گفتمی گفت؟می چه دلسا به. شد حبس ـینه*سـ در نفسش. نداد ادامه

. کرد حرکت در سمتبه و گذشت کنارش از مهراد است؟ رفته هوا به کشیدی نقشه برایش

 :شد پخش اتاق در صدایش

 که شدن متوجه کجا از شرکت این کارکنان فهمیدی؟ کجا از تو اصالً داده؟ خبر پلیس به کی -

 کنن؟می پچپچ دارن همه

 تا برنگشت مهراد. رفت بود شده کوبمیخ سرجایش که مهرادی سمتبه جلوتر قدم چند

 را اسمش اگر. کردنمی کار ذهنش بدهد، جوابی توانستنمی. ببیند را دلسا منتظر هایچشم

 طورهمان. بود کرده ظلم دلسا حق در آورد،نمی اگر و بود شکسته را شاندوستی پیمان آورد،می

 :پرسید بود او به پشتش که

 .گفته هم شرکت کارکنان به گفته؛ من به که همونی بگه؟ تونهمی کی نظرتبه -

. کرد حرکت قدی پنجره سمتبه و کرد پرت مبل روی را کیفش. کرد تنگ را هایشچشم

 :کرد زمزمه و کشید بودند شده ریخته بیرون شالش از که اشفرشده موهای داخل را دستش

 کنه؛می ـیانـت خــ بهم که کنم قبول خوامنمی. بوده اون کار که کنم فکر بهش خوامنمی -

. تونهنمی اما دشمنم؛ یه نظرش در من و کرده فراموش رو موندوستی که وقتهخیلی اون هرچند

 حدیازبیش سود هم خودش برای معامله این. بکنه رو کار این بخواد که نیست بد قدراون

 !غیرممکنه این! نداره امکان. داشت

 :گفت تنها و کرد باز را در مهراد

 .درمیارن رو دوستی ادای که دوستاییه ما مشکل نیستن، دشمنامون ما مشکل -

 و انداخت ویرانی به رو دلسای به کوتاه نگاهی خروج، از قبل اما رفت؛ بیرون در چهارچوب از

 .بست محکم را در بعد

 نحیفش اندام به شیشه خنکی. کشید عمیق نفسی و چسباند خنک یشیشه به را اشپیشانی

 متوجه است هنوز که هنوز. کرد فکر مهراد یجمله به و داد قورت را دهانش آب. کردمی نفوذ

 :کرد زمزمه! دوست یک نقاب در دشمن یک هم شاید دوست؟ یا بود دشمن او بود نشده

 آخه؟ کردم کارتچی من تو؟ یا منم مشکل برسی؟ کجا به خوایمی کنی؟می کارچی داری -
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. نداشت را دوستش خنجرهای طاقت. کشیدمی تیر قلبش. کوبید شیشه روی آرام را مشتش

 :کرد زمزمه. کنندمی نابود را اشزندگی دارند راحت چقدر ببیند که نداشت طاقت

 !ـیانـت خــ پشت ـیانـت خــ -

 لحن کرد سعی و گرفت را ایشماره. برداشت را اشگوشی و کرد حرکت کیفش سمتبه

 ادامه ماجرا این اگر. شوند باخبر وضع این از بقیه گذاشتمی نباید. کند حفظ را سردشخون

 بود؛ نشده دیر زیاد هم حاال. خواندمی را هایشزحمت و خودش فاتحه باید کرد،می پیدا

 .کند جبران جوری توانستمی

 بله؟ -

 :گفت و زد مضحکی لبخند. کرد پالتویش جیب داخل را دستش. داد قورت را دهانش آب

 کن مأمور رو نفر چند. دارهبرمی و برداشته که قدمی هر خوام،می رو هاشتماس تمام پرینت -

 اتفاق دیدی اگه. مهراد کن رسیدگی بهش خودت فعالً. بگیرن نظر زیر رو هاشفعالیت تا

 باشه؟. بده خبر بهم میفته داره مهمی

 :شد اندازطنین دلسا گوش در صدایش. شد حاکم سکوتی

 سهراب؟ مرگ از پس نوشدارو اما باشه؛ -

 :داد جواب اشجدی لحن همان با. نشست ظریفش یچهره روی اخمی

 !برس کارت به تو -

 به و نشست چرخان صندلی روی. کرد پرت کیفش داخل را موبایل و کرد قطع را تماس بعد

 امکان هرآن که کند فکر این به خواستنمی. کردمی حل را مسئله این باید. شد خیره هاپرونده

 بر در را اتاق تمام فریادش صدای شود، وارد او و کند برخورد دیوار به شدت با اتاق در دارد

 جز نبود خبری او از بعد ساعتی تا اما برود؛ و ریزد هم به را چیزهمه هم آخر در و گیرد

 تو از ارزشش چون برگردونی؛ رو محموله اون که بهتره»: بود بدتر دعوا صد از که اسیاماس

 «!بیشتره

*** 
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 زانوهایش لرزش از توانستمی که جایی تا. گذاشت چوبی هایپله روی بر محکم را هایشقدم

 که دانستمی فقط رود؛می باال هاپله از نیرویی چه با و چگونه دانستنمی. کردمی جلوگیری

 رسید، که پله آخرین به. است کرده خالی ارکیده روی را حرصش تمام االن تا شکبی مهراد

 :رسید گوشش به سالن چپ سمت از مهراد وفریادداد صدای

. بردار کینه این سر از دست برسی؟ خوایمی کجا به کارات این با! کن بس ارکیده، کن بس -

 شدی؟ عوض یهو خورد صورتت به سیلی دوتا! رسینمی جاییهیچ به

 که دانستنمی مهراد. کرد حرکت رنگایقهوه اتاق در سمتبه و داد قورت را دهانش آب

. دانستنمی هم دلسا. است کرده تحمل را تنش روی بر سیلی هزاران بلکه نه، سیلی دو ارکیده

 .دید خود چشم به را مرگ و شد شکنجه رفت، زندان به ارکیده که دانستندنمی مهراد و دلسا

 .مهراد اتاق آن از بعد و بود اتاقش رویروبه درست ارکیده اتاق. کرد لمس را دستگیره

 نداره ربطی تو به فهمی؟می کنم،نمی کارچی و کنممی کارچی من که نداره ربطی هیچ تو به -

 تگذشته به کمیه نصیحت، تو به من از. نیستم کی با و هستم کی با پلکم،می کی برودور من

 هستی؟ االن که اینی به کرد تبدیل رو تو کی انداخت؟ باتالق این توی رو تو کی ببین! کن نگاه

! کُشت رو معصومه که وایمیستی کسی پشت داری گیری؟می رو دختره اون طرف داری

 !دلساست دختره اون! رو برتودور ببین مهراد، کن باز رو چشمات

 اصالً بود؟ شده گونهاین ارکیده که بود کرده کارچه. لرزاند را قلبش ارکیده نفرت از پر صدای

 هر آرزوی دلسا که دانستمی ارکیده دلسا؟ بود؟ کشته را معصومه کسی چه بود؟ شده چه

 .دیگر دانستنمی دانست؟می مُرد؟می هم خودش انفجار آن در که است این اشلحظه

 رویروبه خشم با ـینه*سـبهدست ارکیده. کرد باز را اتاق در و کشید پایین به را دستگیره

 مهراد. بود هزار روی قلبش ضربان. برداشت دو آن سمتبه قدمی. بود ایستاده مهراد

 اعماق در که هرچند کند؛ آرام را خودش کرد سعی و کشید عمیقی نفس. بازگشت سمتشبه

 .ببیند را ارکیده هایحرف أثیرت توانستمی چشمانش

 دلسا؟ کنیمی کارچی اینجا تو -
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 یپاشنه. کرد حرکت بود، شد خیره او به نفرت حس از لبریز چشمانی با که ارکیده سمتبه

 :کرد زمزمه. کردمی ایجاد هاپارکت روی آرامی «تلق» صدای کفشش

 !نکرده حمله هنوز که دشمنیه واقع در دوست، یه دادی یاد بهم که ممنونم -

. کرد نگاه داشت افتضاحی وضع که اتاق به زیرچشمی. کرد حرکت اتاق در سمتبه و گردعقب

 روی ارکیده شال و مانتو و بودند افتاده زمین روی بالش و ملحفه بود؛ ریخته هم به چیزهمه

 :کرد زمزمه و داد قورت را دهانش آب. بودند شده پرت صندلی

 برای راهی تونستی اگه. نوشتن جوریاین رو ما سرنوشت! اسیریم ما نخوای، چه بخوای، چه -

 .خوشبختی وقتاون کنی، پیدا سرنوشتت دورزدن

 و کشید دراز تخت روی کرد، باز را اتاقش در چگونه نفهمید. کوباند هم به محکم را اتاق در و

 .کند پیدا خواب در را آرامش بتواند حداقل تا رفت فرو خواب به

*** 

 باریک یلوله به. نداشت را اطرافیانش هایحرف یحوصله. فرستاد آسمان به را سیگارش دود

 چندسال. ترسیدندمی او از همه. بود گرفته فاصله همه از. انداخت نگاهی سیگار سفیدرنگ

 بود؟ نبود؛ گونهاین که پیش

 هان؟ تو؟ کجایی -

. کرد خوش جا رویشبهرو دختر. انداخت نگاهی دخترک ظریف اندام به و کرد بلند را سرش

. شد خیره او به و زد اشچانه زیر را دستش انداخت، هم روی ناز با را تراششخوش پاهای

 :گفت ـواگرانه*اغـ لحنی با و زد زیبا لبخندی

 .فکری تو -

 هایچشم. کردمی گیرنفس را جذابیتش بودند، شده ریخته دورش که رنگشمشکی موهای

 آن جای. گرفتنمی را او جای هم باز اما بخشید؛می زیبایی صورتش به رنگشمشکی درشت

 دختر این تنهانه. گرفتنمی هرگز را جنگل مانند درشت هایچشم و ایقهوه موهای با دخترک

 و بود معصوم نه ایموقهوه دختر آن. گرفتندنمی را او جای جهان دختران تمام بلکه رویش،روبه

 رسیدن برای. کند خود عاشق را مرد این بود توانسته خوبی به فقط او داشت، خاصی زیبایی نه
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 چشم جلوی دنیا فهمید تازه کرد، ترکش که وقتی و رفت سبزچشم دختر آن پیش هدفش، به

 !چه یعنی شدنسیاه

 :گفت و کرد اخمی. کرد خم او سوی به را خود دخترک

 سحر؟ کنیمی کارچی داری -

 کمی. انداخت زمین روی و کشید او انگشتان از را سیگار. نشست صاف و زد لبخندی سحر

 :گفت ناز با. شود ترنزدیک او به تا کشید جلوتر را فانتزی صندلی

 !نکش سیگار نکش؛ -

 سرامیکی هاینرده روی را دستش. کرد حرکت بالکن سمتبه و شد بلند جایش از. نداد اهمیتی

 به و نگاه آن به خواب از قبل هرشب که آسمانی. شد خیره انتهابی آسمان به و گذاشت سفید

. راهش سر مشکالت تمام به بود، او انتظار در که ایآینده به. کردمی فکر شومش یگذشته

 بازویش سحر. کند حل توانستنمی را کدامهیچ که مجهوالتی و معادله از بود شده پر ذهنش

 :گفت نیاز و ناز از پر لحنی با و گرفت را

 ....شهریـ کنی فکر من جز چیزی به نباید منی، پیش که وقتی -

 :کرد قطع را سخنش تمسخر از پر لحن با و کشید بیرون سحر دستان از را بازویش

 اینجایی؟ که داره خبر مسعود -

. کرد حرکت اتاق در سمتبه و گذشت او کنار از ایتنه با. انداخت پایین را سرش سحر

 :رساند سحر گوش به را اشزمزمه

 !نشو ماها مثل نشو؛ مسعود مثل نشو، من مثل. حیفی تو سحر، -

 :گفت دلش در و کشید آهی

 .نشو اون مثل -

 مسعود، هایمهمانی. شد خیره بیرون به و داد قرار اشتیره هایلب روی بر را سیگارش دوباره

 کند، روشن آنکه بدون را سیگار و انداخت اطراف به نگاهی. بود تحملقابلغیر سحر وجود با

 گذشته، به فکر ایلحظه بدون حتی توانستنمی... توانستنمی. کرد پرتاب بیرون سمتبه

 اشخانواده اعضای تمام که کسی آن. نبود قبلی آدم آن او، و بود گذشته سالچهار. کند زندگی
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 که دانستمی فقط بدتر؛ یا شده بهتر دانستنمی. بود شده عوض نبود، سوزاند آتش در را

 .کردمی خفه را او داشت وجدانعذاب

 یاد به. کرد احساس را نبضش. کرد لمس را پوستش کشید، گلویش روی بر آرام را دستش

 نبودند او خونهم اما بودند؛ نیلوفر خون از که کسانی یهمه و نیلوفر اش،دانهیکیکی خواهر

 یهمه بود؛ او تقصیر. کردمی حـرام اکسیژن داشت هنوز او اما نبودند؛ زنده دیگر هاآن. افتاد

 روی از را او خدا کاش ای و. بود او تقصیر بود، آمده جنگلیچشم دخترک آن سر بر که بالهایی

 !کند محو زمین

*** 

 *** 

 چشمش با و کرد قفل هم به را هایشدست. بود کرده خوش جا لبش گوشه مرموز لبخندی

 و بود بزرگ سالن. کردمی تعقیب رفت،می سالن طرفآن و طرفاین به عجله با که را دختری

 کردمی دنبال را دختر سختیبه و نکشید کار از دست اما بودند؛ زیاد بسیار درونش حاضر افراد

 بقیه از ترخاص تیره آبی شلوارلی و رنگمشکی مخصوص کت آن با که هرچند نکند؛ گم را او تا

 درشت هایچشم و بودند کرده احاطه را دورش دختر رنگمشکی موهای. رسیدمی نظربه

 تا لـَخت حالت به موهایش داشت، برف مانند سفید پوستی. زدمی برق چندمتری از سیاهش

 .بود ناآشنا شخصی با زدنحرف مشغول دست در لیوانی با و رسیدمی ـمرش*کـ

 شانس به. نشست کنارش شخصی. نوشید را آن داخل محتویات از ایذره و آورد باال را ام*ج

 پیدا یکی کلهسرو بشود، کارش مزاحم کسی خواستنمی که هرموقع. فرستاد لعنت بدش

 .شدمی

 !اینجاست کی ببین اوو، -

 :گفت ساختگی تعجبی با و برگشت کلفت و بم صدای سمتبه

 بیای؟ گذاشت چطوری فرزاد کنی؟می کارچی اینجا تو! حامد؟ -

 باید ابروهایش فرزاد نام شنیدن با که انگارنهانگار. کرد ـلقه*حـ او دور را دستش و خندید

 .بروند هم درون



 

 

31 

 

  استراتژی تلخ نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

DENIRA 

 صفر، امتیاز از که کنه کاری تونهمی مقابلت طرف از ضعفنقطه داشتن وقتا بعضی... خب -

 .صد به برسی

 درشت هایچشم و بود کرده هدایت باال به را رنگشمشکی موهای. شد خیره او به مهراد

 دختر به و گرفت او از را نگاهش. کردندمی توجهجلب دیگری هرچیز از بیشتر سبزرنگش

 زمزمه و کشید سوتی کرد،می دنبال را دختر هرقدم که مهراد هایچشم دیدن با حامد. دوخت

 :کرد

 شدی؟ طالبش -

. اطرافش دخترهای یهمه مانند بود؛ ساده دختر یک دختر آن بود؟ شده طالبش کرد، اخمی

 یا خاصش؟ تیپ سیاه؟ درشت هایچشم و رنگمشکی موهای طالب شد؟می او چیز چه طالب

 او. نداده چیزیهیچ و کسهیچ به دل چهارسال که ستمردی او نه؛ چشمانش؟ درون غرور آن

 زهرابهشت به یواشکی کند، وقت که هروقت هاشب است، هنوز که هم هنوز که ستکسی

 کرد اصرار چقدر. شودمی خیره سیاه قبر سنگ به هاساعت و عزیزش قبر سر نشیندمی رود،می

 داد؟می گوش او حرف به کسی چه اما باشد؛ سفید قبر سنگ تا

 :گفت پوزخند با حامد

 !موندی معصومه پای هنوزم که نبود یادم اوه -

 حامد تهسروبی هایحرف با را اعصابش خواستنمی. نوشید را آن از ایذره و آورد باال را ام*ج

 به خواستندمی انگار همه روزها این. داشت را او کردنعصبانی قصد انگار حامد اما کند؛ خرد

 :گفت و رفت فرو سفیدرنگ راحتی مبل درون بیشتر حامد. بریزند هم به را اعصابش طریقی

! سوزهمی حالت به دلم بخوای، رو راستش یعنی! احمقی یه تو من نظر از اما نشو؛ ناراحت -

 !شدی انگیزرقت خیلی

 و هستند اراجیف مشت یک فقط هاحرف این که کرد تلقین خود به. فشرد دستش در را ام*ج

 اهمیتی هاحرف این به نباید هرگز نه؛. گرفت دندان را هایشلب و بست را چشمانش. بس

 .کردمی حفظ را خود سردیخون باید. بدهد



 

 

32 

 

  استراتژی تلخ نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

DENIRA 

. خورد مهراد مشام به تندش بوی. برداشت رویشروبه سینی درون از امی*ج و شد خم حامد

 هایلب روی را سفیدش پیراهن آستین. سرکشید را ام*ج سریک. نبود خوددار گاههیچ حامد

 :داد ادامه بریدهبریده و کشید ـمرنگش*کـ صورتی

 براش داری تو و خوابیده خاک خروار یه زیر که چهارساله بیچاره یمعصومه اون پسر، آخه -

 .بگذرون خوش کمیه. گذشته چهارسال پسر، کن بس. کنیمی عزاداری

 هایشدست بند که دادمی فشار محکم را ام*ج قدرآن. نمانده انفجارش تا چیزی کرد می حس

. شنوندمی همه را قلبش ضربان کردمی حس. بود زده بیرون اشپیشانی رگ و شده سفید

 حال و کند نگاه چپ او به احدی هیچ بود نگذاشته بود، کرده محافظت معصومه از سالچندین

 مرگ راحت خیلی حامد. زدمی حرف مرگش درباره و آوردمی زبان به را نامش راحت خیلی حامد

 اما کند؛ قبول را آن تا بود تالش در چهارسال مهراد که چیزی داد، جلوه طبیعی را معصومه

 را، معصومه توانستنمی کند؛ فراموش را عشقش توانستنمی گاههیچ او. شدنمی موفق

 .ببرد یاد از را ذهنش و قلب یملکه

 چیزی تا شدمی خم میز سمت به که طورهمان و انداخت پایش یکی آن روی را پایش حامد

 :گفت بردارد،

 منم سر موهای از هاتقتل تعداد که تویی با شدمی حاضر بود، زنده معصومه اگه کنیمی فکر -

 خودش اندازه و حد در یکی با رفتمی حتماً! شدنمی حاضر برادرم، نه کنه؟ ازدواج بیشتره

. باشه نشده غرق کثیفی و ـناه گـ از پر باتالق این توی ماها مثل که کسی. کردمی ازدواج

 خودمم حتی. بود روش تو اسم اما خواستنش؛می خیلیا که دونستممی داشتم، خبر ازش دورادور

 ...دنبالـ مدت یه

. رفت فرو سکوت در سالن. ماسید دهانش در حرف سرش، وسط در درست ام*ج خردشدن با

 کردند؛می نگاه حامد و او به بودند، ـصیدن*رقـ مشغول پیست در که پسرهایی و دختر یهمه

 مغز. دادنمی فرمان مغزشان و نبود خودشان دست در کارهایشان کنترل که اندک ایعده جز

 تا کن خرد حامد سر وسط در را ام*ج که بود گفته او به فقط داد؛نمی فرمان درست هم مهراد
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 سفیدش پیراهن روی خون هایقطره. گرفت محکم را سرش حامد. نزند اضافی حرف دیگر

 .ریختندمی

 متریچندین از براقش سبز لباس. آمد هاآن سمتبه -الغر اندامی و بلند قد با پسری- فرزاد

 :گفت رسید که هاآن به. بود افتادن حال در ـمرش*کـ از رنگش،خاکستری شلوار و زدمی داد

 پریدید؟ همدیگه به باز ها؟بچه شده چی -

 خاطرات و یاد. کند تحمل را مزخرف جمع این دیگر توانستنمی. برخاست جایش از مهراد

 !لعنت حامد، به لعنت. گذشتمی هایشچشم جلوی از درست معصومه

 :کرد زمزمه نفرت با

 !بیرون بنداز اینجا از رو تأسف مایه این -

 و داشتبرمی را پالتویش سریع باید. کرد حرکت هاپله سمت به و گذشت فرزاد کنار از سریع

 .زدمی بیرون لعنتی فضای این از

 و انداخت او به نگاهی انزجار با فرزاد. بگوید چیزی توانستنمی ضعف و درد شدت از حامد اما

 :گفت لب زیر

 از رو لشت تن. رفت مهمونیم کل به زدی گند! بیا نکن؟ پا به شر اینجا میای نگفتم بهت مگه -

 !بیرون برو گمشو و کن جمع اینجا

 و کرد بودند هاآن خیره که جمعیت به رو فرزاد. فشردمی را سرش تنها و نگفت هیچ حامد

 :گفت

 .بدید ادامه تونیدمی نیست، مشکلی -

 :کرد زمزمه آرام فرزاد شد، برداشته رویشان از افراد نگاه سنگینی تقریباً که وقتی

 با ببین، اعصابش؟ روی میری چرا پس اینجان؛ دختره اون و مهراد دونیمی که تو احمق، آخه -

 چه دونیمی که خودت! ترسممی دایان از من ترسم،نمی دختره اون و مهراد از من. درنیفت اینا

 به برسه چه سوزه؛می حالش به دلم من که آورد دختره همین سر بالیی بارآخرین حیوونیه،

 !نابوده نابودِ انگار که خودش
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 رفت هایشدوست از یکی سمتبه سریع آن، از بعد و بود حامد به فرزاد هایحرف آخرین این

 .گذاشت تنها را حامد و

 تخت یک و جالباسی یک درونش وسیله تنها که متریبیست اتاقی. کرد باز را اتاق در مهراد

 را رنگشمشکی پالتوی عصبانیت با. اندکرده جمع را وسایل همه جشن برای که زد حدس. بود

 گوشش کنار درست را آشنا صدایی. گرفت قرار اششانه روی ظریف دستی که کرد تنش

 :شنید

 میری؟ کجا نشده؛ تموم هنوز مأموریتت -

 دهانش آب. داشتند قرار رویشروبه درست سبزرنگ درشت هایچشم. برگشت صدا سمتبه

 .باشد اینجا او که رسیدنمی هم فکرش به داد، قورت را

 اشتباه وجودش. کردمی زندگی اشتباه و کردمی تصور اشتباه کرد،می فکر اشتباه همیشه او! آه

 بود رسانده قتل به که نفری هزاران بلکه معصومه، تنهانه. بود زنده معصومه نبود، مهراد اگر! بود

 .بودند زنده هم

 .ندارم کشش واقعاً تونم؛نمی امروز...یعنی کنم؛می حلش بعداً خرده، اعصابم -

 اصلش چرم کیف داخل از را موبایلش. کرد گردعقب و برداشت مهراد یشانه روی از را دستش

 از ارزشش چون برگردونی؛ رو محموله اون که بهتره». داد نشان او به را اسیاماس و برداشت

 «!بیشتره تو

 :گفت فقط و گذشت کنارش از بعد و

 وگرنه مهراد؛ بیار گیر برام رو اون. همینه مچاره راه تنها. بدم تحویل بهش باید رو دختر اون -

 .میره باد به چیزهمه

 :کرد زمزمه و کشید موهایش درون چندبار کالفه را دستش مهراد

 نیفتم، یادش به اینکه بدون. بکشم نفس تونمنمی بدم، ادامه تونمنمی پایین، برم تونمنمی -

 و چرخهمی داره سرم توی شونهمه حامد، حرفای ارکیده، حرفای! کنم زندگی تونمنمی

 !لعنتی مغزِ این کردننابود برای پتک میشه آخرش و چرخهمی
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 رویش و رفت تخت سمتبه سنگین هایقدم با مهراد. بود کرده سکوت تنها نگفت، هیچ دلسا

 ترراحت بتواند تا کرد بازی آن با کمی و برد رنگشمشکی کراوات سمت به را دستش. نشست

 :شکست را سکوت مهراد آخرسر که بود بینشان فضای حاکم سکوت دقایقی،. بکشد نفس

 دلم که چهارساله! ببین رو من ببین، هان؟ داری؟برنمی عمیقت تنفر این سر از دست چرا -

 رحم هم دخترش به که بیرون بکشم خاک زیر از رو فرامرز دستام همین با و بیام خوادمی

 ساحره لقبم مدتی یه ناسالمتی. بکشم رو دایان خواممی کنم، خفه رو تو و بیام خواممی! نکرد

 آدم یه مُردم، من! خسته خیلی م،خسته! تونمنمی االن اما کشتم؛می آدم خوردنآب مثل! بود

 آدم این زندگی هایلحظه. کنه فکر ایدیگه چیز به گذشته به فکرکردن جزبه تونهنمی که مُرده

 کنی؟می تالش باز چرا! ستخاطره به سفید موی شمارش واحد که شده طوالنی قدراون مُرده

 نمیشی؟ موفق توش وقتهیچ که ببری پیش رو انتقامی نقشه تا زنیمی دری هر به چرا

 معمولیِ نبود؛ هم زشت نبود، زیبا. کرد برانداز را او مهراد. آمد سمتشبه آرام هایقدم با دلسا

 از شده، رنگی چشمان پسندیدن مالک روزها این انگار و داشت سبز هایچشم آنکه با. معمولی

 در مهراد که بود بلند قدی مثبتش، نکته تنها شاید. بود کمتر جمع این هایمشکیچشم خیلی

 زمزمه آرامیبه. بود تیره یتیره جینش، شلوار و بود پوشیده مشکی پالتویی. دیده دخترها کمتر

 :کرد

 !بودنشهابدی به تنفر قشنگی تمام مهراد، دونیمی -

*** 

 را اشریختههمبه موهای. گذاشت رنگطالیی هاینرده روی را دستش آمد، پایین هاپله از

 حدود که انگارنهانگار. شد خیره ـصیدند،*رقـمی که پسرانی و دختر به و کرد مرتب

 دنبال رسید، که پله آخرین به! بود شده دوخته حامد و او به هاچشم یهمه قبل، دقیقهبیست

 را دلسا هاینقشه و شدمی روروبه دختر آن با باید نداشت، دیگری چاره. گشت موسیاه دخترک

 ایمیوهآب نوشیدن مشغول که کرد پیدا تنها ایگوشه در را او که نکشید طولی. کردمی عملی

 هایقدم با و کرد جیبش در را هایشدست. گشتمی خاص شخصی دنبال به چشمانش و بود

 توانستنمی حتی پیش، چهارسال که هرچند! بودمی جنتلمن باید. رفت او سمتبه آرامآرام
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! شودمی چه معنایش دانستنمی اند،نوشته را آن که دیدمی جایی در اگر یا بنویسد را جنتلمن

 دختر رویروبه. بود این ترینشکوچک و کرد تغییر چیزهمه شد، دایان گروه وارد که وقتی

 :کرد زمزمه و ایستاد

 بشینم؟ کنارتون تونممی -

 بر رنگشمشکی ریمل از کمی و رسیدمی نظربه خسته. دوخت او به را سیاهش هایچشم دختر

 کمی. بود کرده احاطه را هایشچشم دور قرمزرنگ ایهاله. بود شده ریخته هایشگونه روی

 :گفت بود، ـواگرانه*اغـ درونش طنین که صدایی با. شود باز او برای جا تا رفت کنار

 .بفرمایید -

 نقشه اجرای برای هنوز که داد اخطار خود به. شد خیره پسرها و دختر به و نشست دختر کنار

 قاتل و دختر شوم نیت شد؛می معلوم چیزهمه موقعآن کرد،می صبر کمی باید! است زود

 :گفت و کرد ایسرفه دختر! شاننداشته بختیخوش

 .بودم ندیده طرفااین رو شما حاال تا -

 سمتبه. بود شده ترراحت کارش باخت؟ را خود زود قدراین کرد، جاخوش لبش گوشه لبخندی

 حدازبیش حالتشان که هاییچشم. شد خیره اشمشکی درشت هایچشم به و برگشت دختر

 روی آرام را زبانش. بود خاصی هر از ترخاص که خاصی. بود ندیده کجاهیچ حالبهتا! بود خاص

 حس زبانش زیر را شکارش طعم شکار، از قبل توانستمی که گرگی مانند کشید؛ هایشلب

 .کند

 ...میـ ممنون شناسم،نمی رو شما خب،. بوده بنده سعادتیکم از -

 :داد جواب روییخوش با و کرد قطع سریع را حرفش دختر

 .هستم نامزدش. کنممی زندگی مسعود فرزاد، برادر پیش که وقتهخیلی هستم، سحر -

 .گفت آفرین دختر متفکر مفز به و کشید لب زیر سوتی

 مسعود! رفتمی جان پای تا اگر حتی داد؛نمی تله به دُم شناختمی او که مسعودی نامزد؟

 باید مهراد حال و نزده کسهیچ یسـینه به رد دست حال به تا دلسا قول به. بود خوشگذران

 گذشته، آن از! بود غیرممکن است؟ پاوسربی و خوشگذران مسعود نامزد سحر که کردمی باور
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 که است پیشرفت یتشنه قدرآن و دهدمی خبر دلسا به بخورد آب مسعود که دانستمی خوب

 برای بدبختی همه این از خبری دیگر موقعآن! کردمی پیشکشش را دختر این دلسا، اشاره با

 .بنوشد را تلخش یقهوه و بنشیند کاناپه روی بر راحت خیال با توانستمی او و نبود مهراد

 به و بود پسندسخت خیلی اون. کنه نامزد کسی با مسعود کردمنمی فکر اصالً! خبربی چه -

 .شدنمی راضی هرکسی

 :رساند سحر به نجواگونه را حرفش ادامه و برد دختر گوش دم را سرش بعد و

 !مسعود سلیقه به همچنین و گفت آفرین شما به باید اما -

 داد قورت را دهانش آب. سوزاندمی را سحر گوش شد،می خارج مهراد دهان از که گرمی نفس

 که پسرانی و دختر. شد خیره رویشروبه جمعیت به مهراد. شد لیوانش با کردنبازی مشغول و

 سر تا باندها صدای. دادندنمی دست از هم را لحظه یک حتی و بودند ـصیدن*رقـ مشغول

 که نیست احمق قدرآن فرزاد که کرد خاطرنشان باید هم را این البته رفت؛می هم خیابان

 .باشند نداشته عایق دیوارهایش که بگیرد ایخانه در را مهمانی

 و حرکت سالن طرفآن به سالن طرفاین از باز موهایی و مشکی و سفید فرمی با خدمتکار چند

 شلوار و بود کوتاه شانمشکی هایکت. کردندمی تعارف هامهمان به را خوراکی از پر هایسینی

 هم هاآن که هرچند رفتند؛می راه سالن در شرمی یا و خجالت هیچبی اما تنگ؛ هم سفیدشان

 اما بود؛ هم شاید نبود، دیگری راه. دربیاورند را پولشان راه این از که بودند مجبور. بودند مجبور

 .نرفتند دنبالش به هاآن

 شدتبه مهراد برای دختر،. آمد سمتشبه جوان دختری لحظه همان و زد شرمگینی لبخند سحر

 آرنج تا بزند، صورتش به را دستش بود مطمئن مهراد که بود کرده آرایش قدرآن البته بود؛ آشنا

 خیره بیشتر و کرد دقت کمی! بود آشنا برایش حدازبیش چهره، آن ولی رود؛می فرو کرم در

 چهره آن قدرآن چرا دانستنمی اما آورد؛نمی در سر هایشفنوفوت و آرایش از زیاد. شد دختر

 .شناختنمی را او حال اما است؛ دیدهمی روز هر را دختر آن که انگار. بود آشنا برایش

 :کرد زمزمه آرام زد، لبخندی دختر و شد بلند جایش از سحر

 .پیشت میام بعداً شلوغه؛ سرت اینکه مثل -
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 :داد پاسخ عجله با سحر

 ...فکـ تو که چیزی اون آناهیتا، نه -

 شخص این که ماند فکر این در مهراد و شد رد کنارشان از مصنوعی لبخند همان با آناهیتا اما

 شاخه در یعنی بود؛ نخورده گوشش به آناهیتا نام حالتابه. است دیده کجا را نام آناهیتا

 هایمهره از حتماً پس. شناختنمی باشد مشهور که را نامی آناهیتا شخص هاآن تخصص

 .فرستادمی نخودسیاه دنبال به مسعود که بود کوچکی

 بهترین به همه. شد خیره فرزاد پدری خانه تابلوهای به مهراد و نشست سرجایش دوباره سحر

 که هاییمبل و بودند نقاشان بهترین دست هنر که هایینقاشی. بودند شده درست ممکن نحو

 او چشمان درون خار مانند عظمتش که رنگیطالیی ساعت. بود کشیده فلک به سر قیمتشان

 .بود

 ایخلسه در انگار مهراد اما. شد خیره مهراد یمردانه صورت به و آورد باال را امش*ج سحر

 با سحر. بزند حدس را آن توانستنمی سحر که بودند چیزی دنبال به افکارش و بود رفته فرو

 :گفت دربیاورد، آناهیتا فکر از را مهراد آنکه برای و کرد اشاره باال به هایشچشم

 خوب پول یه! بستن شرط خوب خیلی چیز یه سر مطمئنم نمیری؟ کنن،می ـمار*قـ دارن باال -

 !خوب شخص یه هم شاید یا

! مفرد شخص دوم. آمد پدید اشگونه روی محوی چال. نشاند هایشلب روی بر لبخندی مهراد

 خودنمایی رنگشصورتی هایلـب روی که را دلسا لبخند توانستمی خوبی به. بود جالب

 با که دانستمی و کردمی حس خود نزدیکی در را او کرد، می حسش. کند حس کندمی

 .کندمی گوش هاآن هایحرف به تیز هاییگوش

 .بودم بازنده قـمار توی همیشه من -

 مهراد ورزیده یشانه دستش، و گذاشت سینی روی را ام*ج. کشید مهراد سمتبه را خودش

 که کاری همان درست داد؛ قرار مهراد گوش دم درست را اشرژخورده هایلـب. کرد لـمس را

 .نداشت رژ مهراد هایلـب که هرچند بود؛ کرده او با مهراد

 !ستبازنده همیشه نکنه، بازی وقتی ولی ببازه؛ ممکنه کنه،می شروع رو بازی یه وقتی آدم -
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 به شدید ایعالقه روزی یک. زدمی هم به را حالش سحر تلخ عطر. گرفت فاصله او از مهراد

 ...حال و داشت عطر این

 لبخندی. کند تحلیلشوتجزیه چگونه دانستنمی مهراد و داشت معنا هزاران اشجمله این

 .گذاشت لبانش روی بر مصنوعی و زوری

. داشت وقت دیگر ساعت یک فقط شد؛ خیره دستش روی ساعت به و داد قورت را دهانش آب

 طرفبه را دستش شد، بلند جایش از همین برای کرد؛می اجرا باید را نقشه قسمت آخرین

 :کرد زمزمه و گرفت سحر

 ...خوشـ خیلی شما دیدن از -

 اشنزدیکی در درست او! شدنمی باورش. ماسید دهانش در حرف رویشروبه یصحنه دیدن با

 هرجایی گشت؛ دنبالش به هاسال. زدمی موج ناباوری و بهت رنگشمشکی هایچشم در. بود

. داد نشانش را خودش روی سرنوشت حال و کند پیدا او از اثری تا رفت را داشت امکان که

 !را بدش روی

 بود افتادن شُرف در. نه یا دارد قلبی که کند حس حتی توانستنمی نداشت، ضربان دیگر قلبش

 .مشکالت برابر در استوار کوهِ این

 دلیلش کند؟ پیدا را او بود توانسته حاال مشکل، همه این و سال همه این از بعد چرا حاال؟ چرا

 سرنوشت؟ دست جزبه بود چه

 رویشروبه مهراد ولی چرخید؛ مهراد سمتبه. ندید را کسی اما کرد؛ دنبال را نگاهش رد سحر  

 کجا پس دید؛نمی که خواب. نگریست اطراف به گیجی با و شد بلند جایش از بهت با. نبود

. گرفت را بازویش دستی اما کرد؛ حرکت سالن چپ سمتبه رنگ؟مشکی چشم دو آن بودند

 چشمانی و مشکی موهای با بود دختری. کاویدندمی را کنارش شخص کنجکاوی با هایشچشم

 :کرد زمزمه آرامیبه. بود ندیده حالبهتا شناخت،نمی را دختر. جنگل رنگ به

 .بیا من با -

 انگار. دادنمی او به درستی فرمان مغزش. کندمی چه دارد که فهمیدنمی بود، شده مسخ سحر

 که کردمی حس. بود شده خیره رویشروبه سبز هایچشم به فقط و فقط باشد؛ شده طلسم
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 طولی. کردندمی حرکت خروجی در سمتبه پاهایش فقط و ندارد کارهایش روی کنترلی هیچ

 .شد زمین بر نقش و رفت سیاهی هایشچشم که نکشید

*** 

 هااین یهمه که کردمی دعا دل در بود؟ دیده درست یعنی. زدمی کنار را همه عجله با مهراد

 حس وجود تمام با را شکست دید، چندمتری از را او وقتی اما باشند؛ کابوس یک و خواب یک

 دلسا که اسپرسوهایی آن تلخی به واقعیتی! بود واقعیت نبود، کابوس نبود، خواب. کرد

 با! جهان هایتلخی تمام تلخی به. معصومه بدون اشزندگی چندسال این تلخی به. نوشیدمی

 :کرد زمزمه بهت

 ...تو -

 همسن تقریباً پسری با کردنصحبت مشغول که دختر. برگرداند را او و کشید را شخص بازوی

 :گفت فریاد با بود، بسته را هایشچشم کهحالیدر و کرد اخمی بود، خود

 ...چـ هی -

 صورت روی هایشچشم مردمک. ماسید دهانش در حرف کرد، باز را هایشچشم وقتی اما

 خواهرانه حس و لرزیدمی قلبش. شد اشک از پر هایشچشم ثانیه از کسری در. لغزید مهراد

 باورش او نه. کردند تماشا بهت با را همدیگر ثانیه، چند. بود گرفته بر در را وجودش تمام

 دورگه صدای با و گرفت ـوش*آغـ در سفت را مهراد لحظه چند از بعد. مهراد نه و شدمی

 :گفت

 !نیست خواب که بگو خدا رو تو بینم؟می بودی؟خواب کجا مهراد؟ -

 بررسی حال در مغزش هنوز اما پیچیدند؛ دختر نحیف بدن دور آرامآرام مهراد هایدست

 .بود اتفاقات

 خودش ناموس سر حال آورد،می مردم ناموس سر سال سالیان که بالیی. شدنمی باورش! هه

 و بود شده پیچیده او گردن دور که داری! است مکافات دار دنیا که گفتندمی راست. بود آمده

 در را کسی او حال و معصومه نبودن بود؛ مکافات. کند خفه را او که بود ممکن هرآن

 خونش از که بود گرفته ـوش*آغـ در را کسی او. بود دنیایش همه که بود گرفته ـوشش*آغـ
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 فریاد مغزش درون صدایی و کشیدمی تیر قلبش. بود اشزندگی هم و بود خونش از هم. بود

 «!نکردی مراقبت ازش»: زد

 نشکسته معصومه مرگ از بعد که بود بغضی هم شاید کرد،می خفه را او داشت گلویش سیب

 :کرد زمزمه و کشید عمیق نفسی و بست را هایشچشم. بود

 کنم؟ پیدات باید وضعیت این توی و سال همه این از بعد چرا آخه چرا؟ -

 هایچشم از هایشاشک. شد خیره مهراد قرمز هایچشم به. آمد بیرون ـوشش*آغـ از دختر

 بگوید؟ توانستمی چه اصالً. بزند که نداشت حرفی. ریختند فرو زیبایش

 تا چیزی کردمی حس و بود شده برجسته اشپیشانی رگ. کشید را دختر دست مهراد

 :گفت عصبانیت با. است نمانده انفجارش

 .بیرون ریممی خونهـثافت*کـ این از -

 خاطربه محموله که درکبه! بود نداده دلسا تحویل را سحر که درکبه. کرد حرکت در سمتبه

 مهم که چیزی تنها االن! درکبه بود، سحر دست اشآینده یهمه که درکبه! رفت لو ارکیده

 باد کسی برای دیروز تا که مهراد غیرت و خوردهماتیک هایلـب دختر، تن فجیع هایلباس بود،

 و بود کنارش در االن بود، مهم که چیزی تنها! بود او بود، مهم که چیزی تنها. بود نکرده،

 به که عمارت هایپله از و کرد باز خشونت با را سالن در. برود دستش از دوباره تا گذاشتنمی

 :گفت داد با دختر. آمد پایین شدندمی وصل باغ

 .زنممی یخ االن بپوشم، آوردیمی چیزی یه حداقل مهراد، باش آروم -

 باغ، طرف آن که ماشینش سمتبه تند هایقدم با. گرفت او سمتبه و درآورد را کتش مهراد

 .کرد حرکت بود شده پارک اختصاصی پارکینگ در

 سوار و کشید را ماشین دستگیره لرز با دختر. بود شده خرد و شکسته غرورش کردمی حس

 در طوفانی که دانستمی خوبی به. شد جمع خود در و خزید ماشین نرم هایصندلی روی. شد

 کسی چه. بود طوفان از قبل آرامش هم شاید! بود عیان مهراد عجیب سکوت از این و است راه

 دانست؟می

 :کرد زمزمه و گذاشت فرمان روی را دستش مهراد
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 چرا؟ بگو بهم فقط چرا؟ -

 نگاه بودند که نامعلومی جای به. بود رفته خواب به کی که بود نفهمیده. کرد باز را هایشچشم

 :داد جواب و کرد کج را لبش. بودند راهیبزرگ در. کرد

 چرا؟ چی -

 .کشیدمی تیر قلبش و بودند شده سفید هایشانگشت بند. داد فشار دستش در را فرمان مهراد

 کردی؟ رو کار این چرا -

 به را نمدارش هایچشم. بود گرفته بخار را ماشین هایشیشه. شد خیره بیرون به پنجره از

 :گفت حسبی لحنی با و دوخت مهراد

 خوای،می چی لعنتی دنیای این از دونینمی وقتی گذره،می دلت توی چی دونینمی وقتی -

 نفرین وقتی قهرن، باهات همه وقتی میشه؛ نابود اون بخوای، رو چیزی اینکه از قبل وقتی

 چه باشی؟ داشته دوست رو چیزی داره دلیلی چه باشی؟ داشته آرزویی که داره دلیلی چه شدی،

 نه و بکشم رو خودم که داشتم رو این جرئت نه بدی؟ ادامه عذاب از پر زندگی به داره دلیلی

 .کنم مبارزه که این توان

 که بود دختری ترینقوی روز یک دختر این. ریختند سفیدش صورت روی آرامآرام هایشاشک

 سرمشق و الگو همیشه را او مهراد. بود مهراد از ترشکسته حال اما بود؛ دیده حالتابه مهراد

 :زد ضجه و کوباند قلبش روی بر محکم را مشتش... چرا پس داد؛می قرار اشزندگی

 نبودم کسبی من. لعنتی قـمار این توی باختم رو چیزمهمه. باختم من سوختم، من مهراد -

 بود؟ چی من ـناه گـ لعنتی! بابا مامان، داشتم، رو تو من مهراد،

. آمدنمی باال نفسش. زد چنگ را گلویش دست با و کوباند صندلی پشتی به محکم را سرش

 .انداخت پایین را سرش مهراد

 :گفت باریدمی آن از خواهش و تمنا که لحنی با آرام

 باشه؟ باش، داشته دوست رو من تو ولی نیستم؛ داشتنیدوست من -

. او برای نه و معصومه برای نه بود؛ نشده غیرتی حالتابه. کرد نگاه دستش یبرآمده هایرگ به

 :زد صدا را اسمش
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 ...آرام -

 کرده سکوت. بس و بود زجر فقط که عمرش هایسال تمام اندازه به بود کرده سکوتی آرام اما

 به چرا که خوردمی حسرت دل در و شده خیره انتهابی آسمان به مبهوتومات فقط و بود

 چه دانستمی شب آن اگر. زد بیرون خانه از لعنتی شب آن و نداد گوش مادرش هایحرف

 در از را پایش هرگز بگیرند، انتقام مهراد از تا هستند ساده آهویی منتظر خیابان در هایی گرگ

 اشاره یک منتظر فقط و چرخندمی شانخانه دور کفتارها که دانستمی اگر. گذاشتنمی بیرون

 از مادرش صورت آن در! دانستمی اگر فقط افتاد؛نمی هااتفاق این شاید هستند، او سوی از

 هاانسان مشکل. نبود پنهان خاک خروارها زیر زهرا بهشت در االن و کردنمی دق غصه شدت

 تقدیر و قسمت گردن اندازندمی آخرسر در و کنندمی را کارهایشان ندانسته. است همین

 کجا آرام مشکل منشأ اما! سرنوشت فرستاد،می لعنت آن به آرام لحظه هر که چیزی! بیچاره

 جواب یک به فقط آخر در و کردمی فکر این به هاساعت تا هاشب خودش که سؤالی بود؟

 «!دونمنمی»: رسیدمی

 آن در که دانستمی اگر شاید. دانستنمی را اشزندگی و ذهن هایمعادله جواب. دانستنمی

 مهراد کنار اینجا االن افتد،می برایش اتفاقی چه داردبرمی خیابان سمت به قدمی وقتی شب،

 گردن را خودش هایکاریندانم! دیگر دانستنمی. نبود مشکی بلندشاسی ماشین این در

 «!دونمنمی»: گفتمی بعد و انداختمی سرنوشت و قسمت

 :زد لب آهسته آرام

 .کنهمی سیاه رو آسمون گیره،می دلش شبا هم خدا -

 به را آرام وضعیت این با توانستنمی. راند اشخانه سویبه و درآورد حرکت به را ماشین مهراد

 نبود بلد او. نبود دادنپسجواب مرد او و دادمی پس جواب باید درصدصد چون ببرد؛ دلسا پیش

 محافظت خود خواهر از نبود بلد حتی و دهد انجام درست را کاری نبود بلد بدهد، پس جواب

 ... .آنکه به برسد چه کند؛

 دری و سنگی مشکی نمای با ساختمانی. کرد ترمز ایچهارطبقه ساختمان رویروبه

 اما داشت؛ را خودش خاص هایکاریظرافت آنکه با. بود زندان شبیه حدازبیش که رنگایقهوه
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 که عاشقی مانند خود، در را آرام هاماه بود قرار که بود زندانی به شبیه سیاه شب این در

. نرود دیگری کس پیش تا کند زندانی دارد، دوست را اشـوقه*معشـ وارجنون و حدازبیش

 برادر و خواهر دو این بین شباهتی هیچ. دوخت مهراد یمردانه صورت به را گیجش نگاه آرام

 !شباهتی هیچ نبود،

 کجاست؟ اینجا اصالً اینجا؟ اومدیم چی برای -

 در الماسی مانند آرام رنگآبی و درشت هایچشم. کرد نگاه آرام به و باز را ماشین در مهراد

 مهراد قدهم. بود کرده هااروپایی مانند را او بلوندش یشدهرنگ موهای و درخشیدندمی شب

 :داد جواب شد،می خارج ماشین از که طورهمان. نامعلوم حدشازبیش الغری دلیل و بود

 باشه؟ خوادمی کجا دیگه، ستخونه! وحشه باغ -

 هایلب روی لبخند کمی بتواند شاید تا کردمی ادا طنز لحن با را کلماتش یهمه

 خوردهماتیک هایلب شدنکج کمی از دریغ اما بیاورد؛ خواهرجان یشدهدوختههمبه

 خودش در سرما شدت از آرام. کرد باز را ساختمان در و داد قورت را دهانش آب! رنگصورتی

 .کشید خود دور به بیشتر را مهراد مشکی کت و شد جمع

 روحبی نگاهی با و کشید زدند،می برق که سالن سفیدرنگ هایسرامیک روی را پاهایش زوربه

 جنس از هاییپلهراه و شدهکاشی دیوارهای. نداشت ایکنندهجلب چیزهیچ. کاوید را اطراف

 .زدنمی ذوق در اما بود؛ نشسته رویشان خاکوگرد کمی که خاکستری سنگ

 آسانسور در دقیقه چند از بعد. دوخت دکمه قرمزی به چشم و داد فشار را آسانسور دکمه مهراد

 :کرد زمزمه لب زیر و گذاشت هم بر چشم آرام. شدند فلزی کوچک اتاقک وارد و کرد باز را

 داری؟ قرص -

 چه برای قرص! خیره نبود گذشته آرام آن دیگر که آرامی به و شدند تنگ مهراد هایچشم

 :آمد در اشحنجره از صدا خواست؟می

 چی؟ قرص -

 دُزی با فقط است؛ قرص قرص، بود؟ سؤال هم این آخر. گرداند حدقه در را هایشچشم آرام

 .متفاوت
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 .ترامادول -

*** 

 

 

 :کرد زمزمه لب زیر و دوخت طالیی و قدی ساعت به را نگرانش هایچشم    

 کجایی؟ -    

 گوش به که بودند صدایی تنها هایشکفش صدای. رفتمی راه اتاق در ناراحت و نگران    

 .کند بس که گفتندمی او به حتماً داشتند، زبان اگر هاپارکت. رسیدمی

 این. کند تحمل توانستنمی. کرد حرکت رنگایقهوه در طرفبه و کشید عمیق نفسی    

 به را دستگیره. بود عذاب بدترین دلسا، جانب از شدهتحمیل هایعذاب آن از بعد خبریبی

 اتاق از که فروغیکم نور تنها و بود فرورفته تاریکی در راهرو. کرد باز را در و کشید پایین طرف

 زیاد احتمال به. بودند شده خاموش هم ها آباژور حتی بود؛ کرده روشن را آن شد،می ساطع او

 نبود؛ خانه جمیله امشب. آیدمی بدش نور از که بود گفته داشت، زبان که روزها آن. بود زهرا کار

 .گشتبرنمی فردا تا شاید و بود رفته شب سر از

 صبح هایدمدم تا همیشه او. نبود عجیبی چیز. بود بیدار هنوز. انداخت چپ سمتبه نگاهی    

 صاف را گلویش. ایستاد او اتاق در رویروبه و کشید هاپارکت روی را هایشقدم. ماندمی بیدار

 ثانیه چند از بعد و دوخت چشم در به منتظر و رفت عقب به قدم یک. زد در به ایتقه و کرد

 :گفت سختیبه

 تو؟ بیام تونممی -    

 رویشروبه جنگلی هایچشم به را نگاهش. آورد باال را سرش و شنید را در هایلوال صدای    

 روی مرتب و شده بافته که رنگیمشکی موهای. زدمی موج آن در جدیت که هاییچشم دوخت؛

 تا گاههیچ. افزودمی جذابیت صورتش به که برگشته و فرخورده هایمژه و بودند افتاده اششانه

 :گفت منمن کمی با. نبود پاچهدست اندازه این

 ...ساعت... خب. خونه نیومده مهراد -    
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 ابروی دو میان اخمی. شد خیره او به ـینه*سـبهدست و برداشت در روی از را اشتکیه دلسا    

 :پرسید داشت، حال همه در و همیشه که جدیتی با. نشست اششدهمرتب

 مهمه؟ برات مگه -    

 بسته در به که هرجا. بود او پشت جاهمه در مهراد! نباشد مهم. پریدند باال ابروهایش    

 مهراد! همه علیه مهراد با حال و بود مهراد علیه روزی. شتافتمی او یاری به مهراد خورد،می

 !بود حالهمه و جاهمه در او پشتیبان و یاور یار،

 باشه؟ مهم نباید -    

 که نبود کسی. داد تکیه اتاق در به. کرد خودنمایی دلسا رنگصورتی هایلب روی پوزخندی    

 زوربه ارکیده و دلسا که هرچند نیست؟ زدنحرف و ایستادن برای بهتری جای بگوید هاآن به

 و بایستند جایک بخواهند اینکه به برسد چه کنند؛ تحمل را همدیگر متریچند از توانستندمی

 :گفت شمردهشمرده و کرد کج را سرش. بزنند حرف هاساعت مهراد دیرکردن علت درباره

 بودی؟ کرده رو اینجا فکر دادی، لو رو محموله و ریختیمی نقشه مهراد و من علیه که وقتی -    

 چیه؟ هدفت! ارکیده ارکیده،. نوبره پررویی از حجم این! واال نوبره میشی؟ مهراد نگران هم حاال

 کنی کاری خوایمی چرا. کنم شک موندوستی و انتخابم به هرلحظه که کنیمی کاری داری چرا

 بشم؟ متنفر ازت که

 بر را سکوت نخ او چرا بود، انداخته راه را بحث خودش دلسا که حاال. کرد فوت را نفسش    

 در هم او حالهربه! داشت باره این در تریمهم هایحرف او بود؟ مریض مگر دوخت؟می لبانش

 خوب هم خودش و بود منطقبی. نخورد پشتش بر خنجر کم ندید، ضربه کم بازی این

 آن و در این ندید، را اسارت بند این از اشآزادی برای دلسا هایتالش او که هرچند دانست؛می

 هم شاید و ندید را شدنشبستری بیمارستان در و بدش حال ندید، را دلسا هایزدن در

 .ببیند خواستنمی

 بدبختیام همه باعث که تویی از! دارم نفرت ازت متنفرم، ازت چقدر که بفهمی خواممی -    

 مرگ سرحد تا تو خاطربه زندان، رفتم تو خاطربه. نبودم اینجا منم نبودی اگه که تویی شدی،

 سرپا هامدت تا تونستمنمی درد شدت از من نیست؟ نفرت برای خوبی دلیالی خوردم، کتک
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 و مال همه! عزیزش شدی فرهاد، دخترخونده شدی. بود تو اسم همیشه! بودی تو همیشه. بشم

 یه مثل تا نرفتی احمقت خودِ اما بود؛ تو برای بزرگی اون به عمارت بود، تو برای ثروتش

 رو تو. مُرد تو خاطربه شهاب. نداشتی کارکردن عرضه وقتهیچ تو. کنی زندگی شاهزاده

 چون دادیم؛می انجام شهاب یا من رو کارات همیشه! کشتن رو یسنا اما بگیرن؛ خواستنمی

. شدی من بدبختی باعث که کردم بزرگ قدراون رو نبودی حدم در که تویی! آوردیمی باال گند

 !اومدم پایین تو خاطربه بردم باال رو تو که منی

 از ارکیده که بود افتاده اتفاق زیاد حالبهتا. داد سر ایقهقهه و زد هم به را هایشدست دلسا    

 اینکه از بود؛ غصه و غم از دلسا قهقهه. بود نکرده اشاره گونهاین وقتهیچ اما بگوید؛ نفرتش

 باشد، شهاب و ارکیده کنار خواستمی او. نرفت فرهاد عمارت به چرا دلسا دانستنمی ارکیده

 .فهمیدنمی ارکیده اما داد؛ ترجیح فرهاد به را هایشدوست او. فرهاد پیش نه

 نینی در که ایارکیده برداشت؛ ارکیده سمتبه قدمی و انداخت پایین را هایشدست    

 را چیزهیچ که ایارکیده کرد،می قضاوت ندانسته که ایارکیده. زدمی موج نفرت هایشچشم

 را هایشدست. رفتمی جلو منطقیبی با هم باز و نبود باخبر دلسا کارهیچ از که ایارکیده ندید،

 :گفت و گرفت باال کند تسلیم را خودش خواهدمی که کسی مانند

 !بیا خودت به تو اما ارکیده؛ نمیام تو به من باشه، باشه -    

 :داد خبر حوصلگیبی با کرد،می حرکت اتاقش سمت به که طورهمان    

 !بخواب بگیر راحت. نمیاد شب مهراد -    

 :داد ادامه تمسخر با بعد و    

 !عزیزم باشی موفق. بکش منم قتل نقشه خوابت توی -    

 با و کرد فوت را نفسش ارکیده. پیچید سرد و تاریک راهرو در در، شدنبسته محکم صدای و    

 پیچید موهایش در کالفه را دستش. رفت اتاقش سمت به افتاده، هاییشانه و خسته هاییقدم

 .بست محکم را اتاق در و

    *** 
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 را تنش لرز گاهی و کرده نفوذ تنش به گاراژ سرمای. کوباند گاراژ هایسرامیک روی را پایش 

 کسی، هر از بردمی دل که دلبری. دوخت دلبر مومشکی دختر به را نگاهش. گرفتمی بر در

 !بس و بود دردسر تنها هایشدلبری همین که دلبری

 از بعد را اششدهگم که مهمانی همان بود؛ فرزاد نحس مهمانی در دیدارشان تنها که دلبری

 رویش؟روبه مشکیچشم دختر این یا شدمی دلسا مدیون باید این خاطربه آیا. کرد پیدا هاسال

 فکر. کرد فوت آه با را نفسش. کند برطرف را دهانش خشکی از کمی تا داد قورت را دهانش آب

 با دانستنمی. بود کرده اکـس قرص تقاضای او از صبح که زدمی پرسه آرامی کنار در ذهنش و

 به سرسری نگاهی! وجدان نام به عذابی بودنش و بود درد نبودنش. کند چه خواهر دانهیک این

 :کرد زمزمه و انداخت اشگرفتهچرک دیوارهای و کوچک گاراژ

 دختر؟ نگرفتی عبرت درست ندیدی؟ رو بقیه وضع مگه شدی؟ بازی این وارد چرا -

 اینقطه. رسیدینمی جاییهیچ به کردی،می دنبال را نگاهش رد اگر و بود کرده سکوت دختر

 صورتش به و کشید جلو را خودش مهراد. اشآینده مانند ؛بود نامعلوم کردمی نگاه آن به که

 شکسته که سکوت این از! تیره ایقهوه هم شاید مشکی، رنگ به آهو شبیه چشمانی. شد خیره

 :داد ادامه را حرفش و شد خسته شدنمی

 سکوت؟ کی تا بزنی؟ حرف خواینمی -

 هایشچشم مردمک. دوخت مهراد درشت هایچشم به و برداشت زمین از را چشمانش دختر

 صاف را اششدهخشک گردن. بود کرده جاخوش چشمانش در غم از پر ایهاله. لرزیدندمی

 را جماعت این! نبود که احمق هستند؟ واقعی هانگاه این ها،اشک این که کردمی باور باید. کرد

 ارکیده و دلسا مانند هاییگرگ کنار در وقتی! را مؤنث جماعت مخصوصاً شناخت؛می خوب

 کند؟ اعتماد هااشک این به که بود احمق کرد،می زندگی

 بگم؟ چی -

 داشته کافی تسلط او بر و ببنید را او بهتر تا داد تکیه صندلی به کرد، صاف را ـمرش*کـ مهراد

 .شدمی او خفیف لرزش باعث و بود سرد هم رنگزرشکی صندلی حتی باشد؛

 سراغش؟ رفتی که دیدی کار این کجای رو خوشبختی بگو -
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 و شدمی دیده خوبی به لبش روی پوزخند. شد گم نگاهش رد دوباره. کرد کج را سرش دختر

 .بودند حسبی حسِبی رنگشمشکی هایچشم

 خوشبختم؟ من که گفته کی -

 را چیزهمه زودتر او کاش ای. رفتمی سر اشحوصله داشت کمکم. برخاست جایش از مهراد

 با اگر که دلسا مانند کند؛ بازی کلمات با کسی که بود متنفر. دادنمی لِفتش قدراین و گفتمی

 مهراد وقتی که کردمی درک دخترک کاش ای. شدنمی شب روزش کرد،نمی بازی کلمات

 معصومه که حال و است معصومه کند، آرامش تواندمی که کسی تنها بشود، عصبی و حوصلهبی

 .کند آرام را او تواندنمی چیزیهیچ و کسهیچ نیست،

 اما دارن؛ رو داشتنش آرزوی همه که کسی! داری رو مسعود نیستی؟ خوشبخت نیستی؟ -

 یمهره یه عنوان به رو مسعود همه شاید. نیست نقشه این به ورود برای خوبی دلیل مسعود

 .کنمنمی حساب هم سوخته یمهره یه حتی رو اون من ولی ببینن؛ درشت

 کلفتی بود مجبور شب هر که اویی خورد؟می خوشبخت هایآدم به او حال کجای. زد پوزخندی

 در خوشبخت آدم! نبود نه بود؟ خوشبخت او نخوابد، و بزند ضجه صبح هایدمدم تا کند،

 عاقل آدم. شدنمی خوشبخت که وگرنه است؛ عاقل خوشبخت، آدم. شودنمی پیدا هاآن وبردور

 !بس و دارد پیش در بدبختی تنها هاآن به شدننزدیک که ددانمی خوب هم

 بگی تونیمی کنی، عوض رو چیزی نخواد دلت ولی برگردونی؛ عقب به رو زمان بتونی اگه -

 رو ریخته آب. ندارن ارزش هادلیل و بود دلیل یه اون نداد، من به خوشبختی مسعود! خوشبختی

 !مُرده دیگه ماهی ولی کرد؛ جمع میشه

 :داد ادامه و دوخت سقف به را غمگینش نگاه

 تربزرگ هایمهره. نکن تلفش رو وقتت نیست، مهمی آدم مسعود گفتی، که طورهمون -

 اما هستید؛ کوچیک هایمهره سرگرم شما که زمانی تا کننمی حکومت و میدن جولون

 .بشه بدتر هم دایان صدتا از تونهمی بخواد اگه اون! نگیر کمشدست

 هرگز درصدصد کرد؟می چه گشت،برمی عقب به اگر او. فرورفت او هایکلمه عمق در مهراد

 گذشته در او کند؟می فرقی چه االنش، و گذشته در او حال. کردنمی قبول را فرامرز پیشنهاد
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 هم را هاله آن حتی حال اما شمار؛بی هایقتل شرط به هم آن داشت، را معصومه از ایهاله فقط

 این در. کند جلوگیری هایشچشم به اشک هجوم از کرد سعی و داد قورت را دهانش آب. ردندا

 هروقت فشرد،می بختک مانند را گلویش بغض که هروقت. بود نکرده کارها این از کم چندسال

 هاییکابوس در و خواب در پاهایشودست هروقت گرفت،می آتش معصومه نبودن از قلبش که

 درون بود مجبور زدند،می فریاد را کسیبی و تنهایی هایشسلول هروقت زید،لرمی دیدمی که

 !است مانده آوار تنها مرد، این از که نفهمند دیگر تا بریزد فرو خودش

 دایان نام به شخصی حضور از کسی کمتر. دانستمی زیادی چیزهای پس دایان، گفت دختر

 نقشی استراتژی، این در دختر این کردمی ثابت که بود محکم کامالً دلیل یک این. داشت خبر

 .دارد مهم

 سر. درآورد رنگشمشکی پالتوی جیب داخل از را کنت سیگار جعبه. زد بیرون کوچک گاراژ از 

 کرد،می درد گلویش. کرد آلوده هوای حواله را دودش و روشن فندک با را نازک سفید سیگار

 مشکی و سفید فرم لباس که جوان پسر به رو. زدمی هرکاری به دست ترکیدن برای بغضش

 :گفت جدیت با و کرد داشت، را بادیگار نقش و بود پوشیده

 .برنمیام دختره این پس از من بیاد، بگو و دلسا به بزن زنگ -

 دستان در را سیگار. شدمی او مانع معصومه پررنگ یاد اما آمد؛برمی سحر پس از! آمدبرمی

 آهی. کرد حرکت بلندششاسی ماشین سمتبه. انداخت زمین روی بر و کرد له اششدهمشت

 :کرد زمزمه و کشید لب زیر

 رفتی؟ چرا -

 رفت؟ معصومه و ماند نداشت لیاقت که وجودش که دلسا چرا رفت؟ معصومه چرا واقعاً و

*** 

 پوشیدنمی. کرد هایشلباس نثار پوزخندی. شد خیره قرمزرنگ بلندپاشنه هایکفش به

 یخ تا بود نمانده چیزی سرما این میان در او تن و بود سرد حدازبیش گاراژ هوای. بود ترسنگین

 شدت از را زانوهایش. کند گرم کمی را عریانش بازوهای تا کرد سعی هایشدست با. بزند

 را او نبود معلوم. نداشت اثری هیچ هرچند. شوند گرم حرکت با کمی تا داد تکان چندبار سرما
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 چه آناهیتا. بود خط آخر دفعه این کرد، نگاه اطراف به کمی. بودند آورده ایشدهخراب کدام در

 «.گردیبرمی تو نباش، نگران رسیدی خط آخر به اگه» بود؟ گفته

 عذاب همه آن باید باز کسی؟ چه قالب در باراین بازگردد؟ توانستمی آیا بود؟ گفته راست

 است؟ کرده کارهایی چه گذشته در و است بود کسی چه که آوردمی یاد به تا کشیدمی

 سمت از که نوری به و بیاورد باال را سرش تا شد باعث در، یزدهیخ لوالهای مانندجیغ صدای

 صدای. درخشیدندمی درشتش رنگمشکی هایچشم در عجیبی برق. شود خیره آمد،می در

 انداخت، هم روی را هایشپلک. رسید گوشش به شد،می کشیده زمین روی که هاییکفش آرام

 :کرد زمزمه و داد قورت را دهانش آب

 هستی؟ کی تو -

 کرده تنش بر رنگیمشکی دوختخوش کت و داشت ظریفی اندام. شد اتاق وارد قدبلند فردی

 آدیداس ورزشی هایکفش و بودند تراششخوش پاهای بر قیمتیگران شلوارلی. بود

 کار بدنش روی عجیبی طرزبه خداوند اما داشت؛ بلندی قد. زدندمی برق دور از سفیدرنگش

 نظربه. شکندمی شیشه یک مانند بزند، او به را انگشتش اگر که کردمی حس و بود کرده

 .است رفتنباشگاه هاسال حاصل زیبا اندام آن که رسیدمی

 کرد،می باز کامل را هایشچشم اگر. است دختر یک فرد، آن که بزند حدس توانستمی فقط

 دو و بود نشسته آرایشش از پر هایپلک پشت سرما اما کند؛ ارزیابی را او توانستمی خوبیبه

 یچانه. ایستاد سحر رویروبه دختر. رفتمی شدنبسته سویبه داشت آرامآرام چشمش،

 :کرد زمزمه و گرفت دستانش در را او فرمخوش

 !غریبه یه هم شاید آشنا، یه -

 رنگ که کرد اعتراف دل در. شد خیره رویشروبه شخص رنگخوش هایچشم به سحر

 اروپایی هایسفر به مکرر طوربه اگر شاید. است ندیده جاهیچ در حالبهتا را او هایچشم

 کشورهای سمتبه کالهش هم باریک حتی او اما دید؛می را چشم رنگ این از بهتر رفت،می

 آب. کنندمی حکومت روشن هایرنگ تیره، هایچشم با جمعیت این بین در و نیفتاد اروپایی

 :گفت بود مشهود آن در لرزش که صدایی با و داد قورت را دهانش
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 شکلیه؟ این چشماش رنگ تو جز به کی! دیگه دلسا آره... دلسا: سحر

 به سرما. داد تکیه و کرد حرکت گاراژ سرد دیوار سمتبه گرفت، فاصله او از دلسا

 که استخوان بود، بسته یخ که بود هاسال قلبش. نداد اهمیتی اما کرد؛ نفوذ هایشاستخوان

 هاحرف. بزند یخ هم استخوان بگذار پس زد، یخ که ماهیچه داشت؟ نداشت؛ قلب از کمی دست

 :کرد باز زبان آرامش با و کردند عبور ذهنش از

! داری رو مسعود تو نیستی؟ خوشبخت کنیمی فکر چرا. گفت بهم رو چیهمه مهراد -

 که کیه. دارهبرنمی سرش از دست دلبر، یه به بنده دل اگه اما بنده؛می دل کم که مسعودی

 رو قابلیت این مسعود میاد؟ بدش ایافسانه عشق یه از کی باشه؟ بِل و سیندرال جای بیاد بدش

 که کنیمی فکر هم باز حال این با. بیاره وجود به ایافسانه زندگی و عشق یه که داره

 نیستی؟ خوشبخت

 اششانه روی بر رنگشسیاه ـان*عـریـ موهای. کرد خیزنیم را خودش کمی. زد پوزخندی

 فکر همین هم بالکن در دستسیگاربه پسر آن کردند؟می فکر ساده قدراین همه چرا. ریختند

 .تفاوت اندکی با اما کرد؛می را

 دلسا نشو، مسعود امثال و مسعود مثل گفت پسر. مسعود گفت دلسا مسعود، بود گفته پسر

 .دید مسعود در را خوشبختی

 که معتادی داره، طال پودر با بستنی تهران؛ همین. دلسا بست دل نمیشه شهرا عکس به -

 .داره هم شورهمی فاضالب آب با رو زخماش

 غصه، غم، اش،آهویی رنگمشکی هایچشم. کشیدمی زبانه سحر، هایچشم درون غم  

 دارد؟ را غصه همه این ظرفیت آدم چقدر مگر و کشیدندمی فریاد را درد، کسی، بی تنهایی،

 غم از کوهی او که راستیبه دهد؟ سر قهقهه صدا، پر ایگریه با همراه بتواند تا دارد توان چقدر

 را قلبش به ورود راه و کند فتح را آن توانستنمی هرکسی که یخ جنس از و شکننده کوهی بود؛

 .بیابد

 هم باز اما بود؛ خسته هم او داشت، غم داشت، درد هم او. انداخت سحر به کوتاهی نگاه دلسا

 !مجبور کند، مبارزه ابد تا بود مجبور. کردمی مبارزه سختی به داشت
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 .سحر کنممی درک: دلسا

 انگار و پیچیدندمی سرد گاراژ در هایشخنده دارریتم پژواک صدای. گرفت اوج اشقهقهه

 .کردندمی کجیدهن او به هم هادیوار

 به بغضش. دیدمی چندتا بود داده تکیه دیوار به که را دلسا اندام دیدند،می تار هایشپلک

 .بود هاحرف این از مغرورتر او اما بشکند؛ تا کشیدمی ناخن گلویش

 را غرورش اگر گرفت یاد. نکند گریه اما برود؛ جان پای تا گرفت یاد بود، مسعود پیش وقتی

 و برگ از پر است درختی مانند غرور، بدون انسان و نیست بیش ایمرده حقیقت در بشکند،

 آن از دیگری چیز و شوندمی خشک رود،می بین از هابرگ آن یهمه کمکم! ریشهبی اما گیاه؛

 .ماندنمی باقی درخت

 را اشمانیکورشده و کاشته هایناخن. افتاد زمین سمتبه دست با کند، کنترل را خود نتوانست

 دارشخش صدای اما آمد؛می هاناخن کشیدن از آزاردهنده و ناهنجار صدایی. کشید زمین روی

 .کشیدمی سوهان را روحش زمین، روی شدهکشیده هایناخن از بیشتر

 پدرت و باشه سالتنه فقط اینکه کردی؟ درک حاال تا رو کسیبی کنی؟می درک: سحر

 و بیان نکنه وقت یه تا کنی فرار طلبکارا اون دست از بشی مجبور کهاین بشه، ورشکست

 زندگی توش هاموش که خرابه یه به بری قصر یه از اینکه پلیس، پیش ببرن رو بابات بستهکت

 مجبور مادرت. نبره خوابت باشن، کنارت هاسوسک نکنه اینکه ترس از باید هرشب و کردنمی

 از پدرت. بچرخونه رو بقیه و تو زندگی بتونه تا کنه کار اون و این یخونه شب تا صبح باشه

. نره بیرون خونه از کنه، پیداش بیاد یکی گندگی این به تهران این توی نکنه اینکه ترس

. دربیاره نون لقمه یه بتونه تا باشه بیرون نه تا و مدرسه بره شیش ساعت هاصبح برادرت

 قدراون و باشه نداشته دیگه زهرمار و کوفت هزارتا و سِرِالک و پوشک و خشک شیر خواهرت

 مجبور و کنهمی تابیبی قدراین که چشه ببینی کوچه، سر درمونگاه بری که نباشه جیبت تو

 در بیان پلیسا. کنی جور رو ویزیت پول بتونی فقط تا بگیری قرض پول همسایه از باشی

 توی مرد این بگن و بزنن زندگیت، اسطوره تنها بابات، به رو این انگ و بشن جمع تونخونه

 داره که بابات به فقط سرگردون؛ و حیرون تو و ببرنش زور با و بوده ـدر مخـ مواد قاچاق کار
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 خانواده دوش روی کمتری مخارج اینکه خاطربه مامانت. کنی نگاه گناهمبی من زنهمی داد

 عقدت شب. پایانهبی و ممنوعه عشق یه عشقت اما بشی؛ عاشق. کنه عروست بخواد باشه،

 جلوی و کنی گوش رو میگه دلت و غرور که چیزی فقط بخوای، خودت اینکه بدون بشی مجبور

 تخانواده آبروی کردی، داغون رو زندگیم چون دارم؛ نفرت ازت متنفرم، ازت که بزنی داد همه

 کردی درک رو اینا. باشه جسد یه فقط اما عشقت؛ پیش بری و کنی فرار ببری، همه جلوی رو

 .نکردی درک رو هااتفاق این از صدمیه حتی تو! نکردی درک لعنتی؟

 کرده احاطه را هایشچشم دور نبود، خون به شباهتبی که قرمزرنگ ایهاله. زدمی نفسنفس

 باعث هااین یهمه. زدمی سفیدی به حدازبیش پوستش. آمدمی نظربه تردرشت مردمکش و

 زمین سرمای. بنشیند چهارزانو رویشروبه و بردارد او سویبه آهسته قدمی دلسا که شد

 کرد؟می گرما احساس کسی زمستان، چله در هم آن گاراژ یک در دنیا، کجای و بود نفسگیر

 مرگ که سحر. کند درک را دلسا توانستمی سحر نه و کند درک را سحر توانستمی او نه

 سحر بود، ندیده را ارکیده نفرت و سردشدن که سحر بود، ندیده چشمانش جلوی را عزیزانش

 و گس طعم بود؟ چشیده را شدنبازیچه تلخ طعم سحر بود، ندیده را رفتن را خالف ته تا که

 میان به فرهاد از اسمی برود، لو اگر که باشد محموله چندین قرارداد پای امضایش اینکه تلخ

 :کرد زمزمه آرامی به بود؟ چشیده نیاید

 ترحم، میشه دیگه بگذره حدش از کنم، درک رو تو تونممی حدی یه تا فقط منم نه؛ -

 !سوزیدل

 که نجوایی. گذشت سحر گوش کنار از نجوا یک مانند که طوری به کرد؛ ترآرام را صدایش

 .بود هردویشان سرنوشت گسی و تلخ به کلماتش

 از اگه که بدی یاد آدما از بعضی به تا سحر گذاشتی رو اسمت که هستی دختری تو سحر، -

 غفلت اگه که بدی یاد تا اومدی. تمومه دینی واجب اون خوندن برای وقتشون بگذره، سحر

 اون! سحر دارم دوست بیشتر رو اسمت یکی اون من اما میشه؛ عوض نیت کنی، دیر اگه کنی،

 تو. داشت شب یه میشه فقط رو تو که داد یاد بهم. داد یاد بیشتری چیزای من به اسمت یکی
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 هست، خوبی هست، شادی هستی، که هم وقتی و مونیمی شب یه فقط هستی، شب یه فقط

 !شبه یه فقط یلدا اما هست؛ هرروز سحر! شبی یه فقط تو. هست خوشی

 کردمی احساس! یلدا افتاد؛ اشواقعی اسم یاد و شد کج پوزخند به تنها سحر هایلب

 حتی بریزد، دور را اشگذشته باید گفت او به مسعود وقتی. ستغریبه اسم این با هاستسال

 رسید ذهنش به که اسمی تنها نداشت، خاصی عالقه سحر اسم به. نکرد رحم نیز نامش به

 .بود همان

 شکننده و زیبا قدراین چگونه اندام این که رفت فرو فکر این در باز سحر و زد چرخی دلسا

 باشد؛ شده آلوده نیز دلسا آنکه از ترسید! وحشتناک رازی به بود، کرده شک چیزی به او است؟

 .نداشت را آوردنشزبانبه جرئت اما

 !سالمت به رو ما و خیر به رو تو بعدش. خواممی چیز یه فقط ازت سحر، نمیدم کِشش: دلسا

 :زد لب او و شد خیره دلسا به روح بی نگاهی با سحر

 کیه؟ زند ارسالن قاتل -

 کمی را دلسا و زد پلکی. گفتنمی هیچ. بود دلسا رنگی چشمان خیره سرد نگاه همان با سحر

 !زیاد خیلی هم آن بود؛ سردش دید، تار

 بدونی؟ خوایمی چی برای -

 دلسا که دانستنمی پادشاه آن جزبه کسهیچ. کرد موهایش داخل را دستش کالفه دلسا

 که لحنی با دلسا. کندمی موهایش مهمان را دستش شود،می کالفه یا عصبی که هرزمان

 :داد پاسخ بارید،می آن از نفرت و سردی

 نامرد، اون! هوا فرستاده بمب یه با هم رو من یخانواده کُشته، رو زند ارسالن که کسی اون -

! ضعفمنقطه روی گذاشت دست خودم، سراغ بیاد اینکه جای به فطرتپست عوضیِ اون

 !کیه آشغال اون بدونم باید گرفت، ازم رو مخانواده

 :زد لب آرامیبه سحر. سوزاند را دلسا سرد تن سحر، حرف از پر و عمیق نگاه

 .بود تو به شخص تریننزدیک روزی یه کُشته، رو ارسالن که اونی -

*** 
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 و خیره نگاه و کشید عمیقی نفس. آمدمی بیرون قهوه فنجان از که بود بخاری دنبال به نگاهش 

 بود، ایپرونده زدنورق مشغول اش،همیشگی تفاوتیبی با سالن گوشه که ارکیده به را جذابش

. داد سوق دیگری سمتبه را نگاهش ارکیده، عسلی هایچشم در شدنخیره از بعد و داد

 .بکند خودش برای خیالیوفکر ساده دخترکِ خواستنمی

 روی را پرونده آرامیبه ارکیده. است شده نوشته چیزهایی چه پرونده آن در دانستمی خوب

 دوخت، چشم او به و کرد قفل هم در را پاهایش گذاشت، رویشروبه پررنگ ایقهوه چوبی میز

 زمین روی بر آرامی به که بلوری هایبرف ـص*رقـ به رسید که کرد دنبال را نگاهش رد

 دستان با فقط اما داشت؛ دوست را زمستان رادان. کردندمی سپیدپوش را ینزم و نشستندمی

 !جهنم به برود اشسردی همه آن با زمستان وگرنه او؛ گرم

 پایان و مقصد است؟ قهاری بازیگر که کند ثابت همه به و کند بازی نقش خواستمی کی تا

 هاخیلی کام به را زندگی داشت، نظر در اشلعنتی هدف برای که استراتژی بود؟ کجا هدفش

 او بودنپادشاه به همه شودمی باعث که چیزی ترینمهم و! بود پادشاه رادان اما کرد؛می تلخ

 کمی او خاطربه شاید. کردنمی نابود بشریبنی هیچ خاطربه را آن. بود غرورش بیاورند، ایمان

 !شاید فقط اما گذاشت؛می پا زیر را غرورش

 اما داد؛می آزار را دستش کمی فنجان طالیی هایبرجستگی. برداشت را اشقهوه سفید فنجان

 خالص هایشکالت مانند لبخندی و بود قهوه نشیندل طعم بود، مهم که چیزی تنها. نبود مهم

 .خالص

 ایران به آمدنش از بیش چندروزی. گذاشت ناهارخوری میز روی و کشید سر را قهوه فنجان

 که دختر آن. دادنمی دست از را محموله این حداقل تا کردمی عجله کمی باید گذشت،نمی

 مهراد و دلسا هم شاید است، آمده محموله سر بر چه بفهمد تا آوردنمی زبان بر چیزیهیچ

 به را خودش هرچه کشید، می نقشه هرچه سال، یک این در چرا دانست نمی! بودند عرضهبی

 .شدمی ترمبهم چیزهمه زد،می در آن و در این
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 را پایشودست و بود شده او مانع چیزها خیلی اما کند؛ رفتار خودش شیوه به خواستمی دلش

 سخره به را اصالتش و بودنپادشاه و کردندمی کجیدهن او به. بودند بسته خاردار طنابی با

 !بود سرتر او از چیزهمه در که دایان به لعنت. گرفتندمی

 :شکست نازش از پر و ظریف صدای با را سکوت ارکیده

 خیلی! نفهمیدم پرونده این از هیچی که من چیه؟ محموله این برای تنقشه خب -

 .پیچوندینش

 اشنقشه اگر خب. گفتمی را اشاستراتژی همان اش؟نقشه. شدند کج پوزخند سمتبه لبش

 شد؟می چه گفتمی ارکیده به را

 با دقیقه چند از بعد و ماندمی مبهوت و زده خشک جایش سر ارکیده نبود، فکرکردن به نیازی

 پادشاه یک با توانستمی کسی چه! بود معلوم هم آخرش و آوردمی هجوم او سویبه جیغ

 بود، اشندیمه فقط ارکیده! سرباز تا بود تریمناسب واژه ندیمه البته سرباز؟ یک کند؟ مقابله

 وجود بدتر مرد این از و شدمی رادان پیشرفت باعث دلسا به نسبت نفرتش هم جاها بعضی در

 !ندارد

 .کافیه دونهمی دلسا که همین بفهمی، پرونده اون از چیزی تو نیست الزم -

 شده برپا ارکیده در غوغایی چه دانستمی خوب و کشید ارکیده رخ به را دلسا برتری هم باز

 نفرتی. شدمی پیش از بیشتر ارکیده نفرت آورد،می زبان بر دلسا درباره که ایکلمه هر با. است

 گلوله کسی چه جانب از اما گلوله؛ یک با هم پایانش و شد شروع سیلی یک با آن منشأ که

. بود شده فراموش و نداشت وجود خدا هاآن زندگی در که هرچند. داند خدا شود،می شلیک

 خود روح از بود، آفریده را هاآن که خدایی. شدنمی غافل هاآن از هم لحظه یک حتی که خدایی

 ...حال بود؛ دمیده هاآن وجود در

 شیطان از که بود این هم آن و داشت وجود هاییفرق چرا داشتند؟ شیطان با فرقی چه هاآن

 جلوی در کردند سرافراز را خدا خوب و بودند مخلوقات اشرف هاآن. بودند پلیدتر و ترپست

 !داشت آفرین جای شیطان،
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 سالن در که دلسا یحوصلهبی هایصحبت صدای آن از بعد و شد باز بدی صدای با خانه در

 :رسید هردویشان گوش به پیچید،می

 پس؟ شد چی کنی،می جاسازیشون گفتی بره، امروز محموله بود قرار فردا؟ چرا -

 .کردمی برابری تلخ اسپرسوی یک با روزهایش این حال و شد خیره اشقهوه خالی فنجای به

 خبر کسهیچ بود، بازگشته او که نداشت خبر. شد خشک سرجایش رادان دیدن با دلسا

 دو آن به ـینه*سـبهدست و کرد پرت میز روی بر را پرونده پیروز نگاهی با ارکیده. نداشت

 :پرسید آمدمی پایین هاپله از که طورهمان دلسا. شد خیره

 برگشتی؟ کِی -

 آرامیبه و کرد مشکی شلوار جیب در را دستانش. کرد مرتب را کتش و شد بلند جایش از رادان

 .رفت سمتشبه

 .میشه چندروزی -

 روروبه یپلهراه سمتبه و گذشت کنارشان از سریع بکند، دو آن به توجهی آنکه بدون مهراد

 چند. برداشت میز روی از را پرونده و رفت ترنزدیک قدمی چند دلسا. شد ناپدید دید از و رفت

 :گفت بعد و خواند را آن از سطری

 .خورهنمی دردیهیچ به این! ساده و سطحی خیلی -

 پیچیده را آن که انداخت ایپرونده به یواشکی نگاه باز ارکیده و کشید عمیقی نفس رادان

 .است ساده و سطحی بسیار که گفتمی دلسا حال و بود خوانده

 :کرد زمزمه آرامیبه رادان

 .مونهچاره راه تنها استراتژی این -

*** 

 پیکرغول هایکامیون به را اشتیره نگاه. کردمی نـوازش را شالش از آمدهبیرون موهای باد

 دقیقه چند تا. داد قورت را دهانش آب و گرداند حدقه در را هایشچشم. دوخت سبز و قرمز

 نداشت، روز و شب خاطرشبه بود دوماه که ایمحموله و کردندمی حرکت هاکامیون دیگر،

 شده مجبور که هرچند بود؛ شانرفتهدستاز محموله آن جبران که ایمحموله. شدمی فرستاده
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 اصل در. شناسندنمی را آن که ببندند قرارداد کسی با نبینند، بیشتری زیان کهاین برای بودند

 را رادان سطحی و مزخرف استراتژی ظاهر در که کردمی حکم عقل اما داشت؛ دیگر اینقشه

 .دهد انجام

 از را قلبش تپش و شدمی خوانده هایشچشم درون از راحتی به استرس. نداشت قرار و آرام

 .کردمی حس مانتویش روی

 .گرفت ضرب زمین روی آرام را پایش و ایستاد کنارش مهراد

 !ندارم اعصاب نزن، زمین روی رو پات -

 با و کرد کج را سرش گرفت، هاکامیون از را نگاهش. نشاند هایشلب روی نیشخندی مهراد

 :پرسید لودگی

 !داشتی؟ اعصاب کی تو بابا؟ نه: مهراد

 اشنداشته اعصاب روی نباید مهراد. کند حفظ را آرامشش بتواند تا زد تشر خودش به

 و انداخت گاراژ به نگاهی کشید، عمیق نفس چند و کرد مشت را هایشدست. کردمی رویپیاده

 :کرد زمزمه

 کو؟ سحر پس -

 داشت،برمی قدم ماشینش سویبه که طورهمان و گذاشت مارکش کت جیب در را هایشدست

 :داد جواب

 .گاراژه کنار اتاقک توی اون نه؟ میگی، رو یلدا: مهراد

 هنوز. دانستمی بیشتر او از مهراد! بود جالب. انداخت باال را ابرویش و کرد غنچه را هایشلب

 سر نیز او انقضا تاریخ که دانستمی خوبیبه اما بود؛ نگرفته سحر با ـطه رابـ در خاصی تصمیم

 سرش در سحر آخر حرف. بس و است رادان و دلسا به ضرر یک بودنش، تنها و رسیده

 «.بود تو به شخص تریننزدیک روزی یه کُشته، رو ارسالن که اونی»: پیچیدمی

 کرده مسخره را او فقط سحر که گفتمی خود به دائم. نداشت امکان کند، باور خواستنمی

 .دادمی هشدار او به قلبش اعماق در احساسی چرا دانستنمی اما است؛
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. کرد کج گاراژ کنار اتاقک سویبه را راهش و گذاشت سرد نسبتاً آسفالت روی را هایشقدم

 فلزهای با خوابیتخت و پتو بخاری، یک درونش، وسایل تنها که مترینه کوچک اتاقکی

 دلسا. بود ریخته بخاری کنار هایشگچ و زده نم سرما شدت از دیوارهایش. است زدهزنگ

 .داد هل داخل سمتبه را آن و زد رنگآبی فلزی در به را اشزدهیخ هایانگشت

 جا صورتش روی بر چندروز که ریختههمبه آرایشی با پتوپیچ، را سحر چپ سمت گوشه در

. بودند شده ریخته اششانه روی نامرتبی طرزبه اششدهشینیون موهای. دید کرده، خوش

 که بود رفته یادش گویی. کرد تعجب دختر این دوام از دلسا. بود سرد شدتبه اتاق فضای

 .کردمی صبح را هاشب هااتاق این در نیز خودش

 چشمش. شد اتاق وارد رنگشمشکی ورزشی هایکفش با و نداد اهمیتی زمین روی موکت به

 حالت رویش روتختی و بود زده زنگ فلزهایش. خورد داشت قرار چپ سمت که فلزی تخت به

 :گفت و داد قورت را دهانش آب! بود باریاسف وضع. بود گرفته خود به چرک

 .سحر -

 روی لبخندی. شد خیره دلسا به تارش دید از و داد فاصله هم از را اشزدهیخ هایپلک سحر

 :کرد زمزمه و نشست اشخوردهترک هایلب

 مُردم؟ -

 اشزدهیخ هایانگشت به گرما کمی تا برد بخاری سمتبه را دستش برداشت، جلو به قدمی

 .کند نفوذ

 .جهنمیم توی اما دونم؛نمی که رو مُرده -

 بدتر هقهق و گریه صد از که ایخنده. کردمی برابری خالص هایشکالت با که ایخنده خندید؛

 .بود

 حساب روز. کرده قضاوت نرفته دادگاه به برم، خدا عدالت قربون. جهنمیم تو نمرده ما -

 !رسهمی حساب روز که وقتی برسه دادمون به خدا اینه، وضعمون و نرسیده

 او. بیاورد چگونه و اگر و چرا خدا برای بتواند تا نبود جایگاهی در او. بگوید که نداشت حرفی

 اشک اشخانواده مرگ از که هنگامی زمانی، یک. بود حسبی خدا به نسبت که بود هاسال
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 بلند را او و بگیرد را هایشدست بتواند تا نبود کسی اما زد؛ صدا وجود تمام با را خدا ریخت،می

 به حواسش اما بود؛ هم شاید. نبود موقع آن در بود، ترنزدیک گردن رگ از که خدایی! نبود. کند

 .دیگر جای دلسا حواس اما بود؛ او به حواسش و بود هم شاید. بود دیگر کسی

 :کرد زمزمه بود، شده خیره نامعلوم جایی در نگاهش که طورهمان دلسا

 کنی؟می باورش -

 داریکش صدای با و کرد بلند را سرش بودند، افتاده یکدیگر روی بر هایشپلک که سحر

 :پرسید

 رو؟ چی -

. شدمی دیده غم روحش،بی سبزرنگ چشمان اعماق در. رسید گوشش به دلسا عمیق نفس

 قلب! است آدمیزاد دل ببیند، تواندنمی هرکسی که جایی آدم، هر هایچشم قسمت ترینعمیق

 هاچشم ولی! است کارههیچ قلب این. کندمی پمپاژ خون فقط چپ یـینه*سـ در آدمیزاد

 و شوندمی عاشق که هستند هاچشم. کنندمی احساس را درد و بینندمی هاچشم. هستند هاقلب

 نکند، احساس را چیزیهیچ و نشود عاشق خواهدمی کسی اگر. شکنندمی که هستند هاچشم

 را هایشچشم باید. هستند کارههیچ هاآن. کند رجوع ـینه*سـ چپ سمت قلب و مغز به نباید

 .هستند هاقلب ها،چشم زیرا ببند؛

 کسی اما کشید؛می فریاد غم بود، قلبش که جایی در دلسا، هایچشم اعماق در حاال و

 .ببیند توانستنمی

 :زد لب آرامیبه

 .باالست اون که اونی -

 .داد تکیه دیوار به را سرش و بست را هایشچشم دوباره و نگفت چیزیهیچ سحر

 و کشید رنگشایقهوه موهای به دستی. کرد حرکت در سمتبه و گرفت فاصله بخاری از دلسا

 :کرد زمزمه

 .میشه تموم چیزهمه بعد. بیار دووم دیگه هفته یه فقط سحر، دیگه هفته یه فقط -
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 خوش جا آن در مهراد که ماشین سویبه و آمد بیرون اتاقک از دلسا. نداد جواب و زد پوزخندی

 خودش سویبه را دستگیره. شدندمی خارج گاراژ از یکییکی هاکامیون. کرد حرکت بود، کرده

 در فکرش. شد خیره رویشروبه به و گرفت جای صندلی روی بر. نشست ماشین داخل و کشید

 :پرسید مهراد اینکه تا بود هزارجا

 نگفت؟ بهت ارسالن قاتل درباره چیزی سحر -

 :گفت آرام خیلی. زدمی چشمک او به هایشناخن مشکی الک. شد خیره انگشتانش به دلسا

 .منه یخانواده کل و زند ارسالن قاتل ارکیده که کنم فکر خوامنمی اما چرا؛ -

*** 

 .داد خبر االن همین رابط. دستشونه محموله. شد انجام موفقیت با -

 جواب گذشت، سالچندین برایش که هفته یک از بعد باالخره. نشست هایشلب روی لبخندی

 اینقشه بود؛ دومش ینقشه کردناجرا زمان االن هرچند. شنید ارکیده زبان از را خواهشدل

 .بود پایان به رسیدن برای شروعی اصل در و بود مهم هرچیزی از بیشتر برایش که

 روزها این. نبود دیگری کس مهراد و ارکیده او، از غیر به. چرخاند سالن دورتادور را نگاهش

 رادان از ایذره اگر که دانستمی خوبیبه. بود خطرناک این و کردمی حس کمتر را رادان حضور

 زیاد ناگهانی هایضربه این از. شدمی وارد او به بد ایضربه ثانیه از کسری در شود، غافل

 با باید کهدرحالی نداشتند؛ را کردنمقابله و ایستادن توان زانوانش اصالً دیگر و بود خورده

 .کردنمی خم ـمر*کـ و رفتمی جلو قدرت

 باعث اوقات گاهی همین و داشت تیزیتندو زبان. بود بینیپیش قابلغیر فردی رادان

 تیزبینانه نگاهی با که بود آرام فردی عادی حالت در اما شد؛می رقبایش یکینه بیشترشدن

 حساب به دلسا اصلی دشمنان از یکی بود، که هرچه. کردمی حالجی را اطرافیانش حرکات تمام

 خنجرزدن برای فرصتی هیچ از اما محتاج؛ حدازبیش یکدیگر به و بودند همکار اینکه با. آمدمی

 .داند خدا بود؟ چه رادان دلیل اما داشت؛ موجهی دلیل که دلسا. کردندنمی دریغ همدیگر به

 غم متوجه نتواند رادان که شدمی باعث همین. کردمی استفاده تفاوتیبی نقاب از همیشه دلسا

 دلسا. شدمی ترسخت اندکی برایش کار همین برای شود؛ او اندوه یا حالیخوش شادی، یا
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 شاید بارانی؟بی از شدمی خشک دریا مگر. باشد تفاوتبی که بود گرفته یاد او. بود تفاوتبی

 که نبود دریاچه. بود بیشتر کوچک یدریاچه هزاران از وسعتش بود؛ دریا اما شد؛می آببی کمی

 قدرتمند. دادمی پرورش خود دل در را ماهی هزاران! بود دریا. شود خشک سالی،خشک یک با

 .عالی و مرغوب جنس از نقابی هم و داشت قدرت هم دلسا! بود

 یا مجله. بود اشدیرینه عادت. کرد باز را ایصفحه و برداشت میز روی از را مجله مهراد

 به مجله، خطبهخط در او! فهمیدن کلمه یک از دریغ اما خواند؛می و داشتبرمی را ایروزنامه

 و کردمی مچاله مشتش در را مجله آخر، در و شدمی فشرده قلبش. افتادمی معصومه یاد

 حتماً. دانستنمی کسهیچ را بعدش و بستمی محکم را در افتاد،می راه اتاقش سمتبه

. کردمی نگاه هاآن به وقتتمام و آورددرمی را معصومه هایعکس و کمدش سراغ رفتمی

 آن که بود خورده قسم ولی بود؛ اششرمنده حدازبیش اما نگفت؛ کسهیچ به وقتهیچ دلسا

... نه اما چرخیدند؛می سرش در سحر هایحرف. کند پیدا را وجدانبی فرد آن عوضی، قاتلِ

 طوربه سحر که هرچند باشد؛ کرده را کار این ارکیده که کند باور توانستنمی و خواستنمی

 بوده شخص تریننزدیک کسی چه او از غیر به اما است؛ ارکیده فرد آن که بود نگفته مستقیم

 است؟

. بود سستی آدم مهراد دلسا، نظر از. دوخت لرزیدمی دستانش کمی که مهراد به را نگاهش باز

 استفاده ضعفشنقطه از دنیا و دین تمام نباید اما است؛ معصومه عاشق هم هنوز او که درست

 یک در شد خالصه عشقش تمام شد؟ چه آخرش. بود پادشاه یک عاشق زمانی هم دلسا. کنند

 اما نیست؛ شکی هیچ است احساسیبی آدم دلسا اینکه در البته. تمام بعد و اشک قطره دو و آه

 یا بست را نامرد آن یپرونده دلسا واقعاً خورد؛می چرخ اطرافیانش ذهن در همیشه سؤال یک

 گاهی. دانستنمی را سؤال این جواب هم دلسا خود حتی کند؟می سر یادش به را هاشب هنوز

 که شدمی متنفر او از چنان هم اوقات گاهی کرد،می ضعف احساس و افتادمی یادش به اوقات

 داشت؟ که بود احساسی چه این. ترسیدمی هم خودش

 که زدمی حدس. آمد باال طبقه از اتاق در شدنبسته محکم صدای که آمد خود به دلسا زمانی

 باال به ابرویش انداختن با را تعجبش مجله، روی مهراد خیره نگاه دیدن با اما باشد؛ مهراد
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 را در کسی چه پس بود؛ هایشانگشت با کردنبازی مشغول طرفآن که ارکیده. داد نشان

 خروجی در سمتبه و کرد حرکت پایین به عجله با رادان. شد خیره پلهراه به بست؟ وحشیانه

 :گفت و کرد حرکت خانه

 !کُشتنش مُرده، سحر -

. بود همه از ترتوجهبی مهراد و کشید هینی ارکیده. شدند درشت هایشچشم ثانیه از کسری در

 جایش از. ندارد اطرافش به توجهی و باشد معصومه فکر در هنوز او که زد حدس دلسا

 :زد فریاد بلند و برخاست

 بره؟ هاکامیون اون با امروز نبوده قرار مگه کُشتنش؟ که چی یعنی چی؟ -

. نگفته نه یا است رسیده مقصد به سحر اینکه مورد در چیزیهیچ مهراد که افتاد این یاد به تازه

 زیر از توانست،می که جایی تا باید اون! بمیرد سحر نبود قرار برود، پیش گونهاین نبود قرار

 !افتادمی بام طرف دو از بار این کند؟ کارچه حاال. کشیدمی حرف سحر زبان

 اشمسخره پوزخند همان ارکیده. شد خارج خانه از سریع و انداخت او به خشمگینی نگاه رادان

 .بود گرفته تمسخر باد به را دلسا نگاهش با و زده را

 بازوی اما بزند؛ هم به خیال در را معصومه و مهراد خلوت خواستنمی دلش وقتهیچ اینکه با

 :گفت فریاد با و داد فشار را مهراد

 !شدیم بدبخت شو، بلند مهراد -

 :کرد زمزمه لب زیر خود با و

 کنم؟ درست رو قضیه این جوریچه کنم؟ کارچی حاال! شد سرم بر خاک -

 حسیبی با و برد باال را لبش یگوشه. دوخت او چشمان جنگل به را منگشوگیج نگاه مهراد

 :پرسید

 هستیم؟ که اینی از تربدبخت -

 هراس و هول با. بود آمده خود به تازه گویی برخاست، جایش از مهراد و کشید را دستش دلسا

 :داد ادامه

 شده؟ چی -
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 با اشهمیشگی لحن همان با ارکیده و کرد پریشانش گیسوان درون را دستش دلسا

 :گفت حالیخوش

 به صدصددر و بوده باخبر شما کارای از خوب خیلی کُشته، که هرکسی کُشتنش،! مُرده سحر -

 !میده رو مرگتون حکم دایان تمومه، دیگه کارتون خالصه،. گفته هم پلیس

*** 

 بر سکوت مهر اما زدند؛می فریاد را عصبانیت هایشچشم. شد خیره دلسا به حرفبی رادان

 اما داده؛ را هاآن راپورت کسی چه دانستنمی. آوردنمی زبان بر سخنی هیچ و بود زده لبانش

 باشد چیزی آخرین شاید رادان؟ با بازی. کردمی پا به خون فهمید،می اگر فقط فهمید،می اگر

 حالخوش دلش اعماق در هرچند. کند اجرا که آن به برسد چه کند؛ فکر آن به بخواهد کسی که

 .است داده دستش به آتو دلسا که بود

 :گفت رسایش و ظریف صدای همان با و چرخاند رادان سمت به را تاپلپ صفحه دلسا

 رو کرده خبرچینی کی اینکه اما ببینی؛ تونیمی رسوند، دستم به رو هادوربین فیلم گلشید -

 و بود بینیپیش غیرقابل کامالً یلدا مرگ. افتهمی اتفاق یهو چیزهمه کنی دقت اگه. دونمنمی

 برنامه خوب خیلی بوده، که هرکسی. هستن شده ریزیبرنامه کامالً پلیسا حضور چنینهم

 به بزنه بعدش و بکشه رو یلدا که بود قرار انگار. میشه هول خیلی سر آخر قاتل انگار اما ریخته؛

 .داده بازیش یلدا اما چاک؛

 سریع و برنامه طبق چیزهمه بود؛ دلسا با حق. شد ساعتهنیم فیلم دیدن مشغول دقت با رادان

 :کرد زمزمه و دوخت دلسا سبزرنگ های چشم به را نگاهش. رفتمی پیش

 چند همین توی افتاد،نمی اتفاق این اگه. نداشت اهمیتی من برای اصالً سحر، همون یا یلدا -

 از خواستمی فقط مسعود. دایان برای اومددرنمی چیزی اون از. بکشنش تا گفتممی روز

 من برای اونا... انبار اون... گاراژ اون اما میشه؛ هم ممنون ازمون مطمئنم و بشه خالص شرش

 ...برای نبودن؛

 دهانش از ایاضافه حرف اگر! داشت حدی هرچیزی. زدمی حرف بیشتر نباید. کرد سکوت

 که بگوید خواستنمی دلش اصالً. دلسا جلوی مخصوصاً کند؛می را خودش گور آمد،می بیرون
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 به انبار کردمی فکر دلسا. کنند جلب را توجهش بودند توانسته تازه که است شیخی برای انبار

 .است دایان اسم

 روی را خودش کمی دلسا. انداخت چوبی ناهارخوری میز روی و بست آرامیبه را تاپلپ در

 :شد اشفرضیه دادنتوضیح مشغول جدی لحنی با و کرد جاجابه رنگایقهوه هایصندلی

 که بود جنس از پر انبار توی. ما به اخطار یه نبودن، بیشتر بازیچه یه یلدا و حامد من نظر از -

 آتیش انبار میان، پلیسا که زمانی همون درست اما بفرستیم؛ روزه چند همین گذاشتیم قرار

 به زده، آتیش که کسی اون. بفهمن تا کشهمی طول بوده، دور خیلی گاراژ از چون و گیرهمی

 اگه. بشه قایم پلیس پشت اینکه نه بشه، روروبه دشمنش با خودش خواستهمی زیاد احتمال

 بره، لو هویتمون که خوادنمی فرد اون پس رفت؛می لو مونهمه هویت سوخت،نمی انبار

 .بجنگه باهامون خودش خوادمی

 را کنجکاوی که اشچهره به کردننگاه از بعد. ببیند رادان در را هایشحرف تأثیر تا کرد مکثی

 :داد ادامه زد،می فریاد

 .داره مشکل ما با نظرمبه که انبار و گاراژ صاحب با یا داره مشکل ما با یکی یا اصل در یعنی -

 آرامش با که دوخت ایارکیده به را مانندشقهوه نگاه. داد تکان فهمیدن عالمت به سری رادان

 آرامش. بود اشموردعالقه سریال تماشای و میوهآب نوشیدن مشغول نشسته، کاناپه روی

 مشکوک او به هم قبالً بود؟ داده انجام را کار این ارکیده یعنی. بود برانگیزشک کمی ارکیده

 بدون! دایان قانون این از آمدمی بدش چقدر و کند اثباتش که نداشت مدرکی اما بودند؛ شده

 !نکش را کسی ـیانـت، خــ مدرک

 درست و شده شوکه ماجرا این از هم نبود خود حال در پیش ساعتی تا که مهرادی حتی

 سریع تایپ مشغول نشسته، هیزم از پر یشومینه به نزدیک هایکوسن روی ارکیده، رویروبه

 که مهرادی همان. رسیدمی گوش به تاپلپ کیبورد روی هایشانگشت تلقتلق صدای و بود

 .بود شده غرق او خیالی ـوش*آغـ در و بود معصومه فکر در

 سمتبه. جذابش و مردانه صورت روی شد کشیده دلسا مانندِجنگلی نگاه که شد بلند جایش از

 آری، داد؟می پس جواب باید. برداشت قدم داد،می نشان خوبیبه را باغ که قدتمام هایپنجره
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 را سرش اینکه از بود متنفر. بود متنفر دادنپسجواب از او و دادمی پس جواب هاخیلی به باید

 کردمی سعی همیشه. شود شناخته غیرموجه آخرش که بیاورد هاییدلیل و بیندازد پایین

 اما بیاورد؛ دلیل ناکسی و هرکس برای نشود مجبور تا دهد انجام نحو بهترین به را کارهایش

 انتخاب را عبداهلل شیخ انبارهای و کردنمی ریسک کاش ای. داشت فرق اوضاع دفعهاین

 .بود مقصر اتفاق این در هم خودش کرد،می فکر بیشتر که حاال. کردنمی

 فروبرد تنگ تقریباً جیب داخل را دستش اش،مشکی کتان شلوار جیب درون گوشی لرزیدن با

 :کرد برقرار را تماس و

 بله؟ -

 عمرش؛ هایسال تمام آشنایی به صدایی رسید؛ گوشش به مغروری همچنین و زمخت صدای

 یک تنها حال اما بود؛ خونشهم که صدایی. بودند ترغریبه ای،غریبه هر از حال که هرچند

 .بودند غریبه

 .گرفته آتیش انبار که شنیدم -

 فاصله او از هاکیلومتر که تلفن پشت شخص آن که انگار. کرد بستهوباز آرام را هایشچشم

 .دیدمی را هایشچشم داشت،

 !داره آفرین جای. رسوننمی خبر بهت خوب جاسوسات -

 :گفت ترجدی کمی مرد

 کیه؟ کار نفهمیدی -

 :داد جواب بعد و انداخت بودند درگیر سخت که مهراد و دلسا به نگاهی

 .نکردیم پیدا چیزی هنوز. میگم اما نداره؛ ربطی بهت اینکه با -

 مرد این به آمد،می سرشان که بالهایی و ها بدبختی یهمه که دانستمی خوبیبه خودش اما

 .رسیدمی گوشی پشت

 حرام اکسیژن. بود حرام کشید،می او که نفسی هر. رسید گوشش به خط پشت از عمیقی نفس

 تا گرفتمی نحو بدترین به را اشبنده جان و شدمی بدجنس گاهی هم خدا کاش ای و کردمی

 بوق صدای با. است مهربانان ترینمهربان خدا که کند چه اما نکند؛ آلوده را زمین قدراین
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 ماه این. کرد نگاه آسمان وسط ماه به و کرد قطع را تماس داد،می آزار را گوشش که داریکش

 بود؟ کجا او ماه. بودند گرفته را دورش ستاره هزاران و بود آسمان به متعلق که

 پیدا سپیدی گشت،می را درونش که هرچه و شده سیاه ذاتش. بود سیاه شبی مانند رادان،

 ماه که نبود وقتش کند؟ روشن را اششدهسیاه قلب کمی و بیاید ماهی که نبود وقتش. کردنمی

 نخورد؟ چشم به سیاهی آن تا کنند روشن کامالً را قلبش هاستاره همراه به

 هایستاره. نداشتند شب از کمیدست خودشان که هاییستاره از بود پر دورش که بسا چه

 !بودند سیاه که هاییستاره. دادندنمی را قلبش شدنروشن اجازه که سیاهی

*** 

 به. شود خیره رویشروبه به توانستنمی. انداخت پایین را سرش و داد قورت را دهانش آب

 کند فکر هرچیزی به کرد سعی و سفیدش پوست اش،کشیده هایناخن کرد؛ نگاه انگشتانش

 .شنودمی االن که هاییحرف جز

 :کشید بیرون خلسه از را او مرد، پرابهت صدای

 زیر آوردم و دادم پرورش رو هابهترین کردممی فکر. بود بعید گندکاری این دوتا شما از -

 .شد عوض شما با ـطه رابـ در افکارم تمام اتفاقات، این با و االن اما پرم؛وبال

 زیر را هاآن او بود؟ داده پرورششان او. نماند دور مرد نگاه از که زد مشهودی پوزخند دلسا

 !بود فرهاد شبیه مرد این هایحرف چقدر بود؟ گرفته وپرشبال

 داخل اکسیژن و کشید عمیقی نفس برود، جلو منطقی کرد سعی. کشید جلو را خودش رادان

 .کرد هایشریه وارد را اتاق

 باعث ما اشتباه این. کردیم انگاریسهل ما یهمه موضوع این در دیم،می حق کامالً بهتون ما -

 !باشه که هرچقدر کنیم؛ پرداخت رو غرامتش حاضریم ما. میشه عبداهلل شیخ هنگفت ضرر

 به رویشروبه مرد این چرا نفهمید وقتهیچ. پیچید مترینه اتاق در مرد صدادار پوزخند صدای

 را فکرش تا نبود مهم هم قدرآن که هرچند دهد؛می نشان عالقه کوچک و مترینه هایاتاق

 لورفتن و یلدا مرگ داشت، دست در را اشزندگی و بود مهم که چیزی تنها االن. کند درگیر

 :گفت تأسف با و داد تکان آرامی به را سرش مرد. بود انبار
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 که رسیده بهش باباش اون از قدراون. نداره تو و من پول به نیازی عبداهلل شیخ رادان، ببین -

 روش چون خواد؛می رو بار اون عبداهلل شیخ. بفروشه و بخره رو تو و من مثل صدتای تونهمی

 اون. دلسا به نه و تو به نه کنه،می رحم من به نه بره دستش از اگه و کرده حساب خیلی

 عبداهلل شیخ که بود این برای فقط محموله این اصل در بشن، پخش جاهمه بود قرار هامحموله

 به سومیک فقط حاال و بیاره دست به خودش برای رسمیواسم کار این توی و بیاد چشم به

 همسر اسم به گاراژ و انبار. مونده جا به براش ایران توی که آبروییبی همراه به رسیده دستش

 چه خودتون نظربه. سوخته آتیش توی انبار و رسیده قتل به دختر یه که حاال و بوده ایرانیش

 میاره؟ سرتون بالیی

. چرخیدندمی سالاندیوچهل پوشِمشکی مردِ صورت دور سرگردان و حیران هایشچشم

 دستانش با را بلندش ریش مرد! است بوده عبداهلل شیخ برای هم گاراژ و انبار که دانستنمی

 قورت را دهانش آب دلسا. کردمی ارزیابی را دلسا و رادان موشکافانه هایشچشم و نـوازش

 .پوشسیاه مرد خود مانند بزند؛ حرف جدیت با کرد سعی و داد

 انبار بگیم پلیسا به و بریم نمیشه شده، ریخته که آبیه بکنیم؟ تونیممی کارچی االن ما خب -

 .کنن اول مثل رو داخلش اجناس اون و سوخته

 قرار اتاق چپ سمت قسمت در که ایکتابخانه سویبه. برخاست چرخان صندلی روی از مرد

 از پر رنگمشکی دفترچه. کرد لمس را پُررنگش ایقهوه چوب آرامیبه و کرد حرکت داشت

 .برداشت کتابخانه یگوشه از را خاک

 اون با که بدید بهش رو چیزی باید شما. کنه عوض رو شرطش راحتیبه تونهمی عبداهلل شیخ -

 .کنه برابری مواد همه

 لحن. خوردند پیوند همدیگر به رنگشمشکی ابروهای نشست، رادان جذاب صورت روی اخمی

 :زدمی فریاد را شدنشگیج صدایش

 .فهممنمی رو منظورتون -

 :کرد زمزمه و انداخت میز روی را گرفتهخاک یدفترچه مرد

 !نزنی خنگی به رو خودت اگه رادان، داره ایساده مفهوم! باارزش چیز یه -
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 که ببیند توانست دلسا و کرد باز آرامیبه را دفترچه. گرفت کام و درآورد را مارکش سیگار

 .بود غریب و عجیب های نوشته از پر رویشان بودند، قدیمی و کهنه هاصفحه

 :گفت جریان همه این از خسته و حوصلهبی و شد بلند جایش از دلسا

 .رادان بریم. کنیممی پیداش خودمون پس بدید، نشون رو راه بهمون خوایدنمی شما انگار -

 یخ قلبش. لرزاند را ظریفش اندام تمام مرد صدای که برداشت رنگمشکی در سمتبه قدمی

 .چرخدمی سرش دور دنیا که کرد احساس و زد

 پیش رفتم که آخری دفعه. داره عسلی چشمای و روشن ایقهوه موهای که دختره اون مثالً -

 !شاید البته کرد؛ کارایی یه دختر اون با بشه شاید کرد، تعریف زیاد ازش شیخ

 :کرد زمزمه رادان. داشت مشهودی لرزش دستانش لرزید، قلبش

 ارکیده؟ -

 را دلسا که برقی داشتند؛ خاصی برق چشمانش. انداخت لرزان دلسای به را سیاهش نگاه مرد

 اشتباه چیزهمه باشد، شده اشتباه باشد، کرده فکر اشتباه که خواستمی دلش. ترساندمی

 دیگری کس هم عبداهلل شیخ و نباشد دختر آن ارکیده باشند، شنیده اشتباه هایشگوش. باشد

 صدای با و برد باال را اششانه! بود اشتباه هم دلسا وجود کاش ای. خواستمی را ارکیده جز

 :گفت اششدهکلفت و دورگه

! بود روش گیاه و گل یه اسم که یادمه فقط بود؛ اسمش همین کنم فکر ولی واال؛ دونمنمی -

 شیدا اسم به دختر یه زنش. مُرده پیش چندسال که ایرانیشه زنِ دختر شبیه خیلی دختر اون

 حالت زنش بعد به اون از و میرهمی بوده بچه خیلی وقتی پیش، سالوچندبیست که داشته

 این عبداهلل، شیخ با ازدواج از بعد و میشه دیوونه جورایی یه میده، دست بهش تهاجمی

 خیلی ارکیده هم حاال و پرستهمی عاشقانه رو زنش عبداهلل شیخ! میشه بدتر و بدتر وضعیت

 .شیداست شبیه

 یدسته به را خودش سختیبه. کردند فرار مغزش از کلمات که بود درگیر دلسا ذهن قدرآن

 :زد لب بدبختی هزار با. نشود نقش زمین روی بر تا گرفت صندلی
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 یه بین شباهتی بتونن سال همه این از بعد که ممکنه چطوری مُرده، بود بچه وقتی دختر اون -

 کنن؟ پیدا ارکیده و دختربچه

 دیگری چیز صندلی دو و میز کتابخانه، جز به اتاق در. ایستاد رویشانروبه و زد دور را میز مرد

 پاسخ و گرفت دستانش درون آرامیبه را دفترچه مرد. دادمی آزار را پایش خشک، موکت. نبود

 :داد

 !باشه نمرده دختر اون ممکنه خب -

 :داد ادامه مرد. انداختند او به نگاهی حیرت و تعجب با دلسا و رادان

 ممکنه. نبوده معلوم اصالً شناسایی، موقع شچهره و بوده شدید سوختگی شیدا مرگ دلیل -

 اونجایی از. باشن گذاشته دختر اون جای دیگه فرد یه و باشه شده دزدیده واقعی شیدای که

 یهمه ممکنه البته! رسهنمی نظربه بعید کار این دارن، رو ریتم یه تقریباً فرهاد هاینقشه که

 فکر پیشنهادم به خوب و بیرون برید اینجا از هم حاال. باشه عبداهلل شیخ زنِ ذهن توهمات اینا

 .کنید

 در طرفبه را مبهوت دلسای آرام و آهسته هایقدم با و نشاند صورتش روی اخمی رادان

 با و گرفت را دستش هردو رادان. نداشت حرکت برای قدرتی شوک، شدت از دلسا. کشاند

 روی دلسا منفور، آپارتمان از خروجشان با. رفتند بیرون آنجا از حرفی هیچ بدون و عجله

 اصلش چرم کیف داخل را لرزانش هایدست. نشست خیابان هایجوب کنار خیس هایجدول

 :گفت لرزیدندمی که هاییلب با. انداخت باال آب بدون را قرصی و کرد

 توجه دیوونه زن یه حرفای به باید چرا! بشه تو هایخودخواهی قربانی ارکیده ذارمنمی من -

 دیگه بسه بشه؟ برادرت و تو هاینقشه قربانی و بازیچه که کرده گناهی چه ارکیده کنیم؟

 !کشیده هرچی

 جدول روی کنارش رادان. نداشت رادان روی چندانی تأثیر اما بود؛ جدی بسیار لحنش اگرچه

 !بود بعید کرد،نمی قناعت راحت و نرم هایکاناپه از کمتر به که اویی از حرکت این و نشست

 چرا؟ -
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 را کیفش. گرفت بود، شده خیس دیشب باران از که هاییآسفالت از نگاه و کرد بلند را سرش

 دلش. کند جلوگیری هایشدست لرزش از کرد سعی و گذاشت جدول همان روی کنار،

 تصاویر و غریب و عجیب هایخیال آن فکر از حتی شود؛ خوب حالش ترسریع خواستمی

 موهای تمام گذشتند،می چشمانش جلوی از دیاچفول صورت به که اشگذشته ترسناک

 .نشستمی ـمرش*کـ بر سرد عرق و شدمی سیخ بدنش

 چرا؟ چی -

. شده دارنم کامل طور به رادان مارک ایقهوه کت که زد حدس دلسا و کشید جلوتر را خودش

 کند؛ صحبت چیزی درباره او با خواستنمی دلش هم وقتهیچ کند، درک را رادان توانستنمی

 !ارکیده درباره مخصوصاً

. میاد حساب به دشمنت ترینبزرگ اون کهدرحالی بره؟ بفرستیم رو ارکیده ذارینمی چرا -

 امروز،. نگفتی هیچی تو و کرد توهین بهت بارها. بخشیدی بارها تو و کرده رو جونت قصد بارها

 خوشبختی و خوبی فکر به واقعاً اگه گذشته، اون از کشی؟می پس پا چرا! انتقامه وقت االن

 !انتظارشه در خوبی زندگی باشه، مُرده شیدای همون ارکیده اگه ای،ارکیده

 :گفت کجیدهن با و گرداند حدقه در را سبزرنگش هایچشم

 کنم قـمار ارکیده زندگی با باید من چرا! گیری؟می گازش هم تو بگیره، گاز رو تو سگ اگه -

 مزخرف؟ حرف چندتا خاطربه

 روی و کرد باز را رنگسفید ـمری*کـ در. کرد حرکت ماشین سمتبه و شد بلند جایش از

 شدتبه سرش اما بود؛ شده بهتر قبل به نسبت حالش. کرد جاخوش نرم و چرم هایصندلی

 تا کند پرتاب پایین به بالکن از را خودش خانه، به رسیدن از بعد که نبود بعید و کردمی درد

 .یابد رهایی درد این از بلکه

 :گفت و نشست کنارش رادان بعد، دقایقی

 حاال؟ کنیم کارچی خب -
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 قلب، تپش موقعآن در تنها. رسیدنمی ذهنش به چیزیهیچ موقعیت این در واقعاً. دانستنمی

 هم ارکیده». کردمی احساس شدمی وارد سرش بر پتک مانند که را حرفی و شدید ایسرگیجه

 «!میشه وارد بازی این هایبازیچه لیست به

 به و بودند شده سرنوشت و رادان امثال رادان، بازیچه مهراد و ارکیده او، بود هاسال که هرچند

 .ـصیدند*رقـمی روزگار ناخوش یا خوش ساز هر

 دلسای برای مسئله این اما بود؛ عادی چیز بودند کارهاین عمری که هاآن برای بودن بازیچه

 واقعاً! طرفهیک و خونی ـطه رابـ هیچ بدون خواهری. بود سنگین کمی منطقشبی خواهر نگران

 بود؟ ارکیده نگران دلسا چرا

 را رادان و دلسا آیا. چیست موضوع این به ارکیده واکنش که کردمی فکر این به راه طول در

 داشت، درک او اگر درک؟ و ارکیده کشد؟می فریاد دو آن سر بر عصبانیت با یا کندمی درک

 !کردمی درک را دلسا هایسال این عذاب

 :شنید گوشش کنار از را رادان خشک و جدی صدای

 نداری؟ رو به رنگ و نگرانشی قدراین که چیه ارکیده و تو بین -

 و او یگذشته از کسهیچ! رادان از حداقل نداشت؛ را سؤالی چینهم انتظار. شد حبس نفسش

 .مبهم نه و بود مهم نه رادان! مبهم و مهم اشخاصی و مهراد جز نبود باخبر ارکیده

 با را سؤالش کند، پارک تا بردمی داخل به را ماشین که طورهمان رادان و رسیدند عمارت به

 :پرسید دیگری طرز

 .نیستی صادق من با تو -

 خوردهالک هایناخن با. کند باز را در آن با تا نداشت جانی. رفت در دستگیره سمت به دستش

 و داد قورت را دهانش آب. کشید خودش سمت به را دستگیره زوربه و آورد فشار رنگشصورتی

 :گفت

 !نداری تو که خوادمی لیاقت صداقت -

*** 

 :دوم فصل
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 «بهشت؟ یا جهنم»

 خودت نوبت زود یا دیر زیرا نشو؛ شاد دیگران افتادن از هرگز. است دومینو بازی مانند زندگی

 .رسدمی

 را ماجرا ارکیده به کدامهیچ هنوز گذشت،می مرد آن با رادان و دلسا صحبت از روز چند اینکه با

 سختی تاوان تا شدندمی مجبور و شدمی تمام جبران برای هاآن فرصت زودیبه. بودند نگفته

 نحس موضوع آن به کردنفکر حتی... که کند قبول توانستنمی دلسا. بدهند اتفاقات این برای

 !بود آورعذاب

 انتخاب را راه خودش و بداند را موضوع این که بود ارکیده حق این. گرفت را تصمیمش آخر در

 .بزند آسیب ارکیده زندگی به کارهایش با خواستنمی دیگر دلسا حقیقت در. کند

 نفهمید که بود درگیر افکارش در قدرآن. افتاد راه به ارکیده اتاق سمتبه و شد بلند جایش از

 او سمتبه وحشت با. دید تخت روی درد حال در و مچاله را ارکیده و کرد باز را اتاق در چگونه

 :پرسید فریاد با. کشید خود سمت به و گرفت را بازویش. کرد حرکت

 شده؟ چی ارکیده -

 هایلب از داریکش هیس و گذاشت هایشلب روی را اشاشاره انگشت سختیبه ارکیده

 مایع اشچانه و هایشلب دور. شد بلند جایش از دلسا کمک با. آمد بیرون اشپریدهرنگ

 که بود شده هاییآشامخون شبیه. آوردمی درد به را دلسا دلِ که بود ریزش حال در قرمزرنگی

 :کرد زمزمه دار لکـه*ملحفه دیدن با دلسا. بودند هافیلم در

 شده؟ چی -

 و پریده صورتش رنگ. بودند حسبی رنگشعسلی هایچشم. کرد نگاه دلسا به ارکیده

 .لرزیدندمی هایشلب

 .آوردم باال خون -

 بهداشتی سرویس سمتبه و گرفت ـوش*آغـ در را ارکیده یشانه. کرد فوت را نفسش

 اتاق سمتبه سراسیمه. گذاشت وان داخل را او آرام و برد حمام سمتبه را ارکیده. کرد حرکت

. نکند درز اتاق از بیرون جایی به اتفاق این که بود امیدوار. انداخت زمین روی را ملحفه و رفت
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 مویش تارهای رحمانهبی دستانش. بود بیماری یک از بیشتر چیزی ارکیده باالآوردن خون علت

 آرامبخش هایقرص دیدن با و کشید را ارکیده کشوی. کردمی کاری باید. گرفتند نشانه را

 کرد احساس رویش، هایکلمه خواندن با و برداشت را هاقوطی از یکی تعجب با. شد شوکه

 .خواند ترتیب به را هایشنام و برداشت را دیگر قوطی چند. است شده آوار سرش روی بر دنیا

 .اسموپرازول و النسوپرازول امپرازول،

 پنهان را اشبیماری مدت همه این چگونه. داد تکیه دراور به و کرد پرت کشو داخل را هاقوطی

 سخت رژیم آن کردمی فکر همیشه. بود این غذاخوردنش در دقت همه آن دلیل پس بود؟ کرده

 ...اما است؛ اندامش حفظ برای

. کبود لبانش و بود شده سفید رنگش. آمد بیرون حمام از پیچحوله ارکیده بعد دقایقی

 روشن حدازبیش هایشچشم عسلی و بود داده دست از را خود زیبای حالت کامالً هایشچشم

 درد شدت از ارکیده که هاییچنگ جای اما بودند؛ خیس رنگشایقهوه فردار موهای. بود شده

 دلسا ذهن از لحظه یک و بود زیبا شدتبه او. بود مشهود کامالً کشید،می سرش روی بر

 شیداست؟ واقعاً او آیا گذشت

 :پرسید جدیت با دلسا

 بیماری معده زخم! دکتر بریم باید پاشو... مدت همه این توی کردی؟ پنهون ازمون چرا -

 چیه؟ برای قرص همه اون نیست، برداریشوخی

 :کرد زمزمه و کشید دراز تخت روی ارکیده

 خورم،می چی برای رو قرصا اون که نیست مربوط بهت. ندارم نیازی کمکت به. بیرون برو -

 .نداره ربطی تو به! بمیرم خوادمی دلم اصالً

 مانده برایش اشگذشته از که کسی تنها به. شد خیره ارکیده به و کرد فوت را نفسش دلسا

 .بود

 حداقل دنیا این جای یک در کردمی فکر است، پشتش ارکیده کردمی فکر لوحانهساده که زمانی

 که زمانی. است ترنزدیک خونیهم هر از اما نیست؛ بینشان خونی ـطه رابـ که دارد را خواهری

 عمالً هستی، بدبختی همه این بانیوباعث تو گفت و کشید فریاد سرش تلفن پشت برادرش
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 امیدش دید، را او که زمانی و بود ارکیده به امیدش یهمه. داد دست از را اشخانواده یهمه

 در که دلسایی گردن انداخت را پرپرشدنش اما شد؛ پرپر هم ارکیده! شد پرپر یاس، گل مانند

 خوابیده کسی چه حس،بی نقاب این پشت که دانستنمی کسهیچ و بود ـناه گـبی ظاهر

 .است

 کرد؟می باید کارچه بفروشد؟ نحس هایمحموله آن مقابل در را ارکیده توانستمی چگونه

 طرف از و نداشت را ارکیده از دوری طاقت. فرستادنمی را ارکیده اما رفت؛می خودش بود حاضر

 چرخ سرش در باشد، ارکیده انتظار در خوشی زندگی شاید گفتمی که رادان حرف دیگر

 .بفرستد دشمن پیش به را خواهرش و کند تکیه اگر و شاید به خواستنمی دلسا اما خورد؛می

 او در خاطرات که کردمی فکر سال همه این. کردمی اشتباه همیشه کرد،می اشتباه. کشید آهی

 مگر آرامش اصالً. نبود او در آرامش از نشانی و بودند شده نشینته فقط هاآن اما اند؛شده حل

 داشت؟ وجود او زندگی در

 :زد فریاد نفرت با ارکیده

 !ببینمت خوامنمی بیرون، برو اتاقم از -

 ارکیده به خواستمی دلش. نهاد تاریک راهروی در قدم و زد بیرون اتاق از حرفی هیچ بدون

 بکند؟ توانستمی کارچه داشت،برنمی لجبازی از دست ارکیده که زمانی تا اما کند؛ کمک

 پرپر اشرفتهدستاز یخانواده برای قلبش. بود آمده وجود به قلبش و ذهن بین عجیب جدالی

 .دادمی استواربودن و محکم بر رأی خودخواهانه، ذهنش و زدمی

 نشنید را رادان بلند نسبتاً صدای که بود شده درگیر قلبش و ذهن بین کشمکش این در قدرآن

 :کرد زمزمه و کشید عمیقی نفس. آمد خودش به او، سمتبه بازویش شدنکشیده با و

 .شده نازل سرمون روی بدبختی چه باز بگو خب. بودم فکر توی ببخشید -

 و انداخت نگاهینیم دلسا پریشان صورت به. داد نشان اشباالرفته ابروی با را تعجبش رادان

 محرم و بود کرده حل خود در را رادان و دلسا بین رازهای تمام که جایی کتابخانه، سمتبه را او

 .کشاند آمد،می حساب به هاآن
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 هایقفسه و بود متربیست حدود. آمدمی حساب به اتاق ترینبزرگ رادان، اتاق از بعد کتابخانه

. داشت وجود قطور کتاب پنج حدود چیزی قفسه هر در. بود کشیده فلک به سر اشچوبی

. شاعران هایدیوان و مختلف هایداستان و روح و جن و روانشناسی با ـطه رابـ در هاییکتاب

 جن ارواح، به مربوط کتابخانه هایکتاب بیشتر ارکیده، ناگهانی صدالبته و زیاد یعالقه خاطربه

 لطف به و بودند نشده باز باریک از بیش هرکدامشان که هرچند بود؛ آنان هایزیرمجموعه و

 یپنجره زیر اتاق، باالی در درست سفیدرنگی تحریر میز. بود خاک هرگونه از فاقد زهرا،

 .بود شده جایگزین تاپلپ کتاب، جای به رویش و داشت وجود قدتمام

 هایچشم با و انداخت پایش آن روی را پایش. کرد جاخوش رنگزرشکی یکاناپه روی دلسا

 اصل سر سریع و کرد ایسرفه رادان. شد خیره بود، تاپشلپ با کار مشغول که رادان به منتظر

 :رفت مطلب

 .گرفت بلیت و کرد رو خودش کار آخر اما نیاد؛ تا کردم تالش خیلی. ایران میاد داره باران -

 برخورد ابروهایش به بلندش هایمژه کرد احساس رادان که شد گشاد قدرآن دلسا هایچشم

 کرد فوت را نفسش رادان. داشت کم را ننر و لوس باران تنها بدبختی همه این میان در. کردند

 :داد ادامه و

 تصمیم که شده چی دونمنمی. بود تنها برلین تو خیلی مامان مرگ از بعد باران که، دونیمی -

 حرفا این از پرروتر اما بیاد؛ خوادنمی دلم که بفهمونم بهش کردم سعی. ایران برگرده گرفته

 حاال. نیست حالیش حرف ولی نیاد؛ ایران باران که داره تأکید هم دایان دیگه طرف یه از. بود

 یا کنه تهدیدمون کنهمی سعی وقت چند این توی حتماً دیم،نمی عبداهلل شیخ به رو ارکیده که

 که خودت. باشه بهش حواست مدت این توی که خواممی ازت. بیاره سرمون بالیی

 .بیاره خودش سر بالیی ممکنه. پرتهحواس و هواسربه خیلی شناسیش،می

 از جمله یک فقط کرد؛ نگاه شدند،می خارج آن از پروابی کلمات که رادان دهان به مبهوت دلسا

 :شد خارج رنگشصورتی هایلب

 !کنم تحملش تونمنمی من -
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 روی را دستش دو کف. پیچید متریبیست یکتابخانه کل در اشقهقهه و آمدند کش رادان لبان

. نبود دارخنده چنانآن دلسا یجمله که هرچند خندید؛می بلندی صدای با و بود گذاشته میز

 لبخند دوباره هامدت از بعد دلسا بود، که هرچه. داشتوامی خنده به را او کمی لحنش شاید

 .بود دیده را رادان

 !موافقم باهات باراولین برای: رادان

 :پرسید ترس کمی با و کرد حفظ را خود جدی لحن دلسا

 هزارتا زور به ارکیده جوریهمین! ماست ضرر به باران برگشتن کنیم؟ کارچی حاال خب -

 ...که باران مونده، سالم محافظ

 از کدامهیچ روی. داد تکان را ماوس پرتیحواس با و انداخت تاپلپ به نگاهی رادان

 دلسا هایحرف به تا شدمی مانع چیزی انگار! کشیدننفس حتی نداشت؛ تمرکز کارهایش

 از دلسا و خوردند پیوند هم به ابروهایش. کرد نثارش ی«پرتحواس» لب زیر دلسا. کند گوش

 :شنید سختیبه را رادان زمزمه شد؟ گونهاین ناگهان چرا. خورد جا اخمش

 چی؟ یعنی کارا این چیه؟ منظورش -

 :پرسید بلندی کمی صدای با دلسا

 .میگی چی فهممنمی چی؟ -

 زمین روی بر محکم را تاپلپ و پرید جایش از ناگهان. کردنمی او به توجهی رادان اما

 تعادل اصالً مرد این. رفت عقبعقب و برخاست مبل روی از رفتار این از مبهوت دلسا. انداخت

 !نداشت روانی

 :کرد زمزمه نگران اما جدی، کامالً صدایی با لب زیر دلسا

 رادان؟ خوبه حالت -

 دنبال به و بود هایشچشم روی بر عینک که فردی مانند بود؛ پرت کامالً حواسش رادان اما

 را کیفش هایجیب تمام کلید دنبال به او و بود قفل داخل در کلید که زمانی یا. گشتمی عینک

 .گشتمی قلبش دنبال به و بود «او» دست در قلبش. گشتمی

 :گفت و کشید پایین سمت به را در یدستگیره شود،نمی گرم رادان از آبی دید که دلسا
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 .زنیممی حرف بعداً... ام کنم،می هماهنگ مهراد با من پس باشه -

 از متعجب دلسا. داد تکان سری بفهمد، را دلسا هایحرف از کلمه یک حتی آنکه بدون رادان

. کرد حرکت هاپلهراه سمتبه و خارج کتابخانه از بلند هایقدم با رادان، ناگهانی حالت تغییر

 بفهمد تا کشید طول دقیقه چند زیرا بود؛ کرده پرت هم را او حواس رادان، پرتیحواس این

 .است سمت کدام اتاقش

 اولین روی را پایش. کردندمی کجیدهن او به رنگکرمی دیوار روی بر شده آویزان تابلوهای

 .گرفت تابلو ایقهوه قاب از را نگاهش و گذاشت پله

 بود؟ افتاده اتفاقی چه بود؟ کرده بد را رادان حال ناگهانی قدراین چیزی چه بود؟ شده چه یعنی

 احساس را نهفته نفرتی رادان چشمان اعماق در اما نه؛ یا است دیده درست دانستنمی دلسا

 اتاقی سمتبه. آمدنمی آنجا از صدایی هیچ. شد کشیده ارکیده اتاق سمتبه نگاهش. بود کرده

 .زد در و رفت داشت، اتاقش با طوالنی نسبتاً یفاصله که

*** 

 :زد نیشخند حوصلهبی دلسای جواب در و انداخت باال خیالیبی با را اششانه مهراد

 رادان کیِ باران گفتی. رادان مهمونای برای بودم میزبان یه همیشه من. نیست مشکلی -

 میشه؟

 کمی سفیدرنگش شومیز. کرد حرکت میز سمت به و گرفت در گاهتکیه از را اشتکیه دلسا

 :داد پاسخ و نشست مهراد رویروبه. بودن گرفته خود به کثیفی حالت

 !دور خیلی رادان، دور فامیالی از -

 را حقیقت و کرد سکوت اما تقدیر؛ یا بود سرنوشت شاید! دانستنمی نگفت؟ را حقیقت چرا

 مانند هم مهراد. بود درد هم، اوقات بعضی و بود همدرد اوقات بعضی که مهرادی از کرد پنهان

 :پرسید دلسا آخرسر،. دوختمی دلسا به را نگاهش دائم. بود عصبی و حوصلهبی رادان

 شده؟ چیزی -

 :گفت و کرد دلسا به رو انداخت، معصومه عکس به نگاهی مهراد
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 زیادی خاطرات وقتا بعضی. میفتم یادش دیدنت با اما نشو؛ ناراحت بذاری؟ تنهام میشه -

 .میشن رحمبی

 :رساند مهراد گوش به را اشزمزمه و شد بلند جایش از

 .البته -

 خیلی او از مهراد شاید کرد،می فکر اشتباه هم شاید. کرد حرکت سفید چوبی در سمت به

 و گذاشت در روی را دستش. بود مانده سرپا هم باز غصه و درد همه این با که بود ترقوی

 :پرسید

 این به راضی هم معصومه خودِ کنمنمی فکر مهراد، گذشته سالپنج کنی؟نمی فراموشش چرا -

 .باشه عذاب همه

 قوی مرد یک از ضعیف صدایی تنها و کرد باز را در. بود دلسا موقعبی سؤال حاصل سکوت،

 :شنید

 .کنم فراموشش میره یادم اما نشه؛ باورت شاید -

 گاهی هم دلسا. بود شباهت مهراد و خودش بین چقدر. نشست هایشلب روی بر تلخ لبخندی

. کند فراموش را شهریار بود قرار رفتمی یادش از که شدمی غرق خاطرات در قدرآن اوقات

 .شود خشک اندامش شد باعث مهراد صدای که برود بیرون اتاق از خواست

 ارکیده اما نیست؛ فروشیآدم مَرامم توی. خوادمی رو ارکیده عبداهلل شیخ که شنیدم رادان از -

 طبق و داد لو ارکیده رو محموله اون. باند این و رادان و تو برای دارن هانقشه عبداهلل شیخ و

 بگی ارکیده به االن همین اگه دلسا،. خوادمی جاش به رو ارکیده هم عبداهلل شیخ شون،نقشه

 !دایان خوابیده، دیگه یکی هانقشه این یهمه پشت! پیششون میره بره، باید

. رسیدمی نظربه جدی مهراد. بود فرورفته فکر در کمی. بازگشت مهراد سمت به آرامیبه دلسا

 :داد ادامه

. دیدتش چندباری ارکیده که دونممی خوب اما شناسم؛نمی رو عبداهلل شیخ این زیاد من -

 .باشه دروغ اینا و شیدا قضیه اصالً که ممکنه نیست، مورداعتمادی آدم ارکیده

 :کرد زمزمه تنها دلسا
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 !نمیدم دستش از راحتیا این به مونده؛ برام که چیزیه تنها ارکیده -

*** 

! بود متنفر بدقولی از چقدر دانستمی خدا. انداخت اشمشکی مچی ساعت به کوتاه نگاهی

 دخترک چرا پس. کشاند فرودگاه در به را اشمشکی نگاه و زد زمین روی آرام را پایش

 .بودند گذاشته بیرون همین را قرارشان برود، فرودگاه داخل به نداشت حوصله حتی آمد؟نمی

 که لـَخت مشکی موهای با دختری. انداخت دلسا طرف از شده فرستاده عکس به نگاهی

 نازک ابروهای. باریدمی او از بودنایرانی. سیاه درشت هایچشم و شده ریخته دورش

 نـوازش را موهایش باد. کردمی نگاه دوربین به زیبا لبخندی با و بود داده باال را اشکردهرنگ

 و نداشت وجود باران و رادان بین خاصی شباهت. بود رفته فرو رادان ـوش*آغـ در و کردمی

 .بود دلسا حرف برای موجه دلیل یک این

 دختر هایچشم. انداخت بیرون به را اشکالفه و خسته نگاه باز و کرد خاموش را گوشی صفحه

 معصومه هایچشم! نه رفت، فرو خاطرات در کمی. انداختمی نیافتنیدست آشنای یک یاد را او

 نه،! بود معصوم معصومه فرامرز، قول به. بودند ترمعصوم بودند، زیباتر بودند، او از تردرشت

 مهراد. بود دختر این از زیباتر بسیار معصومه. نبود معصومه و باران بین مشهودی شباهت هیچ

 چشمان به نتوانست مستقیم طوربه گاههیچ بود، ندیده را او موهای از تار یک حتی گاههیچ

 .دزدیدمی او از را نگاهش معصومه همیشه زیرا کند؛ نگاه معصومه

 درون پیش دقایقی تا که دختر همان به و کرد بلند را سرش شد، زده شیشه به که ایتقه با

 انگشت با و زد عکس درون لبخند همانند لبخندی دختر. شد خیره بود، گوشی صفحه

 خواهدمی او از باران که شد متوجه مهراد. کشید شیشه پایین به شیشه باالی از اش،اشاره

 و کرد باز را در. کند احوالپرسی او با و شود پیاده که کردمی حکم ادب اما بکشد؛ پایین را شیشه

 :گفت دارشخنده یلهجه با دخترک. آمد بیرون ماشین از

 بود؟ مَهراد باید شما. هست( یعنی) ینی بود، باران مَن سَالم،-

 یلهجه این و بود برلین در بچگی از باران که هرچند داد؛ قورت زور به را اشخنده مهراد

 صحبت گونهاین قصد از باران کردمی احساس اما نبود؛ عجیبی چیز دارخنده و وغریبعجیب
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 را افکارش. دربیاورد را ها خارجی ادای خواستمی فرد گویی بود؛ غلیظ خیلی لهجه این. کندمی

 :گفت و کرد فوت را نفسش زد، پس

 .ریممی رادان عمارت به. خانمباران شید سوار بفرمایید. هستم مِهراد -

 با همراه. پرید باال جایش از و زد هم به را هایشدست حالیخوش با و شد باز باران یچهره

 :گفت و زد محجوبی لبخند باران. پرید باال هم مهراد ابروهای پریدنش،

 .هست دنیا برادر بَهترین او. بود من فکر به هِمیشه رادان -

 خیلی فامیل باران که بود گفته او به دلسا برادر؟. شد گرد مهراد هایچشم ثانیه از کسری در

 باران انگار. آمددرنمی جور دلسا هایصحبت از کدامهیچ با باران هایحرف اما است؛ رادان دور

 داشت تأکید چقدر دلسا که بود رفته یادش بود؛ کرده فراموش کامل طور به را دلسا هایحرف

 :کرد زمزمه و آورد پایین آرام را اشباالرفته هایدست باران. نفهمد کسهیچ را هویتش که

 شَده؟ چه -

 :پرسید و نشست ابرویش دو میان اخمی. سازد پنهان را درونش کنجکاوی نتوانست مهراد

 نه؟ مگه گفت، جوریاین من به دلسا یعنی هستید؛ رادان دور فامیل کردممی فکر من -

 در دلسا حدِازبیش تأکید و تحکم. شد حاکم عقلش بر ترس و افتاد دلسا هایحرف یاد باران

. کردمی فراموش نباید هرگز را رادان و باران میان خانوادگیِ یرشته نشدنفاش با ـطه رابـ

 :گفت و آورد باال را دستش یک و زد لبخندی

 .حال بَه تا کرده بهم لطف خَیلی. نیست برام برادر از کَم رادان -

 وجود چیزی یا و است گفته دروغ دلسا نکند. بود شده درگیر فکرش داد، تکان سری مهراد

 ماشین سوار و گذاشت عقب صندوق داخل را باران هایچمدان است؟ خبربی آن از او که دارد

. بودند افتاده همدیگر روی هایشپلک و بود داده تکیه صندلی پشتی به را سرش باران. شد

 .بود افتاده چشمش زیر پلک روی اشبرگشته و فر هایمژه یسایه

 شدتبه افکارش. راند رادان خانه سویبه و کرد روشن را ماشین. برگرداند دلبر باران از رو

 !نبود خوبی رازدار باران بود، معلوم که طور این و داشت زیادی هایراز باران. بود درگیر

*** 
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 شهری برلین. کردمی صحبت بود رفته حالبهتا که جاهایی درباره شوقوذوق با باران

 گاههیچ اما بود؛ رفته آنجا به کارش واسطه به چندباری دلسا. آمدمی نظربه داشتنیدوست

 ماکارانی جان به بود افتاده چنگال با و انداخته پایین را سرش ارکیده. نداشت را گردش فرصت

 فقط کمی، دختر این کردمی حس چرا و بود شده خیره باران به موشکافانه مهراد. برگشتهبخت

 دادنمی رو کدامهیچ به اما دید؛می معصومه شبیه را همه او البته است؟ معصومه شبیه کمی،

 از سر کسهیچ که دیدمی وزغیچشم مرموزِ هیوالیِ یک شبیه را دلسا! دلسا و ارکیده جزبه

 گاهی و بود خوب گاهی که دوستی. دیدمی باوفا دوستِ یک شبیه را ارکیده و نمیاورد در کارش

 که هم رادان. داشت را خود خاص هایاستراتژی و بود بریده دل هاآن از گویی که دوستی. بد

 به را خانه بعد و آمد باران دیدن برای چنددقیقه فقط کرد؛نمی پیدا حضور هاآن جمع در کالً

 .کرد ترک نامعلومی مقصد

 :گفت و زد نشینیدل لبخند دلسا

 شاهانه ازت تونیمنمی برلین مثل اینجا البته باران؛ باشه اومده خوشت شام از که امیدوارم -

 نوازیمهمون توی باران نمیره، یادم وقتهیچ رو برلین اومدم که بارآخرین. کنیم پذیرایی

 .مونهمی انباری یه مثل اونجا مقابل در خونه این بود، العادهفوق عمارتتون! یکه یدرجه

 قدش فقط دختر این که کرد فکر خود با مهراد. زد هم به کودکان مانند را هایشدست باران

 زیبای صدای. شدمی حالخوش شکالت با که بود کودک یک مانند هنوز عقلش و کرده رشد

 خط همه اعصاب روی بر اشلهجه که هرچند شنید؛ را بود زیبا ملودی یک شبیه که باران

 .است مصنوعی حدازبیش لهجه آن کردمی حس که مهراد مخصوصاً کشید؛می

 .ماندی کم بسیار برلین در داری، لَطف تو. ماندمی بهشت یه مثل اینجا دلسا؛ نه -

 :شد صدایش درون غم متوجه مهراد بعد و

 .گرفتند را آن هاآن اما داشت؛ دوست بَسیار را خانه آن -

 آن از بعد و بودند شده ورشکسته باران یخانواده بود گفته که افتاد دلسا حرف یاد به مهراد

 پیش سالیک همین انگار که باران مادر و پدر مرگ از بعد. گرفت را پرشانوبال زیر رادان
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 دوست خیلی مهراد. باشد رادان کنار و بیاید ایران به تا گیردمی تصمیم باران بود، افتاده اتفاق

 نه؟ یا بود باخبر رادان شریف شغل از باران آیا که بداند داشت

 اشزرشکی یرژخورده هایلب روی پوزخندی شد،می بلند جایش از که طورهمان ارکیده

 چیزیهیچ که بود بد چقدر. افتاد اشبیماری یاد دلسا و بود نخورهدست کامالً غذایش. نشست

 :بود آرام بسیار ارکیده، نفرت از پر صدای. دانستنمی معده زخم درباره

 چند عزیزم، نشدی آشنا اینجا با کامل هنوز. بهشت تا جهنمه شبیه بیشتر اینجا جونباران -

 !کن باور. برلین گردونه برت تا کنیمی التماس رادان به دیگه وقت

 حتی دختر این. انداخت نگاهی خشمگین دلسای به مبهوت باران. رفت باال هاپله از سریع و

 :کرد زمزمه لب زیر! کند آبروداری توانستنمی هم لحظه یک

 بود؟ چه منَظورش -

 :گفت و داد تکان تأسف عالمت به سری دلسا

 .نیست مهم -

*** 

 هایچشم و کشیدمی تیر قلبش. انداخت ایگوشه را چوبی عکس قاب و بست را هایشچشم

 شدندمی ترپررنگ افکارش در درشت و شیطان هایچشم آن هرلحظه. رفتنمی یادش از «او»

 .قبل از ترعمیق نفرتش و

 دویدن، صدای و بلند هایخنده صدای. بود شده غرق گذشته شیرین خاطرات در

 زمین روی بر زدنقدم و رفتنراه باغ، یکشیدهفلکبهسر هایدرخت پشت شدنشانپنهان

 چیزهمه ناگهان. بود میانشان که عشقی به اعتراف و ماه نور زیر خوردنشام شده،فرشسنگ

 هایخنده شاهد باغ آن دیگر. افتاد زندگیشان روی دلسا نحس و سیاه یسایه. شد تاروتیره

 .کردندمی احساس را خانواده این نابودی وجود تمام با کشیدهفلکسربه هایدرخت نبود، هاآن

 اینقطه همان به. رفتمی سیاهی به رنگش که بود رسیده زندگی از نقطه آن به درست رادان

 دانستنمی. شود نیست و هست که آنچه هر خیالبی و کند رها باید دیگر کرد حس که رسید

 در درست چون بود؛می قوی باید کرد،می رها نباید. دهدمی روشنی نوید نقطه ترینسیاه
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 رستم خانهفت پس از که شدمی کسانی نصیب روزها آن شیرینی. بود خوب روزهای قدمییک

 .شدند تسلیم و انداختند را هاسالح هفتم خان و کردند رد را خانشش که آنان نه آمدند،برمی

 کسش،همه و باخت را بازی اما بیاید؛ بیرون منجالب این از توانستمی او. توانستمی رادان

 .داد دست از را اشزندگی

 آب گرمای شاید. کرد حرکت حمام سمتبه. برخاست جایش از و داد قورت را دهانش آب

 .کند ورترشعله را انتقامش تند آتش هم شاید. ببرد بیرون او رنجور تن از را خستگی

. شدندمی رانده پایین سمتبه اششانه از آرامآرام آب درشت هایقطره. کرد باز را آب دوش

. شد خیره درشتش هایچشم به. کرد پاک آرامآرام را آینه بخار و اورد باال را اشاشاره انگشت

 .کردندمی حکومت عقلش بر که بودند خاطرات

 «!خوشگله چشمات چقدر! پسر هی -»

 :کرد زمزمه لب زیر و زد آینه روی بر آرامی مشتی

 !کن بس کن، بس -

 صبح که برسد زمانی اما برود؛ هاآسمان تا اشستاره دنبال به که بود سنگین خیلی برایش

 سخت. شود ناپدید و بدهد دست از را فروغش کمکم اشستاره که بود سنگین برایش. شده

 ستاره که ماه ولی ماه؛ پیش برو بودند گفته او به. شب تاریک آسمان در ماندنستارهبی بود

 !شودنمی

 یا است هایشزخم* مرهم دانستنمی مزاحم، یا است* مرحم دانستنمی. بود سختی دوراهی

! بود سختی دوراهی بجنگد، یا بکشد کنار باید دانستنمی رویشان، پاشیدمی نمک که نمکدانی

 دانستنمی شب، فرسایطاقت سردی کردنتحمل و دشواری سختی، انتظار، روزها از بعد

. بود آورده وجود به دلسا که زدمی پاودست باتالقی در. را رفتنش یا خواهد می را ماندنش

 را همه و کرد ساکت را باغ کرد، فروغبی را اشستاره شد، زندگیشان وارد ناگهان که دلسایی

 .برد فرو ناباوری خلسه در

 انتقام فکر و کشید عمیقی نفس. بست را آب شیر و گرفت آینه درون یشکسته مرد از چشم

 .اشخسته تنِ روی بر کشید خراش درنده، حیوان یک مانند
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 .کنندهمهربانی بسیار: مرحم*

 .بگذارند زخم روی بر که دارویی هر: مرهم*

*** 

 :سوم فصل

 «پایان برای شروعی»

 .رسیدیم بودیم که نقطه همان به آخر. دویدیم عمر همه پرگار چو سرگشته

 گوشش به قلنجش شکستن صدای که کرد صاف را اششدهخشک گردن و کرد بلند را سرش

 :کرد زمزمه لب زیر و کشید پوفی کالفه. رسید

 چرا ریخته، دختر همه این نمیشه؟ پیدا رادان بساطبندو توی چرا ارکیده شبیه دختر یه -

 نیست؟ ارکیده شبیه هم شونیکی

 یک حتی نه؛. شد تایپ مشغول سرعت به و داد فشار هادکمه روی را هایشانگشت

 یعنی شد؛نمی پیدا بروند، قاچاق صورت به کشور از بود قرار که دخترانی میان در عسلیچشم

 موهای بودند، عسلیچشم اگر. نبود باشد، ارکیده شبیه درصدیک حتی که کسی اما شد؛می پیدا

 خواستنمی دلش. بود تیره پوستشان بودند ایقهوهمو و عسلیچشم اگر و داشتند مشکی

 .شود مواجه شکست با اشنقشه

 که داشت وقت دیگر روز سه فقط دیگر، روز سه. بست محکم را تاپلپ در و کشید پوفی

 تنبیه را خودش تا گرفت گاز محکم را هایشلب و کشید پوفی. بدهند را عبداهلل شیخ غرامت

 و دادمی آزار گذشته اتفاقات با را خودش که بود چهارسال. کردمی شکنجه را خودش. کند

 زد؛می رودست عبداهلل شیخ و ارکیده به باید. افتاد مهراد هایحرف یاد به. شدمی آب آرامآرام

 امکان یعنی. کند کارچه خواهدمی ارکیده دانست نمی که هرچند چه؟ شدنمی موفق اگر اما

 باشد؟ داشته را خودش مخصوص های استراتژی دلسا مانند هم او که داشت

 درشت هایشچشم. گرفت جای در چهارچوب در ارکیده متوسط قامت. شد باز آرامیبه اتاق در

 نشناخته را او لحظه یک در بود؟ کرده تغییر قدراین چرا پس... چرا پس بود؟ ارکیده این شد،

 .بود
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 :گفت حوصلهبی ارکیده

 .داره کارت رادان پایین، بیا -

 و زیبا کمی بود؟ شده زیباتر. گرفت جای هایشلب روی محو لبخندی. انداخت باال را ابرویش

 مرتب تنش روی را رنگشمشکی کت. شد بلند جایش از و داد قورت را لبخندش. پرواتربی

 این روز یک شدمی چه. شد خیره کردند،می نگاه را او نفرت با که ارکیده هایچشم به و کرد

 رفت؟می بین از نفرت

 :پرسید آرام طوربه را سؤالش آخر در

 کردی؟ رنگ رو موهات -

 مشکل. بود ترکوتاه او از کمی. کرد نگاه دلسا به ـینه*سـبهدست و برد باال را ابرویش ارکیده

 و پروابی قبل، مانند و گرفت دلسا باالیوقد از را نگاهش. بود بلند زیادی دلسا نبود، ارکیده از

 :گفت جسور

 داری؟ مشکلی -

 یاد ارکیده به نتوانست و بود گذشته چندسال. کرد حرکت دراور سمتبه و انداخت باال ایشانه

 اشجسورانه خوی این و کند رام را ارکیده نتوانست دهند،نمی جواب سؤال با را سؤال که بدهد

 و آوردمی کم ارکیده تحقیرهای و توهین همه این مقابل در بود، اگر هم سنگ. ببرد بین از را

 هرچقدر. بود زده یخ ارکیده رفتارهای مقابل در دلسا نبود، سنگ که دلسا اما کرد؛می تالفی

 آب یخش ارکیده جانب از گرم رفتار با فقط و زدمی یخ بیشتر دلسا کرد،می رفتار سردتر ارکیده

 !کاش ای کرد،می درک ارکیده کاش ای. شدمی

 رو کاری سرخود که باشه بارت آخرین. کردیمی هماهنگ باهام کاش ای اما نه؛ که مشکل -

 .بریزه هم به ترتیب و نظم خوامنمی م،خونه این توی من که زمانی تا. میدی انجام

 رفتارش سردی هرچقدر بود؛ ریخته هیزم ارکیده نفرت آتش روی هایشحرف این با انگار

 دلسا تقصیر هم شاید. کشیدمی زبانه نفرتش تیزتندو آتش قدرهمان بود، بیشتر دلسا به نسبت

 .کردمی ترخشمگین را ارکیده و زدمی نیش که تیزشوتند زبان این با که بود

 وقت؟اون ایکارهچی تو -
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 که حیف. نداشت را ارکیده با جروبحث حوصله. گذشت ارکیده کنار از و کشید داریکش پوف

 دست از را اشگذشته از ماندهباقی شخص تنها تا ترسیدمی که حیف! بود دختر این نگران

. اشسالگییکوبیست دخترانه آرزوهای پادشاهِ مانند. رادین و بلور یسنا، شهاب، مانند بدهد؛

 باشد، نداشته دوستش کند، بداخالقی ارکیده اگر حتی بدهد؛ دست از را ارکیده خواستنمی

 .باشد متنفر او از اگر حتی

. بود خواندن مشغول و بود گرفته صورتش جلوی را کاغذ ایورقه رادان. رفت پایین هاپله از

 :پرسید مالیم لحنی با دلسا. نکرد احساس را دلسا حضور که بود شده غرق قدرآن

 شده؟ چیزی -

. کشید لـختش موهای داخل را دستش و داد قورت را دهانش آب. کرد بلند را سرش رادان

 چه؟ گفتنمی اگر و شدمی چه گفتمی اگر. کند سکوت یا بگوید که داشت شک بود، دودل

 :گفت و کرد فوت را نفسش

 ....اما داریم؛ جدید محموله یه -

 :پرسید تعجب با دید، که را رادان آرام مکث دلسا

 !اما؟ -

 یا گفتمی باید. زدمی موج حرکاتش تمام در دودلی. کرد لـختش موهای در دست کالفه رادان

 بر دست کالفگی با چه؟ زدمی ضربه او به راه این با اگر. دوست هم و بود دشمن هم دلسا نه؟

 دشمن، به اعتماد. بود سختی کار واقعاً دلسا به اعتماد. کرد سکوت و کشید اشمشکی موهای

 نه؟ یا داشت جایی رادان هایحماقت لیست در آیا

 شده؟ چی -

 :داد را او سؤال جواب نگرانی از پر لحنی با و کرد آرامی مکث شکست، را سکوتش رادان

 توی اعتبارمون و رفتن لو هم سر پشت درست محموله دوتا. بپردازیم باید زیادی غرامت -

 .هامونرقیب دست دادیم آتو پایین؛ اومده بازار

 شدتبه دلسا. کرد نگاهی بود، شده نمایان اشچهره روی محو اخمی که دلسا به و کرد مکثی

 :داد ادامه سختیبه. بود فرورفته فکر در
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 اون دونیم،نمی هیچی یلدا درباره. پلیسه هایاداره میز روی و نشده بسته هنوز یلدا یپرونده -

 زند ارسالن قاتل. گردممی قاتل دنبال تو، مثل هم من! ترکید اما بود؛ اطالعات از پر بمب یه مثل

 فکر به هم و برسم اینجا به هم تونمنمی من. گرفته دستش توی رو هامونزندگی که کسیه

 ضرر به یلدا مرگ. بدی ماجرا کردنتموم برای حلراه یه که خواممی ازت. باشم یلدا یپرونده

 .خوایممی براش جایگزین یه بود، مونهمه

 :گفت آرام خیلی و کرد نگاه دلسا به بعد و

 .بره بفرستیم رو ارکیده -

 رادان. بود فکرکردن مشغول و شده خیره نامعلومی ینقطه به. فرورفت فکر در شدیدا دلسا

 خودش ضد بر دلسا ینقشه که داشت را این استرس تنها کند،می فکر چه به او دانستنمی

 :گفت مکثی از بعد دلسا. باشد

 حلش رو مسئله این ارکیده دادندخالت بدون تونیم می کجاست؛ از ایراد فهمیدم کنم فکر -

 .کنیم

 نگاه بود، کرده عبور چشمانش از حالیخوش برق که دلسا به و انداخت باال را ابروهایش رادان

 :گفت مرموزی با دلسا. کرد

 که زمانی درست اونم مربوطه، بهمون که گردیممی اونجایی از داریم و حقیقتیم دنبال ما -

 یلدا یلدا، که زمانی از دقیقا! مربوطه بهمون شروع نقطه همون از ماجرا اما شد؛ کشته ارسالن

 !شد

 برق. بود نفهمیده هم صدمیک حتی. کردمی فکر دلسا هایحرف به نامفهوم و گیج رادان

 دلسا. کردمی نگرانش هم و شدمی اشحالیخوش باعث هم دلسا چشمان درون شادی

 .شد بلند جایش از و کوباند هم به را هایشدست

 باشه؟ محموله، یدنباله تو و گیرممی رو پرونده این یدنباله من -

 لبی زیر ای«باشه» رادان. ببیند را کالمش تأثیر تا شد خیره رادان به و کرد کج کمی را سرش

 نداشت؛ کار این به ایعالقه قلباً رادان. شد اتاقش وارد و کرد دوتا-یکی را هاپله دلسا و گفت

 .دهد انجام خواهدمی دلش که هرکاری تا کند رها خود حال به را دلسا نبود قرار اما
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 :کرد زمزمه لب زیر و چرخید خودش دور شادی با. شد اتاقش وارد دلسا

 !رو استراتژی این کنم شروع باید وقتشه، -

 در دختری آلودخواب صدای بوق چند از بعد. گرفت را ایشماره و درآورد جیبش از را موبایلش

 :پیچید گوشی

 بله؟ -

 :زدمی موج لحنش در جدیت. کرد صاف را صدایش کوتاه ایسرفه با

 .منم -

 زیرا بود؛ فرورفته خواب به کاغذ ورقه چندین میان دخترک انگار. شد هوشیار دختر صدای

 کرده پرتاب ایگوشه به را هاورقه تمام دختر که زد حدس. رسید گوشش به خشخش صدای

 .کرد دوشش بر هایغم کردنخالی به شروع ناله با دختر. است

 ازت داشتم دیگه. افتادی شکسته انگشت زدهفلک بدبختِ منِ یادِ باز شده؟ چی دلسا؟ ها -

 دفعه بیاره؟ سرم بالیی یه تا نیومد چرا دلسا این گفتم خودم با دیروز همین شدم،می ناامید

 ها؟ چیه؟ من تقصیر آخه. صورتم توی کنی پرت رو لیوان عصبانیت شدت از بود نزدیک آخر

 .کنیمی خالی من سر میشه خرد خبربی خدا از دایان اون از اعصابت

 :داد جواب دخترک تلخِ طنزِ لحنِ به سردی با و شد سرد. کرد اخم شد، خشمگین شد، رحمبی

 کاری یه باید. بود روم فشار چقدر دیدی که خودت نکن، غرغر زیاد! گیریمی رو پولش -

. گرفتی نظر زیر رو من و واستادی اتاق یگوشه تو که نبود حواسم. شدممی خالی تا کردممی

 .نزن مُفت حرف پس نخورد؛ بهت که هم حاال سمتت، کردم پرت رو لیوان

 چه به اما گرفت؛می را پولش. بود دلسا با حق البته پولش؟. شد خوردل خط پشت دختر صدای

 تایپ خاطربه دستانش انگشتان دردگرفتن قیمت به عینکش؟ شماره باالرفتن قیمت به قیمت؟

 بر منت همه این و گرفتنمی دلسا از را پولش که بود آن همه از ترجالب قیمتی؟ چه به زیاد؟

 .بود سرش

 :پرسید سنگین سر

 داشتی؟ کارمچی خب، خیل -
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 داشته دوست را او کسی تا کند کاری نتوانست وقتهیچ دلسا. بود شده جدی هم دخترک لحن

 لیاقت که بود آنی از ترعُرضهبی او! سالههشتوبیست دختر این نه و مهراد نه ارکیده، نه. باشد

 .باشد داشته را داشتندوست

 .زندگیش هایاتفاق تک به تک کنی، جمع اطالعات برام یلدا درباره باید -

 از بعد دختر. رسید گوشی به خط پشت از تایپ تلقتلق صدای بعد و گفت داریکش هوم دختر

 :گفت و شکست را سکوت ثانیهسی

 .میدم اطالع بهت و خونمشونمی دستمه؛ چیشهمه -

 فقط! زار بود، زار کارش نداشت را دختر این اگر. زد لبخندی. کرد قطع را تلفن و گفت ایباشه

 !داشت لیاقت کاش ای

 کمی هم باز اما رفت؛ می گرما به رو هوا. رفت پنجره سمتبه و کرد گیسوانش داخل را دستش

 دلسا. بو درآمده جایش از کمی پارکت یک تخت، و پنجره بین درست. داشت وجود سوز

 گوشی. شد باز و زد را کیف رمز. درآورد را سنگینی چرم کیف و کشید باال سمتبه را آن آرامیبه

 منتظر که بود هاماه. کرد روشنش و برداشت پرونده انبوهی بین از را رنگمشکی سامسونگ

 به را نقشه این تا بود نمانده چیزی. کشیدمی را موقعیت این انتظار که بود هاماه! بود لحظه این

 .شود رها شود، آزاد و برساند پایان

 روی بر تند و سریع هایشدست. رفت هاپیام سمتبه سریع دلسا و شد روشن گوشی

 :نوشت. لغزیدندمی لمسی یصفحه

 «.برسیم پایان به تا کنید شروع»

*** 

 کردمی را تالشش تمام. گذشتمی راهرو از روح یک مانند آرامآرام و داد قورت را دهانش آب

 شنیده نیز نفسش صدای حتی و رفتمی راه پا نوک روی. نشود حضورش متوجه کسی تا

 هادیوارکوب. بود کرده روشن کمی را فضا آمدمی پایین سالن از که ضعیفی نور تنها. شدنمی

 شده بدخواب. کرد حرکت کتابخانه سمتبه و کشید عمیق نفسی. بودند شده خاموش همگی

 گاهی. شود غرق هاآن هایعشق در و بخواند را عاشقانه هایرمان آن از یکی خواستمی و بود



 

 

92 

 

  استراتژی تلخ نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

DENIRA 

 خواست! معشوق و عاشق تا بودند دوست یک شبیه بیشتر شهریار و خودش کردمی فکر اوقات

 صدای. شد خشک جایش سر باران، اتاق کنار از گذشتن با درست اما کند؛ روشن را دیوارکوب

 :شنید وضوح به را باران زمزمه

 فکر که نیست بیشتر هفته یه تازه ناجور، کردن شک بهم اینا بابا! نمیشه خدا به نمیشه، -

 این هاینگاه معنی من رو؟ دردم فهمیمی... که بگم بهشون بیام بعد ایران، اومدم کننمی

 خب مصنوعیه؟ تونلهجه چرا میگه. ندازهمی تیکه بهم شهمه فهمم،می خوب رو مهراد پسره

 میدم؟ بازی دارم رو همه بگم! ایرانم؟ وقتهخیلی من آره بگم بهشون؟ بگم چی میگی

- ... 

 مهراد با شلوغه، سرش رادان میشه، دیگه کارای پرت حواسش دلسا گیممی اصال! نگو جُک -

 فهمیدنمی اگه وگرنه رادانم؛ دور فامیل من کننمی فکر اونا تازه کنیم؟ کارچی ارکیده و

 یکی که فهمیدم فقط داغونه، خیلیخیلی وضعیت اینجا. کردننمی وِلم هم لحظه یک خواهرشم

 .دارن نظارت من کارای روی قدراین که داره مشکل باهاشون

- ... 

 واقعاً االن اما گردم؛می خاص موقعیت و وقت یه دنبال دارم اتفاقاً نیستم، خیالبی من -

 .نیست فرصتش

- .... 

 او بود؟ ایران در چندوقت باران بود؟ چه هاحرف این از باران منظور. کشید هم در را هایشاخم

 رفته بین از باران مزخرف یلهجه چرا اصالً. آمد تهران به برلین از پیش هفتهسه-دو همین

 به خندیدن هرشبشان بساط. انداخت خنده به را همه زدنشحرف با که بود دیشب همین بود؟

 .شود باران هایحرف متوجه بیشتر تا برد اتاق در سمتبه را سرش. بود باران زدنحرف نوعِ

 تالشم تموم کن باور. کنهمی کارچی داره رادان بفهمم باید! کشمنمی پس پا سادگی به من -

 .هستم روروبه فرزی و تیز خیلی هایآدم با خب اما کنم؛می رو

- ... 
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 بخوابم، برم باید که کن قطع حاال. نمیدم قول بهت اما کنم؛می سعی! خب خیلی خب، خیلی -

 .کرده کلید روم خیلی جدیداً که مهراد دست مخصوصاً دستشون؛ بدم آتو خوامنمی

 زودتر هاآن پس. بود فهمیده را چیزهمه خوبیبه نشست، دلسا هایلب روی بر لبخندی

 یکی. کردمی شانهمراهی هم دلسا! خب بسیار. کنند شروع را استراتژی تا شدند کاربهدست

 به استراتژی این کردند؟ استراتژی این وارد را باران چرا آخر اما دیگر؛ بود همین وظایفش از

 .کردمی ترشسخت و ترتلخ تنها باران حضور بود، تلخ افیک اندازه

 گرفته لکنت. برداشت عقب به قدمی ترس با باران. کرد باز را در و کشید را در دستگیره دلسا

 حرفی تا کرد بستهبازو ماهی یک مانند را دهانش. کند اَدا خوبی به را ها کلمه توانستنمی و بود

 :گفت ساختگی خشمی با دلسا. بزند

 زنی؟می حرف ما درباره داری کی با باران؟ کنیمی کارچی داری -

 قدم عقبعقب ترس با باران کهطوریبه زد؛می موج کلماتش میان در ناپذیروصف خشمی

 .شودمی خود برای کسی بازیگری یحرفه در حتماً که کرد فکر این به دلسا و برداشت

 داد قورت را دهانش آب. انداخت پایین را سرش و کرد پرتاب تخت سمتبه را موبایلش باران

 :داد ادامه رحمبی دلسا. نگفت هیچ و

 وقت یه دنبال! کردیمی زبونیبلبل شخص اون برای خوب تلفن پشت شدی؟ ساکت چرا -

 فردا که کنمنمی تضمین وگرنه شده؛ چی که بگو زود باران! پرته من حواس گردی،می خاص

. کنن درست برات جونتمامان قبر ـل*بغـ شیک خیلی قبر یه میگم مامانت، پیش نری

 این باالخره. باشه خواهرش شخص اون اگه حتی کنه؛نمی رحم کسهیچ به رادان که دونیمی

 هم حاال و دایان پدرت،. هست خانوادهتون افراد همه توی رحمیبی و خشونت یریشهورگ

 .رادان

 خاطربه که بود شده خردسال کودک یک مانند. نشست تخت روی و کشید نفسی باران

 :شدند خارج دهانش از کلمات و دوخت زمین به چشم. بود انتظارش در سختی تنبیه خطایش

 برلین؟ گردمبرمی که گفتم هم بعدش اصفهان؟ رفتم و ایران اومدم پیش ماهسه یادته -
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 او نداشت، یاد به را چیزی همچین دلسا. شد خیره بود داد تکیه در به که دلسا به و کرد مکثی

 نقش باران ذهن در کلمات. دادنمی اهمیتی بود رادان یخانواده طرف از که اخباری به زیاد

 .بستند

. بود خوبی خیلی پسر. شدم آشنا کارن اسم به پسر یه با اصفهان تو. برلین برنگشتم من -

 و برلین برنگردم که گفت بهم. رسیدمی دهنشون به دستشون و نبود بد شونمالی وضع

 من. کنیدمی کارچی دارید رادان و تو بفهمم تا کنهمی کمکم که داد قول بهم بمونم، جاهمین

 و شدم دایان کارای متوجه دیر خیلی من! کن درکم دلسا. بودم گفته بهش رو چیزهمه

. بدم دست از دارم که رو کسی تنها رو، مخانواده از بازمانده تنها رو، رادان که ترسممی

 ...کارن شرکت شدنورشکست با که رفتمی پیش خوب داشت داشت چیزهمه

 پیدا اشاناری سرخ هایگونه از را خود راه درخشان الماسی مانند هایشاشک و ترکید بغضش

 طورهمان. بود نداده رخ دلسا در احساسی گونههیچ. شد خیره دلسا به و زد تلخی لبخند. کردند

 فیلم یک داشت انگار. بود شده خیره او به خسته و حوصلهبی سرد، چشمانی با حس، بی

 از ترتراژدی ژانری به سینمایی فیلم یک. کردمی تماشا چندمتری در را چندبُعدی سینمایی

 !هاانسان زندگی

 چندان نتوانست و بود گرم آب. کشید سر را آن و برداشت پاتختی گوشه از آبی لیوان باران

 :داد ادامه سختیبه. سازد طرف بر را او گلوی خشکی

 مقصر رو من شخانواده تمام و بود شده بداخالق و خشن. نبود سابق آدم اون دیگه کارن -

 بدتر چیزهمه اما کرد؛ نزول کنه، سرپا دوباره بتونه رو شرکتش اینکه برای کارن. دونستنمی

 رو کارن جوری یه بتونم من و اینجا بیایم تا داد پیشنهاد بهمون اشکین، دوستش، اینکه تا. شد

 با بتونه کارن هم و دربیاریم رادان غریبوعجیب رفتارای از سر بتونیم هم... شما کار تو بیارم

 .خورا نزول و طلبکارا اون پول هم کمیه و بده رو خواهرش دوتا و مادر خرج کارکردن

 زیادی چیز هم باران. بود قرار این از شاننقشه پس. بود نشسته دلسا ابروی دو میان اخمی

 خارج اتاق در از که طورهمان و کرد گردعقب. خودش هایدانسته از کمتر حتی دانست،نمی

 :رساند باران گوش به را اشزمزمه شد،می
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 .کنیممی صحبت رادان با. کتابخونه بیا صبحونه از بعد فردا -

 :کرد زمزمه و کوباند تخت روی را مشتش و کرد اخمی باران. زد بیرون اتاق از و

 کردم؟می سراییروضه براش داشتم -

 :داد ادامه و کشید هینی رادان یاد با

 !تمومه کارت خانمباران -

*** 

 شد خیره باران به! درونش مانند بود؛ داغ داغِ هنوز. زد هم به را تلخش قهوه آرامآرام قاشق با

 صبحانه اتاقش در همیشه مثل رادان. کردمی تماشا را دخترک ترسِ عمیق، پوزخندی با و بود

 سر ارکیده و دلسا باران، فقط حاال. نبود پیدایش صبحانه موقع گاههیچ که هم مهراد و خوردمی

 جای به بخورم کوفت» جمله و بود گرفته تهوع حالت ترس، از باران. بودند نشسته میز

 و پیچیدمی دلسا پروپای به کمتر روزها این ارکیده. گفتمی مرتب طوربه دلش در را «صبحونه

 پیدا بفرستند، را ارکیده اینکه جزبه ایچاره راه بود نتوانسته دلسا! بود خطرناک سکوتش این

 .بگیرند او از هم را ارکیده که دادنمی اجازه. نشستنمی شد،نمی خسته اما کند؛

 شد، قهوه عجیب طعم متوجه لحظه یک در. برخاست جایش از و کشید سر را اشقهوه دلسا

 باران به سختیبه اما رفت؛ گیج کمی سرش. بود نخورده ایمزه این به ایقهوه گاههیچ

 بیشتر که هرچقدر اما داشت؛ مهم کار یک امروز. کرد حرکت پلهراه سمتبه و کرد ایاشاره

 خاطر به را مهمش کار اما کرد؛ بررسی را دفترهایش بارها. آمدمی یادش کمتر کرد،می فکر

 ارکیده. کردمی صحبت رادان با حتماً باران با ـطه رابـ در نداشتند، قراری شرکت در. آوردنمی

 بود؟ چه مهمش کار. نبود انبار به سرکشی برای هم مهراد و بود فردا برای دکترش وقت

 :گفت ترس با و کشید را بازویش باران

 سر دیگه کردم؛ غلط اصالً. زنمنمی حرف کارن با دیگه خدا به! شو خیالبی جدت ارواح رو تو -

 رادان به اما گیرم؛می بلیت میرم امروز همین خودم. برلین بفرست منو. درنمیارم رادان کار از

 رو من چشمم، جلوی میاره رو ارواحم دایان وقتاون! دایان دست میده رو من رادان! نگو هیچی

 کنه؟ رحم من به خوادمی نکرد، رحم مامانمون به اون شناسی،نمی رو دایان تو! کشهمی
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 کنار در درست که باران هایگوش سمتبه را سرش. نشست دلسا هایلب روی محوی لبخند

 گفت وارانهزمزمه و آرام صدای با و کرد کج بود هایشلب

 !کوچولوخانم نیست نفعت به اصالً کردنصحبت لهجه بدون -

 از آه که زد دیوار به محکمی مشت باران. برداشت قدم کتابخانه سمتبه و کرد گردعقب

 :کرد زمزمه و کشید را موهایش. شد بلند نهادش

! زار باران، زاره کارت! مزخرفت هاینقشه این و توئه خاطربه شهمه نکنه، کارتچی بگم خدا -

 سوزونه؟می دل برات اون کنیمی فکر آخه؟ گفتی دلسا به رو چیزهمه برداشتی چرا

**** 

 میگه؟ چی دلسا! باران -

 لبخند با و بود نشسته رویشروبه دلسا. کرد بلند را سرش و کرد زمزمه را «روحت تو ای»

 مانند رادان. رسید پایان به نکردهشروع هنوز! بود خط آخر اینجا. بود شده خیره او به مرموزی

 خواست،می اگر اما. داشت وجود تفاوت هزاران دایان و رادان بین! اصالً نه نبود؛ دایان

 :داد جواب و آورد هایشلب رو مسخره لبخندی. شود بدتر هم دایان از حتی توانستمی

 !میگه چرت -

 فهمید که بود موقعآن تازه شد؛ درشت دلسا هایچشم و چسبید موهایش به رادان ابروهای

 .گفت را «باران شی الل» دلش در باز و رفت بین از لبخندش. است زده گند

 گفته؟ چی دونیمی مگه -

 مکث از بعد رادان. برد فرو صندلی درون را خود ـینه*سـبهدست. بگوید که نداشت حرفی

 :داد ادامه ایچندثانیه

. بشنوم خودت از که آوردمت درسته؟ بود کارن گرده،می کار دنبال دوستت که گفت بهم دلسا -

 توی اینکه داده؛ توضیح کامالً برام دلسا شدی؟ آشنا کجا شدی؟ آشنا که چندوقته کارن این با

 اینکه و شدنشورشکست. بودید ارتباط در هم با برلین به رفتنت از بعد و شدید آشنا اصفهان

 و بخت دَم یکی که داره خواهر دو درسته؟ شده فوت پدرش. ندارن جالبی چندان خانواده وضع

 دلسا؟ داشت بیماری چه مادرش. دکتر بره باید هم همیشه و پیره مادرش. آموزهدانش یکی



 

 

97 

 

  استراتژی تلخ نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

DENIRA 

! باشد گفته را چیزها این دلسا که شدنمی باورش. برد مرموز دلسای سمتبه را مبهوتش نگاه

 :کرد زمزمه و زد لب را اشنسکافه از کمی دلسا

 .لوسمی -

. شد بدتر صبح به نسبت حالش. دادمی را اشقهوه مزخرف طعم همان هم اشنسکافه

 و بد طعم این. نزد دم و گرفت را خودش جلوی اما خورد؛می هم به دارد حالش کردمی احساس

 خوردمی چیزی که وقت هر را طعم این روز هر پیش چندسال. بود آشنا بسیار آورچندش

 شد؟می تکرار دوباره داشت اتفاقی چه یعنی. کردمی احساس

! شدنمی باورش. بود دلسا هایلب روی لبخند گرنظاره بهت با باران و داد تکان سری رادان

 خیلی بود؛ ممنونش فقط. کند پیدا دلسا وصف در ایجمله توانستنمی... دلسا... دلسا... دلسا

 :گفت و کرد امضا را ایورقه رادان! زیاد

 .نه یا رسیممی تفاهم به ببینیم تا بیاد فردا بگو -

*** 

. بود آمده موعد از زودتر کمی. شد خیره بود ایستاده رویشروبه که دلسا به و کرد باز را خانه در

 :گفت صدایش درون ناز همان با و زد محوی لبخند

 .تو بیا. اومدی خوش! دلی -

. کرد پرت کاناپه اولین روی را خودش و گذشت کنارش از و کرد نثارش زیرلبی «ممنون» دلسا

 از برگ چند بود؟ کرده عود االن چرا اشلعنتی حساسیت این و رسیدمی راه از زودی به گلشید

 بوی. نپیچد خانه درون اشعطسه صدای تا گرفت را دهانش جلوی و کند کاغذیدستمال جعبه

 مشغول ناپذیریوصف وذوقشوق با که دختر به. بود گرفته دربر را خانه ایکنندهمسحور قهوه

 لباسی. بود انداخته اششانه روی را اششدهبافته موهای. شد خیره بود لیوان در قهوه ریختن

 عریانش پاهای رنگیسفید ساپورت و رسیدمی زانوهایش تا که داشت تن بر گشاد آسمانی آبی

 ردیف را بازیشانخاله بساط خواهندمی عجله با که بود شده هابچهدختر شبیه. بود پوشانده را

 :پرسید سرد بسیار لحنی با و شکست را سکوت دلسا. کنند

 برنگشته؟ نشده؟ ازش خبری هنوز مهسا؟ خبر چه شوهرت از -
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 را نفسش. شد ریخته سینی داخل قهوه از کمی و لرزید دستانش. نشست او صورت روی اخمی

 :گفت و گذاشت لیوان کنار را شکر. گذاشت جواببی را دلسا سؤال و کرد فوت

 عالی قهوه با. کنهمی فرق دیدم حاال تا که شکری هر با طعمش خریدم؛ دیروز رو شکرا این -

 .میشه

 بحث ماهرانه چقدر! اوه. انداخت پایش آن روی را پایش و شد کج لبش. پرید باال دلسا ابروی

 لبخند. نشست کاناپه روی و گذاشت دلسا رویبهرو را سینی. داشت تقدیر جای! کرد عوض را

 که جاییهمان چشمانش، اعماق در. کشید بلوندش موهای به دستی و زد او به نماییدندان

 نیلو. بزند پوزخند توانستمی تنها دلسا و شدمی دیده تنگیدل و غم از کوهی هستند، هاقلب

 :داد ادامه و برداشت را قهوه

 زمانی تا البته ندارم؛ مشکلی باهات همه برعکس من! کشمتنمی باش مطمئن. بخور توقهوه -

 .زخمام روی نپاشی نمک و نزنی زبونزخم که که

 از کمی. برداشت را قهوه فنجان و شد خم بود، گرفته نظرزیر را او حرکات که طورهمان دلسا

. دادنمی هم را عمارت آن هایقهوه مزخرف طعم حتی. نداشت مشکلی هیچ نه،. نوشید را قهوه

 .معروف شکرهای آن با بود شده طعمخوش بسیار گفت؛می راست مهسا

 !ترسونهمی منو هم همین -

 اطراف به دلسا. کرد حرکت در سمتبه حرفبی و شد بلند جایش از مهسا زنگ، صدای با

 متریدوازده خواب اتاق یک. بود بس نفر دو برای. کوچک و ساده ایخانه. انداخت نگاهی

 شانپذیرایی در. بود شده پر آشپزخانه هر عادی وسایل با که متریشش ایآشپزخانه و داشت

 تلویزیونی کرم، رنگ به پوسیده و کهنه فرشی و ایقهوه کاناپه دوتا. نبود خاصی چیزهیچ

 نور مستقیم ورود از سفیدرنگ و ساده ایپرده و بود کرده خوش جا هال یگوشه در اینچچهل

 .کردمی جلوگیری خانه به

 شادی با و گرفت باال را دیسی شد؛ اتاق وارد جوانی دختر آن از بعد و گذشت طوالنی دقایقی

 :گفت

 !فهمیدم فهمیدم،! شد تموم -
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. زدمی برق چشمانش که بود گلشید وبرق،زرقپر هایلباس و آشفته موهای با جوان دختر آن

 راهنمایی کاناپه سمتبه را گلشید سریع بود، آمده وجد به گلشید خبرهای از گویی که مهسا

 :پرسید سرد بسیار لحنی با و سردیخون نهایت با دلسا. کرد

 فهمیدی؟ چی خب -

 با دلسا. کرد پلی را فیلم دقیقه چند از بعد و گذاشت میز روی تاپلپ درون را دیسی گلشید

. بنددمی یخ دارد وجودش تمام که کرد احساس بعد و شد آن مشاهده مشغول دقت

 .فراگرفت را وجودش سرتاسر وجدانعذاب و انداختند چنگ را کاناپه یدسته هایشناخن

 :گفت مالیمی و آرام صدای با گلشید

 خاندان یخونه رویروبه که ایمغازه هایدوربین از تونستم سختی هزار با رو فیلم این -

 این صاحبش و بود نشده جمع مغازه که بود این آوردم، که شانسی تنها. بیارم گیر بود شمس

 بیارم؛ گیر رو فیلم و بشم وارد تونستمنمی که پلیسا سمت از. بود داده نشون پلیسا به رو فیلم

 .میاد کارم به دونستمی چون بود؛ داشته نگه رو فیلم مغازه صاحب ، بازه هنوز پرونده چون اما

 :گفت بود، مشهود خوبی به درونش اندوه و غم که صدایی با دلسا

 هایدوربین توی از شد، منفجر خودم چشم جلوی عمارت! ماجرام اون عینی شاهد من خودِ -

 بیاری؟در خواستیمی چی مزخرف ی مغازه اون

 تن در غم این گاههیچ که بود کرده سعی چندسال این در. خورد جا خودش صدای غم از

 یک سمتبه. آمد بیرون فیلم از و نکرد توجهی او به گلشید... حال و نیاید چشم به صدایش

 :پرسید دلسا از و رفت دیگر فیلم

 .ببین خوب حاال! نه بودی؟ بیرون ماجرا اون از قبل چندساعت تو -

 در دلسا که زمان همان. کرد مشاهده را عمارت کنار در محو کامالً یسایه یک و شد پلی فیلم

 رادین و بلور که زمان همان و بود شهریار نبودن یغصهوغم در دلسا که زمان همان بود، خواب

. نبودند باخبر بعدشان چندساعت از و کشیدندمی نفس بودند، زنده اشخانواده اعضای تمام و

 خواستمی وجدانعذاب و زندمی چنگ وجودش تمام به دارد چیزی کردمی احساس دلسا
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 اصالً فیلم. بود شده خیره عمارت به مرد یک یسایه. بمیرد تا بدهد فشار محکم را گلویش

 .است کسی چه شخص آن که دهد تشخیص توانستنمی دلسا و نداشت خوبی کیفیت

 :گفت اعتراض با دلسا. گذاشت را قبلی فیلم دوباره گلشید و شد تمام فیلم

 !دیگه کن ول فیلم؟ این زنیمی هی تو؟ ایدیوونه -

 :داد پاسخ شناخت،نمی پا از سر که حالی در گلشید

 !ببین و باش ساکت -

 هم هنوز سایه آن تعجب، کمال در و آمدمی خیابان طرفآن از که دید را خودش فیلم در دلسا

 دلسا آنکه از بعد و است عادی فرد یک او که شدمی احساس عادی حالت در! بود ایستاده آنجا

. باشد بعدی خیابان زدمی حدس که رفت دیگری سمتبه سریع هم سایه شد، رد خیابان از

 کاغذ دو و شد رد کنارش از سرعت به سرنشین دو به موتوری شد، رد خیابان از دلسا که همین

 .زد استپ روی بر سریع دلسا. شد پرت سمتشبه زرد

 نگه کمدش داخل ی جعبه در هنوز که کاغذ همان. بود گرفته را کاغذ یک دلسا! نداشت امکان

 اما میده؛ حال زیادی باهات کردنبازی»: بود شده نوشته رویش بر که کاغذ همان. بود داشته

 «!کات

 :کرد زمزمه دلسا و شد خیره او به پرسش با گلشید بود؟ چه دوم یورقه آن پس

 چی دیگه یکی اون گرفتم، رو یکیشون من گفتم؟ چی بهت زرد هایورقه اون درباره یادته -

 شد؟

 شنونده تنها او زد،نمی حرفیهیچ نیلو و بود شده ـمرنگ*کـ گلشید چشمان درون شادی دیگر

 پایش کنار بر دوم یورقه که دید دلسا و برداشت استپ حالت روی از را فیلم گلشید. بود

 ...بعد و نشد آن متوجه که بود اول یورقه به کردننگاه محو قدرآن خودش اما است؛ افتاده

 :کرد زمزمه و بست را تاپلپ در گلشید

 .داریم دوتا معما، دونه یه جایبه حاال -

**** 
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 نسبتاً ماه، اسفند در باراولین برای تهران هوای. نشست سفیدرنگ صندلی روی مهراد، کنار

 معصومه مرگ درباره تا داشت حق مهراد. بود کرده تعریف مهراد برای را چیزهمه. بود سرد

 :کرد زمزمه آرامیبه و گذاشت میز روی را نسکافه فنجان. کند کسب را جدید اطالعات

 .کنیمی نگاه روتروبه به داری که چندساعته خوبی؟ -

 ممکن نحو بدترین به را جوابش شدهکلفت و بم صدای با برگشت، سمتشبه خشم با مهراد

 :داد

 بگیرم؟ اجازه تو از اطرافم به کردننگاه برای باید نکنه چیه؟ -

 خاطرات یاد را او لیوان خُردشدن و شکستن صدای. کرد پرت سمتیبه را نسکافه لیوان و

 مهراد به و شد بلند جایش از آرامیبه دلسا. نبود درونش خوبیوخیرهیچ که انداخت ایگذشته

 :زد دم ناچاری با مهراد. بود ویرانی به رو که کرد نگاه

 طرف هر از شدم، شنی ساعت یه مثل دلسا؟ شد طوریاین یهویی چرا شد؟ طوریاین چرا -

 کنم؟ تمومش تونمنمی چرا نمیشه؟ تموم چرا. میشم نابود دارم ریزم،فرومی دارم کنی نگاه که

 !کن تمومش کن، تمومش بدم؟ ادامه مجبورم چرا

 رفتند صورتش سمتبه شازدهیخ انگشتان نوک بگوید؟ توانستمی چه. نگفت چیزیهیچ دلسا

 چهارسال، از بعد. کرد احساس هایشگونه روی بر را اشک چهارسال، از بعد باراولین برای و

 نابود کامل طوربه را او بنیامین آنکه از بعد و بنیامین برگشتن از بعد اش،خانواده مرگ از بعد

 اشک هرگز نکند، پیدا را اشخانواده قاتل و نگیرد را انتقامش که زمانی تا خورد قسم کرد،

 طرف به را رویش غلتید؟می هایشگونه روی بر که بود چه اشک هایقطره این... حال و نریزد

 :زد لب و کرد دیگری

 .کنه تمومش باید کرده، شروعش که هرکسی -

 صدای. گذاشت تنها تلخ خاطره هزاران میان را دلسا و گذشت کنارش از حرفبی مهراد

 در اتفاقی چه. پیچیدمی سرش در اشخانواده اعضای تکتک صدای و شهریار صدای بنیامین،

 و پیچیدمی سرش در صدا. داد فشار را سرش و نشست زمین روی بر آرام بود؟ افتادن شُرُف
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 سرش بر و هستند زدنحرف حال در گوشش ـل*بغـ در درست اشخاص، که کرد احساس

 .زنندمی فریاد

 «گفتی؟ دروغ چرا -»

 توان پاهایش اما کشید؛ موهایش داخل را دستش. شد بلند جایش از و داد قورت را دهانش آب

 مانند دارد حالش دوباره که فهمید و شدند بلندتر صداها. شد زمین بر نقش دوباره و نداشتند

 !خواستنمی نه، بشنود، را صداها این باز خواستنمی! نه شود،می قبل

 «!تو کردی، نابود رو مونخانواده تو -»

 که فهمید و چرخیدمی سرش دور بر دنیا. کشید سرامیکی حفاظ ینرده روی بر را هایشناخن

 برای دلش چقدر. شنیدمی باراین را شهریار صدای! بدتر خیلی است، قبل از بدتر خیلی باراین

 گلویش بر چنگ وجدانعذاب دوباره و کردمی بودنتهی احساس چقدر. بود شده تنگ صدایش

 شد؟نمی تمام چرا گفت؛می راست مهراد. کند خفه را او تا انداخت

 «!نیست بلور که توئه خاطربه شهمه -»

 چرا نه؟ او به و دادمی اهمیت بلور به شهریار چرا. کرد حسادت بلور به اشدیوانه و مریض ذهنِ

 زندگی وخوبی خوشی با خوب هایآدم تمام داستان ته مگر بود؟ شده داستان یبدهآدم

 که نوشتند بد را داستان کجای بودند؟ مُرده داستان خوب هایآدم چرا پس کردند؟نمی

 شد؟ گونهاین

 یسلیقه به نسکافه خوش بوی شدت از پیش چنددقیقه همین برداشت؛ را نسکافه لیوان

 داخل از قندی اینکه بدون! بود نسکافه خوشِ بویِ همه از بدتر االن اما گفت؛می آفرین ارکیده

. نبود مهم اما سوخت؛ تلخی و داغی شدت از گلویش. کشید سر را نسکافه بردارد، قندان

 درست و افتاد دستش از لیوان! بود هیچ سوختن قدراین که بود زیاد رقدآن قلبش سوزش

 .شد بلندتر و بلند شهریار صدای. شکست پایش جلوی

 «!متنفرم دروغگو آدمای از! متنفرم ازت -»

 گذشته بود؟ نحسش یگذشته دردش گشت؟می مهراد دردِ درمانِ دنبال که بود چه خودش درد

 خودخواهانه قدراین سرنوشت االن نبود، اگر که ایگذشته. گرفت او از را اشآینده که نحسی
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 را خودش بود توانسته سختیبه. بود تولدش روز از ترنحس که ایگذشته. گرفتنمی تصمیم

 طورهمان مهراد که رفت پنجره کشویی در سمتبه سختیبه. نشود زمین بر نقش تا دارد نگه

 سمت به را خودش توانست سختیبه و پیچید سرش در نامفهوم اصوات. بود کرده رهایش باز

 خوردنآب بدون را قرص چندتا. دیدمی تار را هاقرص. کشید را کشو. برساند دراور دوم کشوی

 .بود تعادلش حفظ برای خالصی تیر که شنید را صدا آخرین و داد قورت

 «!بشنوه صداتو خوادنمی بنیامین -»

*** 

 !کردن شک بهم هم طوریهمین چی؟ بفهمن اگه -

 که مرد به را نگاهش و لرزیدندمی مشهودی طوربه هایشدست. داشتبرمی قدم لرزوترس با

 مرد. داد سوق نشسته، سلطنت تخت روی بر که گویی بود داده لم صندلی روی بر آرامیبه

 :داد جواب و کرد خالی رنگطالیی جاسیگاری در را سیگارش

 .ارکیده کنی کارچی باید دونستیمی راه، این تو بیای که کردی قبول وقتی تو -

 سرازیر رنگشخوش چشمان از اشک. برداشت عقب سمتبه را هایشقدم وحشت با ارکیده

 چه برای لرزش این پس نبود؛ سرد قدرآن که هوا. لرزیدمی واضحی کامالً طوربه حال و شد

 :گفت لرزیدمی که صدایی با ارکیده ترس؟ شدت از بود؟

 کردم، اشتباه من نداره، امکان! جداییم آدم دوتا شیدا و من ببین خوای؟می چی ازم فهمیمی -

 .شو من خیالبی

 صدایش از و بود او از بلندتر بسیار قدش. ایستاد ارکیده رویروبه و برخاست جایش از مرد

 :گفت خشم از پر لحنی با. باریدمی جدیت

 ببین هان؟ بازیه؟ اینا یهمه نکنه! شیدایی تو که گفتی دادی، قول مهرناز و من به تو -

 کنم، پیدا واردن کار این توی کامالً که رو نفر دو تونستم گشتن چندسال از بعد من دخترجون،

 قسم و دادی قول هم تو کنم، عملی رو این تونستمنمی وقتهیچ نبود دایان کمکای اگه

 ارکیده، نداری راهی هیچ توئه؟ سر زیر چیهمه که بفهمن بقیه و رادان داری دوست. خوردی

 !هیچی
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 این چرا. بود کرده پر را عمارت کل هقشهق. افتاد زمین روی. ریختمی اشک شدتبه ارکیده

 :گفت بریدهبریده او چرا؟ بود؟ کرده را اشتباه

 .نیستم آماده... هنوز من... من -

 تن توانستندنمی اما بودند؛ گرم هاپارکت. زد آتش دیگر سیگاری و رفت شومینه سمتبه مرد

 از که آتش نور تنها طبقه، این در و آمدمی هاپلهراه طرف از سوییکم نور. کنند گرم را ارکیده

 طورهمان و کشید عمیقی نفس مرد. کردمی روشن را آنجا کمی شد،می ساطع بزرگ شومینه

 :گفت بود، ارکیده به پشتش که

 خوای؟می وقت چقدر -

 کوتاه کاپشن و برخاست جایش از آرامیبه او. رسیدنمی گوش به دیگر ارکیده هقهق صدای

 پاک را هایشاشک تا کشید صورتش روی بر را دستش پشت. کرد مرتب را رنگشایسورمه

 :داد پاسخ. کند

 .افتهنمی برام اتفاقی هیچ بشم مطمن که زمانی تا -

 ارکیده و کرد جاجابه را مبل کمی. رفت بود نشسته رویش بر که مبلی همان سمتبه مرد

 و برداشت را پارکت مرد. ببیند را بود هاپارکت باقی از ترـمرنگ*کـ کمی که پارکتی توانست

 شیدا های بازیاسباب از یکی عروسک، آن که بود مطمئن ارکیده. درآورد را کهنه عروسکی

 و آمد سمتشبه مرد. کند کار این به مجبور را او ها،خاطره روشوراه از خواستمی مرد که است

 .رسدمی نظربه پیرتر بسیار سنش به نسبت او شد متوجه شیدا

. رسیدمی نظربه سالم ظاهر در. کردمی را فکرش ارکیده که بود آنی از ترکهنه خیلی عروسک

 :رسید گوشش به سختیبه اشزمزمه و داد ارکیده به را عروسک مرد

 .کنهمی اثبات رو فرضیه درستی که چیزیه تنها این -

*** 

 «منتظرتم مدرس، خیابون پرند، کافه»

 صدای. داشتمیبر قدم تند هایقدم با. کرد مچاله اشکردهعرق دستان در را کاغذ

 آتوهایی تمام و کیفش درون دیسی یاد! بود تالفی وقت امروز. شنیدمی خوبیبه را هایشنفس
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 با که مغازه باالی بزرگ تابلوی دیدن با. بخشیدمی جان اشخسته پاهای به بود، گرفته که

 در سمتبه دو شبیه تقریباً حالتی با و زد لبخندی «پرند کافه» بود شده نوشته خوش خطی

. داد هُل داخل سمتبه و گذاشت سرد یدستگیره روی را دستش. کرد حرکت کافه زیبای سفید

 را وجودش تمام خشم لعنتی مرد آن دیدن با. بود پیچیده فضا در نسکافه و قهوه اسپرسو، بوی

. نشست رویشروبه و کشید را صندلی. کرد حرکت او سمتبه محکم هایقدم با. گرفت دربر

 :گفت ریلکسی با. داشت لب بر خاصی لبخند مرد

 .ستالعادهفوق اینجا اسپرسوهای خوری؟می چی خب -

 را منو. داشت تریمهم کارهای. کردنمی تلف بیهوده هایحرف گفتن برای را وقتش. نگفت هیچ

 :گفت جدی لحنی با. زدمی ورق را منو که شد خیره او به و زد پس

 کنی؟ خراب رو هاموننقشه تموم ذارممی که کردی فکر دایان؟ کردی فکر چی خودت با -

 ما؟ جای بیاری خودتو خوایمی بشه؟ چی که کشتی رو یلدا دادی، لو پلیس به رو هامونمحموله

 کنی؟ وضع این از بدتر رو برادرت با تـطه رابـ خوایمی! کن صبر یا

 او. زدمی هم به را دلسا حال اشسردیخون. کشید سر را اشقهوه واکنشی هیچ بدون دایان

 :گفت گارسون به و گرفت باال را دستش. دلسا حال خوردنهمبه خواست؛می را همین هم

 .باشه مخصوص شونیکی قهوه، دوتا -

 رادان از ترجذاب بسیار او که کرد اعتراف دل در دلسا. برگشت دلسا سمتبه لبخند با بعد و

 و دلسا چشمان از سبزتر چشمانش و بـرده باال سمتبه را رنگشمشکی موهای. است

 .نباخت را خودش دلسا اما رسید؛می نظربه ترسناک کمی لبانش روی بر لبخند. بود تروحشی

 داری؟ مدرکی -

 سمتبه درآورد؛ را موجود اطالعات تمام حاوی دیسی و کرد اصلش چرم کیف داخل را دستش

 :گفت طعنه و تمسخر از پر لحن با و کرد پرت دایان

 !بدجور اونم دارم، مدرک آره -

 دلسا. فرورفت فکر در و چرخاند حدقه در را چشمانش انداخت، دیسی به کوتاه نگاهی دایان

 این که دانستمی خوبیبه. کوباند آرامآرام و گذاشت میز روی را مشتش کشید، جلو را خودش
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 با گارسون وقت همان در. بود شناخته را او خوب چندوقته این در. کندمی عصبی را دایان کار

. رسیدمی نظربه ترخوشمزه بسیار انگار که دیگری و بود ساده یکی. آمد قهوه دو حاوی سینی

 از دایان منظور متوجه دلسا حال. دایان پیش را دیگری و داد قرار دلسا جلوی بر را ساده

 در که را هاییجمله تمام و کرد صاف را گلویش شد، قهوه خیالبی. بود فهمیده را مخصوص

 :آورد زبان بر بود کرده ردیف ذهنش

 رو گندکاریات چطوری بودی بلد خوب قبالً! نیستی زرنگ کنیمی فکر که هم قدرااون -

 ...االن اما بپوشونی؛

 :داد ادامه نیشخند با و کرد پایینوباال را دیسی

 رو کار این چرا که دونممی خوب هم خیلی و کرد منفجر رو شمس عمارت کی که دونممی من -

 دو تیر یه با خواستی پس میشه؛ بلور من، خواهر عاشق داره رادان که دونستیمی تو. کرده

 .رادان به هم بزنی آسیب من به هم! بزنی نشون

 زرشکی صندلی به کرد، صاف را اشخیزشدهنیم ـمر*کـ و داد تکان تأسف عالمت به سری

 گرفته ضرب گرد ایقهوه میز روی ظریفش و بلند انگشتان با که طورهمان و داد تکیه پرند کافه

 خوبیبه. نوشیدمی را اشقهوه دوم فنجان سردیخون با هنوز که شد خیره دایان به بود،

 :پرسید نفرت با. است دایان سیاست این که دانستمی

 سوزونده، زندهزنده و کشته رو شسالهچندین عشق برادرش، بفهمه رادان اگه نظرتبه -

 هم با رادان و من اگر که ترسیدیمی همیشه تو رو؟ تو یا کنهمی نابود رو من کنه؟می کارچی

 .بشی روروبه ترست با باید نظرمبه و کنیم نابود رو تو تونیممی بگیریم قرار جبهه یه توی

 درون تمسخر دیگر. داد قرار زردرنگ فانتزی میز روی بر آرامیبه را اشقهوه لیوان دایان

 :داد جواب آرامیبه هم باز. زدنمی موج چشمانش

 در اما بپریم؛ همدیگه به دائم شاید رادان و من! بگو خب بگی؟ رو چیزهمه رادان به خوایمی -

 .بدیم رو جونمون حاضریم و امهمدیگه پشت آخر
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 مشغول و برداشت رویشروبه از کاغذیدستمال و زد نیشخندی انداخت، باال را ابرویش دلسا

 هایتکه که طورهمان. بدهد بروز خواستنمی اما بود؛ آورده کم. شد کردنشتکهتکه

 :گفت ریختمی میز روی بر را کاغذیدستمال

 بنیامین که مهمه غرورم من برای! رادان نه مهمه، بلور نه من برای. نبودی احمق که تو -

! مهمه بود همه چشم تو خار مثل که غروری اون من برای. شکستش شهریار کرد، خردش

 و مخانواده من! هیچی دارم؟ چی االن. مهمه داشتم فرهاد زمان که ابهتی اون من برای

 اششکسته هایتیکهتیکه داره سعی وجودش توی هنوز غرورم اما کردم؛ خاک رو خاطراتشون

 .اینایی یهمه باعث تو. ریزهفرومی باز اما کنه؛ وصل هم به رو

 ضررش به که نگوید چیزی تا داد فشار هم به را هایشلب و کرد کتش داخل را دیسی دایان

 که کسی بود؛ دایان او اما کند؛ سکوت دلسا هایطعنه مقابل در بود سخت خیلی. شود تمام

 .زدمی را آخر و اول حرف

 خوای؟می چی -

 و کرد سکوت کمی. کرد نصفش دو وسط از و کند کاغذیدستمال جعبه از دیگری دستمال دلسا

 :داد جواب ثانیه چند از بعد

 مهمی کار همچین که دونممی اون از بهتر و نمیشی وارد مستقیم وقتهیچ تو که دونممی من -

 از خوب خیلی کرده، منفجر رو خونه که کسی هر. سپرینمی ایغریبه آدم دست به رو

 !بگو بهم بدونم، رو خائن اون اسم خواممی. داشته خبر پوکمونوجیک

 کرد؛ صاف تنش روی بر را رنگشمشکی کت و انداخت میز روی را پنجاهی تراول چند دایان

 :کرد نجوا آرامیبه و برد دلسا سمتبه را سرش

 !بینیشنمی اما کنارته؛ نزدیکته، هم االن و بوده تو به شخص تریننزدیک روزی یه اون -

 یقهوه به نگاهی. کرد ترک را آنجا سرعتبه دایان اما بزند؛ حرفی خواست دلسا

 و کشید سر را قهوه معطلی بدون. بنوشد را آن از کمی شد وسوسه و انداخت اشنخوردهدست

 جایش از و داد ماساژ کمی را سرش. غریب و عجیب طعم همان مزخرف، طعم همان هم باز

 .رفت خروجی در سمتبه و برخاست
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 .کنن باور رو اونا تونننمی که همه اما داری؛ جالبی عقاید -

 هاصفحه روی خودکارش. شد خیره هاپرونده به دوباره بعد و انداخت او به نگاهینیم

 و نبود هاپرونده به حواسش دیگر. بود کرده عصبی را رادان اشطوالنی مکث و ـصید*رقـمی

 برای ایمقدمه این آیا. کند صحبت خواهدمی او با عقایدش درباره چرا رادان دانستنمی

 ساده؟ کنجکاوی فقط یا بود رادان هایحرف

 !بقیه نه منن، برای چون ندارن؛ بقیه باور به نیازی من عقاید -

 :گفت کجیدهن با و انداخت باال را ابروهایش

 !جالبه نمیدی؟ اهمیتی بقیه نظرات به اصالً یعنی -

 . است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
www.negahdl.com 

 مردمک. دوخت او چشمان شب به و آورد باال را چشمانش ماند، حرکتبی دلسا دست

 به داشت زندگی وضع این از حالش. داد فشار بیشتر دستش در را خودکار. لرزیدمی چشمانش

 :زد لب آرامیبه. پیچیدمی نجوا صورت به ذهنش در صداهایی باز. خوردمی هم

 داره؟ هم ایفایده -

 ارکیده. دهندنمی جواب سؤال با را سؤال گذاشت؛ پا زیر را اشزندگی مهم هایاصل از یکی

 :کرد زمزمه دلسا از ترآرام و نشست رویشروبه رادان بیاورد؟ رویش به تا بود کجا

 .نه که البته -

 آن هنوز. شدند ردیف ذهنش در کلمات و کرد بازی خودکارش با کمی. کشید عمیقی نفس دلسا

 ترپررنگ صداها.کند مقاومت باراین خواستمی دلسا و بودند ذهنش در نجوامانند صداهای

 «...بلور از... بلور از بپرس، ازش بلور از»: گفتمی کنارش در شخصی گویی و شدند

 گلویش ته از اصوات و نداشت احساسی هیچ گویی که مردی بود؛ روحبی و خشن مردی صدای

 :پرسید و دوخت رادان به را نگاهش دلسا. آمدمی بیرون

 داشتی؟ ایـطه رابـ... بلور خواهرم، با تو -
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 گوش هاآن حرف به باید که فهمید دلسا و شدند ترآرام نجواها. رفتند هم در رادان ابروهای

 و عصبی کمی رادان. دانستنمی افتاد؟می برایش داشت اتفاقی چه بودند؟ چه نجواها این. کند

 :داد پاسخ اما شد؛ مضطرب

 دایان هایبازی وارد هنوز من که هاموقعاون. گردهبرمی ترقبل خیلی به بلور و من یـطه رابـ -

 داره من به حسش فهمیدم مدت یه از بعد بود، معمولی دوست یه برام فقط بلور. بودم نشده

 من. نیاوردم روش به اما داره؛ دوستم که فهمیدم. شدمی عوض داشت میشه، عوض

 خوشش ازم که برادری وجود با باشم؛ بلور با داشتم، که ایخانواده وضعیت اون با تونستمنمی

. باشیم باهم نمیشه که گفتم بهش همین برای. بود شده قدرت غرق که پدری و اومدنمی

 فکر رفت، بین از من حرفای از بعد مطمئنم که بود ساده نوپای احساس یه هم اون احساس

 .باشه کرده فکر بهم دیگه کنمنمی

 و بود داده دست از را اشبرنده هایبرگ از یکی. داشت تکان فهمیدن عالمت به سری دلسا

 را هاپرونده. برسد نظربه مهم تا کند استفاده اشمُرده خواهرِ از خواستمی که بود پست چقدر

 .رفت هاپلهراه سمتبه و برخاست جایش از بگوید، رادان به چیزی آنکه بدون و برداشت

 دادمی نشان هاآن به کشید،می خط زیرشان که طورهمان. نکند مهم را هاآدم بود گرفته یاد او

 شوند، مهم که هاییآدم بود آموخته خوب او به سرنوشت. بکشد خط هم دورشان است بلد

 را هاآن که بود او خود که کردمی آوری یاد هاآن به همیشه همین برای بینند؛می ریز را او دیگر

 ترپررنگ باید را هاخیلی کشید؛نمی دست داشت، جوهر قرمزش خودکار تا. کرد عرصه وارد

 .ببینند همه که قدرآن! پررنگ پررنگ. زدمی خط

 :کرد زمزمه نشست، زمین روی آرام و بست را اتاقش در

 بکشم؟ خط دورتو تونمنمی چرا من لعنتی -

*** 

 و کهنه عروسک این دانستنمی. نگریست او به و انداخت تختش روی بر را عروسک

. کرد بلندش گیسوان داخل را دستش و نشست عروسک کنار. آیدمی کارش چه به نخوردردبه
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 درباره خوبی چیزهای چه؟ شدمی دیوانه راه این در اگر شد؟ بازی این وارد و کرد خریت چرا

 .بود نشنیده فرضیه این

 را عروسک است؟ ممکن چگونه آخر کند،می اثبات را فرضیه عروسک این که گفت مرد

 نبود، گرد. رسیدمی نظربه تربزرگ اندامش به نسبت سرش. کرد بررسی را آن و برداشت

 موهای. بگذارد چه را حالت این اسم دانستنمی ارکیده و داشت عجیبی حالت نبود، هم بیضی

. بود پاره هم لباسش و شده مشت دستانش. بودند طرف یک به هرکدام عروسک مشکی

 سر. کرد احساس را هاییتورفتگی و کشید عروسک سر روی بر را دستش ناخواسته ارکیده

 .نداشت ایفایده نه؛ اما داد فشار دیگر بار. کند باز را آن نتوانست اما داد؛ فشار را عروسک

 ارکیده و درآمد کامل طوربه عروسک، سر پشت و کشید پایین آرامیبه را عروسک موهای نوک

 چرم جلد با کهنه خاطرات یدفترچه یک. شد روروبه اشزندگی یصحنه ترینعجیب با

: بود شده نوشته بزرگ اول، یصفحه روی. کرد باز را آن و درآورد را خاطرات دفترچه! مشکی

. باشم اضافی قطعه یه مثل براش تونمنمی بزرگه، خیلی ماشین یه جهان کل که اونجایی از»

 «م.ی

*** 

 :چهارم فصل

 «ارکیده اسرار»

 بهتره کنی کنی ول رو دستم اگه

 تنم روی از برداری پاتو اگه

 بدی نجاتم اینکه از بیشتر تو

 .رفتم فرو به کنیمی کمک

 با چرخید،می پروانه مانند خودش دور که طورهمان و فشرد هم به را هایشدست استرس با

 :گفت نگران لحنی

 کجاست؟ دختر این پس -
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 آمده وجود به ابرویش دو میان عمیق اخمی. انداخت مبل روی را اشگوشی عصبانی با رادان

 تنها ارکیده. بیاید وجود به دیگر مشکلی باز خواستنمی. نگران تا بود عصبانی بیشتر. بود

. نبود پیدایش و شده آب حال اما دهد؛ نجات وضعیت این از را هاآن توانستمی که بود شخصی

 مستند به کردننگاه مشغول رادان، و دلسا جوشوحرص به توجهیهیچ بدون و ریلکس مهراد

. کرد حرکت دلسا سمتبه بلند هایقدم با و زد هم را قند آب درون قاشق سریع زهراخانم. بود

 سرش و کشید سر را آب لیوان دلسا. برگشت آشپزخانه سمتبه بعد و داد دستش به را لیوان

 کسی اما شد؛ خم کمی ـمرش*کـ و داد فشار را مبل یدسته ضعف شدت از. رفت گیج دوباره

 باال طبقه در هایشقرص یاد به و کشید عمیق نفسی. انداخت میز روی بر را لیوان. نشد متوجه

 ...اما برداشت؛ پلهراه سمتبه را نامیزانش هاقدم. رفتمی هاآن سروقت سریع باید. افتاد

 و بود شده آشفته موهایش. شد وارد آشفته ظاهری با ارکیده و باز شدیدی صدای با خانه در

 او اما شود؛ زمین بر نقش که بود نزدیک و خورد سکندری. بود خون رنگ به قرمز چشمانش

 :زد فریاد عصبانیت با دلسا. کرد حفظ را تعادلش سختی به هم

 !خنگ یدختره شدیم؟ نگرانت چقدر دونی می بودی؟ کجا حاال تا -

 چشمان. داشتبرمی اشتباه را هایشقدم و رفتمی گیج سرش نبود، عادی حالت در ارکیده اما

 راه کجکج که طورهمان و زد پوزخندی. رسید دلسا به تا گشت و گشت سالن دور رنگشعسلی

 سمتشبه مهراد. کرد ترس احساس دلش اعماق در دلسا. کرد حرکت او سمتبه رفت،می

 :پرسید آرامیبه و کرد حرکت

 شده؟ چی ارکیده، -

 :داد پاسخ خشن و دورگه صدایی با. برداشت قدم دلسا سمتبه و زد پس را مهراد ارکیده

 مهمه؟ برات اصالً چیه؟ نگرانی دونیمی اصالً نگرانی؟ و تو -

 یا نوشیدنی است ممکن که زدمی حدس دلسا. دیوانه افراد مانند درست چرخید؛ خودش دور

 :داد ادامه و ایستاد شرورانه لبخندی با ارکیده. باشد کرده مصرف مواد

 همیشه مهره، آخرین. میشی محو روزگار یصحنه از هم تو زودی به بازنده، یملکه -

 !ستبازنده
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. زد زانو کنارش و برداشت قدم سمتشبه مهراد. شد زمین بر نقش و پیچیدند هم به پاهایش و

 :کرد زمزمه و داد تکان را او ترس با

 خوبی؟ ارکیده؟ -

 :نالید جانبی ارکیده

 ...شیوا -

 و مبهوت دلسای به توجهبی و برداشت زمین روی از بود، سبک کاه پر مانند که را او مهراد

 :گفت حوصلگیبی با و انداخت باال را ابرویش رادان. کرد حرکت باال یطبقه سمتبه زده،یخ

 .بخوابیم بریم بهتره. نیست مهم کرده، رویزیاده نوشیدنی خوردن توی کمیه شاید -

 و بست را اتاق در معاینه کمی از بعد. کرد چک را قلبش ضربان گرفت، را نبضش مهراد

 جدی لحن با و کرد مرتب را اشریختههمبه موهای کرد،می حرکت دلسا سمتبه که طورهمان

 گفت

 کیه؟ شیوا -

 دوباره مهراد. شد خیره دو آن به فقط و نداد نشان خاصی واکنش رادان. رفت باال دلسا ابروی

 :کرد بیان تریتند و جدی لحن با را سؤالش

 کیه؟ شیوا! توام با دلسا -

 دست یادش و روح که دختر این بر لعنت! نام این به لعنت شیوا،. داد قورت را دهانش آب دلسا

 :داد پاسخ روحشبی و سرد لحن با و کشید عمیقی نفس. داشتبرنمی هاآن سر از

 کیا با میگه من به میاد ارکیده نظرتبه! من نه جوری، ارکیده با تو واال کیه؟ دونممی چه من -

 پره؟نمی کیا با و پرهمی

. شد مخفی هانرده پشت و کرد گردعقب رادان یاشاره با اما آمد؛ پایین هاپله از ترس با باران

 یک منتظر که بود وقتی چند. کند کسب جدید اطالعات بتواند تا شدند گوش اندامش تمام

 :زد فریاد بلند مهراد. بود رسیده وقتش حال و کردمی کمین جاهمه در مناسب، فرصت

! ارکیده جون به انداختی که کیه شیوا این دونهمی خدا. توئه تصمیمای از ما هایبدبختی تموم -

 .افتهنمی دهنش از شیوا و افتاده وضع این به که کرده کارشچی
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 خودش اما کرد؛ شکار را باران دلسا تیز نگاه. نشست پلهراه اول پله روی و کرد فوت را نفسش

. گرفتنمی را جلویش بنابراین رساند؛می را اطالعات باید باران. زد چپعلی یکوچه به را

 دلسا و مهراد سمتبه را نگاهش عصبی باران و کشید رنگشمشکی موهای داخل را دستش

 قدراین که بود ارکیده یکارهچه مهراد، اصالً بفهمد؟ بیشتر تا زدندنمی حرف دیگر چرا. کشاند

 :داد ادامه مهراد کرد؟می بیدادوداد برایش راحت

 بس کنید؟نمی تموم رو دشمنی این چرا متنفره؟ تو از اون چرا متنفری؟ ارکیده از قدراین چرا -

 که اونه کردی، خاموش رو احساساتت کل زدی انگار نداری، احساس که تو! خدا رو تو کنید

 .میشه داغون داره

 :داد جواب آرام کرد،می حرکت پلهراه سمتبه که طورهمان دلسا

 رو آب میدم ترجیح باشه، دستم تو آب و بگیره آتیش اگه اما نیستم؛ متنفر ارکیده از من -

 !بخورم

*** 

 به. بود متنفر نور این از چقدر و تابیدمی صورتش روی بر مستقیم نور کرد، باز را چشمانش

 خانه به چگونه اصالً. است آمده اتاق به چگونه آمدنمی یادش حتی برخاست، جایش از سختی

 .کردمی درد چقدر سرش. ریخت هم به را موهایش و کشید سرش به دستی رسید؟

! داد انجامش دیشب او... دیشب. شد خشک جایش سر. گرفتند جان ذهنش در خاطرات

 نفر دو کردمی احساس. گرفت جای لبانش روی بر لبخندی. دهد انجام را کار این توانست

 ...دیگری و خودش یکی کنند؛می زندگی درونش

 چشمانش شد متوجه و کرد شانه را بورش موهای. رفت اشآینه جلوی و برخاست جایش از

 .بود تنش بر دیشب هایلباس هنوز. دارند خاصی برق

. درآورد را چروکیده عکسی سختی به و کرد تنگش آبی جین شلوار جیب داخل را دستش

 بزرگ لبخندی که عسلی چشمانی و روشن ایقهوه موهایی با چهارساله-سه کودکی از عکسی

 :کرد زمزمه لب زیر و کشید دختر صورت روی بر آرام را دستش. بود لبانش روی بر

 !برگشتی تو شیوا، اومدی خوش -
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 عکس پایش با سریع ارکیده و شد اتاق وارد باران. شد رها دستش از عکس و شد باز اتاق در

 :کرد زمزمه و داد دستش به را آب لیوان باران. داد هل تخت زیر به را

 بهتری؟ -

 در. کرد کج دیگری سمتبه را راهش بعد و گرفت دستانش از را لیوان حرفی هیچ بدون ارکیده

 گونهاین بودنشدموکراسی. نیاورد آب برایش خواستمی. نبود «ممنون» یکلمه اشنامهفرهنگ

 بخواهد که است هاحرف این از ترخنگ باران که دانستمی خوب و رفت بیرون اتاق از. بود

 باران حرکات متوجه تا ایستاد اتاقش نزدیک حال این با اما بشود؛ باران رازهای و عکس متوجه

 .بشود

. کند صحبت رادان با تا آمدمی تهران به فردا کارن. فرورفت فکر به و نشست تخت یلبه باران

 یک هـوس دلش چقدر برسد؟ اتمام به هاجریان این یهمه روز یک شدمی یعنی... فردا

 زمانه هایبدی از چیزیهیچ که ماندمی کودکی همان در کاش ای. بود کرده را عادی یخانواده

 پدرشان آتش کاش ای. کردندمی بازی هم کنار رادان، و دایان با که موقع همان. فهمیدنمی را

 ...کاش ای. نبود

 باز را پیام و درآورد را گوشی سریع اش،لی شلوار جیب درون اشگوشی ایچندثانیه لرزیدن با

 «!نذار تنها رو ارکیده». کرد

 .کشید گوشی تاچ صفحه روی را باریکش و ظریف انگشتان سریع و کشید هوفی

 «.ناراحته همه از کنم فکر بشه، نزدیکش کسی خوادنمی»

 در رادان از بعد مهم کس تنها که ناجی دهد؛ جواب عزیزش ناجی تا ماند منتظر کمی

 بعد. کردمی نگاه موبایلش صفحه به صبرانهبی و کرد موهایش داخل را دستش. بود اشزندگی

 :آمد جواب گذشت،می ثانیه چند مانند که دقیقه چند از

 «.کرده عوض توندرباره رو نظرش فقط نیست، ناراحت»

 فشار چندبار و گذاشت ناراحت و گریه استیکر روی را دستش فقط. رسیدنمی ذهنش به جوابی

 صفحه. نشد نوشته «is typing» اما خورد؛ سین تیک. کرد لمس را سند گزینه بعد و داد

 !خسته خیلی بود؛ خسته. کشید هایشچشم به دستی و بست را گوشی
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 متوجه باران تا رفت پایین طبقه سمتبه سریع ارکیده. رفت در سمتبه و برخاست جایش از

 .نشود حضورش

 در اشنفرهیک تخت. بود تمیز و مرتب همیشه مانند. بست را در و رفت اتاقش سمتبه باران

 هم چروک یک حتی رنگشیاسی روتختی و بود شده گذاشته پنجره کنار اتاق، راست سمت

 مخصوص کمد دو اتاق، در کنار در و بود تخت رویروبه بزرگش کنسول آینه. نداشت

 .داشت وجود هایشلباس

 هایپارکت. شد روروبه دارمارک و نو هایلباس از انبوهی با و کرد باز را تیره چوبی کمد در

 .شدنمی اشناراحتی باعث اما کردند؛می ایجاد صدا کمی رنگکرمی

 یک. شدمی باز راحتی به درش. درآورد را روشن فلزی یجعبه یک و برد کمد ته به را دستش

 «باران برای»: بود شده نوشته زیبا خطی با رویش بر که نامهپاکت

 از دوستانش، از هایش،بچگی از داشت؛ وجود عکس چند جعبه کنار در. زد کنار را نامه

 داخل سمتبه را جعبه ته. شد خالی کامالً جعبه و درآورد را وسایل یهمه. اشالتحصیلیفارغ

 مخفی چاقو یک جعبه، زیر در اما. بود دردنخوربه ـسی*جنـ از جعبه گویی درآمد؛ که داد فشار

 .نبود باخبر آن حضور از هرکسی که چاقویی. بود شده

 با یلدا که چاقویی بود؛ داده حامد به دایان دستور به را چاقو آن که بود بـرده یاد از کامل طور به

 .کرد صادر نیز را یلدا قتل دستور گرفت، پس را آن دایان که وقتی و دزدیده هاآن از مهارت

. انداخت دیگری سمت به را جعبه. بکشد رخ به را دایان قدرتمندی تا داد حامد به را چاقو آن

 جز کسی چه. قلبش به چهارضربه و سر به ضربهسه. بود شده کشته چاقو آن توسط پدرش

 داد؟می انجام را کار این فرهاد

*** 

 :پنجم فصل

 «سوخته مهره»

 یاد که هم زمانی. بدهند یادت خواهندمی همه نباشی، بلد اگر. است شطرنج بازی مانند زندگی

 .بدهند شکستت خواهندمی همه گرفتی،
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 به را نگاهش. گذاشت سفیدرنگ سرامیک روی بر آرامی به را رنگشمشکی هایکفش یپاشنه

 .بود مانده درندشت یکافه این در تنها خودش گویی نبود؛ خبریهیچ. انداخت اطراف

 که بود گرفته یاد آمد؟می گاز بوی باید چرا. رفت درهم اشچهره و رسید مشامش به گاز بوی

 .بود عجیب شدتبه برایش شب ساعت این در گاز بوی این اکنون و باشد مشکوک چیزهمه به

 ساعتنیم تا باید و بود کرده دیر! نیموهشت. انداخت دستش روی فلزی مچی ساعت به نگاهی

 داد؟می پس جواب هاآن به باید چرا اما رساند؛می خانه به را خودش دیگر

. بود خالی سالن از وسیعی قسمت و بودند شده جمع ایگوشه در فانتزی هایصندلی و میز

 :زد فریاد و کرد صاف را گلویش

 کشوندید؟ الکی رو من نیست؟ اینجا کسی! آهای -

 شلواریوکت. دید را مرد و برگشت. رسید گوشش به سرش پشت از مانندیپچپچ صدای

 :پرسید و کشید عمیقی نفس ارکیده. زدمی برق اشورنی هایکفش و داشت تن بر مشکی

 کافه؟ این چرا اینجا؟ بیام گفتی چرا -

 اخم ارکیده. کرد ایجاد خراشیگوش صدای که کشید زمین روی بر را هاصندلی از یکی مرد

 اینجا که کردنمی فکر. بود شده سردش حد از بیش داشت، تن بر که نازکی مانتوی آن با. کرد

 :گفت سردیخون از پر لحنی با مرد. باشد سرد قدراین

 !نیستی خواستیممی ما که اونی تو رفته، پیش اشتباه موننقشه از جایی یه -

 بود؟ رفته پیش اشتباه که چه یعنی بود؟ چه منظورش. بست یخ ارکیده هایرگ در خون

 :کشید فریاد ناگهان و شد خیره او به زدهبهت رنگشعسلی چشمان

 این توی خوامنمی گفتم که موقعیاون چرا زنی؟می رو حرفا این داری االن میگی؟ داری چی -

 باید... بازی همه اون از بعد... زجر همه اون از بعد... االن نگفتی؟ رو پرتاوچرت این باشم بازی

 بگی؟ رو اینا

 او به سردیخون همان با مرد. آمدنمی باال دیگر نفسش گفت، بریدهبریده را آخرش یجمله

 :زد لب تنها و شد خیره
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 انجام رو کار اون که داره وجود تو در شیوا روح میشه مشخص صورتی در تنها گفتم بهت من -

 !ارکیده نیستی شیوا تو. ایهدیگه شخص به متعلق تو روح که گفته من به آناهیتا. بدیم

. کرد بلند جایش از را او تا نداشت زوری اما گرفت؛ را اشیقه. رفت سمتشبه خشم با ارکیده

 :گفت کشید،می خودش سمتبه را اشیقه که طورهمان

 .ببینم رو خاطراتش تونممی. هست هم اون که فهمممی من کنم،می احساسش من -

 بند. باشد بازنده یک خواستنمی اما بود؛ نکرده احساس را چیزها این از یکهیچ او گفت، دروغ

 :داد ادامه غم با. نمیکرد احساس را سرما دیگر خشم، شدت از و بود شده سفید انگشتانش

 کسایی تنها به دوستام، به زدم نارو تو خاطربه من کردی؟ بازی باهام چرا دادی؟ بازیم چرا -

 فهمیمی. کردممی پرواز ابرا روی باشم، داشته خانواده یه تونممی فهمیدم که وقتی. داشتم که

 خواستمنمی من. داد کشتن به رو اونا خودش اما داشت؛ خانواده دلسا کنی؟می درک رو؟ این

 که بود چی من ـناه گـ مگه خواستم،می زندگی. باشم خودم مثل خواستممی باشم، اون مثل

 بچشم؟ رو خانواده طعم ندارم حق

 :گفت پیچیدمی سالن در که صدایی با و

 عبداهلل؟ شیخ کردم اعتماد بهت چرا -

 دستش با و افتاد زمین روی بر. چرخدمی سرش دور دارد عظمتش آن با سالن کردمی احساس

 لب آرامیبه و ایستاد سرش باالی عبداهلل شیخ. بود سرد شدتبه هاسرامیک. گرفت را سرش

 :زد

 و آروم زندگی یه فقط تو، مثل هم من. دخترجون سرنوشت دست از خوردیم بازی ما یهمه -

 کسی. گرفت ازم رو زندگیم یهمه شیوا لعنتی، یدختره اون. شدنمی اما خواستم؛می دردسربی

 بهشت بشه خواستممی که زندگی کنه، زندگی دخترش بدون تونستنمی بودم عاشقش که

 فرورفتم ـناه گـ باتالق توی قدراون. شدمی بستری تیمارستان توی باید زنم! جهنم بود شده

 خودِ شدم مطمئن دیدم که رو تو کردم، پیدا رو آناهیتا! فهمیدم اما رو؛ چاره راه فهمیدم دیر که

 داشت تو جسم توی اومده مرگش از بعد شیوا روح اینکه امیدِ و تو دیدن با مهرناز! شیوایی

 .نیستی شیوا تو اما شد؛می خوب
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 خشم هایرگه آن در که صدایی با و زد عبداهلل شیخ یگونه بر محکم دست پشت با ارکیده

 :گفت بود هویدا

 من تازه مُرد که وقتی و بود تربزرگ من از چندسال شیوا! خرفت مردک نیستم شیوا که البته -

! عوضی کالهبردارای! شیطانین شیادین، آناهیتا و تو. بودم گذاشته لعنتی دنیای این روی رو پام

 !بسوزین آتیش توی خودت از بدتر دوستای اون و خودت الهی. بیرون برین زندگیم از شین گُم

 بر و کشید را دستش عبداهلل شیخ برود، در طرف به خواست که همین و ایستاد سختیبه ارکیده

 از روان مایعی کردمی احساس و بود خورده سرامیک بر محکم سرش. افتاد زمین روی

 سرش سمتبه سختیبه را دستش. بود بازنیمه هایشپلک. است حرکت درحال هایششقیقه

 :گفت عبداهلل شیخ که بزند حرفی خواست! خون برد،

 !بمیری باید باختی،! ارکیده سوختی تو -

 سختی با. شد اکو گوشش در «مرگ» یکلمه اما گوید؛می چیزی چه مرد فهمیدنمی درست

 :کرد زمزمه

 .بشه جوریاین ذارهنمی کمکم، میاد دلسا -

 را خودش کرد سعی. رفتمی وخامت به رو ارکیده حال. زد قهقهه بلند صدای با عبداهلل شیخ

 دیگر که کرد احساس و گرفت قرار گلویش روی بر عبداهلل شیخ راست پای اما کند؛ بلند

 :شنیدمی سختیبه را صدایش. بکشد نفس تواندنمی

 یکییکی تو دارم؟ اینقشه چه بفهمن احمقت دوستای اون که کنممی کاری من کنیمی فکر -

 شرّت از مهراد. میشه حالخوش مُردی، تو بفهمه وقتی دلسا. کردی دور خودت از رو دوستات

 !دردسری مایه فقط تو. میشه راحت

 سمتبه. بکشد نفس تواندمی تازه که کرد احساس و برداشت ارکیده گلوی از را پایش

! گفتمی راست احمق مردک. دیدمی تار چشمانش. بلعید را هوا سختیبه و شد خم هاسرامیک

 داد؟ دست از را بهایشگران دوستان قیمتی چه به. بود داده دست از را هاآن خودش ارکیده

 شد؛ خم عبداهلل شیخ. بود ارکیده پایان دیگر اینجا. کرد هقهق و شد جاری چشمانش از اشک

 :گفت تمسخر با اما باشد؛ زده زانو ارکیده جلوی که گویی
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 !همه مثل من، مثل باشی؛ گرگ که گرفتیمی یاد باید اما ارکیده؛ دیره خیلی -

 پرتاب شیخ صورت بر محکم را اششدهمشت دست و کرد نگاه اشچهره به نفرت با ارکیده

 شنید را هایشاستخوان شکستن صدای ارکیده. پیچاند و گرفت را دستش محکم او ولی کرد؛

 .برداشت را سال کل جیغش و

 مزاحم یه تو مثل هم اونا. پیوندنمی بهت زودیبه هم دوستات دخترجون، نباش نگران -

 !استراتژی این توی بزرگن

 بود، نگران و آمدنمی باال دیگر نفسش. پیچیدمی خودش به مار مانند درد شدت از ارکیده

 بیهوش دارد که کرد احساس. شدندمی ماجرا این وارد نباید که دوستانی و خودش نگران

 :کرد زمزمه و درآورد جیبش از را زیبا فندکی عبداهلل شیخ که دیدند چشمانش و شودمی

 .کنهمی پیدا ادامه ما مرگ با شد، شروع استراتژی این یلدا مرگ با -

 .شد رها دستش از فندک و

*** 

 عرق. کشید گردنش بر دستی و کرد بازوبسته را چشمانش. پرید خواب از نفسنفس با دلسا

 شده شروع هایشکابوس باز چرا بود؟ کابوسی چه دیگر این. بود گرفته دربر را اندامش تمام

 و رفت دروارش کشوی سمتبه سختیبه. کرد روشنش و برد آباژور سمتبه را دستش بود؟

 .شنید راهرو در را هاییقدم صدای بخورد، را هاآن اینکه از قبل. آورد در را هایشقرص

 سرخود دختر این چقدر! شب یک. انداخت ساعت به نگاهی. بود بازگشته ارکیده زیاد احتمال به

 به فردا که بود گرفته تصمیم. رفت تختش سمتبه و خورد آب بدون را هاقرص. بود شده

 .شود تمام دشمنانشان نفع به تواندمی چقدر هایشسرکشی این که بدهد تذکر ارکیده

 خوبیبه دلسا که شد پدیدار شخصی قامت و شد باز شدت با اتاق در که بود نکشیده دراز هنوز

 :شنید را صدایش فقط ببیند؛ را اشچهره تاریکی در توانستنمی

 !بوده اونجا ارکیده. گرفته آتیش پرند کافه دلسا، پاشو -
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 دلسا. بود زدهوحشت شدتبه که ببیند را مهراد توانست و شدند درشت بازشنیمه چشمان

 کارچه آنجا شب یک ارکیده آخر! بود شب یک واقعاً نه،. انداخت ساعت به نگاهی دوباره

 :آورد خودش حال به را او مهراد فریاد صدای داشت؟

 !بیمارستان بریم باید باش، زود -

*** 

 و دستگاه هزاران میان در ارکیده. شد خیره شیشه به و داد فشار آرامیبه را باران یشانه

 دنیا غم از فارغ و بود افتاده تخت روی بیهوش. بود شده گرفتار وخمپیچپر هایلوله

 گچ راستش دست مچ و بود شده باندپیچی اندامش تمام. بود بسته همه روی را هایشچشم

 :آزرد را دلسا گوش اشزمزمه و کرد فوت را نفسش باران. بود شده گرفته

 میاد؟ هوشبه -

 عالم در ارکیده که روزچند این در تردیدبی. دوخت ارکیده به و گرفت او از را نگاهش دلسا

 و نبود خانه در ودعواجنگ از خبری. بود شده نصیبش خاصی آرامش برد،می سر به دیگری

 او. نداشت فرقی هیچ برایش ارکیده ونبودبود که رادان. بودند کرده سکوت همه عجیبی طرزبه

 دوست نگران. بود نگران مهراد اما. کند پیدا را دایان تا کردمی تالش وقفه و استراحت بدون

 باران. گرفتمی فاصله او از حیات و شدمی ترپژمرده روزبهروز پژمرده گلی مانند که زیبایش

 ایران در باران اقامت زمان در که ایارکیده نگران. بود نگران هم او نبود؛ رادان مانند

 خواستنمی او... دلسا اما. بود مرموز دختر این نگران. کشیدنمی هم بارده به هایشدیدار

 هرچیزی از بیش را آرامش این. دهد دست از بود کرده پیدا چهارسال از بعد که را آرامشی

 خودخواهانه که خواستمی او و بخشیدمی آرامش اشزندگی به ارکیده نبودن. داشت دوست

 گویی شد،می خیره ارکیده به هروقت هم باز اما نیاید؛ هوشبه گاههیچ ارکیده که کند آرزو

 اما داشت؛ دوست را آرامش او. کرد بازوبسته را چشمانش. فشردندمی را قلبش نامرئی دستانی

 .بود مانده باقی برایش که شخصی تنها ارکیده، دادندستاز قیمت به نه

 بعضی در که سفید دیوارهای. نشست بیمارستان رنگآبی یگرفتهچرک هایصندلی روی باران

 دریایی چشمان با کودکی که رنگایقهوه عکس قاب خورد،می چشم به سیاهی رد جاهایش
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 اتاقک درون که پرستاری و راهرو ته پذیرش بود، گرفته اشبینی جلوی را کوچکش انگشت

 در که پرستارهایی و پزشک و دستش کنار فلزی آشغال سطل بود، فرورفته خواب به پذیرش

 که کندمی فکر چرا دانستنمی. کردندمی بزرگی کجیدهن او به همه کردند،می وآمدرفت راهرو

 آن. بود ذهنش درون عجیب فکر آن خاطربه شاید. کنندمی نگاه او به تمسخر با دارند همه

 آمدن به مربوط ارکیده بد حال آیا. شود مشهود دستش لرزش شدمی باعث که عجیب حدس

 شروع شرکت در حسابدار عنوان به را خود کار رسماً که کارنی نه؟ یا است تهران به کارن

 به را ارکیده که باشد بد قدرآن توانستمی آیا بود، رادان از مدارک آوریجمع درحال و بود کرده

 موهای. گرفت جان هایشچشم جلوی کارن متوسط رنگمشکی هایچشم بیندازد؟ حال این

 را زیبایی تمام که دارانحراف دماغ آن و شدندمی کج چپ سمتبه همیشه که لـختی مشکی

 که را اشپریدهرنگ پوست و کبود همیشه هایلب. گرفتمی او از باشد، داشته باید مرد یک که

 یعنی. کندمی کارهمه پرونده این برای که بود گفته او به کارن. شد بیشتر ترسش آورد، یاد به

 احساس باران است؟ نابخشودنی «کارهمه» آن جزو بود، افتاده ارکیده برای که اتفاق این

 گیج بیشتر کرد،می فکر کارن درباره بیشتر هرچقدر. است نشناخته را کارن گاههیچ که کردمی

 :کشید بیرون افکارش از را او دلسا صدای. زدمی وپادست ترسناکش افکار میان در و شدمی

 باشه؟ کن، خبرم افتاد اتفاقی. خونه میرم من -

 فرصت سر باید. بست را چشمانش و داد تکیه سرد دیوار به را سرش و داد تکان سری باران

 انگشتان به. بود یادش هنوز را تلگرام در شانمکالمه آخرین. کردمی صحبت کارن با

 و دادندمی دست از را خود رنگ کمکم که رنگیصورتی هایناخن. کرد نگاه اشکشیده

 اگر دستش لرزش که نداشت شک. آمدمی لرزان کمی نظرشبه که ایکشیده هایانگشت

. نبود خوشایند اصالً این و کندمی پنهان دارد را چیزی او که شوندمی متوجه همه کند، پیدا ادامه

 :کرد زمزمه لب زیر و داد قورت را دهانش آب

 !امیدوارم. نباشه درست حدسم که امیدوارم -

*** 
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. بود معلوم خوبیبه اشچروکیده هایگونه روی اشک رد. آمد پایین هاپله از سراسیمه جمیله

 از صدایی زور با و داد تکان را لرزانش هایلب. ایستاد دلسا رویروبه و کرد تند را هایشقدم

 :آورددر اشحنجره ته

 میشن؟ خوب چطوره؟ خانمارکیده حال. خانم خانم، -

 جمیله آیا شد،می بد ارکیده مانند هم خودش حال اگر که کردمی فکر این به لحظه آن در

 بود دیده دلسا از خوبی چه جمیله. بود معلوم خوبیبه جوابش ریخت؟می اشک برایش گونهاین

 جلویش داشتند، مشهودی لرزش که هاییدست و لرزان صدایی با و بریزد اشک برایش که

 و بود دعوا خانه این در آید،می یادش جمیله که زمانی از بزند؟ شدنخوب از حرف و بایستد

 :گفت جدیت با و انداخت پایین سری. دلسا به گشتبرمی هم همه

 .نمیگن خاصی چیز دکترا. نیست معلوم. میشه چی ببینیم تا -

 طبقه به را پذیرایی که را ایپله سیزده و کرد حرکت هاپلهراه سمتبه. گذشت جمیله کنار از و

 طبقه. داشت فرق آسمان تا زمین اندازه باال طبقه با پایین طبقه. کرد طی کرد،می وصل دوم

 اما رسید؛می نظربه زیبا و سلطنتی بسیار روشن دکوراسیون و قدتمام هایپنجره لطف به اول

. بود تاریک اوقات بیشتر همین برای و کند روشن را آنجا که نبود ایپنجره هیچ... دوم طبقه

 دوم طبقه. زیبا هایدیوارکوب همچنین و خوردمی چشم به قیمتیگران تابلوهای دیوارها روی

 در دستگیره سمتبه دستش. کردمی وصل یکدیگر به را هااتاق که بود متریسی ویراهر یک

 زهرای و گریان یجمیله که کند حاصل اطمینان تا انداخت راهرو به نگاهی. کرد باز را در و رفت

 متوجه کسی چه. چرخاند را کلید و بست را در آرامیبه و شد اتاق وارد. نیستند راهرو در فضول

 است؟ رفته ارکیده اتاق به خودش، اتاق جایبه او که شدمی

 وقتهیچ قرمز رنگ به ارکیده یعالقه. انداخت ارکیده قرمز سرتاسر اتاق به کوتاه نگاهی

. نبود درک قابل ارکیده برای مشکی رنگ به دلسا یعالقه که طورهمان. نبود درک قابل برایش

 دیگر شاید حال و داد تغییر را اتاقش دکوراسیون تمام ارکیده که بود پیش یهفتهچند همین

 .ببرد لـذت اتاقش از و بازگردد تا کردنمی پیدا فرصت
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 در اتاق قرمز رنگ با ای،قهوه قاب با ایآینه و رنگمشکی هایپارکت دیوارها، سفید رنگ تنها

 درست گردو چوب با شدهساخته ایقهوه آینه. نشست دونفره تخت روی آرامیبه. بود تضاد

. بودند آمدهدر شال از بلندش موهای. ببیند را خودش توانستمی خوبیبه او و بود رویشروبه

 جذب خود سمتبه را او آینه درون چیزی. داشت تن بر که بنفشی بلوز و چشمانش تیره سبزی

 آینه آن جلوی هاساعت که کردمی مجبور را او انگار که حسی! ناب و خاص حس یک. کرد می

 به و نشست فرش روی آرامیبه و کرد بازوبسته را هایشچشم. شود خیره خودش به و بنشیند

 احساس چه دیگر این دانستنمی. زدندمی برق رنگشسبز هایچشم. شد خیره آینه در خود

 ساعت خورد؟ کِی. بود خورده که را هایشقرص. است آمده وجود به او در که است عجیبی

 مانند آینه که داشت انتظار. شد خیره آینه به دوباره. بود رفته در دستش از ساعت گویی چند؟

 دلسا و نیفتاد آینه در خاصی اتفاق هیچ اما دربیاید؛ حرف به سفیدبرفی کارتون درون آینه

 چه دگر اشآینه بود، عجیب کافی اندازه به خودش ارکیده. ایستاد همیشه از ترحوصلهبی

 گفت؟می

 سمتبه و شد خارج بکند، اتاق وسایل سمتبه حرکتی اینکه بدون و انداخت نگاهینیم اتاق به

 زیادی ترس و کردمی پنهان همیشه اتاق این در را چیزی ارکیده. افتاد راه به خودش اتاق

 و کند پیدا زودی به را چیز آن که بود امیدوار. بشود اتاقش وارد اجازهبی کسی اینکه از داشت

 .کند کشف را ارکیده راز

 اصالً که مردی جسد. است نخوابیده که هاییدست چه اتفاق، این پشت که دانستمی خوبیبه

 ارتباط در شخصی با ارکیده یعنی. زدمی دامن شمارشبی هایشک به نبود، شناسایی قابل

 نیز خودش اما بود؛ شتافته او کمک به مرد یا باشد؟ شده عاشق که بود ممکن است؟ بوده

 است؟ شده آتش یطعمه

 از را کنترلش کشیده، مواد یا و است خورده زیاده نوشیدنی دوباره ارکیده که گفتمی رادان

 وارد چگونه او. داشت وجود شماریبی هایسؤال باز اما است؛ کرده خودسوزی و داده دست

 جان ذهنش در فرضیه این. گذاشت قرار دایان با دلسا که ایکافه همان است؟ شده پرند کافه

 باشد؟ ماجرا این پشت دایان نکند که گرفت
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 پزشکان و نبود خوب چندان حالش. بود شده بستری بیمارستان در ارکیده که بود هفته سومین

 که است درست. است نشده ناراحت که گفتمی اگر بود دروغ. بودند کرده امید قطع تقریباً

 اندوهی. نبود راضی مرگش به هرگز اما بود؛ کرده اذیت را او خیلی سالچهار این در ارکیده

 کند؛ پیدا را اتفاق این وبانیباعث تر سریع خواستمی دلش و بود کرده پر را قلبش سراسر

 چگونه؟ اما

 جز البته. نکرد پیدا خصوصی به چیز اما بود؛ گشته را ارکیده اتاق بارهزاران هفته سه این در

 موهای و بود رفته بین از رنگشآبی هایچشم از یکی که ایپارچه و ساده عروسکی

 در چیزیهیچ اما کرد؛ کاریدست را عروسک بارها. بودند رفته هوا سمتبه سیخ رنگشنارنجی

 .کردمی فرق چیزهمه روز آن اما. نبود آن

 تماشا را جمیله هایگریه. آمد خانه به سریع بیمارستان از بود، گرفته پیش در که روندی طبق

 قرمز اتاق سمتبه خودش، اتاق جایبه و کرد دوتایکی را هاپله. گذاشت کنارش از و کرد

 چشمی یک همان و بود افتاده تخت روی عروسک. شد وارد و کرد باز را اتاق در. رفت ارکیده

 رفت عروسک سمتبه. کردمی جذب هم را عروسک آینه انگار. بود آینه سمتبه داشت، که هم

 نصف. کرد لمس را عروسک رنگنارنجی موهای انگشتانش. کشید رویش را دستش آرام و

 که را عروسک لباس. بود کچل کامل طوربه سرش طرف یک و بود ریخته عروسک سر موهای

 عروسک برای اما بود؛ احمقانه شاید. کند آن جایگزین دیگری لباس تا درآورد بود شده کهنه

 اتاق مرموز یوسیله تنها عروسک،. دانستنمی را کار این علت هم خودش! بود خریده لباس

 عروسک از شدهبریده قسمت دیدن با. کند کشف را رازش نتوانست دلسا که بود ارکیده

 زده چسب ناشیانه بعد و بود شده بریده کامل طوربه عروسک پشت. انداخت باال را ابروهایش

. انداخت کناری را عروسک بدن رنگکرمی پالستیکی تکه و کند آرامآرام را هاچسب. بود شده

 نظربه توخالی گویی که داشت وجود ـمرش*کـ شبیه جایک هم عروسک موهای پشت

 دستش و انداخت زمین روی را عروسک پشت هایچسب. نبود چیزیهیچ درونش اما رسید؛می

 دفترچه اینکه حدس. باشد خاطرات دفترچه یک که زد حدس. خورد رنگیمشکی چرم پارچه به
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 کوچک دفترچه به نگاهی و درآورد را آن سریع بنابراین. نبود سخت زیاد باشد ارکیده برای

 متوجه کردننگاه دور یک با. بود پر هایشصفحه تمام و بود زیاد هایشبرگ اندازه. انداخت

. نبود خطخوش و زیبا قدراین ارکیده خطدست زیرا نیست؛ ارکیده به متعلق دفترچه این که شد

 .کرد خواندن به شروع آرام. بود مشاهده قابل کامالً کودکانه خط. کرد باز را اول صفحه

 صندلی روی االن تا که مادر. کردندنمی حرکتی هیچ هاعقربه و بود ایستاده زمان که انگار»

 جمع خودم در ترس از من که کشید فریادی بلند صدای با بود، دوخته چشم پدر به زده خشک

 از توانستنمی انگار و بود دوخته چشم پدر به مات یاسین. رفتم یاسین کنار ناچاربه و شدم

 :کرد زمزمه زدهخجالت و بود انداخته پایین را سرش پدر. برخیزد زمین روی

 .رفت باد به خاندانمون ثروت تموم کنم؛ اعتماد بهش تونستم چطوری دونمنمی -

 بربادرفتن متوجه تا بودم آنی از ترکوچک. زدمی ضربه سرم بر آهنی پتکی مانند پدر هایحرف

 چیزهیچ که فهماندمی خوب من به پدر زار حال و مادر عصبانیت اما بشومپ خاندان ثروت

 خوبیبه حتماً و داشت سن سالهجده شد، بلند جایش از یاسین. نیست انتظارمان در خوبی

 :گفت اشدورگه صدای آن با. چیست مادر هایگریه و پدر منظور که فهمیدمی

 کنیم؟ کارچی باید حاال... حاال -

 با و نشست مبل روی شکسته و شدهخم ـمری*کـ با پدرم، ام،زندگی اسطوره بار،اولین برای

 کنارش به خواستمی دلم. انداخت پایین را سرش و شد خیره یاسین و من به شرمسار نگاهی

 چرا شدی؟ شرمسار و نارحت گونهاین که شده چه من، زیبای اسطوره بپرسم او از و بروم

 موج رنگمشکی تیله دو آن در اندوه و غم و کنی نگاه یاسین و من چشمان به شودنمی رویت

 او. بود عصبی و تندخو زنی مادرم. گرفتم ـوش*آغـ در را زانوهایم و کردم سکوت اما زند؟می

 بود؛ افتاده ناگوار اتفاقی که االن به برسد چه کرد،می صحبت پرخاشگری با هم عادی حالت در

 روی از بود، بـرده ارث به بزرگوارش مادر از که اشهمیشگی اقتدار با تعجب کمال در اما

 :گفت خشک لحنی با و شد بلند سفیدرنگمان سلطنتی هایمبل

 جنگیدن و موندن. کنه پیدامون نتونه کسهیچ که بریم جایی به باید! ریممی تبریز از -

 .کنیم انتخاب رو فرار یعنی راه، آخرین باید! بازار آشفته این در ستفایدهبی
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 رفتیم؟می باید کجا به پس نداشتیم، جایی تبریز در اگر نبودم؛ مادر منظور متوجه

 بیرون خانه از یاسمن و من تا بود کرده قدغن مادر. شدمی بدتر و بدتر هرروز خانه اوضاع

 برایش چهاردیواری یک در شدنحبس و ماندن که خواهآزادی دختری خواهرم، یاسمن،. برویم

 من. بود کرده ممنوع را گردش و بیرون به او رفتن خودش، خاطربه مادر اما بود؛ سخت شدتبه

 .بودم اطرافم کردنتجزیه مشغول و نشستممی اممتریبیست اتاق در روز تمام که هم

 از بیرون رنگمشکی چمدان داخل هایملباس تمام و بودند کرده خالی را سفیدرنگم کمدهای

 هاقسط هزارمیک حداقل بتوانند پول آن با تا بودند فروخته را ابریشم دستبافت فرش. بود اتاق

 و داشت زیبایی نهایتبی تاج ها،شاهزاده تخت مانند که زیبایم تخت. بدهند را

 فروخته ناشناسی شخص به حال کرد،می جلب خود به را ایبیننده هر چشم هایشکاریظریف

. هستم نوشتن مشغول سختیبه و امداده تکیه سفیدرنگ دیوار به وتنهاتک من و بود شده

 هایدرس آن از کدامهیچ من. ندارد اهمیتی هیچ برایم اصل در روم،نمی هم مدرسه دیگر

 که هستم چیزی دنبال به من. دارند تضاد من افکار با هاکتاب آن یهمه! فهممنمی را مزخرف

 بر محکمی سیلی شد، متوجه را من افکار وقتی مادرم. کند درک را آن تواندنمی کسهیچ

 افسوس با یاسین و خندید من به یاسمن. ماند صورتم روی بر روزسه تا آثارش که زد امگونه

 .کشید زبانه من در بیشتر خشم هایشعله و داد تکان سری

 را من افکار. بودند غیرعادی هاآن و بودم عادی کامالً من نبودم؛ استثایی و خاص دختر من

 اتفاقات این اگر که بود کرده تهدید مرا مادرم. خواستندنمی چون کنند؛ درک توانستندنمی

 را چیزها این که بود عقیده این بر او. کند می محروم تحصیل از مرا شکبی کند، پیدا ادامه

! بود اشتباه در سخت اما دارند؛ دخالت من افکار در هامعلم و است آموخته من به مدرسه

 .کند درک مرا که شدنمی پیدا اطرافم در کسهیچ

 رسدمی گوشم به مانخانه دم از افراد دادوفریاد صدای نویسم،می را خاطرات این دارم که االن

 را پولم و نشستمنمی هم لحظه یک حتی بودم، من اگر دارند؛ هم حق. خواهندمی را پولشان که

 نیست حاضر است، هنوز که هم هنوز مادرم و زندمی سروکله هاآن با دارد پدرم. خواستممی

 .کند قرض پول خواهرش از غرورش خاطربه
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 خواهر اینکه با. نیست چیزی برایش پول مقدار این که دانممی و است ثروتمند شدتبه امخاله

 از وقتی. ندیدم او از تندخویی گاههیچ و است مهربان بسیار من با اما شود؛می مادرم ناتنی

 حالتابه فکرها این و است سالمده من کندنمی باور که گفت مهربانی با گفتم، او برای افکارم

 افکاری کنممی احساس نیز خود من کند،می فکر هم درست. بود نرسیده هم او ذهن به حتی

 درک را اتفاقات وساالنمسنهم و اطرافیان از بیشتر. دارم سالهپنجاه یا چهل شخصی مانند

 .دهممی ارائه راهکار و کنممی

 این کنار ام،نشسته اتاق این در من هستند، بازی مشغول من وساالنسنهم تمام که زمانی

 دانمنمی هنوز نیز خودم. هستند من مانند که نویسممی کسانی برای دارم و خاطرات یدفترچه

 «.کندمی زندگی دارد من درون در دیگر شخصی کنممی احساس اما چرا؛ و چگونه

 دهد؛می معنی چه هانوشته این و کیست به متعلق دانستنمی. بود شده خیره دفترچه به مات

 تا کرد باز را آخر صفحه. است مربوط این به ارکیده بد حال که بود مطمئن. فهمیدمی باید اما

 از صفحه چند آن از قبل اما کردند؛می دنبال را سطرها چشمش. شودمی چه سرانجام ببیند

 :خواند را بند یک. نبود خاصی چیزهیچ. زد ورق و کرد باز را دفترچه اواسط

 بدانم خواهدمی دلم. دارم عجیب احساسی دلم اعماق در. شویم مطمئن که خواهدمی آناهیتا»

 من و بشود عمل این مانع تواندنمی چیزیهیچ که دهدمی قول من به آناهیتا. کیستم واقعاً که

 برایم دختری از و آیدمی پیشم به سالهوپنجچهل حدوداً مردی. نگرممی او به نگرانی با تنها

 وجود برقی چشمانش اعماق در حال این با. کنممی اعتماد او به. بوده من مانند که زندمی حرف

 «.ترساندمی مرا که دارد

 .کندمی خواندن به شروع و کندمی باز را آخر یصفحه دلسا

 برایم رسد،می کسی چه دست به است بوده همراه من با سالگیده از که دفترچه این دانمنمی»

 دوردست دریایی در را هاآن که امیدهایم و آرزوهایم ام،رسیده خط ته به من. نیست مهم هم

 بزرگ سراب یک! اندنبوده بیش سرابی که فهمیدم ام،شده نزدیک هاآن به که حال دیدم؛می

 و نهفته مرا رازهای تمام دفترچه این. است نزدیک مرگم که دانممی. کشاند نابودی تا مرا که

 من. ندارد ربطی من به دو آن مرگ. است من با حق که فهمدمی بخواند، را آن که هرکس



 

 

128 

 

  استراتژی تلخ نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

DENIRA 

 شخص تریننزدیک از را هاضربه همیشه آدمیزاد. بروند مرگ کام به هاآن که نخواستم گاههیچ

 .خوردمی

 «م.ی

 بلند تخت روی از. انداخت تخت قرمز روتختی روی بر را آن و بست را دفترچه تعجب با دلسا

 اتاق در. بماند ارکیده اتاق در این از بیشتر که نبود جایز. کرد حرکت اتاقش به سراسیمه و شد

 ولی کرد؛ حرکت پلهراه سمتبه سرعتبه ایسایه. انداخت راهرو به نگاهی و کرد باز را ارکیده

 وارد سریع. است بوده مریضش ذهن توهم این شاید که کرد گمان او. نداد اهمیتی دلسا

 سرش ناگهان. برداشت سریع را موبایلش دروار، کشوی داخل از. کرد قفل را در و شد اتاقش

. داد فشار محکم و کشید تیر سرش. نشود زمین بر نقش تا گرفت میز به را دستش و رفت گیج

 عمارت کل در گویی شد؛ بلند صدا. ترنزدیک بسیار باراین اما پیچید؛ سرش در پچپچ صدای

 :پیچیدمی

 !تویی خودِ دلیلش گردی؟می ارکیده مرگ برای دلیل دنبال داری -

 :شد بلندتر باز اما شود؛ قطع صداها تا داد فشار ترمحکم را سرش

 .میاری بدبختی میری، که هرجا! قاتلی یه تو -

 گردن که دیدمی دوروبرش را سیاهی هایدست. شد خیره خودش به آینه در. زدمی نفسنفس

 :کرد زمزمه ناله با. کردندمی لمس را اششانه و

 .برداری سرم از دست تا کنم کارچی بگو -

 اما کرد؛ حرکت کمدش سمت به دو با. رفت هاقرص و داروها سمت به سرکشش ذهن ناگهان

 و آمدمی گلو ته از که صدایی. باشد داده هل را او شخصی گویی افتاد؛ زمین روی بر ناگهان

 :گفت رسید،می نظربه خفه بسیار

 .بشی جدا خودت از تونینمی وقتهیچ تو و توییم خودِ ما تونی،نمی تو -

 جلوی بر بود، بیمارستان تخت روی بر که ارکیده تصویر اما شد؛می بسته داشت چشمانش

 و کرد باز را درش. رفت کمد سمتبه و برخاست جایش از سختیبه. گرفت جان چشمانش
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. بدبخت ترسوی! مصرفبی بزدلِ کن، فرار»: زد فریاد مغزش در صدا. کشید را کشوها از یکی

 «!کنی فرار خودت از تونینمی اما کن؛ فرار

 نفس. داد قورت آب، بدون و انداخت دهانش در را دانه چند و کرد باز را هاقرص بطری در

. ریختند اشپیشانی روی بر همیشه از پریشانتر موهایش و کرد سرفه کمی. سختیبه کشید؛

 .بدهد آزارش که قدرآن نه اما پیچید؛می سرش در هنوز هاپچپچ. انداخت را هاقرص

 منتظر بعد و گرفت را ایشماره و کشاند بود، افتاده زمین روی بر که تلفن گوشی به را نگاهش

 چه. کشید گلویش روی بر را دستش. بردارد تلفن پشت شخص تا دوخت چشم اتاقش آینه به

 شد؟می گونهاین داشت هم باز چرا بود؟ آمده سرش بر بالیی

 بله؟ -

 نیفتاد اتفاق این که بود زیاد قدرآن هیجانش اما کند؛ جلوگیری صدایش لرزش از تا کرد سعی

 .شد او حدازبیش هیجان متوجه خوبی به تلفن پشت شخص و

 ارکیده مرگ به ربطی یه کنممی فکر. ارکیده با ـطه رابـ در کردم، کشف چیزی یه من! گلشید -

 .داره

 با و کرد رو سریع خیلی را دایان دست که همانی. باوفایش و داشتنیدوست یار همان گلشید؛

 جای سالهچند این که همانی. آوردمی دلسا لبان بر را لبخند اشداشتنیدوست بسیار اخالق

 .کرد پر دلسا برای را ارکیده

 :گفت شادی با بود، شده حالیخوش از پر گلشید صدای

 هست؟ چی حاال واقعاً؟ -

 :کرد زمزمه آرام خیلی و انداخت اتاقش یبسته در به کوتاهی نگاه دلسا

 خاطرات. کردم پیداش من و بود ارکیده اتاق توی. نیست ارکیده برای اما خاطرات؛ دفترچه -

 ارکیده برای که اتاقاتی توی هست، هرکی اما کیه؛ م.ی این دونمنمی. م.ی اسم به شخصیه یه

 شنوی؟می رو صدام گلشید. داشته دست افتاده

 جواب لرزان صدایی با و زدهحیرت آورد،نمی دهان بر حرفی و بود ساکت لحظه آن تا که گلشید

 :داد
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 !کیه؟ م.ی دونیمی م؟.ی گفتی -

 و بود حساسی دختر گلشید. شد زدهشگفت گلشید صدای درون زدگیبهت و حیرت از دلسا

. بود کرده گیج را دلسا سؤالش و زدهحیرت صدای این اما گرفت؛می قرار تأثیرتحت سریع

 :گفت سختیبه. شودمی بلندتر هاپچپچ صدای که کرد احساس ناگهان

 دونی؟می تو. کیه دونمنمی اما م؛.ی گفتم آره -

 صدای دقیقه چند از بعد و رسید گوشش به خط پشت از کاغذ ورقه چندین خشخش صدای

 :رسید گوشش به گلشید لرزان

! باش دفترچه اون مواظب! میام االن من دیگه؟ ایخونه میام، االن من بمون جاهمون دلسا -

 م؟.ی. کنمنمی باور وای

 گوشی به مبهوت دلسا. کرد قطع را تماس باشد، دلسا جانب از حرفی منتظر اینکه بدون بعد و

 رنگقرمز خط کردنلمس با ریخت،می هم به را اعصابش که را داریکش بوق و دوخت چشم

 اسم آن آیا بشود؟ ریختههمبه قدراین گلشید که بود شده باعث چیزی چه. کرد قطع

 بود؟ م.ی یعنی شده،مخفف

. انداخت گوشی به را نگاهش. برگشت تخت سمتبه و گذاشت دراور روی را موبایلش

 گوشی به تعجب با. نشد روشن اما داد؛ فشار را اشدکمه. بود خاموش گوشی یصفحه

 !شد تمام هم موقع به چه بود؟ شده تمام شارژش یعنی. نگریست

 را نگاهش. شد وارد و کرد باز را اتاقش در. رفت ارکیده اتاق سمتبه و انداخت باال را اششانه

 .نبود آنجا در دفترچه اما کشاند؛ تخت سمتبه

 سمتبه حیرت با. باشد داده دست از را خاطرات دفترچه راحتی این به که شدنمی باورش

 تمام کرد، نگاه را تخت زیر زد، هم به را روتختی. نبود دفترچه از اثریهیچ اما کرد حرکت تخت

 که طورهمان و نشست تخت روی. لرزیدمی فکش. نکرد پیدا را دفترچه اما گشت؛ را اتاق

 پیدا را م.ی خاطرات دفترچه از اثری حداقل تا نگریستمی اطراف به داد،می ماساژ را سرش

 یدیواره بر محکم را سرش عصبی دلسا و زد قهقهه بلند صدای با سرش درون شخص. کند

 :گفت و خندید بلندتر او اما شود؛ خفه تا کوباند تخت
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 !تو احمقی چقدر -

 :کرد زمزمه لب زیر دلسا

 !احمقی هم تو پس نفریم؛ یه تو و من میگی داری خودت -

 تکیه تخت به. دادمی دست از را عقلش داشت راستی به او. لرزید کمی دلسا و شد ساکت صدا

 تیمارستان در را او باید شد؟می دیوانه داشت او آیا. گرفت ـوش*آغـ در را زانوانش و داد

 !بود خطرناک او کردند،می بستری

 کرده باز را اتاق در گلشید که آمد خود به وقتی اما است؛ مانده حالت آن در چقدر دانستنمی

 :گفت هیجان با ثانیه چند از بعد. کردمی نگاه دلسا به آشفته ظاهری با و بود

 کجاست؟ اون ببینم بگو خب -

 این چرا و گرفت اوج پچپچ صدای باز بودند؟ شده ضعیف یعنی دیدند؛می تار کمی چشمانش

 .بلور شبیه گاهی دید،می ارکیده شبیه گاهی را گلشید شد؟نمی خفه لعنتی

 :داد ادامه شدمی شنیده زوربه که صدایی با و مالید هم به را هایشدست ذوق با گلشید

 ازش توپ خیلی خبر یه مطمئنم! کنم کشف رو م.ی رازهای تونممی باالخره که نمیشه باورم -

 درک رو متفاوتش افکار تونستنمی کسهیچ! ستنابغه یه اون نه؟ باشه جالب باید. درمیاد

 بتونم حال این با کنم فکر ولی نشده؛ نوشته ازش خبریهیچ که میشه چندماهی البته. کنه

 و مرموز م.ی راز که امکسی تنها من! دلسا کن فکر. کنم مشهور مجازی فضای توی رو خودم

 دفترچه اون تو که میگم میارم، تو از هم اسمی یه نباش، نگران البته! کرد کشف را نابغه

 یه آخه. نه یا بکنم مشهور خودم مثل هم رو تو بتونم که نمیدم قول اما کردی؛ پیدا رو خاطرات

 بهتره. پلیسا دست میدی آتو طوریاون خوره؟می دردی چه به مشهوریتش دیگه که خالفکار

 .نیارم تو از اسمی اصالً که

 و بلند صدای با که برسد هایش رؤیاپردازی به و دهد ادامه را حرفش که خواست گلشید

 .شد ساکت دلسا یفریادگونه

 !نیست خاطرات دفترچه! نکن پردازیخیال -
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 بلوغ به تازه پسر یک که گویی دورگه، و خشن صدایی. خورد جا خودش صدای تُن از گلشید

 سرجایش گلشید. لرزید و شد جمع خودش جای در بیشتر. گفتمی سخن داشت رسیده

 اشاره انگشت و کرد آرام ایخنده. نگریست دلسا به شدهدرشت هایچشم با و شد کوبمیخ

 :بگوید توانست سختیبه. گرفت دلسا سمتبه را اش

 میگی؟ داری چی -

. بگوید سخن درستیبه تواندنمی و است گرفته سکسکه انگار که بود کسی مانند صدایش

 و گرفت دستانش در را اشریختههمبه و ایقهوه گیسوان بود، شده عصبانی شدتبه که دلسا

 :گفت خشونت با

 هم به رو جاهمه. بود تخت روی. زده غیبش خاطرات دفترچه دیدم کردم، قطع رو تلفن وقتی -

 واقعاً من. زمین توی رفته شده آب! نیست ازش اثریهیچ. نبود دفترچه اون اما ریختم؛

 یعنی... چرا دونمنمی. بره و بیاد کسی که ندیدم. نبود راهرو توی کسهیچ. شده چی دونمنمی

 برداشته؟ کسی

 از را دفترچه او. کرد پردازش به شروع مغزش تازه شد، خارج شدهخشک حالت از گلشید

 را واقعیت در حتی و مجازی فضای در مشهورشدن او که بود معنا این به این و بود داده دست

 هروقت که دختری. بود گلشید مثل حساسی دختر برای سختی شکست این. بود داده دست از

 یک مانند سهمگین، هایطوفان مقابل در و کردمی گریه آمد،می پیش اتفاقی ترینکوچک

 :گفت مانندجیغ صدایی با. خوردمی شکست سریع و بود کوچک غنچه

 رو اون خودت تو. وراون و وراین بره که نداره هم پا و بوده تو پیش دفترچه اون! نداره امکان -

 رو م.ی راز تو که کنی پیدا رو افتخار این و کنی پیدا دست رازش به خوایمی تو کردی، پنهون

 پیداکردن برای دارم که هاستسال من. دلسا نمیدم بهت رو کاری همچین اجازه! کردی کشف

 تو. بشی صاحبش بخوای تو که نمیدم اجازه و زنممی دری هر به و کشممی زجر دفترچه اون

 اون که دونهنمی کسهیچ. شناسهنمی رو اون من اندازه به کسهیچ. کیه م.ی دونینمی حتی

 .باشن دهندهفریب توننمی افکارش چقدر و خطرناکه چقدر

 :کشید فریاد بود، شده سرخ خشم شدت از کهحالیدر
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 .مرده اون که دونهنمی کسهیچ -

 موقع همان! بود شده شهریار صدای شبیه چقدر گلشید صدای. بود او گرنظاره سکوت در دلسا

 داشت؟ شهریار با نسبتی گلشید آیا. است متنفر او از که گفتمی و کشیدمی فریاد سرش بر که

 :گفت دهندهآرامش و سردخون صدایی با و شد خیره گلشید به ـینه*سـبهدست

 داره ارکیده که بفهمم خواممی فقط من. گلشید ندارم م.ی راز کردنکشف به ایعالقه من -

. باشه دفترچه اون توی ما هایجواب همه شاید. مربوطه چی به بدش حال این و کنهمی کارچی

 باید من بیاد هوشبه اگه و باشه خطرناک من برای تونهمی چقدر ارکیده که بفهمم باید من

 .بشناسم هم خوامنمی. شناسمنمی رو م.ی من. باشم داشته رو رفتاری چه باهاش

 سمتبه خشم با. بود پیش در طوالنی بسیار راه شدنشآرام تا و بود خشمگین هم هنوز گلشید

 :کرد زمزمه هیستریک و کرد خارج کشو از را هالباس تمام و کرد حرکت کمد

 پیداش باید. شده طلسم دفترچه او که دونممی من آره،. باشه جاها همین باید کجاست؟ پس -

 !بره دستم از فرصت این ذارمنمی من. کنم

 او و گرفت اوج سرش در هاپچپچ. بود او سوقفهبی هایتالش گرنظاره سکوت در هم دلسا و

. چکید اشگونه از اشک ایقطره و کرد جمع را خودش. گویندمی چه که فهمیدنمی درستیبه

 :کرد زمزمه خودش با لب زیر وحشت با. نشود متوجه کسهیچ تا کرد پاک را آن سریع

 میاد؟ سرم داره بالیی چه -

 مرتب را هایشقرص که او. کشید عمیقی نفس و پوشاند را چشمانش سردش، دستان با

 برای خیال و توهم همه این پس. شدمی ورآن و وراین ساعت یک شاید حاال کرد،می مصرف

 :کرد نجوا گوشش کنار ظریفی صدای چیست؟

 ما! منی خودِ هم تو توام، خودِ من. کنی دور خودت از رو من قرص با تونینمی تو -

 .دلم عزیز جداناپذیر روحِ توام، شرور روح من. دلسا ایمنشدنیجدا

 چشم گلشید به و برداشت چشمانش روی از را دستش وحشت با! بود خودش صدای صدا،

 .بود شده بنیامین شبیه... شبیه او! نبود گلشید دیگر گلشید،. دوخت
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 با انگیز،نفرت یخنده همان با بنیامین. کشید دلش ته از جیغی و برخاست جایش از ترس با

 .داشت دست در چاقویی و رفت سمتشبه زد،می برق که مشکی چشمان همان

 دلسا. کشید خودش سمتبه را او و گرفت را موهایش بنیامین که برد هجوم در سمتبه دلسا

 :زد فریاد خودش سر بر

 .زنیمی توهم دوباره داری تو! توهمه یه این نه، نه، -

 ترس با دلسا و انداخت زمین روی بر را او بنیامین/گلشید. بود زیاد بسیار شخص آن زور اما

 بنیامین صدای و رفتمی گیج شدتبه سرش. دادنمی دستور مغزش دیگر. کرد جمع را خودش

 !بود واقعیت شبیه واقعاً لعنتی. شنید را

 !آشغالی یه تو نیستی، آدم تو! کشتی عوضی توی رو خواهرم کُشتی، رو بلور تو -

 :کرد زمزمه بریدهبریده لب، زیر و کرد می هقهق بلند صدای با دلسا

 ...کنممی پیدا رو قاتلش من... من نه... خواستمنمی من...من -

. زد پلک چندبار و باز سختیبه را چشمانش. بود رفته گویی آمد؛نمی بنیامین از صدایی دیگر

. بود بـرده یاد از را اشچهره تقریباً دلسا. زیبایش صورت همان با بود؛ نشسته کنارش بلور

 ناباوری با دلسا. بودند شده خیره دلسا به اشتیاق با و زدندمی برق بلور آهومانند چشمان

 :پرسید

 !خودتی؟... بلور -

 بودند؛ شده ریخته دوروبرش رنگشمشکی گیسوان و افتاد چال اشگونه. زد لبخندی بلور

 جذب شلوار و بود تنش بر رنگصورتی تونیک. بود دیده را او که باریآخرین مانند درست

 پر که صدایی با بلور. بود زده زانو کنارش او زیرا ببیند؛ را بلور هایکفش نتوانست دلسا. مشکی

 :گفت انداخت،می گریه به را هرکسی و بود غم و اندوه

 بانو؟ کشتی رو من چرا -

 حرف او با خواستمی. بود سرد شدتبه. گرفت را بلور دست. شد سرازیر چشمانش از اشک

 وتنهاتک دیگر بود، داده دست از را ارکیده بود، داده دست از را بلور او. بگوید چیزهمه از و بزند

 نشان این که درک به بود، توهم یک که جهنم به. بود کنارش خواهرش... حال اما بود؛ شده
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 را بلور او جهنم، به برود چیزهمه. است داشته سریعی پیشرفت چقدر اشبیماری دادمی

 برای خواهربودن از چیزی که بلوری همان داشت، دوست را رادان که بلوری همان! خواستمی

 :زد لب سختیبه و بریدهبریده دلسا. داد را جوابش خوب چقدر او و نگذاشت کم دلسا

... دونستمنمی باشم، داشته خانواده یه خواستممی من کن باور... ببین. بلور نکشتمت من -

 .کنهنمی ولم لعنتیم یگذشته دونستمنمی

 :داد ادامه و شد سرازیر چشمانش از اشک

 اعضای تموم و رادین و تو قاتل! کنممی پیداش قسم، داشتی قبولش که خدایی همون به -

 براش کرد، جهنم برام رو دنیا که طوریهمون! بلور خورممی قسم. کنممی پیدا رو مونخانواده

 میام... ندیدمشون وقتهیچ که بابایی و مامان پیش تو، پیش... پیشت میام بعد. کنممی جهنم

 .هستید شماها که خوشه دلم حداقل اونجا! نیست لعنتی زندگی این از بدتر که اونجا. پیشتون

 در را او خواستمی دلش دلسا. کرد لمس را دلسا یگونه سردش دستان با آرامیبه بلور

 که چاقویی که بلور دیگر دست ناگهان اما بگوید؛ هایشغصهوغم یهمه از و بکشد ـوش*آغـ

 .آمد بند نفسش و رفت شکمش سمتبه بود، بنیامین دستان در

 با نقره جنس از ایدسته با چاقویی. رودمی پایین شکمش از که دید را رنگسرخ مایعی دلسا

 راستش، دست با و کشید عمیقی نفس. بود شده زخم این ایجاد باعث زیبا هایکاریخاتم

 رخش از رنگ که نداشت شک و زدمی نفسنفس. آورد بیرون شکمش از را چاقو سختیبه

 .بود خورده زیاد هازخم این از او. بیندازد پا را او که نبود چیزی زخم این اما پریده؛

 :گفت و ایستاد رویشروبه و برخاست جایش از سختیبه بلور

 آتیش توی تو! کردی نجسش و شدی زندگیمون وارد تو که بود روزی زندگیم روز بدترین -

 همه. خونتنهم که کسایی خون! تخانواده خون دستاته، روی ما خون دلسا، سوزیمی جهنم

 پیدا بیشتری آرامش ما روح کشی،می زجر بیشتر هرچقدر. بدی پس تاوان تو تا منتظریم

 !کوچولو خواهر گیرهمی ازت رو ما یهمه انتقام بنیامین. کنهمی

 از تا گرفت زخم روی بر را چپش دست. بود مانده تنها تنهای دلسا. رفت آنجا از بلور و

 و بایستد بتواند تا گرفت را ارکیده تخت تاج راستش دست با و کند جلوگیری اشریزیخون
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 نشان واکنشی سروصدا همهاین به هاآن چرا که کردمی تعجب. کند خبر را زهرا یا جمیله

. دید تخت روی بر کشیده دراز را ارکیده... و افتاد تخت به نگاهش و ایستاد سختیبه. اندنداده

 درد و کرد برخورد دراور میز به ـمرش*کـ رفت، عقب سمتبه و کشید بلندی جیغ ترس با

 که طورهمان و گرفت را دروار سختیبه راستش دست با. پیچید ـمرش*کـ در شدیدی

 .بود دوخته او به را نگاهش هم ارکیده. کرد نگاه سردخون یارکیده به زد،می نفسنفس

 :گفت و انداخت پایش یکی آن روی بر را پایش ارکیده

 .نیستی راهروبه زیاد که بینممی دلسا، سالم -

 داده دست از زیادی خون بود، کرده تلف را زیادی وقت. کرد نگاهش بازنیمه چشمان با دلسا

 با و انداخت زخمش به نگاهی سردیخون با ارکیده. بود کرده ضعف. رفتمی گیج سرش و بود

 :داد ادامه مصنوعی اندوهی

 قلبت توی زدمی درست باالتر، کمیه آوردمی اگه! نزده خوبی جای که حیف بده، زخمت چقدر -

 !شدمی خوب خیلی

 بلوند موهای ارکیده. اندشده سرازیر اشپیشانی از که کردمی احساس را عرق هایدانه دلسا

 :گفت نفرت با و انداخت گوشش پشت را اششدهرنگ

 از کمکت، نمیاد کسهیچ اما کنی؛می ناله داری اینکه از. برممی لـذت کشیمی درد اینکه از -

 نوبت حاال و کردم تجربه رو هالحظه این یهمه من دلسا، دونیمی! خطی ته دونیمی اینکه

 !میریمی تو! عزیزم توئه

 یجمله آخرین با. بایستد توانستنمی دیگر و بودند شده سفید راستش دست انگشتان بند

 صحبت باز اما نینداخت؛ او به هم نگاهینیم حتی ارکیده. افتاد زمین روی بر و خورد لیز ارکیده

 :کردمی

 !میشی نابود من مثل. میریمی من مثل هم تو -

 :گفت بریدهبریده دلسا

 ...ارکیده نمردی تو -
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 چه. رسیدنمی او به یاری هیچ اما کرد؛می تقال کشیدننفس برای و بود شده سرخ صورتش

 تاجی و نبود ملکه دیگر که ایملکه کرد؟می کمک بازنده یخوردهشکست یملکه یک به کسی

 :داد را دلسا جواب مصنوعی اندوه همان با ارکیده. نداشت اختیار در

 بارمفالکت عمر بقیه بخوام که اینه از بهتر خیلی مرگ ولی. نمردم هنوز فنی لحاظ از خب؛ آره -

. رو زیباییم نه و دارم رو سابقم سالمتی نه دیگه من. بگذرونم نخوردردبه و سوخته بدن یه با رو

 .خورهنمی دردم هیچ به بدن اون

 با ارکیده. است آمده پایین تختش روی از ارکیده که شد متوجه بیداری، و خواب میان در دلسا

 :گفت را آخرش یجمله ارکیده. ایستاد سرش باالی و آمد سمتشبه ماننداشرافی هایقدم

 بیشتر من! بهتر چه. کمکت میان دارن. عزیزم حرفایی این از ترخرشانس تو اینکه مثل -

 !کنممی تماشا رو زجرت

 .شد بسته مانندش،جنگل چشمان و افتادند یکدیگر روی دلسا هایپلک و

*** 

 دلسا؟... دلسا -

 . است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
www.negahdl.com 

 به نور هجوم با. گشود هم از آرام را چشمانش و پیچید گوشش در ظریف و آرام صدایی

 خواست. دیدمی سختیبه را گلشید تار تصویر. کرد باز دوباره و بست را هایشپلک صورتش،

 شکم روی بر آرام را دستش. پیچید شکمش در شدید دردی اما شود؛ بلند جایش از

 :زد لب سختیبه و کشید اششدهپانسمان

 شده؟ چی -

 شدتبه و رسیدمی نظربه خوردهترک و خشک هایشلب. بود شده دورگه و خشن صدایش

 .نداشت زدنحرف توان اما بخورد؛ آب خواستمی دلش. بود تشنه

 شده قرمز چشمانش سفیدی. آمدمی نظربه قبل از ترپریدهرنگ. ماند خیره دلسا به کمی گلشید

 با گلشید. رسیدمی نظربه شکسته و بود شده درهم موهایش. کبود کمی هایشپلک پشت و بود

 :گفت اندوه و غم از پر چشمانی
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 بکشی؟ خودتو خواستیمی چرا کردی؟ رو کار این چرا -

 از بعد و ماند خیره گلشید یچهره به لحظه چند. بود شده درشت تعجب شدت از چشمانش

 :پرسید لرزیدمی صدایش کهحالیدر طوالنی، نسبتاً مکثی

 بکشم؟ رو خودم باید چرا خوبه؟ حالت گلشید؟ میگی چی -

 چه او. بود متعجب شدتبه اما بود؛ ساخته دور تنش از را خستگی گلشید هایحرف گویی

 و کرد نگاهش ریزبینی با گلشید بود؟ درآورده کجایش از را حرف این خودکشی؟ گفت؟می

 :گفت

 کرده جِرواجر که هم رو شکمت. بود افتاده کنارت هم چاقو یه کردم، پیدات ارکیده اتاق توی -

 تو؟ حال یا بده من حال حاال شد،می دیده خودت انگشت اثر فقط هم چاقو یدسته روی! بودی

 به گلشید... گلشید. آوردند هجوم سرش به خاطرات یهمه ناگهان. شد خیره گلشید به بهت با

 و نشست بیمارستان تخت روی بر کنارش بلور بلور؟... نه... بنیامین... نه... نه کرد، حمله او

 سرم به نگاهی. رسدمی نظربه مسخره رنگصورتی لباس این با چقدر که کرد فکر این به دلسا

 :زد لب و انداخت

 من انگشت اثر این خاطربه. زد بهم رو چاقو اون یکی که فهمیدم فقط شد؛ چی دونمنمی -

 .آوردم درش شکمم از که روشه

 دانستنمی دلسا و بودند اندوه و غم از پر چشمانش. رفت ترنزدیک سمتشبه کمی گلشید

 هم دلسا خود کهطوریبه آرام، خیلی و دزدید دلسا چشمان جنگل از را نگاهش گلشید. چرا

 :گفت شنید،می سختیبه

 .زنیممی حرف شدرباره بعداً نیست، مهم -

 :پرسید دلسا اما برود؛ که برخاست جایش از و

 دونی؟می چیزی م.ی درباره تو... گلشید -

 نگاه زیر کرد احساس دلسا و برگشت دقایقی، از بعد. برنگشت سمتشبه اما ایستاد؛ گلشید

 با و کرد نگاه دلسا هایچشم به تردید، کمی با و کشید عمیقی نفس. سوزدمی گلشید سوزان

 :گفت شک از پر لحن
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. ریزهمی هم به چیزها خیلی افشاشدنش با اما راسته؛ چقدر دونمنمی... هست چیزایی یه -

 باشه؟ نری، دنبالش هرگز که بده قول بهم...دلسا اما شدی؛ این متوجه جوریچه دونمنمی

 .جنگیممی باهاش داریم هاسال ما که چیزیه نیست، خوب اصالً فرضیه این... این

 آرام. بود شده پر جواببی هایسؤال از ذهنش. کرد نگاه گلشید به سؤال از پر نگاهی با دلسا

 گلشید. شد خیره بود نشسته بیمارستان تخت روی کنارش که گلشید به و داد تکان سری

 :داد ادامه بود، پایین سرش که طورهمان

 جوابی هنوز اما کنن؛می تحقیق دارن روش خیلی که دانشمندا بین سؤال یه هست، مسئله یه -

 کامالً فرضیه این که میده نشون شواهد از خیلی اما کرده؛ ردش شدتبه ما دین. نکردن پیدا

 .معتقدند بهش که داره زیادی طرفداران اما درنمیاد؛ جور عقل با که ایفرضیه. داره حقیقت

 :داد ادامه شدهمسخ هاییچشم با و کشید نفسی گلشید

 نتونست کسهیچ که فرد یه رفته؛ موضوع این کشف دنبال به که بوده اونایی از یکی هم م.ی -

 افرادی با رسید، آسیب بهش خیلی راه این توی. بفهمه رو اصالتش و شخانواده رو، هویتش

 نداری حق پس کرده؛ رد کامالً رو موضوع این ما دین گفتنمی خودخواهانه که شد روروبه

 همه که دونستمی خوب اما. شده رد که چیزی اون دنبال بری و کنی عمل دین برخالف

. برید دلیل دنبال به و کنید تفکر که بود گفته هم دینمون. جهله و عقلیبی روی از اونا هایحرف

 حسابی و درست فکر زندگیش توی هم باریک حتی افراد اون از نفر یک ببندم شرط حاضرم

 اثباتش کرد سعی خیلی اون. خورد شکست راه این توی متأسفانه و دنبالش رفت م.ی. نکرده

 هوشش همیشه من دونی،می. نرسید گوشمون به ازش خبریهیچ دیگه مدت یه از بعد اما کنه؛

 .افتاد نادرست مسیر توی اما بود؛ العادهفوق اون. کردممی تحسین رو

 :پرسید و کشید عمیقی نفس دلسا

 کنه؟ اثبات خواستمی رو چی اون -

 خوبیبه توانستنمی و دادنمی درستی فرمان مغزش. بود شده خیره گلشید به ومنگگیج و

 سرمای داد؛ قرار دلسا دست روی آرام را دستش گلشید. کند تجزیه را گلشید هایحرف

 .کرد نفوذ دلسا هایاستخوان به دستش
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 مردم نداره وجود بگن اگه کنه،می ردش دین باشه داشته وجود اگر راحته؛ خیلی معما حل -

 و میره ایدیگه جسم به مرگ از بعد که روحی! روحه معمای معما، این. کننمی رد رو حرف این

 شدی؟ متوجه. مُرد شیوا اومد، دنیا به ارکیده که روزی. چرخشه حال در دائم

 ـوش*آغـ به را خود سراسیمه باران و شد باز شدتبه اتاق در که بزند حرفی خواست دلسا

 دورگه و لرزیدمی بغض شدت از که صدایی با و کشید ـوش*آغـ در محکم را او انداخت، دلسا

 :گفت بود، شده

 تأثیر روت انقدر ارکیده اوضاع کردمنمی فکر. کردی نگران رو مونهمه دلسا؟ خوبه حالت -

 بُکشی؟ رو خودت خواستیمی چرا آخه چرا؟. باشه داشته

 :داد ادامه و فشرد ـوشش*آغـ در بیشتر را او

 آدم یه تو کردممی فکر. گفتممی بد تو درباره کارن و رادان به شهمه! ببخش رو من ببخش، -

 فکر. کنی پیدا نجات تا کنینمی تالشی هیچ اما میشی؛ غرق داری باتالق توی که کـثیفی خیلی

 تا خداته از تو که بودم مطمئن نداره، وجود عشقی و احساس هیچ زندگیت توی کردممی

 !خواممی معذرت واقعاً! دلسا ببخش رو من. بمیره ارکیده

. کرد جابهجا بیمارستان تخت روی را خودش و آمد بیرون باران ـوش*آغـ از سختیبه دلسا

 فضا در که الـکلی بوی. کردمی ضعف احساس و بود داده فشار را زخمش ناخواسته باران

 یک حتی و بود گلشید مبهم هایحرف درگیر مغزش. کردمی بد شدتبه را حالش بود، پیچیده

 سفید هایدست از را دستانش و زد لبخندی زوربه. بود نشده متوجه را باران هایحرف از کلمه

 که زمانی زد حدس. نبود گلشید از اثری اما چرخاند؛ اتاق دور را چشمانش. کشید بیرون باران

 شده خیره دلسا به اشک پر هایچشم با باران. رفته بیرون به گلشید آمده، اتاق داخل به باران

 :زد لب. بود

 !وحشتناک و بد اتفاقات افتاد، اتفاقات خیلی بودی بیهوش که چندروزی این تو -

 با آمد،درمی شده بزرگ قو پر الی باران دهان از که وحشتناکی البته. کرد نگاه باران به منتظر

 و کشید عمیق نفسی باران. داشت تفاوت آسمان تا زمین بود کرده تجربه دلسا که وحشتناکی

 :گفت
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 مهراد با رادان که پیش روز چند اما کنید؛می کارچی دارید رادان و مهراد و تو دونمنمی من -

 از قاچاقی قراره باشه؛ رفته لو هویتش که داره وجود امکان این که گفت بهش کرد،می صحبت

 حد این تا رو رادان حالبهتا. قوزباالقوز بود شده هم تو خودکشی. آلمان بره و بشه خارج ایران

 گلشید. خونه گشتبرمی دیر خیلی شبا و بود پیچیده هم به کاراش یهمه. بودم ندیده عصبی

 کردم احساس لحظه یه که شد عصبی قدراون رادان باشه، شده قصدسوء بهت ممکنه که گفت

 کرده؛ ردیف رو مهراد کارای رادان. میده لو داره رو هاتونهویت یکی. کُشهمی رو مونهمه االن

 ...ولی

. شد خیره دلسا بهت از پر هایچشم و پریدهرنگ صورت به شدهقرمز هایچشم با و کرد مکثی

 :گفت رفتهتحلیل صدایی با و داد قورت را بغضش

 پلیس حسابتون طرف. کننمی پیداش بره که هرجا کنن،می پیدایش. بمونه تونهنمی آلمان تو -

 تنها دونه، نمی هم رادان یعنی دونم؛نمی رو اسمش. یکتونهدرجه دشمنای از یکی نیست،

 .بدونی تو که بود این امیدش

 :داد جواب خسته دلسا

 .ندیدم رو صورتش اما. زد چاقو بهم یکی باران، نکردم خودکشی من -

 .شد خیره نقطه یک به و داد تکان سری باران

 که بس از بود شده خسته کرد؟می چه باید اتفاقات از حجم این با. بست را هایشچشم دلسا

 که کسی. رادین مانند یکی داشت، نیاز همدم یک به. بود افتاده واجورجور اتفاقات دوروبرش

 و ندید کسی و ورزیدمی عشق بلور به عاشقانه که کسی نبود، راهنیمه رفیق زد، نمی زخم

 نیاز بلور به داشت، نیاز رادین به. شده جا هایشچشم در چگونه اندوه و غم همه آن نپرسید

 سر ارکیده یاد با. داشت نیاز ارکیده به. داشت نیاز شهریار به... وفایشبی یار آن به داشت،

 :انداخت طنین اتاق در اشگرفته و دارخش صدای و کرد بلند

 چطوره؟ ارکیده حال....حال -

 را دلسا که زد مصنوعی لبخند. پرید ارکیده نام شنیدن با بود، باران صورت روی هم رنگی اگر

 :داد جواب پتهتته کمی با. برد فرو فکر به
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 !خوبه جاش! خوبه...خو -

 باران و پرسید را ارکیده حال او چه؟ یعنی بود؟ خوب جایش. نشد باران منظور متوجه دلسا

 .کردندمی بستری کنارش باید هم را باران انگار گفت؟می را جایش

 شدتبه زخمش. نداشت زدنحرف برای جانی واقعاً دیگر اما بگوید؛ چیزی خواستمی

 اندکی خدا واقعاً یعنی. است باران هایکردنبـغل خاطربه این که دانستمی خوب و سوختمی

 بود؟ نگذاشته دختر این سر در عقل

*** 

 :گفت و انداخت او به نگران نگاهی با باران. داد تکیه تخت تاج به و کشید باال را ملحفه

 میوه؟آب آب؟ نداری؟ نیاز ایدیگه چیز به -

 :گفت ایخفه صدای با و داد تکان منفی عالمت به سری

 .ممنون. کن خاموش رو برق فقط -

 از عجله با دلسا در، شدنبسته محض به. شد خارج اتاق از و کرد زمزمه آرام ای«باشه» باران

 آنجاست؛ م.ی خاطرات دفترچه که گفتمی او به حسی. زد کنار را ملحفه و شد بلند جایش

 هزاران ذهنش. کشید دراز تخت روی دوباره و کشید پوفی. بود نادرست احساسش که چندهر

 کرد،می فکر هرچقدر. کرد تمرکز دفترچه روی بر و بست آرام را هایشچشم. چرخیدمی جا

 را اتاق آن از کمی نور که پنجره به و چرخاند را سرش و کشید آهی. رسیدمی نتیجه به کمتر

 خواب به و شد بسته هایشچشم آرام بعد و گذشت ایدقیقه چند. شد خیره کرد،می روشن

 .فرورفت

 :زد لب و کرد باز را چشمانش وحشت با. پیچید می گوشش در پچپچ صدای هم باز

 شده؟ چی باز -

 در وحشت و ترس همان هنوز ولی بود؛ شده مرخص بیمارستان از که شدمی روزی چند

 وضوحبه او و شد بلندتر کمی هاپچپچ صدای. کشید سرش روی بر را پتو. بود وجودش

 متوجه را هایشانجمله وحسابی درست اما کنند؛می وگوگفت هم با نفر دو که بفهمد توانستمی

 .شدنمی
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 پایین به چشمش یگوشه از اشکی قطره. رسید پایان به وگوگفت صدای بعد دقیقه چند

 بود؟ شده آسان دلسا برای قدراین ریختناشک حاال تا کی از کرد؟می گریه چرا. شد سرازیر

 شد؟می افسرده داشت کرد؛می بودنپوچ احساس

**** 

 .کجاست ارکیده که نگفتی بهم هنوز-

 با دلسا. بود میزش نامرتب کشوی در ایپرونده گشتن مشغول سخت دلسا به توجهبی رادان

 جوابی اما کرد؛می ردیف ذهنش در را هایشسؤال هم سر پشت و رفت می راه اتاق در حرص

 .شدنمی پیدا برایشان

 و خونه برگشتم من که ستدوهفته دقیقاً االن! کجاست ارکیده بگو بهم لطفاً! رادان -

 !بابا ای. ببینمش و بیرون برم ذارینمی نیست، ازش خبریهیچ

 درون حسی. نبود حسبی. نبود سرد و سخت نگاهش باراولین برای. برگشت سمتشبه رادان

 قدمی. بودند فهمغیرقابل کرد،می که هرکاری بفهمد؛ توانستنمی دلسا که بود هایشچشم

 :کرد زمزمه و برداشت دلسا سمتبه

 .بیارن سرت بالیی یه شاید بمونی، خونه فعالً بهتره. سخته هم خیلی سخته؛ گفتنش -

 با و داد قورت را دهانش آب دلسا. شد خیره دلسا تیره سبز هایچشم به و کرد فوت را نفسش

 به که رادانی بود؟ شده مهم رادان برای جانش حاال تا کِی از. شد خیره رادان به استرس

 امیدواری خودش به و فشردمی هم در را هایشدست بود؟ نگران چرا حال بود، تشنه خونش

 بود، بهبودی به رو حالش که ارکیده برای باید چرا اصالً. نیفتاده ارکیده برای اتفاقی که دادمی

 .نشد موفق اما کند؛ جلوگیری صدایش لرزش از کرد سعی بیفتد؟ اتفاقی

 رو جایی تونهنمی دیگه یا کما؟ تو رفته بده؟ حالش ارکیده رادان؟ شده چی بگو... بگو بهم -

 اومده؟ ارکیده سر بالیی چه رادان ببینه؟

 یه با رو بارمفالکت عمر بقیه بخوام که اینه از بهتر خیلی مرگ»: پیچید سرش در ارکیده حرف

 اون! رو زیباییم نه و دارم رو سابقم سالمتی نه دیگه من. بگذرونم نخوردردبه و سوخته بدن

 «.خورهنمی دردم هیچ به بدن
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. زدمی حرف خود با لب زیر. بود کالفه شدتبه بود، کالفه. کرد موهایش داخل را دستش رادان

 دو با و شنید پایین از را خانه زنگ صدای. دادمی دست از را خود کنترل داشت کمکم دلسا

. سرحال و سالم است؛ در پشت ارکیده که گفتندمی او به هاپچپچ همان. کرد حرکت در سمتبه

 حرکت این از متعجب رادان. زندنمی در گاههیچ ارکیده که نکرد خطور این به ذهنش هم اصالً

 :پرسید ناگهانی،

 میری؟ داری کجا! دختر هی -

 سرش پشت هم رادان و رفت پایین عمارت هایپله از دو با و گرفت نشنیده را حرفش دلسا

 پاهایش. نشنید را رادان صدای دیگر آنکه تا شدند بلندتر هاپچپچ. کردمی تکرار را سؤالش

 و رسید خانه در به دلسا. نکرد شکمش درون درد به توجهی. کشید تیر زخمش اما گرفتند؛ جان

 :داد جواب و گذاشت رنگطالیی یدستگیره روی را دستش

 .دره پشت ارکیده که مطمئنم -

 :کرد منجمد هایشرگ در را خون رادان جواب که کند باز را در خواست

 .مُرده اون نیست؛ در پشت ارکیده -

 حالش بود؟ جایش سر عقلش بود؟ مرده ارکیده... ارکیده گفت؟می چه. شد خیره رادان به مات

 آرامیبه رادان. کردندمی نگاه رادان و او به شدهخشک دوروبرش، اجسام تمام گویی بود؟ خوب

 :گفت ناباور لحنی با و زد پوزخندی دلسا. رفت سمتشبه

 اون... او بود؟ چِش... چ مگه.. مگ ها؟ بمیره؟ باید چرا... چ ارکیده... ار! میگی چرت.. چر... چ -

 ارکیده که گفت.. گف. زدم حرف دکترش.. دکت با خودم.. خو من... م. بود خوب که

 ...بهبوده... به رو... رو

 برایش دیگر. کردند پیدا را خودشان راه هایشاشک و ترکید بغضش اشجمله آخرین گفتن با

 را شکستنش رادان که نبود مهم برایش کند،می نگاه او به دارد رادان که نداشت اهمیت

 هرچند نداشت؟ عقل باران مانند هم او. دادنشخبر وضع این با رادان این بمیرد الهی. بیندمی

 .نداشت امکان اصالً. کردنمی باور دلسا که
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 اما باشد؛ نفرت از پر باشد، بداخالق برگردد، که کردمی آرزو. بود مرده کسَش همه خواهرش،

! امید یک فقط باشد؛ داشته امید یک حداقل او به کردننگاه با دلسا و باشد پیشش! باشد فقط

 بارها چرا بود؟ بد قدراین چرا! او بر وای. کردمی زندگی ارکیده امید به را سالپنج این دلسا

 او با را اشـطه رابـ تا نکرد سعی بیشتر چرا نبود؟ پیشش بیشتر چرا کرد؟ را مرگش آرزوی

 مُرد؟می جایشبه او و کردمی بازیپارتی کمی خدا شدنمی نبود، مرگ ارکیده حقِ کند؟ درست

 کند؟ زندگی امیدی چه با دلسا حاال برود؟ دلسا و برگردد ارکیده شودنمی

. شود بلند تا نکرد تالش اما افتاد؛ زمین روی بر داد، دست از را تعادلش و رفت گیج سرش

 مُرده رسماً امروز دروغین، یملکه همان شمس، خاندان عمارت بانوشمسِ همان مشرقی، دلسا

 این چرا. داد دست از را تنهاکسش آتش در هم باراین او. بود شده تکرار تاریخ دوباره. بود

 هم باراین بلعید، را اشخانواده باریک آتش داشت؟برنمی سرش از دست لعنتی آتش

 !را امیدش کسش،تنها خواهرش،

 از دو با زهرا و شد بلند دوباره زنگ صدای. زد پس را دستش شدت با که رفت سمتشبه رادان

 زبان اگر. گذاشت دهانش جلوی را دستش زمین بر نقش دلسای دیدن با. آمد بیرون آشپزخانه

 محروم نعمت این از که بود هاسال اما بپرسد؛ را دلسا بد حال دلیل توانستمی شاید داشت،

 :زد تشر زهرا به و گرفت را دلسا بازوی زیر رادان. بود شده

 پیش بفرستش داشت، کار باهامون هرکی. باال برممی رو دلسا من کن، باز درو باش زود -

 .مهراد

 یک دلش. لرزیدندمی شدتبه دلسا هایدست. برد هاپله سمتبه آرامآرام را دلسا و

 یک دلش. بقیه و باران و شهریار ـوش*آغـ نه را، رادان ـوش*آغـ نه خواست؛می ـوش*آغـ

 که هاییآن از. کردمی نصیبش روزهر بلور که هاییآن از. خواستمی خواهرانه ـوش*آغـ

 یک خواست؛می ـوش*آغـ یک او. کردمی خرجش بشود، بد اینکه از قبل منتی هیچ بی ارکیده

. خواستمی را ارکیده او برویم؟ دور راه چرا اصالً! خواهرانه و محبت سر از منت،بی ـوش*آغـ

 بمیرد؟ که داشت را ارزشش اصالً چه؟ خاطربه. شد پرپر که ایارکیده نبود، دیگر که ایارکیده
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 شمارشبی گناهان خاطربه داشت یا بود خوب جایش واقعاً. فهمیدمی را باران حرف معنی حال

 کشید؟می عذاب

 رادان. شدندمی کشیده زمین روی بر که بودند پاهایش فقط رفت؛ باال هاپله از چگونه نفهمید

 هایشدست هنوز. گذاشت تخت روی آرامیبه را دلسا و کرد باز دستش یک با را اتاق در

. کرد رووزیر را جاهمه هایشقرص دنبال به لرزیدن، همه این از کالفه رادان و لرزیدندمی

 کرد؛می مصرف که داروهایی و خطرناکش بیماری با ـطه رابـ در بود، شنیده گلشید از چیزهایی

 دربر را دلسا بدن تمام لرزش گذشت، که کمی. ردکنمی پیدا را هاقرص گشت،می هرچه اما

 :زد جیغ و گرفت

 یه برادرت مثل هم تو. میگی دروغ بهم داری. ستزنده. نمرده که دونممی من! نمرده -

 .کرد نابودم اون کشت، منو یخانواده یهمه دایان! معناییتمامبه دروغگوی

. زندمی حرف چه از دلسا که دانستنمی. شد خیره او به مبهوت رادان. برخاست جایش از

 جزوشان هم بلور که دلسا یخانواده پیش، سالپنج که دانستمی رادان بود؟ کرده کارچه دایان

 اندکی خبر این شنیدن با فقط تنها نداشت، حسیهیچ بلور به او. مُردند سوزیآتش در شد،می

. شدند استراتژی این در همکاری به مجبور بلور خواهر و او قضا، بر دست و شد ناراحت

 :پرسید بهت با. باشد وسط این در هم دایان پای که کردنمی فکر وقتهیچ

 !کرده؟ کارچی دایان -

 با و کشید را موهایش واریهیستریک طرزبه. کردند پیدا را خودشان راه دوباره هایشاشک

 :داد پاسخ زدمی موج درونش نفرت که لحنی

 و اومد بود، داده بازیش فرهاد اینکه خاطربه بده، عذاب رو من اینکه خاطربه تو، برادرِ -

 رحم هم تو به حتی داری، دوست رو بلور تو کردمی فکر عوضیت برادر. گرفت ازم رو چیزمهمه

 هم م،خانواده هم دادن؟ یاد بهش رحم از چیزی مگه کنه؟ رحم ارکیده به بخواد چرا حاال. نکرد

 پدرش روی قدراین تو برادر جزبه کی! سوختن زندهزنده آتیش توی کُشت، جور یه رو ارکیده

 آتشه؟ پدرش اسم کی برادرت، جزبه پدرشه؟ اسم از نشونه قتالش یهمه که حساسه
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 حالش که کردمی احساس دلسا، مانند هم رادان. ریختندمی سفیدش پیراهن روی هایشاشک

. کشید بیشتر را موهایش و نشست زمین روی بر دلسا. رودمی وخامت به رو بیشتر هرلحظه

 جاش»: پیچید سرش در باران یجمله باز و بود و برداشته را اتاق کل هقشهق صدای

 «...!خوبه

 مرگش با. زد ضربه دلسا به. کرد را خودش کار آخر. دلسا از دور. دیگر بود خوب جایش حتماً

 دلسا که دانستمی باید کجا از است؟ مهم دلسا برای چقدر که دانستمی چه. رنجاند را دلسا

 ارکیده نفرت دلیل هم دلسا حتی. دانستنمی انداخته؟ خطر به او خاطربه را جانش بارها و بارها

 را دراوار دوم کشوی شد، دلسا بد حال متوجه که لحظه چند از بعد باالخره رادان. دانستنمی را

 رویش، ینوشته خواندن از بعد و برداشت را یکی. دید را قرص رنگارنگ هایقوطی و کشید

 .کرد باز را درش

 اشسکسکه. داد قورتش زوربه و آمد خودش به گذاشت، دلسا هایلب میان رادان که قرصی با

 تخت روی بر و کرد بلند را خودش سختیبه. کرد پنهان هایشدست درون را سرش. بود گرفته

 بودند؛ زدهبهت هردو. داد تکیه تخت به و نشست هاپارکت روی تخت، پایین رادان. نشست

 بپرسد، بیشتر خواستمی رادان. اشزندگی امید تنها مرگ از دلسا و برادرش کارهای از رادان

 نامعلوم اینقطه به رو،روبه به و کرد پیشه سکوت تنها اما بپرسد؛ دایان کارهای از خواستمی

 :گفت سختیبه دلسا طوالنی، نسبتاً دقایقی از بعد. شد خیره

 نگفتی؟ بهم... چرا -

 بدهد؟ که داشت جوابی چه واقعاً. برد فرو لـختش موهای داخل را دستش و کشید نفسی

 :کرد زمزمه

 بهت و خونه بیام گفتم بگیم، بهت بیمارستان توی تونستیمنمی. نبود خوب اصالً حالت تو -

 ...اما بگم؛

 از ایذره دلسا که خواستنمی دلش چرا دانستنمی هم خودش. نداشت جوابی. کرد مکثی

 ناراحت دلسا یگریه و شدنناراحت از قدراین چرا که دانستنمی. بشود ناراحت ارکیده مرگ

 .بود زدهشوک داد،نمی دستوری هیچ دیگر مغزش! چیزهیچ دانست،نمی چیزهیچ. شدمی
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 :کرد زمزمه تنفر با و سختیبه دلسا

 داره چقدر دونیمی. دادی بهم رو زندگیم خبر بدترین موقعیت بدترین توی چی؟ اما -

 تو. چیه وجدانعذاب دونیمی چه تو! دونینمی که معلومه دونی؟می کنه؟می مخفه وجدانعذاب

 عاشق هم باریک حتی که مصرفیبی و پست موجود یه تو! چیه داشتندوست دونیمی چه

... برادرت مثل هم تو! نکرده وحسابیدرست محبت خواهرش به هم باریک حتی و نشده

 بکنی؟ داشتندوست احساس بار یه فقط بار، یه شده حاال تا! بُزدل یه آشغال، یه! مصرفیبی

 فکر هم دیگه نفر یه به خودت جزبه شده داری؟ دوست دلت ته از رو یکی که کنی احساس

 !نشده که معلومه نه، کنی؟

- را باغ درون درختان نگاهش و بود زده زل روروبه به احساسی هیچ بی و مات طورهمان رادان

 باشد، شده مسخ انگار که حالتی با و آرام. کردمی دنبال -بود نمایان قدتمام یپنجره از که

 :گفت

 .شدم عاشق بار یه... چرا -

 :گفت و کرد پاک سختیبه را هایشاشک دلسا

 .نیست مهم برام -

 :کرد زمزمه و گذاشت قلبش روی را دستش آرام. نبود خودش حال در رادان اما

 .فهمیمی خوب رو حرفام تو. بزنم حرف باهات باید من -

 جواب و کرد مهار دستش با آمد،می پایین چشمش گوشه از که را اشکی و کشید باال را دماغش

 :داد

 درباره بشینن دشمنا که دیدی رو دنیا کجای. نداریم هم با حرفی و دشمنیم دوتا تو و من -

 احمق؟ بزنن حرف باهم عشقشون

 بخشنشاط رنگ مانند اشسبزی. شد خیره سبز گوی دو آن به و برگشت سمتشبه رادان

 کرد،می نگاه هایشچشم به که طورهمان. نشستنمی دل به زیاد بود، تیره. نبود درختان برگ

 :گفت

 .سوءتفاهمه از پر هادوستی وگرنه بفهمن؛ رو هم حرف خوب توننمی دشمن دوتا فقط -
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 با همین برای کند؛ کم را رویش بتواند تا نداشت حرفش برای جوابی دلسا بار اولین برای

 تنها را او که کردمی التماس هایشچشم در. شد خیره رادان به اشک از پر و خسته چشمانی

 .بود خواسته طوراین خودش شاید. بخواند را هاچشم حرف توانستنمی رادان اما بگذارد؛

 فامیالی از. بودمش ندیده بیشتر بارسه-دو نزدیک از شاید. شناختمنمی زیاد رو ستاره -

 بچگی عالم همون تو من! بودن هیچ... ما مقابل در نبود؛ خوب مالیشون وضع. شدنمی دورمون

 و ـمرنگ*کـ هامونخانواده ـطه رابـ بعدها! بچگی توی فقط اما. اومدمی خوشم ازش

 انگار نداشته؛ وجود ایستاره هیچ انگار. رفت یادم از کالً و آلمان رفتیم ما. شد ترـمرنگ*کـ

 تونستمنمی دیگه. ایران برگشتم من گذشت؛ هاسال. باشه کرده کاریدست رو محافظه یکی

 ستاره. کردم زندگی بزرگممامان یخونه تو و برگشتم. کنم تحمل رو بابا و دایان کارای

 دلم هاماه تا... نلرزید دلم اما بود؛ شکفته شماها قول به بود؛ شده بزرگ. زد سر بهمون چندباری

 خوادمی و میاد خوشش ازم گفت بهم روز یه... روز یه اینکه تا! حسبی حسبی. نلرزید براش

! گیرن مردمش قدراین اینجا که دونستممی چه بود؛ عادی چیزا این آلمان تو. بشیم آشنا هم با

 اومد؛ خوشم ازش داشت کمکم. کردیم وآمدرفت هم با معمولی دوست دوتا مثل و کردم قبول

 ...اما

 تعریف را ماجراها این کسی برای که نبود باراولین. گرفت دلسا از را نگاهش و کرد مکثی

 .کند باز کسی برای را دلش یسفره خواستمی دلش ته از که بود باراولین اما کرد؛می

 از بره خواست که روزی اون. ندادم دستش از مُرد ستاره که روزی اون من دلسا، دونیمی -

 رو کسهیچ که مزخرفه اخالقت قدراین که گفت و زد داد دعواهامون وسط بار یه. دادم دستش

 به نیازی که دارم دوسش قدراین فهمیدنمی! فهمیدنمی دیگه، بود احمق. نداری من جز

 نزدیک کنه، شک من احساس به یا نکنه حسودی اون اینکه خاطربه فهمیدنمی. ندارم دیگران

 یه از بعد. اولی نه نفره؛ دومین برام که کنه حس خواستمنمی! باران حتی نمیشم؛ دختریهیچ

 آدمی و عالم هر با. خواستمی طوراین خودش. کردم پیدا رفیق سرم موهای اندازه مدت

 دعوامون آخرین توی. فهمیدممی رو زندگی معنی داشتم. خندیدممی همه با. داشتم دوست

 بمونه، خواستنمی. بینینمی منو اصالً که گرمه رفیقات با سرت قدراین گفت و کشید داد دوباره
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 منفجر و بوده بمب ماشینش توی که دادن خبر بهم فرداش... فرداش. گشتمی بهونه دنبال

 ...و شده

 خواستمی که وقتی! بود سخت مرد یک برای بغض یک دادنقورت چقدر. داد قورت را بغضش

 .کند اشخفه

 

 

 یسابقه شاید. شد بلند من سمتبه اتهام انگشت. ریخت هم به چیزهمه ستاره مرگ با -    

 ازم بارها. نزدم حرف کسهیچ با هاماه... . پدرم و دایان سابقه اما بود؛ پاکپاک موقع اون من

 آدما. شدم وابسته شدم، عاشق هم من... دلسا! هاماه و هاماه! بارها و بارها. کردن بازجویی

 نگو. آدمیزاد تا بگیر سیگار از بکشن؛ درد نبودنش از بعد که باشن چیزیهر معتاد توننمی

 .دادم دست از رو احساسم و انسانیتم تموم عاشقی این سر اما شدم؛ عاشق نشده؛ عاشق

 بود، دیگری وضعیت هر در اگر. کرد نامرتبش و خوردههگر موهای داخل را دستش دلسا    

 که حال اما کند؛ استفاده علیهش بعداً تا کردمی توجه رادان هایجمله تکتک به خوبیبه

 و گرفت دستانش در را سرش باشد؟ مهم برایش انتقام باید چرا بود، داده دست از را امیدش

 :گفت تند لحنی با

 اون کارچی و شدی کی عاشق که چه من به آخه؟ چه من به تو عاشقیوعشق ماجرای -    

 ماجرای به بشینم وضعیت این توی االن! رفته خواهرم فهمی؟می! مُرده ارکیده کردی؟ بدبخت

 کاری یه کن، کاری یه تونیمی اگه! برگرده که کن کاری یه لعنتی، آخه بدم؟ گوش تو عاشقی

 ...لعنتی کن

 دهد، نشان توجهی دلسا کهآن بدون لحظه، چند از بعد و انداخت پایین را سرش تنها رادان    

 .شنید را در شدنبسته صدای تنها دلسا و رفت بیرون اتاق از

 بخشآرام قرص چند. کرد حرکت دراور کشوی سمتبه سختیبه و شد بلند تختش روی از    

 و شکسته صورت به. گرفت دراور به تعادل حفظ برای را دستش و داد قورت آب بدون را

 موهای کرد؛ نگاه موهایش به. چرخیدمی صورتش جایهمه نگاهش. کرد نگاه اشخسته
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. سفید تار... سفید تار. کردمی خودنمایی موهایش الیالبه سفید تار چندین. رنگشایقهوه

! کندمی حرام اکسیژن دارد است چندسال که بود بـرده خود یاد از حتی بود؟ چندسالش مگر

 بهمن چند. بود اسفند اواخر االن. بود آمده دنیا به بهمن در... نه نه پنج؟وبیست چهار؟وبیست

 .آوردنمی یاد به بود؟

 سفید تارهای روی آرام را دستش است؟ چندسالش بداند خالفکار یک که داشت اهمیتی چه    

 این برای نبود؟ زود کمی سفید تارهای این برای. بود شده سالشششوبیست. کشید موهایش

. بود زود خیلی کردند،می خودنمایی و بودند شده ریخته اششقیقه روی که سفید تار هشت

 اصالً. دادندمی دست از سفید تار هشت این کنار را شانزیبایی که ایقهوه موهای! بود حیف

 یا بودند درآمده پیش چندماه بود؟ نشده متوجه خودش که بودند درآمده سفید تارهای این کِی

 تازگی؟به

 در. نداشتند زیبایی هیچ که چشمانی. نداشت بهشان ایعالقه وقتهی که سبزی چشمان    

 آخر یجمله مفهوم... فهمید آنجا در داشت، وجود قلب که جاییهمان در ها،چشم آن اعماق

 «.دادم دست از رو احساسم و انسانیتم تموم عاشقی این سر». فهمید را رادان

. بود کرده گم هم را خودش. نداشت را چیزهیچ دیگر نداشت، زندگی به امیدی دیگر دلسا    

 جهان این در اشدارایی تنها از نبود قرار مگر. بود کرده گم را چیزهمه. بود کرده گم را ارکیده

 چرا پس شود؟نمی کم ارکیده از هم مو تار یک برود سرم که بود نگفته مگر کند؟ محافظت

 خواهر یک و مادر یک آرزو همیشه بود؟ بد حالش قدراین چرا زنده؟ او و بود خاک زیر در ارکیده

 ...هم مادرش و بود داده دست از خودش هایحماقت خاطربه را خواهرش. داشت

 از ترگرم لبخندی و گرم ـوش*آغـ یک تنها! چیزهیچ نداشت، یاد به چیزیهیچ مادرش از    

 و ارکیده خواهرش بود، یسنا مادرش. بود احوالشمریض ذهن توهمات هااین که هرچند. آن

 .داد دست از را اشخانواده دوباره او بود؟ شده چه حاال. شهاب برادرش

 سردش نکند. خاک زیر در ارکیده جانبی جسم مانند بودند؛ سرد. نشست هاپارکت روی بر    

 کسی. ترسدمی تاریکی از ارکیده چه؟ بترسد تاریکی از اگر بشود؟ اذیت آنجا نکند بشود؟

 تنهایی شدت از آنجا نکند. است متنفر تنهایی از ارکیده که داندمی خوب دلسا اما داند؛نمی
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 دلسا بشود، ناراحت ارکیده اگر اما داند؛نمی هم ارکیده حتی داند،نمی کسهیچ بشود؟ بد حالش

 سرش بر دایان که عذابی همان. بود ارکیده زیاد عذاب باعث روزی که دلسایی همان. میردمی

 .کرد نازل

 اشنابودی به چیزی. مردمی داشت. ریختندمی اشگونه روی بر سرعت با هایشاشک    

 .مرده دلسا انگار اما بود؛ رفته خاک زیر ارکیده. بود نمانده پایانش به چیزی. بود نمانده

 با که را لعنتی استراتژی این باید نفر یک اما است؛ نزدیک دلسا پایان! است نزدیک پایان    

 .کند تمام شد، تلخ ارکیده مرگ

    *** 

 است؟ کسی چه دست تاس: ششم فصل

 گرفت من از مرا»

 سازد دیگری خود من از که

 شد من او نه

 !او من نه

 ماند او نه

 «خود به برگشتم من نه و

*** 

 «ترکیه آنکارا، -پیش اندی و هفته دو»

 چیه؟ دستور -

 قدرت این از چقدر و بود شده دوخته او به هاچشم یهمه. بود شده گم سیگار دود در اشچهره

. کُشتمی را یکشانبهیک. رسیدمی هم هاآن نوبت. شد خیره هاچهره تکتک به! بردمی لـذت

 پس را تقاصش. آتش به کردند، ـیانـت خــ پدرش به بودند؛ کارـیانـت خــ هاآن یهمه

 :پیچید خالی اتاق در صدایش. دادند بقیه که طورهمان دهند؛می

 !خورهنمی من درد به سوخته مهره! بمیره باید ارکیده -
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 شد؛ خیره رویشروبه جوان مرد یچهره به سکوت با و داد تکان تأیید عالمت به سری مرد

 صدایشان خوبیبه توانستمی. آمد وجود به همهمه اندکی. باریدمی آن از جذابیت که ایچهره

 چند از بعد. است آمده سر به دورانش اما بود؛ اشنورچشمی ارکیده. بودند زدهحیرت. بشنود را

 :آمد حرف به مرد سکوت، دقیقه

 و درآورد بازیدیوونه هم عبداهلل شیخ و کرده پیدا رو مدارک رادان! اوناست دست تاس فعالً -

. نشه پیدا هم خاکسترش حتی جسدش، از هیچی که بسپر هابچه به. کرد بازی وارد رو خودش

 !دستشون بدم آتو خوامنمی

 با جوان مرد. شدمی اکسیژن کاهش باعث و داشت جریان اتاق در که بود سیگار دود هم باز

 را حرف این خواستنمی. برداشت پاکت داخل از دیگری سیگار لرزان، هایدست و دقتیبی

 خودش کار آخر سبزچشم دختر آن که مخصوصاً شد؛می کارش مزاحم داشت برادرش اما بزند؛

 اتاق در که کسانی تمام گوش به را اشزمزمه. گذاشت رادان دست کف را چیزهمه و کرد را

 :رساند بودند

 ...دلسا اما! جهنم به میرن هم با دوتاشون مهراد و اون میشه، تموم زودیبه رادان کار -

 هم به چیزهمه ریزد،می دلسا برای اینقشه که هروقت چرا دانستنمی هم خودش. کرد سکوت

 فقط دختر آن که هرچند داشت؛ شک باشد، داشته نفوذی اطرافش در دلسا اینکه به. ریزدمی

 هانقشه جنگلیچشم آن برای ولی. بود هاحرف این از ترعرضهبی وگرنه بود؛ شانسخوش کمی

 فروریختنش و دادمی نشانش را حقیقت پس بود؛ حقیقت دنبال به دلسا. دادمی عذابش. داشت

 به اتاق داخل نفرشش هر. شد بلند جایش از و کشید ریه به را سیگارش دود. کردمی تماشا را

 .برخاستند جا از بودند، ایستاده دوربرشان که بادیگاردی پنج عالوه

 .کردم لطف حقش به هم بمیره هرچند دارید، نگهش زنده کنید سعی -

 .شد کج پوزخند به لبش

 جان؟ آوردی رو پزشکیش پرونده -

 به را سنگین نسبتاً ایپرونده و گفت غلیظی «قربان بله» داشت، نام جان که قدبلندی مرد

 .داد او دست
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 رو کسایی ما! خورهنمی شماها و من درد به روانی بیمار یه. کرده پیشرفت خیلی بیماریش -

 به مبتال بیمار یه و ارکیده مثل شدهجزغاله و سوخته آدم یه. باشن سالم نظر هر از که خوایممی

 .کنهنمی دوا من از رو دردی دلسا مثل اسکیزوفرنی

 :گفت گوشش کنار آرامیبه جان. بود گرنظاره پوزخند با فقط او و دادمی نظری هرکسی

 .کنم هماهنگ باال افراد با باید ایران؟ برید خوایدمی کی! قربان -

 .دوخت چشم میزش به و چرخید کفشش پاشنه روی کرد، مکثی

 اون. باشه تنهایی اوج در رادان و نابودی اوج تو دلسا که زمانی درست! زود خیلی زودی،به -

 !جان نزدیکه خیلی روز

 :زد شود خارج اتاق از اینکه از قبل را حرفش آخرین او و نگفت چیزیهیچ جان

 میگم؟ کیو که دونیمی کنه، تموم رو ارکیده کار که بگو بهش -

 :داد پاسخ پرتیحواس با جان

 ...شهر بله، -

 :گفت خشم با و پرید حرفش وسط مرد

 .بشه باخبر هویتش از نباید کسی! احمق نیار رو اسمش -

 .کندمی حرکت خروجی در سمتبه و داردبرمی را هایشقدم غرور با بعد و

*** 

 حال

 کجاست؟ قرصات -

 :نالید حالبی

 .باشه باید جاهاهمون. دونممی چه من -

. بود کمد آن داخل پرونده فقط. گشت را کشو دوباره و داد تکان تأسف عالمت به سری گلشید

 :گفت گشتمی را ها کشو که طورهمان. شلوار از پر بعد کشوی لباس، از پر بعدی کشوی

 .بخور رو قرصات لطفاً دکتر، نرفتی که ساله یه به نزدیک -
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 و بود بیمار نه او! نبود نه! بود؟ بیمار. دوخت پنجره به و گرفت او از را نگاهش حوصلهبی دلسا

 «است سرد خاک» یجمله عمق به هم دلسا و بود گذشته ارکیده مرگ از هفته دو! مریض نه

 اینکه بدون و ناگهانی اول روزهای در. برود او خاک سر به خواستنمی دلش حتی. بود رسیده

 متوجه آمد،می خودش به که بعد و کردندمی خیس را صورتش هایشاشک بشود، متوجه

 .شدمی اشقرمزشده هایچشم

 بدون هم ایآینده که بدهد اطمینان او به که کسی به داشت، نیاز همدم یک به روزها این

 همان. است خورده ضربه ارکیده مرگ از قدراین گونهاین چرا دانستنمی. هست ارکیده

 چندروزی کردمی آرزو که ارکیده همان. کردمی را مرگش آرزوی اوقات گاهی که ایارکیده

 را اشزندگی مجهوالت جواب. برسد کارهایش به راحت خیالی با بتواند دلسا تا نباشد

 .دانستنمی

 قدر داشت تازه. نبود پیدایش خانه در. کردمی فکر رادان حدازبیش یمشغله به اوقات گاهی

 .کردمی تجربه را بودنهیچ داشت حال و! بود هیچ دلسا بدون. دانستمی را دلسا بودن

. اندرفته کجا به که دانستنمی حتی دلسا و بودند شده خارج کشور از باران همراه به مهراد

 شده ارکیده مرگ باعث او مگر. کردمی نگاهش تنفر از پر مهراد! نداشت هم اهمیتی هرچند

 ارکیده و خودش ـطه رابـ از بهتر بسی ارکیده و مهراد یـطه رابـ که دانستمی خوبیبه بود؟

 .است بوده

 در رادان درخواست به که بود گفته او به گلشید اما بود؛ ندیده نزدیک از را اشکین و کارن

 یاد به کرد،می تالش هرچه دلسا و اندشده کار به مشغول حسابداری بخش در شرکت،

 بود؟ کسی چه اشکین! باشد زده اشکین از حرفی باران که آوردنمی

. کشید سُرُم به کارش و شد دلسا بزرگ شوک باعث که بدی بسیار خبر... نهایت در و

 پدرخوانده فرهاد، که نداشت اهمیتی دلسا برای. شهر هایپُل از یکی در فرهاد جنازه پیداشدن

 تکرار مشغول کسی و! رسید قتل به شهاب که جاییهمان درست... پُل آن اما مُرده؛ اشعوضی

 شروع داشت بازی. آوردمی دلسا هایچشم جلوی را گذشته دوباره داشت کسی. شدمی گذشته
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 بود کرده گم هم را خودش حتی که دلسایی دست بود؟ کسی چه دست تاس دفعه این. شدمی

 بود؟ کسی چه دست تاس کرد؟می شروع داشت را بازی که کسی یا

 نداشت چیزی و بود باخته را چیزشهمه او نداشت؛ را دادنبازی و کردنبازی طاقت دیگر دلسا

 خوبیبه شناخت،می را دلسا که هرکسی و خودش و بود خودش تنها. کند قمار و بیاورد تا

 به را او همه که بود همین خاطربه شاید. است حقش در لطف تنها جانش گرفتن که دانستمی

 .گرشنظاره و باالسر شخص آن حتی کردند؛می محکوم بودنزنده

*** 

 شده تمام طاقتش دیگر. کرد بازوبسته را هایشچشم دلسا و انداخت میز روی بر را پرونده

 این بر لعنت شد؟می نازل سرشان روی بر بارهیک باید جهان هایبدبختی یهمه چرا. بود

 :پیچید اتاق در رادان عصبی صدای! نداشت سازش او با که نحس زندگی

 چه لعنتی باران این. افتاد گیر مهراد اما رفت؛ دَر باران! شاخشه رو اعدام! گرفتن رو مهراد -

 اونجا؟ کردمی غلطی

 خواستمی دلش مُرد؟می چه خاطربه حال و شد گونهاین معصومه خاطربه مهراد. گرفت دلش

 هاسال مهراد... تازه! بکند؟ توانستمی کارچه خالفکار یک اما دهد؛ نجات را مهراد تا کند کاری

 شبیه. گرفت باال را سرش و گذاشت میز روی بر را هایشدست رادان! بود مرگ آرزویش بود

 هایحرف شنیدن برای تنش تمام. بود جدابافته تافته یک انگار نبود؛ باران شبیه نبود، دایان

 .شدند گوش رادان

 داره یکی که سالهیک دقیقاً! پلیس دست میده دستیدو رو کارامون همه داره که بینمونه یکی -

 لو یکییکی داره هامونمحموله یهمه. گردو پوست تو گذاشته رو دستمون و میده راپورت هی

 .پلیس دست افتاده مونهمه هویت میره،

 سالیک! نه نه! بود کرده حساب اشتباهی رادان شاید! بود؟ گذشته واقعاً. بود گذشته سال یک

 کردنمی شک یعنی نبود؟ برانگیزشک کمی رادان برای این. گذشتمی باند این در حضورش از

 زل ایگوشه به که دلسا به حرفبی رادان! است؟ ریخته هم به چیزهمه سالیک این در چرا که

 :کرد زمزمه و کرد نگاه بود زده
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 تو و من فقط. بیرون شدن پرت بازی از اصلی هایمهره همه دلسا؟ میفته اتفاقی چه داره -

 و موندیم جبهه یه توی تو و من. میاره شیش هی که کیه دست تاس نیست معلوم! موندیم

 .قَدَره هست، که هرکی مقابلمون، طرف

 این از که است وقت خیلی دلسا. ایمانده تو فقط نه، تو و من فقط که بگوید خواستمی دلش

 واقعاً! باخته که است وقت خیلی. کندمی دیگری کارهای دارد که است وقت خیلی. بریده بازی

 کدام؟ دست دایان؟ هم شاید یا رادان یا دلسا بود؟ کسی چه دست تاس

 مریضش مغز این که شد مطمئن خوبیبه و ریخت نقشه ناخودآگاه ذهنش. شد بلند جایش از

 :گفت کند باز را در آنکه بدون و رفت در سمتبه. کندمی کار هااستراتژی این برای تنها

 اونا پس نمیشه؛ مهرهبی بازی زرنگن، گفتمی گلشید. خونه این تو بیار رو اشکین و کارن -

 اونا کنه فکر هم قَدَر طرف تا کن بزرگشون بده، وپربال بهشون. بمونیم امان در ما تا مهره

 .انمهره

 چه کسی رفت؟ پیش کند ریزیبرنامه اینکه بدون هم باز زد؟ را حرف این حسابی چه روی

 .دلسا دست بیفتد تاس دفعه این شاید داند؟می

. لرزیدندمی زانوهایش. شدمی رد ذهنش از خاطره هزاران قدم هر با. گذشت کوچک راهروی از

 درست که اتاقی در توانستنمی. کنند عوض را اتاقش که گفتمی جمیله یا زهرا به باید

 .است بهتر پایین طبقه برود. بکشد نفس است ارکیده اتاق رویروبه

 چیزهمه اش،زندگی اتاق،. بود گیرنفس. شد داخل و کرد باز لرزان دستانی با را اتاقش در

 با. شدمی روشنوخاموش اشصفحه مرتب که رفت اشگوشی سمتبه. گرفتمی را نفسش

 :داد جواب و زد پوزخندی گوشی روی نام دیدن

 .بگو -

- ... 

 از باید من دادی،می خبر بهم باید بگیرینش اینکه از قبل حداقل! باشی مهراد مراقب بود قرار -

 رو؟ خبرا این بشنوم رادان دهن

- ... 
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 مهراد، گفتم. سوخته وقتهخیلی اون نه، گفتی! ارکیده گفتم مونده؟ بینمون دیگه قراری چه -

 .داشتم نیاز بهشون من. مهراد نه اینجاست ارکیده نه االن! باشه گفتی

 گفته گلشید پیچید، گوشش در پچپچ صدای. دادمی دست از داشت را صدایش کنترل کمکم

 را دستش. بگوید هذیان که نداشت سابقه مدت این در. است گفتهمی هذیان دائم دیشب بود

 .کوباند دیوار روی بر و کرد مشت

- ... 

 همه که دونممی خوب من. کنید کارچی خوایدمی که نیست مهم برام! کنم گوش تونمنمی نه -

 بازم اما بلدم؛ خوب رو کارم من گفتم بهتون. خونه این توی بیارید رو اونا تا کردین رو کارا این

 .بشم بازی این وارد ذاشتیمی نباید نداشتی، اعتماد بهم اگه. کردید رو خودتون کار

- ... 

 باید ارسالن قاتل! مُرده که هم ارسالن. ارسالن به داده که بود معتمد یلدا دست مدارک اون -

 نداد، پس نَم یلدا. کیه دست هم مدارک که فهمیممی کیه، قاتل شد معلوم وقتی. بشه پیدا

 .نگفت هیچی

- ... 

 کنم؟ مدارک رو خودم کنم؟ کارچی االن خب -

 قاتل آن پیداکردن شدند؟نمی متوجه چرا فهمیدند؟نمی چرا. نشست ابروهایش میان اخمی

 .بود هاآن وظیفه نبود، او وظیفه

- ... 

 .میره داره کجا محموله اون بفهمم بتونم دیگه چندروز شاید... دونمنمی -

 خواستمی دلش دلسا و بود رفته باال سرش در پچپچ صدای اما بود؛ آمده پایین صدایش تن

 .بکوبد دیوار بر مشتش جایبه را سرش

- ... 

 .خداحافظ. باشه-

*** 



 

 

159 

 

  استراتژی تلخ نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

DENIRA 

. شد خیره گذشتند،می جلویش از که افرادی به و بود نشسته سبز رنگ به سرد نیمکت روی بر

 پایان به ترسریع انتظار این کاش ای. داد تکان را پاهایش تابیبی با و کرد فوت را نفسش

 برای تالش آخرین برای! نجات برای بیاید، اینجا به بود توانسته بدبختی هزار با. رسیدمی

 .بود مانده برایش که کسی آخرین نجات

 :شد بلند کنارش از کلفتی نسبتاً صدای

 !اومدند... خانم -

 کتان شلوار و مشکی کت با قدبلند، فردی. بایستند ترعقب که کرد اشاره و داد تکان سری

. زدمی ذوق توی سرش روی کاله و دادنمی عطر بوی همیشه برخالف. نشست کنارش مشکی

 :کرد زمزمه آرام. نشود دیده صورتش تا کرد ترکج را کپش کاله و بود شده قبل از الغرتر

 !گذرهنمی خوش بهت زیاد زندان انگار -

 به آنکه بدون. خوردمی درد به گاهی هم ششم حس. کرد احساس را مرد لب روی پوزخند

 دیگر شاید دانستندمی خوبیبه هردو که وگوییگفت شدند؛ وگوگفت مشغول کنند، نگاه یکدیگر

 .ساحره نام به لقبی با و سِحر جنس از مردی با گوییوگفت نشود، تکرار

 بیرون؟ آوردی رو من چرا -

 بکشند؛ سیگار نباید دخترها گویندمی که دادنمی اهمیتی هم اصالً. درآورد جیبش از سیگاری

. است کار ترینکوچک برایش سیگارکشیدن باشد، شده غرق خالف در گردن تا که دختری

 بود، شده تمام. نبود پایبند چیزهیچ به دیگر کرد،نمی تعیین قانون او برای دیگر کسهیچ

 جای که هرچند آمد؛می حساب به شدهتمام موضوع یک برایش هم ارکیده مرگ حتی! چیزهمه

 .سوختمی شدتبه قلبش، روی بر ارکیده نبودن خراش

 .بزنم حرف باهات اینکه برای بیرون، آوردمت شب یه برای من -

 هوا اسفندماه، اواخر این در. کشید هایشریه به را دودش و کرد روشن را سیگارش فندک با

 :گفت و کوباند زمین روی آرام را پایش کرد، مقاومت لرزش با لرزید؟می کمی او یا بود سرد

 بخوای تو اگه فقط. اینجاها ندارم نفوذ کم بیرون، بیارمت همیشه برای تونممی بخوای اگه -

 !مهراد
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 عصبی را دلسا همین و زدنمی حرفی. کرد سکوت و کرد نگاهش خیرهخیره حرفبی مهراد

 از! آمدمی بدش اشزندگی این از خودش، از. آمدمی بدش بود بینشان که سکوتی از. کردمی

 بود؛ شده مرداب مانند که اشزندگی از. ندارد فرقیهیچ لجن یک با کردمی احساس که خودش

 .رفتفرومی بدبختی در شد،می نزدیکش هرکسی زیرا

 خالص رو خودم خودم گرفت،نمی رو من پلیس اگه. زندگی از بریدم که وقتهخیلی من -

 ازت فقط... ولی! کردنهحروم اکسیژن فقط کشیدنمنفس! مُرد هم مهراد معصومه بعد! کردممی

 !هیچه کردم، دایان و تو برای که کار همه این مقابل در که خواسته یه. دلسا خواممی چیزی یه

 بحث این برایش. ماند حرفش ادامه منتظر و شد خیره مهراد به پرسش از پر نگاهی با دلسا

 دست از را چیزشهمه او مانند هم مهراد کردمی فکر مهراد؟ های خواسته. بود جذاب بسیار

 .است داده

 شناسی؟می که رو آرام خواهرم، -

 :گفت گرفته صدایی با مهراد و داد تکان تأیید عالمت به سری

 برات رو یلدا تا فرستادی رو من که پارتی همون تو پیش چندماه. چی به نیست معلوم معتاده، -

. اونجاست. بود ارکیده اسم به که فرشته خیابون توی یخونه همون تو بردمش. دیدمش بیارم،

 برای اما خماری؛ از نمیره تا کردممی جور مواد براش اجبار سر از زدم،می سر بهش هرروز

 بگیرش برو اعدامم از بعد برداری، من گردن از باری یه اینکه برای بشه، شاد مامانم روح اینکه

. شد بدبخت آرام کرد، دق که مامان و مُرد که بهنود. کنه ترک بذار. کمپ ببرش. وپرتبال زیر

 به گردون برش کن، پاره رو سند این تو. کارام با کردم امضا عوضی من رو آرام بدبختی سند

 .میشم آروم من بشه، درست زندگیش آرام که هرزمان. منه خواسته تنها این! زندگی

 معرفت هم مهراد که کردنمی فکر اصالً. شد خیره زدمی حرف جدی که مهراد به مبهوت دلسا

 :گفت زوربه و زد سیگارش به دیگری پُک! شود پیدا وجودش در

 ...از خواینمی که مطمئنی تو اما کنم؛می کمک بهش. باشه -

 :کرد قطع را حرفش مهراد

 .راضیَم خودم وقتی برگردم نذار! پرتگاهم لب که منم کرد، زنده نمیشه رو مُرده یه! مطمئنم -
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 :کرد زمزمه و کشید پارک هایفرشسنگ روی را پایش و کشید آهی

 دلم. بهترن دیروزها هنوزم چرا دونمنمی اما بهترم؛ روزای اومدن منتظر که هاستسال -

 نشده غرق هنوز فرامرز و کردممی اذیت رو معصومه که بچگی دوران همون به برگردم خوادمی

 از رو معصومه اینکه بهتره؛ کدوم دونمنمی. بود نکشیده نقشه من برای هنوز و خالف توی بود

 .ندارم دادندستاز برای هیچی دیگه فهمیدم اینکه یا دادم دست

 :گفت و برگشت سمتشبه دلسا فرامرز، اسم آمدن با

 !مُرده فرهاد... راستی -

 :کرد زمزمه آرام. پریدند باال مهراد ابروهای

 !نبود هم روباه بچه که اون میره؛می هم روباه -

 جنازه تو که مرده جاییهمون درست اما مرده؛ که نیست مهم برام ندارم، مردنش به کاری -

 بازی باهامون داره یکی. شده کشته شهاب که شکلی همون به دقیقاً و گذاشتی رو شهاب

 باشه؟ جاهمون دقیقاً فرهاد جنازه باید چرا کنیمی فکر کُشتی، رو شهاب تو. مهراد کنهمی

 داشتند، خاصی برق شب در که شد خیره دلسا هایچشم به. فرورفتند هم در مهراد های اخم

 :داد ادامه دلسا. بودند گربه شبیه

 برای هیچی دیگه تو، مثل منم. نداره اهمیتی هم برام. بیفته اتفاقی چه قراره دونمنمی دیگه -

 محکوم ابد تا من. شیدمی راحت ارکیده و تو من نظربه مهراد، دونیمی. ندارم دادندستاز

 اما سرم؛ تو کنم خالی یکی و بردارم رو اسلحه اون خوادمی دلم منم! بدبختی این به شدم

 !بود شده تجزیه هم استخونام االن تا نبود، مردن از ترس این اگه... نمیشه المصب... نمیشه

 :گفت پرتحواس مهراد

 مُرده؟ چرا فرهاد -

 چه. رسیدن دخلش به هم اونا کرده دعوا رقیباش یا شریکاش اون از یکی با باز حتماً -

 ما دنیای جداست، اونا دنیای. بهتره کنیم بازیا این قاتی کمتر رو خودمون هرچی! بابا دونممی

 .جدا
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 هم او. دهدنمی اهمیتی اما کند؛می تکهتکه چاقو مانند را دلش مهراد هایلب روی پوزخند

. است بوده فرهاد نحسِ هایاستراتژی و بازی این از جزوی دلسا. بوده فرهاد دنیای از جزوی

 سؤالش، و مهراد صدای! بود بازنده صورت هر در او. کندنمی فرقی بازیکن؟ یا بود بازیچه یک

 :اندازدمی لرزه دلسا نحیف تن بر

 نکنم فکر ارکیده و من از بعد که اینه منظورم خب... یعنی کنی؟ کارچی باند این با خوایمی -

 یا بپرید همدیگه به باز خوایدمی دشمن، ایل یه و موندید رادان و تو. بشه سابقش مثل باند که

 شید؟می چِفت

 سراب، بشود و نباشد آینده دیگر شاید که ایآینده از بگوید؟ هایشنقشه از. کندمی سکوت

 را دستانش و کندمی فوت را نفسش. کندمی نگاهش منتظر مهراد و ماندمی مسکوت بگوید؟

 مانند لِه؛ پاهایش زیر را سیگار ـر*فیـلتـ و کندمی فرو سبزرنگش کتان شلوار جیب داخل

 .شد لَوَردهولِه شهریار و فرهاد پاهای زیر که خودش

 خوب رادان هم و من هم. تمومه دیگه ماه یه تا کارش. نیست قبلی باند اون دیگه باند این -

 هرچند. کردیم امضا رو ورشکستگی حکم شیخ، سنگین قراردادهای امضاکردن با که دونیممی

. باشه گرفته خونخفه ابد تا کنممی آرزو و رسهنمی گوشمون به ازش خبریهیچ جدیداً که

 که باندی تو دیگه من. میره لو داره پلیس توسط هامونمحموله تموم و مونده هوا رو شرکت

 از من جای. میرم ایران از دیگه دوماه تا من اما دونم؛نمی رو رادان. مونمنمی باشه نداشته نفوذ

. چهارسالگی همون از کردن، بازیا این وارد زور با رو من. نبود خالفکارا بین اینجا هم اول همون

 .نباشه دنبالم مگذشته که جایی برم خواممی بیرون، بزنم خواممی حاال،

 :دهدمی ادامه تلخی با و کندمی فوت را نفسش

 اومدن از ترس با که سالهپنج سنگینه، اینجا هامنفس. کنم تحمل رو اینجا تونمنمی دیگه -

 خودش دستای با رو من مرگ حکم بنیامین. کنممی زندگی دارم ایران به شهریار و بنیامین

 مثل من. باشم مرگم منتظر و بمونم تونمنمی من! میشه گرنظاره پوزخند با هم شهریار و میده

 فکر خودم با دارم. ترسممی هم خودم از اما عجیبه؛. ترسممی مرگ از من. مهراد نیستم تو

 این خاطربه شهمه هم شاید! تونمنمی که خودم از کنم، فرار شهریار و بنیامین از که کنممی
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 تو چیه، هامترس دلیل دونمنمی. کنهمی نابودم درون از خوره مثل داره که باشه لعنتی بیماری

 میگن بعضیا. نیست معلوم علتش که شدم دچار بیماری به! دونهنمی کسهیچ دونی،نمی هم

 دونیمی. ـدر مخـ مواد و کـل*الـ میگه میاد هم یکی بچگی، مشکالت میگن بعضیا ارثی،

 مصرف مواد داده نشون آزمایشام بودم، بیمارستان توی که موقعی گفته گفت؟چی بهم گلشید

 ...ولی ؛*آمفتامین مت گفتمی کردم،

. کشید زمین روی بر را کفشش کف. داد تغییر را نگاهش جهت بعد و کرد نگاهش متفکر مهراد

 :گفت بود شده خیره رویشروبه به که طورهمان مهراد. بود رفتهفرو فکر به او مانند هم دلسا

 .نیستم احمق من. آخریش تا اولیش از! رو رازهات یهمه دلسا؛ دونممی رو رازهات من -

 با که دوخت چشم او به بهت با و رفت بین از حرف آن با بود، دلسا صورت روی بر هم رنگی اگر

 .شد آغاز دوباره هاپچپچ و گرفت لرزش بدنش کمی. بود نشسته سردیخون

 «دونهمی رو چیهمه! دونهمی اون»

 «!بُکشش... بُکشش»

 یهمه جواب در. ریختند اشپیشانی روی بر پریشانش گیسوان از تار چند و داد تکان را سرش

 :پرسید لرزان صدایی با دقیقه چند از بعد اما کرد؛ سکوت تنها ها،پچپچ آن

 !میگی؟.. م چی... چ -

 گفته آید؟می خوشش ها آدم هاینگاه درون ترس از که بود گفته. کرد نگاهش پوزخند با مهراد

 زمانی. بود مقابلش شخص هایچشم درون ترس عاشق بود، ساحره که موقع همان نه؟ یا بود

 توانستنمی گرفت،می را جانشان سردیخون با او و ـصید*رقـمی چشمانشان در وحشت که

 در را هایشچشم. معصومه دادندستاز قیمت به نه اما بود؛ بودن،ساحره عاشق که کند انکار

 :کرد زمزمه و چرخاند حدقه

 !رو اخیر سال یه این مخصوصاً دونم؛می رو زندگیت رازهای تموم -

*** 

 یک نام است، معروف (crystal: انگلیسی به) شیشه نام به سیاه بازار در که آمفتامین، متیل*

 بیماری ایجاد آن، روانی عوارض از یکی. است اعصاب محرک ماده این. است محرک ماده
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 که است پرخاشگری و بدبینی و شنوایی و بینایی توهمات شامل اسکیزوفرنی شبیه روانی

 وارد شدیدی آسیب خودش به شیشه از ناشی توهم حالت در شخص شود باعث است ممکن

 پدیا ویکی. انجامدمی فرد شدنبستری به هم گاهی که کند

 دهانی، عفونت پوستی، هایعفونت مثل داره؛ هم دیگه عوارض سری یه شیشه: ن.پ

 .نشدند ذکر رمان در اما... و دهان پوسیدگی

*** 

 رادان به را چیزهمه مهراد بود؟ راه آخر اینجا یعنی. کشدمی آه و کندمی نگاه آسمان به

 مساوی رادان و دایان فهمیدن که دانستمی شدند؟می سراب هایشنقشه تمام گفت؟می

 دلسا و کشندمی ممکن وجه بدترین به را او کنند،نمی رحمی هیچ دو آن! او مرگ با است

 آن جزبه که پدری و مادر رادین، با بلور، با ترسید؛می اشخانواده با شدنروروبه از. ترسیدمی

 هاآن که افرادی با شدنروروبه از. نکرد مالقات را هاآن هرگز اشزندگی اول طالیی چهارسال

 .ترسیدمی بود، کرده بدبخت را

. کشدمی وغریبعجیب هایشکل زمین روی هایشکفش کف با و اندازدمی پایین را سرش

 :گویدمی دقیقه چند از بعد اما است؛ کرده انتخاب را سکوت هم مهراد

. بودم کرده شک که بود وقتخیلی برن، لو الکی جوریهمین که نداشت امکان هامحموله اون -

 مشکوک خیلی رفتارهاش. بودیم دعواکردن درحال دائم. بودم کرده شک ارکیده به نه، تو به

 یهمه دایان طریق از که بودم مطمئن. ارتباطه در دایان با که بودم فهمیده آخریا این و زدمی

 فقط... بفرستی بود قرار رو دختر تاسی که محموله اون اما شده؛ ریزیبرنامه هانقشه این

 اصالً حواسش که بود ارکیده به حواسم دائم. رادان و تو من،. داشتن خبر محموله این از نفرسه

! رماال دعانویسا، این از شده، آشنا آناهیتا اسم به یکی با گفت بهم بار یه. نبود شماها به

 اما خندیدم؛می بهش چندساعت تا فهمیدم، وقتی. کارستون کنه کاری یه خوادمی که گفتمی

 فرضیه اون وقف رو زندگیش همه بود، گذاشته تأثیر روش شدتبه آناهیتا. بود جدی ارکیده

 آناهیتا جز اسمی هاشزنگ و هاپیام لیست توی فرستاد،می پول آناهیتا برای دائم. بود کرده

 برطرف کامالً ارکیده به شکم موقع اون. شده عاشقش که کردمنمی شک بود، پسر اگه. نبود
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. نمیشه ما کارای متوجه اصالً که گرمه دعاها این به سرش قدراون که بودم مطمئن و بود شده

 محموله! داره وجود وسط این امایی یه همیشه... اما... اما نمیره؛ لو محموله این که بودم مطمئن

 که دونستممی. کردم شک بهت که بود اونجا. شدید درگیر شیخ رابط و شیخ با شماها و رفت لو

 رو اونا بودی، بستری که چندروزی همون توی... اتاقت توی مدارک. کنیمی داری کارایی یه

 یه فقط که پارکت زیر. بودی گذاشته عجیبی جای که الحق. فهمیدم و کردم بررسی کامالً

 بغلی، پارکت دیدم جاش، سر بذارم رو پارکت خواستممی که وقتی. بود وپرتخِرت چندتا

 دیگه پارکت دوتا دیدم کنار، کشیدم که رو تختت. زنهمی لَق بود تخت زیر نصفش که همونی

 که نبود الکی دلسا، دونیمی. نبود چیزی هم اونجا اما میشن؛ کنده راحت که هستن هم

. رسهمی ذهنم به چیزهمه آخر هایلحظه چون کنه؛ پیدا ازم ردپایی هیچ تونستنمی کسهیچ

 جاهای از یکی توی رفت اشتباهی پام بود، نرسیده ذهنم به یکی این کنم اعتراف باید البته

 و کنار بندازم رو پوشکف اون تونستم بدبختی هزار با. خورد تکون کمیه پام زیر دیدم و خالی

 به هامشک که فهمیدم! دلسا چی یعنی آستین توی مار که فهمیدم. فهمیدم و دیدم وقت اون

 !بوده الکی ارکیده

 پاهایش به هایشدست لرزش. افتاد مهراد هایچشم درون نفرت یاد. لرزیدندمی هایشدست

. ترسیدمی. بودند کابوس مانند که افراد آن از شدن،توبیخ از. لرزیدمی عمالً دیگر او و رفتند

 هاپچپچ و کشید عمیقی نفس. کرد عمل ناشیانه قدراین که خودش بر لعنت نه،! مهراد بر لعنت

 اسم. بود سردخون مهراد اما شد؛می عصبی داشت دوباره. کردند شروع را کارشان آرامآرام

 :شنید را مهراد صدای بزند، حرفی خواست تا و شد تکرار سرش در آناهیتا

 بازیگر. کنی بازی نقش بهتر کن سعی اما. برممی گور به رو اینا و دونممی رو چیزهمه من -

 .کفشته به ریگی یه که فهمیدمی دوسوته نبود، احمق قدراون رادان اگه. نیستی خوبی

 از بپرسد، آناهیتا از خواستمی دلش. کشید اشپیشانی به را دستش و انداخت پایین را سرش

 چیزهمه از خواهدمی دلش. بازنشدنی گره این از اش،زندگی درون مبهم ماجرای این از. ارکیده

 تا دیگر کشید،نمی حرف او از اگر که اطالعات بمب یک. بود اطالعاتی منبع یک مهراد. بداند

 فرصت آخرین که امشب همین درست امشب، باید. بداند چیزی توانستنمی عمرش آخر
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 این از کمی توانستمی شاید. باشد کرده کمکی توانستمی شاید. پرسیدمی را چیزهمه است،

 ... .توانستمی شاید. بردارد را دوشش بر گناهان بار

 کیه؟ اون... آناهیتا -

 دل هاملکه که گفته کسی چه. زندمی یخ بیشتر اشزدهیخ قلب که کندمی نگاهش خنثی مهراد

 و زده یخ است؛ یخی قلبشان ای،ماهیچه نه و است سنگی نه! دارند ندارند؟ قلب ندارند،

 داده جا یخچال یک در را قلبشان که انگار. زنندمی یخ بیشتر هم باز اوقات گاهی فقط. تپدنمی

 :داد پاسخ سختیبه بعد، و کرد پاآنوپااین کمی مهراد. باشند

 دقیقاً و شدن آشنا باهم کافه یه توی. ایحرفهنیمه نوع از البته. دعانویس یه رمال، یه. گفتم -

 اسم به یکی طرف از آناهیتا گفت،می ارکیده که جوریاون. پرند کافه. مُرد ارکیده کافه همون تو

 که عبداهلل شیخ زنِ دخترِ به زیادی خیلی شباهت ارکیده انگار سراغش، بود اومده عبداهلل شیخ

 پست دایان اون ینقشه اینا همه که میگم بهت پرسی،می من از اگه. داشته مُرده، بچگی توی

 تنها میگه بهش آناهیتا میشه، خوب باهم آناهیتا و ارکیده ـطه رابـ که هم مدتی یه از بعد. بوده

 بوده؛ بلد رو کارا این آناهیتا انگار*. تناسخه است، ارکیده جسم توی شیدا، روحِ اینکه اثبات راه

 اتفاقی چه دونمنمی. میشه تموم گرون خیلیخیلی براش کار این و ایحرفه صورتبه نه اما

 شیوا که دردی تموم گفت، بهم ونیمهنصفه البته خودش که جوریاون اما افته؛می ارکیده برای

 شهمه و خونه اومد افتضاح حال یه با ارکیده پیش ماهچند باشه یادت اگه! کِشهمی بود کشیده

 هاسال ببینن، رو شونقبلی زندگی یا کنن تناسخ خوانمی که کسایی. زدمی صدا رو شیوا اسم

 و شیوا مثل یکی باشه؛ دردناک و تلخ شدتبه یا شونقبلی زندگی ممکنه چون میشن؛ آماده

 هایسختی از دیده رو قبلیش زندگی که کسی کمکم که باشه خوش قدراون یا و ارکیده

 اون از و نبوده وارد چنانآن چون هم آناهیتا. کنه خودکشی و بشه خسته االنش هایزندگی

 ارکیده اما نداشتی؛ خبر تو. میشه شوکه سختی همه اون از ارکیده نداشته، خبری روحی آمادگی

 جریانا، این از قبل. باشه داشته عادی حالت تا کردهمی مصرف قرص رو موندهباقی چندماه این

 عروسک اون االن که داشته وجود وِرد سری یه توش که رسهمی ارکیده دست به عروسکی یه

 نبود، خودش دست کاراش. بود کرده دیوونه و مجنون رو ارکیده عروسک اون اما سوزوندم؛ رو
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 رد هم گردنش روی و چنگ و تیغ جای از بود پر دستاش روی کرد،می اذیت رو خودش دائم

 یه! دونهنمی کسهیچ بالیی؟ چه اما میاره؛ خودش سر بالیی یه داره که بود معلوم. انگشت

 کردی، انکارش بعدش ولی کردی؛ خودکشی فهمیدم وقتی. تو بیماری هایمایه توی چیزی

 .شدید مبتال بهش جفتتون هست، مَرَضی هر که شد تبدیل یقین به شکم

 دور ارکیده از قدراین چرا. کرد احساس را چشمانش به اشک هجوم دلسا و کشید عمیقی نفس

 آتش آن در ارکیده کند؟ محافظت او از خواستمی مثالً نشد؟ اتفاقات این متوجه که بود شده

 که کنند سرش بر خاک. نشد متوجه او و داد جان دلسا جلوی آرامآرام بود، نَمُرده سوزی

 جلوگیری هااشک ریختن از تا داد فشار محکم را لبش! است توجهبی اطرافیانش به قدراین

 !کردنمی تغییری هیچ مهراد نگاه حالت زد،می زار اگر که هرچند کند؛

 که میگه آناهیتا، پیش میره و کیه تقصیر وبرشدور هایاتفاق که فهمهمی کمکم ارکیده -

 باشه، خودش ضد بر ممکنه اتفاقا این میشه متوجه که هم آناهیتا. آب رو ریزهمی رو شپته

 فقط کنه؛ درستش تونهمی که میگه بهش بیرون، کنه شوت بازی از رو ارکیده گیرهمی تصمیم

 میره و بود شده خسته وضع این از که هم ارکیده. پرند کافه همیشگی، جایهمون بیاد که کافیه

 جزبه که اینه عجیبه، خیلی برام که چیزی اما میره؛می ارکیده و گیرهمی آتیش کافه. پرند کافه

 کردم، تحقیق اینکه از بعد اما بوده؛ آناهیتا زدم حدس اول. بوده اونجا هم دیگه نفر یه ارکیده،

 شد تبدیل یقین به من حدس جایی اما داشت؛ وجود این مورد در نظریه خیلی. بوده مَرد طرف

 شاهد مردم از خیلی کهحالیدر کردن؛ انکار رو دوم فرد وجود همه پلیس، قانونی، پزشک که

 .شدن ساکت هم اونا اما دراومد؛ کافه توی از هم دیگه فرد یه جسد بودن

 دل بر عمیقی زخم چه که ندانست و زد رحمیبی نهایت با را حرفش و کرد نگاهش کمی مهراد

 :است کرده ایجاد او

. زدمی سرباز کار این از آناهیتا چرا دونمنمی اما بمیری؛ تو که خواست چندبار آناهیتا از ارکیده -

 .نبوده تخصصیش حیطه توی شاید
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 باور توانستنمی. کند هضم را هااتفاق این توانستنمی. شد خیره مهراد به شوک با بهت، با

 یک و آلدلیت یک. دارد نیاز آلدلیت یک به که کردمی حس و بود داده ارور مغزش. کند

 !همیشه برای خاموشی

**** 

 روح انتقال یا نسخ -۱: است نوع ۴ دیگر موجودی به انسان روح انتقال یا تناسخ: تناسخ*

: رسخ -۴ و گیاه به روح انتقال: فسخ -۳ حیوان به روح انتقال: مسخ -۲دیگر انسان به انسان

 .جماد به روح انتقال

 شده کافر خدا به نسبت باشد، تناسخ به قایل هرکس»: آمده الرضا موسی بن علی از حدیثی در

 «.است نموده تکذیب را جهنم و بهشت و

 به( اندآمده وجود به اسالمی اولیة قرون از که شیعه به منسوب فرقة دو) دروزیه و نُصَیریه

 بدن زیرا شود؛می منتقل دیگری بدن به مرگ از پس نفس معتقدند دروزیان. معتقدند تناسخ

 شده پیدا اینجا از تناسخ جای به تقمّص اصطالح. نیست نفس( قمیص) پیراهن جز چیزی

 کیفر تناسخ معتقدند نصیریه. اندنپذیرفته را حیوان بدن به انسان نفس انتقال دروزیان. است

 پدیا ویکی. است عاصی ارواح

 پس دیگر جسم به جسمی از روح انتقال معنای به عرفان و فلسفه و کالم در اصطالحی تناسخ،

 عقیده تناسخ، به معتقدان میان اشتراک وجه تنها. است دنیا به آن دوباره بازگشت و مرگش از

 عقیدۀ تناسخ، سرانجامِ و نوع و علت درباره اما است؛ دیگر جسم به جسمی از روح انتقال به

 .ندارد وجود واحدی

 سرایت نیز هافرهنگ سایر به آنجا از و است هند قاره شبه تناسخ به اعتقاد ریشه ظاهر، به

 آن نادرستی بر فراوانی دالیل و ندارد سازش آسمانی ادیان هایآموزه با باور این. است کرده

 شیعه ویکی. است شده ارائه

 بیشتر مبحث این به رمان ی ادامه در دارد، وجود تناسخ با ـطه رابـ در متفاوتی هایدیدگاه

 .پردازیممی

 .رمانه در ایسوژه تنها این کنم؛نمی تأیید رو فرضیه این وجههیچ به من که توجه قابل
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*** 

. کرد مراقبت ارکیده از سالهمه این! دلسا سر بر شدنکوبیده برای شودمی پتک آخرش جمله

 هم انگار ارکیده مرگ با. داد نجاتش او و بود مرگ خطر در ارکیده بارها. نیاورد ابرویش به خم

 قصد بارها ارکیده که شنودمی حال! مُرد دلسا اما بود؛ ارکیده کردند خاکش که آنی! مرد دلسا

 نمرد؟ چرا! کردنمی تجربه را خواریوخفت این تا مُردمی کاش ای و داشته را او مرگ

 این! رقیبامون شدن رفیقامون باختیم، نکرده بازی ما! دلسا هستیم واقعی بازنده یه تو و من -

 تو اما شد؛ تموم ارکیده مرگ با بود، رادان و دایان دشمنی خاطربه شهمه که تلخی استراتژی

 میاد چی ما سر ببین خورد، گندم که روزی اون رفت آدم دست از بهشت. امرفتنی من. موندی

. اعدام من پایان بود، مرگ ارکیده پایان. خوریممی داریم که هاستسال رو مردم حق که

 !خوش پایان بشه تو پایان حداقل

 جان که کسی همان مهراد، روزی اگر کردنمی فکر وقتهیچ. شد سرازیر چشمانش از اشک

 خاطربه هایشاشک هم شاید یا. کند گریه برایش باشد، مرگ دوقدمی در گرفت، را شهاب

 نقشه سرش پشت هرچقدر باشد، بد ارکیده هرچقدر که کرد اعتراف دل در. بود ارکیده ناروهای

. شود ناراحت اندکی ارکیده به نسبت توانستنمی او باشد، متنفر او از هرچقدر باشد، کشیده

 در را او توانستنمی دیگر بود، زنده که زمانی تا دلسا و بود کوتاه دنیا از دستش ارکیده

 آورد،می فشار گلویش به بغض که طورهمان. بگوید برایش را هایشحرف و بگیرد ـوش*آغـ

 :کرد زمزمه سختیبه

 !نیست پایدار خوشی هیچ -

 .کنی پایدارش که بلدی خوب تو -

 مرگ آستانه در پسر این مرد، این. شد بلند جایش از و انداخت نگاهی ساعت به و کشید آهی

 مانند یا بود دیوانه آیا. بود خوشنود و کردمی حرکت مرگ سمتبه خودش پای با خودش. بود

 بماند، زنده اگر ندارد؛ ایآینده هیچ دیگر که دانستمی مهراد بود؟ رسیده خط آخر به دلسا

 با دوست یک مانند داشت و سپرد دلسا به را آرام. نیست منتظرش کسهیچ. کندنمی کاریهیچ

 :گفت و زد ایزهرخنده. شدمی قدمهم مرگ
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 چندسال این تو! گذرهزود که عمری و گذرهنمی که ساعتی بین کردیم گیر دلسا، دونیمی -

 دارم. درمیارم بال دارم که حالمخوش قدراین. نبودم حالخوش اندازه این به وقتهیچ زندگیم

 که هاستسال ندارم، خدا من. پرستمشمی هاستسال که کسی پیش! معصومه پیش میرم

 معصومه اما. بهتره بگیریم نادیده رو همدیگه. کرده فراموش رو من هم اون کردم؛ فراموشش

 بگم؟ چی کردی رو کارا این چرا بپرسه ازم قاضی باشه دادگاهم که فردا اگه. بود من بُت

 .داشت رو کردندفاع ارزش که جنگیدم ایمعصومه خاطربه که دونممی فقط! دونمنمی

 زندان به را او که رنگیمشکی ماشین سمتبه که طورهمان و زد رویشروبه سنگ به پایش با

 :گفت کرد،می حرکت بردمی

 بازموندن ارزش هاپرونده از بعضی. ببند رو مافیا ملکه پرونده هم تو. شد بسته ساحره پرونده -

 .بهتره بشن بسته ندارن، رو

 که ندید و رفت. ندید کردمی خفه را دلسا که بغضی و رفت. ندید را دلسا هایاشک و رفت

 هاستسال او که ندارد خبر ملکه؟ گفت مهراد. است کشانده نابودی مرز تا را دلسا هایش،جمله

 پادشاهی. است متنفر ملکه از که کندمی حکومت پادشاهی حال. افتاده زمین بر تختوتاج از که

 کرد؟می چه باید او و بسته ملکه نابودی به ـمر*کـ که

 کند؟می تمامش دلسا یا دارد ادامه هنوز تلخ استراتژی این آیا شود؟می چه قصه این آخر

*** 

 سردیخون این از دلسا. نوشیدندمی قهوه و بودند نشسته دلسا رویروبه اشکین و کارن

 دلسا ینقشه طبق و بود مالقاتشان اولین. بکند توانستنمی کاری و خوردمی حرص شانلعنتی

 شخص هر از بهتر دلسا خود که هرچند. بگیرند را مهراد و ارکیده جای اشکین و کارن بود قرار

 یقهوه اینکه از بعد. است خوابیده دیگری استراتژی چه نقشه، این پشت دانستمی دیگری

 .کرد شروع را هایشحرف دلسا شد، تمام کارن

 که هست هم مدارک سری یه. کیه زند ارسالن قاتل دونیمنمی هنوز ما گفتم، که طورهمون -

! کنه نابود رو ایران راحت خیلی تونهمی که مهمه قدراون اما چیه؛ دونمنمی وحسابیدرست من

 بکشه، رو زند ارسالن نتونست اون چون اما باشه؛ معتمد یلدا دست باید اصل در مدارک اون
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 کسیهیچ عمالً و مُرده که میشه ماهیپنج. کیه قاتل دونهمی اینکه جز نیست دستش هیچی

 بعد مدارک دادمی نشون که کردم پیدا هم مدارک سری یه من. کیه دست مدارک اون دونهنمی

 تحقیق درموردش داشتم که موقعی درست. ارکیده دست به رسیده چرخیده، کمیه اینکه از

 دست مدارک که اینه بگیرم، نتیجه تونستم که چیزی تنها. شد کشته ارکیده کردم،می

 میره و میشن محو نقشه از سریع بره، لو هویتشون که وقتی مونن،می مدتی برای اشخاصی

 و زند ارسالن ارکیده، بین شباهتی وجه هیچ کردم، فکر که هرچقدر متأسفانه. بعدی نفر دست

 مهندس، یکی دکتره، یکی. نکردم پیدا شدن کشته و بودیم مشکوک بهشون قبالً که کسایی

 اما کنیم؛ پیدا رو مدارک اون باید ما حاال و. خالفکار ارکیده مثل هم یکی عالف، و بیکار یکی

 .کیه زند ارسالن قاتل که بفهمیم باید قبلش

 را دلسا همین و بود جدی رنگشایقهوه چشمان. انداخت پایش آن روی را پایش اشکین

 :پرسید کارن. است نکرده اشتباه هیچ انتخابش در که کردمی مطمئن

 خواید؟می غیب ما از -

. بود کرده فکر آن به هامدت که بود چیزی دقیقاً. بست نقش دلسا صورتی لبان بر پوزخندی

 .دهند انجام را کار این توانستندنمی هم اجنه حتی

 دستش به کنهمی مجبورم داره که سالهیک رئیستون که خواممی رو چیزیهمون درست نه؛ -

. مُرد یلدا که کردممی پیدا داشتم رو زند ارسالن قاتل رفتم، مدارک اون قدمییک تا من. بیارم

 !باشید نداشته هم رو فاصله قدم یک همون باید شما اما داشتم؛ فاصله قدم یک فقط من

 اون مهمه؟ قدراین چرا زند ارسالن این اصالً! مدارک قدمی یه به پرید نمیشه که هیچ از: کارن

 .بوده معتمد یلدا با همکالسی یه فقط

 چند حاوی ایپوشه. داد تکان تأسف نشانه به را سرش و کرد نگاهش خنثی حالت با دلسا

 و دختر یک که را عکس اولین. ریخت میز روی را هاعکس یهمه و درآورد کیفش از را عکس

 .داد نشانشان بودند، یکدیگر کنار پسر یک

 نگاه که جوریهمون. قتله وقوع از قبل سال یک درست اینجا! زند ارسالن و معتمد یلدا -

 .ماجراست ظاهر این اما بودن؛ صمیمی خیلی کنیدمی
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 پسر دست حتی و کردندمی دعوا همدیگر با بدی طرز با پسر و دختر. برداشت را بعدی عکس

 ایران در قطعاً که بود باالمدل و لوکس ماشین یک آنجا لوکشین. بود آماده باال دختر زدن برای

 .شدمی پیدا سختیبه

 تموم از میگه ارسالن توش که هست فیلم یه دعواشون از. کننمی دعوا دارن اینجا -

 کجاست؟ دونیدمی ماجرا جالب قسمت. شده باخبر اون هاینقشه

 :داد ادامه کشیدننفس کمی از بعد و کرد مکثی

 و این دهن راحت اسمش که نیست شخصی دایان. فرستاده دایان رو یلدا که گفته ارسالن -

 .ستزنده هنوز آتش بزرگ پسر که دوننمی کمی خیلی افراد بچرخه، اون

 در را هایشدست دلسا. کشید هورت را اشقهوه هم باز اشکین و انداخت باال را ابرویش کارن

 :گفت و کرد قالب هم

 با هاسال این توی که بوده دانشجو و بیکار ساده، سالههیجده پسر یه ظاهر در زند، ارسالن -

 به پدرش کارخونه سهام درصدده و کردهمی زندگی ریختهمی حسابش توی عموش که پولی

 اونجایی تا. بوده کشور مهم افراد از یکی اون پدر! ماجراست ظاهر اینا یهمه اما بوده؛ اسمش

 از بعد مدارک، و برنمی حساب ازش همه و بوده خوب سیاست تو کارش دونم،می من که

 ارسالن. کنه صدبرابر رو نفوذش بتونه تا بوده پُل یه مدارک این. آقا همین دست میفته هامدت

 آقای مدارک، اون بدون و برداشته پدرش کار اتاق تو از رو دنبالشیم ما که مدارکی همون

 تا و کنهمی فرار پدرش یخونه از مدارک، دزدیدن از بعد ارسالن. نیست هیچی ایکسمون

 برای حتی. نشد پدرش از خبریهیچ مُرد، وقتی اما بود؛ دنبالش پدرش بود، نمرده که زمانی

 به داراییش و اموال تمام و شد سپرده خاک به یتیم بچه یه مثل ارسالن. نرفت هم سپاریخاک

 .شد بخشیده بهزیستی

 خستگی با. زد کنار صورتش جلوی از را هاآن و کرد دارشحالت و فر موهای داخل را دستش

 :داد ادامه

 .فرستاده دایان رو یلدا کردهمی فکر ارسالن که اینه مهم نیست، مهم اینا فعالً -
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 سمتبه را هاعکس. بکشد بلندتر را هایشنفس کمی که شدمی باعث و بود گرم اتاق هوای

 :زد را هایشحرف آخرین و داد هل اشکین و کارن

 فکر ارسالن اولیش؛. داره دلیل چندتا. باشه دایان دست مدارک که زنممی حدس من -

 نگشته؛ مدارک دنبال دیگه یلدا ارسالن مرگ از بعد دومیش؛. فرستاده دایان رو یلدا که کردهمی

. بسازه ایحرفه آدم یه ازش تا مسعود دست داده رو یلدا هم بعد و گرفته رو اونا دایان یعنی

 بخواد که شده کشیده کارا این سمتبه چی برای نیست معلوم نبود، یلدا خون تو کارا این

! بدتره دایان صدتا از که مسعودی زیردست کی؟ زیردست اونم. بشه قاتل و کشآدم

 .ندیدم مسعود از ترعوضی و بازـوس*هـ

 .بوده معتاد که دادن نشون هم قانونی پزشک گزارشای: کارن

 شود؛می نابود نحوی یک به هرکسی! بمانی؟ سالم و باشی لعنتی دنیای این در. زد پوزخندی

 .گونهآن یلدا گونه،این دلسا

 پدر که دونیمی کنه، آزاد رو پدرش که باشه داده رو قول این یلدا به دایان که ممکنه: اشکین

 که هرچند نداره، نفوذ کم هم دایان. شده طعمه یه خودش اظهارات طبق و بوده زندان توی یلدا

 .بودنه آتش پسر خاطربه نفوذش بیشتر

 .داد تکان را سرش دلسا

 فشار بهم خیلی دارن کنیم، پیدا رو مدارک اون باید. زد حرف چیزا این درباره نمیشه فعالً -

 .میارن

 قابل اشکین و کارن نه، یا بگوید دانستنمی. بزند را اشبعدی حرف تا کرد تعلل کمی دلسا

 داشت؟ حقیقت مهراد هایحرف آیا بودند؟ اعتماد

 :داد ادامه و آورد ترپایین کمی را صدایش

 حرف آناهیتا اسم به شخصی یه درباره. دونستمی ارکیده مرگ درباره چیزایی یه مهراد -

 نه شده پیدا جسد دوتا پرند، کافه سوزیآتش توی موقع اینکه و. تناسخه کار توی که زدمی

 .کنید رسیدگی اینم به. نامعلوم هویتش و نیست نامشخصه، که دالیلی به بنا دوم جسد. یکی
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 را زهرا حضور کرد سعی. رفت باال عمارت هایپله از دلسا و دادند تکان سری اشکین و کارن

 بود، خطربی کبریت زهرا. بگیرد نادیده بود، دلسا سیاهزاغ زدنچوب مشغول هاپلهراه کنار در که

 .دلسا برای حداقل

*** 

 ریخته دورش دارشحالت و فر موهای بود، کشیده ـوش*آغـ در را زانوهایش افسرده و خسته

 حالش به و بود داده قرار زانوهایش روی را سرش. دادمی او به ایشلخته حالت که بودند شده

 که رادانی و بود مانده او فقط. بود دادگاهش امروز هم مهراد. نبود ارکیده. خوردمی افسوس

 و تنهایی احساس قبل از بیشتر روزها این. نمانده اشنابودی به چیزی کردمی حس خوب

 .کردمی ناامیدی

 این غیرت در دلسا. برود آلمان به توانسته او که زدمی حدس رادان و نبود خبریهیچ باران از

 یک عنوان به فقط او از که فرهاد. ندید غیرتی وقتهیچ هم خودش که هرچند. بود مانده مرد

 پس! همین کرد،می نصیحت را او که بود رادین فقط.... که هم شهریار و کردمی استفاده طعمه

 حرف رفتنشراه از نپوشیدی، را کسی کفش تا گفتندنمی مگر زد؟می حرف غیرت از چه برای

 کرد؟می قضاوت را همه دلسا چرا پس نزن؟

 وحشت آینه در خودش دیدن از. کرد حرکت اتاقش آینه سمتبه و شد بلند آرامیبه جایش از

 .بود شده کثیف شدتبه که ذاتش از اش،چهره از نه کرد؛

 را پیش سالپنج یار آن هوای باز که ناآرامش قلب و کرد نامرتبش موهای داخل را دستش

 عوضی آن یاد تنهایی اوج در دقیقاً چرا! کندمی نافرمانی همیشه که قلب این بر لعنت. بود کرده

 فقط. کند عبور شود آلوده آنکه بدون هامانع این از توانستمی بود، شهریار اگر شاید افتاد؟می

 ... .بود کنارش اگر ماند،می اگر

 سالپنج این در اما دهد؛ ترجیح احساسش بر را منطق کردمی سعی همیشه بود، منطقی دلسا

 مرور از دست هاوقتبعضی که عقلی. شد عقلش پیرو و گرفت نادیده کامالً را احساسش اخیر

 و زدهیخ قلبش نبود، قلبش دلسا مشکل. کندمی بدتر را بدش حال و داردبرنمی خاطرات
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 ویرانی به را او تا و افتاده لج او با که مغزی بود؛ مغزش دلسا مشکل. بود شدهخاموش

 .گرفتنمی آرام کشاند،نمی

 ای اصالً. کند زندگی احساسبی هایآدم مانند و دربیاورد را مغزش و قلب خواستمی دلش

 نگاه زاویه هر از چرا پس است؟ حکمتی کاری هر در گویندنمی مگر! کردنمی زندگی کاش

 بیند؟نمی خودش حضور برای حکمتی کند،می

 مشت هر با. بود همین بدش حال دلیل شاید. کرد شرکت فرهاد خاکسپاری در پنهانی دیروز

 سالهشش که زمانی. آوردمی هجوم ذهنش بر خاطرات ریختند،می فرهاد قبر روی بر که خاکی

 ـدر مخـ مواد هایشانبعضی در که کردمی آدامس و گل فروختن به مجبور را او فرهاد و بود

 کوچه سر چهارراه به مدرسه از بعد. ارکیده با همراه رفت، مدرسه به که بود سالههفت. بود

 .زندگی هایسختی و آدامس و گل فروختن سالگی؛شش خاطرات تکرار هم باز و رفتندمی

 هم شمس خاندان که هرچند. کردند سرکوب را غرورش بچگی همان از نداشت، غروری او

 در شود خار شود، بزرگ اینکه. ماند دلش در عقده یک همیشه اما نبودند؛ مغرور چنانآن

 برگزید؛ خود برای را مافیا یملکه لقب که بود همین خاطربه شاید! دشمنان یهمه چشمان

 داشتن یعقده است؛ ایعقده فردی که کند انکار توانستنمی! لعنتی یعقده همین خاطربه

 را چیزها این یهمه شد،می بزرگ اشخانواده کنار در اگر او. بودنپاک و آرامش خوب، زندگی

 نشستمی اشخانواده کنار در بخورد، غصه و بنشیند اینجا آنکه جایبه موقع،آن شاید. داشت

 .کردمی صحبت کارش محل یا دانشگاه مورد در و

 نبود؛ خاطره گذشتند، ذهنش در که هاییآن دیروز اما شد؛می تداعی ذهنش در همیشه خاطرات

 بر کشیدننفس هر با و کشیدمی نفس فقط که بود سالیششوبیست این در حالش وصف

 نفرین بود، خاک زیر حال که ایپدرخوانده بر زندگی، این بر. فرستادمی لعنت خودش

 .فرستادمی

 دلسا که فهمید او. کرد استفاده طعمه عنوان به دلسا از فقط که نامهربانش پدرخوانده فرهاد؛

 قصر در شدن،ملکه وعده. کرد را استفاده نهایت بلندپروازی این از و است بلندپرواز حدازبیش

 اما آموخت؛ دلسا به را تمام دیکتاتوری. داد دلسا به را پادشاه بدون حکومت کردن،زندگی
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 پرواز و آموخت بلندپروازی او به فرهاد. داد جانش تمام با دلسا را بلندپروازی این تقاص

 .کرد سقوط بود، شده درست قبل از که مردابی در اما پرید؛ دلسا. نیاموخت

 ارکیده، مرگِ مانند بود؛ شده ریزیبرنامه او باخت! اول همان از بود، باخته بازی این در دلسا

 .مهراد اعدامِ مانند

 لعنتی هایپچپچ که بود متعجب چقدر و بماند اتاق این در خواستنمی برخاست؛ جایش از

 .بکشانند دلسا رخ به را خودشان تا کردندمی استفاده فرصتی هر از که هاآن! نیامدند سراغش

 نشسته آنجا رادان اما بخواند؛ را ارکیده موردعالقه هایکتاب از کمی تا رفت کتابخانه سمتبه

 بر مشتی چنددقیقه، هر از بعد و کردهفرو درشتوریز هایپرونده در گردن تا را سرش. بود

 غرورش. است راه آخر باند این که دانستمی هرکسی از بهتر خودش. کوباندمی میز روی

 دلسا. پروراندمی ذهن در را او قتل ینقشه که دایانی از بگیرد؛ کمک دایان از تا دادنمی اجازه

 حوصله نه و حال نه دیگر او ارکیده، از بعد. نداشت باند این اداره برای توانی دیگر هم

 .نداشت را کاریهیچ

 :پرسید حوصلهبی و رفت دلسا سمتبه نگاهش در، بازشدن با

 داشتی؟ کاری -

. انداخت هاکتاب به نگاهی. رفت کتابخانه سمتبه و داد تکان منفی عالمت به سری دلسا

 بر را دستش. نکرد نگاهشان هم باریک که هرچند بودند؛ ارکیده موردعالقه هایکتاب یهمه

 چند و برداشت را «خاطرات قاب» کتاب. هستند عاشقانه که آمدمی نظربه. کشید رمان چند روی

 به مایل کسی کند، کتاب را خودش زندگی داستان اگر که کرد فکر این به. زد ورق را اشصفحه

 است؟ خریدن

 :گفت تمسخر با و گرفت رادان سمتبه را کتاب. کرد احساس را رادان یخیره نگاه

 !مشکلیه؟ بخونم، خواممی رو این -

 مگر گفت،می را حقیقت خب. کرد نثارش ای«دیوانه» لب زیر و نگریست او به تعجب با رادان

 .ارکیده مرگ از بعد مخصوصاً! بود معناتمامبه یدیوانه یک دلسا بود؟ این از غیر
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 که هرکسی و دایان و رادان نثار بود، بلد دشنام هرچه. بست محکم را در و آمد بیرون اتاق از

 .کرد شناختمی

 دست مدارک که بودند مطمئن هاآن. افتاد اشکین و کارن با پیشش ساعت چند بحث یاد به

 تغییر چیزی وسط این در اما. رودمی همه چشم به دودش که کشدنمی طولی و است دایان

 .شهریار تا دایان زندگی از داد؛می تغییر را همه زندگی که افتادمی داشت اتفاقی کرد،می

**** 

 وبالتون؟دست تو دارید چی خب -

 :داد جواب و زد نیشخندی کارن

 مطمئن که میشه باعث هم همین. میشه جاجابه دائم. کاناداست نیست، ایران فعالً دایان -

 هست ایهفتهچند یه فعالً اما نزنه؛ رو ردش کسی خوادمی انگار. دستش افتاده مدارک بشیم

 بود؟ چی اسمش... خواهرش. کانادا شده مستقر که

 باران؟ -

 .اونجاست اونم همون، آره -

 کارن با. باشد ضررشان بر خیلی توانستمی ایران در دایان نبودن. بود ریخته هم به چیزهمه

 تا گرفته زهرا از کسی، تا زدندمی حرف آرامآرام و بود نشسته عمارت سلطنتی هایمبل روی

 :پرسید آرامیبه دلسا. نشود هایشانصحبت متوجه رادان،

 نکردید؟ پیدا چیزی ماجرا یکی اون از -

 اما بدهد؛ او به خوش خبر کارن که داشت امید وجود تمام با و بود ارکیده قتل جریان منظورش

 .شد آب بر نقش امیدهایش تمام و داد تکان منفی عالمت به را سرش کارن

 بکشم؟ راحت نفس یه من و بشه تموم ماجرا این میشه کی -

 بر عالوه! دیگر داشت خبر حتماً! است؟ حرام برایش کشیدننفس که داشت خبر! راحت؟ نفس

 از و دایان سروتهبی هاینقشه از رکود، این از بودند؛ شده خسته هم اشکین و کارن دلسا،

 .باران هایزنیهمبهدو از رادان، سکوت

 :زد لب بعد و نیست آنجا کسی شود مطمئن تا انداخت پلهراه به نگاهی کارن
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 رادان اینکه مثل. ایران گردهبرمی دایان دیگه یهفته! دلسا میشه تموم چیزهمه دیگه یهفته -

 .میشه متمو چیزهمه رادان، دیدن بره وقتی. خواسته کمک ازش

*** 

**** 

 !است برگشته ورق: هفتم فصل

 شده بازی این حکم»

 باختن شاهی به را دل

 شدن سربازی که یا

 ساختن بیبی عشق با

 شودمی الزم سخت بریدندل

 .تلخ چه گاهی

 دستی آن از وای

 «!انداختنتک به مجبوری که

 پیچیده دیگر هم در کارها یهمه. کارن تا گرفته دلسا از نبود؛ کسهیچ برای خوبی روز امروز

 که هرچند آمد؛نمی خوشش چیزیهیچ از آمد،نمی خوشش کردنحل از معما، از دلسا و بود

 .بودند بریده بدبختی و معما با را زندگی این ناف گویی. معما بود شده تلخش زندگی سراسر

 ایران به دایان داشتند انتظار همه. بود ریخته هم به را هاآن معادالت تمام ترکیه به دایان رفتن

 او از چقدر دلسا و بود جلوتر هاآن از قدم یک همیشه او! نشد دایان الکی که دایان ولی بیاید؛

 پیش رفته باران بود گفته کارن. کند باور خواستنمی که بود شنیده نیز چیزهایی! بود متنفر

. گرفت باال گوشش در هازمزمه و بود شوک در چندساعتی دلسا. دایان عزیزش، بزرگ برادر

 دورش که بود نامرد آدم هرچه بر لعنت و بزند دستییک هاآن به گونهاین باران نداشت امکان

 !ریخته

 کنار موضوعی با کردمی سعی اما شود؛می چه ماجرا این آخر بزند حدس توانستنمی دلسا

 !مرگ با بیاید؛
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 سرش بر دنیا دید، را بارشتأسف نگاه وقتی! دوسال از بعد رفت؛ پزشکش پیش به صبح

 دلش. شدمی پتک یک آخر در و چرخیدمی و چرخیدمی ذهنش در دکتر هایحرف. شد خراب

 کرد، گریه مهراد کنار که موقعآن از. نبود بلد ریختناشک اما کند؛ گریه جاهمان خواستمی

 .نداشت اهمیت برایش چیزهیچ دیگر که هرچند نریخت؛ چشمانش از اشکی دیگر

 برایش. خواستنمی دلسا اما باشد؛ درمان تحت باید که بود گفته دکتر! کرده پیشرفت بیماری

 برای شود؟ درمان کسی چه برای. شود درمان خواستنمی او شده، چه نداشت اهمیتی

 قسم که بنیامینی برای کرده؟ فراموش را او داشته، قبل در که ایعالقه برخالف که شهریاری

 باشد؟ داشته امید کسی چه به کسی؟ چه برای کشد؟می را او روزی خورده

 زیبا ایکلمه باشد، شده دچار وحشتناکی بیماری به که کسی برای اول نگاه در شاید درمان؟

 او. نبود امید دلسا برای درمان اما ایستادن؛ دوباره به شدن،خوب به امید باشد؛ امید یک. باشد

 که نبود کسی دلسا اما داشت؛ درمان اگرچه اشبیماری. خواستمی حامی خواست،نمی امید

 به رو که او. دانستنمی خورد؟می دردش چه به درمان اصالً. شود درمان که کند تحمل بتواند

 خواهد؟نمی را حضورش کسی وقتی دهد نجات را خودش تا کند تالش چرا بود، ویرانی

 سالیک این در که ایخانه همان. دید خانه در جلوی را خودش اما رفته؛ راه چقدر دانستنمی

 کامیون یک حال که ایخانه. برد پناه او به بنیامین از فرار برای و بود کرده قبول را حضورش

 داخل و کرد باز کلید با را در. شد دلسا تعجب باعث و بود کرده پارک پارکینگش جلوی بزرگ

 نگاه. بردندمی کامیون داخل به و کردندمی جاجابه را وسایل تند و سریع کارگر چند. شد

 بهت با بود، تمیزکردن مشغول آشپزخانه در که زهرا دیدن با و کشاند اطراف به را متعجبش

 :پرسید

 !خبره؟ چه اینجا -

 به سری. شد خیره دلسا به و انداخت ای گوشه بود دستش در که را ایکهنه دستمال زهرا

 نگاه پذیرایی و حال به دلسا. شد هاکابینت تمیزکردن مشغول دوباره و داد تکان تأسف عالمت

 از بیرون به را هایشقدم! نبود درست چیزیهیچ اصل در. نبود درست اینجا در چیز یک. کرد
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 داخل کمدهای و تخت ناهارخوری، میز صندلی، میز، سلطنتی، هایمبل تمام. کشید آشپزخانه

 .بردندمی بیرون به را هاآن یکدیگر کمک با کارگر هشت و بود گرفته جا بزرگ هال در هااتاق

 خبر چه اینجا. رفت زدمی حرف شخصی با و بود ایستاده خانه از قسمتی در که رادان سمتبه

 خبر او به کسی نباید نبود؟ آدم او مگر کند، خفه دستانش با را رادان خواستمی دلش بود؟

 است، ظهر از بعد شش ساعت که حال و رسید کارهایش به و بیرون بود رفته صبح داد؟می

 این نکند که ترسید. بود شده رو آن به رو این از خانه کل چندساعت همین در ولی بازگشت؛

 :پرسید بهت با و شد رادان نزدیک. است مزخرفش بیماری از ناشی توهم یک هم

 شده؟ چی! خبره؟ چه اینجا -

 و خوردندمی چرخ یکییکی ذهنش در سؤاالت. شد بیشتر دلسا بهت که زد پوزخندی رادان

 مهراد تنها که رازی آن از بود فهمیده نکند بود؟ شده باخبر نکند. انداختندمی دلش بر ترس

 به هرگز جاسوسشان خواهرِ آن و برادر دو این شدمی گونه،این اگر کند؟ کشفش توانست

 مرگ با بود نتوانسته هنوز دلسا و کشتندمی ممکن نحو بدترین به را او. کردندنمی رحم دلسا

 .بیاید کنار

 !زیاده که خبر -

 زیبا شکستنی و قیمتی وسایل تکه کنار از و کرد کج را سرش. پریدمی چپش چشم پلک

 از ای گوشه در که مویی طره کرد، قالب هم در را دستانش. ایستاد رادان کنار و گذشت

 :گفت ظاهری سردیخون با و انداخت کنار را بود اشپیشانی

 سالهیک که منی به نباید! کنیمی تخلیه رو خونه داری! چیه؟ خبرها این که بدونم نباید من -

 قبل از آدم کوچه؟ تو بمونم؟ کجا باید من نمیگی بگی؟ چیزی کنممی زندگی خونه این تو دارم

 !میده چیزی خبری یه

 هایلب با که بود دوخته چشم رادانی به فقط توجهبی او اما خورد؛ می زنگ مدام اشگوشی

 گویی رسید؛می نظربه ترشکسته بسیار قبل از که رادانی. کردمی نگاه او به شدهدوختههمبه

 این افراد تمام مانند هم او سوخت، او حال به دلش اندکی دلسا. باشد باخته را اشزندگی تمام
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 بود مانده سالن در که مبلی تنها روی رادان. شد تلخ اشزندگی که بود بازیچه یک استراتژی

 :گفت و نشست

 رو کاراطلب پول بتونیم تا فروختم رو شرکت و وسایل امالک، همه. کردم ورشکستگی اعالم -

 .بدم

 پارکت روی نبود، نشستن برای جایی چون. کرد نگاهش گردشده هاییچشم و بهت با دلسا

 از بیشتر رادان هایحرف. شدمی منفجر داشت مغزش. داد تکیه دیوار به و نشست سرد های

. داشت لعنتی باندِ این در کار عالمهیک هنوز بود، نکرده پیدا را مدارک هنوز او. بود او ظرفیت

 هم لحظه یک حتی دلسا که بود استراتژی این کجای دیگر این کرد؟می چه داشت رادان

 کند؟ اشبینیپیش بود نتوانسته

 پیشرفت شدتبه پیش چندسال تا ما. ریخت هم به چیزهمه یهو نه؟ عجیبه خیلی: رادان

 ...االن اما داشتیم؛

 خیالش اندکی رادان حرف یادامه اما بود؟ فهمیده یعنی. شد حبس نفسش دلسا و کشید آهی

 :کرد راحت را

 برای. میرم ایران از برم، خواممی فقط من. نیست مهم برام هم زیاد کیه، تقصیر دونمنمی -

 راه منو که هست جایی یه باالخره دونمنمی. ترکیه برم هم شاید آلمان، گردمبرمی! همیشه

 .بدن

 را خودش داشت اشگوشی. بود خط آخر دیگر که رادانی به سپرد گوش و بست را چشمانش

 کسهیچ لحظه این در خواستنمی. کرد ریجکت بیندازد، شماره به نگاهی آنکه بدون. کشتمی

 .شود مزاحمش

 مهراد به دارم! ویرونی به نابودی، به رسیدم که وقتهخیلی دلسا، نیست خوب حالم من -

 که شدمی کاش ای. ترسیدمنمی مرگ از. بودم اون جای من خوادمی دلم کنم،می حسادت

 نکرده خودشون هایدست آلت و بازیچه رو من پدرم و دایان که زمانی اون به گشتمبرمی

 شد؟ طوریاین چرا. کردممی بازی باران و دایان با خودم بچگی توی و بودم پاک هنوز بودن،

 هیچ که کرد تربیت بچه تاسه بابام کرد؟ خودش مثل هم رو ما و شد جوریاین یهویی بابام چرا
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 پیدا دیگه کسهیچ توی که چیز هزارتا و عوضی دورو، قاتل، نمیشه؛ پیدا توشون مثبتی نکته

 .نمیشه

 :گفت و شد کج پوزخند به لبانش

 !زدیم دور هم رو خودمون ما بزنی، دور رو خدا بارهفت باید بشی حاجی اینکه واسه حتی -

 :آورد خود به را او کارگری صدای. کرد کج را سرش دلسا

 بدید؟ رو کنارتون گلدون اون میشه خانم؟ -

 خیره رادان به دوباره بعد و داد کارگر هایدست به و برداشت را ظریف ایشیشه گلدان دلسا

 از تا گیردمی تصمیم رادان که داشته خبر قبل از او رفته؛ ترکیه به دایان چرا فهمیدمی حال. شد

 شاید. نداشت ایاجازه چنین حقیقتاً اما بگیرد؛ را رادان جلوی خواستمی دلش. برود ایران

 نبود؛ باخبر ازشان هم دلسا روح حتی که بود ایمحرمانه هایاستراتژی همان جزو رادان رفتن

 نتوانست کند، پیدا را زند ارسالن قاتل بود نتوانسته. گرفتمی آتش داشت دلش اعماق در ولی

 باید همیشه مگر کنار، به هااین یهمه اصالً. ارکیده مرگِ انتقام بگیرد، را اشخانواده انتقام

 برایش را نحس زندگی این که کسانی از را انتقامش خواستمی او گرفت؟می را دیگران انتقام

 قدرهمان نداشت؛ فرقی چندان او با وروزشحال که بود رادانی کنار حال ولی بگیرد؛ زدند رقم

 .ویران قدرهمان نابود،

 چرا دونمنمی. دلسا باشی داشته خوبی آینده تونستیمی افتادی،نمی خالف کار تو اگه تو -

 همیم، شبیه خیلی تو و من. داشتن لج اول همون از باهامون انگار. شد جوریاین ما سرنوشت

 با بجنگ قدراون. بده ادامه رو خوایشنمی که راهی میگن حاال. کردن مجبورمون و نخواستیم

 افتیممی تهش که دونیممی خوب خیلی و مرگ سراشیبیِ توی افتادیم. بمیری تا سرنوشت این

 وپاموندست چی کشیم؟نمی کنار رو خودمون چرا. دیممی ادامه احمقا مثل بازم ولی پرتگاه؛ ته

 شدن، غرق خودشون و بدن نجاتت کردن سعی تو یخانواده! هامونخانواده بسته؟ رو

 غرق همراهشون هم خودم که بدم نجاتشون خواستم و شدنمی غرق داشتن من یخانواده

 .شدم
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 این در حضورش سالیک اینکه کرد؛می فکر چیز یک به فقط رادان هایحرف به توجهبی دلسا

 تلخ استراتژی این چرا داد؟می دست از باید را ارکیده فقط منفعتی؟ هیچ بدون بود؟ الکی باند

 دایان، که دانستمی خوب بروند؟ نابودی به رو تکتک همه باید چرا رسد؟نمی پایان به لعنتی

 وجود مرد این درون سوزیدل نام به چیزی مگر اصالً. کندنمی رحم او به کشت، خواهد را رادان

 دایان دست به رادان مرگ آخرش که نداشت شک دلسا و بود دشمن هم برادرش با او داشت؟

 رادان اگر. کرد جهنم را دلسا زندگی که طورهمان کشت، را دلسا یخانواده که طورهمان است؛

 کسی کند؟ مواظبت او از که بود کسی. شدمی بازی این یمهره تنها درحقیقت دلسا مُرد،می

 به یا جهنمی، دنیای این در وتنهاتک دلسا! نبود کسهیچ! نبود باشد؟ گاهتکیه بتواند که بود

 دلسا مانند کسی برای خوشی پایان. کردمی خالص را خودش یا شدمی کشته کسی دست

 !هرگز نداشت، وجود

 باشد، همراه خوش پایان با که نبود سالشش زیر کودکان مخصوص داستان کتاب یک این

 تلخ هم باز کند، شیرینش هم زوربه بخواهد اگر حتی. است تلخ همیشه زندگی! بود زندگی این

 .شودمی

. کشید عذاب فقط و نکرد زندگی که دلسا مانند کسی برای هم آن! است نحسی کلمه... زندگی

 هایشاشک کردنپاک و کردنگریه حوصله حتی حقیقتاً اما خواست؛می حسابی گریه یک دلش

 .بیاید بیرون بازی این از و ببازد خواستمی فقط. نداشت را چیزیهیچ حوصله. نداشت را

 این از ترنابود را دلسا خواستمی و برگشت سرنوشت یورقه. است بازی این یمهره تنها او

 از بهتر چیزی چه. کند خالص را خودش باید که دانستمی خوب دلسا و بکند هست، که چیزی

 که برای دلسا گرفت؟می دستش در را رفتارش کنترل داشت آرامآرام که لعنتی بیماری این

 !کسهیچ نبود، کسی دیگر کرد؟می زندگی باید

 طالیی چهارسال در. بود کسی همیشه. بود نکرده تجربه را پناهیبی وقتهیچ حالتابه

 نصیبش ماشااهلل هزارتا کشید،می که نفسی هر با بود، خوشبخت بود، خانواده کنار اشزندگی

 برای است؟ نحس سیزده که گفته کسی چه. بود چهارسال فقط اشخوشبختی عمر اما شد؛می

. آورد دوام اما کشید؛ زجر سالگیبیست تا آن از بعد. است ترنحس چیزی هر از چهار دلسا
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 را بلور داشت، را شهریار. بود رسیده خوشبختی قعر به بود، کرده پیدا را اشخانواده وقتی

 وارد هم باز. باخت هم باز. خورد شکست هم باز. داشت را همه. داشت را رادین داشت،

 .نهاد قدم بود شده آغشته تلخی به که جدیدی استراتژی

 :گفت گذشت، سرش در که افکاری این تمام با

 سرپناه یه بدون خونه، این بدون تو، بدون من کنم؟ کارچی من رادان؟ چی من پس... پس -

 !هست بینمون که دشمنی وجود با حتی کنی؛می کمکم که دادی قول بهم تو رادان؟ کنم کارچی

 کردنفوت با اما داشت؛ تردید بزند خواستمی که حرفی برای انگار ماند؛ اشخیره رادان نگاه

 :آمد بیرون دهانش از حرفش نفسش،

 .ایران برگشته بنیامین -

 آخر گفت رادان که حرفی! بود مسخره. شد خیره رویشروبه سردخون رادان به شوکه زده،بهت

... اصالً بود؟ برگشته بنیامین ندارد، سرپناهی واقعاً که موقعاین در! االن؟ دقیقاً! بود مسخرگی

! نمایشی مرگ آن... که بود پیش سالیک همین است؟ زنده او که داندمی کجا از بنیامین اصالً

 کرده تضمین هاآن! نداشت امکان بود؟ رفته باد بر همه... خودشان مخصوص هایفریب آن

 درست را چیزهمه که بودند گفته هاآن. است زنده دلسا که فهمدنمی هرگز بنیامین که بودند

 نشناس؟وقت حد این تا آدم آخر بود؟ بازگشته چه برای بنیامین حال. کنندمی

 تلفنش. نگریستمی او به بهت با فقط دلسا و کردمی دود سیگار ظاهری سردیخون با رادان

. شدمی متوجه را چیز یک فقط دلسا درحقیقت اما کند؛ توجه جلب تا زدمی آتش را خود داشت

 برادرش از خواهر دنیا کجای در مگر آخر ترسید؟می بود برادرش که بنیامینی از که بود احمقانه

 که نبودند آدم اصالً هاآن گرفت؛می فاکتور کامالً را دایان یخانواده که هرچند ترسد؟می

 .بیاورد حساب به بخواهد

 آرامش برگشته؛ دلسا برای ورق. کندمی آغاز را خطرناکی هایبازی دارد سرنوشت چقدر که آه

 .بازگشته بنیامین... حال و رفته

 سیگار دهمین و بود داده تکیه دیوار به هم هنوز دلسا. بود شده خالی خانه بعد ساعت یک در

 :زد لب و انداخت سیگار خالی پاکت به نگاهی افسوس با و کشید آهی رادان. بود سوخته رادان
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 !شیم خفه باید ابد تا دیگه -

 ابد؟ تا -

 !ابد تا -

 و تاپلپ کیف یک مشکی، چمدان یک. زد تن بر را اشبهاره کت و شد بلند جایش از

 به را نگاهش آخرین. بود اخیر چندسال این در او هایدارایی تنها ورقه، سه حاوی چکیدسته

 :گفت افسوس با و داد قرار دلسا کنار ها،پارکت روی را خانه کلید و انداخت دلسا

 !باش آدم فقط باشی؛ فرشته که نیست هم نیاز نیست، بهشت اینجا -

 روی چرخش کمی مکث، کمی. کشید خود با همراه را چمدان بعد و رفت تر جلو قدم چند

 .چندساله نفرت دلیل بعد و کفش پاشنه

 کردممی فکر اوال. کنیمی رفتار طوریاین چرا دونستمنمی بود، نامشخص برام تو نفرت دلیل -

 تا. حرفاست این از تربزرگ قضیه نه، فهمیدم مدت یه از بعد اما دونی؛می خودت رقیب رو من

 بهت. گرفت ازت رو زندگیت گرفت، ازت رو تخانواده دایان گفتی گفتی، پیش چندوقت اینکه

 اما بدم؛ باید من رو دایان کارهای تاوان که دونستممی پیش وقتخیلی از من میدم، حق

 خاطربه نیست، تخانواده خاطربه من نفرت. نبود مشخص تو به من نفرت دلیل وقتهیچ

 !خودته

 سردیخون چشمانش. شد خیره نگریستمی او به کنجکاوی با که دلسا به و زد پوزخندی

 را عمیق نفرتی نگاهش، اعماق در توانستمی دلسا حال و بودند داده دست از را خودشان

 .شدمی افزوده آن شدت به گذشت،می هرچه گویی که نفرتی. کند مشاهده

 شده مفقود ماشین سرنشین یجنازه. شد منفجر سرنشین یه با ماشین یه پیش، سال یک -

 اما کرد؛ وجورجمع سریع رو قضیه پلیس. کیه هویتش که شدن متوجه وسایل از تنها و بود

 تو که شمسی بانو! شمس بانو اسم به. قبر توی گذاشتن دیگه شخص یک اسم به رو جنازه

 من که کسی. بود ستاره یجنازه... جنازه اون و! منه رویروبه االن اما شده؛ کشته تصادف

 !کوچیک خیلی کوچیکیه، دنیای. بودم عاشقش
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 دلسا. ببیند را دلسا العملعکس تا نماند منتظر حتی شد؛ خارج عمارت از نور سرعت به و

 که تلفنش صدای. دوخت لوستر بدون سقف به را سرش و کشید ـوش*آغـ در را زانوهایش

 در جینش شلوار جیب داخل از را گوشی. رفتمی راه اعصابش روی شد،نمی قطع هم ایلحظه

 :گفت حرص با. کشید رنگسبز قسمت روی را دستش عصبانیت با و آورد

 بله؟ -

 :شنیدمی خط ورآن در را کارن صدای

 دادی؟نمی جواب رو تلفنت چرا خوبی؟ تو دلسا؟ -

 :داد جواب کارن، نگران لحن به تفاوتبی و کرد فوت را نفسش

 داری؟ کارچی -

 یک که دادنمی اهمیتی اصالً. بود توجهبی و شنیدمی تلفن پشت از را کارن یکالفه هاینفس

 و کشید تیر سرش. بود توجهبی توجهبی. شده نگرانش کسیبی سالپنج این در نفر،

 .نشنود را کارن هایحرف شد باعث که هاییزمزمه پیچید؛ گوشش در هاییزمزمه

 «...اومده بنیامین»

 کرد مشت را دستش! لعنت مزخرف، بیماری این به لعنت. داد ماساژ راستش دست با را سرش

 .گویدمی چه کارن که شنیدنمی اصالً. کوباند اشپیشانی روی بر محکم و

 «!میریمی. کشهمی رو تو هم بنیامین کُشتی، رو تخانواده که طوریهمون. کشهمی رو تو»

 جمع را حواسش کمی نبود؟ کسهیچ چرا! شد خالی خانه زود چقدر. کرد جمع بیشتر را خودش

 :پیچید گوشش در کارن صدای جایش،به اما شدند؛ ترـمرنگ*کـ و ـمرنگ*کـ هازمزمه و کرد

 هامونزحمت تموم میره، ایران از داره رادان! معناتمامبه احمق یه! دلسا احمقی یه تو احمق، -

 به گرفتی، بـغل غم زانوی نشستی، خونه توی کردی؟ کارچی تو وقتاون و! میره باد بر داره

 پرکنیدهن مدرک چون بگیریم؛ رو جلوش تونیمنمی میره، داره رادان. نمیدی جواب هم تلفنت

 .نداریم

! ترس از آینده، از دلهره، از بغض، از! ترکیدمی داشت. کوباند دیوار به آرام را سرش دلسا

 بانو که هم دلسا نبود، روستا که تهران آینده؟ از ترس شهریار؟ یا بنیامین کسی؟ چه از ترس
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 را شمس بانو سراغ و ایران بیاید بنیامین اگر. هست قبرش. مُرده شمس بانو. نبود شمس

 شمس بانو یجنازه اما بود؛ شمس بانو قبر... اما... اما. دهندمی نشان قبر یک او به همه بگیرد،

 بمیرد آنکه بدون او بود، نمرده شمس بانو اصالً. بود زنده شمس بانو یجنازه. کشیدمی نفس

 .داشت قبر اما نداشت؛ کفن. داشت قبر بمیرد آنکه بدون. بود شده خاک

 کفاره هم کشیدنشنفس حتی و حضورش بودنش، بود؛ اضافی هم اول همان از شمس بانو

 دلسا بشود که نهاد کثیف دنیای این بر پا آمد؟ دنیا به چرا شمس بانو این اصالً. خواستمی

 یهمه هوای خدا گویندنمی مگر چه؟ که داشت نقش سرزمینش آلودگی در مشرقی؟

 را بندگی که داشت را ایبنده هوای خدا. دادمی حق خدا به کامالً او البته دارد؟ را هایشبنده

. نیست بلد هم را اشروزه و نماز حتی اسالم دین از که دلسایی نه باشد؛ داده انجام وکمالتمام

 مواد توزیع با داندنمی که دلسایی نه. است یادش اهلل و اکبر فقط خدا هایلقب از که دلسایی نه

 جلوی را نفر یک خودش دستان با که دلسایی نه. کشانده مرگ کام به را چندنفر ـدر مخـ

 یصحنه از ارکیده با را مژده و یگانه یاسین، کشت، را کیمیا که دلسایی نه! کرد پرت ماشین

 زمزمه است؟ دستانش روی بر چندنفر خون. است خودش نوبت حال و کرد محو روزگار

 رو خودت چرا! تو بدبختی چقدر عزیزم،»: پیچید گوشش در تأسف از پر لحنی با شخصی

 «!دیگه کن تمومش کنی؟نمی خالص

: پیچید گوشش در دوباره شیطانی قهقهه صدای اما داد؛ تکان راست و چپ سمتبه را سرش

 و من شی؟ خالص دستم از تونیمی وپاافتادهپیش کارای این با که کنیمی فکر! برات بمیرم»

 «.توام من منی، تو! یکیم تو

 :کرد زمزمه لب زیر چندسال این در باراولین برای دلسا

 .شه تموم تا کات بگو! کن تمومش... خدا -

 گاهی اما است؛ زیاد صبرش. کند می سکوت همیشه کند،می نگاه همیشه. هست همیشه خدا

 ... .را دلسا مانند خطاکار هایانسان. کندمی پشیمان دنیاآمدنشانبه از را ها انسان اوقات

 :آمد خودش به کارن، فریاد صدای شنیدن با
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 دنبال رو ما وقت همه این! یلدا دست نه بوده، دایان دست نه مدارک اون! نه نگو احمقی میگم -

 خارج ایران از داره هم االن. بوده رادان دست مدارک اون یهمه. بودن چرخونده نخودسیاه

 رادان مدت تموم! دلسا بخوری گرم زمین به. دایان دست رسهمی صاف. ترکیه میره و میشه

 .نرفت سمتش به فکرمون هم لحظهیه حتی و رفت می راه راستراست چشممون جلوی

 :کرد زمزمه بهت با

 !میگی؟ داری چی -

 برای دلسا و شد قاتی فریاد با قهقهه صدای. انداخت نحیفش اندام بر لرزه کارن فریاد صدای

 یک در وتنهاتک که حاال مخصوصاً ترسید؛ خطرناکش بیماری این از هامدت از بعد باراولین

! مشرقی بانو مُردی، تو»: بود کنارش انگار شنید؛ را بنیامین صدای. بود مانده درندشت خانه

 «.کن فرض مُرده رو خودت

 به ترسیدمی. چرخاند خانه دورتادور را نگرانش و سرکش نگاه و شد بلند جایش از شدت با

 کارن و کردمی احساس نزدیکش در دیگری هروقت از بیشتر را مرگ. برساند آسیب خودش

 :کردمی صحبت خودش برای

 دادی،می جواب زودتر رو المصب تلفن اون اگه لعنتی. پریده دستمون از! رفته مدارک -

 !نره تا بگیری رو جلوش تونستیمی

 خشونت با و رفت ویال ورودی در سمتبه سرعت با. برداشت را کلید و زد چنگ کیفش به

 لب زیر لعنتی. نشد باز در هم باز اما کشید؛ هم باز. نشد باز اما کشید؛ پایین به را دستگیره

 زمزمه لب زیر و کرد نگاه کلید به تعجب با. شدنمی قفل وارد ولی کرد؛ قفل داخل را کلید و گفت

 :کرد

 !کرده زندانی رو من رادان... کارن -

 :شد تعجب از پر کارن صدای

 !میگی؟ داری چی -

 :کشید فریاد حرص با و کوبید چوبی در به مشت با
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 متوجه احمق من چطور! کرده قفل روم رو در. گذاشته تنها درندشت ویالی این توی رو من -

 .خورهنمی مفت درد به که بهم داده کلید یه الکی نشدم؟

 :کرد زمزمه حیرت با و انداخت نگاهی قدی هایپنجره به

 !زده حفاظ رو هاپنجره یهمه عوضی -

 کمی بزرگ عمارت یک در تنهاماندن. بود مانده تنها ویال این در او. لرزید خود به ایلحظه

 به که کسی برای اما باشد؛ ایوسیله هر از خالی که زمانی خصوصاً رسید؛می نظربه ترسناک

 .شود مرگ به منجر توانستمی تنهایی بود، شده دچار دلسا بیماری

 ریش به دارد باال طبقه در شخصی کردمی احساس. دوخت اطراف به هراسان را نگاهش

 :نالید آرام. کرد می احساس را بنیامین حضور. خنددمی اشنداشته

! بکشن منو خوانمی ست،خونه توی یکی. بیا زود پرستیمی هرکسی رو تو! خدا تورو... کارن -

 !کارن اینجاست بنیامین. بکشن رو من خوانمی که دونممی

 :بود اضطراب و ترس از پر کارن صدای

 دلسا. نشو بلند جات از شنیدی و دیدی هرچی خواهشاً. بشین گوشه یه برو االن دلسا -

. گوشات رو بذار رو دستات شنیدن از کشیمی عذاب داری کردی حس اگه حتی شنوی؟می

 و بیارم کلیدساز یه میرم. رسونممی رو خودم زود من. نکنی گوش چیزیهیچ به کن سعی

 شنوی؟می الو؟. بکشه طول ساعتنیم ممکنه. میام سریع

 :کشید فریاد ترس با نشنید، دلسا جانب از صدایی وقتی

 !دلسا بده جواب الو؟! دلسا -

 :کرد تزریق وجودش بر را آرامش دلسا لرزان صدای

 !لطفاً! بیا زود -

 را سرش. کشید ـوش*آغـ در را زانوهایش و نشست اشقبلی جای در. کرد قطع را تماس و

 ذهنش تا کردمی زمزمه آمدمی ذهنش به که هرچیزی خودش برای و گذاشت رویشان بر

 اما کند؛ جلوگیری بودنشعصبی از بتواند تا دادمی تکان را خودش کمی. نکند پردازیخیال

 .شوندمی واقعیت هم هاخیال بدترین اوقات گاهی نیست؛ خیال که چیزهمه
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 .دلسا سالم -

 :کرد زمزمه لب زیر و گذاشت هایشگوش روی بر را دستانش

 !لعنتی توهم این بازم... بازم -

. فرورفت خود در و کشید ـوش*آغـ در بیشتر را زانوهایش. نشسته کنارش شخصی دکر حس

 توانستمی خوبیبه و بود روشن هنوز هوا. بود توهم یک فقط این داد؛می گوش نباید نه،

 هایلباس و شرقی کامالً ایچهره با سالش،وسنهم دختری. ببیند را کنارش شخص

 دلسا صورت متوسطش رنگمشکی چشمان و بود بافته را رنگشایقهوه موهای. وغریبعجیب

 :پرسید تعجب با و انداخت می هاآشامخون یاد را دلسا سفیدش پوست. بود گرفته نشانه را

 !هستی؟ کی تو... تو -

 باشد، داده دست از ناگهانی را اشخانواده اعضای تمام که گویی غمگینی، بسیار لحن با دختر

 :داد پاسخ

 .آناهیتا -

 کام به را ارکیده فطرتپست ملعون این دختر، این. پیچید سرش در مهراد هایحرف تمام

 :شنید را آرام نجوایی. فرستاد مرگ

 «.نگفتی نگی! ها اومده پیش فرصتش ببین، بگیری؟ ازش رو انتقامت خواینمی»

 اما بزنم؛ حرف باهات خواستممی میده، بهم خوبی حس دیدمت اینجا اینکه... دونیمی: آناهیتا

 چیزهمه تو به باید من ولی کنم؛ صحبت باهات تا ذاشتننمی. کردمنمی پیدا رو راهش حقیقتاً

 رو آناهیتا هنوز اما کنن؛ محو بازی از خوانمی ارکیده مثل هم رو من. بمیرم اینکه از قبل بگم، رو

 .پایین کشممی سرم پشت رو همه مرداب، توی برم اگه من! نشناختن

! ارکیده بود، مهم چیز یک برایش فقط. نه یا بمیرد آناهیتا که نبود مهم حقیقتاً دلسا برای

 دیگر. شد خیره آناهیتا به حرفی هیچ بی. بود بـرده گور به را رازها تمام مرگش با که ایارکیده

 بیماری این. بیاید بیرون خلسه این از خواستنمی دلش اما زده؛ توهم که بود شده متوجه کامالً

 شاید کرد؛نمی رها راحتیبه گرفت،می ـوش*آغـ در را خود هایطعمه که زمانی عجیب،

 .نکند رها گاههیچ
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 منِ. نیستم هم کنیمی فکر که هرچی و دعانویس. نیستم ساحره نیستم، جادوگر من: آناهیتا

 تناسخ حسابیه،آدم کردممی فکر که نفر یه پیش کردنخرجپول با جلسه چند عوضی منِ لعنتی،

 کار این انجام باریک با گفت. داد وعید و وعده بهم! گرفتم یاد که کردممی فکر البته گرفتم؛ یاد

 .میشی ایحرفه

 :داد ادامه حرص با و کرد مشت را دستانش

 برگردونم رو ارکیده خواستمنمی خودم جون به! کنم امتحان ارکیده رو خواستنمی دلم من -

 بهت بخوای پول هرچقدر گفت پیشم، اومد عبداهلل شیخ اسم به یکی اما قبلیش؛ زندگی به

 خواستممی هرچی عبداهلل شیخ. شدم وسوسه. نه یا شیواست دختره، این ببین فقط میدم،

 چه گفتم بهش و زدم حرف مورد این در ارکیده با چندبار. بود راضی هم ارکیده و کردمی فراهم

. بود دیگه جای یه حواسش کالً دختره اما کردم؛ شآماده خودم خیال به. بیفته قراره اتفاقایی

 هست که اینی از تربدبخت کن کاری یه میاد، بدم ازش بمیره، دلسا کن کاری یه گفتمی بهم

 دعای چندتا اینکه تا. داشت دشمنی باهات بدجوری اما بود؛ چی تو با مشکلش دونمنمی. بشه

 هم ارکیده. شه بسته دهنش اینکه برای فقط کنه؛می اثر دیگه چندوقت گفتم و خوندم الکی

 که بود نمونده بیشتر جلسه چند. خودمون هایمبحث به برگشتیم دوباره و شد راحت خیالش

 رو عبداهلل شیخ دایان که بود فهمیده بود، بـرده بوهایی یه. حرفا این و خوامنمی گفت. زد جا

 شیخ نمیره، یادم از نحس روز اون وقتهیچ. بده لو رو چیهمه خواستمی فرستاده، سراغش

 .کنی اجراش امروز همین باید گفت و پیشم اومد عبداهلل

 گریه آناهیتا که شدنمی باورش. رسیدند اشچانه به و دادند ادامه را خود راه هایشاشک

 صورت روی بر را دستش آناهیتا. نگریست او به بادقت و کرد خم را سرش کمی. کندمی

 :گفت بغض با و کشید زیبایش

 چه که فهمیدممی چه ابله منِ! داره نحسی یگذشته چه ارکیده دونستممی چه احمق منِ -

 اما کردم؛ تموم رو کارم فکر بدون شد، بد حالش کارم تو وقتی. زدم بهش بزرگی صدمه

 عذاب اون کردممی تموم خدا به گفت،می اگه. نگفت بهم. بود دیده رو هاصحنه بدترین ارکیده

 از کار که فهمیدم وقتی احمق منِ. شدمی بدتر روزبهروز حالش. کرد سکوت و نگفت. رو الیم
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 تالش کردم، سعی خیلی. بود شده غرق خودش قبلی زندگی تو کامالً ارکیده و بود گذشته کار

 قسم کی به...نشد اما کنی؛ فکر که هرچی با دعا، با هیپنوتیزم، با. کردم کمک دوستام از. کردم

 و خواب همین توی که ترسیدمی دایان و شدمی نابود کالً داشت ارکیده! نشد بخورم؟

 رفتن. شد کاربهدست دوباره عبداهلل شیخ همین برای بیرون؛ بپره دهنش از چیزی یه بیداریاش

. کرد تغییر شوننقشه چرا دونمنمی اما بمیره؛ عبداهلل نبود قرار. سوزیآتیش اون و پرند کافه

 گرفته رو دامنم شَرّش که بود نگشتنم مثالً همین البته. گشتمنمی شر دنبال چون نشدم؛ پیگیر

 خواستمنمی کن باور... دلسا ولی دارم؛ ـناه گـ حس شدم، ـس*نجـ که کنممی حس و

 حاال و بیرون کنن شوت بازی از رو ارکیده که اینه واسه شهمه دونستمنمی. بشه جوریاین

 .ترمزرنگ ازشون من اما بیارن؛ من سر خوانمی رو بال همین دقیقاً

 تصمیمی در و بود شده خیره ارکیده مرگ عامل به دلسا. انداخت پایین را سرش و کشید آهی

 .فشرد محکم و برد آناهیتا گردن سمتبه را دستانش نداشت، دخالتی اصالً عقلش که

 

 

. کردمی محدود را آناهیتا تنفس راه توانست،می که جایی تا او. بود آناهیتا کُشتن دلسا قصد    

 او نگذارد و بدهد دستانش به بیشتری فشار تا کردندمی تشویق را او نجواها و هازمزمه همان

 وحشتناک هایسرفه و درآمد کبودی به آناهیتا سپید صورت رنگ که نکشید طولی. بکشد نفس

 حقیقت و تخیل از مخلوطی که دیگری تصاویر او ذهن دید،نمی را آناهیتا صورت دلسا. کردمی

 یجنازه تصویر! جنایت قتل، مانند تصاویری. بود گذاشته چشمانش جلوی در را بودند

 بیمارستان، تخت روی ارکیده یسوختهتمام جاننیمه جسم تصویر شهاب، یشدهتکهتکه

 از بیشتر او. بود فرورفته خواب در دلسا و کشیدمی را آخرش هاینفس ارکیده که زمانی تصویر

 اما داد؛می جان داشت حقیقتاً و درآمد لرزه به او بدن که جایی تا فشرد؛ را آناهیتا گردن قبل

 زیرا کند؛ پیدا نجات حتمی مرگ از آناهیتا که شد باعث و کشید عقب به را دلسا پشت از کسی

 .کردندمی کنترل را او نجواها آن نبود، مغزش عهده به دیگر دلسا کنترل
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 سر پشت را خفه هایسرفه و بلعید را هوا سختیبه بود، کرده پیدا نجات مرگ از که آناهیتا    

 متشکر او از واقعاً اما شناخت؛نمی را او. کرد نگاه اشناجی به و برگرداند را سرش. گذاشت

 بود، شده زمین بر نقش که دلسا. بود کرده پرت عقب به را دلسا که بلند قد با بود پسری. بود

 :گفت کارن به فریاد با و ایستاد سختیبه

 این فهمی؟می! بدبختیاست این همه مسبب لعنتی اون هان؟ بکشمش؟ نذاشتی چرا چیه؟ -    

 .کردن یکی به دست دایان با عوضی

 حقیقتدر. ایستاد او رویروبه. نزند دیگری صدمه آناهیتا به تا برد دیگری سمتبه را او کارن    

 :کند دعوت آرامش به را او کرد سعی. کند آرام را دلسا باید چگونه دانستنمی

 .بکش عمیق نفس خب؟ باش، آروم. ببین منو فقط نده، اهمیت اون به اصالً ببین، منو -    

 :کرد زمزمه حرص با دلسا    

! باشی تو نفر یه اون که نکن کاری بکشم، رو نفر یه که دارم رو این قابلیت االن من ببین -    

 !کنار برو رام سر از گمشو

 دوباره کارن که برود آناهیتا سمت به خواست. داد هل دیگری سمتبه را کارن و زد پوزخندی    

 :داد جواب و گرفت را جلویش

 با. بده اطالعات خیلی بهمون ارکیده مرگ درباره تونهمی آناهیتا! نیست راهش این ببین -    

 !بیا خودت به لطفاً. نمیشه عوض هیچی مرگش

 هازمزمه. برود ترسان آناهیتای سمتبه داشت سعی فقط کارن هایحرف به توجهبی دلسا    

 :بود شده فریاد رسماً نبود، زمزمه دیگر

 دیگه! باش زود بگیر، رو انتقامت برو باش زود کنی؟می گوش اون حرف به چرا خنگ،»    

 «.نمیاد گیرت فرصتی همچین

 اما است؛ داشته تأثیر هایشحرف حتماً که اندیشید خود با کارن و نکرد حرکتی ایلحظه    

 :لرزید خانه ستون چهار که زد فریادی نفرت از پر لحنی با دلسا

 بی که من قاتلِ ارکیده، قاتلِ! قاتله اما خواسته؛نمی میگه! کشته رو خواهرم بینی؟ می اونو -    

 چون چرا؟ بگیرم؟ انتقام تونمنمی من اما بکشه؛ آدم روشن روز تو تونهمی اون. مُردم ارکیده
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 تاریخ که دارم رو سرباز یه نقش فقط لعنتی من چی؟ لعنتی من ولی اطالعاته؛ منبع اون

 توی رو نقش بیشترین که منی. میشم محو هم من رادان رفتن با! بود امروز همین مصرفش

 کنم؛ پیدا رو مخانواده قاتلِ تا زدم هویتم از چیزم،همه از که منی. داشتم لعنتی استراتژی این

 فهمی؟می. متنفره ازم برادرم کارن،. هیچی به هیچی اما

 ریختناشک اما بکشد؛ فریاد و بریزد اشک خواستمی دلش. داشت کردنخفه قصد بغضش

 که بود آموخته او. بود زجرکشیدن بود، گرفته یاد که را چیزی تنها دنیا این از دلسا. نبود بلد

 چقدر و شده خیره او به غم از پر نگاهی با کارن. نیاید اشیاری به کسهیچ و بکشد درد چگونه

 :کرد زمزمه رحمیبی با و کرد حرکت عقب به قدمی. بود متنفر هانگاه این از

 صفحه از بردارم، قدم یه اما وزیر؛ یه میشم بدم ادامه اگه که شطرنج یصفحه سرباز شدم -

 !بیرون میشم پرت

 گهگاهی و کشیدمی نفس سختیبه که آناهیتا به نفرت از پر نگاهی. گذشت کارن کنار از و

 متوجه و رفت در سمتبه دلسا. لرزید خود به دلسا تنفر عمق از آناهیتا. انداخت کردمی سرفه

 جیب داخل را دستش. گشتبرمی عادی حالت به داشت کمکم. شکسته را در کارن که شد

 و داد قورت آب بدون. کرد دهان در را منفور هایقرص آن از دیگر ایبسته و کرد پالتویش

 .ببرد یاد از را اتفاق این تا کرد سعی

 چه خواستمی او. رفتفرومی حیرت در بیشتر هرلحظه او و گذاشتندمی را خود تأثیر هاقرص

 باز کردند؟می کارچه داشتند هادست این. کرد نگاه هایشدست به! بکشد؟ را آناهیتا! کند؟

 اسید با را هادست این نبود؟ بس کشی؟آدم همه آن نبود بس بکشد؟ آدم خواستمی

 .کردندمی نابود را همه بودند؛ داده شووشست

 هیچ هنوز که زمان آن. چهارسالگی از قبل... بچگی زمان همان به برگردد خواستمی دلش

 این. بود نشده کسهیچ مرگ باعث که زمانی آن به برگردد هم شاید یا. بود نیفتاده اتفاقی

 بود؛ گرفته را جانشان رحمیبی با که کسانی یاد به. افتادمی گذشته یاد به پیش از بیشتر روزها

 دلسا. نداشت را درموردش صحبت حق کسهیچ که کسی! کیمیا آخر در و مژده یگانه، یاسین،
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 یاد و فکر روزها این اما بود؛ کرده ممنوع خودش برای را موضوع آن به فکرکردن که بود هاسال

 .رفتنمی بیرون سرش از کیمیا

 فرهاد؟ یا ارکیده شهاب؟ یا او کشت؟ را کیمیا کسی چه راستی به

 در اشپرونده که باشد کیمیایی تلخ، استراتژی این شخص ترینمظلوم شاید! کیمیا آه... کیمیا

. دو یا یکوبیست داشت؟ سن چندسال. بود پلیس نفوذی که کیمیایی. شد بسته مافیا ملکه

 و بود بلد خوبیبه را کارش. بود بـرده مسعود و شهاب از دل. بود طناز بود، زیبا بود، مظلوم

 اما بود؛ سخت منفور چهاردیواری یک در زندگی اینکه با. نشود دمخور کسی با کردمی سعی

 است، سپید سیه شب پایان کردمی فکر او که هرچند. کرد تحمل ارکیده و دلسا پایبهپا

 و غباری و دود این در که است وقتخیلی خورشید. ندارد سپیدی سیاه شب این دانستنمی

 حکومت اینجا در که چیزی تنها. شده پنهان آوردند وجود به هاانسان که هاییکاریکـثافت

 زوزه ماه و کنندمی سکوت رادان و دلسا مانند هاییگرگ... هاشب این. است ماه کند،می

 .کشدمی

 از سهمش شاید کند، اجرا کثیف هایبازی این در را نقشش بهتر توانستمی اگر هم کیمیا

 با که تماس یک فقط... تماس یک. هاگرگ این دست دادنمی آتو شد،نمی مرگ زندگی

 کیمیایی هایشب سیاهی کابوس شدند چهارنفر بعد به آن از. شنید ارکیده و گرفت مافوقش

 .دلسا و شهاب فرهاد، ارکیده، چهارنفر؛. بشود سپید بود قرار که

 شهاب. داد دستور و فهمید فرهاد. آمد جوش به خونش و گویدمی چه کیمیا که شنید ارکیده

 یک جلوی را پرونده این شخص ترینمظلوم که بود دلسا و پالک بدون ماشین پشت نشست

 .کرد پرت پالک بدون قرمز وششدویست پژوی

 او شاید. بـرده یاد از که است سالچندین را مفهومش چیست، زندگی داندنمی دلسا... زندگی

 حتی دارد؛ ارزشیبی زندگی. است کشیدننفس گرفته، یاد که چیزی تنها کردنزندگی از

 زیبایی جای دلسا، زندگی مقابل در جهنم قطعاً. کند عوض جهنم با را اشزندگی تواندنمی

 چندین هم مرگ اما است؛ مرگ همه پایان که هرچند! مرگ است؛ معلوم دلسا پایان! است

 .باشد خواری با مرگ یعنی آن، درجه آخرین دلسا برای شاید. دارد درجه
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 خودش برای است؛ خطرناک مردم برای حضورش. کندمی فکر و نشیندمی خیابان جدول روی

 دلسا اما ندارد؛ پاییز با فرقی زمستان در تهران هوای. کندمی فرو جیبش در را دستانش چه؟

. مانده جا خانه در که بوده کیفش در هایشپول. افتاده فشارش که کندمی حس. است سردش

 حضور کند،می فکر که حال بازگشته؟ بنیامین که گفت راست. اندیشدمی رادان هایحرف به

 .نرود لو هویتش که زمانی آن تا البته. نیست ترسناک چنانآن بنیامین

 چنانآن تقلبی هویت یک با هم آن دلسا، پیداکردن. نیست کوچک شهر یک یا روستا تهران

 گفت راست رادان... قبر سنگ. برود و بکشد را راهش قبر سنگ دیدن با شاید. نیست راحت

 زندگی چرا است؟ پیچیده همدیگر به چیزهمه قدراین چرا آنجاست؟ در ستاره یجنازه که

 گیج بیشتر کرد،می فکر بیشتر هرچه است؟ مربوط یکدیگر به قدراین دلسا و رادان دایان،

 امید که کسانی تمام. شناختمی که را هرکسی گرفت؛ او از را اشخانواده تمام دایان. شدمی

 و جعلی مرگ. مُردمی اول باید اما بگیرد؛ انتقام خواست دلسا. دادنادامه امید بودند، اشزندگی

 توانستنمی چرا نبود؟ عجیب. دادند قرار جایش به را بود عاشقش رادان که کسی ستاره، بعد

 بیاید؟ کنار ریختگیهمبه همه این با

 سمتبه و برخاست جایش از. کرد نگاه جلوتر چندمتر پارک به و شد جمع خودش در کمی

 کسی است ممکن که نبود این نگران. نشست و رفت آنجا سبزرنگ هاینیمکت صندلی اولین

 بعید بود، رفته دیگر نفر یک کشتن دَم تا امروز که او نگرانی؟ و خالفکار یک. بشود مزاحمش

 .ترسید خودش از بارچندمین برای. بکشد هم را دیگری کس نبود

 یسوخته جسد برای دلش رادان؟ نفرت ستاره؟ یجنازه کرد؟می فکر چیزی چه به داشت

 چرا. دلساست که شمسی بانو. فرورفته شمس بانو قبر در که نامی ستاره. سوخت ستاره

 شاید زمانی؟ چه به... ترعقب خیلی به... برگشت عقب به باید است؟ پیچیده چیزهمه قدراین

 چیزی ترعقب! نه... ترعقب هم شاید. شدند کشته گذاریبمب آن در اشخانواده که زمان آن

 یک فقط! پیچیده خیلی بود؛ شده پیچیده بعد به سالگیبیست از اشزندگی. نبود دیدن برای

 که بود سرنخی تنها این. گذاشته خانه در را بمب کشته، را زند ارسالن که کسی. داندمی را چیز

 .دایان یاجیرشده نفر یک بود؛ داده او به فرهاد
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 آن دیگر که فرهادی. بگیرد اهواز در را فرهاد رَد توانست سختی چه با که آمدمی یادش خوبیبه

 گریه چقدر که آمدمی یادش. بود کرده نابود را آن یهمه دایان نداشت؛ را گذشته اقتدار و جذبه

 رپرپ اش،پیداشده تازه یخانواده. است داده دست از را اشزندگی تمام که کرد زاری کرد،

 بازی اشزندگی با چگونه که گفت خیالیبی با تنها فرهاد اما خواست؛می کمک او از و شدند

 و گفت. داد جان چشمانش جلوی دلسا که ندید و گفت. مُرد جاهمان دلسا و گفت. است کرده

 .است کرده دایان نام به فردی به نسبت تنفر از پر را دلسا وجود تمام که ندید

 یگذشته در باید را جوابش شد؟ دلسا کابوس دفعهیک چرا چیست؟ نقشش کیست؟ دایان

 .کردمی دنبال نحسش

 به را دایان رد پیش سالسه! است درست آری... پیش سالسه. فرورفت فکر در بیشتر کمی

 .افتاد بعد به سالسه آن از بوده، بد و نحس اتفاق هرچه. کرد گم کامل طور

 کارن حضور متوجه داد، سرش به که ریزی حرکت با. کرد احساس کنارش را شخصی حضور 

 :کرد زمزمه لب زیر. شد کنارش در

 .باشه خودش حال تو آدم ذارننمی دقیقه دو -

 !که نیستی عادی. کنیم جمع زمین روی رو هاجنازه باید فرداش خودت حال تو بری که تو آخه -

 در را زانوهایش قدیمی، عادت طبق. انداخت که بود ننداخته تیکه او به کارن. زد پوزخندی

 :پرسید و کشید ـوش*آغـ

 اومدی؟ چرا -

. شد بلند جایش از دلسا، حرف به توجه بدون و کرد اشاره سوپرمارکت به سرخوشی با کارن

 .کرد حرکت مغازه سمتبه باسرعت

 حال به فکری باید. نبود خبریهیچ لعنتی هاینغمه آن از بودند؛ گذاشته را تأثیرشان هاقرص

. کردمی خالص باید را خودش یا شدمی خالص بیماری این دست از باید یا کرد؛می خودش

 چیزیهیچ صبح از. رفتمی گیج سرش و بود افتاده فشارش. گذاشت زانوهایش روی را سرش

 نشده رادان تصمیم متوجه آمد،درمی خانه از صبح وقتی چگونه که بود تعجب در. بود نخورده
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 سوخته مهره دلسا اما بود؛ نرسیده اتمام به هنوز بازی. داده دست از را نفوذش انگاری. بود

 :گفت و گرفت سمتشبه را کیکی و نشست کنارش کارن. بود شده

 هم رو بیچاره اون. کنه خفه رو تو خواسته آناهیتا انگاری! میت مثل شده وروترنگ. بخور بیا -

 نکنه ترسیدم منم بودی، رفته که هم تو. اومدنمی باال نفسش اکسیژن، دستگاه زیر فرستادم

 !من گردن بیفته خونش بشه تلف بدبخت این

 کمی. کشید سر نفسیک و کرد باز را شیرکاکائویش و داد تکان تأسف عالمت به سری

 :داد ادامه دوباره و کرد ذخیره اکسیژن

 بره که فرداست امروز همین. کرد اعتراف چیهمه به آناهیتا. سروقتش فرستادم رو هابچه -

 که خورده حروم لقمه ایسفره کدوم سر نیست معلوم! میشنا پیدا آدمایی عجب. زندون

. اومدننمی نظربه حسابیآدم هم اونا دیدم کردم، شخانواده به که نگاه یه. شده این وضعش

 میشه، جوریاین و خدا امون به کننمی ولشون. نمیدن اهمیت هاشونبچه به اصالً دیگه، همینه

 .بودن خیالبی هاشونخانواده بود، خورده پستم به حاال تا مورد هرچی

 تعجب کمال در است؟ خانواده از مشکل گفت بود؟ گفته چه او. رفت هم در دلسا های اخم

 :داد نشان دلسا به را خودش ضعیف نجوایی

 «!ها بشنوه دیوار گفت در به بودی، تو منظورش»

 از ناگهان. کن گوش نجوا حرف به که داد دستور مغزش. بود موافق نجوا این با باراولین برای

 کارن. گرفت کارن صورت جلوی تهدید عالمت به را اشاشاره انگشت و شد بلند جایش

 .کرد نگاه بود پریده جایش از هاموجی مانند که دلسا به زدهبهت

 !کن نگاه من به! ببین منو -

 او کارن امشب همین که بود مطمئن. برگشت مبهوت کارن سمتبه دوباره و چرخید خودش دور

 زد،نمی را هایشحرف اگر! اصالً نبود، مهم برایش اصالً اما کند؛می بستری تیمارستان در را

 .شدنم راحت

 ولش رو شمس پیمان خورده؟ گوشت به شمس پیمان اسم حاال تا کیَم؟ دختر من دونیمی -

 شمس ایرج یه. داشت خودش برای بروبیایی شاه دوره تو شناسی؟می رو شمس ایرج کن،
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 شاه دربار تو اینکه با میگن که کسی! همونم نسل از من. بیرون زدمی بغالش از هزارتا گفتنمی

! ببین رو من. نداده یاد خوریحروم هاشبچه به. نیاورده اشسفره سر حروم لقمه یه اما بوده؛

 !کردم روسیاه رو مخانواده همه اما همونم؛ نسل از لعنتی منِ

 پشیمان بود زده که حرفی از کارن. شدمی کشیده کارن رخ به که بود بغض کلماتش تکتک در

 است همین. نبود دلسا به منظورش اصالً اینکه با بود؟ زده را حرفی همچین چرا اصالً. بود شده

 ادامه دلسا. نشستمی لرزش پای باید و خورده خربزه! است همین زدنحرف نسنجیده دیگر،

 :داد

 خاطربه عوضی فرهاد اون اما داشتم؛ بابا من. باشم گفته بابا بهش نمیاد یادم من! هه... بابام -

. مشرقی دلسا شد شمس، بانو. ششناسنامه تو برد رو اسمم. مپدرخونده شد ازم سوءاستفاده

 اینا. بلبل و کفتر تا بگیر مینا از. کردنمی صدام داوممی دستشون هرچی اوال اون که هرچند

 تو من. باتالق تو کشونهمی جوری یه رو هرکسی سرنوشت که اینه مهم! نیست مهم اصالً االن

 خالفکار یه کرد منو کوفتی تقدیر این... لعنتی سرنوشت این اما اومدم؛ دنیا به اصیل خانواده یه

 و رفته فرو لجنزار این تو خرخره تا کسی به کرد تبدیل! خورهمی هم به خودش از حالش که

 داره، مشکل شونخانواده نه من امثال. کنی سرزنش رو هاخانواده نداری حق. دربیاد تونهنمی

 که خواستم. بشم خوب خواستم من وگرنه داره؛ مشکل ما با که لعنتیه دنیای این. خودشون نه

 توی االن من شدن،نمی پرپر چشمام جلوی مخانواده اگه شدم؛ هم موفق. کنار بذارم رو خالف

 !نبودم تو با شب هشت ساعت لعنتی، پارک این

 فریادزدن به دستور لجبازی با مغزش هنوز اما رفت؛می سیاهی چشمانش. شد مشت دستش

 :داد ادامه سختیبه. کردندمی تشویق را او نجواها. دادمی

 هم هنوز فهمیمی کنم؟ بازرسی رو هاجنازه تکتک که بوده سخت چقدر برام فهمیمی -

 روز اون. نه یا هستن تخانواده سوخته هایتیکه این ببین برو گفتن بهم بینم؟می رو خوابشون

 یه بودن شده لعنتی، ی سردخونه اون توی رفتم وتنهاتک! کسهیچ کارن، نبود پیشم کسهیچ

 .نبود این حقشون شدن، طوریاین من خاطربه اونا. استخون به چسبیده گوشت تیکه
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 که ایصحنه. هستند خون از پر که کردمی احساس دلسا اما بودند؛ تمیز. کرد نگاه دستانش به

. گذشت چشمانش جلوی از رفت،می بود درونش هاجنازه که اتاقی سمتبه سنگین هایقدم با

 ولی کرد؛ مرگ آرزوی چندبار که داندمی خدا بود، سخت برایش چقدر که داندمی خدا

 :گفت بغض با و گرفت کارن سمتبه را دستانش سختیبه. نرفت دلشودست

 رادین، بلور، معصومه، نیلو، عمه. مردن شونهمه که بود من کارای خاطربه! کشتمشون من -

 شدم،می محو هستی از من اگه نبودم، من اگه. شدن پرپر من خاطربه اونا یهمه... ساحل خاله

 روی همه خون م،خانواده خون کیمیا، خون! خونه از پر دستام بینی؟می. افتادنمی اتفاقا این

 .دستامه

 که بغضی همه آن با. آیدمی خون هم گردنش از که کردمی احساس. کشید گردنش به دستی

 و دلسا جیب به برد دست و کرد استفاده فرصت از کارن. خنده زیر زد ناگهان داشت،

 :گفت خندیدمی که طورهمان دلسا. درآورد را هایشقرص

 .کارن شدم دیوونه! گردنمه روی خونشون -

 قوطی دنبال به نگاهش. افتاد کارن دست از هاقرص قوطی و زد چنگ را کارن پیراهن

 :زد فریاد و دادمی فشار را اشیقه همچنان دلسا اما رفت؛ سفیدرنگ

 دلسا بگو بهش کنه؛نمی گوش منو حرف اون. بزن حرف خدا با لطفاً! بمیرم فقط خواممی من -

 !پیشت میاد خودش خودت، پیش نبریش اگه. شده خسته

 سرامیک به سرش و افتاد زمین بر محکم. بگیرد را او نتوانست کارن و رفت سیاهی چشمانش

 از گویی را کارن صدای. افتادند یکدیگر روی بر هایشپلک و آمد بند نفسش. کرد برخورد

 :شنیدمی دورتر کیلومتر هزاران

 شده؟ چی دلسا... دلسا -

*** 

 بهتری؟ -

 به نگاهی. بود نشده تمام هنوز سرم. کرد تکیه تخت به و داد تکان مثبت عالمت به سری

 حالتابه بود؟ شده گونهاین چرا حالش. کردمی درد چقدر سرش. شب دوازده انداخت؛ ساعت
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 از هم اشماندهباقی غرور تمام کرد؟ غش چرا آمد، بدش خودش از. بود نکرده غش طوریاین

 :گفت پرستار و بست را چشمانش. رفت بین

 داری؟ همراه -

 یک فقط او آورد؟ حساب به همراه را او شدمی آیا. بود او منتظر در پشت که افتاد کارن یاد به

 هاییوپرتچرت چه که آمدمی یادش وقتی. داد گوش دلسا هایوبیدادداد تمام به و بود ناجی

 :کرد زمزمه سختیبه. گرفتمی لجش و شدمی ناراحت است، گفته

 .کنم فکر البته... آره -

 در. کرد حرکت بغلی تخت مریض سمتبه سرم، کردنچک از بعد و کرد آرامی یخنده پرستار

 و داد فشار بالش روی را سرش. بودند سالهپنجاه نسبتاً خانم یک و دلسا فقط تزریقات قسمت

 دلش. کند مهار شود سرازیر چشمانش از خواستمی لجوجانه که را اشکی قطره کرد سعی

 به را او دیگری پرستار نازک صدای. کشید زجر که بس از بود شده خسته خواست،می مرگ

 :آورد خود

 .شده تموم سرمت عزیزم -

 ادامه پرستار بود؟ نشنیده را «عزیزم» یکلمه که بود چندوقت. کرد جدا دستانش از را سرم

 :داد

 .گلم بری تونیمی -

 فضای ـکل*الـ بوی دستش، روی یپنبه. شد بلند جایش از آورد لب روی مصنوعی لبخند

 .شود قبل از بدتر حالش که شدمی باعث زندگی این از خستگی و خودش ضعیفی درمانگاه،

 فضای تحمل دیگر واقعاً. کرد حرکت سالن سمتبه آرام هایقدم با و شد بلند تخت روی از

 شود، بلند دوباره خواستمی دلش. بود شده خسته بودنضعیف و مریض از. نداشت را آنجا

 که بود این از بهتر. بمیرد و کند سقوط باراین اگر حتی کند؛ پرواز و بگشاید را هایشبال

 .دهد انجام کاریهیچ نتواند دیگر و بشکنند هایشبال

 :پرسید و برداشت دیوار از را اشتکیه او دیدن با کارن

 خوبه؟ حالت -
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 آرامآرام هاپله از. افتاد راه دنبالش به کارن. گذشت کنارش از و کرد اکتفا دادنیسرتکان به

 اصالً نداشت، ماشین که خودش. زدمی چشمک او به کارن مشکی وششدویست. رفت پایین

 جاهمه در هم همیشه رفت،می ورآن و وراین به پیاده همیشه. نداشت دوست را کردنرانندگی

 زمین به آسمان دیررسیدن ایلحظه با یا افتاد؟می اتفاقی چه بودنتایمآن با مثالً. داشت تأخیر

 رسید؟می

 :گفت دلسا و زد را استارت. شد سوار و زد را دزدگیر کارن

 .اونجا برو. میدم آدرس یه بهت -

 کجا؟ -

 یک. آورد فشار مغزش به کمی بود؟ بلد را خانه آن آدرس دلسا مگر کجا؟. گفتمی راست

 شماره. خانه کدام و کوچه کدام در که بگوید توانستنمی دقیق اما داشت؛ یاد به را چیزهایی

 این در االن، اما بود؛ رفته آنجا چندباری. داشت یاد به را خانه ظاهر اما نبود؛ بلد هم را پالک

 .داشت یاد به را خیابانش فقط افتضاح حال

 .کجاست دونمنمی دقیق اما فرشته؛ خیابون -

 .شبه دوازده ساعت -

 :داد جواب بیندازد، نگاهی کارن به اینکه بدون

 .چنده ساعت نگفتم -

 چه؟ اشبقیه خب فرشته، خیابان. کرد روشن را ماشین و داد تکان تأسف نشانه به سری کارن

 خوابیده زندان در اینکه جای به مهراد کاش ای. بگردد را آنجا هایخانه یهمه که توانستنمی

 آدم که واقعاً. کند چه باید خواهرجانش این مقابل در که بگوید او به تا بود کنارش در باشد،

 !بود احمقی

 کند فکر این به خواستنمی دلش. بود فرورفته خودش در دلسا و بود سنگین بسیار ماشین جو

 نجواهای این مگر اما بفرستد؛ مرگ کام به هم را دیگر نفر یک بود نزدیک پیش چندساعت که

 و کردندمی هرکاری به مجبور را او! داشتندبرنمی که داشتندبرنمی دست گذاشتند؟می لعنتی

 .هاستنغمه دست نیست، عقلش دست اختیارش که مواقع این از ترسیدمی دلسا
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 :پرسید بیاورد، بیرون افسردگی حالت آن از را دلسا و بشکند را ماشین سکوت اینکه برای کارن

 فهمی؟می رو منظورم... خب کنی؟ کارچی خوایمی بشه تموم ماجرا این اینکه از بعد -

 کنی؟می تمومش یا کنی همکاری باهامون خوایمی

 این روز یک اینکه به هم ذهنش وقتهیچ بکند؟ خواستمی کارچه واقعاً. فرورفت فکر به کمی

 کشته دایان و رادان دعواهای بین در روز یک که بود مطمئن. بود نکرده فکر بشود تمام ماجرا

 تلخ استراتژی این یافتنپایان چگونه به گاههیچ. کندمی خالص را خودش خودش، یا شودمی

 !رنج و درد با حتی برسد؛ اتمام به روزی که کرد آرزو تنها. نکرد فکر

 حاال. کنمنمی نگاه رو سرم پشت دیگه و میرم ایران از! رو ـس*نجـ ریسمان این بُرممی -

 تو. نرسه بهم دایان و بنیامین دست که هرجایی فرانسه، ایتالیا، رفتم شاید دونم،نمی رو کجا

 چی؟

 :داد جواب و کرد ایخندهتک کارن

. وسیله از پر خونه یه تا باشم داشته مهر از پر پاسپورت یه داشتم دوست همیشه من -

 که هرجا روم، انگلیس، مصر، پاریس، کانادا،. بگردم رو دنیا دور برم مگمشدهنیمه با خواممی

 ...خب ولی کنی؛ فکر

 داد ادامه و کشید آهی

 باشم، داشته هم پول اصالً. بیاری کجا از خوایمی رو چیزا این پول بگه بهم نیست هم یکی -

 .دادم دستش از که وقتهخیلی! نیست که نیست مگمشدهنیمه

 را کارن آخر هایجمله که بود فرورفته فکر در قدرآن. داد تکیه ماشین شیشه به را سرش دلسا

 آن در شمس یخانواده تمام و بلور اینکه از بعد! زیاد هم خیلی داشت، پول او. نشنید

 این اتمام از پس توانستمی. رسید بنیامین و دلسا به کالنی نسبتاً ارث شدند، فوت گذاریبمب

 این ازای به دایان گذشته، آن از. بدهد او به خواهدمی کارن که ایاندازه به استراتژی،

 . کند قبول کارن داشت شک که هرچند بود؛ داده او به ایالعادهفوق حقوق سال،یک

 بود؟ چی ترشته... میگم: کارن 
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 گذاشتمی او با فشرده یجلسه چند دلسا باید گویی بود؟ کردنعوض بحث جورچه دیگر این

 کوچه به برود خواستمی هم خودش االن، اما. بگیرد یاد را کردنعوض بحث و پیچاندن تا

 :داد پاسخ مکث کمی با همین برای کند؛ عوض هوایی و چپعلی

 .ریاضی -

 افزایش را سرعتش کمی انداخت، آینه به نگاهی. پیچید اتوبان دیگر الین در و زد راهنما کارن

 :پرسید را دیگرش سؤال و داد

 نرفتی؟ دانشگاه -

 هاخیابان. چرخاند پنجره سمتبه را رویش و کرد فوت را نفسش. رفت هم در دلسا های اخم

 زود ها ثانیه چقدر. یازده به مانده دقیقه ده. انداخت ساعت به نگاهی. بود خلوت نسبتاً

 خاطربه. شد تباه هاثانیه این مانند هم عمرش. باشند گذاشته مسابقه هم با گویی گذشتند؛می

 گیسوانش؟ روی بر سپید تار چند این داشت را ارزشش چه؟

 وقتهیچ معدلم. بود بَسَم مزخرف سالِدوازده همون... خب. نیومد پیش موقعیتش نرفتم، نه -

 .علوم و ریاضی جز به بود افتضاح درسام همه رفت؛نمی باالتر پونزده از

 باراین البته پیچید؛ دیگر الین به. داد افزایش را سرعتش دوباره و انداخت آینه به نگاهی کارن

 میان در کارن. شد خیره او به متعجب دلسا. زد قهقهه بعد و کرد ایخندهتک. راهنما زدن بدون

 :گفت هایشخنده

 .دینی و ریاضی تاریخ، جغرافیا،. افتادم مدرسه تو درسای یاد! ببخشید وای -

 دانستنمی. بود شده غرق خاطراتش در انگار. زد محوی لبخند اشمدرسه دوران یاد با دلسا

 سرش فرق در مقنعه یچانه که زمانی اول، کالس. تلخ یا بگذارد شیرین خاطرات را اسمشان

 تمام. بود شده ریاضی و علوم عاشق. بود متنفر ادبیات از بنویسد، خوب توانستنمی. بود

 بازی گونهاین او با سرنوشت اگر شاید. کردمی حل سریع را درس دو این به مربوط هایسؤال

 خانواده. داشت بچه و بود کرده ازدواج شاید. بود شده موفق مهندس خانم یک حال کرد،نمی

 حساب یک داشت؟ چه حال اما کرد؛می تالش سختیبه حالل لقمه یک درآوردن برای و داشت

 .اسکناس چند خاطربه بود؛ مانده تنها تنهای. کسهیچ و مشرقی دلسا نام به پرپول
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 .بود مناسب وهوایآب و خیزحاصل خاک کافی، آب جغرافیا سؤاالی نصف جواب: کارن

 تقریباً و کند حالخوش را دلسا داشت سعی کارن. خندید آرامی نسبتاً صدای با دلسا هم باراین

 نزدیک مقصد به که دادمی نشان این و شد کم آهستهآهسته کارن سرعت. شدمی موفق داشت

 .بودند اتوبان در هنوز که هرچند شوند؛می

 عاشق! خیربه یادش. انگلیس و دربار ـیانـت خــ پادشاهان، کفایتیبی شدمی هم تاریخ: کارن

 یه! نه باشما، داشته رو شحوصله اینکه نه البته شم؛ شناسباستان خواستمی دلم. بودم تاریخ

 گفتمی هم مامانم. ببینم رو کوروش مقبره توی برم خواستمی دلم قدراین شیراز، رفتیم بار

 شناسباستان برم که سرم تو افتاد فکر این جاهمون از. تو برن توننمی شناساباستان فقط

 شناسیباستان به هم ایعالقه یه که رفت یادم از اصالً رشته انتخاب موقع که هرچند بشم؛

 عالقه بهشون که هاییگزینه کنیم، انتخاب خوایممی وقتی دلسا؟ بینیمی... رفت یادم. دارم

 .کنیممی خفه رو مونعالقه بهتره، برامون که کنیممی نگاه اونی به فقط. میره یادمون داریم

 او. بود فرورفته فکر در که انداخت کارن به نگاهی دلسا. شد جاری ماشین در سکوت چندثانیه

 کند؟ جبران توانستنمی دلسا بیاورد، در وهواحال این از را دلسا که بود کرده را اشسعی تمام

 بر آوردنمی لبخند کمی عمرش، پایان به مانده چندروز این در چرا اما نبود؛ طبعیشوخ آدم کالً

 اطرافیانش؟ لبان

 ما که چقدرم. صالح عمل و تقوا ایمان، شدمی سؤاالش همه جواب! نگو کال که رو دینی: دلسا

 !دادیم انجام

 و کرد اشاره کنارشان زیبای ساختمان به. کرد پارک ایگوشه را ماشین و کرد ایخندهتک

 :گفت

 که چندوقت این تو. بود داده بهم رو آدرسش قبالً مهراد. خواستیمی که جاییهمون اینم -

 .رسیدممی خواهرش به من زندان، بود افتاده

. کرد نگاه پشت به آرام و برگشت. رفتند هم در هایشاخم. کشید سرکی جلو آینه از دوباره و

 :پرسید تعجب با و برگشت بود، شده کارن عجیب رفتار متوجه که دلسا

 !شده؟ چی -
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 :گفت رفتهدرهم هایاخم همان با کارن

 !مشکوکه. کنهمی تعقیبمون داره ماشین یه -

 :داد جواب خیالیبی با

 .دونممی -

 نه. بود زده زل او به تمام سردیخون با که برگشت دلسا سمتبه. شد گرد کارن هایچشم

 دستش اسلحه عمرش تمام در دلسا که داشت شک حتی. نبودند مسلح خودش نه و دلسا

 :پرسید و داد قورت را دهانش آب. باشد گرفته

 !دونی؟می -

 سرمای گذاشت، شیشه روی که را سرش. کرد تکیه صندلی به و انداخت باال را ابروهایش

 .کرد نـوازش را پوستش خنکی

 .بنیامینه -

*** 

 ...عقب به بازگشت: هشتم فصل

 ترسند؛می گرگ از عمر تمام گوسفندان

 !خوردمی را هاآن که است چوپان این نهایت در اما

*** 

 «پیش اندی و سالیک»

 یشیشه به و بود کرده مشت را دستانش. رسیدمی نظربه گیردل و تاریک اتاق، فضای

 بدبختی و هستند آن پشت چندنفر دانستمی خوبیبه که ایشیشه. بود شده خیره رویشروبه

 !متنفر سکوت از دلسا و بود ساکت حدازبیش اتاق. کنندمی تماشا را او

 میز اسیر که را اشبندزدهدست هایدست. شد خیره در به منتظر و داد قورت را دهانش آب

 خودش. کرد خوردنتکان به شروع پایش کمکم. کوبید آرام و فشرد بود، شده رنگمشکی

 سر بر بالیی چه نیست معلوم و شودمی خارج دستش از مغزش کنترل که کردمی احساس

 ایفاصله او زیرا برود؛ مرگ حد تا دلسا خواستندمی شیشه آن پشت افراد انگار. آمدمی خودش
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 نجواها شنیدن از و بخورد را هایشقرص بود رفته یادش. نداشت مرگ و زندگی بین مرز این با

 سر بر بالیی چه که نداشت اهمیت برایش و خوردمی را هاآن سرخود که هاییقرص. ترسیدمی

 .آوردمی خودش

 از که گرفت نوری به را نگاهش دلسا. شد باز بلندی نسبتاً قیژقیژ صدای با کوچک، اتاق در

 مردی. دهد امید او به توانستمی نور همین! نور. کردمی روشن را اتاق چهارچوب و در میان

 کردمی احساس دلسا که بود محکم قدرآن هایشقدم و داشت سن سالپنجاه شد، اتاق وارد

 اما ببینید؛ را مرد خوبیبه توانستنمی او ظلمت آن در. ایستاد دلسا رویروبه مرد. لرزدمی زمین

 .بکشد راحتی نفس توانست میانسال، مرد توسط چراغ شدنروشن با

 در. داشت گیرا و نافذ نگاهی و بود جوگندمی موهایش. نشست دلسا رویروبه صندلی روی مرد

 .نیست طرف ساده هایآدم با که بود شده متوجه دلسا و زدمی موج جدیت صدایش

 مستعارتون؟ اسم شمس، بانو خانم -

 خواید؟می چی برای -

 :کشید او رخ به دوباره را صدایش در جدیت مرد

 .الزمه چون -

 ناشناس صورت به اطالعات همه آن دادن دانستنمی داشت، استرس. داد قورت را دهانش آب

 :کرد زمزمه آرامیبه و گرفت گاز را لبش. باشد ضررش به است ممکن

 .مشرقی دلسا... دلسا -

 مشرقی؟ فرهاد دخترخوانده -

 .بله -

 موج استرس دلسا سبزرنگ چشمان در. شد خیره دلسا صورت به و کشید عمیقی نفس مرد

 :کرد شروع را هایشحرف جدیت با و انداخت میز روی را پرونده. زدمی

 یکی بتونیم ما که شد باعث فرستادید ما برای پیش چندروز شما که اطالعاتی شمس، خانم -

 ارتباط در خالفکارتون یپدرخوانده با که باندی. کنیم کشف رو کشور باندهای ترینمهم از



 

 

208 

 

  استراتژی تلخ نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

DENIRA 

 بودیم؛ زده حدس رو باندی همچین حضور قبالً ما. دارند یکدیگر با هم دشمنی انگار و هستند

 .ما برای مدرکه از فراتر چیزی... شما اطالعات اما نداشتیم؛ مدرکی هیچ درحقیقت اما

 .بشه معلوم مخانواده قاتل خواستممی فقط... خواستممی فقط من -

 :داد ادامه مرد و فشرد هم در را دستانش دلسا. کرد فوت آه صورت به را نفسش مرد

! مشکلیه العادهفوق کار باند اون به ورود اما کرد؛ زیادی کمک ما به اینکه با اطالعات این -

 اسم با که باند این. باالییه ریسک بره لو هویتشون ممکنه هرلحظه که ما افراد برای مخصوصاً

 هاشنفوذی هم اینجا توی حتی که داریم شک. داره نفوذی جاهمه کاره، به مشغول آتش

 .بدیم انجام سکرت و مخفیانه خیلی صورت به رو هامونفعالیت مجبوریم همین برای. نباشن

 را او کالمش درون جدیت اما کند؛ صحبت آرامی لحن با تا کرد می را اشسعی تمام مرد

 .ترساندمی

 شما به قراره. داریم تونخانواده مرگ با ـطه رابـ در ایالعادهفوق اطالعات ما شمس، خانم -

 .کنیم شناسایی رو اعضاش و باند اون بتونیم تا کنید کمک ما به هم شما اگه البته کنیم؛ کمک

 جمله این پشت چیزهایی چه دانستمی خوبیبه کند؟ کمک. کرد قفل هم در را انگشتانش دلسا

. دادمی دست از باید دوباره و جنگیدمی باید دوباره کرد،می ریسک باید دوباره. است خوابیده

 :پرسید حال این با اما نداشت؛ جنگیدن برای توانی دیگر دلسا نه،

 نکنم؟ اگه -

 تمام که باندی در حضور. ندارید درخشانی چندان سابقه کنیم، بازداشتتون که میشیم مجبور -

 !داره رو اعدام حداقل بوده، شما نام با ششدهوبدلرد هایمحموله

 بود؟ چه هاحرف این از منظورش گفت؟می چه او. شد اکو گوشش در اعدام و بازداشت یکلمه

 :رساند او گوش به را اشزمزمه آرام و کرد نگاه مرد به زدهبهت دلسا. شدنمی متوجه اصالً

 !من؟ نام -

 شده چسبانده دلسا و فرهاد عکس اول صفحه در. کرد باز را پرونده و کرد فوت را نفسش مرد

 را هاصفحه طورهمان مرد. بود ورقه یک پای زیر دلسا امضای از عکسی صفحه پایین در. بود

 با هاییورقه از که داشت وجود عکس صدها به نزدیک. دادمی نشان دلسا به و زدمی ورق
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! بود ندیده را هاییورقه همچین هم باریک حتی. بود شده درشت او هایچشم. بود دلسا امضای

 :داد توضیح و بست را پرونده دوباره مرد

 .باخبریم سالپنج-وچهاربیست این در شما زندگی ودرشتریز تموم از ما -

 که داشت امکان چگونه. شده چه بشود متوجه تا دادمی گوش او هایحرف به دقت با دلسا

 مخـ مواد اسلحه، قاچاق درباره هاییورقه. بود ندیده را هاآن هرگز که کند امضا را هاییورقه

... اما نداشت؟ خبر خودش که بود داده انجام را کارها این کِی دلسا. انسان بدن اعضای ـدر،

 .اضافی خط یک حتی بدون بود؛ خودش امضای آن

 بشی، شدخترخونده زمانی که بود گفته بهت فرهاد. کنم صحبت رک و راحت باهات بذار -

 بعدها. داد یادت رو روش و راه و کنی اداره رو باند تونیمی اون از بعد یعنی میشی؛ جانشینش

 خونه اون! شهریار توی خونه یه ست،خونه یه سند کردیمی فکر که کردی امضا رو ورقه یه

 رو اسلحه قاچاق میلیاردی قرارداد تو ورقه اون توی. بگیرن امضا تو از که بوده این برای فقط

 اسم اینکه برای بودی سرپوش یه تو. شد ما یپرونده وارد اسمت ترتیب این به و کردی امضا

 تو امضای جعل. رسید ما دست به مدارکت که وقتی تا نشد هم واقعاً و نشه شناسایی فرهاد

 تو که ایخونه! شدی طمعه. ببنده قوی باندهای با ایسرمایه از پر قراردادهای که شد باعث

 از رو مدرکی هیچ عنوان هیچ به فرهاد. توئه اسم به کامل کردیمی زندگی مدتی یه شهریار

 !تویی فقط. کرد دستگیرش بشه که نگذاشته جا به خودش

 سختی با بعد و کرد حبس ـینه*سـ در را نفسش. شدمی کوبیده سرش بر پتک مانند هاکلمه

 چیز؛ یک جز به شدنمی متوجه هیچ بود؟ چه منظورش گفت؟می چه مرد این. فرستاد بیرون

 عروسک یک مانند باخته، که هاستسال. است فرهاد دست یبازیچه که هاستسال

 انتخاب اشخواندهدختر عنوان به را او فرهاد که بود همین خاطربه پس. ماندمی بازیشبخیمه

 فکر این به همیشه. بود گرفته هم جوری بد گرفت؛ را انتقامش او. کرد محبت او به چقدر. کرد

 کند؟می رفتار او با دخترش مانند چرا پس دزدیده، دادنعذاب برای را او فرهاد اگر که کردمی

 هایینقشه. داشت دیگری هاینقشه فرهاد اما است؛ منصوره به شباهتش خاطربه کردمی فکر

 !خودش از تر کثیف
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 ما اما نه؛ یا بودی باخبر دونمنمی. بوده فرهاد هایپاتوق ترینمهم از یکی شهریار تو یخونه -

 توش پسر یه جسد بود، شده جاسازی مواد خونه از اینقطه هر تو. کردیم کشف رو خونه اون

 تو شد،می دستگیر باید که پرونده مظنون اولین حساب این با. بود تو نام به که هم سندش بود؛

 .بودی

 آبی لیوان و کرد جمع هم در را هایشلب. دوخت مبهوت دلسای به را نگاهش و کرد مکث کمی

 .بود شده دلسا بد حال متوجه هم او انگار. داد دلسا دست به

 بازیچه. افتاده اتفاقی چه که بشود متوجه تا زدمی دلسا هایگونه روی بر سیلی یک باید یکی

 هرچیزی از بیش را او رویشروبه مرد طوالنی هایمکث. فرهاد بازیچه بود، شده بازی این

 مالیمت با بود، شده او دست لرزش و ترس متوجه که مرد. کشید عمیقی نفس. ترساندمی

 :گفت

 اداره رو باند یه تونهنمی سالهبیست یدختربچه یه که دونیممی ما بود؟ گفته چی بهت فرهاد -

 کمک بدون که نداره امکان باشه، چیزتمومهمه اصالً باشه، تک دنیا توی باشه، هم نابغه. کنه

 با ـطه رابـ در هاتکلمه تکتک به حرفات، به ما. کنه اداره رو کوچیک، هرچند... باند یه کسی

! بیماریه یه مثل فرهاد. داریم نیاز دارهمیبر که قدمیبهقدم و هاشخالف ریزبهریز فرهاد، کار

 اشورقه هر پایین تو امضای که سنگینی هایمحموله و قرارداد. کنهمی آلوده رو همه داره

 اگه فقط کنی، کمکمون اگه. ایرانه نابودی باعث نیست، تو نابودی باعث تنها خوره،می

 پشت که کسی میشه راحت خیلی بشیم، باخبر فرهاد هاینقشه تموم از بتونیم تا کنی کمکمون

 !باش مطمئن کنیم، پیدا رو شده تخانواده مرگ باعث و ماجراست همه

 افکارش و بودند شده روانه خشمگین سیلی مانند سؤاالت ذهنش در. بود فرورفته فکر در دلسا

 سرش بر را بالیی همچین اشپدرخوانده فرهاد، که شدنمی باورش. کردندمی ونابودنیست را

 مو یسالهپنجاه مرد رویروبه زده،بنددست هایدست با اینجا در حال... حال که آورده

 خبر هم روحش حتی و کرده فرهاد که کارهایی به باید و نشسته خفه اتاق یک در جوگندمی،

 تولد از شروعش! نه بود؟ یلدا مرگ از شروعش تلخ استراتژی این... راستیبه. بیندیشد نداشته

 چیزهمه کرد، باز زبان دلسا. منصوره و تورج ازدواج به گشتبرمی شروعش هم شاید. بود دلسا
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 کرد؛ اعتراف. شدنملکه و تهران به آمدنش چگونگی و تبریز در زندگی از. موبهمو گفت؛ را

 یبازیچه فقط او. بود باخته رنگ چیزهمه لحظه آن در برایش. قاتل یک مجرم، یک مانند

 .بود معلوم ابتدا همان از بودنشبازنده که کردند بازی وارد را او. بود شده سرنوشت

 یه. تبریز برد رو من بود؛ چهارسالم که زمانی یعنی دزدید، رو من فرهاد اینکه از بعد: دلسا

 بود، کوچیک هاشخالف موقع اون. کردمی زندگی تبریز تو زندان از فرارش از بعد جورایی

 از و بخره جنس بره که نداشت پولی. گدایی فرستادمی و گرفتمی رو وکارکسبی هایبچه

 کردن،می کار هم با منصور و فرهاد. بود کم خیلی تعدادشون رفتم، من وقتی. بفروشه ما طریق

 آشغال جنس باشه، وارد اینکه نه. بسازه چیزا این و شیشه جوریچه که بود بلد منصور انگار

 کمکم. آوردننمی دست به پول زیاد ـدر مخـ مواد طریق از همین واسه و فرهاد دست دادمی

 چون. بود شده دوبرابر سودش آورد،می گیر رو بیشتری هایبچه فرهاد شد، عوض چیزهمه

 شد؛ سالمهفت وقتی تا. بیرون برم ذاشتنمی بشه، شر براش و ببینه رو من کسی ترسیدمی

 از یکی. اومدنمی حساب به کوچیک یمهره یه عمالً دیگه و بود کرده رشد فرهاد کار

 کنن، گدایی هم بعد و مدرسه برن وپورهپاره هایلباس با وقتی هابچه که بود این هاشروش

 ما به یکمیش دادن،می والدین که پولی از. کردمی کمک بهمون مدرسه خب. درمیاد پول بیشتر

 اسم با من. بکنیم رو کار این شدیم مجبور هم ارکیده و من. بود بس فرهاد برای که رسیدمی

 فرهاد وگرنه موند؛می مخفی باید هویتمون. رستمی سپیده اسم با هم ارکیده و شمسایی مینا

 نه بپرس، نه. بگیم همدیگه به چیزی هامونخانواده درباره نداشتیم حق. افتادمی دردسر توی

 گروهمون، توی اومد کیمیا وقتی اما بود؛ همین وضع چندسال تا. کن گوش نه و بده جواب

 .کرد تغییر چیزهمه

 چرا برگردد؟ عقب به باید چرا. دهدمی آزارش گذشته تلخ خاطرات یادآوری. کشدمی آهی دلسا 

 کند دوره که است مجبور رسیده راه آخر به حال چون شاید کند؟ دوره را تلخ هایخاطره آن باید

. ندارد روسپیدی برای چیزی سیاهش، زندگی این در که بگوید رویشروبه مرد این برای و

 ماندن برای امیدی دیگر او است؛ نزدیک پایانش کردمی احساس که بود آن خاطربه شاید

 .نداشت
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 به اینکه از بعد. مرگه تنها ما باند تو ـیانـت خــ سزای. بودید فرستاده شماها رو کیمیا -

. شد شروع چیزهمه تهران به رفتنم با. تهران بریم شدیم مجبور شد، کشته کیمیا فرهاد دستور

 روز، همون. بود اردیبهشت هشتوبیست تولدم روز بودن، گرفته برام که قالبی شناسنامه توی

 من. گرفت رو* شهریار توی خونه اون امضای ازم فرهاد شدم، سالههجده که زمانی درست

 چون کردم فکر! احمقم چقدر من... امضا اون با بتونه که کردمنمی فکر اصالً... دونستمنمی

 چرا آخه اما... اما. کرده قبول شدخترخونده عنوان به رو من کردم،می زرنگی خیلی کارام توی

 من؟ چرا. بود بگید که هرکسی مسعود،... بود شهاب... بود ارکیده کرد؟ رو کار این من با

 حاضر حال در. باشد داشته آرامش که خواست او از و داد دلسا دست به آبی لیوان دوباره مرد

 گاهی حتی و امضایش از. بود شده بازیچه یک تنها دلسا و بود فرهاد گناهکار شخص تنها

 که فهمیدمی... چه یعنی پایان که فهمیدمی حال و بود شده استفادهسوء انگشتت اثر از اوقات

 این. کرد خواهد تجربه را پایان این بارها آینده در که دانستنمی هرچند است؛ نزدیک پایانش

 .بماند بتواند تا کردمی بازی نقش فقط بود؛ باخته اول همان از دلسا! است پایانبی پایان

 تو بشن، کشته انفجار اون توی اینکه از قبل. گذرهمی تخانواده مرگ از چهارسال االن -

 چه با فرهاد بدونیم که مهمه خیلی برامون این! بانو ببین نشدی؟ کسی طرف از تهدیدی

 هم اما کرد؛ کمکمون خیلی داده بهمون تو که مدارکی البته بسته؛می قرارداد تو جانب از کسایی

 .خورهمی دردمون به مدارک اون از بیشتر تو اطالعات که دونیممی خوبیبه تو هم من،

 با. ریختمی هم به را روانش و روح که هاییورقه. افتاد انگیزنفرت زرد هایورقه آن یاد به دلسا

 :گفت آرامیبه و کرد پنهان را صورتش دستانش

 بعضی بود؛ تهدید از پر توشون. فرستادمی زردرنگ هایورقه یه برام دائم کسی یه... چرا -

 شد، منفجر عمارت که روزی همون اما بود؛ چی بود، کی دونمنمی. بود شده نوشته خون با وقتا

 .شده تموم بازیشون دیگه که بود شده نوشته زرد ورقه روی

 را قطور پرونده از صفحه چند. فرورفت فکر در دقیقه چند و کرد قفل هم در را هایشدست مرد

. کرد نگاه بود دستانش حصار در هنوز صورتش که دلسا به. آورد باال را سرش بعد و زد ورق

 :گفت آرام لحنی با و داد نشان دلسا به را مشخص ایصفحه
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 حاال. داشته دایان نام به شخصی یه با سنگین قرارداد یه بره، لو باندش اینکه از قبل فرهاد -

 دایان به رو محموله تونهنمی فرهاد که وقتی ولی مستعار؛ یا اصلیشه اسم دایان این دونمنمی

 طرف از و بوده شیشه و هروئین عالمهیه لنگ دایان طرفی یه از. ریزهمی هم به چیزهمه بده،

 ما دست به که هاییگزارش توی. بود تنهادست فرهاد و تهخانواد پیش بودی رفته تو دیگه

 شدنمتالشی ما البته. بوده شده متالشی فرهاد باند عمالً و بوده زندان موقع اون ارکیده رسیده،

 .شده ناپدید مشرقی دلسا که دونیممی مورد این به رو فرهاد باند

 :گفت و داد تکان تأیید عالمت به را سرش دلسا

 باند از رو خودش مشرقی دلسا که انداخت رو شایعه این فرهاد خودم درخواست به. بله -

 .مخانواده پیش برم تونستممی راحت خیال با من همین برای کرده؛ فرار و بیرون کشیده فرهاد

 .انداخت میز روی را پرونده و زد لبخندی مرد

 .داشته کار این توی دستی یه دایان حداقل یا باشه دایان کار تخانواده مرگ که ممکنه پس -

 .ندارد ارتباطی بانو عمه پسر شهریار با شهریار، در یخانه*

*** 

 حتی که کسی باشه؟ مخانواده قاتل تونهمی دایان که کنیدمی فکر مدرکی چه براساس: دلسا

 مخانواده تموم تونهمی چطور نشنیدم، هم رو اسمش و نزدم حرف باهاش ندیدمش، هم باریک

 و شدن جمع هم کنار شونهمه که زمانی درست! رو تمومشون نفر، دو یا یک نه اونم بکشه؟ رو

 .شهریار و بنیامین من، نیست؛ نفرشونسه فقط

 کرد جمع را لبانش کمی. دوخت چشم دلسا حالتبی سبز چشمان به و کرد فوت را نفسش مرد

 :گفت جدیت با و

 یه مواد فقط فرهاد. دادی بهمون که مدارکی براساس زنیم،می حرف شواهد براساس ما -

 پایین شما انگشت اثر و امضا. بوده دایان برای محموله اون و کنه تأمین نتونسته رو محموله

. تویی نیست، فرهاد دایان حساب طرف پس شده؛می وبدلرد دایان و فرهاد بین که ایهورقه

 .داره رو خودش مخصوص هایاستراتژی دایان
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 توانستنمی. بود سخت برایش اطالعات همه این درک. کشید هم در را هایشاخم دلسا

. بود شده استفادهسوء او انگشت اثر و امضا اسم، از. بشود اطراف موضوعات متوجه خوبیبه

 فرهاد. شمس بانو نام با هم آن دارد؛ وجود دلسا امضای آمده دستش فرهاد که ایورقه هر پای

 ترکش نیست؛ ماندنی دلسا که بود فهمیده خوبیبه. کند بینیپیش را آینده بود توانسته خوبیبه

 محکم هاییگره. بخورند گره یکدیگر به شانآینده هایریسمان که کرده کاری حال و کندمی

 شخص کیست؟ دایان. شودمی منتهی نیز دایان به بلکه است، فرهاد به مربوط تنهانه که

 که ندارد امکان. شودنمی ختم اینجا به چیزهمه! نه اوست؟ یانوادهخ مرگ مسئول که سومی

 وجود دایان و دلسا بین تریمحکم گره. بکشد را بانو یخانواده محموله یک خاطربه فقط دایان

 که داندمی خوب رویشروبه مرد این انگار اما چیست؛ داندنمی دلسا که محکم ایگره. دارد

 .است هاییبلندی و پستی چه دارای دلسا زندگی که داندمی. است قرار چه از قضیه

 خواید؟می چی من از -

 ما و برسید تفاهم بعد و کنی مذاکره بری که نیست این منظورم البته! ساده کمک یه کمک، -

 مشکله هرچی از راحت خیلی تونممی داشتم، نگه کنارم رو دایان که حاال بگی. دور بندازی رو

 تمام سالشونزده که بدی انجام باید رو کاری باالخره آسونه؛ کمک این تو برای. کنم فرار

 .بودی توش

 :داد جواب زاری حال با و کرد فوت را نفسش

 خوای؟می چی ازم! بگو بهم. کنمنمی کمک کشته رو مخانواده که کسی به وقتهیچ من -

 :گفت سخن پروابی قبل دقایقی مانند مرد

. بکشه رو تخانواده بخواد دایان که نیست موجهی دلیل این که فهمیدی هم خودت دونممی -

 نفهمیده هم خودت زنممی حدس هست؛ تو دست مدارکی یه. خوادمی ترمهم چیز یه دایان

 و باشه داشته امنی جای اینکه برای مدارک. ایرانن یآینده اونا اما کنارته؛ مدارک که باشی

 وسایل تو گذاشته کسی رو مدارک این قضا از و میشه جاجابه دائم بزنه، رو ردش نتونه کسی

 این مدتی یه. بود کرده هم قتل خاطرشبه حتی. بود دنبالش شدتبه دایان که مدارکی. تو

 سراغش فرستاد رو یلدا اسم به دختر یه دایان. بود زند ارسالن اسم به شخصی دست مدارک
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 نظر از هم کرد؛ شکنجه رو یلدا بارها اون... خب و فهمید ارسالن اما بگیره؛ ازش رو مدارک تا

 چه دونیمنمی ما. شد کشته ارسالن آخر در. نگفت هیچی یلدا ولی روحی؛ نظر از هم و جسمی

 دنبال همچنان دایان اما داد؛می دایان به رو مدارک حتماً بود، یلدا اگه چون کشته؛ رو اون کسی

 توی که وسایلی تو گذاشته رو اون کسی چه. توئه پیش... مدارک اون. گردهمی مدارک این

 معماها این باید و دونیمنمی یعنی دونم؛نمی رو مرتبطه دایان با کسی چه و سوخت انفجار

 مرگ از بعد ماه یه درست. تو به رسیده بعد و شده دست به دست مدارک اون. بشه کشف

 اما نداریم؛ خبر هستن چی مدارک اون اینکه از دقیقاً. شد منفجر شما عمارت زند ارسالن

 که کسایی از اسامی ایران، کاملِ نابودکردن برای هستن هایینقشه اونا توی که دونیممی

 استراتژی یه توی قراره که اشخاصی اسم. کننمی جاسوسی دارن و گوشمونن ـل*بغـ درست

 .کشور این نظام، این تشکیالت کُل بردنازبین برای باشن؛ داشته شرکت بزرگ

. کند خالی را خودش تا بکشد جیغ فقط خواستمی دلش. کردنمی باور. بود رفته دلسا نفس

 از و تاریک اتاق این در گرفته، سختی بیماری تازگیبه که دختر یه برای شوک، همه این درک

 هم شاید یا! مرگ خواست؛می چیز یک فقط دلش. بود سخت العادهفوق برایش مرد یک زبان

 اشخانواده اعضای از یکی که کردنمی باور. نگوید هیچ و شود ساکت رویشروبه مرد اینکه

. افتاد زرد هایورقه یاد به کسی؟ چه بلور، رادین، معصومه،. چرخیدمی مدام ذهنش. است خائن

 آری! رادین. کرد پنهان دستانش در را سرش. هستند ارتباط در یکدیگر با هاورقه و مدارک

 او به بلور از بیشتر حتی او. زد حرف او با بارها رفت، دلسا اتاق به بارها رادین! است درست

 را کارها این بلور خاطربه فقط رادین که بود شده متوجه دلسا که هرچند داد؛می نشان توجه

 انفجار آن در چرا بود؟ نمرده چرا. بود دلسا هایناراحتی بلور دغدغه تنها زیرا دهد؛می انجام

 با باید چگونه. کندمی مرگ آرزوی شنود،می دیگران از را سخنان این دارد که حال بود؟ نمرده

 ندیده را ها آن هم باریک حتی که است مدارکی اشخانواده تمام مرگ دلیل که آمدمی کنار این

 .است

. میشی دایان بازیهم کنی، شرکت استراتژی یه توی باید سالیک. خوایممی چیز یه تو از ما -

. نه یا شده نابود انفجار توی واقعاً مدارک و ایهـطه رابـ چه دایان و یلدا بین که کنیمی کشف
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 رئیس و میشی ارکیده رقیب. بشی روروبه قدیمیت هایدوست با باید و کیه زند ارسالن قاتل

 .نیست تراژدی یک جز چیزی استراتژی، این پایان که بدونی باید و... مهراد

 

 

 کجاست؟ از گید،می که استراتژی این شروع :دلسا    

 با و کرده وبستهباز چندبار را هایشچشم. رودمی راه اتاق در کمی و شده بلند جایش از مرد    

 که بود ایکلمه «شروع» درحقیقت،. کند بینیپیش را آینده تا کندمی سعی حال، اوضاع به توجه

 .داشت بسیاری هایبحث جای

 تو شد، محو شطرنج صفحه از یلدا اینکه از بعد. یلداست مرگ با استراتژی این شروع -    

 تموم. نه یا رفته بین از سوزیآتیش توی واقعاً مدارک که بشی متوجه باید. جلو میری

. بدی گزارش موبهمو ما به باید بشه، خارج کشور از قراره موقع اون از بعد که رو هاییمحموله

 حواست. میشی همکار دایان برادر رادان با. بشی متوجه ریزبهریز باید رو دایان هایفعالیت

 از تو. دنبالته به که میشه کسی اولین مرگ صورت اون غیر در چون باشه؛ جمع باید العادهفوق

 ترسی؟می مرگ

 اصالً ترسید؟می مرگ از. کرد کج را سرش و گرفت گاز آرام را لبش. فرورفت فکر در دلسا    

 حالت. کرد زندگی مرگ ـوش*آغـ در هاسال دلسا حال، این با نترسد؟ مرگ از که بود کسی

 :داد جواب و بود گرفته متفکر

 .نکردم فکر بهش حالبهتا -    

. بگیری یاد رو زدنقدم تنها باید بشی، استراتژی یک وارد وقتی. کنی فکر بهش که بهتره -    

 .مرگ اسم به رفیق یه و تویی فقط باشه؛ مراقبت که نیست کسی اینجا

 :پرسید حوصلهبی لحنی با و کرد قفل هم در را اشزدهبنددست هایدست دلسا    

 هست؟ موندمزنده احتمال چقدر -    
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 و کرد نـوازش را دستش مچ دلسا. کرد باز را بنددست قفل و گرفت قرار دلسا رویروبه مرد    

 بزنند؛ بنددست دستانش به دیگر بار خواستنمی دلش اصالً. بگیرد نادیده را دردش کرد سعی

 .ارزیدنمی دردش به

 !هاملکه حتی میرن؛می همه -    

 :داد ادامه و کرد فوت دلسا یخسته صورت در را نفسش. گرفت قرار صندلی روی مرد    

 کن سعی. کنهمی پیدا پایان دیگه نفر یک مرگ با و شروع نفر یک مرگ با استراتژی این -    

 متالشی رو باند. ماست کار شروع باند توی تو کار پایان اصل در. بمونی زنده راه این توی تا

 شروع ما و هستن ممکن حالت ترینضعیف در دایان و رادان موقع،اون. بیا بیرون و کن

. باشه نداشته وجود رادانی اصالً ممکنه. حدسیاته طبق من هایحرف تموم... البته. کنیممی

 .برنگشتن که فرستادیم رو خیلیا ما گفتم، که طورهمون

 دستش در دقایقی که بندیدست نور که گذاشت میز روی را دستش و رفت عقب کمی مرد    

 یا باز محیط یک مثالً کرد؛ صحبت شدمی هم بهتر محیط یک در نظرشبه. زد را چشمش بود

 .ریختمی هم به را اعصابش که چهاردیواری این در نه کشید، نفس بتوان که جایی. پارک یک

 بشم؟ باند اون وارد شمس بانو هویت با باید من -    

 تصادف یه توی شمس بانو. خوبه خودت برای کن باور. بشه کشته باید شمس بانو نه؛ -    

 قابل که مونهنمی جسدت از چیزی. میشه منفجر ماشین و اتفاقی کامالً تصادف یه. میرهمی

 اگر که دیممی قرار قبرت توی رو ایدیگه شخص جسد. وسایل از بعضی جزبه باشه شناسایی

 داشته شفرضیه رد برای مدرکی زد، تو بودنزنده با ـطه رابـ در حدسی تخانواده از کسی

. ریزهمی هم به ریزیابرنامه کل چون کنن؛ شک بودنتزنده به هم درصدیک حتی نباید. باشیم

. کنه جلوه ترواقعی تا کنه شرکت ختمت مراسم توی تونست اگه تا دیممی خبر بنیامین به ما

 داری؟ نقشه این برای بهتری ایده خودت

 تا شودمی حاضر بنیامین که بودند کرده فکر واقعاً اما! نقصبی بود؛ عالی نقشه این جایهمه    

 او با هربار که فهمید جایی از توانمی را این! است متنفر او از که بنیامینی بیاید؟ ایران به
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 هم صدایش شنیدن از حتی بنیامین. دادندمی جواب اطرافیانش یا شهریار گرفت،می تماس

 :زد لب آرامیبه. شد تعللش متوجه مرد. خوردمی هم به حالش

 کنیم؟ حذف ماجرا از رو بنیامین خوایمی -    

 :گفت سریع مرد و داد تکان تأیید معنای به را سرش دلسا    

 رو جسدت باید اون. داریم نیاز وجودش به قانونی مراحل انجام و میراث و ارث برای اما -    

 کنه؛ شرکت ختمت مراسم توی باید. مونهنمی شناسایی برای چیزی که هرچند کنه؛ شناسایی

 ایران، نیاد بنیامین اگه. مونهمی لنگ کار جای یه یعنی درنمیاد؛ آب از درست چیزیهیچ وگرنه

 .میشه بد خیلی

 با. بود ترکیدن حال در بغضش اما کند؛ جلوگیری هایشاشک ریزش از کرد سعی دلسا    

 :داد جواب افسوس

 !ایران نمیاد من خاطربه اون -    

 در و بود شده خیره او به ترحم با سکوت در مرد. گذاشت میز روی را سرش و کشید آهی    

 تلخ موقعآن که استراتژی. کردمی ریزیبرنامه استراتژی این برای ذهنش هایگوشهگوشه

 مرگ با. کردند تلخش مرد آن با دلسا و بود مانده استراتژی یک فقط که استراتژی. بود نشده

 حکم و ارکیده مرگ با. شد تلخ است شمس بانو قبر در جسدش که ستاره مرگ با. شد تلخ یلدا

. زودی همین به زند؛می را دلسا دل دارد تلخی به آغشته استراتژی این. شد تلخ مهراد اعدام

 استراتژی بشود که روزی آن به برسد چه زند؛می دل است استراتژی یک فقط که االن همین

 .تلخ

 در نفر هاده و او نبود، بازی این یبازیچه تنها دلسا. گرفت را همه دامن استراتژی این نحسی

 چه است؟ پایان از استراتژی این شروع که دانستمی کسی چه و زدند وپادست استراتژی این

 که دانستمی کسی چه شود؟نمی تمام استراتژی این ارکیده مرگ با که دانستمی کسی

 حال و گرددبرمی بنیامین که دانستمی کسی چه شود؟می دستگیر معروف، یساحره مهراد،

 هیچ به خوابیده، درونش ستاره اصل در اما است؛ شمس بانو نام به که قبر درون جسد آن حتی

 خورد؟نمی دردی
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 مرد آن کند؟می پیچیده را استراتژی قدراین دایان که دانستمی کسی چه سؤال، ترینمهم و

 تمام از. آیدنمی خوشش شود بازی وارد دیگری شخص اینکه از دایان که بود نگفته او به

 .برسد پایانشان که زمانی تا شوند، بیرون بازی از که زمانی تا کندمی استفاده هایشمهره

 دارد ادامه قدرآن دارد؛ ادامه استراتژی این. است استراتژی این برای معنیبی ایکلمه پایان؟

 .رسدنمی پایان به تلخ استراتژی این اما باشد؛ نزدیک دلسا پایان شاید. بزند دل تا

*** 

 زندگی تند روی: نهم فصل

 گردممی دنبالت»

 جاهمه

 هاکافه

 را خاطراتم دفتر

 ایمزده قدم که هاییخیابان

 را خاموشت تلفن

 هم؟ از ایممانده جا جاده این کجای

 کرد؟ رها مرا دستانت کجا

 .توام دنبال که هاستسال من

 دانی،می آخر

 «امگذاشته جا تو پیش را خودم من

*** 

 «حال زمان»

 که است معلوم بود؟ خوب حالش دختر این. زد پوزخند و گذاشت پنجره روی را دستش کارن

. است بنیامین کندمی تعقیب را هاآن که شخصی کردمی ادعا حال و بود مشکوک چیزهمه به! نه

 :گفت دلسا به جواب در

 شدی؟ دیوونه! بنیامین؟ -
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 :گفت غم و اندوه از پر لحنی با و انداخت باال را هایششانه

 چندروز هم امیدی سرهنگ حتی ایران، برگشته بنیامین که گفت بهم رادان! حدسه یه فقط -

 رو قبر نبش کارای که بخواد و ایران بیاد که کردیمنمی فکر اما بود؛ زده حدسایی یه پیش

 حدس هم درصدیک حتی. بگیره ایاندی تست ستاره بدن یموندهباقی از و بده انجام

 متوجه افراد از کدومهیچ نه و سرهنگ نه من، نه که باشه داشته نفوذ قدراون که زدیمنمی

 همه به روزا این. کنم شک هم خودم به حتی که بده حق بهم پس. نشیم ریزش کارهای

 .مشکوکم

 .باشه بنیامین سرمون پشت ماشین که نمیشه دلیل این بازم -

 کش زیادی را بحث بود شده متوجه که کارن. کرد نگاهش حوصلگیبی با و کرد کج را سرش

 .کرد باز را ـمربندش*کـ داده،

 .خبره چه ببینم میرم اصالً -

 کرد حرکت ماشین سمتبه محکم هاییقدم با. شنید را دلسا سرد «سالمت به» تنها جواب در

 چه که دیدنمی خوبیبه دلسا. شد خارج آن از قدبلند شخصی و شد باز راننده سمت در که

 هابرق کرد؛ نگاه خانه به. نداشت هم اهمیتی. است زدنحرف مشغول کارن با آنجا در کسی

 دانستنمی بگوید؟ چه او به ضمن در. کند بیدار خواب از را آرام آمدنمی دلش و بودند خاموش

. شد خیره خانه به دقت با. نه یا گفته آرام به چیزی مهراد اعدام حکم با ـطه رابـ در کارن که

 به را مشتش حرص با. کند نگاه را داخل توانستنمی عنوان هیچ به و بودند شده کشیده هاپرده

 :کرد زمزمه لب زیر و زد صندلی

 !لعنتی کنی؛ درست دردسر بلدی فقط که مهراد آخ -

 :گفت و کرد باز را در کارن موقع همان

 .اشکینه -

 :گفت در کردنقفل از بعد کارن. شد پیاده ماشین از و داد تکان را سرش 

 که زمانی تا دارنمی نگه دایان دسترس از دور جا یه رو آناهیتا که بده خبر بهم بود اومده -

 .کنه اعتراف
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 :داد پاسخ و کرد نگاهش تیز

 !شده اختراع وقتهخیلی تلفن -

 روی از و کرد حرکت خانه در سمتبه. شد دور کارن و ماشین از جوابی، منتظرماندن بدون و

 :کرد زمزمه و ایستاد کنارش کارن. کند باز را در و بیاید کارن تا ماند منتظر ناچاری

 استثنا؟ دسته جزو رفتی تو یا بداخالقن قدراین دارن اسکیزوفرنی بیماری که کسایی همه -

 :گفت حوصلگیبی با و کرد کج را سرش

 !مزهبی -

 که کوچک حیاطی. شد حیاط داخل و برداشت قدمی. شد باز در و چرخاند قفل در را کلید کارن

 و کرد کج آسانسور سمتبه را راهش. بود آسانسور و پلهراه قسمتی در و داشت راه پارکینگ به

 :گفت کارن

 .گفته اشکین به ارکیده مرگ با ـطه رابـ در چیزایی یه آناهیتا -

 شنیدن از بعد و امروز اما بفهمد؛ را موضوع تا شدمی گوش سراپا بود، دیگری حالت هر در اگر

 .بود شده سرد هم مرده یارکیده به نسبت حتی آناهیتا، هایحرف

 خیلی اگه! مرده ارکیده. بدونم داده انجام که کارایی و ارکیده درباره چیزی خوامنمی -

 که چی یعنی. بوده چی کارهاش دلیل ببینم تا کنن زنده رو ارکیده دونن،می وارد رو خودشون

 .نمیارم در سر که من دنبالش؟ رفته این که هست چی تناسخ این اصالً کنه؟ تناسخ خواستهمی

 :داد جواب. شد خیره دلسا به و زد را ایدکمه کارن. شدند سوار کارن و دلسا و ایستاد آسانسور

 وجود به حیات که اول از هاانسان که معتقدند هاخیلی. گذشته زندگی به بازگشت یعنی تناسخ -

 ایدیگه شخص بدن به روح و میشه دفن جسد مرگشون، از بعد و داشتند روح یک اومده

 1800 سال حدود مثالً. شده اعالم رد تقریباً علمی دالیل با فرضیه این البته. میشه منتقل

 200 توی اونم جدید روح میلیارد 6 االن اما کردند؛می زندگی انسان میلیارد 1 از کمتر میالدی

: شد نوشته قرآن در چون کرده؛ رد رو موضوع این اسالم که گفتم( 1!*)اومده؟ جوریچه سال

 کارهای شاید بازگردانند، دنیا به مرا ده فرمان! پروردگارا: گوید فرارسد مرگ را شانیکی چون»

! هرگز: شودمی داده پاسخ. دهم انجام[ آینده حیات در] بودم کرده ترک گذشته در که را نیکی
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 از و و شودنمی داده اثر ترتیب آن به و. گویدمی خود گوینده که[ اساسبی] است سخنی این

« .شوند برانگیخته قبرها از و فرارسد قیامت که روزی تا است برزخ عالم اینان[ مرگ] پی

 داشته عقیده آن به و بپذیرد را تناسخ که کسی»: گفته ـطه رابـ این در( ع)رضاامام طورهمین

 براساس« .است کرده تلقی غیرواقعی را دوزخ و بهشت و ورزیده کفر تعالی خدای به باشد،

 به اونجا و میشه منتقل برزخ عالم به و شده جدا بدن از روح انسان مرگ با پیامبرها هایحرف

 هاخیلی و یافته گسترش هندوستان از تناسخ فرضیه این البته. قیامت تا میده ادامه زندگی

 دنیا به مرگ از بعد هاانسان از دودسته که هستند معتقد هااون. شده جلب بهش نظرشون

 دوباره زندگی به نیازی و رسیدن کامل سعادت به زندگی در که هاییاون اول. گردنبرنمی

 رو سعادت راه و شدن کشیده منحرف اعمال به که هستند هاییاون هم دسته دومین و ندارن

 باز اما( 2.*)میدم توضیح برات فرصت سر که میشه تقسیم چهاردسته به تناسخ البته. بستن

 روح، احضار هایکالس مثالً. تناسخه برای که میشه برگزار ما چشم از دور هاییکالس هم

 نیارن، کم هاشوندوست پیش اینکه برای اما بینن؛نمی روحی بیشترشون ببندم شرط تونممی

 البته. بوده هاقربانی این از یکی هم ارکیده. داره صحبت جای بحث این بازم! دیدن روح میگن

 منال و مال و شیواست که کنه ثابت خواستمی ارکیده که اینه توجهمونه، قابل کامالً که چیزی

 که هست تناسخ توی اینکته یه مثالً و. افتاد دایان دام توی اما کنه؛ چپاول رو عبداهلل شیخ

 اتفاقی برات قبلیت زندگی در ممکنه باشی، داشته بدنت روی لکی یا گرفتگیماه تو اگه میگه

 کنم فکر. داد رو جونش راه این توی و کرد اعتماد اشتباهی شخص به هم ارکیده. باشه افتاده

 نه؟ داده، توضیح برات مهراد

 کشش دیگر واقعاً. کردند حرکت خانه ایقهوه در سمتبه و ایستاد آسانسور. داد تکان سری

 بالشتی روی بر را سرش خواستمی دلش فقط کند؛ فکر ارکیده مرگ هایعلت به که نداشت

 !ابد تا بخوابد؛ و بگذارد

*** 

 .بیتوته: منبع( 1*)

 :منبع( 2*)



 

 

223 

 

  استراتژی تلخ نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

DENIRA 

 ایلال

 هُوَ کَلِمَةٌ إِنَّهَا کَلَّا تَرَکْتُ فِیمَا صَالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّی* ارْجِعُونِ رَبِّ قَالَ الْمَوْتُ أَحَدَهُمُ جَاء إِذَا حَتَّی»

 [۱۰۰-۹۹: المؤمنون] یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلَی بَرْزَخٌ وَرَائِهِم وَمِن قَائِلُهَا

 رسدمی فرا هاآن از یکی مرگ که زمانی تا دهندمی ادامه خود غلط راه به همچنان هاآن» یعنی

. دهم انجام صالح عمل امکرده ترک آنچه در که باشد( ۹۹)بازگردان مرا پروردگارا: گویدمی

 است برزخ سرشان پس از. ندارد ایفایده هیچ و گویدمی او که سخنی همانا بازگردد، که حاشا

 («۱۰۰.)شوند برانگیخته که روزی تا

 هَذَا مَّرْقَدِنَا مِن بَعَثَنَا مَن وَیْلَنَا یَا قَالُوا* یَنسِلُونَ رَبِّهِمْ إِلَی الْأَجْدَاثِ مِّنَ هُم فَإِذَا الصُّورِ فِی وَنُفِخَ»

 [۱]«مُحْضَرُونَ لَّدَیْنَا جَمِیعٌ هُمْ فَإِذَا وَاحِدَۀً صَیْحَةً إِلَّا کَانَتْ ان*ِالْمُرْسَلُونَ وَصَدَقَ الرَّحْمَنُ وَعَدَ مَا

( ۵۱)روندمی پروردگارشان سوی به شتابان قبرها، از هاآن ناگهان شود، دمیده صور در و» یعنی

 که است همان این( آری) برانگیخت؟ خوابگاهمان از را ما کسی چه ما بر وای ای گویندمی

 نیست، بیش واحدی صیحه( ۵۲.)گفتند راست او فرستادگان و است داده وعده رحمان خداوند

 پدیا ویکی( ۵۳«).شوندمی حاضر ما نزد همگی ناگهان

*** 

 :گفت و کرد باز را خانه در کارن

 هم االن کنم فکر. سنگینه خیلی خوابش همین برای بخش؛آرام کنه،می مصرف قرص آرام -

 .باشه خواب باید

. داد تکیه را سرش و نشست مبل روی. بود کارن حرف بر تأییدی مهر خانه خاموش هایچراغ

 بود باز درش که خانه دیگر اتاق سمتبه حرفی هیچ بدون زیرا بود؛ خسته بسیار هم کارن انگار

 دلسا هاستسال که هرچند! بود آموخته خوبیبه انگار را نوازیمهمان رسم. نیامد دیگر و رفت

 نشده، دعوت جایی به دلسا هاستسال. خانه مهمان نه و دل مهمان نه. نبوده کسهیچ مهمان

 کند؛می زندگی حس یک با دلسا که هاستسال. بوده تلخ استراتژی این برای رفته که هرجا

 .کسیبی
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 انتقام یک برای واقعاً شد؟ گونهاین چرا. پدر و مادر خواهر، برادر، داشت؛ خانواده دلسا

 بدبختی از حجم این وگرنه باشد؟ ماجرا این پشت دیگر استراتژی یک است بود؟ممکن

 !است غیرممکن

 شود؛ نگران برایش که پدر یک به. دارد نیاز حامی یک به کند احساس که شده بارها حال،بهتا

 فقط که مادری بزند؛ لبخند رویش بر که مادر یک به. ندارد یاد به او از ایخاطره هیچ که پدری

 کند؛ نـوازش را موهایش آرامی به که خواهر یک به. ببیند را اشچهره توانست هاعکس در

. بزند پرمهر ـوسه*بـ اشپیشانی روی بر تا برادر یک به. شد پرپر زیبا گُل یک مانند که بلوری

 نبود، دلسا اگر. دارد حق کامالً و است متنفر او از بنیامین. برادر تا داریم برادر اما دارد؛ را برادر

 .مردندنمی هاآن

 دست در که مدارک بود؟ گذاشته دلسا اتاق داخل را مدارک آن کسی چه راستیبه... مدارک آن

 اما زد؛می او به سری و آمدمی همیشه بلور بود؟ زیاد اتاقش در کسانی چه آمدورفت. نبود دلسا

 مسئول او چه؟ لیالخانم بکند؟ کـثیفی کار همچین بخواهد که آمدمی معصوم صورت آن به واقعاً

 پاک ذاتش رادین که کند باور خواهدمی چرا... رادین. داشت را دوم طبقه هایاتاق نظافت

 است؟ اتفاقات این مظنون ترینپررنگ رادین که است سخت باورش چرا است؟

 گاههیچ که رنگی. دارد نفرت آن از دانستندمی همه که رنگی زرد؛. افتاد زرد هایورقه یاد به

 بین محکمی هایریسمان چه. افتاد تمسخر از پر هایجمله آن یاد! کند تحملش توانستنمی

 راز تواندنمی دلسا هم یلدا مرگ از بعد چرا. است دایان و فرهاد مدارک، یلدا، زرد، هایورقه

 بفهمد؟ را هاریسمان این درون نهفته

 وقت کمی هنوز مهراد... نه! بود مرده مهراد بود، مرده فرهاد بود، مرده ارکیده بود، مرده یلدا

 مهراد و دلسا. نیست کشیدننفس به تنها که مرگ ولی کشد؛می نفس دارد هنوز دارد،

 با را هاآن که ندارد وجود چیزیهیچ دیگر و کشتند را انسانیتشان هاآن مردند؛ که هاستسال

 .کند یکسان هاانسان بقیه

 او به باید. دایان جاسوس کند؛ اجرا را جاسوس یک نقش توانست زیبا چقدر که آه... باران

 که بود خوب چه. کند باند وارد را اشکین و کارن توانست خوبیبه که هرچند! داد افتخار مدال
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 رسید؛ شده سالهیکوپنجاه حال که سالهپنجاه مرد همان امیدی، سرهنگ ذهن به فکر این

 در کارن العادهفوق بازی باید که هرچند زد؛ می وپادست استراتژی این در تنها باید دلسا وگرنه

 شک مدتی دلسا که زد جا عاشق را خودش طبیعی قدرآن. گرفت نظر در هم را باران مقابل

 !حقیقت یا است بازی این که داشت

 زندگی و بپردازی تفریح به آن در تو که نیست کار در برلینی که دانستمی کسی چه! باران آه

 کسی چه. باشد کرده زندگی آنجا در هم سال یک که دارد وجود شک این حتی برلین؟. کنی

 حالت «دانستمی کسی چه» این کرد؟می زندگی دایان همراه ترکیه در که دانستمی

 و کارن و امیدی سرهنگ دانست،می دلسا که گفت باید پس است؛ داده هاسؤال به ایاحمقانه

 .دانستندمی اشکین

 بود دلسایی برای بزرگی افسوس مرگش! شد تلخ استراتژی این وارد رحمانهبی چه... ارکیده

 افسوس دهند،می دست از را چیزی هروقت هاآدم. بود شده وابسته او به ازحدبیش که

 .خورندمی

 استراتژی این در دادنادامه! نزدیک خیلیخیلی است؛ نزدیک دلسا مانند هم او پایان... مهراد

 !شد محو شطرنج صفحه از سربازها وسیلهبه پس بود؛ بیهوده هم او برای

**** 

 را اطراف و انداخت اشمچی ساعت به نگاهی. شد رد خیابان عرض از و کشید جلوتر را شالش

. کردمی جمع را حواسش حدازبیش آمده، ایران به بنیامین فهمید که زمانی از. کرد نگاه دقت با

 بارسه را خانه اولین در و شد کوچه داخل. شدمی روروبه او با ناگهان شاید نداشت، که شانس

 .خوردمی هم به غریبعجیب رمزهای این از هم حالش حتی دیگر. زد هم سر پشت

 خیالش حال. کرد فوت را نفسش. بست محکم را در و شد حیاط وارد سرعتبه و شد باز در

 نبود کسی. داد فشار را اشدکمه بارچند و رفت آسانسور سمتبه و کرد تند پا. بود شده راحت

 دوم طبقه در آسانسور که دید وقتی. آیدنمی پایین سریع آسانسور فشردن چندبار با بگوید که

. رفت باال تکشانتک از تندتند و کرد کج هاپله سمتبه را راهش خورد،نمی تکان و مانده



 

 

226 

 

  استراتژی تلخ نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

DENIRA 

 را او عصبانیت با که کارن و خانه باز در دیدن با. نکند ایجاد سروصدا داشت سعی حداالمکان

 :گفت و برد باال شود، تسلیم خواهدمی که کسی مانند را هایشدست نگریست،می

 .بیام پیاده شدم مجبور نیومد، گیرم تاکسی کن باور -

 :گفت و رفت کنار در جلوی از داد؛ تکان تأسف عالمت به سری کارن

 گفت؟ چی سرهنگ -

 سکوت در خانه و بود خواب آرام معمول طبق. شد خانه وارد و کرد باز را هایشکفش بند

 به بعد و غذا اندکی با خوردمی قرص که دید را آرام چندبار فقط چندروز این در. بود فرورفته

 وجدانعذاب داریامانت گونهاین از دلسا که بود شده الغر و نحیف قدرآن. رفتمی خواب

 .گرفتمی

 .نیاورد برام خوبی خبرای متأسفانه -

 :داد باال را ابرویش و گذاشت جلویش را چای لیوان کارن

 چرا؟ -

. بود حرکت در تنش تمام در خستگی. کرد مزهمزه آرام را داغ چای و داد قورت را دهانش آب

 .شده تمام چیزهمه که شود بیدار وقتی و بخوابد خواستمی دلش

 بود گفته بهم! کردیم اطمینان کی به خدا؟ رو تو بینیمی. گرفته رو قبر نبش دستور بنیامین -

 فرداپس فردا همین چی؟ حاال اما م؛زنده من فهمهنمی وقتهیچ بنیامین که کنهمی تضمین که

 میفته که موقعست اون. من نه قبره اون توی ستاره فهمنمی و میدن انجام هم رو قبر نبش

 .گیرهنمی آروم نریزه رو خونم تا دنبالم،

 :گفت طبعیشوخ با کارن

 !کباب نه سوزهمی سیخ نه قبره؟ همون توی بذارم و ببرم بیختابیخ رو سرت جاهمین خوایمی -

 :داد پاسخ تمسخر با و رفت او به ایغرهچشم

 .میگم چی ببین کن گوش! نمکدون -

. کرد نگاهش منتظر و نشست صندلی روی او رویروبه و کرد قفل هم در را هایشدست کارن

 :گفت و کرد مزه را اشچای از کمی دلسا
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 کنه؛ خارج ایران از رو من سریع رفت، لو هویتم اگه که بود این هم اول از سرهنگ و من قرار -

 بهم. نشدن دستگیر دایان و رادان هنوز چون نیست؛ امن برام هم خارج حتی که میگه حاال اما

 برامون قراره که این با. امنه جاش که هم اشکین. طورهمین هم تو نرم، بیرون خونه از که گفت

 چیزی یه. رفتم من که پیشمون بیاد خودش خواستمی. عقله شرط احتیاط اما بذاره؛ محافظ

 که طرف هر از کرده، شک بهم اونم اینکه مثل! روزم به زد تر قشنگ که گفت دایان درباره هم

 .بریدن بدبختی و دردسر با رو من ناف. افتادم دردسر توی کنممی نگاه

 گلویش چطور که کرد فکر این به متعجب دلسا و کشید سر نفسیک را داغ چای کارن

 به توجه بدون سردی،خون با کارن. گرفت آتش اشمعده تا که خورد را چای از کمی نسوخت؟

 :گفت دلسا هایسخنرانی

 بود؟ قحط ساعت پیشش؟ بودی رفته صبحی سر چرا حاال -

 :داد جواب و چرخاند دستش دور را موهایش از ایطره

 .زدم حرف باهاش و رفتم صبح منم. بیا صبح فردا برو میگه بری ظهر. ترهخلوت سرش صبحا -

 کنی؟ کارچی خوایمی رو دکترت -

 بستری است بهتر که بود گفته او به دکتر. بدهد جوابی چه دانستنمی. فرورفت فکر در دلسا

! گرفت را دامنش که بود چه نحس بیماری این ودارگیر این در که دانستنمی او و شود

 روزها این حتی. نشود بستری اما بنیامین؛ پیش برود بود حاضر! عمراً شدن؟بستری

 جواببی را کارن سؤال و شد بلند جایش از آرام صدای با. خوردمی درمیانیکی را هایشقرص

 .گذاشت

 نگفت؟ چیزی مهراد درباره -

 .نگفت چیزی بهم نه، -

 از پر چشمانش اما رسید؛می نظربه مردد کمی. برد چانه زیر بر دست و نشست کنارشان آرام

 دقیقه چند از بعد آرام اما است؛ امیدوار مهراد با ـطه رابـ در او که کرد فکر دلسا. بودند امید

 :گفت طوالنی سکوت

 .کنم ترک خواممی... خواممی من -
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 هردویشان به آینده به امید از سرشار نگاهی با هم آرام و زد لبخند هم دلسا زد، لبخند کارن

 :داد ادامه و کرد نگاه

 بد هایاتفاق همه و فرامرز دایی بهنود، مهراد،. کنم شروع رو جدید زندگی یه خواممی -

 خواممی. نباشه مقایسه قابل گذشته با که بسازم رو ایآینده خواممی. ریزممی دور رو گذشته

. داشت آروم زندگی یه که آرامی همون خورد،می قسم سرش روی مامان که آرامی همون بشم

 این توی بردارم قدم تنها بخوام. تونمنمی تنهایی اما جدید؛ زندگی یه با باشم آرامی خواممی

. بگیرید رو دستم و کنید راهنماییم. باشید پیشم باشید، کنارم که خواممی. زنممی جا راه،

. باشید خودم خاطربه که خواممی من اما اینجایید؛ دادید مهراد به که قولی خاطربه که دونممی

 .کنم پیدا نجات تونمنمی دیگه کنید، ولم اگه و دارم نیاز بهتون اینکه خاطربه

*** 

 و رادان از خبری منتظر قدمش هر با که بود روزسه. بود نرفته بیرون خانه از که بود روزسه

 عقیده و آمدمی و رفتمی راحتیبه کارن. نداشت تمامی استرس این که بود روزسه. بود دایان

 از او ترس. بود ترسیده ازحدبیش دلسا کهحالیدر زده؛ الکی حرف سرهنگ که داشت این بر

. رسیده او به ایاندی آزمایش بودنمنفی خبر که بود بنیامینی از او ترس نبود، رادان و دایان

 یک ستاره جسد و است زنده شمس بانو که داندمی بنیامین حال که بود این از او ترس

 .بود تلخ حقیقتی بر سرپوش

 بود، فرستاده سرهنگ که مأمورانی. شد خانه در عجیب وآمدهاییرفت متوجه دلسا چهارم روز

 و بود بستری کلینیک در که هم آرام. بود نیامده خانه به گذشته شب از کارن و شدند بیشتر

 شنیدن با تا بود کرده تیز امکان حد تا را هایشگوش. بود شده تنها خانه در دلسا عمالً

 مواقع این در و بود دیده شخصی دفاع کوتاه دوره یک حالهربه. بپرد جا از صدایی ترینکوچک

 و کاراته و شخصی دفاع که لعنتی بیماری این... اشلعنتی بیماری اما خورد؛می دردش به

 .کردمی نابودش که شناختمی روان فقط آن شناخت،نمی تکواندو
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 با. کند حمله او به دلسا و شود خانه وارد کارن ناگهان یا بیاورد خودش سر بالیی که ترسیدمی

 نشسته تلویزیون رویروبه آرام و بود خورده را هایشقرص اما خواست؛نمی دلش اصالً اینکه

 .تلویزیون یبرنامه اال بود جاهمه به حواسش و دادمی تکان هیستریکی طوربه را پایش. بود

 

 

 برخالف و بود آشفته ووضعشسر. بازگشت خانه به کارن که بود موقع همان درست    

 :گفت و کرد دلسا به رو تمام سردیخون با ظاهرش،

 .بریم باید -    

 هم در موهایش. بود همیشه برخالف چیزی درست کارن ظاهر. بود مانده مبهوت دلسا    

 هایشچشم و بودند خاکی نسبتا اشورزشی هایکفش بود، شده چروک پیراهنش و بود پیچیده

 ناهارخوری میز دلسا. زدمی فریاد را سردیخون صحبتش لحن اما داشتند؛ قرمزمانندی حالت

 :کرد زمزمه بهت با و زد دور را

 !بریم؟ باید که چی یعنی -    

 از آن. کنند غافلگیر را او که دارند این به شدیدی عالقه اطرافش هایآدم چرا دانستنمی    

 او و کرد ورشکستی اعالم دلسا به خبردادن بدون و فروخت را وسایل تمام روزهیک که رادان

 از که داده این بر دستور حال و بود خبربی او از چهارروز که کارنی از هم این ساخت، آواره را

 :غرید لب زیر کارن. شود خارج خانه

 !میگم خودت برای کن باور بریم، باید -    

 خالصه کوچک چمدان یک در وسایلش تمام. گرفت فاصله کارن از و کرد خم سری دلسا    

 بود شده خسته. بود برایش مناسبی واژه دوشبهچمدان نبود، هم دوشبهخانه حتی او. شدمی

 و تنهایی این از بود شده خسته ـصد،*برقـ روزگار جدید ساز به هرروز که وضعیت این از

 .کردمی رها نحس زندگی این شرّ از را او و آمدمی بنیامین کاش ای. کسیبی

 با و کرد کارن به رو. شد ماشینش سوار و شد خارج خانه از سکوت در کارن، با همراه    

 :گفت ریلکسی
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 هایکارت توی من که دونیمی هتل؟ بریم؟ خوایممی کجا بگی میشه کل،عقل آقای خب -    

 داره؟ جریان هوا پول جای به اعتباریم

 :گفت شوخی با و گذاشت گاز روی را پایش کارن    

 .ریمنمی بدی جای نباش، نگران -    

 حتی کرد؛می رانندگی دقت با کارن و بود فرورفته فکر به دلسا. بود سکوت در ماشین دقایقی    

 توانست تا زد دور را میدان چندبار. خواند را اسیاماس دقت با و درآورد را موبایلش هم چندبار

. آورد در را دلسا داد آخر و رفت خطا را کوچه چند پیچید، اشتباه فرعی چند در. کند پیدا را مسیر

 .داشت ایپیچیده راه گونهاین که برود خواستمی کجا به نبود معلوم

 :گفت حالیخوش با و کرد ترمز قدیمی نسبتاً یخانه یک رویروبه آخرسر    

 !همینه -    

 جلب خود به را ایبیننده نگاه که هامعمولی دسته آن از! معمولی معمولی نبود، زیبایی یخانه    

 آمدمی نظربه و بود شده آجرچینی. کند خرجشان نگاهی نیست مایل کسی و کنندنمی

 .خوردمی کردنزندگی چندروز درد به خب،. باشد پیش سالبیست حدوداً برای اشمعماری

 :گفت و انداخت باال را ابرویش کارن. کرد نگاه رنگمشکی در به و شد پیاده ماشین از    

 .بیارم گیر پارک جا برم باید من خونه، تو برو -    

 نداره؟ حیاط مگه -    

 :انداخت باال ایشانه و گذاشت داشبورد روی را اشدودی عینک کارن    

 .فهمیمی برو خودت -    

 سمتبه آرام هاییقدم با. کشید دستش از را کلیددسته و کرد کارن حواله پرحرص نگاهی    

 داشت، خانه این به خاصی احساس. چرخاند قفل در را کلید و رفت ساده رنگمشکی در

 را نگاهش و برداشت داخل به قدم. نداد اهمیتی اما گمراهی؛ و ترس ناآشنایی، احساس

 .چرخاند حیاط دورتادور

 ماشین کارن چرا که میساخت آگاه را دلسا که بود شده خشک و بزرگ حوض یک حیاط در    

 که نداشت وجود زیبایی یا تعریف برای چیزی بود، ایساده یخانه. بیاورد داخل نتوانست را
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 ساخته بدعادت را او زیبا و دوبلکس هایخانه آن در زندگی. کند خوش دل آن به بتواند دلسا

 .العادهفوق ویالیی هایخانه آن از نه و بود دوبلکس نه خانه این اما بود؛

 :کرد زمزمه لب زیر و کرد رها ایگوشه را چمدان    

 کرده، امتحان من از قبل یکی! مپاچه توی کردن رو دومدسته زندگی یه انگار قشنگ -    

 !انداخته من به هم بعد نیومده خوشش

 این به اصالً دلسا و نبود بیشتر هشتادمتر که ایخانه. شد کشیده خانه دورتادور رنگشسبز نگاه

 کوچک اتاقک یک در سالشانزده که بود رفته یادش! اصالً نداشت، عادت کوچک فضای

 گرسنگی شدت از اشمعده که بود رفته یادش. لرزیدمی سرما از صبح تا شب و خوابیدمی

 .بود کرده عوض رنگ جماعت این مانند... هم شاید و بود شده عوض. بود شده کوچک چقدر

 دلسا. نبود درونش وسایلی هیچ که متریدوازده اتاق دو نداشت، بیشتر اتاق دو کوچک یخانه

 با روزشوحال. گذاشت بود ترتاریک دیگری به نسبت که هااتاق از یکی داخل را چمدانش

 دلسا که بودند کرده پهن اتاق کف در کهنه نسبتاً فرش یک تنها. کردنمی فرقیهیچ هاافسرده

! بخوابد فرش آن روی بخواهند او از که بود زیادی انتظار. رفتمی راه رویشان کفش با توجهبی

 اینجا؟ بیاید حال و بود گذاشته قو پر الی را او رادان

 برایش رادان اما بودند؛ رقابت حال در همیشه و آمدندمی حساب به دشمن رادان و او آنکه با

 روزها این که پول از پر هایحساب و پوشاک بهترین خانه، بهترین. نگذاشت کم چیزیهیچ

 هاآن زد، خنجر دایان و رادان به پشت از آنکه با. بود شده خالی اشورشکستگی خاطربه

 برایشان را اینجا است، کرده کار برایشان که کسانی حال و. گرفتند نظر در را هابهترین برایش

 .دادند نشان او به خوبیبه را لیاقتش که نکند درد دستشان. اندکرده انتخاب

 یک برای زد حدس دلسا و داشت قرار رنگمشکی کوچک چمدان یک هم دیگری اتاق در

 زمانی تا. ندارد جایی کنارش در دیگر کارن که دانستمی خوبیبه او کسی؟ چه. باشد خانههم

 دلسا برای کنند؟ زندگی یکدیگر با کارن و دلسا حال اما نبود؛ مشکلی بودند آرام یخانه در که

. بماند او کنار ابد تا که نبود قرار و داشت خانواده قطعاً کارن اما نداشت؛ اهمیتی موضوع این که
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 رفته آنجا به باران دادنبازی برای فقط یا کندمی زندگی اصفهان در کارن که دانستنمی اصالً

 .بود

 را موبایل و برد جیب به دست سریع اش،مشکی جین شلوار جیب داخل اشگوشی لرزیدن با

 و زد تلخ پوزخندی کرد،می خودنمایی صفحه باالی در که گلشید اسم دیدن با. کشید بیرون

 :کرد زمزمه

 .افتاده من یاد تازه وفابی -

 :داد پاسخ و کشید سبزرنگ قسمت روی را دستش و کشید آهی

 جانم؟ -

 :رسید گوشش به گلشید نگران صدای

 خودتی؟ دلسا؟ -

 بشناسد؟ را او بود نتوانسته هم گلشید حتی یعنی. شد پدیدار هایشلب روی روحبی لبخندی

 حرام بیهوده که روزهایی تمام برای افسوس یک و خواهدمی بلندً نسبتا آه یک روزشوحال

 !شد

 .گلشید شناسمنمی رو خودم هم خودم میدم، حق! نشناختی؟ -

 توانستمی او و بود مبل دست یک آنجا حداقل. کرد حرکت سالن سمتبه و زد بیرون اتاق از

 :کرد زمزمه بغض با گلشید. بنشیند رویشان

 خیلی پریده، هم مدارک و رفته رادان فهمیدم وقتی کجایی؟. نشناختم رو صدات غم این -

 .بدیم انجام کاریهیچ نتونستیم که کرد توبیخ رو مونهمه سرهنگ. شدم ناراحت

 آخه؟ کردم کارچی من! داره هم حق نه؟ پشیمونه؟ شد باز پرونده این به من پای اینکه از -

 قرار کنم، پیدا رو مدارک اون بود قرار بگیرم، عوضی دایان اون از رو مخانواده انتقام بود قرار

 حضورم. انداختم دردسر توی رو همه! بدم انجام نتونستم رو کدومهیچ اما کنم؛ کار هزارتا بود

 خورممی حسرت! گلشید مردممی انفجار اون توی منم کاش ای. مزاحمته و دردسر باعث فقط

 کاریهیچ زندگیم توی که خورممی حسرت! موندم گناهکار منِ و رفتن گناهمبی یخانواده که
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 خوب اصالً حالم... گلشید. دادم دست از رو شهریار که خورممی حسرت. بدم انجام نتونستم

 !نیست

 :کرد زمزمه بهت با گلشید 

 زحمتی؟ باعث تو... که گفته کی! دلسا؟ گفته بهت رو اینا کی -

 را لقمه باید یعنی بود؟ دیرفهم قدراین گلشید این چرا. کرد فوت را نفسش و نشست مبل روی

 چرا دانستنمی. دادنمی هم فکرکردن زحمت حتی خودش به وگرنه دادند؛می او به شده جویده

 با و داد مالش را چشمش کمی! است شده بازی وارد اشالعادهفوق هوشیضریب این با گلشید

 :داد پاسخ زدمی فریاد را غم که صدایی

 خر گلشید، فهمیدم خوب رو هاشونپچپچ. بودن جوری یه همه سرهنگ، پیش رفتم روز اون -

 من گلشید. بکنه نتونسته غلطی هیچ و شده ماها قاتی خالفکار یه میگن که فهمممی! نیستم که

 این شروع و رادان پیش من رفتن. شدم شماها قاتی که کردم رو زندگیم اشتباه ترینبزرگ

 مثالً من بگو، تو گلشید. نمیدم انجامش وقتهیچ عقب، برگردم اگه که کارهاییه از یکی بازی

 به که االن چرا...چرا بودم، فرهاد زیردست سالشونزده. هستم ایحرفه یه که شدمی ادعام

 توی که فهمممی خوب من گلشید نیست؟ زندگیم توی مثبتی نقطه هیچ بینممی رسیدم اینجا

 و کارن و تو از خواد،نمی منو بنیامین وقتی برادرم، وقتی! فهمممی خوب ام،اضافی زندگی این

 رادان؟ پیش کنیم کارچی بود قرار اشکین و کارن و من باشم؟ داشته باید انتظاری چه اشکین

 و مهراد پرونده، این و سرهنگ خاطربه من نکردیم؟ کردیم، رو مونسعی همه ما! بگو تو گلشید

 جعلی هویت یه با من. تیمش و سرهنگ نه منم، کرده ضرر که اونی! دادم دست از رو ارکیده

 االن اما بودم؛ شمس بانو من! امغریبه فامیلی و اسم این با مشرقی؟ دلسا. کنممی زندگی دارم

... گلشید! بودم اونجا خودم واقعاً کاش ای که آرزومه و قبر یه توی خوابیده ستاره من جایبه

 دیگه هاشونپچپچ چرا سردن؟ باهام قدراین تیمش و سرهنگ چرا کردم، کاری واقعاً من اگه

 من! لعنتی زندگیم سر کردم؟ قمار چی سر من دونیمی گلشید؟ چرا کنایه؟ شده و نیست پچپچ

 ازش رو زندگیش باید که بازنده یه شدم حاال و وسط گذاشتم داشتم که رو چیزی تنها زندگیم،

 !هیچی نداره، هیچی که بدبخته قدراون چون بگیرن؛
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 هم سنگ. رفتند پایین و خوردند سر هایشگونه روی از هایشاشک و کرد رها را بغضش

 باعث همین و بزند حرفی توانستنمی بهت شدت از گلشید! دلسا به برسد چه شکند،می

 از بگوید، دردهایش یهمه از خواستمی. کند خالی را خودش بتواند راحتیبه دلسا که شدمی

 بنیامین، مانند بلور، مانند کسی. بود خونشهم نبود، گلشید شنونده کاش ای اما چیز؛همه

 بود، نکرده خستگی احساس اندازه این تا وقتهیچ. نبود خونشهم که ارکیده حتی یا شهریار

 :کرد زمزمه ناراحتی با! ویرانی احساس

 حتی بود، دایان دست بازی این تاس! میاره شیش جفت رقیب ندونه، رو یار قدر یار وقتی -

 .آوردمی شیش دائم هم مدارک اون بدون

 :گفت جدی صدایی با و کرد باز لب از لب باالخره گلشید

 نظر درموردت وروزشونحال به بسته هاآدم نگیر؛ جدی خودت مورد در رو دیگران نظر زیاد -

 این دلیل و زنممی حرف سرهنگ با. داستان یبدهآدم میشی روز یه خوبی، میگن روز یه. میدن

 اطالعات انصافاً و موندی رادان کنار خطرناکت بیماری وجود با تو. پرسممی ازش رو کارش

! کنی پیدا رو نحس مدارکِ اون بتونی تو که داره زیادی انتظار سرهنگ. آوردی برامون خوبی

 گیره؛دامن مدارک اون نحسی. کیه دست دونهنمی کسی و شدن گم مدارک اون که سالهپنج

 استراحت برو هم االن. شیطان مالقات میره ماههسه که کشهنمی طولی باشه، هرکسی دست

. نکن فکر هم چیزی به. بخواب راحت و اتاقت توی برو. شدید جاجابه که گفت بهم کارن کن،

 .زنممی سر بهت میام فردا

 خواب از گلشید و گفت می او برای هایشبدبختی از دلسا! گلشید این داشت خوشی دل چه

 :داد پاسخ شدهدورگه صدایی با و کرد لمس را هایشپلک دستش با. کردمی صحبت

 !میشه حسودیم بخوابن توننمی چشماشون بستن از بعد چندثانیه که هاییآدم به من -

 و کرد کج را سرش! بود رفته کجا به نبود معلوم هم کارن این. کرد قطع را تماس بعد و

 صدای ناگهان اما بست؛ را چشمانش. بود متنفر خانه این از. کرد نگاه سقف به حوصلهبی

 کشهنمی طولی باشه، هرکسی دست گیره؛دامن مدارک اون نحسی»: شد اکو سرش در گلشید

 «.شیطان مالقات میره ماههسه که
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 آرام خیلی. رسیدمی نظربه ترپررنگ چشمانش سبزی و گرفتند فاصله یکدیگر از هایشپلک

 :زد لب

 !ارکیده -

*** 

 

 

 :گفت شادی با و گذاشت ناهارخوری میز روی را غذا ظرف کارن    

 .بخور پزکارن لوبیاپلوی یه بیا -    

 میز روی را دستش. رفت سمتشبه آرام هایقدم با و کرد گردعقب شد، بلند جایش از دلسا    

 خیالبی هم باید خب. بود غذا کشیدن مشغول دنیا غم از فارغ که شد خیره کارن به و گذاشت

 :گفت آرام و کرد کج را سرش. نبود او دنبال به که دایان باشد؛

 کیه؟ برای اتاق توی چمدون اون -    

 :داد پاسخ کند بلند را سرش آنکه بدون کارن    

 .نیست که من برای -    

 روی کارن. کرد نگاهش تهدیدآمیز و باالرفته ابروی با و کشید جلوتر را خودش کمی دلسا    

 توجهی هیچ. نداشت وجود دنیا در او از ترخیالبی. گرفت دستش در را قاشق و نشست صندلی

 :گفت تنها نکرد، دلسا به

 !نریختما سم توش خوری؟نمی -    

. رفت حیاط سمتبه کارن سخنان به توجهبی و گرفت ـوش*آغـ در را بازوهایش دلسا    

 پر را خانه هفت بویش که لوبیاپلو این خیالبی بود، گرسنه اگر. نداد رفتنش به اهمیتی کارن

 دخترِ کشید،نمی اینجا به کارش که داشت عقل کمی اگر... دیگر است احمق! شدنمی بود کرده

 !دیوانه

 آرام را دستش. نداشت جریان هم اینجا در زندگی. بود خالیخالی. نشست حوض لبه روی    

 .دادمی نشان را خود داشت وسواسش روی آن کشید، هاخاک روی
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. شدمی بیشتر روزبهروز دلش هایغم و خوردمی افسوس کرد،می مرور ذهن در را هاخاطره    

 سر را فرهاد چرا بود؟ لج او با قدراین سرنوشت چرا واقعاً. بود شده تنگ ارکیده برای دلش

 باعث خودش بعد و کرد محروم خانواده داشتن از سالشانزده را او چرا گذاشت؟ راهش

 خدا؟ بود چه در کار این خیر! آه شد؟ مرگشان

 است، شده تجزیه االن تا حتماً و برد هاخاک از اعماقی زیر را ارکیده گرفت، او از را شهریار    

 او با هم خدا کند،می نگاه که هرطرف از. کرد دشمن او با را بود خونشهم که کسی بنیامین، نه؟

 .داشت لج

 بود ارکیده دست مدارک که زدمی حدس اما نه؛ یا است درست ارکیده به شکش دانستنمی    

 گونهاین ارکیده که نداشت دلیلی واقعاً وگرنه کردند؛ حذف بازی یصحنه از را او راحتیبه بعد و

 داشت؟ دلیل. بمیرد

 چه و! بس و است مزرعه یه مرگ فقط کالغ به مترسک عشق حاصل که بود نگرفته یاد دلسا    

 را دنیا این وفلکچرخ پول؛. نشست لرزش پای و نخورد خربزه. داد یاد او به زندگی سختی با

 از را اشزندگی یهمه اما رسید؛ خوشبختی مرز به رساند، اوج به برد، باال را دلسا و چرخاند

 تنگدل. گذاشت هایشزرنگی آلبوم در را او و کرد سادگی بست، شهریار به دل. داد دست

 عوضی نبود، عوضی. شد بد نبود، بد. شد لیاقتبی نبود، لیاقتبی. نداشت لیاقت که شد آدمی

 است؟ مقصر هم دلسا خود یا است تلخ استراتژی این تقصیر چیزهمه. شد

 شده؟ نزدیک دلسا پایان یعنی است؟ این گویندمی که پایان    

 مرگ با نکند. نرسیده پایان به تلخ استراتژی این هنوز که داندمی خوب اما داند؛نمی را پایان    

 تلخی به تراژدی یک! شود جالبی تراژدی شاید مشرقی؛ دلسا مرگ برسد؟ پایان به او

 مرگ با پایان. ترسیدمی آن از اما خواست؛می را پایان دلسا. عشقش تلخی به اش،زندگی

 داشت؛ وحشت حرفیسه یکلمه این از چقدر دیگران؟ یا خودش مرگ کسی؟ چه مرگ است،

 ... .مرگ

 !زدی غمبرک شده؟ چی - 



 

 

237 

 

  استراتژی تلخ نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

DENIRA 

 بود چندوقت. شد بلند جایش از سریع گلشید تراشخوش قامت دیدن با و کرد بلند را سرش

 خالی را حرصش تمام و زد حرف تلفنی او با که بارآخرین. آمدنمی یادش بود؟ ندیده را او که

 سریع. است گذشته سالسه-دو که کردمی احساس اما بود؛ پیش روزسه-دو کرد،

 بود؛ بعید کامالً دایان باند مشرقیِ دلسا از که کاری رفت؛ سمتشبه و کرد باز را ـوشش*آغـ

 :گفت خنده با گلشید! گلشید نه و بود دلسا همان دلسا نه االن اما

 !دختر اومدممی زودتر تنگمیدل قدراین دونستممی اگه -

 :داد پاسخ گلویش در نهفته بغض با و فشرد ـوشش*آغـ در بیشتر را او

 !خیلی داشتم، احتیاج بهت خیلی -

 از را نگاهش و رفت باال پله از. فشرد آرام را دستش و آمد بیرون ـوشش*آغـ از گلشید

 میز. شدند خانه وارد هردو و کرد باز را در دلسا. گرداند اطراف به خانه قدی یپنجره

 را سؤالش گلشید بود؟ حیاط در چندساعت مگر. بود شده شسته هم ظرفا و خالی ناهارخوری

 :پرسید

 کو؟ کارن پس -

 .بشه حالخوش دیدنت از نکنم فکر. بود خسته خیلی اتاقه، توی حتماً -

 بود؛ باخبر دو آن بین خصومت از خوبیبه. کشید جلوتر را اشمقنعه و رفت ایغرهچشم گلشید

 موهای! کردمی فرق آسمان تا زمین رادان عمارت در گلشید آن با. دانستنمی را علتش اما

 باند و رادان عمارت درون. نداشت آرایشی گونههیچ صورتش و بودند مشکی حال اششدهبلوند

 را او توانست سختی هزار با دلسا که کسی بود؛ باهوش العادهفوق و هکر دختر یک او دایان،

 بود، کرده که تغییراتی با اما است؛ رفته لو حالتابه هم او هویت مطمئناً که هرچند کند؛ باند وارد

 .کردمی تفاوت آسمان تا زمین

 :گفت و چرخاند خانه دورتادور را نگاهش

 آورده؟ گیر کجا از رو اینجا. نیست نو هم زیاد گفت،می کارن که اونیه از ترکوچیک خیلی -

 را او توانست نفر یک باالخره. انداخت پایش آن روی را پایش و نشست مبل روی بر دلسا

 !کودن یپسره داشت، دوست اشبچه مانند را اینجا که کارن کند؛ درک



 

 

238 

 

  استراتژی تلخ نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

DENIRA 

 یه توی سالشونزده که من شهر،پایین میای روزی یه باشی که هم باالشهر یبچه -

 .میشه عادی برام داره اینجا! کردممی زندگی دونیآشغال

 و بزند را حرفی تا بود مردد گویی. گذاشت دلسا دست روی را دستش و نشست کنارش گلشید

 عمیقی نفس گلشید. باشد خونش به تشنه برادرجانِ به مربوط سخنش که ترسیدمی دلسا

 :زد لب آرامیبه و کشید

 رفتی؟ دکتر -

 با گلشید! برد سکته مرز تا را دلسا بود؟ این مهمش حرف برگرداند، را رویش و زد پوزخندی

 :گفت بیشتر آرامش

 ...بیماری این. میگم خودت خاطربه کن باور! دختر نکن لج -

 :کرد قطع را حرفش

 یا میشه خوب خودش یا هست، که هرچی بیماری این! نکش رخم به رو بودنمضعیف هی لطفاً -

 زنم،می که حرفی هر با اینکه از. گلشید بشنوم چیزی شدرباره خوامنمی. کشهمی منو آخرش

 خوب االن تا داشت، درمانی دکتررفتن با اگه. شدم خسته نه یا رفتم دکتر پرسینمی کارن و تو

 !باالتر و باال باالتر، برهمی رو قرصام دُز میرم که هروقت. بودم شده

 افتاده جانش به بختک مانند که بیماری این از. کشید اشپیشانی روی بر را دستش عصبی و

 انجام که کارهایی برای است عذاب یک بیماری این که دانستمی خوب خیلی. بود متنفر بود،

 کشید؛می عذاب باید! الیم عذاب این بود حقش. شود خوب خواستنمی همین برای و بود داده

 :گفت اصرار با گلشید. داد عذاب که طورهمان

 کشن،می زجر اطرافیانت اینکه از جدا کنی؟می مقاومت قدراین چرا بشی، درمان باید تو -

 که وقتی. میشی ترپرخاشگر میشی، الغرتر گذرهمی که هرروز! میشی داغون بیشتر خودت

 دو از بیشتر گفته کارن و من به سرهنگ. سراغت میاد جورواجور احساس هزارتا تنهایی،

 دیرتر کارن اگه و سراغت اومد آناهیتا بودی تنها که باریآخرین. نذاریم تنهات ساعت

 !کشتیشمی رسید،می
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 و کشید باال و بلند ایخمیازه. شد اتاق وارد آلودخواب صورت با کارن و شد باز آرامیبه اتاق در

 زدنحرف مشغول که گلشید و دلسا به کرد، باز را چشمش یک. کرد راست و چپ را سرش

 :گفت و کرد نگاه بودند

 .بخوابم و بذارم سرمو خواستممی دقیقه دو. رفت سرم بابا، بسه! کنید می جیغجیغ چقدر -

 و رفت بود شده رها مبل روی که چادرش سمتبه و داد تکان تأسف معنای به سری گلشید

 :گفت کردمی سرش که طورهمان

 میشی نابود داری. کن باور میگم، خودت خاطربه دیگه؟ کنم کارچی دختر، نمیشه حالیت حرف -

 .خونممی خر گوش توی یاسین دارم اینجا که منم نیست، خیالت عین و

 :کرد زمزمه لب زیر و

 .خداحافظ -

 خارج خانه از سریع دو آن چشمان میان در گلشید و داد را جوابش عصبی دلسا و مبهوت کارن

 نشسته مبل روی و کرده موهایش داخل را دستش عصبی که چرخید دلسا سمتبه کارن. شد

 :گفت و ایستاد کنارش کارن. زدمی ذوق در کمی صورتش روی اخم و جویدمی را لبش بود،

 !پاشو -

 :کرد تکرار را حرفش دوباره که کرد نگاه کارن به متعجب

 !دیگه پاشو -

 :پرسید تعجب با و ایستاد اختیار بی

 !داری؟ کارچی چرا؟ -

 :داد جواب و گرفت را اشمشکی تونیک آستین کارن

 .بزن قدم حیاط توی برو -

 نگاه جواب در و انداخت باال را اششانه. برگشت کارن سمتبه تعجب با و برداشت قدمی چند

 :گفت دلسا متعجب
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 پیدا کاهش استرس هورمون حرکت این با. راهه بهترین زدنقدم عصبیه، آدم خیلی که وقتی -

 بهت آزاد هوای هم و بزن قدم هم حیاط، تو برو هم االن. میشه آزاد اندورفین هورمون و کنهمی

 .کنی اوتناک اینجا منو بزنی ترسممی. برسه

 و کشید شالش به دستی. برداشت عقب به قدمی پوزخند با و کرد جیب در را هایشدست

 اما پوشید؛نمی شال یا روسری رادان عمارت در. برد فرو داخل به را رنگشایقهوه موهای

 :رساند کارن گوش به را اشزمزمه. گذاشتمی احترام کارن اعتقادات به اینجا

 !جماعت این از امان شده، هم دکتر ما واسه -

 و نشست صندلی روی. کرد باز داشت راه پشتی حیاط به که را ایشیشه در دلسا و خندید کارن

 آهی. نشود بیدار دیگر که خواب یک خواست،می راحت خواب یک دلش. شد خیره آسمان به

 .نکرد گوش رفتنراه مورد در کارن حرف به هم اصالً. فرورفت فکر در و کشید

 مرگ مگه دیگه؟ بشه خوادمی چی تهش ته. دنیا غم خیالبی برداشتی، رو عاشقا تریپ -

! نیست داستان ته که بدون باشه، اگه. نداره وجود خوشی پایان اصالً داستانا؟ ی همه ته نیست

 ما. ناخوشیاش و خوشی تموم با هاش،بلندی و پستی تموم با داره، ادامه طوریهمین زندگی

. دلسا باشی خیالبی باید. نمیشه تموم که دنیا ولی میشه؛ بسته داستانمون شیم،می تموم

 .بیای کنار مشکالت با تونیمی ترراحت باشی، ترخیالبی هرچقدر

 هایچشم به بست دل شودمی چطور تاریکی همه این میان دانستنمی عشق؟ عاشق؟

 چپاند؛ دل کنج را هاآدم شودمی چطور. دهدمی اعتماد شیرین طعم نگاهشان که هاییآدم

 دور را هایشانحرف که هاییآدم نشود؟ کج رفتن مسیر سمتبه پاهایشان وقتهیچ که طوری

 به وقتی که بود رفته هاآن ـوش*آغـ با را زندگی پرزخم مسیر قدرآن. بود کرده آویز قلبش

 .دیدمی تنش دور را هایشاندست رد کرد،می نگاه خودش

 سوختگی بوی روزها این اما داشت؛ هم با را هاخوشیدل این یهمه شودمی چطور دانستنمی

 به نسبت! زد یخ بعد و بودند سوزانده هم بدجور بودند، سوزانده را قلبش. عشق تا دادمی

 آب را اشزدهیخ قلب دیگری شخص قلب گرمای وقتهیچ خواستنمی و شد زدهیخ چیزهمه
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 باز شکند،می باز و شودمی پدیدار قلبش یسوخته زشت و کریه یچهره که است موقعآن کند؛

 ... .باز و

 نبرده بویی هیچ شرف و انسانیت از که آدمایی بشن؟ عاشق توننمی بد آدمای نظرتبه: دلسا

 دارن؟ رو عشق لیاقت باشن،

 گچی پشتش که نداشت اهمیتی برایش. داد تکیه خانه دیوار به و نشست پله روی کارن

 و. بود شده اهمیتبی چیزهمه به هم او. روندمی رژه دیوار کناره بر هامورچه یدسته یا شودمی

 .شوینمی متوجه اصالً که گذاردمی ایگونهآن را تأثیرش نشینهم گویندمی که است راست

 من، تو،. داده جا همه قلب توی رو احساس این خدا دارن، رو عشق لیاقت آدما یهمه: کارن

 اما داریم؛ احساس مونهمه. نیست بینمون فرقی. داریم رو عشق لیاقت ارکیده حتی رادان،

 .بشه دور همه از کنهمی سعی و پیچهمی خودش دور حصار یه ارکیده یا تو مثل یکی

 عاشق هم رادان. خوردم شکست اما شدم؛ عاشق. فهممنمی رو هاحرف این معنی وقتهیچ -

 آب از من فامیل معصومه و شد عاشق مهراد. نباشه خالی شمس بانو قبر تا مرد ستاره و شد

 که شد مجبور من و دایان خاطربه و شد امید عاشق ارکیده. مرد لعنتی انفجار اون توی و دراومد

 این از کدومهیچ نبودم من اگه کنم،می نگاه زاویه هر از کارن. کنه خاک قلبش توی رو عشقش

 رادان بود، زنده ستاره اگه. نبود دار چوبه پای االن مهراد بود، زنده معصومه اگه. افتادنمی اتفاقا

 کارن؟ بینیمی. رسیدنمی هم به امید و ارکیده نبودم، من اگه. شدنمی کثیف و پست قدراین

 ارتباط باهام نحوی یه به یا میشه نزدیکم که هرکسی! مزاحمم نیستم؛ هم اضافی حتی من

 کنم،می غرقشون و کشممی خودم سمتبه رو همه دارم شدم، مرداب یه مثل. میرهمی داره،

 !میشن نابود

 :داد ادامه کرد،می نگاه آسمان به که طورهمان. داد تکیه صندلی به و زد پوزخندی

 رو عشق معنی کدومتونهیچ! گلشید نه و تو نه کنید،نمی درکم. نباش منفی میگه گلشید بعد -

 !نه باشی؟ داشته دوست رو کسی که شده یا شدی عاشق حاال تا تو اصالً. نفهمیدید



 

 

242 

 

  استراتژی تلخ نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

DENIRA 

 صدای تنها. شد شاننفرهدو جمع حاکم سکوت و دوخت دلسا سبز چشمان به را نگاهش کارن

 صدای با و شکست را سکوت چنددقیقه، از بعد کارن. پیچیدمی فضا در هردو عمیق هاینفس

 :داد جواب ضعیفی

 کسی که باریآخرین از نیست، یادم زیادی چیز داشتم دوست رو کسی که بارآخرین از -

 به داشتنشدوست باشه، بلد رو آدم که یکی. طورهمین هم باشه من خواهدل داشتنشدوست

 و ذهنش توی آدم که میشه باعث همه عطرش، بوی هاش،نگاه زدنش،حرف. شینهمی دل

 جوون. داشتم دوست رو یکی دیگه، آدمم منم... خب. باشه همیشه برای خالی جای یه قلبش

 ...دیگه بودم

 :پرسید هیجان با و شد خیزنیم دلسا

 !نمیادا بهت واقعاً؟ -

 لبخند وقتی دلسا. دیدمی عصبانیت از غیر به حالتی در را دلسا که بود باراولین برای. زد لبخندی

 :کرد زمزمه و نشست سرجایش دوباره آرام دید، را کارن

 نه؟ مگه کردی مسخره منو -

 صدایی با و شد خشک لبانش روی بر لبخند چندثانیه، از بعد. خندید بلند صدای با باراین کارن

 :گفت بود شده دورگه که

 که هیجانبی و عادی زندگی یه با. خودم از ترمعمولی حتی بود؛ خودم مثل معمولی، آدم یه -

 بیرون هم با چندباری و شدیم آشنا دیدمش، مأموریتام از یکی توی. نشد ما نصیب وقتهیچ

 به آرزو. رسیدمی من از زودتر و داشت عجله هم همیشه. بشناسیم رو همدیگه تا گذاشتیم قرار

 موقعاون. بوده منتظرم قبل ساعت یک از همیشه که انگار برسم، زودتر من بار یه که موند دلم

 منو که بوده این برای عجله اون شاید که فهمیدمنمی. داشته عجله چی برای فهمیدمنمی

 بشینم، کنارش که بود آرزوم هاموقعاون. بشینه کنارم بتونه لحظه یه که بوده این برای ببینه،

 و اومدمی فشار بهم خیلی سرکار. گذشت مدت یه. خرید بریم گردش، بریم بخندم، باهاش

 خوشحال که کردمی کارهمه. کردممی ناراحتش ناچیزی و هرچیز سر. بودم شده گیربهونه

 دلم بودم، شده بلندپرواز. داشتم سرم توی جدید رؤیاهای یه من اما بمونم؛ پیشش باشم،
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 تکتک راه سدّ اون و داشتم رو پتانسیلش چون ممکن؛ درجه باالترین به برسم خواستمی

 خبری بهش حتی اینکه بدون بگم، بهش اینکه بدون دلیل، بی روز یه همین واسه. بود آرزوهام

. برسم آرزوهام اون به تا اومدم کردم، عوض رو خطم. تهران اومدم اصفهان از و گذاشتم بدم،

 کردم، نامردی. بگیره منو سراغ و کنه پیداشون نتونه تا کردم عوض رو بابام و مامان یخونه

 که کنم درک تونمنمی. ندادم بهش هم توضیح حتی! نه بگم بهش تونستمنمی ولی دونم؛می

 هم کردممی ولش اینکه از حتی! بددردیه خبریبی که فهمممی اما داشت؛ حسی چه موقع اون

 هرچقدر. گرفتمی رو عقلم جای قلبم. شدمی شل وپامدست دیدمش،می وقتی اما بود؛ بدتر

 توی. اومدمی کوتاه آخرش شد،می دعوامون شدم، می بداخالق باهاش وقتابعضی که هم

 یپرونده. کارم پیش هم بمونه اون پیش هم تونستنمی دلم اما نداشت؛ جایی بدی مرامش

 برسونه؛ آرزوهام یهمه به منو تونهمی دایان دستگیری که دونستممی بودن، داده بهم رو دایان

 هم درصدیه حتی که رسونهمی آسیب کسی به دایان که دونستممی هم دیگه طرف یه از اما

 این دونستمنمی. کارم به چسبیدم و کردم ولش همین برای میشی؛ نابود و کنینمی رو فکرش

 .میشه تنگ براش دلم چقدر چندسال این توی دونستمنمی و کشهمی طول چندسال پرونده

 شباهت قدراین شهریار و کارن بین که شدنمی باورش بود، مبهوت دلسا و شد مشت دستش

 چقدر او و رفت پیشش از هم شهریار رفت، هم شهریار گذاشت، تنها را او هم شهریار. باشد

 گونهاین که جماعت این به لعنت. بود شده طرد که داشت شباهت کارن یـعشوقه*مـ به

 قلبی با بدبخت و مطرود دلسا، مانند یکی شدمی شاید هم دختر آن! هاآن به لعنت بودند،

 دلسا. کند شروع دوباره و بایستد توانستنمی وقتهیچ دیگر دلسا مانند شاید. شدهجزغاله

 به برسد تا دهد ادامه قدرآن دهد، ادامه گرفت یاد فقط او نگرفت؛ یاد را کردنشروع دوباره

 .داستان پایان یا خودش پایان یا پایان؛

 من برعکس. دیدمش پارک یه توی اتفاقی خیلی. مامانم دیدن اصفهان رفتم پیش چندوقت -

 سفیدتر موهاش. بود شده پیرتر ذرهیه فقط بود؛ نشده عوض اون بودم، کرده تغییر خیلی که

 اون وجود با چرا دونمنمی. داره چروک کمیه چشماش کنار که کردممی حس من و بود شده

 هم شاید دونم،نمی. کردممی حس رو عطرش بوی انگار داشتم، ازش که ایفاصله همه
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 چشماش. نبود قبل مثل لبخنداش اما زد؛می لبخند وقتا گاهی. بودم شده خیاالتی موقعاون

 بندیدست. مردونه چرم بنددست بود، دستش توی بنددست یه. نداشت برق اما بود؛ مهربون

 سعی من که هرچقدر. بود دستش نگشتم دنبالش هم اصالً و بودم کرده گمش پیش هاسال که

 .کرد زندگی هامونخاطره با چندسال این توی اون کنم، فراموشش و بگیرم فاصله ازش کردم

 و بود مرد داشت، غرور هرحالبه. دزدید دلسا از را نگاهش و زد حـلقه چشمانش در اشک

 روی بر را دستش مبهوت دلسا و داد نامعلوم اینقطه به را نگاهش. زدمی را اول حرف غرورش

 کرده ظلم ـناه گـبی دختر آن به راحت قدراین کارن که شدنمی باورش. بود گذاشته دهانش

 :لرزید صدایش آشکار صورت به دفعهاین. بود

 آدمای من دونی،می. زدمی صداش مامان که داد می هل تاب توی رو دختربچه یه داشت -

. نمیده موندن بوی دارماش دوسِت اون مثل هیچکی انگار اما شناختم؛ مدت این توی رو زیادی

 توی بریم یا بشینیم پارک توی همدیگه کنار عصرا و برگرده زمان خواستمی دلم لحظه یه

 شخانواده با داره احتماالً اون و ظهره از بعد سه ساعت االن. کنیم خرید و بزنیم قدم خیابونا

 اون مثل نه اما کنم؛می فکر هاسال اون به و نشستم زمین روی همچنان منم و گذرونهمی خوش

 آدم که هست چیزایی یه دونی،می. باشه منتظرم توش کسی که ایخونه نه و دارم ایخانواده

 بعد هایسال اون توی! دیر خیلی... دیره خیلی دیگه که بعدی هایسال فهمه،می بعد هاسال

 داریم دوستشون که اونایی. نیستیم هیچکی تن وصله که بینیممی و میایم خودمون به یهو

 میگم؟ چی فهمیمی. نداریم دوست دارن دوستمون که اونایی ندارن، دوستمون

. زد زدهبهت دلسای به قلبش در هایغم تمام وسعت به لبخندی و کرد فوت هوا در را نفسش

 اول. دیدمی را او از مختلف حاالت کارن امروز و بود زده حـلقه چشمانش در اشک که دلسایی

 دست با و شد بلند جایش از کارن. سبزرنگ زمرد دو در اشک زدنحلقه هم حال و هیجان

 :گفت رفتمی باغچه سمتبه که طورهمان و تکاند را لباسش پشت هایخاک

 نوع یه. کنهمی زندگی شگذشته توی دائماً که داریم احمق نوع یه. داره مختلفی انواع احمق -

 سوراخ یه از و کنهمی اعتماد دوباره خوردنضربه وجود با که حدیه به حماقتش که هست هم

 ببینه بدی هم هرچقدر که داریم هم نوع یه! گیرهنمی هم عبرت درس میشه، گزیده چندبار
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 اوقات گاهی فقط البته مهربون، آدمای میگم بهشون من. باشه نداشته دوست رو کسی تونهنمی

 با جایک رو دیگه هایاحمق خصوصیات که چهارم نوع احمق دونیمی! احمقه مترادف مهربون

 حماقت دارن که فهمنمی احمقن، که فهمنمی آدما میشه؟ خودش عذاب باعث چقدر داره هم

 .بیشتره خیلی عقلشون و منطق از قلبشون زور اما کنن؛می

 هایحلقه هنوز که دلسا سمتبه و کرد رنگخاکستری گرمکن شلوار جیب در را هایشدست

 :داد ادامه ـمرنگی*کـ لبخند با و برگشت بود، پیدا چشمانش در اشک

 نریز، اشک نباش، مهربون! افتممی چهار نوع احمقای اون یاد بینم،می که رو اشکات این -

 غصه بیشتر هرچقدر کنی، گریه بیشتر هرچقدر. میگم خودت خاطربه کن باور نکن، بغض

 هم بار یه حتی که کسی به برسه چه میشه؛ بیشتر سفیدت موهای اون تعداد بخوری، اطرافیانت

 خوادمی دلم هم شاید کرده، فراموش منو اون که مطمئنم. نداره خبر وجودت از اون و ندیدیش

 بیشتر دردش فقط نه،. میشه خالی آدم کردنگریه با میگن که دروغه. کنم فکر طوریاین که

 .میشه

 در را دستش کارن. بودند قدهم. ایستاد کنارش و رساند او به را خودش آرام هایقدم با دلسا

 :گفت آرامش با دلسا و کشید موهایش

 بود؟ کی... دختر اون -

 و برداشت سمتشبه قدمی. برگشت دلسا سمتبه و نشست کارن هایلب روی بر پوزخندی

 :گفت شمردهشمرده و کرد کج را سرش. شد مترسانتیپنج اندازه به شانفاصله

 بدونی؟ خوایمی چی واسه. دیگه بود خداییبنده یه -

. کرد فوت کالفگی از را نفسش و زد کنار بودند ریخته صورتش روی بر که را موهایش تار دلسا

 :داد پاسخ تمسخر با و کرد بازوبسته را چشمانش

 !نبوده من تقصیر که اون بدبختی ببینم خواممی -

 داستان این یادآوری و کرده تحمل را زیادی فشار که بود هامدت. داد دست از را کنترلش کارن

 هم و خستگی هم چشمانش. بود کرده عصبی را او پیش از بیش اشگذشته انگیزغم

 .زدندمی فریاد را حوصلگیبی



 

 

246 

 

  استراتژی تلخ نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

DENIRA 

 باشه؟ تو تقصیر اون بدبختی باید چرا! ایادیوونه -

 اما بیاید؛ خودش به تا شد خیره کارن به ومبهوتمات و رفت عقب به قدم چند جاخورده دلسا

 :داد ادامه بلند صدای با. نشد دلسا بهت از پر نگاه متوجه که بود عصبی قدرآن کارن

 کن نگاه ایبچه اون به! ببین رو اطرافت ببین، خودتی؟ همه از تربدبخت بگی خوایمی چرا -

 چی ماده اون دونهنمی حتی اون و کشهمی مواد پدرش چشماش جلوی میره،می گشنگی از که

 اون به. خوابهمی آشغاال توی و نداره خواب جای شبا که کن نگاه ایبچه اون به! هست

 کدوم تو دلسا! میشن ـروشی*فــن*تـ به مجبور بدبختی و نداری سر از که کن نگاه دخترایی

 خودش دختر که این با فرهاد. داشتی جا اما بودی؛ فرهاد پیش داشتی؟ رو مشکالت این از

 پیش. نکشیدی سختی اما کردی؛ کار براش. داد جا بهت بودی، دشمنش خون از این با نبودی،

 .بدی جلوه بدبخت رو خودت خوایمی فقط نیستی؛ بدبخت تو دلسا! نه کشیدی؟ سختی فرهاد

 سر بر چه بداند آنکه بدون آورد،می زبان به هم سر پشت و کرده ردیف را هایشحرف کارن

 .گرفتند اوج دوباره هاپچپچ است؟ نقشه هابازی این یهمه گفتمی. آوردمی دلسا

 «!کشتی رو تخانواده کشتی، رو ارکیده تو»

 خوبیبه دلسا. کند عوض را کارن تصویر داشت سعی بخواهد، خودش آنکه بدون دلسا، مغز

 جیغ باید که کردمی حس! نحس بیماری این به لعنت و زندمی توهم دوباره او که شدمی متوجه

. شدنمی متوجه را کارن هایحرف از چیزی دیگر. بشود متوجهش کارن تا بکشد فریاد بکشد،

 کند، اشخفه داشت قصد کالمتش با که کسی. بود ایستاده دیگری شخص کارن جای به حال

 جدا را دستانش تا زدمی چنگ گلویش به هرچقدر دلسا و نبود کسی اما فشرد؛می را گلویش

 .ماندمی برجا پوستش روی بر هاییخراش تنها کند،

 وارد و کرد تند پا بیندازد، مرگ حال در دلسای به دیگری نگاه آنکه بدون عصبانیت، با کارن

 که بود عصبی قدرآن. است شده بد حالش دوباره دلسا که نشد متوجه اصالً و شد خانه

 .بکشاند آتش به را خانه این توانستمی

 تالشش اما بیاید؛ بیرون توهم حالت این از که بود این تالشش تمام و افتاد زمین روی بر دلسا

 جلوی در دلسا. کردمی عوض را تصاویر کند، گوش او حرف به آنکه بدون مغزش و بود ثمربی
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 را شهریاری چندثانیه از بعد. زدمی فریاد که دیدمی بنیامینی را دستان آن صاحب رویش،

 بود، رادان گاهی. شدندمی عوض تصویرها طورهمین و است گرشنظاره پوزخند با دیدمی

 و خندیدند نجواها. برساند کارن به را صدایش چگونه دانستنمی. مهراد گاهی و ارکیده گاهی

 .بود دایان صدای شبیه شانقهقهه چقدر

 «!نزدیک خیلی نزدیکم، من. خطه ته اینجا »

 ترسید،می مرگ از. دیدمی ترنزدیک مرگ به را خودش هرلحظه او و رفت سیاهی هایشچشم

 او همه از ترسیاه رو گفت؟می چه اشخانواده به بلور، به گفت؟می چه. دنیا آن در پاسخگویی از

 !بود

 مرگ با و شده شروع مرگ با استراتژی این که کرد فکر این به و افتاد هم روی بر هایشپلک

 او؟ مرگ از بهتر مرگی چه و رسدمی پایان به

*** 

 !برادر بی برادر: دهم فصل

 است درون آسمان ره»

 «!بجنبان را عشق پر

 توانستنمی اما شد؛می متوجه خوبیبه هم را پرستار صدای شنید،می را دکتر صدای

 دستانش در سوزشی. بودند کرده آویزان وزنه چند هایشپلک به گویی کند؛ باز را هایشچشم

 او به را سرم کارتازه پرستاری و کرده گل زیبایش بسیار شانس آن باز حتماً کرد؛می احساس

 باالی که چندنفری هایصحبت به توجه بدون کرد سعی و کشید عمیقی نفس. کرده تزریق

 .شد تیز هایشگوش آشنایی صدای شنیدن با اما فروبرود؛ خواب به بودند، ایستاده سرش

 چطوره؟ حالش -

 سرش باالی شدمی رویش چطور که بود تعجب در. پرسیدمی را سؤال این که بود کارن

 به خورد؛ گوشش به ظریفی زنانه صدای. بپرسد را سؤال این تمام سردیخون با و بایستد

 درمانگاه به را او کارن حتماً. بود نشنیده را صدا این حالتابه که هرچند بود، دکتر زیاد احتمال

 .بود آورده
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 .بدید توضیح براش رو وضعیت باید بیاد، که هوشبه. نیست خوب اصالً -

 تا داشت جنگ خودش با و شده ردیف ذهنش در سؤاالت شده؟ چه! وضعیت؟ کدام! وضعیت؟

 چه اینجا دیگر او. شد بیشتر تعجبش شنید، که را گلشید صدای. کند پیدا را جواب بتواند

 بود؟ آمده چه برای کرد؟می

 در کنم فکر. نیست امکانش اصالً کنیم، بستریش بتونیم که نیستیم موقعیتی توی االن ما -

 درسته؟ هستید، جریان

 نیز دکتر و سردخون کارن و بود لرزان گلشید صدای آخر؟ چه برای بستری. رفت نفسش

 این خواستمی دلش. بود افتاده سرش روی و درآمده شال زیر از موهایش از تاری. حوصلهبی

 برایش هاآن هایبحث حقیقتاً اما بزند؛ کنار را مزاحم موی تار آن و کند تمام را مسخره بازی

 .بدهد دست از را مناظره این مویش کنارزدن با خواستنمی و بود ترجالب

 کنیم؟ حل رو مشکل دارو با و نکنیم بستریش نمیشه نیست؟ ایدیگه راه: کارن

 :داد پاسخ جدی صدایی با دکتر

 قرص مرتب داره که چندساله دلساخانم داد، توضیح برام پارسا دکتر که طوریاون! نمیشه نه -

 که طوریهمون اما داد؛می نشون باید االن تا داشت، تأثیری هاقرص اون اگه. کنهمی مصرف

. داده رو شدنشبستری دستور خودش پارسا دکتر. میشه بدتر داره روزروزبه بینید،می

 .نیست ایعاقالنه کار باشه اسکیزوفرنی به مبتال که بیمار یک داشتننگه

 یا شودمی بستری که نبود مهم برایش. کشید دلسا روح روی بر سوهان و لرزید گلشید صدای

 تا نمرد؟ چرا که بداند خواستمی فقط شود؛می چه آخر در که نداشت اهمیتی هم برایش نه،

 بود؟ ماندنشزنده در حکمتی چه. بازگشت باز و رفت مرگ دوقدمی

 دشمنان ما. بشه بستری تونهنمی واقعاً دلسا. بودیم گفته پارسا دکتر برای رو وضعیت ما اما -

 ...و داریم زیادی

 :گفت و کرد قطع را حرفش حوصلگیبی با دکتر

 امکان نشده، بهتر حالشون که زمانی تا و میشن بستری ایشون! کاره بهترین این -

 که کسی تونیدمی هرکسی از بهتر و هستید جامعه کردهتحصیل شما. نیست شدنشونمرخص
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 تلنگری ترینکوچیک با که بسا چه! خطرناکه چقدر اطرافیانش برای بزنه، توهم هرلحظه ممکنه

 رو گردنش که خودتون. باشه داشته رو خودش کردنخفه قصد و بیاد سرش امروز بالی ممکنه

 .منه هایحرف گواهی کامالً هاچنگ جای اون دیدید،

*** 

 دلسا بیماری شرح به طوالنی نسبتاً هایقسمت در من که اینه توجهه، قابل که اینکته

 از کسی نه و داشتم روانشناس یا روانپزشک به دسترسی نه من که بگم باید. پردازممی

 از کردم سعی. درآوردم اینترنت از رو اطالعات این تمام و هستند مبتال بیماری این به اطرافیانم

 منابع امکان حد تا. باشن درست که امیدوارم و کنم آوریجمع اطالعات معتبر هایسایت تمام

 و داره میدم شرح آینده هایپست در که موضوعاتی درباره اطالعاتی کسی اگه. ذارممی رو

 ممنون خیلی! بده اطالع بهم حتماً لطفاً نیستن، درست شده گذاشته مطالب که کنهمی احساس

 .تونهمراهی از

*** 

 به و کرد باز آرام را هایشچشم. کردمی حس گردنش پوست روی بر را عمیقی سوزش دلسا

 این به و رفتمی رژه مغزش در دکتر هایحرف. کرد نگاه آمدمی سمتشبه سراسیمه که گلشید

 کمکم خطرناکش بیماری که کردمی قبول باید یعنی برود؟ تیمارستان به تواندمی که کرد فکر

 دهد؟می دستش کار دارد

 چشمانش. جورواجور افکار هزاران با چهاردیواری یک به بردنپناه و دنیا از کندندل بود سخت

 :شنید را گلشید صدای و کرد بازوبسته را

 خوبی؟ -

 صاحب توانست و آمد سرش باالی به دکتر. شد مانع گلویش سوزش اما بزند؛ حرفی خواست

 موهای و سفید پوستی با سردخون رنگمشکی درشت چشمان. ببیند را ظریف صدای آن

 :گفت ظریفش صدای همان با دکتر. بود زیبا رفته هم روی. بلوندشده

 .هستم پزشکت برگردن، سفر از پارسا دکتر که زمانی تا. صادقی زیبا هستم، صادقی -
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 تا شد جاجابه کمی و زد زیبا به سردی لبخند. شد صمیمی زود چقدر که کرد فکر این به دلسا

 چیزیهیچ نگاهش در و کردمی نگاهش ـینه*سـبهدست کارن. دهد تکیه تخت تاج به بتواند

 از چقدر. بود او اتفاقات این تمام مسبب که انگارنهانگار! روحبی روحِبی سردی،خون حتی نبود؛

 تماشایش داشت ریلکس کارن و بود افتاده تخت روی بر اینجا، او. آمدمی بدش نگاه این

 .کردمی

 .دوخت او به و گرفت کارن از را اشکینه از پر نگاه زیبا صدای با

 .بدم شرح براش رو اوضاع و کنم صحبت دلساجان با تنها من باشید، مایل اگه -

 :گفت نارضایتی با و کشید عمیقی نفس گلشید

 ...بستـ دلسا که این گیرندهتصمیم ما صادقی خانم -

 :کرد قطع سریع را حرفش زیبا

 !کنن صادر رو اجازه این هاگیرندهتصمیم تا کنید کاری که بهتره پس -

 به مهری از پر لبخند. برگشت دلسا سمتبه زیبا و رفتند بیرون اتاق از نگرانی با گلشید و کارن

 :گفت و زد او

 وضعیتت از حدودی تا. برگرده پارسا دکتر تا پزشکتم من گفتم، بهت قبالً که طورهمون خب -

 این چرا که بدی توضیح برام و ببینی دوست یه عنوان به رو من االن از خواممی اما مطلعم؛

 از خیلی کن باور. بدی توضیح برام رو زندگیت خواممی که اینه منظورم. افتاده برات اتفاقات

 بشنوم، بچگیت همون از خواممی منم. کودکی دوران به گردهبرمی منشأشون روانی هایبیماری

 رو هاعلت از چندمورد که تونستیم ما اما داره؛ نامشخصی دلیل تو بیماری. شروع ینقطه از

 و قرص مصرف استرس، بچگی، دوران هایمحرومیت خانوادگی، مشکالت. بزنیم حدس

 این حضور علت خواممی من. باشه ژنتیک و مغزی صدمات ـکل،*الـ و خیابونی داروهای

 .بگو خب... که هرچند کنم؛ رفعش و کنم پیدا تو درون رو بیماری

 یقصه تمام و نشستمی باید یعنی. کرد بازوبسته را چشمانش و کشید عمیقی نفس دلسا

 با دارد؟ وحوصلهحال خیلی دلسا که کرده فکر زیبا یا بود؟ بیکار گفت؟می او برای را اشزندگی

 :داد پاسخ حوصلگیبی
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 .هست پرونده توی چیزهمه -

 لبخند اشرژخورده هایلب بر و انداخت پایش آن روی را پایش و نشست صندلی روی بر زیبا

 :گفت و دوخت دلسا به را چشمانش. نشست

 عزیزم؟ باشه بده، جواب من سؤاالت به فقط تو -

 :داد ادامه سریع بماند، دلسا جواب منتظر آنکه بدون

 پیش؟ چندوقت حدوداً یعنی دادی؟ اطالع پارسا دکتر به و شدی بیماری این متوجه کِی از -

 زیبا بود؟ شده متوجه کِی از. گشت پاسخ دنبال به ذهنش در و شد خیره زیبا به سکوت در دلسا

 :گفت آرامیبه دلسا و کرد نگاهش منتظر

 خونه یه بود، رسیده بهم که ارثی با و کرد بیرون خونه از رو من برادرم مردن، مخانواده وقتی -

... مدت یه از بعد اما بودم؛ نشده متوجه رو چیزیهیچ سالیک تا تقریباً. گرفتم شهر وسط توی

 صدا خواب، اتاق توی رفتممی. میاد خواب اتاق از صداهایی که کردممی حس وقتایی یه یعنی

 یه خورن،می تکون وسایل که کردممی احساس مدتی یه از بعد. اومدمی آشپزخونه توی از

 قایم اونجا و گرفته رو پایینمون طبقه ناتنیم، پدر فرهاد، کردممی فکر اون بر عالوه هم مدت

 مطمئن میره، راه خونه توی داره بنیامین که کردم احساس هم روز یه. بکشه رو من تا شده

 مخانواده مرگ از بعد بارسه-دو فقط من باشی، زندگیم وضعیت متوجه اگه خب! خودشه بودم

 .بود بنیامین خود خودِ رفت،می راه خونه توی که شخصی اون و دیدم رو بنیامین

 تا آوردمی باال را سرش چندثانیه، هر و شد سفید کاغذی روی بر نوشتن مشغول دقت با زیبا

 در دادمی آزار را دلسا که دیگری هرچیز یا ترحم از اثری هیچ. بشنود را دلسا هایحرف

 :پرسید مکث کمی از بعد. کردمی وپایینباال آرامیبه را سرش فقط و نبود صورتش

 منظورم دارم؟ چیزی مشکلی شاید که نگفتی خودت با دیدی، رو عالئم این اینکه از بعد خب -

 گرفتی خیالبی هیچی؟ اومده؟ پیش تغییراتی یه من توی که نیومد پیش سؤال برات که اینه

 رو؟ بیماری این

 و کرد فکر کمی. کشید صورتش روی بر را دستش و داد تکان منفی عالمت به را سرش دلسا

 :گفت بعد
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 که خونه یه توی رفتم اون از بعد. داره مشکلی یه خونه که بودم مطمئن من! هیچی نه -

 شد خونه همون اما کنه؛می زندگی مخونه رویروبه نفر یه که بود راحت خیالم. بود دوواحدی

 به وقتابعضی داره، رو من کشتن قصد روییروبه واحد کردممی احساس گاهی. گاهشکنجه برام

 در که هروقت. کنن اذیت رو من خوانمی و اومدن بنیامین یا فرهاد طرف از که زدمی سرم

 عوض رو خونه که زد سرم به هم باراین! شدممی زنده و مُردممی من شد،می باز شونخونه

 هاهمسایه بابت از ترسم دیگه که زدممی حدس و بود ویالیی خونه. دیگه یخونه یه رفتم کنم،

 .باشه رفته

 سعی و کشید بدبختی لعنتی بیماری این خاطربه چقدر. شد خیره زیبا به و کشید سوزجان آهی

 و گذاشت کاغذش روی را خودکار زیبا. خورد شکست آخر در اما کند؛ مقابله آن با که کرد

 :کرد زمزمه

 نداشتی؟ رو احساسات این ویالیی خونه توی -

 جریان در دونمنمی... خب... رفتم... به رفتم و نموندم خونه اون توی زیاد من اما داشتم؛ چرا -

 .نه یا هستید

 :گفت تند و سریع زیبا

 .جریانم در بله، خب مأموریت؟ اون برای عمارت؟ -

 بتواند بهتر تا زد چشمش روی بر را عینکش. شد بلند جایش از زیبا و داد تکان سری دلسا

 عینک پشت رنگشمشکی چشمان. رفت بین از اشزیبایی تمام عینک آن با. ببیند را دلسا

 زیبایش صدای. بود بـرده بین از را صورتش زیبای فرم کامل طوربه و رسیدمی نظربه کوچک

 :شد پخش اتاق در

 ...باها موضوعی درباره خواممی فقط. عزیزم کنم تخسته خوامنمی زیاد -

 :گفت حوصلگیبی با و کرد قطع سریع را حرفش دلسا

 .کنید بستریم خوایدمی که دونممی -

 :پرسید بخششآرام لحن همان با و کرد حفظ را خود آرامش زیبا

 باشه؟ طوالنی درمانت طول ممکنه که نیست مهم برات نداری؟ العملیعکس و -
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 :کرد زمزمه و کشید عمیقی نفس دلسا

 .بود داده شرح برام رو وضعیت قبالً پارسا دکتر -

 قدم که طورهمان و رفت در سمتبه شد؛ بلند جایش از و گفت لبی زیر «آهان» زیبا

 :آورد زبان بر را اشجمله داشت،برمی

 خودت به تونهمی که کسی تنها باش مطمئن اما آوره؛وحشت کمی هابیماری این که درسته-

 اگر و کنیم کنترل رو بیماری روند تونیممی کردنتبستری و تجویز با فقط ما! خودتی کنه، کمک

 نه نگرانتن؛ که هستن خیلیا بیرون اون که بدون رو این. بشی خوب تونیمی بخوای، خودت

 .دلسا شو خوب فقط. دارن دوستت واقعاً اینکه برای مأموریت، اون برای

 موج مهربانی چشمانش در. بود نداده نشان خاصی العملعکس هیچ که انداخت دلسا به نگاهی

 آخرین و کرد باز را اتاق در. گشتنمی محبتی هیچ دنبال دیگر که بود هامدت دلسا و زدمی

 :گفت را اشجمله

 .کنم صحبت خیلیا همون با من تا کن استراحت هم حاال -

 روی بر رنگشمشکی کفش پاشنه صدای. برداشت آرامآرام را محکمش و استوار هایقدم 

 جوان نسبتاً مرد و گلشید و کارن شد باعث زدند،می برق تمیزی از که سفید هایسرامیک

 :گفت و زد لبخندی زیبا. بدوزند چشم زیبا به و کنند بلند را سرشان دیگری

 همون با. کشید طول کمی دلسا وضعیت دادنشرح خب اما کردم؛ معطلتون که متأسفم -

 بدم؟ انجام رو دلسا انتقال کارهای من تا کردید صحبت عزیز مسئوالن

 از کمی و داشت رنگی درشت مشکی هایچشم. شد جلب او به زیبا توجه که کرد ایسرفه مرد

 :گفت آرامیبه زیبا. بود شده سفید سرش شقیقه قسمت تارهای

 .بفرمایید -

 :گفت رسا و جدی صدایی با و زد خشکی لبخند مرد

 کنم؟ صحبت شمس خانم وضعیت درباره خصوصی باهاتون ممکنه -

 کردننگاه مشغول دقت با. انداخت دستش درون هایورقه به نگاهی و انداخت باال ابرویی زیبا

 :داد پاسخ چندثانیه از بعد بود، A4 کاغذهای
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 مشرقی خانم اورژانسیم، مریض به باید من. محترم آقای نیست موقعیتش االن اما البته؛ -

 ممکنه. ندارم شمس خانم اسم به مریضی من که بگم بهتون باید رو این ولی کنیم؛ رسیدگی

 .کنن می راهنماییتون برید که پذیرش به. باشید گرفته اشتباه دیگه همکارای با رو من

 داد؛می ادامه هایشصحبت به فردا تا گرفت،نمی را زیبا جلوی اگر. زد تریپررنگ لبخند مرد

 :گفت آرامش از پر لحنی با و پرید زیبا هایحرف وسط اجبار به همین برای

 .شمسه بانو ایشون واقعی اسم. مشرقیه دلسا خانم منظورم -

 در سمتبه مرد. گرفت رنگایقهوه در سمت به را دستش خجالت با و انداخت باال ابرویی زیبا

 :پرسید و برگشت کارن و گلشید سمتبه زیبا اما شد؛ اتاق داخل و افتاد راه ایقهوه

 خب؟ -

 :داد جواب جدیت با گلشید و کشید عمیقی نفس کارن

 حتماً باید که گفت ما به سرهنگ. بدید انتقالش تونینمی الزمه اگه دلسا، بیماری به توجه با -

. خطره توی اون و شدن باخبر دلسا موقعیت از خطرناکی هایمجرم بگیره، قرار محافظت تحت

 مسئولیتی. دیممی اخطار بهتون االن همین ما. بدید پس جواب باید شما بیفته، براش اتفاقی هر

 .کنید مراقبت ازش نحو بهترین به تا هستید موظف شما و نیست ما گردن بر

 :گفت داشت نگرانی هایرگه که گلشید هایحرف جواب در دلنوازش و آرام صدای با زیبا

 یعنی درسته؟ بود، بانو اسمش البته. بشه خوب دلسا تا کنممی رو تالشم تموم نباشید، نگران -

 کنم؟ صداش بانو تونممی

 پرستار یک جز کسهیچ. انداخت اطراف به نگاهی و داد تکان منفی معنای به سری گلشید

 :زد لب آرام خیلی. نبود راهرو داخل

 .بشه باخبر ستزنده اون اینکه از نباید کسی و مُرده شمس بانو که این خاطربه نه، -

 مانیتور در گردن تا سرش که پرستار به رو. رفت پذیرش سمتبه و گفت ی«آهان» گیج زیبا

 :گفت کردمی تایپ چیزی تندتند و بود کامپیوتر

 بیمار انتقال کارای هم کمکم. بفرستید دوازدهودویست اتاق به پرستار دوتا مردانی،علی خانم -

 نباید کسیهیچ عنوان، هیچ به که کنید توجه. بدید انجام دادم اطالع بهتون قبالً که جایی به رو
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 این. داره بیماری چه و رفته کجا اومده، اینجا به چرا دوازدهودویست اتاق بیمار بشه متوجه

 شدید؟ متوجه داره، اورژانسی موقعیت بیمار

 :کرد زمزمه و داد تکان سری پرستار

 .دیممی انجام بادقت رو چیزهمه نباشید، نگران -

 هایورقه از بعضی به که طورهمان و برداشت رنگایقهوه در اتاق سمتبه را هایشقدم زیبا

A4 درون ایمجله و بود انداخته پایش آن روی را پایش مرد. کرد باز را اتاق در کرد،می نگاه 

 .کند مهار را اشخنده کرد سعی مجله عنوان خواندن با زیبا. بود دستش

 + نینی»

 بارداری درباره چیزهمه

 «زایمان درد تسکین هایروش

 :گفت زدمی موج درونش خنده هایرگه که صدایی با و نشست میز پشت

 مطالعه مشغول انگار اما کردم؛ معطلتون که کردممی فکر. ببخشید تأخیرم بابت رو من -

 .بودید

 از پر که مرد درشت چشمان به زیبا. گذاشت میز روی را آن و گرفت مجله از را نگاهش مرد

 کمی برایش مرد یچهرهته که رسید نکته این به ذهنش در و کرد نگاه بودند جذبه و جدیت

 :گفت و کشید آهی مرد. زندمی آشنا

 مهم. بود نوزادان درباره شهمه مجله این چرا دونمنمی که هرچند دارم؛ دوست رو مطالعه -

 همچنین و بدم اطالعاتی باید مریضتون درباره من. اصلی موضوع سر بریم بهتره نیست، هم

 گوش به مخصوصاً و نره بیرون اتاق این از هامونصحبت که خواممی ازتون و بگیرم اطالعاتی

 .نرسه بانو

 متوجه حسابیودرست. کشید جلو کمی را اشصندلی و کرد قفل هم در را دستانش زیبا

 انداخت باال را اشمشکی پرپشت ابروهای از یکی بود؟ چه منظورش. شدنمی مرد هایصحبت

 :پرسید و
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 درد چه به شده تأکید بودنشمحرمانه روی همه این که شمس خانم مثل بیماری اطالعات -

 بدم؟ رو بیمارم خصوصی اطالعات شما به باید چرا من و خوره؟می شما

 هردو انگار بکشد؛ جلو بیشتر را خود نیز زیبا شد باعث که کرد تنگ کمی را چشمانش مرد

. کنند پارهتکه را همدیگر مناسب فرصتی در بودند منتظر و باشند داشته را یکدیگر با نبرد قصد

 را او اما آمد؛می وجود به او در دیرینه آشنایی احساس شد،می خیره مرد به بیشتر هرچقدر زیبا

... اشچهرهته. نبود هم مشهوری فرد همچین! نه ها؟مجله یا هاروزنامه در بود؟ دیده کجا

 .داشت آشنایی بسیار یچهرهته

 :گفت جدیت همان با مرد

 من و اومد سرش به بالیی پیش هاسال. نیستم بانو دشمن من محترم، خانم نکنید اشتباه -

 پیشش باید اینکه با داره، نیاز خیلی بهم دونستممی اینکه با. کردم ترکش خودخواهانه

 کنم جبرانش تا برگشتم و پشیمونم االن. زدم ضربه بهش شدم،می گاهتکیه براش و موندممی

 کردم، اشتباه بارها من. بدم نجات برسونن آسیب بهش خوانمی که کسایی دست از رو اون و

 خواممی اما کردم؛ ول بود کرده درست خودش که منجالبی توی رو اون و گذاشتم تنهاش بارها

 از دوباره اینکه از قبل بشه، دیر اینکه از قبل بشه، غرق اینکه از قبل بدم، نجاتش دفعهاین

 من. بانوئه مونده، برام که کسی تنها االن ولی نه؛ یا شیدمی متوجه دونمنمی. بدم دستش

 که محکم گاهتکیه یه بشم بیرون، بیارمش خواممی االن! بودم پرتگاه نبودم، گاهتکیه براش

 .کنه تکیه بهش بتونه

 بزرگ غمی چشمانش اعماق در. است مرد روی بر زیادی بسیار فشار که شد متوجه زیبا

 لیوان زیبا. اندخورده زندگی در بزرگی شکست که بود کسانی مانند اشچهره و شدمی احساس

 :داد ادامه او به توجه بدون مرد اما گرفت؛ مرد سمتبه و برداشت آبی

 رو تلویزیون باشیم خونه توی اگه رسید، تیتراژ به فیلم وقتی کردیم عادت آدما ما یهمه -

 وقتهیچ زندگیمون توی آدما ما. کنیم ترک رو سالن باشیم سینما توی اگه کنیم، خاموش

 که ببینیم رو کسایی داریم دوست فقط ما بینیم،نمی کشیدن برامون رو اصلی زحمت که کسایی

 اما! چیزا این و کشید زحمت عالمهیه برام بانو که بگم خوامنمی. کننمی بازی نقش برامون
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 من با کاری هم بانو! معرفته و مرام آخر نرسونی آسیب کسی به که همین زمونه، دوره این توی

 دلم. رو مخانواده بود، گرفته ازم رو چیزمهمه. بودم متنفر ازش مرگ حد تا مدتی یه... نکرد

 رفتار از چقدر دونیدنمی فهمیدم، رو حقیقت که وقتی اما بشنوم؛ رو صداش حتی خواستنمی

 رو حقیقت و اومدم خودم به تا گذشت، باد و برق مثل سالپنج این. شدم پشیمون موقعاون

 مریضه، درسته. هست هنوز بانو که کنممی شکر رو خدا بازم ولی! شد دیر خیلی فهمیدم،

 یه. برام بشه امید و باشه کنارم تونهمی هنوز. هست هنوز اما خطرناکه؛ بیماریش که درسته

 .کردنزندگی دوباره برای بلندشدن، دوباره برای امید

 مقنعه که طورهمان و شد بلند جایش از کرد، گوش مرد هایحرف به دقت با اینکه از پس زیبا

 :گفت کردمی مرتب را رنگشمشکی

 .هستید کی شما نفهمیدم هنوز من اما تحسینه؛ قابل هاتونحرف -

*** 

 دارو هرروز. بود گذشته او مانند بیمارانی نگهداری برای خاص محلی به دلسا انتقال از دوروز 

 دوباره اشتندد گویی. کردمی سرحالی احساس اما بود؛ خواب در اوقات بیشتر و کردمی مصرف

 .بود بازگشته حواسشوهوش و دادندمی جان او به

 و بود شده گرفتمی را او سراغ که مردی درباره پرستاران هایحرف متوجه که بود چندروزی

 هاآن که دانستمی. بودند آمده دنبالش به رادان یا دایان شکبی. بود کرده النه دلش در ترس

 زجرآور بسیار برایش خبرها این شد،می خوب داشت که حال و شوندنمی خیالشبی هرگز

 .بودند

 وخیالیفکر هیچ بدون شود،می بهتر روزروزبه اشجسمی اوضاع که کردمی احساس خوبیبه

 با حتی صدایی، ترینکوچک با و بود شده حساس اطراف به نسبت اما رفت؛می خواب به هاشب

 نجوایی دیگر که بود آنجا قسمت بهترین ولی شد؛می بیدار نیز آورخواب هایقرص خوردن

 !نبود

 یک در شدنشزندانی. کردمی مرور را خود زندگی خاطرات تمام و کرده نگاه سقف به روز آن

 .بنگرد اشگذشته به بیشتری دقت با بتواند بود شده باعث شدنشخوب بهانه به چهاردیواری
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 با که بود کابوس یک کاش ای باشد؟ بوده خواب نکند بود؟ افتاده اتفاقات این یهمه واقعاً

 با و بود زندگی این خواب؛ نه و رؤیا یک نه و بود کابوس نه این اما رسید؛می پایان به خوشی

 .دلسا برای البته رسید؛می پایان به تلخی

 شخصیتی یا دلساست است، بانو دانستنمی. بود کرده گم خاطرات میان را خودش روزها این

 سرتاسر دلسا اما بود؛ زیبا همه نظر در بود، پاک بانو. باشد بانو که خواستنمی دلش. دیگر

 .بود آالیش

 طورهمان. بچشد بود توانسته موقعآن در را زندگی بماند، چهارسالگی آن در خواستمی دلش

 دلسا. شد اتاق وارد پوشسیاه شخصی و شد باز آرامیبه اتاق در بود، شده خیره سقف به که

 دهانش روی بر شخص آن دست اما کرد؛ باز کشیدنجیغ برای را دهانش و شد خیزنیم سریع

 :گفت آرامیبه و گرفت قرار

 !آروم منم، باش آروم! هیش -

 و بکشد فریاد که کردمی حکم عقلش ولی کیست؛ دقیقاً «منم» یکلمه منظور دانستنمی دلسا

 و شوم نیت حتماً بشود، اتاق وارد یواشکی که شخصی زیرا کند؛ خبر را پرستاران تمام

 را دستش شد مجبور مرد و گرفت گاز را فرد دست توان تمام با همین برای دارد؛ ناپسندی

 :گفت سرعتبه مرد که کرد باز را دهانش دوباره. بکشد عقب

 !شهریار منم، بابا -

 بـرده یاد از را اشچهره که بود ندیده را او قدرآن. شد خیره پوشسیاه مرد به دقت با دلسا

 نگاه بود، شده خیره او به احساسی هیچ بدون که دلسا به و نشست کنارش پوشسیاه مرد. بود

 :داد ادامه تریآهسته صدای با مرد. کرد

 خیلی موضوع یه تا اومدم من اما نداشتی؛ رو من دیدن انتظار اصالً شدی، شوکه دونممی -

 .بگم بهت رو مهم

 روی بر ثابت چشمانش مردمک. کردمی نگاه او به حرکتی یا حرف هیچ بدون هم باز دلسا

. ندارد ایاراده هیچ و شده تسخیر که کردمی فکر دید،می کسی اگر و بود مانده مرد چشمان

 :گفت و داد تکان دلسا صورت جلوی را دستش مرد
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 !که شدی محو تو؟ کجایی میگم؟ چی میدی گوش الو؟ -

 بود؟ شهریار او راستیبه آیا. کرد نگاه مرد به ـینه*سـبهدست و داد تکیه تخت تاج به دلسا

 کند باور اینکه برای نه؟ یا باشد نحس بیماری از ناشی های توهم آن از یکی این که بود ممکن

 شهریار همان بود، شهریار واقعاً او! نه زد؛ او لباس به آرام را دستش نه، یا است واقعی شهریار

 داریخش صدای با و کرد هم در را هایشاخم. کرد رها را او که کسی همان پیش، سالپنج

 :گفت

 بگی؟ خوایمی چی -

 که کسی سایه تا پاییدمی را در زیر چشمش با که طورهمان و کشید عمیقی نفس شهریار

 :گفت ببیند، را شود اتاق وارد بخواهد

 ایران؟ اومده بنیامین دونستیمی -

 :داد ادامه شهریار و کرد وبستهباز تأیید عالمت به را چشمانش دلسا

 .کُشهمی رو تو اون نمیری؟ و اومده بنیامین دونیمی ای؟دیوونه مگه -

 بود شده پوشیده حفاظ با که اتاق پنجره سمتبه شد، بلند تخت روی از و زد کنار را پتو دلسا

 :گفت شهریار اضطراب همه آن جواب در آرامیبه و رفت

 .نیست هم بد اما نباشه؛ مطلق خوب شاید. کنهنمی آلوده خون به رو دستش بنیامین -

 حرص با و انداخت پایش یکی آن روی را پایش. برگشت دلسا سمتبه و زد پوزخندی شهریار

 :گفت

 کنم؛ بحث تو با اینجا تا نیومدم من حال،هربه. کننمی بد کارای که خوب آدمای از پره دنیا -

 .بمیری خوادنمی دلم. بدم نجات بنیامین دست از رو تو اومدم

 :پرسید تمسخر با دلسا

 رفتی، و گذاشتی یهویی بودی، کرده ترک رو من زمانی یه که تو چیه؟ لطفت همه این دلیل -

 !دیوونه کنن، بستری بغلی اتاق هم رو تو باید شده؟ چی حاال! خواینمی رو من گفتی
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 خطر در که بفهماند او به چگونه دانستنمی. کشید اشپیشانی روی بر را دستش شهریار

 در که دلساست منتظر هرلحظه و ایستاده کنارش درست مرگ که گفتمی او به چگونه است،

 .نشست و رفت بود هاکنندهعیادت برای که هاصندلی از یکی سمتبه دلسا بیفتد؟ دامش

 صادق باهات نمیشه! کرد اعتماد بهت نمیشه که اینه موضوع شهریار؟ چیه موضوع دونیمی -

 اتفاقات تموم و کنم قبول بخوام که سختمه. داره سیاست که کسی با صداقت یعنی خریت. بود

 .کنم فراموش رو پیش سالپنج

 کردند؛می شهریار کشتن به تشویق را او نجواها باز نبود، داروها این تأثیر اگر زد، تلخی لبخند

 :داد ادامه روحیبی با. برد بین از را نجواها این کامل طوربه! نکند درد زیبا دست اما

 یادته. تنهام گفتم. برگرد که گفتم زدم، زنگ بهت مخانواده اعضای تموم مرگ از بعد بار یه-

 قبل از گفتی بهم. نبود هم ـوس*هـ یه حتی نبودی، عاشقم اول از که گفتی گفتی؟ چی بهم

 بهت چقدر. کنی فراموشش من با گذرونیوقت با خواستیمی و داشتی دوست رو دیگه یکی

 تلفن پشت زدم زار چقدر شهریار. باشی هم تو اما باشم؛ دوم بودم حاضر من برگرد، که گفتم

 باش، حامیم باش، کنارم باش، پیشم. برگرد تو متنفره، ازم بنیامین گفتم تنهام؟ که گفتم و

 با دیدیمی هم اگه باشه، دوم نفر نداره دوست آدمی هیچ! برات باشم دوم من اگه حتی

 حتی باشم؛ خواستممی فقط. بودی مهم برام خیلی که بود این خاطربه اومدم،می کنار بودندوم

 !دوم نفر

 هنوز. ایستاد رویشروبه و برخاست سریع نیز دلسا. شد بلند جایش از و زد پوزخندی شهریار

 نه دیگر نه اما بود؛ شخص این مجنون و عاشق هم هنوز پرستید،می را رویشروبه آدمِ این هم

 !عوضی دلسا و بود شده عوض شهریار قبل؛ آدم شهریار نه و بود گذشته دلسای آن او

 :گفت و کرد نگاهش تمسخر با شهریار

 خیلی! نذاشته تأثیر تحافظه روی غریبتعجیب بیماری شدی، هم فیلسوف که بینممی -

 شده چی پرسید باید هم شاید داده؛ یاد رو سلمبهقلمبه حرفای این بهت کی بدونم دارم دوست

 رو جاییهیچ رفتی؟ کجا بیرون کرد پرتت عمارت از بنیامین اینکه از بعد. گرفتی یاد رو اینا که

 و بده من به رو ارثت که بودم داده پیشنهاد قبالً بهت. بده جا بهت که نبود کسیهیچ نداشتی،
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 درخواستم باریک من. کردی رو خودت کار بازم کردی؟ کارچی اما کن؛ زندگی راحت عمر یک

 سیاه خاک به و کردی رد رو درخواستم! کنمنمی نگاه هم رو سرم پشت و میرم بعدش میگم، رو

! دیر خیلیخیلی دخترجون، بود دیر خیلی اما کردی؛ زاری گریه و زدی زنگ موقعاون نشستی،

 بازم ولی کنی؛ زندگی راحت خیال با بذارم و بدم نجاتت تونممی من. همینه وضعیت هم االن

 دلسا باید البته! میشی پشیمون بانو، میشی پشیمون. کنیمی رو خودت کار سرتقی با داری

 !مُرده که شمس بانو آخه نه؟ بزنم، صدات

 در درونش ضعیف دلسای. کرد حرکت در سمتبه محکم هاییقدم با و برگرداند را رویش بعد و

 :گفت نفرت با. شد نبرد این پیروز مغرور دلسای اما نگذارد؛ تنها را او بازگردد، که کرد تمنا دل

 مردم زندگی از و باشه آشغال که اینه از بهتر دربیاره نون آشغاال توی از و باشه انسان آدم، -

 !چشمام جلوی از گمشو برو هم حاال. دربیاره نون

 :کرد زمزمه آهسته صدایی با آخر لحظه در و داد تکان تأسف عالمت به سری شهریار

 بزرگ فرهاد دست توی سالشونزده خودش که کسی زنه،می رو حرف این داره کی ببین -

 که دایان دست از کنی، فرار تونستی بنیامین دست از اگه. ندارم حرفی من خب،خیله! شده

 !تونینمی

 به دید،می ماجرا پیروز را خود که شهریار. برداشت جلو به قدمی چند و کرد تنگ را چشمانش

 کرد؟می کارچه باید االن. کشید عمیقی نفس دلسا. انداخت باال ابرویی با و داد تکیه دیوار

! توانستنمی! نه باشد؟ ساکت توانستمی هاحرف این با واقعاً کرد؟می حفظ را خودش آرامش

 قدم که طورهمان. بکوبد شهریار صورت به مناسب زمان در تا کرد مشت را هایشدست

 :پرسید داشتبرمی

 هان؟ ای؟کارهچی وسط این تو اصالً دونی؟می دایان و من درباره چی تو -

. نبود درست میان این در چیز یک. انداخت شک به بیشتر را دلسا که کشید عمیقی آه شهریار

 هاجریان این چگونه شهریار. کند حل را آن توانستنمی دلسا مغز که داشت وجود مشکلی یک

 کهدرحالی کرد؛ ترک خالفکاربودن بهانه به را او ناگهان شهریار پیش سالپنج دانست؟می را

 به دایان که داندمی کجا از او... اکنون و دانستندنمی را راز این بلور و رادین جز کسهیچ
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 را او کمی بسیار یعده تنها بچرخد؛ همه دهان در نامش که نبود شخصی دایان است؟ دنبالش

 فرزندان از که دانستندمی فقط بودند ارتباط در دایان باند با که افرادی بیشتر. شناختندمی

 و بودند شده محو روزگار از همه بقیه. است مانده زنده دختر یک و رادان نام به پسر یک آتش،

 شهریار! بود شهریار دهان در نامش که حال و بود هابازی یهمه یهپرد پشت دایان هایدست

 :داد پاسخ آرامیبه

 قضیه تکبهتک دونم،می بیرون کرد پرتت عمارت از بنیامین اینکه از بعد رو زندگیت تموم -

 !کنم ول زده دورم که رو کسی جوریهمین که نیستم آدمی من! ها

 با شهریار اما داد؛می بودنشعصبی از نشان و پریدمی وپایینباال دائم دلسا چپ سمت پلک

 :داد ادامه و کشید لباسش روی بر را دستش راحت خیالی

 آوردی؟ کم فیلسوف؟ خانم بزنی که نداری حرفی چیه؟ -

 :داد پاسخ آرامیبه و کشید عمیقی نفس دلسا

 !خورهمی هم به ازت حالم. ببینمت خوامنمی بیرون، برو اینجا از فقط -

 تکان راست و چپ به را سرش که طورهمان و برداشت دیوار از را اشتکیه خنده با شهریار

 :گفت لب زیر داد،می

 !شدی که هم شخصیتبی -

 طرز اما هستم؛ که کسیه همون من شخصیت. نگیر اشتباه برخوردم با رو من شخصیت -

 اون بری من از زودتر خواینمی اگه هم حاال! هستی کی تو که داره بستگی این به برخوردم

 !بری اینجا از بهتره دنیا،

 :داد ادامه آرامیبه و برد شهریار گوش نزدیک را سرش زد، نیشخندی

 کن صبر هم دونینمی اگه! برمیاد ازشون هرچیزی دارن اسکیزوفرنی که افرادی که، دونیمی -

 .کنم اثباتش برات تا

 .نشناختی رو من هنوز -

 :کرد زمزمه و کرد شهریار حواله را نفرتش از پر نگاه

 !بشناسمت تا نخوندم شناسیانگل متأسفانه -
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 او. بخواند را چشمانش حرف نتوانست کرد، تالش هرچقدر دلسا و کرد نگاهش خنثی شهریار

 نیامده اصالً که گویی شد؛ خارج و بست آرام را در. رفت بیرون اتاق از بود آمده که طورهمان

 .باشد

 مرگ که دانستمی بود، باخبر دایان از شهریار. فرورفت فکر در. کشید دراز تخت روی بر دلسا

 حقیقت آشکارشدن از دلسا باراین و دانستمی را چیزهمه او. زندمی پرسه اطرافش در

 .بترسد او از که نبود کسی دیگر چون ترسید؛نمی

 شد؟ چه آخر در اما کند؛ مخفی را راز این تا کشید نقشه رادین و بلور با پیش چهارسال چقدر

 !نحس یدختره. داد کشتن به را همه

 از بعد شهریار. افتاد قبل چندسال یاد به کند؟ اعتماد شهریار به شود مجبور روزی که بود ممکن

 دلسا به که میراثی و ارث عوض در داد پیشنهاد او به کرد، بیرون عمارت از را او بنیامین آنکه

 پیش به تواندمی بود مطمئن او. کرد رد دلسا اما سازد؛ فراهم برایش آرامی زندگی بود، رسیده

 به سختیبه بود، کسیبی و تنهایی اوج در. نبود فرهاد از اثری گشت، هرچه ولی برگردد؛ فرهاد

 .زد پس را او شهریار که داشت گاهتکیه به نیاز زندگی ادامه برای و گشتمی دایان دنبال

 کرد؟می گوش شهریار هایحرف به کرد؟می چه باید حال

 این به داشت هنوز ذهنش در اما رفت؛ خواب به او و افتادند یکدیگر روی بر آرام هایشپلک

 نه؟ یا است درستی کار شهریار به اعتماد واقعاً که کردمی فکر

*** 

 هایحرف. نه یا بگوید چیزی کسی به او با شهریار مخفیانه دیدار درباره دانستنمی دلسا

 که خواستنمی دلش. بود ریخته هم به اعصابش کل به و گرفته را نجواها جای حال شهریار

 پایان به را تلخ استراتژی این جوریک خواستمی فقط دلش است، ضعیف او کند فکر کسی

 اوضاع که فهمیدمی خوبیبه ولی دادند؛نمی خبری او به اصالً گلشید و کارن چگونه؟ اما برساند؛

 .رودنمی پیش خوب اصالً نیز هاآن برای

 و کردمی فکر ایران از او فرار با ـطه رابـ در شهریار پیشنهاد به دائم او گذشته، چندروز در

. بگوید چیزی او به توانستنمی ولی بود؛ شده نیز زیبا شک از پر های نگاه متوجه حتی
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. بدهد دست از را آن خواستنمی و باشد ممکن حلراه آخرین شاید شهریار که دانستمی

 .نبود پذیرامکان چیزی چنین ولی زد؛می پرپر او با بودن دوباره برای هنوز دلش

 از بیشتر چیزیهیچ. کند قبول را پیشنهادش برگردد، دوباره شهریار اگر گرفت تصمیم آخر در

 از درحقیقت اما بمیرد؛ که کردمی آرزو هاشب از بعضی اینکه با. ترساندنمی را دلسا مرگ

 مرگ از بعد اتفاقات از او فنی لحاظ از که هرچند. ترسیدمی حدازبیش مرگ با روشدنروبه

 چگونه کند؟ نگاه پدرش و مادر خواهر، صورتش به خواستمی چگونه! مرگ خودِ تا ترسیدمی

 چه؟ دلسا ولی پدرشان؛ و مادر مانند بود؛ پاک بلور کند؟ بلند هاآن جلوی خواستمی را سرش

 بلکه نکرد؛ درست را چیزی وقتهیچ او. بود نداده انجام زندگی این در هم خوب کار یک حتی

 .کرد ویران را چیزهمه

 بعد و شد دلسا زندگی وارد ناخواسته روزی او. بود شهریار به اعتماد دیگرش بزرگ مشکل

 .ترساندمی را دلسا که بود نهفته رازهای از پر آدمی شهریار. شد غیب راحتیبه

 به هنوز. بود بسته را چشمانش و کشیده دراز تخت روی آرامیبه دلسا و بود شب دوازده ساعت

 و بود گذشته هفته یک از بیشتر چیزی. گشتمی حلیراه دنبال به افکارش در و بود نرفته خواب

 آیا آمد؟نمی چرا کند؟ زندگی مرگ از ترس با توانستمی دلسا کِی تا. نبود شهریار از خبری

 باید شد،می قائل ارزش دلسا جان برای واقعاً اگر بود؟ شده دلسا خیالبی راستیبه

 نبود؟ او از خبریهیچ چرا پس آمد؛می دوباره باید بود، دلسا عاشق هنوز اگر. گشتبازمی

 ملحفه. نگریست اطراف به وحشت با و پرید جا از آمد،می پنجره سمت از که کوچکی صدای با

 کرد؛ نفوذ پاهایش کف به سرما. گذاشت لیز هایسرامیک روی را اشبرهنه پاهای و زد کنار را

 به و کند خم را خودش بتواند که شدندمی این مانع هاحفاظ. دوید پنجره سمتبه سرعت با اما

 .رفت عقب کمی. برخورد صورتش به جسمی. بنگرد پایین

 استراتژی این وارد را او که کاغذهایی همان! انگیزنفرت هایکاغذ همان از زرد؛ کاغذ یک

 .کردند

 باز را تاهایش و برداشت را شدهمچاله کاغذ لرزان دستانی با. زد زانو و شد خم زمین سمتبه

 .کرد
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 !بازی شروع دیگه، ساعتنیم»

 «شهریار

 یاد به را پیش سالپنج خاطرات تمام تا بود داده دستور مغزش کشید،می سوت هایشگوش

 !زرد هایورقه زرد، هایورقه زرد، هایورقه. بیاورد

 با ورقه این خواستنمی عنوان هیچ به. نداشت زردرنگ نحسِ هایورقه این از خوبی خاطره

 به را زرد ورقه این ربط ولی بود؛ متنفر زرد رنگ از چقدر دانستمی خدا. ببیند را رنگ این

 شهریار شاید! کند فکر مثبت باشد، بینخوش تا داد دستور اون به عقلش. دانستنمی شهریار

 قحطی یعنی اتفاقی؟. بزند پوزخند که شد باعث فکر این. باشد نوشته ورقه این روی اتفاقی

 چرا بود؟ قبل زرد هایورقه آن یاندازه همان در دقیقاً چرا پس بود؛ نوشته اتفاقی اگر بود؟ ورقه

 بود؟ شده نوشته سرخ رنگ با

 و زد کنار را ملحفه. رفت کوچکش ینفرهیک خوابتخت سمتبه دوباره و برخاست جایش از

 دیگر؟ ساعتنیم بود نوشته. شد جمع خود در جنین مانند

 ...دقیقهپنج

 ...دقیقهشش

 ...دقیقهده

 این در توانستمی چگونه. پرید جا از دوباره سریع اما افتادند؛ یکدیگر روی بر هایشپلک

 .است داده او به را هایشقرص پرستار که آورد یاد به بخوابد؟ موقعیت

 ...دقیقهپانزده

 از. بود بـرده یاد از مرموز شهریار به را آن ارتباط و زرد هایورقه. بود رفته خواب به کامالً دیگر

 ... .و دیگر ساعتنیم برد یاد

 .خائن سالم -

 این در توانستنمی اما بود؛ آشنا خیلی صدا این... صدا این. شد بلند جایش از وحشت با

 سمتبه بود؟ شده چه زد؛نمی توهم که بود وقتخیلی. کیست به متعلق که بزند حدس موقعیت

 باشد شهریار که دادمی امید خودش به دل در. گرفت را دستش مچ شخصی که رفت برق کلید
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 صدا خائن را او شهریار کردمی فکر که بود احمق چقدر. باشد داشته را ترساندنش قصد و

 جیغ ترس با. بود نکرده ـیانـت خــ که شهریار به گفت؟می خائن او به باید چرا اصالً! زندمی

 .رفت دهانش روی بر مرد دست که کشید خفیفی

 را خودش تا کرد تقال. بارنکبت زندگی این پایان است؛ اشزندگی آخر دقایق که بود مطمئن

 زدمی مشت مقابل فرد به هایشدست با کرد، پرت طرفآن و طرفاین به را خودش دهد، نجات

 محکم را او لعنتی مرد آن... مرد. افتاد زمین روی بر محکم و کرد رها را او مرد. شد رها آخر در و

 .است برداشته شکافت سرش کرد احساس که محکم قدرآن کوباند؛ زمین بر

. تپیدمی باشدت هم باز قلبش کشیدند، سوت دوباره هایشگوش رفتند، سیاهی هایشچشم

 .افتادند یکدیگر روی هایشپلک و کشید عمیقی نفس

 .بود آورده وجود به خون جنس از جویی و ریختمی هاسرامیک روی بر رنگسرخ خون

 اتاق از اینکه از قبل. رفت اتاق در سمتبه و شد رد جاننیمه دلسای کنار از سردیخون با مرد

 آینه. انداخت زمین به بعد و برداشت را بود شده نصب دیوار روی بر که ایآینه شود، خارج

 برداشت را آن از تکه چند.برید را دلسا هایدست و صورت آن از قسمتی و شد هزارتکه

 ایگوشه بعد و شود ثبت رویش بر انگشت اثر که جوری کشید؛ رویش بر را دلسا وانگشتان

 .انداخت

 ببیند، راهرو در را او یا برود اتاق به بتواند کسی اینکه از قبل و شد خارج اتاق از سریع مرد

 پاک را صورتش گریم. کرد عوض را هایشلباس و رفت دستشویی سمتبه. کرد ترک را سالن

 .شد خارج دستشویی از و کرد

 بود، دیده را دلسا تازه که یکی. دویدندمی سالن در سمتبه سرعتبه پرستاران از تعدادی

 .طلبید یاری بقیه از و زد فریاد

 تا داد جواب را آن سریع همراهش گوشی صدای با. کرد نگاه شاهکارش به سرخوشی با مرد

 .نشود حضورش متوجه کسی

 بله؟ -
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 هیچ ما بمونی، تو اون اگه. بیرون بیا زود گردن،برمی عادی حالت به دیگه ثانیهسی تا دوربینا -

 .بدیم نجاتت که کنیمنمی تضمینی

 :گفت حرص با

 .باشه -

 .دوید خروجی در سمتبه و کرد قطع را تماس

*** 

 اعتماد من فهمید؟می! بودم کرده اعتماد واستاده اینجا که دکتر خانم این به اینجا، به من -

 االن شد؟ چی اما بشه؛ خوب تا اینجا سپردم رو بود مونده مخانواده از که کسی تنها و کردم

 نیستید؟ پذیرمسئولیت شما افتاده؟ تخت روی که ببینم رو جونشنیمه جسم اومدم

 .بیارید پایین رو صداتون تُن لطفاً محترم، آقای -

 پایین را سرش و کرد پاک بود آمده پایین چشمش گوشه از که را اشکی شرمساری با زیبا

 گاهی. کرد می غرغر خودش با لب زیر و کردمی طی را راهرو عصبی هاییقدم با مرد. انداخت

 بار،یک چندلحظه هر که زیبایی. زدمی زیبا یشدهپارهتکه قلب به و رفتمی باال صدایش اوقات

 دیشب آنکه با کرد؛می سرزنش را خودش و شدمی سرازیر چشمانش از بلورین اشکی قطره

 .نبود او شیفت نوبت

 اوضاعش که دانستمی فقط شده؛ منتقل بیمارستان به دلسا که گذشته چندساعت دانستنمی

 کند بینیپیش بود نتوانسته هم روانپزشک حتی شده، چه بداند تا نبود پزشک که او. است وخیم

 به تنها اما بودند؛ دلسا اتاق بررسی حال در چندنفر. بیاورد خودش سر بالیی دلسا است ممکن

 جوش به را مرد خون بودن،مشکوک همین. است مشکوک اوضاع که بودند رسیده نتیجه این

 .کند نفرین و لعن را اتفاق این بانیوباعث هردقیقه که شدمی باعث و آوردمی

 :گفت لرزش از پر صدایی با و برداشت مرد سمتبه قدمی زیبا

 ...متأسفم واقعاً من... شمس آقای... آقا -

 بود، شده دارخش که صدایی با. شد ساکت زیبا و برد باال سکوت معنای به را دستش مرد

 :داد پاسخ
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 شرّ از رو خودتون تونیدمی فقط نمیشه؛ عوض چیزیهیچ شما تأسف با! لطفاً خانم، لطفاً -

 .کنید رها وجدانعذاب

 نکرده خودکشی هایشمریض از کدامهیچ حالتابه. نبود متأسف وجدانعذاب خاطربه واقعاً زیبا

 .است حاد بسیار دلسا موقعیت بودند گفته که افتاد گلشید و کارن حرف یاد به. بود

 که درسته. نکرده خودکشی که مطمئنم بانوئه، منظورم... دلسا که مطمئنم من شمس، آقای: زیبا

 که کنممی فکر من... من. بود بهبودی مرحله در کامالً اون اما کرده؛ زیادی پیشرفت بیماریش

 هایآدم از یکی یا دایان همون کار کنم، فکر بود دایان اسمش... دشمنا همون از یکی کار

 .اوناست

 :گفت پاسخ در تنها و داد تکان تأسف عالمت به سری مرد

 .سخته اثبات اما آسونه؛ خیلی زدنحرف خانم، کنید ثابت -

 :گفت اعتماد از پر لحنی با و گرفت باال کامل را سرش زیبا

 !کنممی ثابت -

 

 

 این به معمایی پس از خوبیبه بتواند که نبود پلیس یا کارآگاه که او. نبود زیبا کار کردن،ثابت    

 .بربیاید بزرگی

 و بود آمدهدستبه شواهد مطالعه مشغول اتاقش در زیبا. بود شده شبنصفه سه ساعت    

 روی را همه خستگی با آخر در و شدمی ترگیج خواند،می بیشتر هرچه. نداشت دلسا از خبری

 بازی این درگیر را خودش عمراً بود، نداده قول باالوقدخوش مرد آن به اگر. کرد رها میز

 کارها؟ این به چه را او اصالً. کردمی

 ورقه روی را خودکارش. بود شده پر جورواجور هاینوشته از رویشروبه A4 هایورقه    

 دلسا سر بال آن چرا فهمیدمی شده که هرطور باید او. شد مطالعه مشغول دوباره و گذاشت

 .آمده
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 این داشت، که شواهدی به توجه با اما کرده؛ خودکشی که بود زده حدس اول، مرحله در    

 امکان. بود داده عالی نسبتاً واکنش و بود درمان حال در دلسا. شدمی رد کامالً فرضیه

 همه از و بزند توهم بتواند که نداشت احتمال هاقرص باالی دُز آن با زیرا نبود؛ هم زدنشتوهم

 خودکشی بخواهد چرا پس است؛ بازگشته زندگی به امیدش که بود گفته خودش دلسا تر،مهم

 .کندمی خودکشی ندارد زندگی به امیدی هیچ که آدمی اصوالً کند؟

 دایان؟ کسی؟ چه اما شود؛ کشته دلسا داشته قصد کسی که بود داده احتمال دوم، مرحله در    

 که داشت اطمینان تقریباً زیبا بودند، شده خاموش ناگهانی طوربه هادوربین آنکه به توجه با و

 .است پیوسته حقیقت به کارن و گلشید هایحرف

 نیز خواب در. رفت خواب ـوش*آغـ به و بست را هایشچشم گذاشت، میز روی را سرش    

 کیلومتر چندین... ترورآن محله چندین در ولی چیست؛ حلراه که کردمی فکر این به داشت

 .نگریستمی شمس آقای به بهت با و بود گشوده را چشمانش دلسا ترورآن

 نبودیم؛ خوب چندان گذشته در... خب ببینی، رو من نداشتی انتظار که دونممی: شمس آقای    

 !متأسفم... من و نبودیم خوب اصالً یعنی

 سفیدی. بود پریده رنگش و شدهباندپیچی سرش. کرد جاجابه را خودش کمی دلسا    

 :گفت پوزخند با. بودند درآمده قرمز رنگ به چشمانش

 نظر از و بود رسیده بهم که بود ارثی تنها! کردی محروم داشتم که هرچیزی از رو من تو -    

 .کنی کاری تونستینمی قانونی

 دلیلی بزند، حرفی خواست. شد خیره دلسا به و کشید جلوتر را اشصندلی کمی شمس آقای    

 دلسا. باشد االنش حال بیانگر که نداشت وجود ایکلمه هیچ. توانستنمی درحقیقت اما بیاورد؛

 :داد ادامه رحمیبی با

! نمیشه جبران کنی؟ جبران رو گذشته هایاتفاق خوایمی بشه؟ چی که برگشتی حاال -    

 اینکه با حتی داشتم، نیاز عمارت و ویال اون به تو، به من. کردی ترکم داشتم نیاز بهت که وقتی

 دامن به دست مونده و رونده جاهمه از بیرون، کردی پرتم وقتی اما بود؛ شده نابود و سوخته

 بود مونده برام که چیزی تنها. خواستمی رو میراثم و ارث هم اون. شدم عوضی شهریار اون
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. شدممی بدبخت کامالً نبود، بهش اعتمادی هیچ که شهریاری به دادمشمی اگه. بود ارث اون

 سالشونزده. دارم قبول کردم، اشتباه من. مقصری هم تو خودم از بعد کنم،می نگاه زاویه هر از

 دوباره تو اما بیرون؛ اومدم رادین و بلور کمک با باتالق این از برگشتم، اما بودم؛ خالف کار توی

 .مرداب همون توی کردی پرت منو

. بود آشکار کامالً رویشوسر از کالفگی. کرد پریشانش موهای داخل را دستش شمس آقای

 بود، هم شبیه شانچهرهته کمی تنها نداشتند؛ شباهت یکدیگر به واقعاً. بود خیره او به دلسا

 :زد لب آرامیبه. دلسا تا بود بلور شبیه بیشتر بنیامین اصل در. چشمانشان حالت

 رو جدیدی شخص بتونم که سخته... بنیامین. بیشتر نه و کمتر نه! برادرمی فقط اما برادرمی؛ -

 و کنی سکوت زندگی توی فیلماست، برای بخشش! تونمنمی نمیشه،. کنم وارد زندگیم توی

 !میشن رد غرورت و خودت روی از دیگه دور یه و بود خری عجب میگن نگیری انتقام

 :گفت دلسا هایحرف جواب در بنیامین

 توی پشیمونم، من که بدون رو این فقط کافیه؛ برام هم برادربودن فقط کن باور. کافیه همینم -

. نشد اما کنم؛ دورش کردممی سعی ذهنم، توی اومدمی تو فکر که هروقت سالپنج این

 .بخوای و اگه فقط میشم؛ و بشم گاهتکیه بشم، برادر برات تا برگشتم

 در. نشنید جوابی که هرچند گفت؛ لبی زیر خداحافظی و برداشت را کتش و برخاست جایش از

 .شنید را دلسا مانندزمزمه صدای بود، دستگیره به دستش که زمانی درست آخر، لحظه

 ...شهریار -

 :پرسید وجد با و بازگشت عقب به بنیامین

 چی؟ شهریار -

 نگاه درختان هایبرگ به و بود پنجره به نگاهش که طورهمان و کشید عمیقی نفس دلسا

 :داد ادامه کردمی

 .بازیه این توی بزرگ مهره یه شهریار... شهریار -

 و کرد نگاه دلسا به کنجکاوی از پر چشمانی با. نشست محو اخمی بنیامین پیشانی روی بر

 .کردمی نگاه بیرون به سکوت در همچنان دلسا اما شد؛ حرفش ادامه منتظر
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 هانقشه چه. بیاد تا بودم پاییز تاببی هادیوونه مثل بود، تابستون اواسط. نمیره یادم وقتهیچ -

 بارون نمنم توی و بگیرم رو شهریار دست خواستمی دلم. نداشتم پاییز اومدن برای که

. بخوریم قهوه و شهر کافه بهترین برم باهاش بشکنن، پاهامون زیر هابرگ بزنیم، قدم پاییزی

 کردم باز چشم... حاال و! برن فقط برن؛ زودتر برن، تا نکردم سال هایماه به که هاالتماس چه

 داشتنیدوست و خشک هایبرگ روی نه هنوز... هنوز اما ایستادیم؛ پاییز میون درست دیدم و

 پنجره کنار حتی کردم؛ روشن آتیش هامخاطره باغ توی نه رفتم، کافه به باهاش نه زدیم، قدم

 کسی اومدن انتظار در واردیوونه. ماست زندگی حکایت این. نخوردیم چایی و نشستیم

 شنادیده قدراون و میشه راحت داشتنش از خیالمون قدراون آوردیم، که دستش به مونیم،می

 هردوتامون اما دونم؛نمی رو بود شهریار تقصیر یا بود من تقصیر. میره دستمون از تا گیریممی

 .ایمبازی این اصلی هایمهره

 :کرد زمزمه آرامیبه و کرد نگاه دلسا به شگفتی با بنیامین

 چیه؟ نقشش ست؟کارهچی بازی این توی شهریار -

 :گفت تنها و کشید سرش روی را ملحفه

 .بیرون برو. مخسته خیلی. دونمنمی -

 :گفت بکشد حرف دلسا زبان زیر از آنکه برای تنها ساختگی، آرامشی با بنیامین

 به ربطی چه موضوع این اصالً چیه؟ بازی این توی شهریار نقش بگو بهم. بیرون نمیرم -

 داره؟ شهریار

 را او هم بعد و بکشد فریاد سرش بر تواندمی تا خواستمی دلش. نگریست او به خشم با دلسا

 تکتک بر ترس که شدمی باعث اتاق در بنیامین حضور. بیندازد بیرون اتاق از لگد با

 است، ایستاده رویشروبه حال که بنیامینی از مرگ حد تا او. کند رسوخ بدنش هایسلول

 عمراً نبود؛ نحسش مثبت روی آن اگر. بگیرد فاصله او از تا کردمی را تالشش تمام و ترسیدمی

 ترسش با که بود داده دستور عقل به مثبت روی. انداختمی نگاهی اشخونی برادر به حتی

 ذهن به عجیبی فکرهای که شدمی باعث پافشاری این حال اما شود؛ روروبه بنیامین دربرابر

 را او و گرفته را گردنش مناسب موقعی در تا کند تلف الکی را وقت خواستمی نکند. بزند دلسا
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 رها خودش حال به بعد و بزند مرگ سرحد تا را او خواستمی نکند یا کند؟ آویزان سقف از

 کند؟

 خوادمی اومده، بنیامین»: پیچید گوشش در شهریار صدای. بودند شده آغاز دوباره نجواها

 «کنی؟نمی کاریهیچ چرا! بکشتت

 خاطربه اتفاقات این یهمه بودند؟ بازگشته نجواها این باز چرا. لرزیدمی اششدهمشت دست

 !نحس یپسره بود، بنیامین حضور

 :کشید فریاد مغزش، به فکرها این هجوم با

 !عوضی بیرون برو شیاد، بیرون برو میگم بهت -

 و برداشت سمتشبه قدمی. بود کرده عوض رنگ ناگهانی که شد خیره دلسا به مبهوت بنیامین

 او. نیست عادی حالت در دیگر دلسا که دانستنمی اما کند؛ دعوت آرامش به را او کرد سعی

 .شهریار نیز گاهی و فرهاد گاهی دید،می دایان گاهی را بنیامین

 ...برادرت بنیامینم،! منم بانو، -

. کرد پرت بنیامین سمتبه و برداشت را کنارش ایشیشه گلدان سابقهبی عصبانیتی با دلسا

. شد تبدیل هزارتکه به قلبش، مانند و خورد دیوار به باشدت گلدان و داد جاخالی سریع بنیامین

 :کشید فریاد وحشتناکی طرز به دلسا

 !متنفرم ازت عوضی،. نبود این وضعم االن من نبودی تو اگه... قاتل بیرون، برو گمشو -

 دلسا سمتبه و بود آمپولی هاآن از یکی دست در. کردند باز را اتاق در سراسیمه پرستاران

 عقب وحشت با. دارد را ها آن یهمه کشتن توان دلسا که بود مطمئن بنیامین اما بردند؛ هجوم

 :گفت بریدهبریده و رفت راه عقب

 یهو؟ شد چِش این -

 را خواهرش خواستنمی دلش. کرد هدایت بیرون به را او و گرفت را لباسش آستین پرستاری

 به دلسا صدای که بود نشده بسته اتاق در هنوز. بردند بیرون اتاق از زوربه را او اما کند؛ رها

 :رسید گوشش
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 مگه. بشم خانوادهبی شدی باعث تو گرفتی، ازم رو زندگیم تو عوضی! فرهاد متنفرم ازت -

 بود؟ چی من تقصیر

. دیدمی فرهاد را او دلسا. نشست پالستیکی رنگآبی هایصندلی روی بر ناچاری سر از بنیامین

 گوشش در شهریار که هاییحرف به موقعآن اگر بود؛ خودش تقصیر اتفاقات این یهمه

 .رسیدنمی خط آخر به نبود، گونهاین دلسا وضع االن کرد،نمی توجهی خواندمی

 بتواند اطالعات اندکی و فکرکردن کمی با بنیامین که بود هاحرف این از ترپررنگ شهریار نقش

 را چیزهمه و زدمی حرف شد،می آرام شد،می خوب دلسا کاش ای. کند باز را ماجرا این هایگره

 !را چیزهمه... گفتمی

 که زمانی پیش، مدتی! کشیدنمی خط را دورش کاش ای! کردنمی رها را او وقتهیچ کاش ای

 رها را گردنش وجدانعذاب. فراگرفت را قلبش سرتاسر اندوهی و غم است، مُرده دلسا شنید

 از آنکه تا. بازگردد خواهرش پیش دوباره تا زدمی پر دلش و کردمی خودخوری دائم. کردنمی

 بر تأیید مهر محتویاتش که پاکتی. کرد دریافت را رنگزرد پاکتی ناشناسی شخص طرف

 خاندان دوباره و شود مطمئن بودنشزنده از آنکه برای بازگشت؛ ایران به. زدمی دلسا بودنزنده

 .بود بدتر نیز هامُرده از حالش اما بود؛ زنده خواهرش. کند سرپا را شمس

*** 

 گیسوان. فرستاد هایشریه به را تهران آلوده هوای و کرد رنگشمشکی پالتوی جیب در دست

 جلوتر را رنگزرشکی شال تا کردنمی تالشی هیچ و خوردمی چرخ هوا در پریشانش ایقهوه

 .نزند یخ هایشگوش تا بکشد

 حفظ خوب خیلی را خود سردیخون اما کرد؛می خطیخط را اعصابش گلشید و کارن هایپچپچ

 به اصالً هاآن. بفهمد مرموز دو آن هایحرف از چیزی تا کرد تیز بیشتر را هایشگوش. بود کرده

 مسائل به توجهیبی را حلراه تنها و است افتادن شرف در هاییاتفاق چه که گفتندنمی او

 . دیدمی

 نمیشه؟ بد حالش نظرتبه بگیم؟ بهش: کارن
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 دلسا. شودمی چه استراتژی این آخر که دانستنمی و بود مردد انگار کرد؛ مکث کمی گلشید

 هم مرگ با شود، شروع مرگ با استراتژی یک اگر اما! دانستنمی کسهیچ دانست،نمی هم

 و انداخت کردمی نگاه نقطه یک به فقط که دلسا به اندوه و غم از پر نگاهی. کندمی پیدا پایان

 :گفت جواب در

 مرگ موقع حتی. نبوده طوریاین وقتهیچ. ترسممی ازش متحرک، مُرده یه شبیه شده -

 که دادیممی اجازه نباید. نبود نقطه یه به خیره جوریاین اما رفت؛می خودش توی هم ارکیده

 سال یه این توی کرده، زندگی بنیامین از ترس با که سالهپنج دلسا. بزنه حرف باهاش بنیامین

 . میشه شوکه جوریاین که معلومه خب رفته، یهویی هم بنیامین. شده بیشتر ترسش هم اخیر

 جایبه دلسا اوضاع. زدندمی فریاد را کالفگی چشمانش. گذاشت دهانش روی را دستش کارن

 شروع دادهایشوجیغ دید،می که را بنیامین. شدمی بدتر روزروزبه شود، قبل از بهتر اینکه

 خوردش به زوربه را داروهایش. دارد را کشتنش قصد کردمی فکر و ترسیدمی زیبا از. شدمی

 کم بسیار وزنش. ریختمی زمین روی و آورددرمی دهانش از را همه اوقات بیشتر. دادندمی

 شد،می نزدیکش کسی اگر و کردمی نگاه همه به ظنسوء با. خوردنمی چیزیهیچ و بود شده

 یک به شدنخیره و اتاق از آمدنبیرون کرد،می آرام را او که چیزی تنها. کشیدمی جیغ شدتبه

 تالششان تمام تقریباً و بود کرده بینیپیش را افسردگی عالئم زیبا. بود فرورفتن فکر در و نقطه

 به مبتال بیماری البته. بشود درمان خواستنمی دیگر دلسا زیرا رفت؛می بین از داشت

 .رفتمی حادی به رو دلسا افسردگی ولی شد؛می نیز افسردگی دچار اسکیزوفرنی،

 در سوزن که خوردمی تکان قدرآن زیرا کردند؛می تزریق او به سختی هزار با را هابخشآرام

 توانستندنمی هم باز گرفتند،می را او هم پرستار هزار اگر حتی. شدمی شکسته دستانش

 چه به دائم او دانستنمی کسهیچ اما بود؛ شده وارد دلسا به بدی بسیار شوک. کنند آرامش

 خطیخط را همه دائم او و گذاشتمی دلسا اتاق در خودکار و کاغذ چند زیبا. اندیشدمی چیزی

 نمایش به را شمس خاندان یسوخته عمارت و کشیدمی نقاشی اوقات گاهی رد؛می

 .گذاشتمی
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 بپرسد؛ شهریار درباره او از و شود نزدیک دلسا به طریقی هر به بود کرده سعی بارها بنیامین

 که بود گفته هاآن به زیبا. باشند نداشته کاری دلسا به گرفتند تصمیم همه آخر در. شدنمی اما

 پرخاشگر و عصبی را او کند، پرت را حواسش که هرچیزی و است چیزی مشغول دلسا فکر

 و جسمی نظر از اما کرد؛ می ریزیبرنامه دیگری تلخ استراتژی برای داشت دلسا شاید. کندمی

 .بود همیشه از ترخسته روحی

 توی که بفهمیم و بیاره حرفش به بتونه همین شاید. بگیم بهش باید چی؟ که باالخره: کارن

 .گذرهمی چی سرش

 :گفت تسلیم حالت به و گرفت باال را هایشدست گلشید

 بیشتر جدید دلسای این از من! میگی بهش خودت اما. کرد تأیید هم زیبا گیم،می بهش باشه -

 !ترسممی کنی فکر که هرچیزی از

 به توجهی هیچ بدون و نشسته نیمکت روی جیب، در دست که دلسا سمتبه دوباره را نگاهش

 :داد ادامه و سوق بود، شده خیره رویشروبه به دو آن

 کردم،می تعریف مامان برای داشتم که روز اون. شده زدهجن آدمای شبیه نیست؟ ترسناک -

 سرش بالیی یه آناهیتا اون که ترسممی خیلی خدا به دعانویس، یه پیش ببریمش که گفت

 .باشه آورده

 :پرسید تمسخر با و نشست کارن هایلب روی پوزخندی

 قدراین! بابا خیالبی کنه؟ کارچی خوادمی مثالً دادگاهشه، روز منتظر و زندانه توی آناهیتا -

 .نباش خرافاتی

 او به توجهی هیچ دلسا. نشست کنارش در فاصله با و رفت دلسا سمتبه شد، بلند جایش از و

 .بود شده خیره رویشروبه به همچنان و نداد نشان

 :گفت آرامش با. دوخت دلسا روحبی صورت به را نگاهش و کشید عمیقی نفس کارن

 نگاهنیم یه بهم و بچرخونی حدقه توی رو مردمک اون یا برگردونی رو سرت حتی خوادنمی -

 تا فهمیدم وقتی من خودِ. هرچیزی از بیشتر سخته، خیلی گفتنش. کن گوش فقط بندازی؛

 بود این نظرش زیبا. شده بهت هاظلم چه بدونی که توئه حقِ این اما بودم؛ شوکه چندساعت
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 خودت به. نمیگم نداری، آمادگی کنیمی حس اگه. کردم راضیش بدبختی هزار با نگیم، بهت که

 بگیم؟ بهت رو استراتژی این یشدهکشف رازهای ترینمهم تا هستی آماده دلسا،. داره بستگی

 .بفهمیم تونستیم آناهیتا کمک با چندهفته این توی که رازهایی

 با گلشید و گذشت طوالنی دقایقی. بست را هایشپلک تنها نداد؛ نشان العملیعکس هیچ دلسا

. بود جدی کارن اما بود؛ مشهود نگرانی اشچهره در .بود دوخته دو آن به را نگاهش کنجکاوی

 این. بداند را چیزهمه باید پس است، استراتژی این عضو دلسا اگر نداشت؛ شوخی کسی با او

 :رسید گوشش به دلسا دارخش صدای که بزند دیگری حرف خواست کارن. اوست حق

 چه بزنی کوزه به رو سنگ چه. گرفت پس نمیشه رو هاگفته ولی گفت؛ میشه رو ها ناگفته -

 سیاهی، از باالتر به رسیدم من. رو حرفت بزن! ستکوزه با شکست همیشه سنگ، به رو کوزه

 تلخ استراتژی این کنیم تموم بتونیم تا بگو. وجب صد چه وجب یک چه گذشت، که سر از آب

 .رو

 انگار. بود بسته هایشچشم همچنان دلسا و دوخت پاهایش زیر آسفالت به را نگاهش کارن

 پیدا ادامه باید بارنکبت زندگیِ این. توانستنمی اما برود؛ عمیق خواب یک به خواستمی دلش

 برای را خودش که است موقعآن رسید،می اتمام به چیزهمه که زمانی تا. فعالً البته کرد؛می

 .کردمی آماده مرگ با رویارویی

 هم خوبه هم خبره، چندتا. دادن من به رو سخت مأموریت این و سخته خیلی سخته، گفتنش -

 .بد

 قورت را دهانش آب کارن. دوخت کارن یمردانه صورت به را نگاهش و کرد باز را هایشچشم

 :داد ادامه و داد

 .دیروز شد، اعدام... مهراد... خبرم اولین -

 هایصحنه تمام و زد حـلقه چشمانش در اشک. شکست دلسا قلب وسط در درست چیزی

 شان،دشمنی اش،مصنوعی هایخنده. گذشتند چشمانش جلوی از اشزندگی در مهراد حضور

 .بود مُرده ساحره،. چرخیدند سرش در... همه و ارکیده مرگ از بعد هایشچشم درون نفرت
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 او امروز، نه! مُرد ساحره که برساند جهان یهمه گوش به و بزند فریاد خواستمی دلسا

 .مُرد معصومه مرگ با مهراد. بود مُرده پیش سالپنج

 معصومه؛ پیش برود و بمیرد داشت دوست مهراد. زدمی حرف مهراد با که افتاد شبی آخرین یاد

 طناب سویبه که زمانی را مهراد پاهای لرزش توانستمی نترسد؟ مرگ از آدمی شدمی مگر اما

 را دهانش آب. است معلوم هم لباس روی از حتی که قلبش ضربان. کند تصور رفتمی دار

 اشطعمه خواستمی که ماری مانند پیچد؛می گردنش دور دار طناب و دهدمی قورت سختیبه

 ... .بعد و بیندازد دام به را

 دیده اشکش هایقطره تا بود انداخته پایین را سرش حال که دلسا به نگاهی نامحسوس کارن

 .کردندمی گریه هم هاملکه پس. انداخت نشوند،

 شده دعواش دایان با که مطمئنم. داشت بدی خیلی وضع. شجنازه البته کردن؛ پیدا رو باران -

 چیزها سری یک به باران. میده انجام رو کارش آرومآروم شناسی؛می خوب که رو دایان بود،

 داروهای و قرص که گیرهمی دستور دایان طرف از شونخانوادگی دکتر و داشته حساسیت

... خب... کنهمی شدیدی دعوای دایان با وقتی مدت، یه از بعد. کنه تجویز براش رو اشتباهی

 .کردن پیداش خرابه یه توی ترکیه مأمورای. کنهمی ولش هم بعد! برهمی رو گلوش... دایان

 این از بود، کرده هاآن با که خیانتی با دختر آن. نشد ناراحت هم لحظه یک حتی باران مرگ از

 میان به جاسوسی برای تنها باران که کردنمی فراموش هرگز دلسا. آمدمی سرش باید بدتر

 آنکه بدون که هرچند کرد؛می منتقل باران را رادان و دلسا بین اطالعات تمام و بود آمده هاآن

 .کرد استراتژی وارد را اشکین و کارن بفهمد،

. را دیگری کسهیچ نه دید؛می را خودش فقط دایان. کردنمی رحم نیز خواهرش به حتی دایان

 که بود ممکن یعنی. گرفت دربر را اندامش تمام لرز و کرد مقایسه بنیامین با را دایان آنیک

 بیاورد؟ او سر بر است، آورده باران سر بر دایان که بالیی همان بنیامین

 ...خبر آخرین و -

 :گفت که چرخید سمتشبه کامل دلسا

 .دایان با همکاری جرم به شده؛ دستگیر شهریار -
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 در دستی فطرتپست آدمان آن با نیز شهریار که شدمی باورش باید یعنی. تپید شدتبه قلبش 

 آن از یکی هم این شاید بگوید؟ دروغ چرا آخر ولی گفت؛می دروغ کارن نه، دارد؟ کاسه

 دلسا و بکشد بیرون دلسا زبان زیر از را چیزهمه خواستمی زیبا آری،. است زیبا هاینقشه

 دهد؛ دست از را شهریار دوباره خواستنمی. بدهد دست از را اشـعشوقه*مـ که خواستنمی

 زمزمه لب زیر و داد تکان راست و چپ سمت به آرامیبه را سرش. نداشت را او که آن با حتی

 :کرد

 ...دروغه! نه نه، -

 بغضی کرد سعی و کشید عمیقی نفس دلسا. دوخت زمین به و گرفت دلسا از را نگاهش کارن

 و کرد پیدا را خود راه سبزرنگش چشمان از اشک. ببرد بین از بود انداخته جا گلویش در که را

 این. برگرداند را رویش و رسید نیز گلشید گوش به هقشهق. ریخت سفیدرنگ هایگونه بر

 طاقت چقدر دگر. شکست کارـیانـت خــ پادشاهی توسط حال و بود ملکه بود، غرور کوهِ دختر

 دل که لحنی با دلسا و گرفت باال را سرش کارن کند؟ تحمل توانستمی چگونه دگر داشت؟

 :گفت کردمی آب را سنگ

 پاش به هم رفت اینکه از بعد حتی. داره دوستم که بود گفته. گفت دروغ بهم داد، فریبم -

 معتاد بهش وقتی مونه؛می سیگار نیکوتین مثل کردنشبـغل... فهمینمی تو کارن. نشستم

. بودی عاشق هم تو کارن. شدم عاشقش من. کنی زندگی تونینمی اون بدون دیگه بشی،

 میگی؟ دروغ بهم داری تو یا گفت دروغ بهم بگو، رو راستش

 :داد ادامه بود قلبش ته از که هقیهق با و کرد پنهان دستانش حصار در را سرش

 !خدا -

 آیا. بود آورده پناه خالق به هابنده دست از باراین آری،. زد صدا را خدا نام دلش ته از

 خالقی همان مهربان؟ همیشه خالق این کردمی کمکش کرد؟می باز دلسا برای را ـوشش*آغـ

 امید به تنها! را کسیهیچ ندارد، را کسیهیچ دیگر دلسا بخشید؟می را او کرد، خلق را دلسا که

 گلشید به و شد بلند جایش از کارن. داد دست از هم را او حال که بود قلبش پادشاه شهریار،

 خود ـوش*آغـ در را او و گرفت را دلسا یشانه و آمد سمتشبه سراسیمه گلشید. کرد اشاره
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 زمزمه واریهیستریک طرزبه دلسا. کند خبر را زیبا تا دوید ورودی در سمتبه کارن. کرد پنهان

 :کرد می

 ولم دوباره کنه، ترکم دوباره حاضرم. نیست آدمی همچین شهریار خدا به! دروغه بگو گلشید، -

 .نکنه باهام رو کاریهمچین اما کنه؛

 در را هایشاشک که داشت آن در سعی و کردمی زمزمه را خدا نام لب زیر تنها گلشید

 تلنگر یک به تنها است، آدمی چگونه شهریار که دانستمی خوبیبه دلسا. کند پنهان چشمانش

 و دارد دست استراتژی این در ایگونه هم شهریار که دانستمی او. بشود باورش تا داشت نیاز

 کردمی را فکرش که طرف هر از دلسا! دادمی ربط یکدیگر به را چیزهمه که دایان به لعنت

 !ارکیده و شهریار رادان، باران، طرف از خورد؛ ضربه

 روی بر را دستش. باشند همکار هم با شهریار و دایان که کند تصور توانستنمی هرگز

 :پرسید و کشید چشمانش

. نیست آدمی همچین شهریار خدا به. زدن تهمت بهش که بگو گلشید نه؟ زدن، تهمت بهش -

 .نیست کارـیانـت خــ اما هست؛ عوضی شهریار. بگه دروغ بهم که نداره امکان

 :زد زار و گذاشت اشـینه*سـ روی بر را دستش

 و شد همه نصیب خوشی چرا کجاست؟ عدالت این پس آخه؟ چرا بود؟ دروغ شهمه یعنی -

 بشه؟ راضی تا بخورم ضربه آشنا و دوست از باید کِی تا من؟ نصیب بدبختی

 دلسا که کرد احساس کمکم. کشیدمی را زیبا انتظار و بود دوخته ورودی در به را نگاهش گلشید

 :کشید فریاد و کرد نگاه دلسا یبسته چشمان به. کندنمی گریه خورد،نمی تکان دیگر

 !کن باز رو چشمات خدا رو تو. کن باز رو چشمات! دلسا دلسا، -

 *** 

 ماندهباقی رازهای کشفِ: دوازدهم فصل

 زندگی ستغریبی داستان»

 داردبرمی را داس که دستی

 است دستی همان
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 «!بود کاشته را گندم که

 در غم. شدمی اشدانهیکیکی خواهر دست رگ وارد هایشقطره که دوخت سرم به را نگاهش

 عمیقی نفس. بودند کرده آویزان قلبش روی بر سنگین ایوزنه انگار و بود مشهود چشمانش

. شدمی قبل از بدتر هرروز خواهرش حال. دوخت نگاه دلسا یبسته چشمان به و کشید

 از پر مکان این در نباید دلسا. کند عملی تا بود فرصت یک منتظر و بود گرفته را تصمیمش

. کرد فوت را نفسش و کشید موهایش روی بر دستی. رفتمی باید ماند،می متشنج و استرس

 همان بود؟ شهریار شیدای و عاشق قدراین یعنی بود؟ آمده دختر این سر بر بالیی چه

 .نامرد شهریار همان بود، گفته بد او از فقط چهارسال این در که شهریاری

 :کرد زمزمه و گذاشت اششانه روی را دستش آمد، سمتشبه کارن

 .بزنیم حرف باید -

 :گفت جواب در و نشست بنیامین پیشانی روی بر غلیظی اخم

 چه وقتاون. بده حالش خوابیده، بیمارستان تخت روی من خواهرِ. نمونده باقی حرفی جای -

 بزنیم؟ که مونده حرفی

 کرد سعی و انداخت دلسا به نگاهی. کشید عمیقی نفس بنیامین و انداخت پایین را سرش کارن

 :داد ادامه آرامی صدای تن با. کند آرام را خودش اندکی

 بزنیم؟ حرف باید مورد چه در -

 اتاق سمتبه محکمش هایقدم با بنیامین. کرد اشاره زیبا اتاق به اشاشاره انگشت با کارن

 آسمانی آبی رنگ دیوارها و بود شده تزئین سفیدرنگ سرامیک با سالن کف. کرد حرکت زیبا

 هم، رویروبه گلشید و زیبا. کرد باز را در و کشید را دستگیره کارن رسیدند، که در به. داشتند

 جایشان از هردو اتاق، به بنیامین واردشدن با. بودند نشسته رنگایسورمه راحتی مبل روی

 .شدند بلند

 و داد تکان دستانش در را رنگمشکی چرم جلد با دفتری زیبا و نشست مبل روی بر بنیامین

 :گفت

 چیه؟ این دونیمی -
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 که طورهمان زیبا. داد تکان راست و چپ سمتبه را سرش و بود خیره او به سکوت در بنیامین

 :داد ادامه زد،می کنار را هایشورقه و کردمی باز را دفتر

 گفتیم همه ما که دفتری. زدمی حرف ازش دلسا که دفتری همون م،.ی اسم به شخصی دفتر -

 پیداش کارن. بود رادان اتاق پارکت زیر. داشته وجود اما ذهنشه؛ توهمات شهمه و نداره وجود

 .کرد

 رازهای که کوچک دفتری. شد خیره دفترچه به بهت با و انداخت باال را ابرویش بنیامین

 نهفته درونش بزرگی هایگره اما داشت؛ صدصفحه از کمتر بود، کرده پنهان خود در را بسیاری

 خواند؛ توهم را آن زیبا و بودند نامفهوم هایشجمله ولی زد؛ حرف دفتر این از چندبار دلسا. بود

 !داشت وجود دفتر. داشت حقیقت اما

. نیست مهم فعالً شقضیه این اما فهمیدم؛ چیزها خیلی. صدبار از بیشتر خوندم، رو دفتر: زیبا

 درون رازهای از کسی خواستهنمی اون. بود کرده پنهون رو دفترچه این چرا رادان که مهمه این

 یه. ایهدیگه شخص و ارکیده مرگ به مربوط که مهمی خیلی های راز. بشه باخبر دفترچه این

 .مربوطه دفترچه این به استراتژی از قسمتی جورایی

 فوت را نفسش. دوخت نگاه بنیامین یزدهبهت و ومات یچهره به و کشید عمیقی نفس زیبا

 را م.ی روزی. بود دفترچه به چشمش اتاق، داخل افراد یهمه مانند نیز گلشید و کرد

 کند؛ حل را بزرگ هایپرونده از یکی بتواند تا کند کشف را رازهایش خواستمی و پرستیدمی

. بود استراتژی از ترننگین خیلی دفترچه این رازهای. ترسیدمی دفترچه این از شدتبه حال اما

 استراتژی این تمام تلخی به که را حرفش و گذاشت ایشیشه میز روی بر را دفترچه آرامیبه

 :زد بود

 یلدا مرگ با خودتون، هایگفته طبق. بازیه این قربانیان از یکی معتمد، یلدا همون یا م.ی -

 کودکیش تمام اومد، دنیا به ثروتمندی یخانواده توی اون. شد شروع تلخ استراتژی این معتمد

 پدر آتش، با اون. داد دست از رو زندگیش تموم معامله یه با پدرش اما گذروند؛ قو پر الی رو

 درست. باخت رو وندارشدار یهمه و کنه برآورده رو شخواسته نتونست. کرد معامله دایان

 تالش دوباره پدرش تهران، اومدن هااون با. زد جا بعد و کرد معامله دلسا اسم به که فرهاد مثل
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 به میره دربیاره، رو شخانواده خرج بتونه اینکه برای. نشد موفق اما بایسته؛ سرپا بتونه تا کرد

 یلدا نحسِ زندگی بعد به اون از. زندان افتهمی و زننمی مواد قاچاق اتهام بهش و شرکت یه

. کردهمی کلفتی ناچاری سر از حاال داشته، عادت پولداربودن همیشه به که مادرش. میشه بدتر

 رو شونسرپرستی که یلدا عموی. میشه مادرش خرج کمک و کنهمی رها رو درس برادرش

 .کرد کمکشون تونست، که جایی تا اما بوده؛ یلدا یخانواده از بدتر وضعش داشته، برعهده

 این عمیق راز به بود توانسته حاال. گذاشت دهانش روی بر را دستش بنیامین و کشید نفسی

 بود مطمئن داشت، او که بیماری با. نکرد باور را دلسا حرف گاههیچ او. ببرد پِی مرموز یدفترچه

 از بیشتر بنیامین و بود میز روی بر رویش،روبه. بود حقیقی دفترچه این اما زده؛ توهم که

 .ترسیدمی آن از هرچیزی

 باشند؟ داشته حقیقت نیز توهماتش باقی که داشت وجود امکانش بود، حقیقی دفترچه اگر

 دلسا بد حال از شخصی بلکه باشد؛ نزده چاقو خودش به دلسا که داشت امکان یعنی

 باشد؟ آورده سرش بر را بال آن و کرده سوءاستفاده

 تلخ استراتژی این که کند قبول توانستنمی هنوز نه،. کشید خراش دلش روی بر چیزی

 جز کسی اشقربانی که بودند شده تخیلی ماجرای یک وارد هاآن. دارد دیگری ترسناک رازهای

 شده ماورا و تخیل مرز وارد حال و کرده رد را جنایی و معما مرزهای دیگر استراتژی. نبود دلسا

 .بود

 ولی کنه؛می پیدا رو آتش زیادی هایسختی با بود، اومده تنگنا به فقر شدت از که یلدا: زیبا

 و نیست ایساده اصالً کار دایان پیداکردن. بود اومده کار روی پسرش، دایان، آتش، جایبه

 درمورد چیزی دفترچه این توی. برسه بهش تا نکرده که کارهایی چه یلدا که نیست معلوم

 زندگی که میگه بهش دایان. داشته موجهی دلیل نظرمبه که بود ننوشته دایان پیداکردن نحوه

 دونهنمی کسی و شده گم چندساله که کنه پیدا رو مدارکی که شرطی به گردونه،برمی رو قبلی

 مأموریت یلدا و بوده زند ارسالن اسم به شخصی دست مدارک دایان، فرضیه طبق. کجاست

 طرف از. میشه هم موفق و کنه خودش جذب رو ارسالن داشته، که جذابیتی با تا کنهمی پیدا

 میل رغمعلی و بوده یلدا دلباخته و عاشق جدیدشون، همسایه پسرِ سمیعی، حسین ای،دیگه
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 که بود گذاشته تلخی استراتژی به پا هم یلدا. کنه نامزد اون با تا میشه مجبور یلدا، باطنی

 دست اتفاقات و بود شده شروع پیش وقتخیلی استراتژی این بگم بهتره شاید. نداشت پایانی

 که رو هرکسی و اداره رو استراتژی این دایان. بشه قبل از ترطوالنی تا بودن داده هم دست به

 استراتژی افراد تموم از داد، ربط هم به رو چیزهمه دایان. کردمی خارج و وارد خواستمی

 گرفت، رو شونخانواده دلسا و یلدا از. کرد وصل همدیگه به رو همه آخر در و گرفت ضعفنقطه

 وسط درست دایان. گرفت رو زندگیش تموم ارکیده از و بود عاشقش که رو کسی رادان از

 و بدونن مقصر رو همدیگه که جوری زد؛ ضربه بهشون و میدون وسط کرد جمع رو همه بازی،

 .باشه ـناه گـبی خودش

 از که کردمی احساس. کشید سر و برداشت را میز روی آب لیوان خشم سر از بنیامین

 بود بازیچه یک بیچاره یلدای مانند نیز خواهرش اینکه فکر. زندمی بیرون دود هایشگوش

 ... .بعد رازهای عجایب از دانستنمی که هرچند کرد؛می اشدیوانه

 آمد،می میان به دلسا پای که زمانی اما بود؛ راحت گفتنش اینجا تا. انداخت پایین را سرش زیبا

 بود کرده گیر پایش بود، ماجرا وسط خودش نیز دلسا. کرد می تغییر چیزهمه گشت،برمی ورق

 مردی! بود سخت رویشروبه مردِ برای گفتنش چقدر و بود آورده وجود به دایان که منجالبی در

 دید،می را دلسا وضعیت که هرکس. شودمی غمگین پیش از بیشتر هرروز کردمی احساس که

 .شدمی غمگین

 کارچی آوردم؟ خواهرم سر بالیی چه هامکاریندونم با من. بده توضیح برام لطفاً: بنیامین

 خواهرم دونستمنمی! خدا امان به برو گفتم! کردم رها رو بانو که کنه لعنت رو من خدا کردم؟

 .نداره قبولش دیگه هم خدا که شده غرق ـناه گـ توی قدراون

 شدت از کرد،می درد سرش. زد هایششانه روی بر آرامیبه چندبار و گرفت را بازویش کارن

 با هاسال او. بود شده سنگین قلبش. شودمی منفجر مغزش که کردمی احساس غصه و غم

. شدمی کثیف ذاتش قبل از بیشتر هرروز که خواهری از بود خبربی و کردمی زندگی آرامش

 زرد پاکت آن کاش ای. سوختمی خودش برای دلش سوخت،می دلسا و یلدا امثال برای دلش

 !است زنده دلسا که فهمیدمی زودتر کاش ای! کردمی پیدا زودتر را
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 مسخره بوده ساده دیپلمه یه که رو حسین همه جلوی زنه،می هم به رو عقد مراسم یلدا: زیبا

 پیشش که خوادمی ازش و ارسالن پیش میره. زنهمی بیرون خونه از شب همون و کنهمی

 رو اون هم یلدا و میشن درگیر هم با شب همون یلدا و ارسالن ها،پلیس فرضیه طبق. بمونه

 و دفترچه پیداشدن با... االن ولی میشه؛ پیدا جسدش که وقتی تا کنهمی فرار هم بعد. کشهمی

 !چیزهمه شده، عوض چیزهمه شهریار، دستگیری

 شهریار که دانستمی. دوخت زیبا درشت چشمان به را نگاهش و گرفت باال را سرش بنیامین

 سرش. دارد شهریار به ربطی چه زند ارسالن قضیه دانستنمی اما است؛ ارتباط در دایان با

 اشک راحت توانستمی و نبود مرد خواستمی دلش و بود شده تنگ نفسش کرد،می درد

 وتنهاتک را خواهرش و بود مرد واقعاً بود؟ مرد! ریختمی خودش در باید و بود مرد اما بریزد؛

 کرد؟ رها

 یلدا و ارسالن بینهمی وقتی هم شهریار. ارسالن پیش فرستهمی رو شهریار دایان شب، اون -

 این. کُشهمی رو ارسالن اجبار با میشه، وبدلرد دایان اسم هاشونحرف بین و شدن درگیر

 چیزا خیلی یلدا یواسطه به هم ارسالن و دایانه گوشبهحلقه غالم شهریار نبوده، قتلش اولین

 رو جسدش. کُشتشمی شهریار که پلیس دست کف بذاره رو چیزهمه خواستهمی. فهمهمی رو

 انگشت اثر و میده یلدا دست به رو اسلحه بوده، شوک توی یلدا چون و خونه توی ندازنمی

 خطر احساس دایان چون اما میشن؛ پیدا مدارک شب همون. میشه ثبت اسلحه روی یلدا

 و نرسه بهش هم جن عقل که کنه پنهون جایی رو مدارک باید که میگه شهریار به کرده،می

 بوده عمد از که ننوشته دفترچه این توی البته دلسا؛ وسایل توی ذارهمی رو اون احمق شهریارِ

 به شده،می خارج ایران از که موقعی شهریار که داشته وجود ازشون کپی یه تنها. غیرعمد یا

 فرهاد ای،دیگه طرف از. زنهمی دور رو برادرش رادان اما برسه؛ دایان دست به تا داده رادان

 معامله دایان با وقتی. رسوندهمی ثبت به رو هامعامله دلسا امضای و انگشت اثر با هاسال

 طرف. گیرهمی رو همه دامن دایان خشم بمونه، قرارهاش پای تونهنمی معتمد امیر مثل و کنهمی

 به کنهمی شروع. نداشته خبر هیچی از که بوده دلسایی حسابش طرف نبوده، فرهاد حسابش

 دلسا همون بانو که میشه مطمئن اول شهریار. شهریار طرف از هم اون بانو، تهدیدکردن
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 شیوه به هم دایان. فرستهمی دلسا آزار و اذیت برای رو زردرنگی کاغذهای بعد و مشرقیه

 اصلی مدارکِ دونستمی اگه هرچند. کشونهمی آتیش عمارت و گیرهمی رو انتقامش خودش

 چون بینه؛می آسیب خودش هرکسی از بیشتر. کردنمی رو کار این وقتهیچ عمارته، توی

 .بود رادان دست که مونهمی ازش کپی یه تنها و میشه ونابودنیست مدارک

 برایش شهریار. کرد زندگی شهریار کنار هاسال او .کرد می ازحدبیش گرمای احساس بنیامین 

 بودی؟ کرده کارچه! آه شهریار، آه... حال ولی بود؛ عزیزتر نیز رادین از برایش بود، برادر مانند

 کردی؟ نابود را خاندان این چرا

 که فهمیدمی کرد،می درک را دلسا احساس حال. بود گرفته نفسش چرخید،می سرش دور دنیا

 .بود انتظار از دور برایش واقعیت از حجم این. بود شده شوکه. چه یعنی مانده و رانده جاهمه از

 اما کند؛ جبران را گذشته بتواند تا بود خواهرش پیداکردن قصدش آمد، ایران به که وقتی

 رویبهرو درست االن، و بفهمد را گذشته از چیزی بتواند او که بود آنی از تروخیم دلسا وضعیت

 .شنیدمی را حقیقت و بود نشسته زیبا

 تربزرگ و بزرگ هرلحظه استراتژی این داشت؟ پایانی استراتژی این اصالً بود؟ کجا پایان

 باتالق نبود، استراتژی این. بلعیدمی را همه آخر در و کردمی بازی وارد را جدیدی افراد. شدمی

 !بود

 پایان دنبال به کارن مانند گلشید، مانند دلسا، مانند و بود شده تلخ استراتژی این وارد بنیامین

 بود؟ کجا پایان اما گشت؛می

 متوجه کسی تا کنهمی زندگی سحر مستعار اسم با مسعود، پیش فرستهمی رو یلدا دایان -

 از آناهیتا. کنهمی تغییر زندگیش کل و میشه آشنا آناهیتا با مهمونی یه توی. معتمده یلدا نشه

 این توی. بوده تناسخ موضوعات این از یکی و داشته عالقه ماوراءالطبیعه مسائل به بچگی

 اون. خاصیه هایقدرت دارای که کردهمی احساس بچگی دوران از یلدا که شده نوشته دفترچه

 آناهیتا. سرش به زنهمی تقریباً و میشه بازیچه یه ارکیده مثل و گیرهمی قرار آناهیتا تأثیرتحت

 سری یه. بودن یلدا و ارکیده دیدن، آسیب که کسایی تنها و کنهمی تکرار دوبار رو اشتباه یه

 که موقعی درست. هستن چی با ـطه رابـ در که نیست معلوم و شده کنده دفترچه از صفحات
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 بشه متوجه اینکه برای دلسا. میشه کشته سمیعی حامد دست به ترسه،می حضورش از دایان

 یلدا ولی گاراژ؛ به ببره رو یلدا تا کنهمی پیدا مأموریت دایان طرف از کیه، دست مدارک اون

 با که نوشته رو زمانی تا دفترچه این توی. میده رو قتلش دستور هم دایان و نمیگه چیزیهیچ

 وراون و وراین رو پازل هایتیکه که کمیه اما بینه؛می آموزش کنارش در و میشه آشنا آناهیتا

 .داشته وجود دختر این زندگی های لحظه تکتک تو دایان که فهمیممی کنیم،

 تنها. کرد نـوازش آرامی به را چرمش جلد. دوخت دفترچه به را نگاهش و کشید عمیقی نفس

 پیدا تروخیم وضعیتی روزبهروز که دلسایی. بود دلسا و دفترچه همین داشتند، که سرنخی

 .رسیدمی پایان به هایشتلخی همه با استراتژی این مرگش با شاید که دلسایی کرد،می

 ادامه استراتژی این اما داشتند؛ نیاز حضورش به همه روزها این که حرفیپنج کلمه... پایان

 .هایشتلخی یهمه با بزند دل تا داشت

 توی شهریار پررنگ حضور... مونده راز یه تنها. شد کشف یلدا و م.ی راز: زیبا

 هنوز ما البته کنه؟می کارچی داره شهریار. تلخ استراتژی از پر داستانِ این هایصفحهصفحه

 این تاسِ بانو دیگه که مطمئنم اما بود؛ دلیلی چه به شد بانو به که ایحمله اون که نفهمیدیم

 ... .مریضیش با چه و مرگش با چه بشه؛ حذف باید که سوخته مهره یه شده نیست، بازی

*** 

 چشمانش و نبود خوب حالش اصالً. چرخاند دلسا یپریدهرنگ صورت روی را نگرانش نگاه 

 اضطراب از پر لحنی با. است ایستاده سرپا سختیبه که بود معلوم. زدندمی فریاد را خستگی

 :پرسید

 هم زیبا که دیدی! نیست کار در اجباری اصالً ببینی، رو شهریار بری تا نیستی مجبور اصالً -

 .بهتره نری گفت

 هم باز اما زد؛می قلبش هایزخم به زخم یک همین، و دزدیدمی بنیامین از دائم را نگاهش دلسا

 ترسیدمی. کند منصرف شهریار با مالقات و زندان به رفتن از را او تا داشت سعی زیاد اصرار با

 آرامیهب! بود کرده باد اشبرادرانه رگ تازه گویا بشود؛ هست اکنون که اینی از بدتر حالش که

 :زد لب
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 .بزنم حرف باهاش باید ببینمش، باید -

 کت جیب در را هایشدست و کشید آهی. ببیند را اشنابودی اوجِ توانستمی جمله دو همین از

 :کرد زمزمه آرامیبه و کرد رنگشمشکی

 باهات من. برگرد سریع نیست، خوب حالت که کردی حس یا شد بد حالت اگه اما برو؛ باشه، -

 !گردنم بیفته خونش و بیارم سرش بالیی یه ترسممی نمیام،

 سمتبه آرام هایمقد با. شد دور بنیامین از لبی زیر خداحافظی با تنها و نگفت چیزهیچ دلسا

 در اشکین. نشست ماشین داخل و گرفت را در دستگیره کرد، حرکت وششدویست ماشین

 پالتویش جیب داخل بنیامین مانند را دستانش. کند همراهی را او بود قرار و بود نشسته ماشین

 دلشان نیز آسمان و زمین انگار و خوردندمی پیوند هم به ابرها. دوخت نگاه آسمان به و کرد

 .کرد احساس استخوان مغز تا را سردی و گذاشت شیشه روی بر را سرش. بود گرفته

 توانستمی تنها دلسا و گذشتمی چیزها خیلی و خیابان کوچه، مردم، کنار از سرعت با ماشین

 چندثانیه؛ حتی یا چندساعت، کشید، طول چنددقیقه دانستنمی. کند عجله همه این نثار آهی

 :آمد خودش به اشکین صدای با اما

 زندان رئیس و مأمورا با سرهنگ. بیاد دادگاهش حکم تا دارنمی نگهش اینجا. اینجاست -

 .کنارتونه هم مأمور یه زنید،می حرف مخصوص اتاق یه توی کرده، صحبت

 سبزرنگ در سمتبه سنگین هاییقدم با. شد پیاده ماشین از و کرد اشکین نثار ای«باشه»

 برود، راه توانستنمی بودند؛ کرده وصل صدکیلویی وزنه چندین پاهایش به انگار. کرد حرکت

 .بود نمانده قبلی دلسای آن از چیزهیچ دیگر! نه باشد، مغرور قبل مانند توانستنمی

 رنگآبی سرد صندلی روی. رفت بود گفته اشکین که اتاقی سمتبه وسایلش، شدنچک از بعد

 یک. بود صندلی دو و میز یک وسایلش، تنها که کرد می نگاه متریبیست اتاق به و بود نشسته

 را سرباز تواندمی خرابش حال این با که اندیشید این به دلسا و بود ایستاده در کنار الغر سرباز

 !شهریار به برسد چه کند، اوتناک

 در بلندش قامت و شهریار گرفته یچهره. انداخت آن به نگاهی دلسا و شد باز صدا با در

 قدم سمتشبه انداخت، دلسا به که تعجب از پر نگاهی از بعد و گرفت جای در چهارچوب
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 جای جلویش شهریار. کند کنترل را اشدرونی التهاب تا کشید عمیقی نفس دلسا. برداشت

 :کرد زمزمه و گرفت

 .مالقاتم میای تو دونستمنمی -

 زخم نتوانست اما پرستید؛می را پادشاه این قلبش اعماق در هنوز آنکه با. نزند نیش نتوانست

 .نزند

 .رسوننمی خبر خوب عزیزت جاسوسای که بود رفته یادم اوه مُردم؟ کردیمی فکر -

 نه پشیمانی، نه ندید؛ را چیزیهیچ چشمانش اعماق در دلسا و دوخت او به را نگاهش شهریار

 :گفت شهریار. اندوه نه و غم

 دیگه میشم، دایان باند وارد وقتی دونستمنمی. بانو بشه جوریاین خواستمنمی وقتهیچ -

 .بیام بیرون تونمنمی

 هیچی، من اصالً. بردی بین از رو زندگیم کل و کردی همکاری باهاش اما خواستی؛نمی -

 تو که داشت چی دایان داشت؟ رو ارزشش واقعاً. کردی نابود هم رو خودت زندگی تو شهریار

 رو چیزهمه کنم، درست اینکه جایبه من. گذشتی هم تخانواده از تو گذشتی؟ چیزهمه از

 !نکردی رحم هم هاویرونه همون به حتی تو و کردم ویرون

 جواب خواستمی دلش. بود خشمگین بود، عصبی دلسا. نگفت هیچ و انداخت پایین را سرش

 و سؤال از پر نگاه. آمد سرش به چه برای بال همه این بداند که بود حقش واقعاً. بداند و بشنود

 :گفت دقایقی از بعد. بود فرورفته فکر در و کرده سکوت شهریار. دوخت او به را اندوهش

 اذیتمون دائم. خواستنمی رو خواهرم و من نبود، مادر نیلوفر. بانو نداشتم خوبی بچگی من -

 رو شکوفه تونستمنمی اما برم؛ خونه از که خواستم بارها کنم، تحملش تونستمنمی. کردمی

 و بود نیلوفر عاشق اون نگرفت، رو شکوفه و من طرف وقتهیچ پدرم. بذارم تنها نیلوفر پیش

 انگیزیوسوسه پیشنهادات که بشم دایانی جذب که شد باعث اینا یهمه. گذشتنمی ازش

 راحت کار یه با گفت بهم دایان و دربیارم رو شکوفه و خودم خرج تا نداشتم پولی من. دادمی

 توی رفتم کمکم اما دادم؛می انجام ریزخُرده کارای اولش. بشم خالص نیلوفر شرّ از تونممی

 یکی دنبال. برگشت ورق نیلوفر، خواهر دخترِ میشه شمس بانو فهمید که همین و دایان چشم
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 و عشق قضیه کردم فکر اول. باشی تو که زدمی حدس و گشتمی مشرقی دلسا اسم به

 تا فرستاد رو من. کنه تالفی خواستمی اون نبود، قائل ارزشی عشق برای دایان اما عاشقیه؛

 رادین با که روز یه و نه یا تویی شمس بانو که شدیممی مطمئن باید بکشم، حرف ازت بیام

 من حضور به تا فرستادمی قبل از دایان رو زرد هایورقه. خودتی که شدم متوجه زدی،می حرف

 لیال، ذاشت،می اتاق توی رو زرد هایورقه کسی چه که نفهمیدی وقتهیچ تو و نکنی شک

 سادگیت چوب تو بانو،. بود داشتنیدوست و مهربون خیلی نظرتبه که خدمتکاری همون

 حرفای به که کردم اشتباه هم من کردی، اعتماد فرهاد مثل کسی به که کردی اشتباه. خوردی

 عصبی نمیدی، نشون العملیعکس هیچ که دید وقتی دایان مدت، یه از بعد. کردم اعتماد دایان

 ازش باید همه ببینه، مقابلش افراد حرکات و چشما توی رو ترس که داشت عادت اون. شد

 قتل از بعد. دادینمی نشون هیچی و ریختیمی خودت توی رو چیزهمه تو اما! ترسیدنمی

 ارسالن قتل جریان. کردم بهونه رو تگذشته و برم ایران از که شدم مجبور من زند، ارسالن

 خبریهیچ دایان هاینقشه از. بندازه دردسر توی هم رو من تونستمی و بود بودار خیلی

 .کنه منفجر رو عمارت خوادمی که دونستمنمی نداشتم،

 دلسا. کرد پاک صورتش روی از را اشک. دوخت چشم مبهوت دلسای به و کشید عمیقی نفس

 باورش. کند تحلیلوتجزیه را اتفاقات کردمی سعی و بود شده خیره میز به مات نگاهی با

 را خانواده یک راحت خیلی فرز و پیر خدمتکار همان مهربان، خدمتکار همان لیال، که شدنمی

 !همین یعنی دادنپرورش آستین در مار. کند نابود

 رو خودم گفتممی. گرفتممی رو جلوش میشه، منفجر عمارت اون که دونستممی اگه احمق منِ -

 هم من که حیف... حیف. بیرون بکشه عمارت اون از رو شکوفه حداقل. نه رو شکوفه ولی بکشه؛

 دق نیلوفر نبود از پدرم. گذاشت تأثیر روم خیلی شکوفه مرگ. خوردم رو کارهام از خیلی چوب

 من شکوفه از بعد نشدم، ناراحت مرگش از هم صدمیک حتی. قبرستون گوشه رفت و کرد

 و دایان تأثیرتحت دائماً که کسی یه کُشی،آدم ماشین یه بودم شده. نبودم شهریار دیگه

 رو اون تونستمنمی بودم، شده معتاد یه مثل اما کُشته؛ رو شکوفه اون که دونستممی. حرفاشه

 بودم متنفر شخانواده و نیلوفر از من. بشم نزدیک بنیامین به که کرد مجبورم دایان. کنم ترک
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 بنیامین که کنه کاری خواستمی دایان. بودید شمس خاندان هایبازمانده تنها بنیامین و تو و

 شمس خاندان با شدید ولی بود؛ چی دایان درد دونمنمی. رو بنیامین خودش بعد و بکشه رو تو

 جواب من گرفتی،می تماس تو اگر. گفتممی بد تو از بنیامین گوش توی دائم من. بود افتاده لج

 فعالً گفت دایان اینکه تا بشنوه رو صدات حتی خوادنمی بنیامین که گفتممی الکی و دادممی

 داشته کنترل تحت رو تو تونستمی راحت خیلی و بودی شده باندش وارد تو. بشم خیالبی

. بدم بهش رو اون بفهمه، بنیامین اینکه بدون گفت و داد بهم پاکت یه پیش، چندوقت. باشه

 فهمیده که گفت بهم بنیامین وقتی. کنم بازش نداشتم اجازه و چیه پاکت اون توی دونستمنمی

 بودی سوخته یمهره یه تو. شدم باخبر دایان ینقشه از دنبالت، بیاد خوادمی و ایزنده تو

 این توی شنقشه آخرین خواستمی دایان و خوردنمی درد هیچ به دیگه که مهره یه دلسا،

 اما دنبالت؛ اومد بنیامین. کرد اشتباه اما. تمام بعد و بود تو مرگ اونم و بده انجام رو استراتژی

 .نجاتت برای کشتنت، برای نه

 دلسا قلب. پنهان دستناش حصار در را سرش و کرد رنگشمشکی موهای در کالفه را دستش

 بنیامین حرف به کاش ای. برگردد سریع که خواستمی دلش و تپیدمی تندتند اتفاق همه آن از

 بازیچه را او گونهاین که دایانی بر لعنت. آمدنمی گاهشکنجه این به گاههیچ و بود داده گوش

 کشید را موهایش شهریار! بنیامین حتی نکرد، رحم کسهیچ به که دایان بر لعنت! بود داده قرار

 :کرد زمزمه و

 زمین بیفتی تا بدم هلت داد دستور بهم نمیره، پیش درست چیزیهیچ که فهمید وقتی دایان -

 اون از بعد. شناختی ولی شناسی؛نمی خائن، بگم اگه کردممی فکر موندی، زنده اما بمیری؛ و

 تو شرّ از هم تا بود دایان طرف از بازی یه این که فهمیدم. بازنده یه شدم منم که فهمیدم

 که حقا. خر رو ایعده و کردمی شیر رو ایعده دادنفریب برای. من هم بشه خالص

 !انسان چه و پرنده چه درنده، چه ست؛بازنده بازنده،. صفتیمحیوون

 چرا پس کرد؟می گرما احساس دلسا چرا پس بود؛ سرد شدتبه هوا متریبیست اتاق آن در

 کاش ای. تپیدمی تند برد؛ قلبش سمتبه آرام را دستش سوزد؟می تب در دارد که کردمی فکر

 !نبود اتفاقات این شاهد تا تپیدنمی دیگر لعنتی قلبِ این کاش ای! تپیدنمی اصالً
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 دایان نامعلوم نفرتِ خاطربه و هایشگفتندروغ خاطربه شهریار، های زنیهمبهدو خاطربه

 دلسا و بود تشنه دلسا خون به بنیامین. شدند خونی دشمنان هم با دلسا و بنیامین فطرت،پست

 خاندان این سر بر که بالها چه و نکردند که کارها چه باشد، سالمت سرشان. فراری بنیامین از

 داشت؟ بنیامین به ربطی چه اصالً بود؟ چه دلسا ـناه گـ چه؟ خاطربه آخر. نیاوردند رفتهبیناز

 بود؟ عوضی قدراین چرا بود؟ گونهاین چرا دایان

 تونیمی... اتفاقات همه این با کردم، بهت که بدی همه این با ببخشی؟ رو من تونیمی -

 بانویی خواممی! تلخ و سرد و باشی دلسا خوامنمی. کردم بازی باهات که این با ببخشیم؟

 تونیمی تو اما ام؛رفتنی تونم،نمی من. دلسا باشی بانو خواممی. بود معصوم بود، پاک که باشی

 بخشی؟می رو من دوباره، شروع این توی و کنی شروع دوباره و بمونی

 این مانند شد؛ تلخ. گرفت آرام پرتپشش قلبِ. نشیندمی رنگشصورتی هایلب روی پوزخندی

 آرام خیلی و شد نفرت از پر نگاهش. دوروبرش هایانسان یهمه مانند شد؛ سرد. استراتژی

 :زد لب

 یاد رو بخشیدن موقع به و بخشیدندرست! نیستم بلد نباشم، که نه. نیستم بخشیدن آدم من -

 و کردم فکر خودم به آدما بقیه مثل تنها. نیستم بلد رو مهربونی نکردم، درک رو گذشت. نگرفتم

 با ناخواسته کسی اگه بدونم اینکه بدون کنم، توجه بقیه به اینکه بدون. گرفتم پیش در راه

 حس شهریار، دونیمی. شد اذیت من از بیشتر خودش شکست، رو دلم رفتاری یا حرفی

 ناراحته، زیبا ناراحته، بنیامین که بینممی. شدم تلخ و سرد که اینن ناراحت بیشتر بقیه کنممی

 یاد فرهاد ببخش، که بهم ندادن یاد. خودخواهم و نامهربون من اما ناراحتن؛ گلشید و کارن

 در خوبی هیچ که ببخشم رو کسی که باش نداشته انتظار من از االن و نداد یاد سرنوشت نداد،

 .نیستم بخشیدن اهل من! نه بخشیدن؟ اما کردم؛ زندگی تو یادِ به سالپنج من. نکرده حقم

 :نالید کشندمی رنج بیماری از که کسانی مانند و کرد آزاد دستانش حصار از را سرش شهریار

 !بودی عاشقم تو اما -

 به باید که نیست معنی این به همیشه عشق اما عاشقتم؛ هنوزم من شهریار، نکن اشتباه -

 لیاقت تو شهریار. رسید ماجرا این ته به تا گذشت نفر یک از باید هاوقتبعضی. برسی معشوق
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 یه همه ما شهریار، دونیمی. بمونم پات نمیشه کرد، اعتماد هاتقول به نمیشه نداری، رو عشق

! برد نام نمیشه... ارکیده مهراد، باران، دایان، رادان، تو، من،! دَم از مون،همه. آشغالیم نوع

 هم بودنآشغال. باشیم بازیافت قابل حداقل آشغالیم، اگر اما فطرتیم؛پست آشغال یه مونهمه

 کنممی سعی. عاشقتم اما میگم؛ رو حرف این که متأسفم. کردی رد هم رو حدش تو داره، حدی

 آلزایمر که جاییهمون م،حافظه توی اما نکنم؛ فکر بهت دیگه کنم، فراموشت دیگه که

 سرم که بالها چه بودم عاشقش که کسی که کنممی ثبت برسه، بهش تونهنمی وقتهیچ

 .نیاورد

 بلندشدن به توجهی و بود فرورفته فکر در شهریار. بود رسیده رفتن وقت انگار. کشید آهی

 تنگ او برای دلش. دوخت جذابش و مردانه یچهره به بارآخرین برای را نگاهش. نکرد دلسا

 :زد را حرفش و زد بود میز روی که کیفش به چنگی! هرگز استراتژی؟ این برای اما شد؛می

 حالخوش شتیکه کدوم برگردی اگه دونستمنمی که بود شکسته بد رفتنت از دلم قدراون -

 کسی بری، خواستینمی تو اگه چون گرفت؛ ازم رو تو که کسی به لعنت نمیگم. میشه

! خوادشنمی کسی که جامونده جایی که دلم به لعنت پس. بگیره من از رو تو تونستنمی

 بمیر، جاشبه برو و بمیره قراره بگن االن همین اگه که کنار گذاشتم رو آدمایی یه من شهریار،

 یه که بمونه یادت هم تو! وقتهیچ بخشمت،نمی. کنار گذاشتمت... خب ولی! میرم کن باور

 خدایی دیدم چون بکنم؛ باهات تونمنمی کاری. شکستی رو یکی دلِ بدجور دنیا این توی جایی

 حقشونه که چیزی به رو همه داره که بینممی دارم. بینهمی رو چیهمه باالست اون که

 .شهریار مونممی حقم منتظر منم. درد یکی و بختیخوش یکی مرگه، حقش یکی. رسونهمی

 ...برسانی من لب به جان ایآمده تو»

 «...نمانی تو بمانم، عمر یک تو پای من

 آخرته؟ حرف این: شهریار

 با ندارد؟ رویشروبه قاتل این با حرفیهیچ دیگر یعنی بود؟ آخرش حرف واقعاً کرد؛ فکر کمی

 فقط عشق از پر سالپنج آن از. را احساساتش هم و داد کشتن به را اشخانواده هم که کسی

 بزند؟ مرد این به تا نداشت حرفی دیگر بود؟ مانده هاحرف همین
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 .نه -

 :کرد زمزمه بود، دهش خیره فلزی هایبنددست به که طورهمان و گرفت او از را رویش شهریار

 .برو و بزن رو آخرت حرف پس -

 عذاب در چقدر بندهادست آن در شهریار هایدست که کند حس خوبیبه توانستمی دلسا

 .بود کرده احساس را درد آن روزی هم خودش هستند؛

 .دارم دوستت -

 :گفت بغض با دلسا و کرد بلند را سرش بهت با شهریار

 زندگی کلمه این با سالپنج. خوابیده حرف عالمهیه پشتش اما ست؛کلمه دو دارم، دوستت -

 دنیا این خیالبی گردی،برمی روز یه که نداشتم امید اگه و کشیدم نفس درد این با کردم،

 وارد رو من کردی، مبازیچه نداشتی، دوستم. نشد اما کردم؛می تموم رو زندگی این و شدممی

 ازت. دارم دوستت هم باز اما می؛خانواده قاتل کردی، زندگیمه تلخی به که استراتژی این

 نفس دارم ولی کنم؛ زندگی تونمنمی تو بی. عجیبیه پارادوکس. دارم دوستت اما متنفرم؛

 هم دیگه چندسال و کنم زندگی سالپنج تونستم تو بدون اما میرم؛می بری میگم. کشممی

 !خوامتنمی دیگه اما دارم؛ دوست هنوز من نه؟ ستاحمقانه. تونممی

 :زد لب تنها و نگریستمی او به بهت از لبریز هایی چشم با تنها شهریار

 میشه؟ زندگیش قاتل عاشق کی آخه! ایدیوونه تو -

 از وقت،هیچ که چشمانی دوخت؛ او به را سبزرنگش چشمان و کرد پاک را هایشاشک دلسا

 .بود شده ویران خودش حال و بود ویرانگر او. نبود دلبر دلسا،. نبردند دل کسهیچ

 من هست، که هرچی. باشه بریدندل تو از همین شاید چیه؛ میگن که پایانی دونمنمی -

 !زندگی این از ازت، بُریدم شهریار، بُرممی دل ازت! خط ته به رسیدم

 هوا و داد می نـوازش را موهایش باد. کرد حرکت خروجی در سمتبه و برخاست جایش از

. آمدنمی باال نفسش و لرزیدندمی دستانش. بود گرفته دلش او مانند نیز هوا انگار. بود بارانی

 شدت هایشاشک اما کند؛ پاک را هایشاشک کرد سعی و کشید صورتش روی بر را دستش

 .کرد هقهق آرام و گرفتند بیشتری
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 باشد؛ قلبش در شهریار برای جایی هم باز بدی، همه آن با کردنمی باور هم خودش حتی

 که کرد فکر این به و رفت پایین هاپله از. بود شده پایدار اما بود؛ ریشهبی عشق این که هرچند

 ماهیچه یک در عشق این کردنحبس سالپنج ارزش نه؟ یا دارد داشتندوست ارزش شهریار

 حتی. بود نرسانده چیزی او به بدی جز که بود شده کسی عاشق داشت؟ را قلب نام به

 .نبود آدمیزاد مانند هم شدنشعاشق

 که آنچه از ترطوالنی هاآدم به که بود این دهد، انجام توانستمی که اشتباهی ترینبزرگ

 اطرافش در درست آدم دنبال به هاسال دلسا. بمانند اشزندگی در بدهد اجازه دارند، را لیاقتش

 .باشد درستی آدم کند تالش آنکه جایبه گشت،

 هنوز. رفت سمتشبه و زد تلخی لبخند. کردمی نگاه او به ماشین بر زدهتکیه اشکین

 بود؟ چه مهراد حرف آخرین. نکرد تالشی دیگر اما بودند؛ روان هایشاشک

 و زد پلک آرام. چرخیدند بزرگ چهاردیواری آن دورتادور چشمانش انداخت، زندان به نگاهی

 :زد لب نشود متوجه کارن کهطوریبه آهسته، خیلی. کشید عمیقی نفس

 .شد بسته مافیا ملکه یپرونده -

 :خورد گوشش به اشکین صدای که کند باز را ماشین در خواست و برگشت

 کافه یه ورتراون خیابون چند یه هستی؟ بارون این توی کافه به رفتن و رویپیاده یه موافق -

 .هست

 .گرفت را تلخ لبخند آن جای واقعی لبخند

 درد من به تو عمری و دادم تو به عشق من»

 «کرد؟ ترترحمبی همه این چرا عشق این

 هیچ دلسا. کردمی حکومت میانشان سکوت و رفتندمی راه همدیگر یشانهبهشانه بعد، دقایقی 

 چنددقیقه هر و اندیشیدمی شهریار هایحرف به تنها بشکند؛ را سکوت این تا کردنمی تالشی

 :پرسید آرامیبه اشکین. کند پاک را بلورمانند هایاشک تا کشیدمی صورتش روی بر دستی

 گفت؟ چی بهت شهریار -
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 در را او شهریار اسم انگار. کرد ترآهسته را هایشقدم و دوخت او به را سبزرنگش نگاه دلسا

 رنگشایقهوه موهای که کرد فکر این به دلسا و کرد نگاهش منتظر اشکین. بردمی فرو فکر

 .داشت موهایش رنگهم چشمانی. است نشیندل

. ندارن فکر ندارن، عاطفه و رحم هاگرگ که داد یاد. داد یاد بهم نگفت، بهم چیزی شهریار -

 دارن، عاطفه هاآدم ولی ترینشون؛درنده حتی میشن؛ رام داری دوستشون فهمنمی وقتی

 !ترینشونرام حتی میشن؛ گرگ داری، دوستشون فهمنمی وقتی اما دارن؛ شعور

 اتفاق پذیرای بتواند که بود آنی از ترخسته واقعاً دلسا. فرورفت فکر به و کرد سکوت اشکین

 وجود آن در تنشی هیچ دیگر که زندگی داشت، نیاز آرام زندگی یک به تنها او. باشد جدیدی

 بیاورد؟ پدید برایش را زندگی این توانستمی بنیامین آیا و باشد نداشته

 باز را رنگشمشکی چتر و کردمی زمین خرج را هایشقطره که کرد آسمان به نگاهی اشکین

 :کرد زمزمه و گرفت هردویشان سر باالی کردپ

 تالش وقتی نداری حق یا بجنگ براش یا. کن انتخاب همیشه برای باریک زندگی توی -

 جنگیدی؟ شهریار به رسیدن برای بگو، تو حاال. باشی ناراحت دادنشازدست برای نکردی

 جنگید؟ بهت رسیدن برای

 بود امپروانگی تو عشق شدم، خوب من»

 «بود امدیوانگی یهدیه شدنخوب این

 .نرسیدیم هم به وقتهیچ اما هم؛ به نزدیک بودیم، موازی خط دوتا مثل شهریار و من -

 فکر این به باز دلسا و دادمی تکان را هردویشان موهای باد. شد ترنزدیک و زد لبخندی اشکین

 از بهتر خیلی ماندن باران زیر انگار اما بود؛ رویشانروبه کافه. زیباست هم چشمانش که کرد

 .بود رفتن کافه

 بشکنه؟ یکیتون اگه حتی: اشکین

 بیشتر رو غرورمون ما. بشکنیم همدیگه خاطربه که نداشتیم دوست رو همدیگه قدراون ما -

 .داشتیم دوست
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 التماس بارها شکست، بارها شهریار آوردندستبه برای. شکست بار هزاران او گفت، دروغ

 نه،. نجنگید ولی کرد؛ زاری کرد، گریه شهریار آوردندستبه برای او. نداشت اثری اما کرد؛

 .شدمی نابود خودش اما برود؛ گذاشتمی بماند، خواستنمی کسی اگر. نبود جنگیدن اهلِ دلسا

 :پرسید انداخت، آسمان به که کوتاهی نگاه با اشکین و کرد فوت هوا در را نفسش

 شاپ؟کافی یا ماشین توی بریم -

 شده دیر که دادندمی اخطار هایشعقربه. شد خیره اشکین چپ دست مچ روی ساعت به

 ناراحت را بنیامین خواستنمی دیگر. شنیدمی نصیحت هم باز و شدمی نگرانش بنیامین. است

 اینکه احساس کرد،می راحتی احساس... حال! چیزهمه بود، شده حل او در چیزهمه. کند

 .بکشد راحتی نفس تواندمی

 .ماشین توی بریم -

 شد کم تو عشق دلم به که نفسی آن از»

 «...شد خودم گرداب تو دور من چرخیدن

 دیگری هرچیز از بیش اشکین، ماشین درون بارانی و گرفته هوای آن در داغ قهوه فنجان یک

 و کرد مالقات را دایان آن در که ایکافه. پرند کافه به یادش و افتاد کافه به نگاهش. چسبیدمی

 بعد. بود شده ریزیبرنامه پیش از ینقشه یک هم ارکیده مرگ بود گفته آناهیتا! را مرگ ارکیده

 امیدش دوهر که حال. بود کشیدننفس برای کردن،زندگی برای او امید تنها ارکیده شهریار، از

 زمزمه و کشید عمیقی نفس شد؟می امید او برای بنیامین کرد؟می چه باید بود، داده دست از را

 :کرد

 اشکین؟ شدی عاشق حاال تا -

. داد تغییر را ذهنش معادالت تمام که شنید جوابی و بود پرسیده کارن از را سؤال همین

. باشد آورده وجود به آرام و رمانتیک عاشقانه یک شخصی با اشکین که نداشت هم انتظاری

 !خوردنمی اشکین به اصالً

 دختره خب اما شدم؛ عاشق منم نشه؟ عاشق زندگیش توی کسی میشه مگه اصالً خب، آره -

 .گذاشت قالم
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 خیالت کشت مرا عمر همه اینکه با»

 «حاللت عشق، و من ز گرفتی آنچه هر

 دهانش سمتبه را قهوه. بود نشده اشکین منظور متوجه. نشست دلسا یچهره روی بر اخمی

 .ماند کارن ناتمام حرف انتظار در و برد

 رابـ. دربیاره رو لجش خواستهمی و داشته دوست رو دیگه یکی که گفت! دیگه رو من پیچوند -

 .دیگه بود سخت... خب اما بندازم؛ راه ناله و آه که نبود صمیمی آنچنان مونـطه

 :داد ادامه و نشست لبانش روی بر تلخ لبخندی

 صدای یه که شدممی رد مریضی یه اتاق از داشتم. عیادتت اومدم پیش چندروز اینکه، تا -

. کنهمی صحبت خانمی یه با داره پرستار دختر یه دیدم برگردوندم، سر که همین شنیدم، آشنا

 به که بود حسی چه دونمنمی...من ولی بود؛ شبیهش فقط اون اما خودشه؛ کردم حس لحظه یه

 عشق اون دیگه. کردممی نگاه رو دختره دور از رفتممی و کلینیک اومدممی تو دیدن یبهونه

 .بچگونه وابستگی یه. گفتمنمی عشق بهش که من البته پرید؛ سرم از هم قبلی

 :گفت دلسا و گرفتند وش*آغـ در را همدیگر مصنوعی، اخمی با دلسا ابروهای

 ...دختره اون پیش رفتی شهمه! پیشم اومدیمی هم بار یه حداقل نامرد -

 :پرسید دلسا و خندید مردانه اشکین

 چیه؟ اسمش هست؟ کی دختره حاال -

 .صالحی مریم مریم، -

 که کرد دعا و داد پرورش سر در را اشکین خوشبختی آرزوی. زد لبخند دل ته از دفعهاین

 !هایشبنده به کند رحم بار این حداقل نکند، جدا معشوق از را عاشق خدا دفعهاین

 دلبی من قلب ساحل دورترین تو،»

 «گل در کشتی پاروزدن غربت من

*** 

 :پرسید مهربانی با و کرد مرتب دلسا تن روی بر آرام را پتو

 نداری؟ احتیاج چیزی به دیگه -
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 :کرد زمزمه بود، شده خیره اشچهره به که طورهمان دلسا

 .بزنم حرف یکی با خوادمی دلم چرا؛ -

 اعماق در دلش، تهته در. گرفت محکم را دلسا دست و نشست همراه صندلی روی بنیامین

 از باشد؛ بلور کنار نتوانست وقتهیچ. بود زده شکوفه برادرانه حس نام به احساسی وجودش

 را بودن خانواده با خوب هایفرصت. بازنگشت ایران به دیگر و لندن رفت سالگیپانزده همان

 دلش دیگر و داد دست از را بلور. بازگردد عقب به توانستنمی هم گاههیچ و داد دست از

 دیگری بار بود، داده دست از را همه باریک. بدهد دست از را اشخانواده عضو تنها خواستنمی

 !نداشت وجود

 جلوی از دارن هاخاطره. اطرافمه همین مرگ که کنممی حس. نیست خوب حالم بنیامین، -

 حس بنیامین،. زننمی پوزخند بهم و جلوم میان زندگیم افراد یهمه میشن، رد هامچشم

 .کننمی وصیت دارن که دارم رو هاییآدم

 دوخت دلم به نگاهت که بزرگی داغ از»

 «سوخت دلش دیوانه من حال به شهر یک

 :گفت و گذاشت ـمرنگش*کـ صورتی هایلب روی بر را انگشتش آرامیبه بنیامین

 .سالهفتوبیست-شیشوبیست چندسالته؟ مگه! جوونی خیلی هنوز تو نزن، رو حرفا این -

 به بنیامین نگاه و کشید داشت سفیدرنگ تارهای که موهایش روی بر آرام را دستش دلسا

 :داد ادامه و زد سفیدرنگ تارهای آن روی بر ایـوسـه*بـ آرامیبه. خورد هاآن

 .رسیده آخر به دنیا انگار زنیمی حرف جوری! کن زندگی سفید، تار چندتا این جایبه -

 .رسیدم خط آخر به من اما نرسیده؛ آخر به دنیا -

 زندگی قدرت با همیشه. نبود رنجور و ضعیف قدراین گاههیچ. زد حـلقه دلسا چشمان در اشک

 این به او. دارد احتیاج گاهتکیه یک به همیشه از بیشتر که کردمی احساس حال ولی کرد؛ می

 این با. رفتمی و زدمی زخم یک او به آمد،می که هرکس. نداشت عادت هامهربانی

. نه یا باشد پذیرا تواندمی اشخسته ذهن که دانستنمی و بود غریبه برادرانه هایمهربانی

 :کرد زمزمه آرامیبه گوشش در بنیامین
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 .کردم حقت در ظلم همه این اینکه خاطربه متأسفم -

 نبودی، داشتم نیاز بهت شدتبه که پیش سالپنج فقط نکردی؛ کاری که تو! نباش متأسف -

 بنیامین! نبودی کردنمی خاک رو من داشتن وقتی نبودی، کردنمی خاک رو بلور داشتن وقتی

. بود زندگیم هایشب تموم کابوس که اسم یه! بس و بود اسم یه ازت فقط نبودی؛ وقتهیچ تو

 بهت کسی که بخور زمانی رو تأسف. نیست بودنتمتأسف برای لزومی پس نداشتی، حضور تو

 .نکردی کاری اما بودی؛ تو و داشت نیاز

 شد کم تو عشق دلم به که نفسی آن از»

 «شد خودم گرداب تو دور من چرخیدن

 آرام بنیامین. دادمی مرگ بوی هم هایشحرف حتی. شد خیره سقف به و کشید سوزجان آهی

 را احساسات طعم وقتهیچ! نه نبود، احساساتی مرد. کرد نـوازش راست دست با را موهایش

 چیزی کردمی احساس گویی. بود شده دچار عجیب حالی به دلسا مانند هم او امروز اما نچشید؛

 .نداشت آن به خوبی احساس اصالً اما چه؛ دانستنمی. کندمی تغییر دارد

 دونیمی. میده تغییر رو احساسات و گذرهمی زمان میرن، هاآدم میشه، تموم چیهمه: دلسا

 رو تگذشته بهت تا میشن رد هاتچشم جلوی از هاخاطره و داره ادامه همچنان زندگی چیه؟

 .نمیشن هاخاطره حریف هم هاآدم مغرورترین حتی. کنن یادآوری

 :گفت کشید، سرش روی بر را پتو و بست را چشمانش آرامیبه دلسا

 با دیگه کنممی احساس. شدم خسته روحی جسمی، نظر از نه! خسته خیلی بنیامین، مخسته -

 .ندارم مشکلی مرگ

 بر پتو روی از که آرامی یـوسه*بـ از بعد و داد فشار محکم را دستانش بارآخرین برای بنیامین

 :داد پاسخ زد، دلسا سر روی

 اینجا. کنم استراحت اتاقش توی برم شبا که داده اجازه زیبا میرم، من. رو حرفا این نزن -

 .نباشی راحت حضورم با ممکنه

 خیالت کشت مرا عمر همه اینکه با»

 «...حاللت عشق، و من ز گرفتی هرآنچه
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 شنید،می که را عمیقش هاینفس صدای. نداد او به جوابی دلسا اما برخاست؛ جایش از و

 خارجی سفرهای به بردنش از. داشت دلسا کردنخوب برای هانقشه. شدمی راحت خیالش

 ترینمهم و بماند افسرده حالت این در گونهاین گذاشتنمی. جدید زندگی شروع تا گرفته

. ببرد بین از را لعنتی بیماری این خواستمی دلش. بود دلسا بیماری بردنبیناز اش،نقشه

 .بود نگفته خوبی چیزهای موردش در زیبا که بیماری

 زیبا اتاق به دقیقه سه از بعد بنیامین و زدمی چرت زنی پرستاران ایستگاه در. کرد طی را راهرو

 بود؛ خاموش برق. کرد باز را در. خوابیدنمی پرستار شیفت موقع وقتهیچ کرد، تعجب. رسید

 .آشنا عطری بوی. دادمی خاص عطری بوی اتاق اما

. کند روشن را برق تا کرد نگاه اطراف به اخم با و گرفتند ـوش*آغـ در را همدیگر ابروهایش

. بود هزار روی بر قلبش ضربان. دید را لعنتی عطر آن از آشناتر ایچهره برق، کلید زدن از بعد

. بود آشنا شخص آن مرگ بود، داده که دستوری تنها و شدمی خاموش داشت تقریباً مغزش

 :زد فریاد و برد هجوم سمتشبه

 کنی؟می کارچی اینجا تو عوضی -

 را آن پایش با و بود نشسته نشست،می رویش بر زیبا قبالً که چرخان صندلی روی بر مرد

 با. شد نمایان چشمانش و داد باال را رنگشمشکی کپ کاله. چرخیدمی و دادمی تکان

 :کرد زمزمه سردیخون

 نه؟ دلبازی،ودست دکتر عجب. مونیمی خواهرت اتاق توی کردم فکر اینجایی؟ تو بنیامین -

 رو تو یقه نمیاد بشه گم وسایلش از یکی نکرده خدایی فردا اگه! بمونی اتاقش توی داده اجازه

 چی؟ شه، پیدا جنازه یه اگه مثالً یا بگیره؟

 از آرامش با ولی شد؛ اسیر بنیامین دستان در رنگشمشکی پیراهن یقه شد، تمام که حرفش

 فوت یک به را او توانستمی ولی بود؛ بنیامین قدهم. ایستاد بنیامین رویروبه و شد بلند جایش

 که زد صداداری پوزخند. بود قوی خیلی او نبود؛ ضعیف بنیامین. کند پرتاب ترعقب مترصد به

 :گفت خشم با بنیامین
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 به لعنت! ریختی هم به رو همه زندگی که بهت لعنت آشغال، دونی؟می چی خدا از تو عوضی -

 شده، طوریاین خواهرم ـثافت*کـ توی خاطربه. کردم اعتماد چیزهمهبی توی به که روزی اون

 لعنتی؟ داری برنمی سرمون از دست چرا

 سرش از را کپ کاله. کرد جدا پیراهنش یقه از را دستش فشار با و گرفت را بنیامین دست مچ

 :زدمی فریاد را سردیخون و آرامش لحنش. شدند نمایان اشریختههمبه موهای و برداشت

 که میرم جایی اون از بعد و کنم روشن رو چیزا سری یه اومدم خوره،برنمی من به حرفا این -

 .کنی پیدام نتونی بگردی هم رو دنیا کل حتی

 با او اما بنشاند؛ صورتش روی بر تا داد حرکت را مشتش. کشیدمی صدادار هاینفس بنیامین

 .بکند توانستنمی کاریهیچ بنیامین عمالً و بود ترقوی خیلی او از. گرفت را دستش آرامش

 آنکه از قبل. کرد برخورد مبل دسته به سرش و افتاد زمین روی بر که داد هل محکم را بنیامین

. بست طناب با سریع را دستش دو و زد زانو رویشروبه بدهد، نشان واکنشی بتواند بنیامین

 برای او که هرچند بود؛ مانده تعجب در حالش آن با بنیامین حتی که کرد را کارش سریع قدرآن

 .بود دیده آموزش هاسال کارها، این

 .شنویمی من طرف از که باشه هاییحرف آخرین شاید چون میگم؛ چی ببین کن گوش خوب -

 :داد ادامه توجهبی او و کرد نگاهش نفرت با بنیامین

 شاید چون بدونی؛ خوب رو چیزایی یه تو باید اون، از قبل اما بشه؛ تموم باید استراتژی این -

 !بمیری میدم ترجیح من که هرچند موند؛ زنده و شد بازی این وارد که باشی کسی تنها تو

 در را رنگشمشکی اسلحه. شد جذابش و مردانه چهره یخیره شدهدرشت هایچشم با بنیامین

 هم در اشچهره. کشید تیر شدتبه ـمرش*کـ اما کشید؛ عقب به را خود کمی بنیامین و آورد

 .شد حبس نفسش و رفت

 دیگه بعدش اما بود؛ جذاب برام اولش. مسخره بازی این به کشوند رو من که بود تقدیر -

 بهم دایان؛ بردارفرمان و مطیع بودم شده. خورد هم به وضعیت این از حالم. شدم خسته

. کنیم تمومش تا اومدیم کنم، فاش رو رازها یهمه تا اومدم حاال ولی. مُردممی بمیر گفتمی

 .تلخ استراتژی یه به کرد تبدیلش تقدیر. بکشه طول همه این نبود قرار استراتژی این
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 :کرد زمزمه نفرت با بنیامین

 !شهریار انداختی گردنش به رو اشتباهاتت همه بس از گرفت گردن آرتروز تقدیر -

 نیست مهم برایش اصالً گویی. بود حسبی حسِبی نگاهش. زد زانو رویشروبه و زد پوزخندی

 درست بود؛ شده گونهاین هم دلسا. لرزید نگاهش سردی از. بیفتد خواهدمی اتفاقی چه که

 بازی رنگمشکی اسلحه با که طورهمان. نبود مهم برایش نبود و بود که گویی. شهریار مانند

 :گفت کردمی

 کشته نداشت، بازی این توی خاصی نقش هیچ که ایارکیده چرا که باشه عجیب برات شاید -

 .مُرد یلدا چرا که باشه سؤال جای برات شاید یا. کشت رو اون کسی چه و شد

 .کردید غلطی چه خودت از ترآشغال دوستای اون با عوضی توی نیست مهم برام -

 :داد پاسخ حوصلگیبی با و گذاشت زمین روی را اسلحه آرامیبه شهریار

 و شد استراتژی این وارد که هستی کسی تنها تو اما بدم؛ توضیح برات خوادنمی دلم منم -

 برای حتی کنه؛ حل رو یزچهمه خوادمی میاد، بدش چیزی موندنمجهول از دایان. مونهمی زنده

 تونمنمی وقتهیچ که داره رو خودش مخصوص هایاستراتژی اونم. احمق پلیسای اون

 .کنم درکشون

 دلسا دوروبر ذهنش. کند فکر شهریار جمله معنی به خواستنمی دلش تپید؛می شدت با قلبش

 زمین روی را او و پرید سمتشبه شهریار برخیزد، جایش از خواست که همین و چرخیدمی

 انجام کاری شهریار مقابل در بتواند که نداشت زوری قدرآن اما کشید؛می فریاد بنیامین. کشید

 زیبا میز سمتبه را او شهریار. رسدنمی دادش به کسی فریاد همه آن با چرا دانستنمی. دهد

 :گفت سردیخون با. بست میز هایپایه به را بنیامین محکم طناب با و برد

 میدن انجام رو کارشون دارن بودن ما با که کسایی همه کن؛ فریادوداد خوادمی دلت هرچقدر -

 !مُردن بودن ما ضدّ که کسایی اون و

 بر میز که ترسیدمی اما داد؛می تکان را خودش. گرفتمی اشگریه داشت کمکم. رفت نفسش

 در که پرستاری یاد به. برسد دلسا داد به توانستنمی موقعآن. شود بیهوش و بیفتد رویش

 .نفهمید که بود احمق بنیامین چقدر و بود مُرده زد؛نمی چرت او. افتاد بود پرستاران ایستگاه
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 و خودش هم عبداهلل شیخ. شدمی گیر پاوودست داشت چون کردیم؛ محو بازی از رو ارکیده -

 گولش تا سراغش رفت آناهیتا. بودن مزاحممون بیشتر نبودن؛ خاصی مهره. کُشت رو اون هم

 بیاد وقتاون و بنویسه رو تناسخ نیست بلند حتی احمق آناهیتای کیه؟ دیگه شیوا شیوا؟. بزنه

 ارکیده که بود این هدفمون بود؛ نقشه طبق چیزهمه. زد گول رو ارکیده فقط اون کنه؟ اجراش

 متوجه مهراد اینکه تا رفتمی پیش خودمون خواسته طبق چیزهمه. بشه محو جوریاین

 رو اونجا و پرند کافه بردیم رو ارکیده کردیم؛ ترسریع رو کارمون. شد ارکیده دوروبر اتفاقات

 کاربهدست خودم که شدمی خوب داشت. موند زنده و داشت جون صدتا اون اما زدیم؛ آتیش

 دلسا. کردیم بحرانی رو وضعیتش راحت خیلی پرستارا به دادنپول با و بیمارستان رفتم و شدم

 دستش، داد چاقو یه و کرد سوءاستفاده بدش حالِ از خدمتکارا از یکی و کرد پیدا رو دفترچه

 تموم رو ارکیده کارِ موقعهمون و شد بستری چندروز. خودش به زد هادیوونه مثل هم اون

 سوزیآتیش خاطربه که کردن باور هم همه و مُرد ارکیده دربیاد، صداش اینکه از قبل. کردم

 کرده شک لعنتی مهراد ولی بود؛ نشده خبردار هم روحش حتی که بود دلسا مثالً زرنگتون. مرده

 بده؛ نجاتش خواست دلسا. برداشتیم راهمون سر از باران کمک با راحت خیلی هم رو اون. بود

 .دادیم بهش هم ما خواست،می مرگ مهراد. دار چوبه پای رفت خودش پاهای با خودش ولی

 دلسا اگر. بود گذاشته تنها را دلسا که کردمی لعنت را خودش دل در. کشیدمی عمیق هاینفس

 از را او کمکم داشت بود، خورده سرش به که ایضربه! نابود شد،می نابود دادمی دست از هم را

 قسمت. بود شده گرم هایششقیقه کنار و بود شده جاری سرش روی از خون. بردمی حال

 افتاده شمارش به هایشنفس. آمددرمی خون رنگ به داشت کمکم رنگشآبی پیراهن شانه

 .بماند هوشیار تا کردمی مقاومت شدتبه اما بودند؛

 که دونستمی اول لحظه همون از اون. داشت برنامه چیزهمه برای دایان بنیامین؟ بینیمی -

 هایقانون دایان. بگیره انتقام خواست و کرد ریسک اما شده؛ بازی این وارد چی برای دلسا

 به مدرکی تو از اگه. کیه حسابش طرف که نیست مهم براش داره، رو خودش مخصوص

 رو همه بلکه خودت؛ تنهانه که میاره سرت به بالیی زدی، دورش بده نشون که برسه دستش

 گرفت؛ عهده به شخصاً خودش هم رو فرهاد مرگ نشد، فرهاد خیالبی اون. کنهمی گیردامن
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 و کیان همون کارن که دونستمی دایان. نداشت رو لیاقتش خرفت مردک اون که هرچند

 استراتژی این شدنتلخ برای و دونستمی رو گلشید هویت!* اشکانه همون اشکین

 یدفترچه یه فقط اون چون شد؛ دردسر برامون خیلی دفترچه اون انصافاً ولی. کرد ریزیبرنامه

 کرده حفظ درونش رو دایان کارهای تکتک که بود فلش و دیسی یه جلدش توی. نبود خالی

 دیسی توی کردن؟می محافظت دفترچه اون از همه این دایان و رادان چرا کنیمی فکر. بود

 درد مهربون روانشناس خانم دستِ! دایان کاریایکـثافت یهمه فلش توی و بود مدارک کپی

 !داد نجات رو خودش جون و کرد راحت خیلی رو کارم بود، گذاشته جاهمین رو دفترچه نکنه،

 طناب با سختی به او و بود کوچک میز پایه. شد جمع خودش در بنیامین و داد سر بلندی قهقهه

 پیدا نجات شهریار دست از اگر که دانستمی و کشیدمی تیر ـمرش*کـ. بود خورده گره آن به

 راه که طورهمان و برخاست جایش از شهریار! کشت خواهد را او ـمردرد*کـ این کند،

 :گفت ترسناکی سردیخون با رفت،می

 مخصوصاً اطرافیانش، از که کرده عادت دلسا؛ بیچاره! بودن خودمون گروه جزو زهرا و جمیله -

 دلسا فهمیدیم وقتی اما داد؛می راپورت بهمون مدتی یه هم زهرا. بخوره ضربه خدمتکارها

 چیه؟ ترشجالب دونیمی. خوردنمی دردی هیچ به که سوخته مهره یه شد خونده، رو دستش

 !بود تلخ استراتژی این قسمت ترینشیرین دلسا! ماجرام از قسمت این عاشق بنیامین؛ وای

 جمیله که کند تحلیلوتجزیه توانستنمی لحظه آن در و بود دلسا پیش بنیامین حواس و هوش

 کارن، گفت. پرسیدمی کارن و گلشید ازً حتما کرد،می پیدا نجات مخمصه این از اگر. کیست

 چیزهمه قدراین چرا بود؟ اشکان اشکین، بود؟ کیان کارن، بود؟ دیگری شخص او یعنی

 او که بود ممکن یعنی. کردمی شک خودش به داشت کمکم و بود بانو دلسا، بود؟ غریبوعجیب

 که بود ایخانهدیوانه چه دیگر اینجا شود، دیوانه که دادمی حق دلسا به نباشد؟ بنیامین

 نبود؟ سرجایش چیزشهیچ

 کرد احساس و رفت نفسش شهریار، حرف شنیدن با. زد مزخرفش افکار همه این به پوزخندی

 .بپاشد مغزش است االن همین که
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 ریخت،می چیزا خیلی هاشنوشیدنی یا قهوه توی. بود جمیله کارای خاطربه هم دلسا مریضی -

 باهم رو شیشه و شاهدونه کمیه دفترچه، قضیه سر. کم خیلی مقدار با البته شیشه و* شاهدونه

 !بود فاجعه خب،. ریخت

 احساس خوبیبه او اما بودند؛ بسته بنیامین هایدست. داد تکان تأسف معنای به سری و

 اینکه از. باشد باید ماجرا آخر دیگر مرد یک چشمان در اشک زدنحلقه. لرزندمی که کردمی

 به وقتی اما بود؛ شده متنفر خودش از و کردمی ضعف احساس بود، شهریار جلوی در گونهاین

 آتش جگرش بود، وضعیت همین در را اشزندگی از هرثانیه خواهرش که کرد می فکر این

 .گرفتمی

 چرا کـثافت شهریار؟ بگی بهم حرفات این با خوایمی رو چی! کن بس عوضی، کن بس -

 داری؟برنمی ما سر از دست

 آرامیبه و بست را چشمانش. گذاشت اششقیقه روی بر آرام و برداشت را اسلحه شهریار

 :کرد زمزمه

 .نبود ما یار بخت اما بودیم؛ هم یار. نداشت سازش سر ما با اولش از سرنوشت -

 .پیچید اتاق در گلوله شلیک صدای و

 شاهدانه مشتقات از استفاده که دارد وجود امر این بر مبنی خوبی شاهد امروزه: شاهدونه* 

 نیوز سالمت: منبع. شودمی اسکیزوفرنی به ابتال خطر دوبرابرشدن باعث

. بود شده جاری اششقیقه از خون از جویباری و بود افتاده زمین روی بر شهریار جانبی جنازه

. کردمی نگاه مقابلش صحنه به بودند، شده درشت بهت شدت از که هاییچشم با بنیامین

 قدرآن اما بیاورد؛ باال باید و است جوشیدن حال در اشمعده محتویات تمام کردمی احساس

 کارن یورزیده اندام و شد باز شدتبه اتاق در. نداشت جانی دیگر که بود رفته سرش از خون

 .گرفت جای در چهارچوب در

 شهریار، یجنازه دیدن با. بردمی راست و چپ سمتبه و بود آورده باال را اشاسلحه کارن

 همان اشکین. کرد حرکت جسد سمتبه آرام هایقدم با و آورد پایین را رنگمشکی اسلحه

 :زد فریاد و خورد بنیامین به چشمش لحظه
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 !اونجاست بنیامین کیان، -

 را او که بود سقوط حال در بنیامین. برید را طناب چاقو با حرکت یک در و دوید سمتشبه کارن

 متوجه بنیامین که گفت لب زیر چیزی و گذاشت سرش روی بر را دستش. کشید ـوش*آغـ در

 :زد لب جانیبی با بنیامین. نشد

 ...شش...پیـ...برو... -

 :پرسید گیجی با کارن

 چی؟ -

 :کرد زمزمه سختیبه و کشید عمیقی نفس بنیامین

 ...دل...ش...پیـ...برو...بر -

 :زد فریاد و کشید خود ـوش*آغـ در بیشتر را بنیامین و کرد اشکین به رو کارن

 !باش زود. دلسا پیش برو سریع هم خودت. بیارن رو برانکارد بگو باش زود اشکان؛ -

 :کرد زمزمه کارن. رفت خروجی در سمتبه سرعتبه و پرید جایش از اشکین

 کنه؟می کارچی اینجا آشغال این شد؟ چی اصالً. نخوردی که شمشیر زخم پسر، بیار دووم -

 سیاهی چشمانش. بود شنیده عمرش تمام در که بود سؤالی ترینمسخره این حال، آن در

 کارن اگر و زدمی شور عجیب دلش. کردنمی رهایش دلسا فکر هم موقعآن در حتی و رفتمی

. است کشیده دراز جایی که کرد حس و آوردند برانکارد که دید. کردمی سقوط گرفت،نمی را او

 :زد لب آرام و شنیدمی همهمه تنها را پرستاران صدای

 ...سا...دل -

 .بدهد تشخیص توانست را کلمه دو تنها و شد اتاق وارد که دید را اشکین

 .خوبه حالش -

 کارن. دادندمی حرکت را برانکارد. بود خوب خواهرش حال. نشست هایشلب روی بر لبخندی

 :گفت آخر لحظه در
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 آمپول بهش خواستنمی. کنیم دستگیرشون تونستیم موقع به. نباش نگرانش خوبه، حالش -

 هردوتاشون. بودن اومده برادرش و خودش چون کرد؛ ریسکی بد باراین دایان بزنن؛ هوا

 !شد تموم تلخیاش تموم با شد؛ تموم استراتژی این. شدن دستگیر

 است ـمرشکن*کـ که مناز فلک چرخ بر

 است کفن آخر که مناز لباس رنگ بر

 است روز چند زندگی که مشو مغرور

 است رقم یک گدا و شاه زمین، زیر در

 پایان

 

1397/1/9 

 :نویسنده سخن

 رمان این سر سالیک از بیشتر به نزدیک چیزی. رسید پایان به هم رمان این باالخره سالم،

 بیشتر رو رمان اوایل خودم. نوشتممی بعد و سرم به زدمی فکر هزارجور خطش هر برای بودم،

 نوشتن برای کالً رو من که افتاد اتفاقاتی رمان اواسط در درست چون دارم؛ دوست اواخرش از

 .کرد سرددل

 توی مالیم عاشقانه یه خواستمی دلم بود، دیگه چیز یه استراتژی برای امایده اصالً راستش

 .عشقه نیست رمان توی که چیزی تنها اما باشه؛ رمانم این

 اگه. باشه مونده ایدیگه معمای کنمنمی فکر کردم، حل رو معماها همه تونستم که جایی تا

 به احتیاج نظرمبه که موردی یه و میدم جواب پروفایلم یا رمان دانلود صفحه توی بود، سؤالی

 فرضیه این. میشه تناسخ یفرضیه به مربوط که رمانه در تخیلی-علمی ژانر وجود داره، توضیح

 رمان توی راحت خیلی تونستمنمی من و نشده اثبات هنوز کردم، تحقیق من که جایی تا

 .کردم استفاده تخیلی-علمی ژانر از همین برای بیارمش؛



 

 

308 

 

  استراتژی تلخ نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

DENIRA 

 کردم رو سعیم تموم من. ببخشید خودتون بزرگی به بود، نقصی بود، ایرادی بود، مشکلی اگه

 مطمئن دقیق هنوز اما باشه؛ درست کامالً بود رمان در که مواردی با ـطه رابـ در تحقیقاتم که

 .نیستم

 کالً رو نوشتن خوادمی دلم میشه، بهم که تندی نقد هر با اما باشم؛ نقدپذیر ظاهر در شاید من

 برای ایتجربه هنوز که باشید داشته نظر در رو این رمان برای کامنت نوشتن موقع. کنار بذارم

 .بردارم قدم سه یا دو باشم تونسته فقط نوشتن راه توی شاید. ندارم عالی رمان یه نوشتن

 نقصبی تا گفتن رو رمان نقدهای بودن، پامپابه و خوندن رو رمانم که کسایی از ممنونم خیلی

 مانع دارم، نوشتن به که ایعالقه طرف یک از اما باشه؛ رمانم آخرین این خواستمی دلم. باشه

 .میشه تصمیمم این

 .باشید پایدار. تونهمه از ممنونم

 اثر این خلق برای نویسنده از تشکر با

 شده منتشر دانلود نگاه سایت در و  آمده در تحریر رشته به دانلود نگاه انجمن در رمان این

 .است

 148370http://forum.negahdl.com/threads/  

 /members/13258http://forum.negahdl.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://forum.negahdl.com/threads/148370
http://forum.negahdl.com/members/13258/
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