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 دانلود نگاه انجمن کاربرDENIRA(DELSA -98 ) |( اول جلد)مافیا ملکه رمان

 

 طراح جلد: نفیس

 Zhinous_Sh:ویراستار

 کنید مراجعه دانلود نگاه به بیشتر رمان دانلود برای

 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 

 خدا نام به

 مافیا ملکه:  نام

 دانلود نگاه انجمن کاربرDENIRA ( DELSA -98):  نویسنده

 ...معمایی...پلیسی...عاشقانه...اجتماعی: ژانر

.... 

 :مقدمه

 ...کردیم اشتباه هردو ما

 ...سوختیم باهم هردو
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 ....بردیم باهم

 ...کردیم زندگی باهم

 ...شدیم عاشق باهم و

 ...خواستیم را چیزی ما دو هر

 ...کردیم می فدا را دیگر هم باید آوردنش دست به برای که

 ....حاال و

 ....رسیدیم چیز آن به ما هردوی که زمانی درست

 ....طوفان یک

 ....اتفاق یک

 ....اشتباه یک

 ....شویم نابود هردویمان که شود می باعث

 ...روی می تو

 ...مانم می من و

 ....غم دنیا یک با

 ....هستم و بودم ملکه من

 ...دادند قرار سرم روی را تاج وقتی

 ...نشوم پادشاهی هیچ عاشق که خوردم قسم

 ....نیستی پادشاه تو اما

 ....رعیتی تو

 ....ماندم من و

 ...غم و تردید دنیا یک

 کنم؟؟؟؟؟؟ چه

 ....ملکم من و نیستی پادشاه تو وقتی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرDENIRA(DELSA -98( اول جلد)مافیا ملکه رمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

3 

 

 خدا نام به

 0731 سال

 ...پیش چندماه و سال پنج و بیست

 انگر تسبیح الناز ، گفت می بیراه و بد محسن و خودش به لب زیر و رفت می راه بیمارستان راهروی داخل پیمان

 پاک را هایش چشم اشک از کمی پیمان. ، کر می زمزمه را بود بلد دعا هرچه و فشرد می دستانش در را قیمتش

 :گفت و کرد

 .بخشم نمی وقت هیچ رو خودم بیاد ساقی سر بالیی اگه-

 :گفت و شد بلند جایش از بود معروف بودن گستاخ به خاندان کل در که نیلوفر

 ...بیاد سرش بالیی اگه فقط...کنم می خَفَت خودم دستای همین با بیاد ساقی سر بالیی اگه-

 :گفت و گرفت را نیلوفر بازوی الناز

 ! آتیش رو نریز هیزم ؛ ببینم بشین -

 وحشت آدم همه آن دیدن از که دکتر.بردند هجوم زده فَلک و بدبخت دکتر سمت به همه عمل اتاق در شدن باز با

 :گفت سریع ، بود کرده

 ! داده بهتون دختر یه ،خدا خوبه بچتون حال هم بیمار حال هم-

 :گفت تعجب با نیلوفر.رفت اتاقش سمت به سریع و

 رفت؟ چرا!وا -

 :گفت و رفت ای غره چشم الناز

 ! کردم می فرار بودم چاره،منم بی دکتر سر پریدیم ها ندیده آدم این مثل همه ؛ دختر نداره وا -

 :گفت و رفت پرستار سمت به پیمان ، عمل اتاق در دوباره شدن باز با

 چطوره؟ زنم حال پرستار، خانم -

 :گفت و کرد پیمان به نگاهی پرستار

 بگید؟ لطفاَ رو همسرتون اسم -

 :گفت سریع الناز

 .شمس ؛ساقی ساقی-

http://www.negahdl.com/
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 :گفت و کرد بود دستش در که کوچکی تخته به نگاهی پرستار

 وجود به چندانی مشکل شد باعث این و بیمارستان به نرسوندین دیر رو شکرهمسرتون خوبه،خدارو حالشون -

 هم و ببرید رو بچه هم ؛ تونید می هم دیگه ساعت سه یا بخش،دو داخل رن می هم دیگه دقیقه چند نیاد،تا

 .رو همسرتون

 نداختا پایش آن روی را پایش و نشست بیمارستان های صندلی روی راحت خیالی با نیلوفر و کشید نفسی پیمان

 :گفت و

 .بودید کرده شلوغش الکی شما!  خوبه ساقی حال بودم گفته که من -

 یم نشان او به را هیس عالمت که آبی چشمان با دختر یک. کرد نگاه اش رو روبه تابلوی به و صندلی روی پیمان

 : گفت و گرفت نیلوفر سمت به و برداشت را بود کیفش در همیشه که کوچکی دفترچه خانم الناز.داد

 .کنم ادا رو همش باید.کردم نذر عالمه یه-

 :گفت و گرفت نیلوفر سمت به را خودکار بعد و

 ...قیمه دیگ سه ، صالح زاده امام برای نمک بسته تا سی دختر؛ بنویس-

 :گفت و انداخت باال را ابرویش نیلوفر

 باشه؟ زیاد یکم دیگ سه کنید نمی فکر!  جان خاله -

 :داد جواب و کوباند نیلوفر پشت بر محکم دست با و رفت ای غره چشم الناز

 !نزن حرف بنویس -

 :نوشت آن باالی زیبایی خط با و کرد باز را رنگ مشکی دفترچه و کرد پوفی نیلوفر

 ! قیمه دیگ سه ، صالح زاده امام برای نمک بسته سی

 زیفل رنگ آبی صندلی روی الناز. بود گرفته اش خنده هم خودش که بود گذاشته دار خنده آنقدر را تعجب عالمت

 :گفت تشّر با و نشست بیمارستان

 !بنویس دختر؟ خندی می چی به -

 :کرد زمزمه لب زیر و کشید پوفی

 .الناز خاله چشم -

 "داره الناز مثل بزرگی مامان که ساقی بیچاره" کرد فکر خودش با بعد و

http://www.negahdl.com/
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 رویش رنگ قرمز و بزرگ خط با که شد خیره بیمارستان ای شیشه در به و گذاشت پایش آن روی را پایش الناز

 :بود نوشته

 "ممنوع ورود"

 نفهمیده الناز که بود گرفته دردش ساقی ناگهانی آنقدر دیشب.  خندید ریز و کرد الناز به زیرزیرکی نگاهی نیلوفر

 لگ چادر که هرچند سبز، نخی نازک پیرهن یک و سفید و صورتی گلی گل دامن. بود پوشیده لباس چطوری بود

 سمتق که را سبزش روسری کند، یابی ارز را الناز های لباس دقت به نتواند نیلوفر شد می باعث الناز سفید گلی

 نگاه نیلوفر به تعجب با پیمان ؛ خنده زیر بزند ناگهانی نیلوفر که شد باعث بود، گوشش جای در درست اش گره

 :گفت و کرد

 خوبه؟ حالت!  آبجی نیلوفر -

 :گفت بریده بریده نیلوفر

 ! آره!  داداش آره -

 سریرو گره به تا کرد دنبال را نیلوفر نگاه رد پیمان.کند مهار را اش خنده توانست نمی که بود دار خنده آنقدر اما

 به ، کرد نگاه بود الناز راست گوش کنار درست که روسری گره قسمت به شده درشت های چشم با ؛ رسید الناز

 :گفت آروم و برگشت نیلوفر سمت

 خندیدی؟ می خانم الناز به -

 را اش خنده قشنگ بتواند تا دویید دستشویی سمت به و داد تکان سری خنده شدت از قرمز صورتی با نیلوفر

 :گفت و برگشت الناز سمت به و کرد آرامی خنده پیمان.کند تخلیه

 !بی بی! بی بی -

 :گفت و برگشت پیمان سمت به الناز

 !  بی بی نگید بهم گفتم بهتون صدبار -

 :داد ادامه و کرد فوت حرص شدت از را نفسش

 ...سال شصت سالمه؟ چند مگه ؛ ده می دست بهم پیری بیاحساس بی گید می بهم وقتی -

 :داد جواب و نشست رنگ آبی صندلی روی الناز روی روبه نیلوفر

 ! جوون دلت که هم شما باشه، جوون دل که اینه اصل ؛ بی بی دونی می اصالً -

 :گفت و کرد ای سرفه پیمان. رفت نیلوفر به ای غره چشم الناز

http://www.negahdl.com/
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 ! بستید کج رو روسریتون گره بی بی -

 :گفت حرکتی هیچ بی الناز

 !ببندم جوری چه رو روسریم گره بگید من به بیاید شماها که مونده همین! خوبه،خوبه -

 :گفت و شد بلند جایش از پیمان. کرد تماشا را الناز روسری گره سینه به دست نیلوفر

 .دکتر پیش رم می من -

 :پرسید تعجب با نیلوفر

 دکتر؟ چرا دکتر؟ -

 ببینم رم می. بیمارستان رسونیدمش دیر هم و بود خطر پر حاملگی هم...که دونی می. ساقی وضعیت درباره -

 .باشه نداشته که چیزی مشکلی

 :گفت و شد بلند جایش از الناز

 ایدبی شد مرخیص ساقی وقتی هم شما.  تورج آقا با نیلوفر خونه رم می من. باشه نیازی من بودن به نکنم فکر-

 ! اونجا

 :گفت بهت با. نگریست الناز به واج و هاج نیلوفر

 بیام؟ شما با من -

 :گفت و رفت ای غره چشم باز الناز

  چی؟ پس -

 :داد ادامه تر آرام بعد و

 یکس نیست خوب ، بزنن حرفی هر یا ، کنن دعوا بخوان شوهری و زن شاید ؛ بزنن حرف هم با دوتا این یکم بذار -

 . باشه پیششون

 :گفت غر غر با نیلوفر. کرد حرکت خروجی در سمت به و کشید را نیلوفر دست بعد و

 ! پیشش نرفتیم که شه می ناراحت ساقی. جان خاله -

 .نذار من نوه رو عیب الکی! دختر نداره اخالقی همچین ساقی -

 : گفت غر غر با نیلوفر

http://www.negahdl.com/
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 خونه بریم که تو و من...باشه زنان بخش تو تونه نمی که پیمان آقا باشه، ساقی همراه باید زن یه! جان خاله -

 بمونه؟ ساقی پیش کی اونوقت

 : گفت و کشید پوفی الناز

 ...رسه می ساحل ما سر پشت االن میاد، ساحل -

 : گفت خودش با لب زیر نیلوفر

 .آدمیه چه دیگه این! خدا ای -

***** 

 :گفت زیرلب و شد رد مرده گوسفند کنار از نیلوفر

 شنوا؟ گوش کو ؛ نکنید رو کاریا کثافت این گفتم صدبار -

 .شد رد کنارشان از زنان سوت و انداخت رنگ آبی های گل به نگاهی. شد عمارت حیاط وارد

 یم پیدا هم نیلوفر گل باغچه جاهای از بعضی در ، بود گرفته فرا بنفشه و محمدی و یاسمن گل بوی را حیاط کل

 :گفت ندبل صدای با نیلوفر ؛ خواند می کتاب و بود نشسته ایوان داخل تورج. بود کاشته نیلوفر برای تورج که شد

 ! رسن می دیگه ساعت نیم تا پیمان و ساقی ؛ بابا -

 :کرد غرغر لب زیر خان تورج

 .انگار نه که انگار ولی کنی، می ه*ا*ن*گ بشنوه نامحرم نبر، باال صداتو گفتم دختر این به صدبار -

 :کشید فریاد دوباره نیلوفر

 بابا؟ فهمیدی -

 :گفت و کرد فوت حرص شدت از را نفسش تورج

 ! فهمیدم! نیلوفر فهمیدم -

 شهای دست و شد ویال وارد نیلوفر. شد حافظ دلنشین و زیبا های شعر خواندن مشغول و کرد باز را حافظش کتاب

 :گفت و کوباند هم به محکم را

 .زود تند، تند باشید، سریع -

 :گفت حوصلگی بی با کند کامل را چرتش بود نتوانسته نیلوفر جیغ و دست صدای با که الناز

 چته؟ جان دختر -

http://www.negahdl.com/
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 :گفت خوشحالی با نیلوفر

 .میان االن ؛پاشو، ب بی پاشو -

 :گفت و داد تکان تاسف عالمت به سری و شد بلند جایش از الناز

 کردم نمی جرات بودم تو سن هم وقتی نداری،من حیا مورچه یه اندازه ولی ؛ سالته شیش و بیست جون دختر -

 ! کشی می هوار تو وقت اون بزنم، حرف

 و بست را در ؛ شد اتاقش وارد و رفت باال عمارت زیبای رنگ سفید های پله از ای توجه ترین کوچک بدون نیلوفر

 .گرفت را یاسمن شماره و برداشت را تلفن ، کرد قفل

 :کرد زمزمه بغض با. شد جاری چشمش از اشک یاسمن خسته صدای شنیدن با

 .یاسمن آجی -

 .ریخت می دلش در را عالم غم یاسمن؛ خسته و شکسته صدای

 .نیلوفر آجی جانم -

 :گفت سختی به ؛ دهد قورت را بغضش کرد سعی نیلوفر

 .اومد دنیا به ساقی و پیمان دختر -

 .شد خوشحال یاسمن، خسته صدای

 چیه؟ اسمش واقعا؟ -

 :گفت و کشید هایش چشم روی بر محکم را دستش پشت نیلوفر

 نمیاید؟ شما ، نذاشتن اسم هنوز -

 .شد کباب نیلوفر دل که کشید آهی یاسمن

 دیگه شد دعواشون بابا با که روزی اون از لجباز، و دنده یه شناسی، می بهتر رو فرامرز اخالق که خودت ؛ نه -

 ....ولی کنه می رو شما بهانه خیلی معصومه بیارم، رو شماها اسم تونم نمی حتی

 :گفت و انداخت پایین را سرش نیلوفر

 . یاسمن کنم می درک -

 .نگریست تلفن به مبهوت و شوکه یاسمن، شده هول صدای با

 .زنیم می حرف باهم بعدا برم، باید من نیلو -

http://www.negahdl.com/
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 :کرد زمزمه تعجب با نیلوفر. کرد قطع را تماس بعد و

 بود؟ شده چش این -

 لدلی به توانست نمی حتی که آمد می خوابش قدر آن ؛ کرد حرکت تختش سمت به و گذاشت جایش سر را تلفن

 .کند فکر یاسمن شدن هول

************ 

 :گفت و کرد خواهرش، ساحل، به رو و گذاشت گهواره داخل را روزه یک بچه ساقی

 .رفته کی به دونم نمی خوشگله، خیلی -

 :گفت بعد و نگریست بچه به دقت کمی با ساحل

 ولی رنگیه چه چشماش رنگ شه نمی معلوم روزگی چهل تا که هرچند نرفته؟ خدابیامرز خانم منصوره به -

 .سبزه چشماش انگاری

 :گفت و انداخت باال را ابرویش ساقی

 .کرد فوت پیمان منو ازدواج از قبل سال سه اون خوب ؛ ندیدم حاال تا من که رو خانم منصوره -

 دیدی؟ که رو ها عکس تو خب ، نبود حواسم اصال آها -

 کجا؟ ببینی نزدیک از که این و کجا ها عکس کیفیت ولی آره -

 :گفت آرام ساحل

 ...هست اینم خب -

 :گفت و کشید بچه لپ روی را انگشتانش آرام ساقی

 .تره نرم هم بلور پوست از حتی پوستش -

 :پرسید ساحل

 بود؟ چقدر وزنش -

 .کیلو چهار -

 :پرسید تعجب با ساحل

 !کیلو؟ چهار -

http://www.negahdl.com/
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 : بود بلند هم قدش ،البته نهصد و ؛سه نه که هم کیلو چهار خوب -

 :گفت لب زیر ساحل

 وت سر که بود بال هرچی بود، خطر پر حاملگی یه هم بود، زیاد بچه وزن هم ، رسیدی دیر بیمارستان به هم! الهی -

 .ساقی اومد

 :گفت و زد لبخندی ساحل. نگریست ساحل به و انداخت باال را ابرویش ساقی

 !دیگه گم می راست خوب -

 :داد ادامه بعد و

 .سالمه بچه که باقیه شکرش جای باز -

 یک حتی توانست نمی ساقی که بود خوردنی و ناز قدر آن ؛ کرد نگاه کودک به العملی عکس هیچ بدون ساقی

 .بردارد رویش از را نگاهش هم لحظه

 بذاری؟ خوای می چی رو اسمش حاال -

 :گفت و انداخت باال ای شانه ساقی

 .دونم نمی -

 بانو؟ ذاری می -

 : گفت و کشید پوفی بلور دیدن با ساقی. برگشتند در سمت به و کشیدند هینی ساقی و ساحل

 کنی؟ می کار چی جا این تو! بلور -

 :گفت و رفت بچه سمت به آرام آرام های قدم با بلور

 ؟ بذاری بانو رو اسمش شه می -

 :گفت و انداخت تورج به نگاهی ساقی

 ! باشن راضی آقاجون اگه-

 :گفت و کرد بلور به نگاهی تورج

 .دخترم بگو پیمان نیستم،به ای کاره که من-

 :گفت ساقی به آرام ساحل
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 اسم؟ شد هم بانو آخه -

 :گفت و رفت ساحل به توپی غره چشم خانم ساقی

 .قشنگه خیلی که قشنگی،معنیشم این به اسم! وا -

 نمی هم را بنیامین و بلور اسم معنی چه،حتی یعنی بانو اسم معنی دانست نمی دقیق هم خودش که هرچند

 به زیبایش و آرام های قدم همان با تورج،بلور که هم را بنیامین اسم و بود کرده انتخاب نیلوفر را بلور دانست،اسم

 :گفت و رفت روزه یه دختربچه سمت

 .مامان خوشگله قدر چه -

 :گفت و کرد روزه یک دختربچه به نگاهی ساقی

 .دخترم تو شبیه-

 :گفت حالی خوش با بلور.نبود روزه یه بچه دختر این شبیه اصال خندید،بلور خودش حرف به دلش در و

 خوشگلم؟ قدر این من یعنی-

 :گفت و خندید ساحل

 .دنیایی دختر ترین خوشگل تو چی؟ پس-

 :گفت و کرد پوفی نیلوفر

 .ره می سر حوصلم جا این ؛ داداشام پیش پایین رم می من-

 :گفت ، بشنود ساقی فقط که جوری لب زیر ساحل.رفت عمارت زیبای های پله سمت به بعد و

 رفتی؟ می زودتر شد می چی -

 :گفت کرد می نگاه را دیوار و در حوصله بی که بلور به ساقی.خرید جون به رو ساقی غره چشم دوباره و

 کجاست؟ بلور،داداشت-

 :گفت و انداخت باال ای شانه بلور

 .بود باال کنم دونم،فکر نمی -

 :گفت بلور و گرفت آغوش در را روزه یه بچه دختر ساقی

 بانو؟ ذاری می مامان،اسمشو-
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 :گفت حوصلگی بی با ساحل

 گفته؟ بهت رو اسم این کی-

 :گفت شوق با بلور

 یم راه پرنسسا بود،مثل خوشگل ملکه،خیلی شه می اسمش معنی گفت می خانم بانو،اکرم خانم اکرم نوه اسم-

 بگه دیدش هرکی خانم اکرم نوه مثل خوام باشه،می بانو آجیم اسم خواد می دلم داشتن،منم دوسش همه و رفت

 .برادرزادمه عروس منه،این عروس این

 :گفت بلور به اخم با تورج.شد سرخ خنده شدت از ساحل و انداخت پایین را سرش خجالت شدت از ساقی

 دیدی؟ کجا رو خانم اکرم-

 : گفت زبانی شیرین با بلور

 ارهد افاده و فیس خیلی که گفت می ملیحه میاد،خاله روزا بعضی میاد،البته اونم دعا ریم می مامانم و من وقتی -

 .بود اومده ونَوَش دخترش با بود اومده که هم پیش روز میاد،چند درمیون یکی و ذاره می باال طاقچه همین واسه

 روی رو سرش که هم بلعید،ساحل می رو اون و کرد می باز دهن زمین که کرد می آرزو خجالت شدت از ساقی

 :گفت و کرد بلور به رو و کرد نگاه ساقی به اخم با تورج.خندید می و بود گذاشته زانوهاش

 .بری تونی بلور،می خب خیل -

 :گفت و برگشت ساقی سمت به بلور

 بانو؟ ذاری می رو آجیم اسم حاال!مامان -

 :رودگفت به جا آن از تر سریع بلور که این برای و داد تکان مثبت عالمت به سری ساقی

 ...ذارم می آره آره -

 بود نمایان توش خنده که لحنی با ساحل.کرد زمزمه شعر خودش برای و رفت ها پله سمت به خندان و شاد بلور

 :گفت

 .نگفته خانم اکرم به خوبه بود،حاال رفته در دهنش از بار یه خانم ملیحه ها،بیچاره یادشه چیز همه هم بچه این-

 .ببلعد را او زمین کاش ای که کرد می آرزو فقط ساقی اما

 تبرداش سینی روی از را چایش. داد فشار دستش در را قیمتش گران تسبیح دوباره و انداخت بچه به نگاهی الناز

 : گفت و
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 .طلوع بذارید گم می که من میاره، خودش با هم رو اسمش میاد دنیا به وقتی بچه -

 : پرسید تعجب با ساحل

 بی؟ بی طلوع چرا اونوقت طلوع؟ -

 :گفت و رفت ای غره چشم عادتش طبق الناز

 وع،طل بذارید اسمشو اومد،یا دنیا به آفتاب طلوع موقع درست دختر این جون، دختر بی بی نگو من به قدر این -

 .آفتاب یا

 :کرد زمزمه و انداخت باال را ابرویش ساحل. کشید هورت را اش چایی بعد و

  طلوع؟ آفتاب؟ -

 :گفت و کرد فوت حرص شدت از را نفسش

 .بی بی برم سلیقتون قربون -

 و داد می تکان بغلش در را بچه ساقی. شد اش چایی خوردن مشغول و رفت ساحل به ای غره چشم دوباره الناز

 !بود خواب بچه که هرچند. خواند می الالیی برایش

 :پرسید الناز از ساحل

 بروجرد؟ گردید می بر کی شما! بی بی -

 :داد جواب و گذاشت رنگ ای نقره سینی روی را استکان الناز

 برم؟ داری دوست خیلی -

 :گفت شده هول ساحل

 ! بود سوال برام فقط نه، نه -

 :گفت و گرفت خود به ای متفکرانه حالت الناز

 .دارم کار خیلی جا رم،اون می روزا همین -

 :کرد زمزمه و شد بلند جایش از ساحل

 .رادین پیش پایین رم می من -

 رنگ سفید های پله از آرام آرام و گرفت رنگ ای قهوه های نرده روی را دستش. کرد حرکت ها پله سمت به بعد و

 . رفت پایین
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 :گفت و ایستاد جلویش نیلوفر که رسید پله آخرین به

 ساحل؟ شده چیزی -

 :گفت و کشید پوفی ساحل

 .شده شربتش وقت رادین، دنبال اومدم -

 چی؟ شربت -

 ! بود ساحل چشم در خار مثل نیلوفر اخالق این همیشه بیاورد، در سر چیز همه از داشت دوست بود، نیلوفر عادت

 .دم می خوردگی سرما شربت بهش همین برای. خورده سرما -

 :گفت و کرد درشت را چشمانش نیلوفر

  نبودی؟ مواظبش نکنه چرا؟ خورده؟ سرما -

 :داد ادامه و خندید

 می بازی گُال با داره حیاط توی هرحال، ؛به خورد نمی سرما که بودی مواظبش اگه پرسما، می سواالیی چه منم -

 .کنه

 :کرد زمزمه لب زیر ساحل. رفت باال ها پله از ساحل متعجب چشمان مقابل در و

 ! داره چیزی مشکلی یه دختر این خدا به -

************* 

 :گفت و انداخت روزه یک بچه دختر به نگاهی پیمان آقا

 بذاریم؟ چی رو خب،اسمش-

 :گفت سریع بلور

 بانو،باشه؟ بذار رو اسمش ؛ بابایی-

 :گفت و کرد پیمان آقا به رو خانم ساقی

 ! نباشید این حرف حساب به داره باد سرش است بچه گید،این می خودتون چی هر پیمان آقا -

 :گفت و انداخت بلور به نگاهی پیمان آقا

 بابا؟ دل عزیز نه شکنه،مگه نمی دخترم دل میاد،هم بنیامین و بلور به ذاریم،هم می بانو همون-
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 :گفت و رفت بنیامین سمت به و گفت هورایی بلور

 .ببین رو بانو بیا!بنی!بنی-

 :گفت و کرد نگاه بلور به درهم های اخم با بنیامین

 .نه-

 کرد شد،زمزمه خالی بلور باد

 بنی؟ چرا-

 :گفت بدخلقی با بنیامین

 .میاد میاد،بدم بدم بچه این ؛از خوام نمی-

 :گفت بلور به اخم با بودند،بنیامین دیگری هوای و حال در همه ،چون نکر؛ توجه حرفش به کس هیچ البته

 !بیاد بدت ازش باید توهم میاد بدم ازش من وقتی ؛ بزنی حرف بچه این با خوام نمی دیگه-

 :گفت شوکه بلور

 کرده؟ چیکارت بانو بنی؟مگه شده چی مگه-

 :گفت و کرد نگاهش سینه به دست بنیامین

 ساحل خاله دارن،به دوسش کن،چقدر نگاه بابا و مامان کرده،به جلب خودش به رو همه توجه نشده روز یه هنوز-

 ینم توجه تو و من به اونه،هیچکی سمت توجهشون ،همه بی بی بابابزرگ، پیروز، نیلوفر،عمو عمه کن،به نگاه

 ! دیگه همیناست واسه چرا؟خب گی می کنه،بعد

 بنیامین که داد نمی هم داشت،اجازه دوست را خواهرش بودند،او شده جمع دورش همه که کرد نگاه بچه به بلور

 .بزند حرف خواهرش مورد در گونه این

 :گفت مهربانی با بلور

 .روزست یه بچه یه اون. باشی داشته بانو با رو رفتار این نباید تو بنیامین -

 :گفت درهم های اخم با بنیمامین

 .باشه هرچی خب -

 :گفت و کرد اشاره بانو به بلور

 ...بانو.بنیامین ببین -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرDENIRA(DELSA -98( اول جلد)مافیا ملکه رمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

16 

 

 پذیرایی سمت به و گرفت فاصله جمع از درهم های اخم با بدهد اهمیتی بلور حرف به اینکه بدون بنیامین اما

 پسر و دوم نوه چون. شد می توجه او به همیشه بود، نشست،لوس رنگ ای قهوه سلطنتی مبل کرد،روی حرکت

 ...حاال اما ؛ بود شمس خاندان دوم

******* 

 0731 سال

 ...پیش ماه چند و سال یک و بیست

 :گفت بلند صدای با سروصدا شدت از کالفه ساقی

 ! ببینم باشید بانو،بلور،ساکت-

 :گفت بود برده ارث به ساحل از که جیغویش جیغ صدای همان با بلور

 ! کنه می دعوام معلممون کرده،فردا پاره رو کتابام ؛بانو مامان-

 :گفت و کرد پوفی ساقی

 .بزنه چسب برات بنیامین بده-

 :گفت جیغ با بلور

 !شه شه،نمی نمی-

 :گفت و گذاشت هایش گوش روی را دستانش ساقی

 .گرفته گازت سگ حاال،انگار چته-

 :گفت و رفت ساقی به ای غره چشم پیمان

 نمی خیس دهنش توی قند که بلور بزنی،مخصوصاً ها بچه جلوی رو حرفا این نباید نگرفتی یاد ساقی؛هنوز -

 خوره؟

 :گفت شرمنده ساقی

 .شده لوس و گیر بهونه واقعا بلور ،ولی ببخشید-

 .کرد باز را روزنامه پیمان

 .شه می درست زندگیشون خونه سر رفتن و شدن بزرگ که دیگه روز داره،دو باد دیگه،سرشون ان بچه-

 :گفت لب زیر ساقی
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 ...بشنوه دهنتون از خدا-

 !گفت بعد و کرد مطالعه را روزنامه کمی پیمان

 ... ساقی گم می -

 .گذاشت میز روی را ها میوه ساقی

 شده؟ چیزی بفرمایید-

 :گفت و انداخت ساقی رنگ مشکی چشمان به نگاهی پیمان

 .ماموریت،عسلویه برم باید فردا من -

 :گفت سریع ولی شد اشک از پر رنگش خوش چشمان.شد ساقی دل وارد عالم غم

 .برگردید و برید سالمت به انشااهلل-

 :گفت و کرد بودند شده اشک از پر که ساقی زیبای چشمان به نگاهی پیمان

 .برم کردن،باید کشف مخدر مواد باند یه اینکه برم،مثل دیگه،باید دونی می-

 گفته ساحل مالید؛ تن به را چیز همه پی آمد اش خواستگاری به پیمان که دانست،وقتی می را ها این همه ساقی

 و بود عاشق ساقی باشند،اما مخدر و مواد بخش برای که زمانی هم دارد،آن دردسر جماعت پلیس با زندگی که بود

 اسم آمدن با ساقی بدن هنوزه که هنوز و بود هگذشت سال دوازده حاال و باشد، پیمان با مرگ پای تا بود حاضر

 که شد باعث همین و برساند تهران به اراک از را خود نتوانست پیمان بنیامین تولد زمان لرزید،حتی می مأموریت

 بلند جایش از سریع ساقی بانو، گریه بعدش و بلور بلند جیغ صدای باشد،با داشته پیمان با مفصلی دعوای تورج

 :گفت و شد

 .آوردن دیگه هم سر بالیی نکنه!خدا وای-

 واستخ و آمد بیرون اتاقش از بنیامین.رفت باال ها پله از او دنبال به هم پیمان. رفت باال ها پله از سرعت به بعد و

 هب سریع پیمان و کرد گم را پایش و دست ساقی.ماسید هانش در حرف بلور خون از پر سر دیدن با که بزند حرفی

 :گفت جیغ با بلور.رفت بلور سمت

 .داد هولم داد،بانو هولم بانو -

 :گفت داد با و کرد نگاه کرد، می نگاه بلور به درشتش و سبز های چشم با که بانو به پیمان

 ؟ کردی بانو با رو کار این تو-

 :گفت ترس با بانو
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 .دیوار به زد سرشو ندادم،خودش هولش نکردم،من کاری من-

 : گفت جیغ با بلور

 ! گه می دروغ ؛ بابا گه می دروغ-

 :گفت سریع ساقی

 ! میاد خون سرش بچم ؛ بیمارستان ببرید رو بلور.نیست چیزا این وقت االن پیمان -

 :فتگ و رفت بانو سمت به بنیامین.رفت پایین ها پله از و کرد بلند بود سبک کاه پر مانند که را بلور پیمان

 انداختی؟ رو بلور چرا-

 :گفت اشک از لبریز چشمانی با بانو

 .زد سرشو خدا،خودش به ننداختم من-

 :گفت و کرد بنیامین به رو ساقی

 ! نکن بیداد و داد توهم حاال -

 :داد ادامه و کرد نگاه بانو به بعد و

 !نداری رو اتاقت از اومدن بیرون حق برنگرده بابات که زمانی تا ؛ اتاقت توی برو توهم-

 اتاق ردوا اینکه بدون و کرد باز را اتاق در بانو.رفتند پایین ها پله از ساقی و بنیامین و رفت اتاقش سمت به بانو

 .شنید می وضوح به را بنیامین رفت،صدای ها پله سمت به بست،دوباره و در بشه

 کنید؟ می طرفداری بانو از دارید باز مامان.بابا ای-

 :گفت و انداخت پسرش روشن ای قهوه چشمان به نگاهی ساقی

 .دیگه بیفته ممکنه اتفاقا این از ؛ پسرم چهارسالشه بانو -

 ههم که بچگی همان بداند،از خودش خواهر را بانو خواست نمی دلش هنوزه که هم کرد،هنوز نگاه ساقی به بنیامین

 بود ساله هد بشوند،بنیامین فراموش بنیامین و بلور که شد باعث اشان خانواده به بانو آمدن.بودند بانو فکر به فقط

 حق گفت می و کرد می تهدید را خواهرش که ای بچه داشت،پسر را ساله شش بچه یک افکار همان هم باز اما

 :کرد زمزمه لب زیر.نشست تخت روی و رفت اتاقش سمت به سریع بانو بزند، حرف بانو با ندارد

 کرد؟ دعوام بابا چرا پس نکردم؟ کاری که من-

 :گفت و کرد رفت،پوفی می کودک مهد به باید فردا. کرد پاک را هایش اشک دست پشت با بعد و
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 .رم نمی هم مهدکودک دیگه اصالً-

********************* 

 :کرد زمزمه و انداخت دوشش روی را اش پشتی کوله

 کو؟ مامانی،بابا-

 :گفت و انداخت بانو رنگ سبز چشمان به نگاهی ساقی

 ! کو بابا کو، بابا پرسی می هی که است هفته مسافرت،یه رفته بابات-

 :گفت ناراحتی با بانو

 .نبینتم دیگه که رفته این ناراحته،واسه دستم از بابا آخه-

 :گفت زد می موج درونش خنده رگه که صدایی با ساقی

 گفته؟ بهت رو ها این کی-

 .بلور-

 :گفت و کرد اخمی ساقی

 .گفته اشتباه بلور-

 ایبر را رنگ سفید پراید در و شد پیاده ماشین از آمدند،راننده بیرون زیبا عمارت از و گرفت را بانو دست بعد و

 جای تا را چادرش که ساقی به آیینه از راننده. نشاند کنارش را بانو و شد ماشین سوار کرد،ساقی باز ساقی

 :گفت و کرد نگاه بود کشیده دماغش

 خانم؟ مهدکودک برم-

 فاصله چهارراه تا سه تقریباً که مهدکودک سمت به را ماشین داشت نام اکبر که راننده و داد تکان سری ساقی

 .راند داشت

******** 

 :گفت و بوسید را بانو گونه ساقی

 برگردم،خوب؟ من تا کنی نمی اذیت هم رو سیما کنیا،خاله نمی شیطونی-

 :گفت و کشید بودند دریا موج مانند هایش فر که بانو روشن ای قهوه موهای روی را دستش سیما

 .خوبیه دختر کنه،خیلی نمی شیطونی اصال جون بانو -
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 :گفت و کرد نگاه سیما به بانو

 تو؟ برم من شه سیما،می خاله -

 :گفت و خندید سیما

 .عزیزم برو-

 :گفت و کرد نگاه ساقی به سیما و دوید در سمت به بانو

 .میای نظر به آشفته افتاده؟خیلی اتفاقی-

 :گفت و کرد نگاه سیما به خانم ساقی

 بزنیم؟ حرف شه می-

 :گفت مهربانی با سیما

 شده؟ دعوات پیمان آقا با افتاده؟ بشین،اتفاقی بیا-

 :گفت و نشست نرم و چرم های صندلی روی ساقی

 .ها بچه هم پیمان، هم -

 :گفت استرس با سیما

 ساقی؟ شده چی-

 :گفت استرس با ساقی

 سرش بلور و داده هول رو بلور خرابه،بانو، حالم خیلی روز اون از فهمیدم؛سیما عجیب چیز یه پیش هفته یه -

 .سیما ترسم دیوار،می به خورد

 :گفت تعجب با سیما

 .میاد پیش اینقدر اتفاقا این از حاال؟ شده چی مگه-

 خیلی بلور بچم که دونی بده،می هول رو بلور دوباره ترسم می ؛ کنه پیدا ادامه بانو رفتارای این ترسم می -

 .ضعیفه

 :گفت و خندید سیما

 که بوده اتفاقی! شدی وسواسی زیادی یکم تو نظرم نکن،از اذیت رو عزیزم،خودت میاد پیش ها اتفاق این از -

 .نیومده سرشون بالیی افتاده،خداروشکر
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 :گفت و کشید نفسی ساقی

 عدب و شدم بیست ریاضی گه گه،می می دروغ الکی شدم،بلور دقیق رفتاراشون رو خیلی سیما،جدیدا دونم نمی -

 ارکن بانو با چهارسال بعد هنوز ننوشته،بنیامین که فهمم می بعد و نوشتم رو مشقام گه ده،می شده بینم می

 یه هم پیمان های ماموریت خدا،این به سردرگمم و کنه،کالفه می دعوا پوچ و هیچ سر باهاش الکی و نیومده

 ها هبچ به خیلی حواسم گفت پیمان،بهم به زدم زنگ دیروز ؛ مهمه خیلی ماموریت این که گفت می پیروز طرف،آقا

 تا ننک تهدید تونن می تر راحت رو اونا باشه،چون بنیامین و بلور به حواسم گفت رفتن،می لو اینکه باشه،مثل

 فرهاد با من اگه کنه می خودخوری ترسه،هی می خیلی هم ست،آقاجون خونه تو وچهارساعته بیست که بانویی

 متوجه بنیامین تا خندم می الکی خونه شد،توی نمی اینطوری کردم نمی ازدواج منصوره با و شدم نمی دوست

 .بیافته پیمان برای اتفاقی نکرده خدایی که ترسم سیما،می ؛خیلی خرابه خیلی حالم ولی نشه

 :گفت و گرفت ساقی سمت به را کاغذی دستمال سیما

 .عزیزم کن پاک رو اشکات بیا-

 :گفت و کرد مِن مِن کمی سیما.انداخت آشغال سطل داخل بعد و کشید صورتش روی را دستمال ساقی

 .خطره توی همتون جون که کرده کار خان،چی تورج آقاجون،یعنی-

 :گفت و کرد سیما به نگاهی ساقی

 لهک اون از بوده،پسره دوست فرهاد اسم به پسره یه با دبیرستان دوران توی خان تورج دونم،انگاری نمی دقیق -

 هب مدتی یه اینکه مثل!  پلیسه خان ایرج خان، تورج پدر که دونی ؛می گشته می شر دنبال فقط که بوده ها شق

 باهم و بوده پیشش فرهاد خان، تورج بد شانس از ؛ دنبالش فرسته می رو نفر چند و شه می مشکوک خان تورج

 پلیس اون بود،وقتی مواد ساقی جورایی یه و بوده خالف کار توی فرهاد که بود گفته بهم زدن،پیمان می حرف

 خان تورج که کنه می فکر هم فرهاد و کنن می دستگیرش بینن می رو فرهاد بود کرده اَجیر خان ایرج که هایی

 خان تورج از رو کار این انتقام که خوره می قسم هم بوده،فرهاد تقصیر بی کامالً خان تورج که داده،درحالی لوش

 خودش توی پسرش قدر این که بینه می هم خان حرفا،ایرج این و داشت وجدان عذاب خیلی هم خان بگیره،تورج

 نمی اصال خان بوده،تورج عاشقش فرهاد که کسی خانم،یعنی منصوره با کنی،اونم ازدواج باید بال و اال گه می

 فرهاد که کسی با اونم کرده ازدواج بینه می میاد خودش به داره،وقتی دوست رو خانم منصوره فرهاد که دونسته

 یه موقع کنه،اون می فرار زندان از و میشه دیوونه رسه، می فرهاد گوش به خبرش پرستیدش،وقتی می عاشقانه

 هم بود،فرهاد معروف خیلی خان بیرون،ایرج زد می بغلش از شمس خان ایرج صدتا گفتی می شمس خان ایرج

 به که کنه می کاری و میاد زودی به که گه می و خان ایرج خونه حیاط توی اندازه می و نویسه می نامه یه فقط

 .اومده االن و نبود خبری ازش ها افتیم،مدت بی پاش

 :گفت و زد زیبایی لبخند سیما
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 .هست حکمتی یه اتفاقی هر خواد،توی نمی رو هاش بنده بد عزیزم؛خدا نباش نگران-

************ 

 :گفت و گذاشت را کیفش ساحل

 یم گفت،خیلی چی هم پیروز آقا که نیست،دیدی خبری پیمان از که هفتست دو نیستم،دقیقا خوب اصال ؛ نه-

 .ساحل ترسم

 رنگ کرم راحتی مبل ،روی ساقی کنار و کرد دم را ترکش قهوه اش روزه هر عادت طبق و کشید نفسی ساحل

 را شدست ساحل.گفت می ذکر لب زیر و داد می تکان دستانش در را رنگ سفید تسبیح استرس با ساقی.نشست

 :گفت و گذاشت ساقی لرزان دستان رو

 خوبی؟ -

 :گفت و گذاشت داخل را تسبیح ساقی

 ...کس کنه،هیچ درک رو حالت این تونه نمی کسی ساقی،هیچ بگم چی دونم نمی-

 :گفت دلش در و کرد پوفی ساقی

 .ما خواهر از اینم-

 :گفت و شد بلند جایش از بانو، جیغ صدای با

 شده؟ بانو،چی-

 :گفت و اومد خانم ساقی سمت به دو با بانو

 .کنه می اذیت منو مامانی،دریا-

 :گفت و کرد پوفی ساحل

 پارک؟ ببرتتون بگم یوسف به خواید می اصالً.کنید بازی حیاط توی برید.ها بچه-

 :گفتند صدا یک و کوبیدند هم به را هایشان دست حالی خوش با دریا و بانو

 .ایول-

 فنجان داخل را ترکش های قهوه ساحل.گرفت قرار کامل سکوت در خانه بعد دقیقه ده و نشست مبل روی ساقی

 :گفت و کرد هم در را صورتش ترک های قهوه دیدن با ساقی.گذاشت میز روی و ریخت

 ساحل؟ گرفتی قهوه هم باز-
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 :گفت حالی خوش با ساحل

 .دونه می خدا که داره طعمی خوشمزن،یه چقدر دونی نمی آره،وای-

 :گفت چندش با ساقی

 .معلومه-

 :گفت ناراحتی کمی با ساحل

 .پیروز یکی و تو میاد،یکی بدتون قهوه از چرا شماها-

 :گفت ساقی

 .متنفرم ترک قهوه از نمیاد،ولی بدم قهوه از-

 :گفت و کرد پوفی ساحل

 بارداره؟ خانم ملیحه بودم گفته بهت.قهوه خیال بی حاال-

 :گفت تعجب با ساقی

 .نشده هم ساله یه هنوز که سمیرا اما واقعاً؟-

 :گفت و انداخت باال ای شونه ساحل

 .بود حال خوش قدر این آره،خودش -

 .گذاشت دهانش داخل و رابرداشت میز روی کیک از کمی ساقی

 .بوده ها بچه پرستار پرورشگاه توی عالقش شدت از ازدواجش از قبل حتی.هاست بچه عاشق که بود گفته -

 :گفت و انداخت باال را ابروهایش ساحل

 .دونستم نمی! جالب چه-

 .شنیدم خانم اکرم از منم -

 :گفت ساقی که خندید ریز ساحل ، اکرم یاد با

 شده؟ چی-

 :گفت داشت خنده های رگه که صدایی با ساحل

 د؟ش آبروریزی چه بانو خانم اکرم نوه اسم چون بانو بذاریم رو اسمش گفت بلور که بانو،وقتی تولد یادته،روز-
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 : گفت و برد باال گیجی نشانه به را ابرویش ساقی

 !نه-

 :گفت و کوبید بازویش به مشت با ساحل

 نمیاد؟ داره،یادت افاده و فیس عالمه یه خانم اکرم گفته خانم ملیحه گفت که موقعی همون -

 :گفت حوصلگی بی با ساقی

 !ها مونه می یادت چیزایی چه بابا،توهم نه-

 :گفت و پرید جایش از ساحل شد می کوبیده شدت به که در صدای با

 شده؟ چی.باشه خیر-

 آقا جان نیمه جنازه با که کرد باز را خانه در ساحل.افتاد راه ساحل دنبال به و کرد سرش را چادرش سریع ساقی

 :گفت و کشید جیغی.شد رو روبه یوسف

 افتاده؟ براتون اتفاقی چه.یوسف آقا-

 :گفت و کشید بلندتری جیغ دریا دیدن با

 جون؟ مامان شده چی.دریا-

 :گفت کرد می گریه درد شدت از که طور همان دریا

 خواستم نمی بود،من من تقصیر بردن،مامان،همش رو یوسف،بانو آقا سر ریختن چندنفر اونجا.پارک رفتیم-

 .بود من تقصیر بشه،همش اینجوری

***************** 

 0731 سال

 ....پیش سال پنج

 (دلسا)

 :گفتم و سرم توی زدم محکم دستام دوتا با

 .شو،داداشی بلند داداشی،داداشی ؛ کن رحم خدا وای-

 :گفتم جیغ با بعد
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 .شو،داداش داداش،بلند-

 اب کنه؟دوباره می خَرپروازهم زد،مگه نمی پَر کنم،خَر عرض چه که انداختم،مگس کوچه سر به زیرکی زیر نگاه یه

 :گفتم خوشگلم شانس به سری تو خاک یه و سرم توی زدم دستام

 .شد مرگ جوون عزیزم،داداشم خوشگلم،داداش داداشی،داداش-

 : کردم زمزمه و سرم توی زدم دوباره... رسید وا رسید که ما جابودنا،به این خدا،همیشه ای

 .رفتیم لو کنم( فکر)فری،فرک-

 :گفت کنه می ناله داره انگار که جوری لب زیر فری

 .کنه می خفمون خودش دستای با فرهاد که بریم لو اگه-

 :گفت سریع اومد می سمتمون به داشت که پسره یه دیدن با

 .بمیر خفه-

 :گفتم و سرم توی زدم دستام با دوباره بعد و

 .قربونت به دلی داداش،پاشو داداشی،پاشو-

 :گفت می که پسره صدای با

 خانم؟ افتاده اتفاقی-

 :گفتم هق هق با و کردم پاک رو نداشتم موندم،اشکای بدبختی درصد همون توی هنوز نه، که فهمیدم

 آقا؟ بینید نمی-

( خدافظی)اودافظی نکبتیم زندگی با باید موقع اون مرتیکه،البته کوری نگم بهش که کردم کنترل رو خودم خیلی

 .کردم می

 :گفت و زد زانو فری کنار پسره

 افتاده؟ براش اتفاقی چه-

 .تره خنگول منم از شدم،این امیدوار خودم خدا،به هی

 رو شما نشد،خدا پیداش کسی کردم گریه عَر،یعنی اینجا داداشم،هرچقدر به زد چیزی همه بی کدوم دونم نمی-

 .فرستاد برام

 :گفت و کرد بلند رو فری پسره
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 .بیمارستان ببریمش باید-

 :گفتم کن،سریع دلی،فرک کن معرکست،فرک پس کالم که بیمارستان بریم نه،اگه وای

 .بیمارستان ببریمش خواد نمی آقا نه-

 :گفتم و کردم پا اون و پا و این کرد،کمی نگاه بهم نزن زر گفت می که چشایی با و برگشت سمتم به

 ...بگمـ جوری ندارم،چه دونید،من،پول می خوب-

 :گفت سریع

 .کنم می حساب من ؛ خانم فهمیدم-

 :گفتم و کردم اخم سریع

 .بزارم عمراً-

 :گفت آشفته حالتی با

 .زنیم می حرف بعدا بشینید بده،لطفاً برادرتون خانم،حال-

 بدشانس هم اونقدرا هنوز بود،پس داشبورت روی که پولش کیف به افتاد ماشینش،نگام توی نشستم سریع

 هکردم،پراید،البت نگاه ماشینش جام،به سر نشستم آدم بچه یه عین و جیبم توی انداختم رو پولش نشدم،کیف

 :گفت و نشست اومد،پسره می بیشتر بهش قراضه که بود داغون و درب اونقدر

 .شده گم پولم کیف کنم خانم،فکر-

 :گفتم و کردم بغض منه،سریع دست پولت نداری،کیف خبر

 امباب و مامان بابام،یعنی ننه به دنیا اون جوری چه بشه بد حالش امانته،اگه من دست فرزاد فری،یعنی آقا،جون-

 .کنم نگاه

 :گفت سریع خاک،پسره یعنی(نیستی)نیسی بلد آدم عین زدن حرف یه که دلی سرت تو خاک

 .شده باطل طبابتش بگم،پروانه ؛ولی،چجوری پزشکه دوستام از یکی بخواید رو خانم،راستش-

 :گفتم اما نگرفتم رو حرفاش از درصد یه حتی اینکه با

 .نداره مروانه پروانه که دوستت همون پیش رفت،ببر دس از داداشم کن کاری یه آقا-

 :گفتم و کردم خنده،پوفی زیر زد بعد یکم اما کنه کنترل رو خندش کرد سعی

 (.رفت)رف دس از کن،بچم روشن رو قراضت لگن این خندیدن جای آقا،به-
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 نگفتم،ای قراضه،خوراست لگن گفتم ماشینش به شد ناراحت کنم کرد،فرک روشن رو ماشین و توهم رفت اخماش

 .ازش،واال تعریفه قراضه لگن که کوبونده ور اون و ور این به قدر

 ترف سریع برداشت پشت از رو واستاد،فری بود قراضه ماشین کپی که خونه یه جلو( دقیقه)دیقه ده حدوداً بعد

 زنمب محکم باکالسا این مثل خواست می دلم بستم،خیلی رو ماشین در آروم و شدم پیاده ماشین خونه،از در سمت

 .خوردم می بَر اساسی مشکل دو به موقعیت این در کنم،اما خالی رو عصبانیتم و ماشین در به

 .میشه پودر ماشین بزنم محکم رو ماشین در اگه:یک

 .نیستم عصبانی االن من:دو

 های نقشه این عاشق زده،یعنی بهش ماشین گفتم الکی افتاد فری بار باشم،دو عصبانی که نشده کاری(خب) خو

 رفت سریع و کرد باز لگد یه با رو خونه گن،در می چی گیرن نمی هم منصورم،خودشون و فرهاد ته و سَر بی

 وا رو حیاط داده؟در یاد بهت چی نَنَت اون چی؟پس یعنی زنان حقوق به احترام دونی نمی سرت اون تو تو،خاک

 که اینجا بندازی سگ.کرد زندگی شه می منصور خونه توی حداقل.تره خراب منصور خونه از خونش وضع.کردم

 با ابشم،مخصوص حیثیت بی که بردارم احتیاط بدون قدم یه فقط بود کافی و بودن خیس ره،کاشیا می می چاره بی

 بپوش ادید گیر خوام،تو نمی بلند پاشنه کفش گفتم بهت اُری،هی نکنه خَفَت سانتی،خدا پنج پاشنه کفشای این

 کنی فوت بودم مطمئن که ساختمون وارد و شدم رد دیوار گوشه از آروم کن،خیلی جمعش خودت حاال بپوش،بیا

 .بود شده جمع مورچه خونه ی گوشه به گوشه. بود شده جمع و کنار بود ریخته شون همه دیوارا گچ.شه، می پودر

 زرد های بسته دیدن با. کردم باز رو اتاق یه در آروم. بود اتاق چندتا راهرو هر توی که بود راهرو چندتا تقریبا

 هشد چیده مرتب رنگ زرد بسته چند دیوارا ی گوشه. شدم متری نه تقریبا اتاق وارد و کردم فوت رو نفسم رنگ

 تعجب شدت از چشام اصل مواد دیدن با. کشیدم بسته روی آروم و آوردم در جورابم جیب داخل از رو چاقو. بود

 صدای هک کردم حرکت بعدی اتاق سمت به. رفتم بیرون اتاق از سریع و انداختم گوشه رو بسته. چسبید ابروهام به

 .شنیدم رو ساله پنجاه حدودا مرد یه

 .پرهام خوبه حالش که این-

 :گفت آشفتگی یکم با باشه،پرهام( صاحبش)صاحباش خوبه،مبارک پرهامه،خوبه پسره این اسم عه،پَ

 نمیاد؟ هوش به چرا پس-

 .دونم نمی-

 :گفتم و شدم اتاق وارد

 .ره میمی داره فرزاد نگید بهم خدا رو ره؟تو می می داره افتاده؟فرزاد خواهرشم،اتفاقی من-

 :گفت کالفگی با پسره
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 .میاد هوش به دیگه یکم فقط. خوبه داداشت حال. بابا نه-

 یهشب فقط من. شه نمی پیدا ایران تو راحتی این به اصال موادا اون. موادا اون. نشستم زمین روی و کشیدم نفسی

 ....مواد نوع این ولی. دیدم جا چند رو اون

******* 

 می خسیسه،چه شهاب مثل هم شاید بدتره،یا منصور از شون وضع راستکی راس کردم،نه نگاه کثیف قالی به

 مغزم فری،یهو سر باال که هم رفت،پرهام گوری کدوم دکی این نی زدم،معلوم زل دیوار و در به جوری دونم،همین

 ودب شم،نزدیک می بدبخت بفهمه برسرم،اگه کنه،خاک می بازی نقش داره فری بفهمه فری،نکنه سر داد،باال ارور

 :گفت پرهام که بیاد در اشکم

 .شد بیدار داداشت این کنم گم،فکر می-

 :تگف و کرد نگاه بهم گیجی با.بود خورده آمپول تا بشه،سه فداش دلی فری،اخی سمت رفتم و شدم بلند جام از

 شده؟ آجی،چی-

 :گفتم دلگیر و غمگین بسیار لحن با غمگین خاطره چارتا زورِ به و کنم احساسی رو لحنم یکم کردم سعی

 سرگیجه؟ عزیزم؟سردرد؟ خوبه جونم،حالت فرزاد فری،یعنی شم فدات-

 :گفت حوصله بی

 .میاد خوابم نه،فقط -

 :گفت فرک یکم بعد فکرخودشه،فری به هم وضعیت این بچه،توی بری خواب به خواب ای

 .کنم،گشنمه می فرک که حاال -

 :گفت بود خنده توش که لحنی با ولی کرد کنترل رو اش خنده پرهام

 پات؟ و دست کنه؟یا نمی درد جون،سرت عمو-

 :گفت و انداخت باال رو ابروش شیطنت با فری

 .گشنمه عمو،فقط نه -

 :گفتم بود بعید ازم که خجالتی با

 زدنه؟ حرف وعض چه فرزاد،این فری،یعنی عه-

 :گفت و کرد آرومی خنده پرهام
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 .نشیم میثم عمو مزاحم این از بیشتر که پاشو خوبه حالت جون،اگه عمو خوب-

 :پرسیدم کنجکاوی کمی میثمه،با دکیه اسم رفت،میثم،پس باال ابروهام

 چیه؟ دکتره این اسم -

 :گفت کنه نگاه بهم اینکه بدون پرهام

 .که،میثم گفتم -

 .دونم می خوب که اینو منگول بده،خو شفا اینو بدی شفا منو اینکه از خدا،قبل ای

 چیه؟ نگرفتی،فامیلیش رو نه،منظورم -

 :گفت و کرد نگاه صورتم به

 بدونی؟ خوای می چی واسه -

 چی حرکت این نفهمیدیم آخر که خانوماست،ما کردن جذاب توی نشونه یه این گفت می گرفتم،اُری گاز رو لپم

 نجپ پاشنه کفش پوشیدن جز به نداره،البته حرف اُری کارای راه کرده ثابت هرحال،تجربه کنه،به می جذاب آدمو

 :گفتم سانتی،سریع

 .بیافته ها اتفاق این از بازم ممکنه خوب -

 :گفت و کرد قطع رو حرفم

 .میاد دستت پول ها موقع اون ممکنه،ولی -

 :گفتم و کردم پوفی

 .بیاد گیرم پول بمیرم که زمانی تا من عمرا وضعیت این با -

 :گفت و کرد آرومی خنده

 .گیره می رو متخصص دکتر یه پول برابر دو نکرد،وگرنه حساب باهام دوستی حساب به میثم-

 ای جوجه خیلی پرهام،هنوز پرهام،آی موهام،آی به چسبید می داشت دیگه ابروهام

 :گفتم و کردم فری به رو و برگردوندم اولیه حالت به دادی،ابروهامو لو رو باند اعضای تموم و ،خودت

  آجی؟ عزیز خوبی-
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 یب که پرهام گرفت،به تقریبا امون نقشه مالید،این و گذاشت شکمش روی رو کرد،دستش شیطونی خنده فری

 نفسی.ردک می تیکم تیکه فرهاد کشیدم،وگرنه می زبونش زیر از کردم،باید نگاه رفت می وَر گوشیش با ما به توجه

 :گفتم و کشیدم

 بپرسم؟ تونم اومده،می پیش برام سوالی یه-

 :گفت و انداخت بهم نگاهی

 .دم می بگو،گوش -

 گفتم و کشیدم نفسی

 نه؟ کاری خالف تو -

 لرزید چشاش مردمک.شد خیره بهم دلهره یکم و تعجب با

 بخونی،حرف چشم از رو حرف باید ما کار ترسشه،توی نشونه لرزه می کسی مردمک که وقت باشه،هر یادت)

 .(آدماست زندگی کار ترین احمقانه زبون از شنیدن

 :گفت و اومد خودش به سریع

 شدی؟ دیوونه -

 :گفتم و کردم نگاش سینه به دست

 .نه -

 :گفت و زد پوزخندی

 کارم؟ خالف من که شده الهام بهت آها،اونوقت -

 .کاری خالف یه که گفتی االن خودت چون.نشده الهام بهم-

 :گفت و کرد موهاش داخل رو دستش

 فهمیدی؟ چجوری-

 رو موشک خان سلمان که اونا داشتیم،از رو اکشن هندی فیلم یه انتظار اُری و من. داد لو خودشو راحت قدر چه

 و تمگرف خودم به متفکرانه حالت و کردم غنچه مقابلش،لبامو طرف سمت به کنه می پرت و گیره می دستش توی

 :گفتم

 کنم؟ شروع کجا خب،از -
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 :گفتم و کردم آرومی خنده حرصیش نگاه دیدن با

 داپی رو پولت کیف بیارم در کارت از سر اینکه دیدم،دومیش،برای کُلت ماشینت داشبورت نکته،توی اولین-

 هک گرفتم یاد چیزایی ازشون و کردم می زندگی کسایی پیش جون،من پسر دونی کردم،می پیدا مواد کردم،توش

 اقیس فهمیدم که داشت هم دیگه دلیل یه کشی،البته نمی مواد بگیری،تو یاد تونی نمی بچرخی هم سال صد تو

 بری می براشون که قاسمی،ارژنگ،موسوی،تریاکی.بود نوشته فامیلی یه مواد بسته هر روی که بود این موادی،اونم

 پروانه که داری دوستی گفتم،آها،سومیش،تو می چی دیگه انداختن،خوب بهش رو قاسمی برای اما اصلن اصل

 بود غریب و عجیب نَمه تره،یه بزرگ ازت سال بیست که دوستی شده،اونم باطل چیش چی دونم نمی

 .دادی لو خودتو ،چهارمیش،خودت

 :گفت و کشید موهاش و صورتش روی عصبی حالت به رو دستش

 .بده رو کیفم-

 :گفتم خیال بی

 .اصلی نکته به رسیم می و -

 :گفت حرص با دوباره

 .بده رو کیفم-

 :دادم ادامه و خندیدم

 .شم می کار هم باهات منم-

 چی؟ -

 :گفتم و انداختم باال رو شونم

 .تونم می باش دم،مطمئن می لو باندتو و خودت راحت خیلی وگرنه خودتون باند توی میبری منو-

 :گفت و گرفت ضرب زمین روی پاش عصبی

 !کنی می بازی شیر دُم با داری.دخترجون کن بس-

 .ندارم سراغ بهتر این از سرگرمی-

 :گفت و کرد پوفی

 برداری؟ سرم از دست کنم،هوم،تا کار چی برات خوای می -
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 :گفتم شمرده شمرده لحنی با بعد و کردم ناخونام به نگاهی

 !تمام. کنی می...کار...که...باندی...توی...ببر...رو من -

 :گفت و کشید رنگش مشکی موهای توی رو دستاش

 .بده فرصت کنم،بهم فکر باید من،من-

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم

 .روز یه فقط-

 .هفته یه-

 .روز یه-

 گفت و انداخت صورتم به نگاهی

 خودم بدونم،من هم خوام شد،نمی پیدات من راه سر طوری چه و ای کاره چی تو دونم نمی جون،من دختر ببین-

 .باند توی بیارمت روزه یه تونم واردم،نمی تازه

 توی خب.نیستیم جوری این شهاب و اُری نه و من نه چرا پس دن؟هوم؟ می لو رو خودشون سریع اینقدر آدما چرا

 :گفت حوصلگی بی با ،پرهام(نیست)نی شکی هیچ معناییم تمام به دیوونه تا سه ما که این

 .بده هم رو پولم دارم،کیف کار کم یک برو،من خودت هم ملت،االن پارک دیگه،توی هفته یه-

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم

 مکه؟ حاجی حاجی نری که معلوم کجا احمقم،از من کنی می فکر تو یا زنه می احمقا به من قیافه دونم نمی-

 :گفت عصبانیت با

 .شدیم کباب کنیم ثواب خدا،اومدیم شد،ای پیدات کجا از تو کنم؟اصال کار چی گی می-

 هب رو پول کیف بعد و برداشتم رو اش گواهینامه و شناسنامه و ملی کارت و آوردم در جیبم داخل از رو پولش کیف

 :گفتم و دادم نشونش رو ملی کارت و گواهینامه و گرفت،شناسنامه هوا رو که کردم پرت سمتش

 کنی می کار که باندی وارد من وقتی بیافتی،تا من یاد ندیدیشون وقت هر که دارم برمی این واسه هم رو ها این-

 .زیاد مونه،زَت می دستم اینا نشم
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 دیوار کنار از نشد،آروم خشک ها آب بابا،این شدیم،ای خارج خرابه خونه از و گرفتم رو( فرزاد)فری دست

 ناال تا که داشت تعجب بود،جای خورد،اُری زنگ گوشیم که خیابون سر شدیم،رسیدیم خارج حیاط از و گذشتیم

 .بود کرده کنترل رو خودش

 اُری؟ کردی کنترل رو خودت االن تا جوری چه-

 .خورد گوشم به شهاب صدای اُری، صدای جای به

 دلی؟ رفت پیش طوری چه-

 .خسیسی تو قدر چه چاره،آخه بی اُری گوشی این سراغ رفتی تو باز.نبود بد-

 تو؟ بابا،کجایی خیال بی -

 کنم؟ کار چی رو( فرزاد)فری میام،شهاب دارم-

 :گفت تعجب با شهاب

 ؟(فرزاد)فری-

 :گفتم و گرفتم تر محکم رو( فرزاد)فری دست.کیه( فرزاد)فری دونه نمی که چاره بی این.دلی سرت تو خاک

 کنم؟ کار چی باهاش.گم می رو علی-

 .بره کن ولش.گی می رو علی ها-

 کنم؟ ولش که است گربه مگه چی؟ -

 :گفت و کرد پوفی

 .نگرفت خون خفه وجدانت این ولی خالفی کار توی ساله شونزده-

 .گرفت خون خفه کردم پرت از رو کیمیا وقتی وجدانم-

 :گفت و کرد پوفی.کردم می حس تلفن پشت از رو غمگینش لبخند

 (.نیست)نی مربوط ما به بقیش.پاتوق ببر رو علی-

 چی همه( پس)پَ منم ماجراعه وسط( درست)درس که اونی خدا خنگ بگه بهش(نیست) نی یکی.کرد قطع بعد و

 که هرچند.پام زیر انداختم و شکوندم رو کارت سیم.برم و دور انداختی وچِل خُل مشت یه.خدا هی.مربوطه بهم

 تهالب.عقله شرطه اُری،احتیاط قول به ولی کنه شک بهمون پلیس که بودیم نرسیده بدبختی درجه اون به هنوز

 :گفتم و کردم( نگاه)نگا علی به.بود چیزی همچین یه کنم( فکر)فرک
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 نه؟ دادن خوردت به چیزی ها اون.علی-

 :گفت و داد تکون رو سرش علی

 .بود رنگ سفید بسته یه-

 بهت لعنت.نداشتیم کاری ها بچه به ولی بودیم اونا از تر کثیف خیلی ما که هرچند.روت تو تف.فرامرز روت تو تف

 چه یگهد ببینه( بسپرم)بپسرم شهاب به باید.ساعدش روی زخم به خورد دستم که گرفتم سفت رو دستش.فرامرز

 .آورده بچه این سر بالهایی

********** 

 و کرد مشت رو دستش اُری.رفت می بندری اُری و من نداشته مخ روی و بود گرفته ضرب زمین روی پاش با شهاب

 :گفت و گرفت دهنش جلوی

 .شد حالل خونش کارش این با.فرامرز این کثیفیه آدم چه(.نگاه نگاه)نگا نگا.عه عه عه-

 :گفت و کرد نگاه بود افتاده تخت روی حال بی که علی به شهاب

 سالشه؟ چند مگه.کردیم می قاطی رو علی نباید-

 :گفت آروم و انداخت علی به نگاهی اُری

 .سوزه می براش دلم-

 بانمک ولی ریز چشای.فرفری مشکی موهای.ساله چهار فوقش فوق.بود بچه خیلی.افتاد علی روی نگام

 با پیش ساعت دو.زد می تر بچه خیلی.بود رفته آب گرسنگی و نداری از که هایی گونه و متوسط دماغ.مشکی

 سفید بسته اون اُری های حدس طبق اینجا آوردمش وقتی.شد بد حالش یهو که کرد می خدافظی ازم خوشحالی

 احتمال به که گفت می شهاب.بود کرده هضم رو همه معدش و بود شده پاره بود، توش قرص زیادی مقدار که رنگ

 بودو گرفته ضرب زمین روی پاش با شهاب.گرفتن آبغوره به بود کرده شروع موقع همون از اُری.ره می می زیاد

 فرهاد و ما های خودخواهی دست به دیگه یکی خواست نمی دلم(.نیست)نی خوب اصال حالم دونم نمی...من

 چه عوضی میثم اون دونم نمی.زد می دامن فرامرز از بیشترم نفرت به علی بد حال.خواست نمی دلم.بمیره

 .....که کرده فرک حتما.بود داده علی به رو اونا که بود کرده( فکری)فرکی

 دیده زیاد مرگ صحنه خیلی سال شونزده این توی.بیرون زدم اتاق از سریع.شد بلند علی خِس خِس صدای

 که ودب بعد دیقه ده شاید.کردم پرت رو کیمیا که وقتی حتی.رسید نمی علی مرگ پای به کدومشون هیچ اما.بودم

 .کردم نگا آسمون به.کردم فوت رو نفسم.شد بلند اُری گریه صدای

  هستی؟
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  هممون از گه می یسنا که اونی آهای.خوره می قسم سرت همیشه یسنا که اونی آهای

 ای کیی؟ خوبا؟خدای آدم خدای یا خالفکارایی ما خدای(.دیگران)دیگرون خدای یا مایی خدای هستی؟.سرتری

 وت خاطر به فقط سال شونزده این.ندارم تحمل دیگه چون.باشه ماها رو( نگاهت)نگات یا.باشی برا و دور همین کاش

 به رهب فرامرز این که کن کاری یه خودت یا.ندارم تحمل دیگه ولی.چیزا جور این و قتل سراغ نرفتم یسنا قسمای و

 روی اُری های گریه صدای.سراغش برم خوام نمی االن که نه.زدم حرفم به پوزخندی.سراغش رم می خودم یا درک

 شروع دیقه چهل هشت.شه می آروم نیم و هشت.شب دقیقه بیست و هشت.کردم ساعت به نگاهی.بود اعصابم

 و من برا البته.بود عادی واسمون( چیزا)چیا این(.دیگه)دیه خالفکاریم. شنفتن گل و گفتن گل به کنه می

 سرمه پشت شهاب اینکه احساس با...شهاب و من کار اما.بود مواد جایی جابه کار تو بیشتر اُری.شهاب

 نگا آسمون به که طور همون شهاب.خواست می قوی شیشم حس شهاب و من کار.بودم زده حدس درست.برگشتم

 :گفت کرد می

 .شده عوض نقشه گفت فرهاد-

 آدم یه جون حتما باید حاال؟ چرا ولی. کردم می تعجب شد نمی عوض اگه یعنی. شه می عوض نقشه بودم مطمئن

 اُری، خالف بر چرا نشده؟ خاموش وجدانم چرا. کردم فوت رو نفسم بیان؟ خودشون به ها این تا رفت می دست از

 تحمل رو ها زجر بدترین زندگیم سال بیست این توی که منی چرا؟ نشده؟ خاموش وجدانم بقیه و مسعود شهاب،

 مین خاموش لعنتی وجدان این چرا حاال. خواستن بقیه که اونی بشم تا کردم تحمل رو ها شکنجه بدترین. کردم

 بشه؟ تیکه تیکه هم من دل کسی هر مرگ با باید چرا شه؟

 .پیشش بریم االن گفت فرهاد -

********** 

 هر یسنا که کنه می غلطی چه جا این مردک این دونم کردم،نمی( نگاه)  نگا منصور خونه کثیف دیوار و در به

 :گفت حرص با آروم و پهلوم به زد آرنجش با محکم کثیفه،شهاب بازم کنه می تمیز هم چقدر

 توئه با دلی،فرهاد-

 :گفتم و فرهاد سمت برگشتم)!!!(ژکوند لبخند یه با سریع.شدم بدبخت!هی

 .بفرمایید-

 :گفت و رفت بهم ای غره چشم

 کردی؟ کار چی بده خوب،توضیح-

 خاصی کار.برگشتم و دادم کشتن به هم رو علی و خوردم رو پسره این مخ یکم رفتم کردم؟هیچی کار چی

 :گفتم کردم دلم توی که زری زر همه اون برخالف.نکردم
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 ...شدن نزدیک نیست ای نقشه شدن مطمئن که موقعی تا داشتیم انتظار که طور همون -

 دختر؟ یا بود شد؟پسر نزدیک کی-

 .بزن زر بعد بزنم حرف بذار.ساعته چهار و بیست حناق ای

 ور ملیش کارت و نامه گواهی و شناسنامه.پرهامه اسمش.بود ساله پنج و بیست چهار، و بیست حدود.بود پسر یه-

 .رفتم کش

 :گفت و انداخت باال رو ابروش

 .ببینم بده -

 :گفت کردن نگا دقیقه دو از بعد که دادم دستش رو نامه گواهی و ملی کارت و شناسنامه

 .بده خوب،ادامه-

 .نداره مروانه پروانه که این میثم،مثل اسم به مرده یه پیش برد منو-

 :گفت و انداخت باال رو ابروش

 نداره؟ پروانه چی یعنی-

 خدا رو( هست) هس چی مروانه پروانه این شده،حاال باطل مروانش پروانه همین گفت دونم،می می چه -

 یزندگ جا اون کنم نمی بود،فکر پوکیده جا،خونه اون رفتم بود خرابه خونه ری،یه شهر طرفای سمت داند،رفتیم

 هک اونایی از. بود اصل تریاک. داشتن می نگه رو موادا توش که بود اتاق یه جا اون.بود میثم هم دکتره کنن،اسم

 صقر شده معلوم االن که داد خوردش به چیزایی یه و کرد معاینه رو علی کم یک.بیاره گیر تونه می شاهین فقط

 .بوده روانگردان

 :گفت و گرفت ضرب زمین روی پاش با فرهاد

 .ریخت بهم رو چیز همه علی مرگ.باشیم تر جدید نقشه یه فکر به بهتره-

 کنیم؟ کار چی جسدش با -شهاب

 نداره؟ خانواده-فرهاد

 :گفتم شهاب جای به

 . ساله هشت خواهر یه فقط-

 :گفت و انداخت شهاب به نگاهی فرهاد
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 .همین.امید پرورشگاه ببرید هم رو خواهرش.بسوزونید رو جسدش -

 تعاد نتونستم ولی سوزوندن می رو مرد می کسی هر سال شونزده این توی که این با.بستم غم شدت از رو چشام

 هابش.نشم متنفر زندگیم و خودم ما،از های خودخواهی دست به اونم مرده، یکی که شنوم می وقتی کنم،نتونستم

 :گفت حسی هیچ بی

 .بشه دردسر ممکنه گه می.کنه نمی قبول رو ها بچه دیگه امید-

 :گفت و زد بشکنی فرهاد

 .خودشه-

 :گفت شهاب و من کنجکاو نگاه دیدن با

 بود؟ چی جلو،اوم،اسمش فرستیم می رو علی خواهر ما.هاست بچه با فرامرز کار -

 .الهه -شهاب

 قدر این که مردم به دن می چی اونا که بفهمه باید.مواد ساقی شه می که مطمئنم.فرامرز باند تو ره می الهه -

 .داره طرفدار

 :گفتم و کردم فوت رو نفسم شد؟ می فدا باید هم دیگه نفر یه. شد نمی باورم. شدم خیره فرهاد به تعجب با

 واس ولی.بود بنجل قاسمی مال.ارژنگ و موسوی و قاسمی واسه بود بسته تا سه.پرهام.پسره اون کیف توی -

( این)ایی تو چون.کنه می پیدا گوری کدوم(از) اَ رو موادا این نیست معلوم.بود اصل اصل موسوی و ارژنگ

 .دیدم بار سه فقط رو موادی چین هم سال( شونزده)شوزده

 .داره سر و سر کیا با مردیکه نیست معلوم.موندم کارش تو هم خودم -فرهاد

 :گفت و کرد گوشیش به نگاهی شهاب

 .بریم باید.دوازدست ساعت-

 :گفت و رفت حیاط در سمت به فرهاد

 .میام دیگه دقیقه بیست من.برید شما-

 .شد بلند پلیس آژیر صدای که گرفت دستمو شهاب

 .زایید گاومون-

 :گفتم گشتم برمی عقب به که طور همون
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 .دوقلو اونم-

 گفت و کرد ما روبه فرهاد.گرفت رو ای شماره و درآورد رو گوشیش شهاب

 .برید پشتی در از-

 چی؟ تو پس - شهاب

 .برید ها شما.میام من -فرهاد

 شنیدم رو زد می حرف اُری با که صداش.اومد سرم پشت هم شهاب و رفتم ساختمون سمت به دو با

 می تو که آره،همون بگو،آره کن،بهش گوش بهم دیقه یه...نگو،اُری بهش مسعود،هیچی بده رو نه،جسد نه-

 اهر تنها حرفاست؟ این وقت ،االن... نه میان،نه دارن پلیسا داری؟احمق سراغ بهتری بسوزونه،راه رو جسد گی،بگو

 .سوزونم می رو تو علی جای به ندی انجام رو گفتم بهت که کاری اگه اُری بین.همینه مون

 :گفت یسنا که کردم باز شدت با رو ساختمون در

 اومدن؟ چرا افتاده؟پلیسا اتفاقی چه شده؟باز چی-

 :گفت و گرفت رو یسنا دست شهاب

 .بیافته که قراره ولی نیفتاده، اتفاقی هنو-

 ...پشتی در بریم گفت پشتی،فرهاد در-

 :گفت و کرد بهمون نگاهی ترس با یسنا

 .بپریم در از باید.شه نمی داره،باز مشکل پشتی در-

 . نی مشکلی که این خو -شهاب

 ....یسنا واس نی مشکلی ما واس.احمق -

 :گفت و کرد پوفی شهاب

 .زمین زیر...راه تنها -

 که هم یسنا چشمای توی ترس.کرد می تحریک رو نداشتم اعصاب شون هوایی تیرای و پلیس آژیر صدای

 ور اسلحش و کرد باز لگد با رو زمین زیر در شهاب.بودم متنفر چشم توی ترس از همه از بیشتر.بود قوزباالقوز

 لولوخان؟زیر.باشه زیرزمین تو خواد می کی بگه نیست یکی.گرفت راست سمت به بعد و چپ سمت به و دراورد
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 به اهینگ شهاب.. کرد می پیدا راه بغلی خونه به که تونل یه گفت شد می.زیرزمین جز بود شبیه هرچیزی به زمین

 :گفت و انداخت اطراف

 .بدویید بریم تا داریم وقت دیقه دو فقط-

 که همین.من بعدش و شد خارج زمین زیر از اول شهاب.دوید می شدت به ترس از سنش اون با بیچاره یسنای

 نم به نگاهی شهاب.بیرون اومد می قلبش از که خونی و یسنا جیغ بعد و اومد تیر صدای کشیدم رو یسنا دست

 :گفت و انداخت

 .بریم بدو-

 ... یسنا اما -

 :گفت و کشید رو دستم شهاب

 .بریم باید.دلی نداریم وقت -

 :گفتم و چشام تو ریختم رو ها التماس تموم.کردم نگاه مشکیش چشای به

 ...یسنا اما-

 پراید یه که کرد باز رو حیاط در.بودیم مسعود خونه حیاط وسط درست.بست رو زمین زیر در و کشید رو دستم

 :گفت و داد پایین رو شیشه اُری.واستاد جلومون درست رنگ مشکی

 .باال بپرید -

 :گفت و کرد شهاب به رو و انداخت هم نگاهی اُری که شدم ماشین سوار

 جوریه؟ این چرا این شده؟ چی -

 :گفت و انداخت اُری به کالفه نگاهی شهاب

 .خورد تیر.یسنا-

 :گفت جیغ با اُری

 ...بیمارستان کدوم کجاست؟ چی؟-

 .منصور خونه زیرزمین.نه بیمارستان-

 :کرد زمزمه عصبانیت با

 بوده؟ احمقی کدوم کار-
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 :گفتم حس بی

 .شهاب البته و پلیسا-

 :گفت و شهاب سمت برگشت تندی با

 کشتی؟ رو یسنا تو کردی؟شهاب کار چی -

 :گفت و کرد بهم تندی نگاه کالفه شهاب

 می پیرزن اون مرگ مسئول منو خانم همین برای برگردیم نداشتیم وقت خورد تیر که یسنا.نکردم کاری من-

 .دونه

 .تره بزرگ مون همه از سال پونزده فقط چیه؟یسنا شهاب؟پیرزن چیه پیرزن -

 :گفت و کرد موهاش توی رو دستش

 .بود کرده رو عمرش که اینه کنه؟ها؟مهم می فرقی چه.سال پونزده چه.سال بیست چه.سال ده چه -

 :گفت نفرت با اُری

 هس ما پای کردبه تَلَف رو زندگیش سال بیست اون.بود سالش پنج و سی فقط اون احمق.بود کرده رو عمرش.آره -

 .نفر

 :گفت عصبانیت با شهاب

 .نکنه تلف خواست می -

 یمزندگ روز بدترین...امروز.کرد پارک گوشه رو ماشین و کشید پوفی اُری.شد ساکت خورد دهنش به که سیلی با

... منصور یا مسعود هم شاید...فرهاد...شهاب...اُری...من.کیه بعدی نفر که نیست معلوم.یسنا بعد.علی اول.بود

 .متنفر.متنفرم ازشون.کشتن رو یسنا اونا.پلیسا

 اسمت نگفتی ناراحتی؟ چرا.باشه دلسا تو اسم.جام این بچگی از.سالمه پونزده کوچولو؟من خانم چیه اسمت)

 هی روزنامه توی.دارم پسر یه من.شوهرمه منصور.بشه عصبانی فرهاد که کنی کاری نباید.یسناست من چیه؟اسم

 هم دیگه خواهر یه.بود لیال اسمش.داشتم خواهر یه من دونستی چیه؟می اسمت.توئه شبیه خیلی.زدن عکس

 ام نگه کسی.دادن منصور به زور به و من.شد چپ شون ماشین.دره تو رفتن بابام و مامان با.مردن اونا.لیلی.دارم

 اینا.نشو فرهاد مثل.نشو منصور مثل تو.نیست خوبی مرد منصور.پرورشگاه دادن می منو کاش ای.داشت نمی

 تو خواد می فرهاد.چهارسالشه مسعود.شدم عروس سالگی ده من.پسرمه مسعود.مسعود.اُری.شهاب.دوستاتن

 دلم طفق.نیستم دیوونه من.دیوونه گن می بهم همه.نشو منصور مثل.نشو فرهاد مثل.نشو کار خالف.کار خالف بشی
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 به هم دیگه یکی امروز.راستی.تولدمه روز امروز.خودم پیش.مردن خودم چشم جلو اونا.شده تنگ خواهرام برای

 .(کیمیاست.کیمیاست.کیمیاست.کیمیاست اسمش.شه می اضافه جمعمون

 .کیمیا.شد می اِکو گوشم توی یسنا صدای

********** 

 :گفت و رفت در کوره از.کردیم نگاه فرهاد به کالفگی با شهاب و اشک با غم،اُری با من

 ؟ تونه چه-

 :گفتیم حال بی سه هر

 .هیچی-

 :گفت و کشید موهایش داخل را دستش فرهاد

 .اوناست دست جسدش-

 دیگه؟ پلیساست منظورت اونا-اُری

 :گفت و رفت ای غره چشم فرهاد

 بعدش.بپان رو ما تا ذارن می مامور قبرستون بر و دور دوماه یکی تا زیاد احتمال به.کنن می خاکش هم زودی به-

 .نیست معلوم

 :گفت سریع شهاب

 داده؟ لو رو جامون کی-

 :گفت پوزخند با اُری

 .عوضی باشه؟مردک عقاب از غیر به تونه می کی-

 :کرد زمزمه مرموزی لحن با شهاب

 .شاهین هم شاید-

 :گفت و کرد تامون سه هر به نگاهی فرهاد

 .پرستو شاید-

 زیر زدن اُری و شهاب چون کردم(فکر)فرک بلند کنم فکر.دادن تشکیل رو پرندگان باغ خانوادگی،.زِکی

 :گفت حوصله بی فرهاد.خنده
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 .عقاب مونه می پَ.نیست عددی که هم پرستو.نداره مشکلی ما با شاهین-

 :گفت خنده با شهاب

 .ترسه می تا سه ما از سگ مث که اونم-

 .کردم زمزمه

 .ارتباطه در پلیسا با که یکی-

 :گفت جدی لحن با فرهاد

 .ره نمی جو یه تو آبش ملیس پلیس با عقاب-

 :گفت و کرد قطع رو حرفش اُری

 ره؟ می جو یه تو آبش پلیس با کدومخالفکاری-

 :گفت همیشه اَ تر خیال بی اُری اما.کردم خیس خودمو جاش به من که رفت اُری به ای غره چشم فرهاد

 نهمو می پَ.ترسه می ما از سگ همین عینهچ که عقابم.نیست عددی که پرستو.نداره مشکل ما با شاهین.ببین-

 کی؟

 :گفت سریع شهاب

 .فرامرز-

 :گفت و زد بشکنی اُری

 .باریکال آ-

 :گفت دقیقه چند بعد و شد خیره زمین به فرهاد

 ....که فهمیده فرامرز.یعنی-

 :گفت فرهاد سکوت دقیقه دو بعد.نخودچی معمول طبق که منم.دادن تکون سری شهاب و اُری

 .فرامرز باند تو فرستیم می رو الهه پس.خب-

 :گفت و انداخت باال رو ابروش شهاب

 باند؟ تو ره نمی دلی یعنی-

 :گفت و کرد دراز رو پاهاش اُری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرDENIRA(DELSA -98( اول جلد)مافیا ملکه رمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

43 

 

 .نست مشکلی که میاره در بازی منگول دلی عین جاها بعضی فقط.باهوشیه دخی الهه-

 :گفت که رفتم بهش ای غره چشم

 .گم می راس خو-

 :گفت و داد تکون سری فرهاد

 .حله اینم قضیه پَ-

 :گفت بریده بریده.شد اتاق وارد نفس نفس با مسعود و شد باز اتاق در

 .اومدن خواستید که نفری دو همون.آقا-

 :گفت که زدیم زل فرهاد به شَک با تامون سه هر

 چیه؟ باز-

 :گفتم اعتمادی بی با

 .خان فرهاد پرسید شما از باس.واال دونم نمی-

 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش اُری.شدم ضایع که گذشت ازم توجه بی فرهاد

 .زنه می مکشوک این-

 :گفت و داد تکون سری شهاب

 .موافقم باهات متاسفانه.بگم باید-

 گفتم و شدم بلند جام از

 .فوضولی رم می من-

 گانی.بیاریما در بازی آرتیست اومدیم بار یه ما حاال.خدا هی.ندیدم رو کسی گشتم هرچی ولی.بیرون اومدم اتاق از

 همین واسه.زدم رو سکته شیک خیلی گرفت قرار شونم روی که دستی با.کردی مون یخ رو سنگ جوری چه

 :گفتم و توهم رفت اخمام مسعود دیدن با.نکنه غلطا ازاین دیگه تا طرف گونه تو زدم محکم یکی آرنج با و برگشتم

 تو یکی بینی می وقتی که نداده یاد بهت ننت مگه.کنن می وجود احضار جوری این.احمق سرت اون تو خاک-

 .بگی چیزی اوهومی اهمی یه فکره

 گفت و شد بلند جاش از.یسنا چاره بی.کردم توهین هم خدابیامرز یسنای به شیک خیلی
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 هک کسایی نه.فکرن تو که کسایی برای فقط مورد این اما.بکنم وجود احظار جوری چه که داده یاد بهم چرا،ننم-

 .کنن می فوضولی دارن

 گفت و کردم اخمی.مردک روحت تو.بشم خشک تا کرد پهن و شست منو تر شیک خیلی

 .برم خوام می کنار برو حاال.بابا برو-

 گفت و جیبش تو کرد رو دستاش خیال بی

 .برو دراز،بفرما باز،جاده راه-

 گذشتم کنارش از.واال چیزیه خوب هم خجالت.داره هم زبونی چه.واه واه خودمونه؟واه خجالتی مسعود همو این! وا

 .اتاق سمت رفتم سرعت با و

******************** 

 .کنه می غلطی یه داره خودم جان به -شهاب

 :گفت و کرد پرت طرفش به رو بالشت حوصله بی اُری

 کنه؟ می غلطی چه داره که چه ما به.داداش خیال بی-

 :گفتم و کشیدم سرم روی رو مسافرتی پتو

 .خفه-

 و کشید دراز کنارم هم اُری.رفت اتاق سمت به و خندید ریز شهاب.شدم خفه صورتم به بالشت محکم برخورد با

 :گفت

 .رسوندیم شب به رو دیگه روز یه باز.هی-

 .دادیم دست از رو نفر دو روز یه تو-

 .یسنا و علی-

 :گفتم و برگشتم سمتش به

 اُری؟ نشدی ناراحت واقعا تو یعنی-

 :گفت و داد تکون سری

 نذاشت،خوب،سنی بینمون کرد،فرقی بزرگ مسعود عین رو وشهاب من دونی،یسنا می چرا،خو...بخوای راستشو-

 .شد راحت مرد.کنی می زندگی تر راحت کنی فرک بهش کمتر بخواب،هرچی بگیر خیال، بی اصال. نداشت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرDENIRA(DELSA -98( اول جلد)مافیا ملکه رمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

45 

 

 اُری مثل من.کردم نگاه سقف به.شد بلند خروپفش صدای بعد دقیقه دو و گذاشت سرش روی را بالشت بعد و

 دو رو ما خواستن می که اونایی از.پلیسا از.گرفتم دل به کینه ازشون.ایم کینه من.شد راحت مرد بگم که نیستم

 لندب جام از اومد می بیرون از که پچ پچ صدای با.رسید دستشون یسنا جسد ولی پلیسا به بدن تحویل دستی

 رفتم.ندارم شانس که من.هی.نشنیدم هیچی چسبوندم دیوار و در به گوشمو هرچی اما.رفتم در سمت به و شدم

 .خوابیدم و سرجام

********* 

 :گفت و خالی بشکه به زد محکم سنگ با اُری

 .نگرفتم که من-

 :گفت و کشید موهاش توی دست کالفه شهاب

 .عقاب سروقت بریم باید فردا گم می دارم گم؟ می فیثاغورس رابطه دارم مگه دِ-

 :گفت و بشکه به زد سنگ با دوباره اُری

 .نگرفتم رو ری می داریم چرا که این.گرفتم که اونو-

 .یانه بوده عقاب کار ببینیم باید -

 :گفتم من و خنده زیر زد اُری

 آره هگ می اونم فرستادی؟بعد رو پلیسا عقاب،تو هی گیم می بهش.عقاب پیش ریم می ما که برفرض.شهاب ببین-

 اوستا؟ آوردی گیر یابو مگه.کردم خبر رو پلیسا من.جون شهاب

 :گفت خندید می که طور همان اُری

 شنفتی؟ رو جوابت-

 :گفت و نشست جلومون شهاب

 تعقیبش برم زده سرم به کم کم که زنه می مشکوک اینقدر روزا این که بکنیم؟ها؟فرهاد غلطی چه گید می خو-

 .دیگه مونیم می تا سه ما پس.بدتر اون اَ که مسعودم.کنم

 .بشکه سمت کرد پرت محکم و برداشت سنگ یه دوباره اُری

. هد نمی جواب بزنیم حرف هست که ای دیگه پرنده هر و پرستو و شهاب و عقاب با بریم که این.شهاب ببین -اُری

 و داد ها پرنده این وقت سر ریم می االن.بکنه حسابی و درست فکر یه فرهاد تا جات سر بشین بگیر.من برادر
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 قدیم از داداش؟ها؟ بریزی سرت به خاکی چه خوای می موقع اون.نبود اینا کار میاد در گندش فردا کنیم می بیداد

 .درافتاد نباس جماعت پرنده با گفتن

 هب نامعلوم جای همون از بلندی آخ صدای که نامعلومی سمت به کرد پرت محکم و برداشت دیگه سنگ یه دوباره

 :گفت و کشید صدا سمت به مرغ مثل رو گردنش اُری.رسید گوشمون

 .ببخشید -

 :گفت و گرفت ضرب زمین روی پاش با شهاب

 ؟چی آوردن باال گندی یه باز چی؟اگه ریختن دیگه نقشه یه اینا باز اگه.نرفتیم که این فرض بر.خب خیلی-

 :گفت و شد بلند جاش از اُری

 .کنی می داری هم رو دیگت سال صد حساب تو.بابا ای-

 :گفت شهاب که رفت اتاق سمت به بعد

 .ما ریلکس خانم از اینم.بیا-

 :گفتم و کردم جیبم توی دستامو

 .نباشه( پرستو و شاهین و عقاب)جونورا و جک اون کار اصال شاید.گه می راست اُری.شهاب ببین-

 :گفت و کرد پوفی شهاب

 باشه؟ تونسته می کی کار پس-

 :گفت و بیرون اومد آب لیوان یه با اُری

 وسا ببینیم کنیم صرب باس همین واس.ریخته بی نَمه یه وعضیت االن.دونه نمی کس هیچ.اوستا دونم نمی من-

 .گه می چی کریم

 .شدیم بلند جامون از فرهاد صدای با

 :گفت و انداخت ما به نگاهی فرهاد.بودن فرهاد بغل درس پسر و دختر کین؟دوتا اینا! وا

 .بگیرید رو کار گوشه یه دن می یاد شما به هم تا سه این.ها بچه خوب-

 :گفت و کرد ما به رو فرهاد.ملوسن چه! الهی.کردم دختر دوتا به نگاهی و کردم پوفی

 .بیاید هم شماها-

 :گفت فرهاد که افتادیم راه اردک جوجه همین عین دنبالش
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 .خودتون عین بشن تا سه این خوام می-

 :گفت و زد پوزخندی اُری

 .برگرد دیگه سال بیست برو.باش-

 می آویزونت پا از وگرنه گیره بهت کارم که حیف گفت می خودش با حتما.رفت اُری به ای غره چشم فرهاد

 :گفت و انداخت بهمون نگاهی.کردم

 .گرفتید.مهمن ها پرنده او برا خیلی نفر سه این-

 :گفت و زد پوزخندی شهاب

 .هه.ما سراغ اومدی چی واس بگو پس-

 :گفت و کرد فوت رو نفسش فرهاد

 اَ رو خودشون گیلیم بتونن کنید کاری یه.بهتون سپردم رو ها این برمین و دور آدمای ترین زرنگ شماها چون-

 .رم می منم.شهاب تو با پسره.اُری و دلی با دختره دوتا.بکشن آب

 :گفت سریع شهاب

 چی؟ جونورا و جک اون تکلیف پَ-

 :گفت و کرد ریز چشاشو فرهاد

 .فرامرزه کار.نبوده جونورا و جک اون کار.دراوردن رو آمارش دادم-

 :داد ادامه فرهاد.داد تکیه دیوار به و کرد پوفی شهاب

 حدس.مسعود به بده رو پسره اون مدارک فردا دلی.راستی آها.دارم سراغ توپ نقشه یه هم اونا برای که هرچند-

 .قالبین مدارک زنم می

 !برگردونم بهش رو مدارک نکرد اصرار اصال پسره دیدم.شانس خشکی به هی

 :گفت که دادم تکون سری

 .زنن می مکشوک نَمه یه.باشه بهشون تون حواست.پیششون برید حاال-

 :گفت و کرد جیباش تو دستاشو شهاب.رفت بیرون سمت به فرهاد و گفت ای باشه اُری

 .شد اضافه بهش نفرم سه این.بود کم خودمون دردای-
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 وا گریه شدت اَ چشماش دخترها از یکی.افتادم راه سرش پشت.شون سمت رفت دوتا ما از تر خیال بی اُری اما

 سمت رفت حرف بی شهاب. شد مُچ مسعود با سریع خیلی که هم پسره.بود گرفته قیافش هم یکی اون.شد نمی

 .سمتش رفت و انداخت کرد می گریه که دختره به نگاهی اُری و اتاق

 آتیش جلوی دستامو.نشستم بود شده پوسیده تقریبا که قدیمی درخت تنه یه روی دیگه دختر اون کنار منم

 :گفت که کردم پوفی و گرفتم

 .همکاریم پس-

 :مگفت و کردم کنترل رو خندم.اوستاییم شاگرد بگه بهش نی یکی.کرد نگام تعجب با که خنده زیر زدم! زِکی

 .نگی بگی اِی-

 گفت و انداخت بهم نگاهی

 .ام یگانه من-

 :گفتم و کردم جیبم توی دستامو.اسمی چه اوه.یگانه

 .تو بریم.سردمه یکم من-

 مرفت.زور به اونم بود سرشونم جای تا.بود جالب مون قدی اختالف..واستادم کنارم ترسش از که شدم بلند جام از

 .شدم وارد و کردم باز رو اتاق در.بود اُری و من برای که اتاقی سمت

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی

 .گرمه اینجا قدر چه-

 :گفتم و بستم رو در

 .کن کمش گرمته اگه.روشنه بخاری-

 :گفت و نشست بخاری کنار

 چیه؟ اسمت-

 .دلی-

 :گفت گیجی با

 دلی؟ نوشته شناسنامت تو واقعا؟یعنی-

 :گفتم و دراوردم رو رنگم مشکی بافت.تره گیج هم پرهام و من از این.خدا هی
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 .دلسا نوشته شناسنامم تو نه،-

 :گفت که نشستم روش روبه

 .خوشگله اسمت چقدر-

 می نگاه شومینه های شعله به عشقشون با ملت.... هی.شدم خیره بخاری های شعله به و دادم تکون سری

 گانهی.یسناست بچگی زمان مال که بخاری های شعله به.شومینه های شعله به نه اونم.خنگ دختره این با من.کنن

 :گفت آروم

 چیه؟.دوستت اون اسم-

 .اُری-

 :گفت شده درشت چشای با

 اُری؟اسمه؟-

 :گفتم و کردم جین شلوار توی دستامو.کن عطا خدا،صبر هی

 .اسمشه مخفف.نه-

 :گفت و برداشت زمین از رو کوچیکی بالشت

 چیه؟ اسمش-

 :گفتم و شدم خم سمتش به

 بهتره همین واسه.شه می ناراحت کنی نمی هم رو فکرش حتی که چیزی از.داره خاص اخالق یه اُری.دونی می-

 .بپرسی اَخودش

 :گفت و داد تکون سری

 چیه؟ ما کار-

 . کارا خیلی-

 :گفتم و چونم زیر گذاشتم رو دستم.باشه ورا این مال خورد نمی بهش.کردم صورتش به نگاهی

 اینجا؟ اومدی چی واس تو-

 :گفت و کشید آهی
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 که بابام.کارا طلب دادیم داشتیم پول هرچی هم ما.کرده فوت وقته خیلی که هم مامانم.شد ورشکست بابام-

 یم زندگی کجا نیست معلوم و رفت.داره پسر یه و دختر یه که نکرد فکر این به هم اصال.کرد فرار اولی روز همون

 ازمون عوضش در و داد رو کارا طلب پوالی فرهاد آقا.شد آشنا فرهاد آقا با یاسین جوری چه دونم نمی.کنه

 .کنیم کار براش و جا این بیایم که خواست

********** 

 :وگفت انداخت بهم نگاهی یگانه

 چیه؟ کارمون بپرسم شه می-

 .گم می بهت راه تو-

 بهتر هیچی از باز. کردم دستم رو نداشت دستام کردن گرم برای جایی دیگه که هایی کش دست با دستامو

 مانتوی و مشکی لی شلوار.ساده ساده.کردم نگاه تیپم به.انداختم سرم روی رو نخی ساده رنگ مشکی شال.بود

 .مشکی

 هب ای دیگه مانتو که هرچند.بپوشم ای دیگه رنگ خواست نمی دلم اصال و بود گذشته یسنا فوت اَ روز دو درست

 یمورزش کفش و کردم لیم شلوار جیب توی رو دستام.پرید خونه اون واسه پوالم همه.نداشتم آبی مانتو یه از غیر

 :گفت و ایستاد کنارم یگانه.پوشیدم رو کرد می رو عمرش داشت یواش یواش که رو

 چنده؟.ها بلنده خیلی قدت-

 .دونم نمی-

 :گفتم و کردم نگاه بلندش پاشنه های کفش به

 .یگانه کنی عوض رو تیپت بهتره-

 چی؟ واسه-

 انتوم یه تونی می اگه.بدویی کفشات با بتونی نکنم فکر و بدوییم جاهایی یه ممکنه چون.گم می خودت برای-

 .بپوش ساده

 صبح از که بود عادتش دختر این.  کردم حرکت اُری سمت به و اومدم بیرون اتاق از.شد اتاق وارد و گفت ای باشه

 .سگ بوق تا شه بیدار خون خروس

 رفیق؟ خبرا چه-

 :گفت و کرد پوفی
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 خبر؟ چه تو.خبر بی.هی-

 .ندارم رو پیزه ریز کارای حوصله.که دونی می.بدم یاد بهش رو کارش برم خوام می-

 :گفت و خندید

 .دونم می خوب آره-

 :کرد زمزمه آروم بعد

 .ده می انجام ریکس پر و خطرناک کارای همیشه ما ملکه-

 :گفتم و کردم پوفی

 .کنه می آویزونم پا از.کنم می غلطی چه دارم ببره بو مسعود کافیه فقط.اُری باش ساکت-

 :گفت و داد تکون سری

 نداری؟ خبری شهاب از(.هست)هس حواسم.اوکی-

 :گفتم و انداختم باال رو هام شونه

 .دیگه رفته پسره اون با حتما اونم.بابا نه-

 :گفتم سریع یگانه دیدن با

 .اومد-

 :گفت و انداخت یگانه به نگاهی اُری

 چیه؟ اسمش-

 چی؟ دختره اون اسم.یگانه-

 .مژده-

 :گفتم و دادم تکون سری

 .یگانه بریم.رفتم من.خوب خیلی-

 :گفت و رفت اُری سمت به یگانه

 .خانم اُری سالم-

 :گفت تعجب با یگانه که خنده زیر زدیم
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 شده؟ چی-

 :گفت بریده بریده اُری

 .بود باحال خیلی.خانم اُری.خنده از مردم.وای-

 :گفت دلخوری با یگانه

 .چیه اسمتون دونم نمی که من خوب-

 :گفت خنده با اُری

 .ارکیده-

********** 

 :گفت و کرد جیبش توی رو دستاش یگانه

 .باشه سرد هوا داشتم استرس.خوبه هوا امروز خداروشکر-

 :گفتم و برگشتم سمتش به.سالم گوش دوتا البته و.بده صبر شوهرش به خدا.کردم پوفی

 قاط یکم مقابل طرف شه می باعث چون.نزنیم حرف ها عملیات موقع که اینه قانونامون از یکی.یگانه دونی می-

 گرفتی؟.بزنه

 رو دستام دوباره و دادم ماساژ سرمو.شد وساکت فهمید شکر رو خدا.کن زِر زِر کمتر گفتم بهش محترمانه خیلی

 خونه همین اَ یکی تو هم ما شد می چی.خدا هی.خوردم می افسوس خونه هر دیدن با.لیم شلوار جیب توی کردم

 و کرد جیبم توی رو دستم.تره اونور خونه ادوت.آها.کردم کاغذ به نگاهی و کشیدم نفسی اومدیم؟ می دنیا به ها

 :گفتم

 .بینی می رو سفیده خونه اون-

 :گفت خوشحالی با

 .خوشگله همون.آره-

 :گفتم و دادم تکون سری

 می رو بسته پایین گی می باال بیا گفتن اگه.اومدم فرهاد طرف از گی می.زنی می رو شون خونه زنگ ری می-

 هک بهت رو تومن صد سی.باشه تومن صد سی باید نره یادت.بشمار رو پول.بده رو پول گی می بهش اومد هرکی.دم

 .توشم من پارکه یه کوچه سر.بغلی کوچه ری می و دی می بهش رو رنگ مشکی بسته این داد
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 :گفت و کرد نگام شده درشت های چشم با

 .ترسم می من-

 :گفتم حوصله بی

 ؟ کنی رفتار جوری این کارت آخر تا خوای می نکنه.باهم رفتیم بار دختر؟سه ترسی می چی از-

 کوچه که هم هاشون کوچه ماشااهلل.کوچه سر برگشتم منم و رفت راه رنگ سفید خونه سمت به ترسیده

 و دمز نیمکت دسته روی ضربه تا سه بعد..گرفتم ضرب زمین روی پام با و نشستم نیمکت روی.راهه نیست،بزرگ

 مانداخت چپم پای روی رو راستم پای.کشیدم جلو بعد و بردم عقب رو شالم.کشیدم ایم قهوه موهای توی رو دستم

 :گفت و اومد بهراد دقیقه دو بعد.گرفتم ضرب زمین روی باز و

 .کشید طول کارم یکم شرمنده.سالم-

 :گفتم طعنه با و انداختم بهش نگاهی

 .بهراد آقا داریم عادت کردناتون دیر این به ما-

 :گفت و کرد آرومی خنده

 .نزن طعنه-

 :گفتم و دادم دستش به رو رنگ مشکی بسته

 .کنه آماده رو خواست فرهاد که رو وسایلی بگو هم بهمن به.بگیر بیا-

 گفت و داد تکون سری

 بیارم؟ کجا.حاضره وسایل-

 .دیگه خونه ببر-

 :گفت و خندید

 خریدی؟ رو خونه باالخره-

 :گفتم و دادم تکون سری

 .باالخره.آره-

 روی سرم پشت رو دستش بهراد.کردم جفت کنارهم آدم بچه عین پاهامو و کردم لیم شلوار جیب توی دستامو

 :گفت و انداخت نیمکت
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 چیه؟ جدیدت نقشه-

 :گفتم و زدم مرموزی لبخند

 رو؟ خوبی نه کنم می فراموش رو بدی نه بودم گفته بهت-

 .:رفت هم توی گیجی و تعجب شدت از اخماش

 منظور؟-

 .لبم روی اومد مرموز لبخند دوباره

 بودن؟ کی دونی می بمیره یسنا شدن باعث که کسایی-

 :گفت و انداخت بهم نگاهی

 شاهین؟ و عقاب-

 .فرامرز.بابا نه-

 :گفت و خندید

 .شه می هار داره خیلی-

 :گفتم و زدم گره هم توی رو دستام

 داره؟ حرف سه رام کلمه مثل هار کلمه-

 .گیرم نمی رو خب؟منظورت-

 .فهمی می دیگه وقت چند.کن ولش -

 :گفتم و کردم نگاه چشاش به.شد بلند هم بهراد که شدم بلند جام از

 .همکارن فرامرز با هم پرستو دختر و عقاب پسر.راستی-

 :گفت تعجب با

 .ترسم می فرامرز این از نَمه یه-

 .اومد راه کنارم هم بهراد و رفتن راه به کردم شروع

 ایلوس بگو بهمن به.فرامرز خیالِ بی خوب.گرمه قوی منبع یه به پشتش فقط.نیست عددی هیچ اون.نترس ازش-

 .دستاته توی که هم پولش.کنه آماده رو
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 :گفت و خندید

 .ملکه خداحافظ-

 کج رو سرم

 :گفتم و کردم

 .خداحافظ-

 االح تا من که کم اونقدر.باشه بلند خیلی قدشون من از که کسایی شد می پیدا کم خیلی یعنی.بودیم قدم هم

 .برگشتم سمتش به یگانه صدای شنیدن با. کردم نگاه رفتنش راه به.ندیدم

 .شد انجام-

 :گفتم و کردم نگاه بهش

 .خوبه-

 :گفت و کرد جیبش توی رو دستاش

 .گرفت تحویل خونش کار خدمت-

 .نیست مربوط ما به دیگه اونش -

 بود؟ کی پسره اون -

 .نیست مربوط تو به -

 :گفتم و کردم پوفی.داشت هم حق.خورد جا

 .بهتره باشی خودت الک توی هرچقدر.یگانه باشه خودت کار توی سرت بهتره-

 :گفتم و نشستم نیمکت روی

 .میاد دیگه یکی دقیقه چند.بشینیم جا این یکم بهتره-

 قهدقی چند تا دیدمش وقتی.زِکی بود گفته جن به بود دختره یه.شدم مردم زدن دید مشغول منم و گفت ای باشه

 .کردم نگاه بود کنارش که پسره به.واقعیه دختره نه دیدم کردم دقت یکم اما.فتوشاپه دختره که کردم فکر

 از نباید مرد که رسیدم حرف این معنی به تازه.پسره چاره بی.کشید می موهاش به هی رو دستش کالفه پسره

 که شده اشتهک های گونه.بگو شتر هیکل نگو لب که لباشم.بود برنزه که پوستش.کردم نگاه دختره به.بترسه هیچی

 نمی دیده بود کشیده چشم خط بس از که چشاشم.بود کرده دختره این روی رو عملش اولین جراحش مطمئنم
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 یم بزنه پلک هم سر پشت بار چند اگه بودم مطمئن که بود بلند قدر این مصنوعیش مژه.نه یا داره چشم که شد

 .کنه پرواز تونه

 .کن نگا رو زمونه دوره خدا، هی

***************** 

 فتر می خودش دوم هفته از و گشتیم برمی و رفتیم می باهم هفته یه.گذشت می یگانه و من آشنایی از هفته سه

 بره تنهایی نداره حوصله گفت می خودش.گشت برمی و رفت می مژده با ارکیده ولی.رسیدم می کارام به منم و

 و مسعود با هم شهاب.بود ساکت و آروم مژده زد می حرف خیلی که یگانه برخالف.رفت می مژده با همین واس

 پسر قرارِعجیبِ طبق.زدن می چوب با رو( پرستو و شاهین و عقاب)ها پرنده سیاه زاغ رفتن می روز هر پسره اون

 کاسه یه توی شون دست فرامرز اون با ها پرنده که شدیم مطمئن و شد برطرف کامال شکمون فرامرز با عقاب

 برای و.کنم پیدا رو بشه هار فرامرز، شده باعث که قویی منبع بفهمم بتونم که داد فرصت هفته یه بهم فرهاد.ست

 ادفره با شریکی که شهریار به نزدیک منظقه یه تو خونه یه فرستاد منو نفهمن مسعود و مژده و یگانه که این

 دقت.متری نود نقلی خونه یک.هستم خونه داخل هم االن و.ماموریت برم خوام می که گفتم هم همه به.خریدیم

 هشبان های تالش تموم( بگیرم نو ندارم پول که من.دومه دست)وسایالیش تموم با خونه این.نقلیه چقدر کنید

 لب و شه می درصد نه و نود کی ببینم تا پام می رو تاپ لب چارچشمی هم حاضر حال در.ساله شونزده این روزی

 ان می تاپ لب به نگاهی یه دور هر با.چرخوندم پام با رو چرخون صندلی و کردم پوفی.شه می هک فرامرز تاپ

 یغج تاپ لب صفحه دیدن با.تره کند حلزون سرعت از که هم نت سرعت المصب.کردم می باال بلند پوفی و داختم

 ،خوب،قدم.گفتم خودم به ایولی.شد هک دقیقه هشت و چهل و ساعت دو بعد تاپش لب باالخره.کشیدم بلند

 .عقاب پسر گوشیش روی گذاشتن شنود.بعدی

************* 

 و کردم پوفی.شدم رو روبه اُری قیافه با که کردم باز رو در.رفتم در سمت به و شدم بلند جام از در زنگ صدای با

 :گفتم

 .شد پیدات تو باز-

 :گفت و زد کنارم

 .رسوند سالم هم خوبه،مژده هم خوبه،شهاب هم چطوری؟یگانه تو.خوبم منم.سالم-

 :گفتم و بستم رو در

 کردی؟ پیدا کجا از رو جا این-

 :گفت و کرد اشاره سرم به دست با
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 .گفت بهراد.آجی بندازی تر باال رو کالت باس-

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی

 .نقلی بودی گفته توکه.ناقال ای-

 :گفتم و خندیدم

 .متره نود فقط-

 :گفت و کرد پرت مبل روی رو خودش

 چند؟-

 .صد سی-

 :گفت و کشید سوتی

 نه؟ داده فرهاد-

 .من پنجاه. فرهاد پنجاه و دویست-

 .شد بلند جیغم که گذاشت میز روی رو پاش و گفت آهانی

 .کردم تمیز رو میز االن همین.ببینم بردار پاتو-

 :گفت و کرد نگام شده گرد چشای با ارکیده

 گرفته؟ گازت مگه چته؟سگ.بابا خوب-

 .گرفتی گازم تو ولی.نه سگ-

 :گفت و کرد پوفی

 بلوریت؟ لحجه اون کو پس.عجیبه؟ حرفی می آدم عین-

 :گفتم و نشستم مبل رو

 .نیومده تو به فوضولیش -

 :گفت و خندید

 .مرسی -

 :گفتم و زدم گره توهم رو انگشتام
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 اینجا؟ اومدی چی واس تو.بگو.خب-

 :گفت و چرخید سمتم به

 .افتاد عجیب اتفاق یه امروز-

 :گفتم و شدم خم سمتش به

 خب؟-

 گفت و چرخوند دهنش توی رو آدامسش

 می اونا که هم انگاری.یگانه و مژده پیش.نه که ما پیش البته.پیشمون بود اومده پسره یه.جمالت به خب-

 ودب زده هم تیپی یَک.بود پاش زیر اونا هست؟از بلندا شاستی ماشین این از.بودا توپ وعضش پسره.شناختنش

 اما.رهب بعد و بزنه بهشون سر یه بود اومده.اشونه پسرخاله گفت هم یگانه.رفت بعد و حرفید باهاشون یکم.ناکس

 .نکردم باور من.دونی می

 :گفتم و کردم نگاه بهش

 چی؟ واس-

 ها؟.ها اون پیش ره نمی چی واس پس داره پولداری خاله چین هم اگه.خنگول آخه-

 چه؟ ما به اصال.دارن باهم مشکلی یه شاید خو-

 :گفت و کرد جیبش توی رو دستش

 فرهاد.خورده مشام به پلیس بوی جدیدا گفت می هم کِرکِر اصغر.دارم شک هم خعلی.دارم شک ها این به من-

 ردو یکم باس گه می فرهاد.ریخته بهم خعلی وعضیت.نشده تموم کارت ببینم تا اینجا بیام که فرستاد منو

 .کیه دست دنیا بفهمن تا بچرخونیم خودشون

 گفتم و گرفتم گاز رو لپم

 .هکیدم رو تاپش لب دقیقه هشت و چهل و ساعت دو بعد باالخره چی؟من فرامرز کار پس-

 گفت و انداخت میز روی رو پاش دوباره ارکیده

 کنم؟ چیکار گی می -

 :گفتم و کشیدم پوفی

 .بده نشونم حل راه یه حداقل -
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 :گفتم و زدم پاش رو محکم بعد

 .تو با دونم می من میز رو بزاری رو پات دیگه بار یه-

 :گفت لب زیر و گفت آخی

 .رستمه که،گرز نی دست.مرده ذلیل.دختر شی ذلیل الهی-

**************** 

 (شخص سوم)

 :گفت نمایشی استرسی با و گرفت ضرب ماشین فرمان روی را انگشانش

 .خدا به دن نمی رات.نرسی جلسه به نکنه وای-

 :گفت و کرد قالب هم در را دستانش دریا

 .اللی گن نمی نزنی حرف تو-

 :گفت و کرد نگاه ماشین ساعت به

 .بعد سال برای بمونه.گذشته جلسه از دقیقه ده.کن نگاه.شو خیال بی دریا-

 :گفت جیغ با دریا

 .زنی می حرف خیلی-

 :گفت و کرد آرام ای خنده

 زنی؟ می چرا.بابا باشه-

 :کرد زمزمه دریا

 .نداره زدن بچه-

 :گفت حرص با دریا و کرد ای خنده

 .شما می غیرتی.ببینم نخند.امروز شدی خنده خوش چه-

 :گفت و کرد کنترل را اش خنده

 .باشه باشه-

 :گفت و کرد پارک حوزه جلوی
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 .خانم بفرمایید-

 :وپرسید کرد حوزه در جلوی به نگاهی دریا

 تو؟ هنوز نرفتن اینا چرا پس-

 :وگفت انداخت ساعت به نگاهی

 .شه می دیرم داره من جان دریا-

 :گفت و شد پیاده ماشین از دریا

 .داداشی خداجافظ.باشه-

 کرد زمزمه

 .آجی خداحافظ-

 ریاد عکس دیدن با. برگرداند عقب به ساعت نیم و برد ساعت سمت به را دستش.دراورد حرکت به را ماشین بعد و

 :کرد زمزمه و کرد ریزی خنده اش گوشی روی

 .رادین حالله خونت که آخ.فهمید-

 .رسید گوشش به دریا حرص پر صدای که کرد برقرار را تماس

 نه؟ بیام دیگه سال برم شم خیال بی رو امسال که-

 :گفت و زد در آن به را خود رادین

 صبح که گیری می یاد هم کنی می پیدا درسا روی بیشتری تسلط هم.خونی می بیشتر سال یه تازه.دلم عزیز آره-

 .شی بیدار زود

 :گفت جیغ کمی و حرص با دریا

 .نیاد سمتت دختری هیچ دیگه که زنمت می آنچنان کنم پیدات اگه خدا به.رادین-

 :گفت و خندید

 .منتظرم.داری که رو خونم آدرس-

 :گفت لب زیر و خندید.کرد قطع را تماس بعد و

 .بودا عصبانی خیلی ولی-
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 حرکت آسانسور سمت به و زد را ماشین ریموت و بست را در.شد پیاده و کرد پارک برج پارکینگ داخل را ماشین

 که بود عجیب. شد وارد آسانسور ایستادن با.کرد درست تنش روی را کتش و کرد مرتب را موهایش کمی.کرد

 عارتفا از.نشود خیره است پایش زیر که شهری به و کرد سعی و زد را دو و بیست طبقه دکمه.بود خالی آسانسور

 همیشه.شد می الزم قند آب که بود وقت آن. برود باالتر زمین سطح از متر یک بود کافی.ترسید می شدت به

 تفو را نفسش آسانسور ایستادن با.دیگر دارد ضعف نقطه یک هرکسی اما.بود دوستانش و ها بچه تمسخر مورد

 آدم.کرد می بش و خوش او با دید می که را هرکسی راه در و رفت دفتر تسم به.آمد بیرون آسانسور از و کرد

 وجه باشد مغرور مردم با اگر.است خودش نابودی باعث غرور که بودند داده یاد او به پدرش و مادر.نبود مغروری

 که فتگر یاد همین برای.ندارد دوست را خودخواه و مغرور های آدم کسی هیچ.کرده خراب ها آن پیش را خودش

 سواستفاده او از بخواهند و بشوند سوارش که نبود مهربان هم قدری آن اما.است خودش با جنگ تکبر و غرور

 .بود خودش او. کنند

******************* 

 :گفتم و کردم جیبم توی دستامو

 مطمئنی؟-

 :گفت و شد خیره نیمکت به( ارکیده)اُری

 .بریم باید(.دلسا)دلی خرابه وعض-

 بود داده آتو فرامرز.بود شده درست چیز همه که االنی همین درست.بریم باس.گرفتم ضرب زمین روی پا با

 :گفت و کرد نگاه اُری به شهاب.دادن انجام رو خونه کارای بهمن و بهراد.دستم

 .ترکیه بعد.تبریز ریم می-

 پول؟ کدوم با -اُری

 :گفتم من و کرد سکوت شهاب

 .گیریم می رشوه فرامرز از هم نمه یه.وسایلش با.فروشیم می رو خونه-

 :گفت عصبی شهاب

 . ما کار تو گرفتن رشوه-

 .ست معرکه پس کالمون نَجُنبیم اگه.شهاب خط ته رسیدیم دیگه ما-

 :گفتم و کردم آروم رو صدام. زد نمی پر پارک توی پرنده تقریبا. کردم نگاه اطراف به و گرفتم نفسی

 .خو کنیم می پا و دست کاری یه جا اون.ترکیه ریم می و کنیم می دالرشون.شه می صدتایی سی حداقل-
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 :گفت و برگشت سمتم به اُری

 کنیم؟ هک رو نفر چند بانکی حساب طوره چه-

 :گفت و خندید شهاب

 راحتیه؟ همین به مگه. شدی دیوونه-

*********** 

 (شخص سوم)

 .والدین اهلل و رحمت و علیکم و اسالم-

 :گفت و گرفت باال را سرش رادین

 شد؟ پیدات تو باز-

 :داد جواب و آمد باال ها پله از آرام های قدم با دنیا

 .مامانمه خونه -

 :گفت و کشید نفسی رادین

 .نیست خوب حالش داده بد رو کنکورش.دریا پیش برو-

 :گفت و داد تکون سری دنیا

 .حرفید تلفنی باهام.شنیدم آره-

 :گفت جیغ با و آمد بیرون اتاق از دریا

 کو؟ خاله جیگرای.دنیا-

 :گفت ترسیده دنیا

 پری؟ می ها ندیده جن این مثل چته-

 :گفت دنیا به توجه بی دریا

 کوشن؟ خاله جیگرای-

 :گفت و کرد پوفی دنیا

 .سهرابن پیش پایین-
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 :گفت و برگشت رادین سمت به دنیا.رفت پایین و خورد لیز ها نرده از دریا

 نبود؟ خوب حالش االن-

 :گفت و خندید رادین

 .کنه می جادو قلوهات دو -

 :گفت و کرد نازکی چشم پشت دنیا

 .طور همین هم مامانشون-

 :گفت تمسخر با رادین

 .لعنت منکرش بر-

 در.ترف تاپ لب میز سمت به و شد اتاقش وارد. داد تکان "بابا برو" اشاره به را دستش و رفت پایین ها پله از دنیا

 داخل را دستش و بست را تاپ لب در ساعت نیم از بعد.شد هایش ایمیل خواندن به مشغول و کرد باز را تاپ لب

 سمت به و گذاشت رنگ ای قهوه های پارکت روی را پایش و شد بلند جایش از. کشید رنگش مشکی موهای

 سال که آرامشی. داد می آرامش او به باغ سبز رنگ. نگریست باغ به قدی پنجره از. کرد حرکت قدی های پنجره

 .بود برگدانده روی او از بود ها

********** 

 :گفت و کرد دنیا به رو و کرد کتانش شلوار جیب داخل را هایش دست

 .نداره نا اصال چاره بی.بخوابه باال ببر رو دلربا-

 :گفت و کرد بود شده پخش مبل روی که ساله پنج دلربای به نگاهی دنیا

 کو؟ دانیال.باشه-

 :گفت شادی با دانیال

 .مامان جام این-

 روی و رفت رادین سمت به سهراب.کرد حرکت ها پله سمت به و گرفت آغوش در را دلربا و داد تکان سری دنیا

 .نشست کنارش مبل

 شد؟ چی بانده اون کارای-

 :گفت آروم رادین
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 .المصبا کنن می عمل ای حرفه خیلی.هیچی هنوز-

 :گفت و کرد اطراف به نگاهی سهراب

 .نیست خبری سرگرد و ستوان و سروان از که وقته چند.بفهمیم رو هویتشون باید تر سریع گفت سرهنگ-

 :گفت و انداخت باال ای شانه

 گی می.شده مشکوک بهم بابا وقته چند.زرنگن و زبر خیلی.بکنم تونم نمی پسره اون کردن تعقیب جز کاری من -

 کنم؟ کار چی

 :گفت و کشید نفسی سهراب

 .تان سه همین اصلی های مهره.پسر،بدبخت بدبختیم نیاریم گیر رو نفر سه این اگه.رادین-

 .کرد نگاه خان پیروز به و کرد قطع را حرفش سهراب خان پیروز باصدای

 .بیچاره مسعودی اون گردن انداختی رو کارا همه.شرکت نمیای حسابی و درست که وقته چند چرا.رادین راستی-

 :گفت و زد ای خسته لبخند رادین

 .داشتم کار یکم-

 :گفت و کرد نگاهش سینه به دست خان پیروز

 .نداری ای دیگه کار.شرکته توی تو کارای تموم دونم می من که جایی اون تا-

 :گفت شده هول و سریع سهراب

 .شده عاشق پسرتون.پیروز عمو-

 :گفت خان پیروز و افتاد سرفه به رادین

 بازیه؟ بچه مگه جانم؟-

 :گفت لب زیر و کرد نگاه سهراب به کینه و حرص با رادین

 .خاک.سهراب سرت اون تو خاک ای-

 :گفت سریع

 .شدم دیگه کار یه عاشق من.گفته اشتباه سهراب.بابا نه-

 :گفت و انداخت باال را ابرویش خان پیروز
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 چشه؟ داری که کاری همین مگه دیگه؟ کار یه عاشق-

 :گفت دید خوب را موقعیت که سهراب

 .پیمان آقا خدابیامرز و شما عین درست.داره شدن پلیس عشق سهراب.پیروز عمو-

 .رسید گوشش به راستین صدای که بگوید چیزی خواست و کشید عمیقی نفس خان پیروز

 .اینجان کیا ببین.به به-

 :گفت طعنه با راستین و کشید موهایش داخل را دستش کالفه سهراب

 .رفته یادمون قیافتون ندیدیم رو شما بس از.شدید عوض چقدر خودتونید؟ سهراب آقا عه-

 :گفت بهش توجه بی راستین اما کرد اشاره راستین به ابرو و چشم با رادین

 کجان؟ ها بچه و دنیا حاال.خب-

 :گفت حوصله بی سهراب

 .باال-

 نیلوفر کپی یکی درست.دیگر بود راستین.کرد حرکت باال طبقه سمت به و شد بلند جایش از راستین

 .برگشت رادین سمت به و کرد نگاه راستین قدم به حرص با سهراب.خانم

 سازه؟ نمی من با چرا تو برادر این -

 :کرد زمزمه و کرد آرامی خنده رادین

 .واال دونم نمی -

********** 

 (دلسا)

 هیچ بی همیشه مثل هم مژده و بود برده بویایی یه یگانه. بود زده غیبشون شهاب و اُری که بود روز سه درست

 استرس.زد می مکشوک نمه یه مسعود اما.بود شوت کال که هم یاسین.گشت برمی و کارش سر رفت می حرفی

 روز.بود کرده شک بهش هم فرهاد حتی.کرد می بازی انگشتاش با و کرد می قالب بهم دستاشو هی و داشت

 :گفت و اومد آشفته حال با منصور که بود چهارم

 .شده پیدا پل زیر شهاب جسد-

 :گفتم و کردم نگاه بهش شوکه
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 شهاب؟ جسد-

 :گفت و داد تکون سری

 .کردن پیداش پلیسا-

 :گفت امیدی نا با فرهاد

 چی؟ ارکیده پس -

 :گفت و کرد موهاش داخل رو دستش منصور

 .نیست خبری هیچ اون از-

 دست از رو نفر سه گذشته ماه یک طی.کردم گریه زار زار و گرفتم بغلم تو رو زانوهام و نشستم زمین روی

 بین از وقت هیچ که جدیتی اون.افتادم شهاب مشکی چشای ارکیده،یاد هم شهاب،شاید هم علی،یسنا،حاال.دادیم

 یاکیم واقعا نکنه...مرد کیمیا وقتی.بود مهربون اما جدی اومد،شهاب نمی بهش اصال که عقابی دماغ رفت،اون نمی

 .بود کاری اصل که هم شهاب.علی و داشتیم،یسنا دست همه مرگش توی.کرده نفرین رو ما

 :گفت می که شنیدم رو مسعود صدای

 بابا؟ شده چی-

 :گفت کالفه منصور

 .شده پیدا پل زیر شهاب جسد-

 شهاب و داشت دوست رو کیمیا مسعود طور،چون همین هم اومد،مسعود می بدش مسعود از مسعود،شهاب

 ..اونه تقصیر فرهاده،همش تقصیر کیمیا،کیمیا،همش....هم

 :گفت بهت با مسعود

 شهاب،مرده؟ -

 .شنیدم رو فرهاد آه

 کشته؟ کی -مسعود

 .کردن پیداش پلیسا که آوردن خبر ها بچه.دونم نمی -منصور

************* 

 (آریا)
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 دکتر؟ بوده چی مرگش دلیل -

 :گفت و کرد نگاه جسد به دوباره دکتر

 سوخته،روی بدنش های رگ کردن،تموم تزریق هم بوده اسید توش که آمپول تا چند شده،بهش خفه طناب با -

 .داشته سختی خیلی ساتور،مرگ با زخم حتی شه، می دیده ها زخم انواع بدنش

 می دب حالم دیدنش با که بود،جوری افتضاح کامال کردم،وضعش زد می ساله چهار یا سه و بیست که پسر به نگاهی

 .شد

 :داد ادامه دکتر

 .باشه قاتلش لقب تونه شده،ساحره،می حک مرگش قبل انگار که هست خالکوبی یه بدنش روی-

 .شد اعالم مختومه پرونده اون سریالی،اما قاتل خودشه،همون ساحره،ساحره،آره

 :گفتم و کردم احمدی سروان به رو

 درسته؟ شد مختومه ساحره احمدی،پرونده سروان-

 :گفت و داد تکان سری احمدی سروان

 .شده مختومه که ساله سرگرد،سه بله-

 :داد ادامه ذاتیش خیالی بی همون با دکتر

 طناب یه با فقط کردم،اونا می شکافی کالبد من رو ساحره قبلی های آورده،طعمه پسر این سر زیادی های بال-

 .فجیعه واقعا قتل این شدن،اما می خفه

******* 

 رهساح اینکه کرده،دو رو کار این انتقام روی از و داشته مشکلی پسر این با ساحره که این ممکنه،یک حالت دو -

 .کنه عوض رو روشش خواد می

 :گفت و انداخت احمدی سروان به نگاهی سرهنگ

 سروان؟ نیاوردی دست به پسر این مورد در چیزی-

 :گفت و داد تکان سری احمدی سروان
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 رو خانوادش 0731 ،سال0731سال رستگاره،متولد شهاب اسم به ساله چهار و بیست پسر یه قربان،قربانی چرا-

 هیچ اما گشتن دنبالش خیلی مادریش شد،خانواده مفقوداالثر تصادف همون توی و داد دست از تصادف یه توی

 .شد پیدا پیاده عابر پل یه زیر جسدش پیش شب یک درست اینکه نبود،تا ازش اثری

 :گفت و کرد پرونده به نگاهی سرهنگ

 کردید؟ بازجویی کرده پیدا رو جسد که کسی از-

 :داد جواب احمدی سروان

 به یرسیده،وقت مشامش به بدی خیلی بوی بره باال پل از خواسته می وقتی گه ست،می ساده کارگر قربان،یه بله-

 .داده اطالع پلیس به و کرده پیدا رو جسد رفته پل پشت سمت

 :گفت و کرد پوفی سرهنگ

 نه؟ است ساحره کار -

 گفتم سریع

 سما با یادتونه،قاتل که رو بود من دست پروندش که سریالی قاتل اون باشه،ماجرای هم ای دیگه کس کار ممکنه-

 .....گشتیم،ممکنه می دیگه قاتل یه دنبال همش کرد،ماهم می قتل ای دیگه قاتل

 :گفت و داد تکان منفی عالمت به سری سرهنگ

 .بود نوشته دختره اون بدن روی قتلش آخرین توی.گرده برمی که بود گفته ساحره-

****** 

 :گفت مطالعه کمی از بعد سرهنگ.داد سرهنگ نشون رو مقتول های عکس احمدی سروان

 

 .دنب انجام رو سردخونه کارای بیان تا بده خبر هم پسر این خانواده به.کنیم پیدا رو قاتل این تر سریع باید ما -

 .نیومده کسی االن تا دادیم،ولی خبر خانوادشون به -احمدی سروان

 :گفتم و کردم ای سرفه

 بودن؟ پرونده این مسئول که قبلی تیم به یا مربوطه ما به پرونده سرهنگ،این-

 :گفت و انداخت بهم نگاهی سرهنگ
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 ای گهدی قتل خوام کنی،نمی پیدا رو قاتل این تا کن تالش تیمت با سرگرد،همراه باش پرونده این پیگیر خودت-

 .احمدی بیافته،سروان اتفاق

 قربان؟ بله-احمدی سروان

 .دیسعی بیارن،سرگرد در بایگانی از رو پرونده که بده خبر بوده پرونده این مسئول که قبلی تیم به سریع -

 .قربان بله-

 روندهپ این تر سریع منه،بهتره نظر از قاتل ترین خطرناک قاتل کنی،این می کار پرونده این روی تیمت با همراه-

 .کنید،مرخصید می شروع رو کارتون امروز همین از پیداشه هم قاتلش و بشه بسته

 خسته نظر همه از. روحی هم و جسمی هم. بودم خسته. کردم حرکت خروجی در سمت به و شدم بلند جام از

 های پرونده از پر رنگ ای قهوه میز اون با اتاق این از حتی. کردم باز رو در و افتادم راه اتاقم در سمت به. بودم

 .بودم خسته هم مختومه های پرونده از پر کتابخونه و ناتموم

******** 

 (دلسا)

 نایس.نیست اُری.رفت شهاب.شد نمی باورم.زانوهام رو گذاشتم رو سرم دوباره و کردم یگانه به حوصله بی نگاهی

 :گفت و گذاشت کنارم رو آب یگانه.رفت علی.رفت

 خوبی؟.دلسا-

 :گفتم خفه

 .نه-

 گفت و کشید آهی

 .مرد خودم چشمای جلوی کنم،چون می درک رو بود،حالت سالم مرد،پونزده مامانم وقتی-

 :گفتم و زدم زل بهش خیس چشمای همون با و آوردم باال رو سرم

 مرد؟ مامانت جوری چه-

 :گفت و زد زل نامعلومی نقطه به

 روز خورد،سه بهش ماشین داره،بعد برش تا شد خم بود افتاده دستش از ازدواجش حلقه ماشین،چون زیر رفت-

 .مُرد...بعد و بود کما تو
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 یچه ازش تونستم دونم،نمی بود،نمی ملوس شاید بود، خوشگل خیلی شد، خیره هام چشم به. برگشت سمتم به

 :داد ادامه و چرخوند صورتم روی را رنگش مشکی درشت های چشم بگیرم، انتقادی

 هنوز...بابام پرستید،اما می رو بابام خدا بعد بگم باید بود،خیلی،شاید بابام عاشق خیلی دلسا،مامانم دونی می-

 ازدواج محضری من دونه،مامان می خدا که گرفت مفصلی عروسی کرد،جشن ازدواج بود نشده مامانم چهلم

 ودب عاشقش بابام که زنی شد؟همون چی نرفته،بعد هم آرایشگاه و نگرفت عروس لباس حتی گفت می کرد،مامانم

 .کردن فرار و هم رو ریخت بابام پسرعموی با

 زمین به. کرد پاک رو سفیدش های گونه روی شده ریخته اشکای و کرد فوت را نفسش.کرد مشت رو دستش

 :داد ادامه و شد خیره سیمانی

 رپاس دوباره برای تالشی شد،هیچ ورشکسته کنه،شرکت کار تونست نمی دیونگی شدت شد،از دیوونه بابام-

 نمی هم ما حتی که جایی رفت و کرد کرد،فرار زندان،فرار میفته داره که دید تالشی،وقتی نکرد،هیچ کردنش

 .دونم مرده،نمی یا ست زنده کجاست،اصال دونیم

 :گفتم و کردم نگاه خیسش های چشم به

 .داشتی سختی زندگی-

 .بود لحظه یه واسه سخت-

 :گفت و کرد نگاه بهم

 رو شون سرنوشت مردم همه به توجه شناسه،بی نمی مند ثروت و باالشهر،فقیر و شهر پایین دونی،سرنوشت می-

 هک گفتم بهت رو بدونم،اینا رو اسمش خوام نمی حتی که جایی شد؟اومدیم چی بودیم،اما پولدار یکنه،ما م تلخ

 نوعی یه دادی،همه دست از رو زندگیت های عزیزترین از تا سه ماه یه توی چون بدبختی خودت فقط نکنی فکر

 .بیشتر کمتر،یکی کشیدن،یکی بدبختی

 :گفتم و انداختم پایین رو شدم،سرم خیره نبود خیس حاال که چشماش به

 شد؟ باز جا این به پاش چرا مژده-

 .کرد فرار شون خونه از مژده-

 داشتنی؟ دوست و آروم دختر همون مژده؟. کردم نگاهش تعجب با

 پسره خواست،با می رو مژده پول خاطر به فقط پسره...پسره داشت،اما دوسش بود،خیلی پسره یه عاشق مژده-

 که هم موقع ما،اون خونه اومد و نداد راهش باباش خونه برگشت گذاشت،وقتی قالش پسره که گذاشت فرار قرار

 .بود ما خونه فرهاد
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 :گفت و دادم تکیه دیوار به رو سرم

 توچی؟-

 چی؟-

 شد؟ باز اینجا به پات جوری چه تو-

 .بودم اینجا بچگی که،از بدم گفته آها،بهت-

 چی؟ ارکیده -

 :گفت هول یگانه که ریخت اشکام دوباره ارکیده یاد با

 .بحث این خیال بی اصالً ببخشید وای-

 :کردم زمزمه

 .شهاب مثل من،درست مثل بوده،درست اینجا بچگی از هم ارکیده-

************* 

 (معصومه)

 :گفتم و برداشتم سرم روی از رو چادر

 .مامان.مامان-

 :گفت و اومد بیرون خونه از مامان

 .نیستم که دختر،کر کردی بلند صداتو تو؟چرا چته-

 :گفتم حوصله بی

 .کن میاد،حاضرش خواستگار معظمه برای شب که گفت مامان،بابا-

 :گفت و سفیدش گونه روی زد محکم مامان

 .نگفت بهم بابات سرم،چرا به خاک-

 :گفتم و کردم ساعت به نگاهی

 .میان هشت ساعت گفت بابا -

 :گفت قبلش اما افتاد راه خونه سمت به سریع مامان
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 حاال؟ هستن کیا -

 .زد می شنگول خیلی که بابا نمیدونم،ولی-

 گفت؛ و رفت ای غره چشم و برگشت مامان

 .معصومه باش زدنت حرف مواظب-

 و رفتم حیاط وسط رنگ آبی بزرگ حوض سمت به.سیب درخت شاخه روی کردم پرت رو چادر و کردم پوفی

 داره معظمه برای که داد می خبر آدم و عالم تموم به داشت که رو مامان صدای تونستم می.شستم رو صورتم

 هلب روی ، کنارم وانهپر.نیست من خواستگاری که فرستادم صلوات چندتا دلم توی.بشنوم رو میاد خواستگار

 :گفت و نشست رنگ آبی حوض

 معظمه؟ خواستگاری میان دارن-

 :گفت که دادم تکون سری

 .کنه ازدواج سالگی پونزده سن توی نیست راضی.کنم می درک خوب رو معظمه حال االن-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .کنه ازدواج سن این تو راضیه کی-

 :کرد زمزمه پروانه

 .بودم مجبور...اما.نبودم راضی منم.کس هیچ-

 :گفتم و برگشتم سمتش به

 .بدی ادامه رو درست داد اجازه اون.نیست بابام مثل حداقل.خوبیه پسر مهدی-

 :گفت و شد خیره آب به

 .آره -

 دبلن جاش از پروانه.کردم نگاه اتاقش پنجره به و کردم باال را سرم.رسید گوشم به معظمه های زجه و گریه صدای

 :گفت و شد

 .میام شب.خونه رم می من -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .باشه-
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 ماشین با محمد و وارنگش و رنگ های عروسک با محدثه. شدم دلباز و بزرگ ویالی وارد و شدم بلند جام از

 را درندشت خونه این باید روز هر که سوخت می خانم سمیه برای دلم. کردند می بازی خانه وسط در درست هایش

 پایین رنگ ای قهوه های پارکت از پوشیده های پله از نرمش های قدم همون با پدرم، دوم پریاخانم،زن.کند تمیز

 :گفت و اومد

 بود؟ چطور دانشگاه.معصومه سالم-

 :گفتم و زدم لبخندی...اجبار...اجبار...اجبار.کرد ازدواج پدرم با اجبار به که مهربون زن یه.داشتم دوست رو پریا

 .نبود بد یعنی.خانم پریا بود خوب-

 :گفت و ایستاد کنارم پریا

 ...کشید وسط رو مهراد با ازدواج حرف دیشب پدرت.معصومه شده سالت چهار و بیست-

 .شد آن متوجه خوبی به پریا که نشست اندامم بر ای لرزه ازدواج اسم با

 . شه می تموم داره که سربازیشم-

 ...شنیدم خوب را آخرش حرف ولی شد رد کنارم از پریا....اجبار...اجبار...اجبار هم باز...مهراد.لرزید فکم

 میان خواستگاری برای زودی به -

 ام زندگی اصلی پایه...اجبار.نشستم در پشت و بستم را اتاق در.کردم پرت اتاقم داخل را خودم خسته های قدم با

 :کردم زمزمه و کشیدم آهی.مهمه اون.یگیره م پدرم که تصمیمی.بود همین

 ...نفرت...دارم نفرت اجبار این از-

 ....اجبار.شد می کلمه این اسیر باید هم او...افتادم معظمه یاد.رفتم تختم سمت به و شدم بلند زمین روی از

************* 

 خوش با بابا.نداشتم اون از کمی دست هم خودم.کردم نگاه بود کشیده ابرویش جای تا را چادرش که معظمه به

 بپر مبل روی که محدثه به پروانه.چرخید می معظمه بر و دور پروانه مثل مامان و داد می دستور ها خدمه به حالی

 آیفون سمت به و شدیم بلند جایمان از در صدای با.کرد می بازی محمد با هم مهدی و بود کرد،خیره می بپر

 کنار هم محمد و مهدی و بابا و ایستادیم می همه از تر دور پروانه و محدثه و من باید بابا امر طبق.کردیم حرکت

 یم.بود محله بزرگ حسین حاج.فرستادم بیرون را نفسم حسین حاج ورود با.معظمه و خانم پریا و مامان بعد.بابا

 و کوچک پسر هومن هم بعد و.شد وارد حسین حاج بعد احمد بزرگش پسر.تر گیر سخت بابا از برابر صد گفت شد

 خانم اقدس بعدی نفر.بهتر درجه چند شاید فقط.بود پدرم و پدرش مانند هم هومن.معظمه خواستگار البته صد

 ستهتوان که جایی کردتا نگاه چشمی زیر معظمه به و کرد اخمی.آمد کنار آن با توان نمی عنوان هیچ به که زنی.بود
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 رفت می راه وقتی چیست؟ غریب و عجیب کارهای این از هدفشان دانم نمی. بود کرده آویزان طال خودش به بود

 معظمه سمت به خانم پریا و مادرم به توجه بدون.زسد می هم من گوش به تا هایش الگو جیرینگ جیرینگ صدای

 ینحس حاج دانه یه یکی دختر لیال، بعدی نفر.انداخت پایین را سرش هم معظمه.کرد نگاه او به پوزخند با و رفت

 هک کرد اشاره پروانه و من به پدر کردیم، حسین حاج خانواده به که سالمی از بعد.نبود مادرش مانند او حداقل.بود

 :گفت و چسبید در به پروانه شدیم، که اتاق وارد.ببریم خود دنبال به هم را ها بچه و بریم اتاق داخل به

 .نیست باال طبقه اتاقت که خوبه قدر چه وای-

 را رنگ ارغوانی تختی رو آرام دستم با و نشستم ام نفره دو تخت روی.کرد کلید جای داخل را چشمش بعد و

 .رسید می گوشم به کافی قدر به حسین حاج و پدر صدای.کردم نوازش

 می رو هومن پسرم شما.شدیم مزاحم خیر امر برای دادیم خبر که طور همون.فرامرز آقا خوب -حسین حاج

 .شناسید

 سالش پانزده فقط خواهرم.کنن تعویض فرش حجره یک با خواهند می را خواهرم که نبینم تا گرفتم را گوشم

 .سال پانزده فقط.بود

********* 

 (ارکیده)

 هم جاده بیابونه،حتی همش ولی رم می راه چی مثل دارم ساعته نشستم،سه بیابون های شن روی خستگی با

 بعد و کرد هوشمون بی چیز یه با نمیاد،فقط یادم کجاست،هیچی شهاب دونم گرفتم،نمی دستام توی رو نیس،سرم

 می ترس شدت از بدنم افتم می یادش هنوزه که هنوز که وحشتناک و تاریک انباری یه توی انداختنمون روز دو

 هوا،بدیه پریدم متر سه بود ترم ور اون متر دو تقریبا که مارمولک دیدن آوردم،با در اینجا از سر که هم لرزه،بعد

 رو مارمولک که خالی دلسا جای...مارمولک ترسم،اما نمی وموش سوسک و عقرب از من بود،هرچند همین بیابون

 حسابی و درست که باری آخرین از.رفتن راه به کردم شروع و شدم بلند جام از.شهاب پتوی توی بندازه و بگیره

 این گوریه کدوم دونم نمی.کنم استراحت دوباره دیگه ساعت دو باید و گذره می ساعت سه کردم استراحت

 ....اما.کشیدم حالی خوش سر از جیغی جاده دیدن با.یکی به بزنگم که نداشتم هم گوشی حتی.جا

********** 

 (دلسا)

 .شیرازه طرفای رو گوشیش سیگنال-

 :گفت و انداخت مانیتور به نگاهی فرهاد

 کجا؟ دقیقا -
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 .ننداختم گوشیش رو قوی ردیاب نیس،چون معلوم رو دقیق دقیق-

 :گفت و داد ونتک سری

 .کردن کشف چیزی یه اونا شاید.بدم خبر ها بچه به رم می من-

 از هک میارم سرت بالیی یه خودت کنم پیدات اگه.آخ...فرامرز آخ.گرفتم دستام توی رو سرم بستم رو تاپ لب در

 من هک کرد کشف فرامرز اما.چجوری دونم نمی.گرفتم ضرب میز روی انگشتام با.بشی پشیمون ساحره برگردوندن

 یه اون.بیافتم در ساحره با خواست نمی دلم.جونمون به انداخته رو ساحره که هم حاال.کردم هک رو تاپش لب

 تیح.منم... بعدی نفر و.اُریه زیاد احتمال به که هم بعدی نفر.کیمیا مرگ خاطر به اونم...شهاب اول.بود وحشی قاتل

 ینهک دلیل اما.داره کینه ازمون ساحره.کنم فکر بینم می سال چهار بعد رو ساحره که ای لحظه اون به خواستم نمی

 زفرامر به دخلی چه اصال داره؟یا اون به دخلی چه اما.کشتیم رو کیمیا ما درسته.فهمم نمی رو بزرگش حد از بیش

 دلسا...من.شدم خیره خاموش مانیتور به.اومده در فرامرز پشت که عوضی منبع اون به گرده برمی چیز داره؟همه

 پیش اونم.میارم کم دارم حاال.واستادم خودم پای روی کمکی هیچ بدون رو ساله بیست که دختری...مشرقی

 بهمن و بهراد.میارم کم دارم من اما.بهمنه و بهراد و من به خوشیش دل تموم فرهاد.فرهاد بزرگ و خونی دشمن

 روزی همون از چیز همه.شدم خیره کرد می صحبت نفر چند با داشت که فرهاد میارن؟به کم دارن هم اونا چی؟

 پای روی خواست می فرهاد.کنیم قطع ها گنده کله از خیلی با رو امون رابطه گرفتیم تصمیم ما که شد شروع

 باند این وارد رو ها ما.بیان در زانو به جلوش ها گنده کله حتی که بسازه باند یه خواست می.وایسته خودش

 چاققا کارشون ترین افتاده پا پیش و ترین کوچک که شد قوی باند یه فرهاد خواسته طبق واقعا که باندی.کرد

 می اون.نبودم فرهاد کار این موافق وقت هیچ.سیاسی کارهای نشون ترین بزرگ و عربیه های کشور به دختر

 ما مملکت به دخلی چه پلیسا گیرم نمی اما.داره و داشت نفرت ها پلیس از.کنه نابود رو مملکت خواست

 ای.گرفتم رو جلوش که رفت مسئوالن از خیلی ترور پای تا جاها بعضی حتی.کرد سیاسی کار خیلی فرهاد.داره

 ....شهاب و( ارکیده)اُری و من.گرفتیم...بگم بهتره شاید

 .دادی آدرس که جایی همون برن فرستادم رو ها بچه.دلسا-فرهاد

 گفتم و دادم تکون سری

 فرستادی؟ رو نفر چند-

 .نفر ده حدود-

 .خوبه-

 اون ایدش.بود اون با کیمیا قتل نقشه چون.کردم می پیدا رو اُری باید.کردم نگاه بود شده روشن حاال که مانیتور به

 . پیچن می ما پاچه و پر به فرامرز و ساحره چرا بدونه
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************ 

 (آریا)

 .احمدی سروان-

 :گفت و آمد جلو قدم چند احمدی سروان

 قربان؟ بفرمایید-

 .بایگانی بفرستید رو ها پرونده این -

 :گفت و داد تکان سری

 .قربان حتما-

 به و دادم تکیه رنگ مشکی چرخان صندلی پشتی به رو سرم.کرد حرکت اتاق در سمت به و گذاشت احترام

 و بیست حدود پسر یه شاهدان از برخی گقته طبق اما.دونم نمی ساحره درباره زیادی چیز من.شدم خیر پرونده

 اسمش هاش طعمه های بدن تموم روی ساحره.شدن کشته فجیعی طرز به ها شاهد اون که هرچند.سالست هشت

 دشمن مادرش و پدر.شده خفه طناب با که بوده ساله چهار بچه پسر یه قتلش اولین.کرده می خالکوبی رو

 های قتل قاتل، این.بستم رو پرونده.باشه شده اجیر اونا دست به ساحره که ممکنه و داشتن زیادی خانوادگی

 های پرونده توی.کشیده گند به رو آدما از خیلی زندگی.ایران از خارج چه و ایران داخل چه.کرده زیادی سیاسی

 من اما.نیاورده مردم سر ای دیگه های بال چه دونه می خدا.خوره می چشم به ازش ردپاهایی یه هم اسلحه قاچاق

 با.برسه اعمالش سزای به ذارم می و کنم می گیر دست رو پست و عوضی آدم این.کنم می گیر دست رو آدم این

 :گفتم و برداشتم را گوشی تلفن صدای

 .الو-

 خوبی؟.آریا سالم-

 :گفتم و زدم لبخندی سارا مهربون صدای با

 چطوری؟ تو.عزیزم ممنون-

 :گفت و کرد پوفی

 .کنم می داری بچه.نیستم بدک هی-

 :گفتم و خندیدم

 .باش بابایی دخمل مواظب -
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 :گفت عشوه با

 منه؟ مواظب کی اما.هستم بابایی دخمل مواظب من-

 :گفتم و کردم صدایی سرو پر خنده

 .دیوونه عاشقتم-

 :گفت شده هول نورا، گریه و جیغ صدای با

 .بای.شده بیدار نورا.برم باید من.عزیزم شرمنده-

 .:کردم زمزمه

 .عشقم بای-

********** 

 (شخص سوم)

 :گفت و کرد جا رنگ سفید کپ کاله داخل را رنگش مشکی موهای رادین

 .نمیاد بهم اصال تیپ این خدا به ولی-

 :گفت و کشید باالیی بلند سوت سهراب اما

 .ندیدی آیینه تو رو خودت...داش-

 :گفت و کرد کرد، می نگاهش سینه به دست که سهراب به نگاهی رادین

 .حاضرم من.خوب-

 :گفت و کرد ساعت به نگاهی سهراب

 .بریم -

 :گفت دلربا که اومد بیرون اتاق از

 !شدی زشت چقدر دایی-

 :گفت حرص با رادین و خندید سهراب

 .خانم دلربا نظر اینم.بیا-

 :گفت و انداخت رادین شانه دور را دستش سهراب
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 .روزه دو دنیا.داش خیال بی-

 :گفت و خندید رادین دیدن با دنیا

 ببینن رو تیپت این راستین و مامان.کنه می جارو رو زمین شلوارشون خشتک که رپرا این شبیه شدی داداش-

 .کنن می سکته درجا

 :گفت و رفت ای غره چشم رادین

 اج دلربا از صدتا شلوارش ها پاچه توی.چیه دیگه این.راحت و ساده چیز یه خوب.بپوشم رو اینا بودم مجبور حاال-

 . شه می

 :گفت و کرد جیبش توی رو دستش سهراب

 بگی،گرفتی؟ شلوار گن می شلوارا این تر،تازه،به تر،شاخ لَش مده،هرچی تیپا این االن دادا نداری خبر-

 گفت؛ و داد تکون سری رادین

 ؟ اونوقت شه می چی ام سابقه. خوب-

 :گفت و داد تکون سری سهراب

 رو نفر یه زدی عمد غیر اینکه خاطر به بودی زندان سال شش.کرده درست هم زندان سابقه یه برات سرهنگ-

 شه؟ می خوب داره که هست بازوت روی زخم جای یه.کشتی

 .شد زخم من دست رو کردید دعوا راستین با تو وقتی که همونی-

 :گفت شنگول ماجرا آن یاد با سهراب

 .آفرین-

 :گفت لب زیر دنیا

 !زنه می شنگول شده،این زخمی دستش من داداش-

 :گفت و خندید رادین

 .بود پیش ماه یه برای ماجرا اون.آجی اوه-

 :گفت و کشید پوفی دنیا

 .حاال خوب -

 :داد ادامه سهراب
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 .شده دعوات زندان تو بگو پرسید ازت زخم اون درباره هرکی -

************** 

 (معصومه)

 خسته که پدرم های اجبار تمام برخالف.داشتم دوست رو چادر.کردم درست سرم روی رو رنگ مشکی چادر

 با.دمکر پایم را رنگم مشکی عروسکی های کفش و کشیدم عمیقی نفس. بود بخش آرامش برایم چادر بود، کننده

 باز رو حیاط رنگ درمشکی.اومد می پایین آروم آروم برف.گذشتم رنگ آبی حوض کنار از نرم و آهسته های قدم

 زدن برای که را دستش و گرفت باال را سرش آرشام.رفتم تر عقب قدم یک.شدم رو به رو مهراد چهره با که کردم

 :گفت و انداخت بهم نگاهی.آورد پایین رو بود اومده باال زنگ

 .دایی دختر سالم-

 :گفتم و آوردم جلوتر رو چادرم

 .عمه پسر سالم-

 بری؟ خواستی می جایی-

 .دانشگاه.آره-

 :گفت و داد تکون سری

 .سالمت به.خوب خیلی-

 قورت رو بغضم تا کشیدم نفسی.وقت هیچ.ندید منو وقت هیچ مهراد. شد رد ازم همیشه مثل.شد رد کنارم از و

 یه با روز هر که برم سقف یه زیر کسی با باید دیگه ماه سه از کمتر شاید که نکنم فکر این به کردم سعی و دادم

 ظهلح حتی اما.کردم حرکت اتوبوس ایستگاه سمت به و برداشتم نرم و آروم رو هام قدم همیشه مثل.دوسته کسی

 اتوبوس ایستگاه های صندلی روی.رفت نمی کنار هایم چشم جلوی از مهراد درشت و مشکی های چشم ای

 و است پایش زیر مدل آخرین های ماشین پسرش ترین بزرگ.تهرانه های ترین مند ثروت از یکی پدرم.نشستم

 به که همدف می پدرم کی که دانم نمی.باشد اتوبوس اسیر باید دانشگاه به رفتن برای بزرگش دختر....بزرگش دختر

 و شدم بلند جایم از رنگ زرد اتوبوس آمدن فهمد؟با می کی.کند می نابودمان دارد کند مواظبت ما از اینکه جای

 .شدم اتوبوس وارد

******** 

 :گفت سریع دیدنم با.بود منتظرم در کنار شهال معمول طبق.شدم حیاط وارد و کردم حرکت دانشگاه در سمت به

 چطوری؟.معصومه سالم-
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 .ممنون-

 :گفت و انداخت هام چشم به نگاهی

 خوبی؟-

 گفتم و کردم پوفی.خواند می رو چیز همه هایم چشم از.دیگر بود شهال

 .دیدم رو مهراد-

 :گفت هیجان با

 .خب-

 .تو رفت بعد کردیم سالم.دیگه هیچی-

 :گفت و انداخت باال را ابرویش

 همین؟-

 : گفتم و کردم پوفی

 .دیگه آره-

 :گفت و سرم روی زد دست با

 .خاک یعنی.خاک-

 :گفتم تعجب با

 چی؟ واسه-

 .خوردم نمی تکون خونه از دیدم رومی مهراد وقتی.بودم تو جای من اگه خدا به-

 :گفتم و خاروندم رو سرم

 زدم؟ گند یعنی-

 .بشه عاشقت مهراد داری انتظار بعد.دختر تر ور اون هم گند از-

 :گفتم حوصله بی

 .شه می شروع کالس االن بریم بیا.دیگه خیال بی-

***** 
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 با.شدم خونه وارد و کردم باز رو در.بود سرد هوا هنوز ولی بود شده قطع برف.کردم در داخل و آوردم در رو کلید

 :گفتم و کردم اخمی بود حیاط کردن جارو مشغول که پروانه دیدن

 .نداری رو کاری هیچ حق ماه یه تا که بود نگفته دکتر کنی؟مگه می جارو رو زمین چرا تو.پروانه-

 :گفت و کرد صاف را کمرش پروانه

 .خوبه حالم من -

 :گفتم و گرفتم دستش از را جارو

 نیستی؟ خودت سالمتی فکر به چرا.پروانه -

 کوچک چندان نه مشکالتی که دانستم می خوب.کرد حرکت بود باغ طرف آن که خانشان سمت به و زد پوزخندی

 و مهدی خانه تا صدایش که جوری.بستم محکم را در و شدم ویال وارد.روند می رژه پروانه و مهدی زندگی در

 :گفتم و کردم مهسیما به رو.رفت پروانه

 کو؟ مامان.مهسیما-

 :گفت و داد تاب را رنگش مشکی موهای مهسیما

 .مولودیه اونجا گفت.زهره خاله خونه رفته-

 خفه...پدرم های قانون طبق مردم؟اما به خود های وسایل دادن پز یا مولودی بگویم داشتم دوست خیلی

 .خورد می داری بچه و نظافت درد به فقط. ندارد خانه در حقی هیچ زن یا دختر.شدم

 خانم؟ پریا-

 :گفت و انداخت باال را اش شانه مهسیما

 .دیگه مامان با-

 باال آرام آرام ها پله از..کردم کج پله راه سمت به را راهم بروم اتاقم سمت به اینکه جای به و دادم تکان سری

 ... رسید گوشم به معظمه صدای شوم اتاق وارد اینکه از قبل.کردم کج معظمه اتاق سمت به و آمدم

 حجره اون خاطر به.بابامه کارای.ندارم دوست رو هومن میگم من.دقیقه یه کن گوش مهراد. بابا ای.خدا به نه -

 راحت هومن دست از من هم.کنیم فرار اصال.شدم خسته منم خدا به.نکش داد.مهراد.داره حسین حاج که فرش

 معصومه با باید دیگه ماه سه نکنی کاری اگه.بیا خودت به.مهراد.میشی راحت معصومه دست از تو هم و شم می

 .بای.مبر قربونت باشه.کنیم می براش فکری یه.نکن ناراحت خودتو.خداحافظ.عشقم باشه.عزیزم باشه.کنی ازدواج
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 ام نداشته اعصاب به کردم سعی و کردم مشت را دستم.مهراد.معظمه.دوختم چشم رنگ سفید در به زده مات

 بگویی اگر حتی که ام ساله پانزده معظمه؟خواهر با اما...اما.دانم می خوب را این.بود باز دختر مهراد.شوم مسلط

 سنی در اون.نبودم دلگیر معظمه باشد؟از معظمه با تواند می گونه چه.کند می باور هم را است سیاه آسمان روز

 اما...من مانند.یکنند م سرکوب را او هایش اجبار و پدرم اما.شود غرق توجه در باید کند می احساس که است

 چقدر.شدم پیر سال ده اندازه به دقیقه چند همین توی کردم می حس.اومدم پایین ها پله از و کشیدم آهی.مهراد

 رنگ از حتی را دنیا آن عذاب اما....و بگذارم رگم روی را وتیغ شوم دنیا آن عذاب بیخیال که خواست می دلم

 .تر نزدیک خیلی.کنم می حس تر نزدیک هم گردن

********* 

 به سرعت به و کردم درست رو افتاد می شونم از داشت که رو کیفم.اومدم پایین سرعت به دانشگاه های پله از

 .شدم خیره بود فرستاده برام مهراد که پیامی به دوباره.کردم حرکت دانشگاه خروجی در سمت

 .*بیمارستان بریم باید.پایین بیا زود*

 دب پروانه حال یا کرده پیدا مشکلی بابا قلب دوباره چی؟نکنه برای بیمارستان.شستن می رخت انگار دلم در

 گهب چیزی بذارم که این بدون.نشستم داخلش و رفتم سمتش به سریع مهراد رنگ ای نقره پرشیای دیدن با.شده

 گفتم

 از هم ماه یه هنوز.نکن کار گفتم پروانه این به چقدر شده؟ بده حالش باز پروانه شده؟ بد بابا شده؟حال چی-

 .دیگه نداد گوش.نگذشته کورتاژت

 گفت و آورد باال رو دستش مهراد

 ...باش ساکت دقیقه یک-

 گفت و شد خیره فرمون به..بزنه رو حرفش شدم منتظر و کردم سکوت

 ...فقط.دایی حال هم.خوبه خانم پروانه حال هم -

 شد خیره بهم و برداشت فرمون روی از رو رنگش مشکی های چشم.شدم خیره جذابش به رو و معمولی صورت به

 گفت و

 ....فقط-

 :گفت که کردم نگاهش منتظر

 .آورده باال.خورده بهم حالش معظمه-

 گفتم و کشیدم نفسی
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 .که دادی سکته منو.بابا ای-

 گفت و کرد روشن رو ماشین

 .سازی می کوه کاه، از جمله یه با سریع.هستی استرسی خیلی -

 توق هیچ ما...راستش.زنیم می حرف تنهایی باهم داریم ما که باره اولین این که کردم فکر این به و زدم لبخندی

 تازه چیز موضوع این پدرم های گیری سخت وجود با که هرچند.نگفتیم ای دیگه حرف خداحافظی و سالم جز به

 گفت و شکوند رو سکوت.کرد حرکت خیابون سمت به و اومد در پارک از.نبود ای

 چیه؟ تحصیلیت رشته-

 ....او اما.مهستی با اش رابطه تا بگیر اش موردعالقه عطر از.دونستم می رو چیز همه او درباره من.گرفت دلم

 .ادبیات-

 گفت و زد پوزخندی

 .دانشگاه بری بده اجازه که بود بعید دایی از-

 داد ادامه.شدم شهال،خفه قول به شاید یا.کردم سکوت

 .نداره ارزشی هیچ زن دایی نظر از که هرچند-

 گفت و ایستاد بیمارستان در جلوی.شدم خفه بازهم ولی.چی تو نطر از بپرسم خواست می دلم

 .کنم پارک برم من تا شو پیاده-

 بیمارستان در سمت به سرعت با.بود تر عوضی کردم می فکر که چیزی از مهراد.شدم پیاده سرعت به ماشین از

 گفتم و ایستادم پذیرش جلوی.کردم حرکت

 .خانم ببخشید-

 گفت و کرد بلند را سرش دختر

 بفرمایید؟-

 بخشه؟ کدوم شفیعی معظمه خانم -

 گفت و کرد سیستم به نگاهی

 .ده صدو اتاق.باال طبقه برید -
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 ستهنش رنگ آبی صندلی روی که مامان دیدن با.کردم حرکت باال سمت به بیمارستان های پله از و گفتم ممنونی

 گفت و شد بلند جاش از دیدنم با مامان.کردم پاتند بود

 دخترم؟ اومدی-

 گفتم پرسی احوال هیچ بدون.باشد کرده گریه خون انگار.بود قرمز حد از بیش هایش چشم

 آورده؟ باال که بود خورده چی مگه-

 :گفت و شد خیره چشمام به مامان

 .کرده خودکشی.نیاورده باال معظمه-

 وسط در آزاردهنده و بلند سوت یه هم شاید کشید،یا جیغ بلند خیلی صدای سرم،با وسط در چیزی،درست یه

 گهن سختی به را تعادلم.نیفتادم رفت،اما سیاهی هایم شد،چشم کر هایم گوش کشیدن، سوت به کرد شروع سرم

 :گفتم و کردم زمزمه و داشتم

 کرده؟ خودکشی-

 :گفت بود شده خیره در به که طور همان به و نشست صندلی روی مامان

 حسین حاج شب که گفت و زد کتکش کنه،پدرت نمی ازدواج هومن با که بود،گفت شده حرفش پدرت با صبح -

 بعد ساعت دو بست،یه رو در و اتاقش توی رفت هم کنن،معظمه عقد هم دیگه ماه یه و صیغه خوندن برای بیاد

 ...االن مونده،وگرنه زنده همین نزده،برای آنچنان رو رگش که گن می بود،دکترا زده رو ولی،رگش سراغش رفتم

 :گفت و پوشاند دستاش با رو صورتش

 .نبود زنده االن وگرنه -

 .(کنیم فرار بیا.شدم خسته منم خدا به) 

 او به و چرخاندم سمتش به را سرم مهراد صدای پیچید،با می سرم در جمله کننده،این کر سوت آن جای به حاال

 گفت و انداخت پایین را سرش.کردم نگاه

 ...خب...ولی.بگم دروغ خواستم نمی-

 :کردم زمزمه و آوردم باال سکوت عالمت به را دستم

 .بزنیم حرف بیرون بریم-
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 ها پله نشنید،از را روم می بیرون مهرداد گفتم او به که را ام زمزمه بود،حتی دیگری دنیای کردم،در نگاه مامان به

 و شیدمک عمیق نفسی بود نشسته بیمارستان نیمکت روی که دیدنش شدم،با خارج بیمارستان از و رفتم پایین

 .کرد شروع که نشستم کنارش.شوم مسلط نداشتم اعصاب به کردم سعی

 معظمه که بگم بهت خواستم می ماشین تو بیای اینکه از قبل تا یعنی.بگم دروغ بهت خواستم نمی من -

 می و اینجا میای گفتم.بدشه حالت که ترسیدم لحظه یه نگرانی و دلواپس قدر چه دیدم وقتی اما.کرده خودکشی

 .فهمی

 :کردم زمزمه و شدم خیره رنگش مشکی های چشم به

 دوستی؟ معظمه با کی از -

 :گفت و زد پوزخندی

 دونی؟ می چی معظمه و من درباره تو-

 خیره چشمانش به.نداریم باهم ای رابطه هیچ معظمه و من گوید نمی که بود جالب.کردم نگاهش سینه به دست

 :گفتم و شدم

 .کنه فرار باهات خواست می معظمه حتی.چیزا خیلی-

 گفت و کرد بود شده کوتاه سربازی خاطر به که موهایی داخل رو دستش

 هی پسره یه که گفت بهم کنه،اول می کار خوب هم مخش که احساساتیه،خیلی،هرچند خیلی دختر معظمه-

 باز بهم روش کم میاوردم،کم و مدرسه بردمش کردم،می باور میاد،منم مدرسمون جلوی روز شه،هر می مزاحمم

 یکی که گفتن می هی دوستام از رفت،دوتا می کِش رو دوستام شماره و داشت برمی رو گوشیم اجازه شد،بی

 معظمه که رسید نمی هم فکرم به حتی من و شن می عصبانی دارن واقعا که جوری شه می مزاحمشون خیلی

 دعوا اون از کردم،معظمه دعوا باهاش و شدم،رفتم عصبانی خیلی داد نشونم رو معظمه شماره دوستم باشه،وقتی

 دعواش بشه دوست پسر چندتا با اینکه برای جوونه خیلی هنوز اینکه خاطر به کرد،من دیگه برداشت یه

 بار وقفه،چند بی زدنای شد،زنگ شروع عاشقونش های اسمس روز همون عاشقشم،از کرد فکر معظمه کردم،ولی

 می داد من شده،وقتی توهمات جور یه دچار شد،معظمه بدتر ولی بشه بیخیالم خواستم ازش و زدم حرف باهاش

 خیلی کشید پیش رو فرار حرف که روز ره،اون می صدقم قربون تلفن پشت اون خوامش نمی گم می و زنم

 نوع یه دچار گفت،معظمه می عشقم و عزیزم بهم تلفن پشت اون ولی خوامت، نمی واقعا گفتم شدم،بهش عصبانی

 مید آزار رو همه داره که فهمه نمی راضیه،اما هم طرفه یه داشتن دوست به حتی که هایی عقده اون شده،از عقده

 ...اون ،اما معصومه ندارم دوستش رو اومده،من بهش نکردن توجه از عقده ه،این
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 را نامم پیشوند و پسوند بدون بار ام،یک زندگی سال چهار و بیست این طی در...شد،باالخره ساکت و کرد پوفی

 ...باالخره. گفت

*********** 

 (دلسا)

 :گفتم و کردم قالب هم به استرس با رو دستام

 هیچی؟ یعنی-

 :گفت و داد تکون منفی عالمت به سری بهراد

 .نیست اُری از اثری هیچ اصال-

 گفت و کرد رنگ مشکی تاپ لب توی رو سرش دوباره بهمن

 که هم ،االن اُری گوشی از نبود،حتی خبری هیچ رفتن،اما هم داد می نشون ردیاب که رو آدرسایی اون حتی-

 .انداختن کار از رو ردیاب سری هم بوده،بعد ردیاب گوشیش توی که فهمیدن زیاد احتمال خاموشه،به ردیاب

 :گفتم و کشیدم موهام داخل رو دستم

 .نیستم دلسا نکنم پیدات فرامرز،وای،اگه وای-

 .نباشه فرامرز کار اصال شاید-بهراد

 :گفت و بست رو تاپ لب در بهمن

 شده خالکوبی شهاب دست روی که هم فرامرزه،وقتی گوش به حلقه غالم ساحره، که دونیم می خوب مون همه-

 .هست هم فرامرز کار حتما پس "ساحره"

 .کنن می خاک رو شهاب کی -

 .کردن خاک پیش روز دو-

 گفت دید رو اخمام که گن،بهراد می دارن االن و کردن خاک پیش روز توهم،دو رفت اخمام

 سریع و باشن اونجا بسیجی برادران از چندتا ممکنه که نذاشت،گفت فرهاد بگیم،اما بهت خواستیم می ما-

 .کنن شناساییت

 که سپرمب نفر چند به شدیم،باید پرت مرحله این از افتادم،کال یاسین و مژده و یگانه یاد بسیجی برادران گفتن با

 تگف بهراد چون پرسیدم بلند رو سوالم داره،انگار شک بهشون فرهاد چرا نفهمیدم که کنن،هرچند تعقیبشون
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 داره؟ شک کی به فرهاد-

 شک بهشون فرهاد اما شدن وارد که نشده ماه یه پسر،هنوز یه و دختر تا شدن،دو باند وارد جدید عضو تا سه -

 .پلیس نفوذی نیروهای و افراد از یا فرامرزن افراد از یا گه خفن،می کرده

 :گفت سریع بهمن

 ...چی واسه دونم می من-

 گفت که کردم نگاش منتظر

 وکمشک رفتارای سری یه متوجه شهاب شهریار، توی خونه رفتی و سپردی یگانه به رو کارا کال تو اینکه از بعد -

 یم دستگیر پلیسا توسط بعد روز دو داد می قرص و مواد بهش یگانه که ای سوژه بود،هر شده یاسین و یگانه از

 ما به نه یا کرده پیدا چیزی که مورد این در چیزی بود،اما داشته نظر زیر رو اونا هم دادگاه،شهاب رفت می و شد

 با شد،اما می غیب یهو فرامرز وقت سر رفت می وقت هر یاسین چون داشت شک طرف یه از یاسین نگفت،به

 ...شدنش کشته

 گفتم و کردم قطع رو حرفش

 گی؟ می من به داری االن رو اینا تو-

 گفت و انداخت باال رو ابروش بهمن

 .باشه مهمی چیز کردم نمی فکر من-

  فرامرز مورد در چیزایی یه کردم،شهاب حرکت فرهاد اتاق سمت به و شدم بلند جام از

 خواسته نا هم رو( ارکیده) اُری و من و دونسته می ترکیه، بره و کنه فرار خواست می که دونسته دونسته،می می

 بهم که ترسیدن می العملم عکس از دونستم،شاید نمی من دونسته،فقط می هم کرده،اُری بازی وارد

 از همیشه. رسیدم پله راه قسمت به و شدم رد تاریک و تنگ راهروی از دیگه، های شاید تا هزار و....نگفتن،شاید

 آخری پله روی که رو پام. رفتم باال ها پله از کنان هن هن باال؟ بره داشت حال کی. اومد می بدم ها پله این

 گفت تعجب با فرهاد ، کردم باز شدت با و رفتم رنگ مشکی چوبی در سمت به. دادن به رو دنیا انگار گذاشتم

 تو؟ خوبی-

 گفتم و نشستم رنگ سفید راحتی مبل روی

 .فهمیدم چیزایی یه -

 گفتم که کرد نگام منتظر
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 هک دادیم می یگانه به که هایی یگانه،سوژه و یاسین داشته،مخصوصا شک تا سه این به خعلی ما مث هم شهاب -

 شدن،یاسین می دادگاهی و رفتن می لو پلیس توسط بعد روز سه یا روز دو برسونه دستشون به رو قرص و مواد

 چیزایی یه شهاب که مطمئنم شد،من می غیب بزنه چوب با رو فرامرز سیاه زاغ تا رفت می اینکه از بعد هم

 اترکیه،ام بریم که داشت اصرار خیلی روزه چند ما،این با ساحره مشکل از و فرامرزه پشت که منبع اون فهمیده،از

 .بوداره خعلی مرگش قضیه...شد،ولی منتفی چیز همه شدنش کشته و شدنش غیب با

 :گفت و کرد نگام متفکر فرهاد

 دارن،نه؟ برش راه سر از که خواستن هم فهمیده،بعد چیزایی یه شهاب پس-

 .دیگه آره -

 گفت و میز روی انداخت رو گوشی

 ترکیه؟ بره خواست می-

 ه،همزد گند هم آقا باشیم،نگو رفته لو پلیسا پیش ممکنه که گفت بریم،می خواست می هم اُری و من از آره،حتی-

 .هچل توی انداخته رو ما

 یزم روی رو بیکش رنگ آبی خودکار متفکر بگه؟ خواد می چی ببینم تا کردم نگاهش منتظر شد تموم که حرفم

 پرسید تعجب با و آورد باال را سرش. بود شده خیره رنگ ای قهوه میز به و کوبید می

 نگرفتن؟ رو تو و گرفتن رو اونا چرا پس...پس-

 باشن؟ فهمیده زد،اگه می موج ترس دوتامون هر چشمای شدیم،توی خیره بهم

********* 

 (آریا)

 رفح مشغول که شدم خیره کشیدم،بهش جلوتر رو بود سرم روی نشدنم شناسایی برای که رو رنگی مشکی کاله

 هب دیگه مردم کنار در بلندش افتادم،قد راه سرش پشت رفت که بچه بود،دختر ای ساله هشت بچه دختر با زدن

 .کردم زمزمه و ایستادم بود،کنارش تشخیص قابل راحتی

 .ملکه-

 تر خوشگل بود،البته نکرده ظاهری نظر از تغییری شد،هیچ خیره چشمام به و برگشت سمتم ایستاد،به سرجاش

 .دپرسی همیشگی لحن اون اومد،با سمتم به قدم بود،یه بیرون شال از همیشه مثل رنگش ای قهوه بود،موهای شده

 .آریا-
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 گفت و کشید بود،نفسی اشک شاید که برق زد،یه برق اش تیره سبز چشمای

 دی،اماب نجات منو و کنی عمل قولت به و برگردی،برگردی تا بودم بودم،منتظر منتظرت که ساله سال،پنج پنج-

 .کردی فراموش منو توهم انگاری

 گفتم و گرفتم بود، پارک قسمت ترین گوشه توی که نیمکت سمت به رو دستم

 .بزنیم حرف بشین،باید بیا-

 .کرد ساله،زمزمه بیست دختر حاال،یه و بود ساله پونزده دختربچه یه موقع نشست،اون نیمکت روی

 بودی؟ کجا -

 گفتم و شدم خیره بهش

 گشتم،ولی دنبالت کردم،خیلی ازدواج داییم دختر کردم،با پیدا بود،ولی کردم،سخت پیدا رو خانوادم -

 یه ویت اینکه بودی،تا شده آب فرستادم،ولی دنبالت رو ها گشت از نبودی،خیلی تبریز بگم بهتره نبودی،یعنی

 رفتپیش خیلی سال پنج توی بگم، تبریک بهت دیدم،ملکه،باید رو داشتی دوست همیشه که رو لقبی پرونده

 .داشتی

 .شدم ناامید اومدنت از چون -

 کرد زمزمه

 .شده کشته شهاب-

 .شدم مطمئن پروندش خوندن با باشه،ولی شهاب اون شهاب این داشتم شک پروندشم،اول دونم،مسئول می-

 .شده غیب هم( ارکیده) اُری-

 .بودی مجهول برام همیشه....تو اما میدونم، شهاب و اُری درباره رو چیز همه من-

 گفت و داد تکیه پارک رنگ ای قهوه نیمکت به رو سرش

 برگشتی؟ چرا...سال پنج بعد...حاال -

 خب...گشت،اما دنبالت خیلی وکیله،اونم همسرم،اون بودم،همیشه،سارا،یعنی یادت به من بگم تا برگشتم -

 ردک قایمت فرهاد اینکه دلیل کنی می کارا چی داری که فهمیدم وقتی که بود،هرچند کرده پنهونت نبودی،فرهاد

 .فهمیدم خوب رو

 .خواستم خودم بود،من نکرده پنهون منو فرهاد -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرDENIRA(DELSA -98( اول جلد)مافیا ملکه رمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

91 

 

 گفتم و زدم پوزخندی

 قاچاق؟ کار توی بری که خواستی خودت-

 گفت و کشید نامفهوم های شکل نیمکت روی دستش با

 ای خانواده من چی؟ من شدی،اما کردی،پلیس پیدا رو خانوادت داره،تو فرق خعلی تو با من آریا،زندگی ببین-

 روازپ بلند بمونم،من کوچیک مهره یه خواستم بودم،نمی پرواز بلند من بودی،ولی پروازی بلند مخالف ندارم،تو

 یه و دبو سالش بیست فقط که حالی در بود خالف کار توی سال شونزده که منی برای کار نبودم،این احمق بودم،اما

 ...نیومدی،منم تو و گذشت سال خواست،یه می کوچیک اراده یه فقط داشت گرم پشتوانه

 داد ادامه و کشید نفسی

 ادی رو ها درس ترین مخفی،سخت جای یه بودم،اما تبریز رو سال پنج کردم،این قبول رو فرهاد کار پیشنهاد منم-

 یستم،چونن هم راضی نیستم،اما تونستم،ناراضی بگیرم،من دستم توی رو باند فرهاد بعد بتونم بتونم،تا تا گرفتم

 ...من

 گفتم و کردم قطع رو حرفش

 .پروازی بلند تو چون-

 .پروازم بلند پروازم،خیلی آره،بلند-

 گفتم و شدم بلند جام از

 دگیزن یه به برگردی تونی باشه،می عالی نظر هر از که زندگی به برگردی تونی می میام،تو بازم رم،ولی می من-

 .عالی و عادی

 گفت و نشست رنگش صورتی لبای روی تلخی لبخند

 .نچشیدم رو عالی و عادی زندگی یه طعم وقت هیچ که من برگردم،اما تونم می گی می داری خودت-

 داد ادامه و کشید نفسی

 .ندارم برگشت راه آریا،من است طرفه یه اومدم من که رو راهی -

 خوای؟ نمی خودت چون-

 .کرد زمزمه

 .خوام نمی خودم چون-
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 رنگ داشت،البته رنگی های چشم که بود هایی آدم معدوده شدم،جزو خیره صورتش کشیدم،به باالتر رو کالم

 گفت و کشید بود،نفسی تیره خیلی هاش چشم سبز

 .نیا هم برو،دیگه-

 چشم رنگ با دختر بلند،این قد دختر دختر،این کرد،این حرکت پارک خروجی در سمت به و شد رد کنارم از

 رو کسی حاال تا که دختر شد،این کار این وارد خودش دیدم،چون حاال تا که آدمیه ترین عجیب دختر سبز،این

 ....مهمه،چون خیلی من برای دختر ندیدم،این اش شبیه

******** 

 (دلسا)

 گفت و گذاشت میز روی رو چایی بهراد

 .اینطور که پس -

 گفت و آورد در رنگش مشکی تاپ لب داخل از رو سرش بهمن

 نکردی؟ پیدا چیزی آره،دلسا،تو-

 گفتم و شدم خیره مانیتور به

 .قتلشه دومین این...کرده شروع رو قتالش دوباره پرسی،چرا،ساحره می ساحره و فرامرز مورد در اگه-

 گفت و کرد نگام بهراد

 ترکونده؟ زده کیو دوباره-

 .صدر جاوید صدر،دختر رو،پریوش ساله شونزده دختر یه -

 گفت سریع بهمن

 بود؟ لج چی مثل فرامرز با که نبود گنده کله همون صدر کن،جاوید صبر -

 گفتم و دادم تکون آره عالمت به رو سرم

 .آره-

 گفت و نشست صندلی روی بهراد

 مرد؟ جوری چه حاال-

 .سم با -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرDENIRA(DELSA -98( اول جلد)مافیا ملکه رمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

92 

 

 گفت و انداخت باال رو ابروش

 سم؟-

 گفتم و دادم تکون سری

 تزریق اسید بهش که هم دونه،بعد می خدا رو بوده چی مار مار،حاال بگم،زهر بهتره داده،یا مار سم آره،بهش -

 .اسیده با سروکارش انگار کرده،کال

 گفت و کشید نفسی بهمن

 کنیم،باشه؟ می مرور اول از ها،میایم بچه خوب خیل -

 گفت و بست رو تاپ لب در بهراد

 .کن شروع تو خوب،دلسا خیل-

 مگفت و کردم قالب هم توی رو دستام. کردم فوت رو نفسم و برگردوندم بهراد سمت به رو چرخون صندلی پام با

 لو باوری غیرقابل طرز به هاشون محموله از چهارتا که شدن متوجه فرهاد و پیش،منصور ماه یک درست-

( عقاب،شاهین،پرستو)ها پرنده های محموله و رفت می لو ما های محموله فقط که بود این هم بودنش رفته،جالب

 سر زیر چیز همه که فهمید تحقیقات سری یه با بود،منصور نرسیده بهش هم کوچیک صدمه یه حتی

 دو باندشیم،به وارد بریم شناسن می فرزاد اسم به رو اون همه که علی و من که داد پیشنهاد هم فرامرزه،فرهاد

 که بود این هم دوم دلیل کنه،و می پخش رو ما های قرص و مواد فرامرز که بود فهمیده منصور که این دلیل،یک

 خیلی ایران تو بگم بهتره یا یکن، یکِ درجه گفت شه می که کنه می پخش رو قرصی و مواد سری یه فرامرز

 بینیمب تا رفتیم هم علی و من کرد، نمی قبول فرهاد ولی شایعاته اینا گفت می منصور البته شه، می پیدا سخت

 آرزوش تموم که خیابونی دختر یه نقش منم و کرد بازی رو کرده تصادف که پسر یه نقش چیه،علی ماجرا

 افرادشون از اونجا،یکی رفتیم همین برای زنن می پرسه آباد مسگر های کوچه توی همیشه فرامرز برادرشه،افراد

 من بوده، راست گفت می منصور که چیزایی که بفهمم ری،تونستم شهر برد رو علی و من بود پرهام اسمش که

 رصق که اینه عجیبه هممون برای بگم بهتره یا من برای که چیزی یه البته ندیدم، جا هیچ رو قرص اون مثل حتی

 بمیره، بعد ساعت دو طی علی که شد باعث و شد پاره دادن،که علی به گردان روان و گذشته مصرف تاریخ های

 و ملی کارت و شناسنامه هم کردن،پرهام خودشون طعمه رو علی چرا یعنی دادن، علی به چرا که عجیبه واقعا این

 هب رو خبرا اینکه برای شب گذاشتن،همون سرکار رو ما خوب رفتم،یعنی کش ازش که داشت تقلبی گواهینامه

 و یگانه هم بعد روز خورد،دو تیر یسنا و ریختن پلیسا شب ده ساعت منصور،درست خونه رفتیم بدیم فرهاد

 معلومه،مژده هم دلیلش مهمن،خوب فرامرز برای خیلی نفر سه این گه می شدن،فرهاد باند وارد مژده و یاسین

 به رو قدرتش اینکه برای بدن،فرهاد میلیون صد سی حدود فرامرز به باید یاسین و فرامرزه،یگانه زاده برادر

 مشکل ماها برای طرف یه از کرد،اما ریزه خورده کارای قاطی رو یاسین و یگانه و مژده بده نشون فرامرز
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 هم یاسین گه،و می بهش رو کارامون مو به مو و داره آتو فرامرز پیش مژده فرامرزه، کرده اجیر یگانه ساخت،چون

 یشپ ما که بگم باید داده،متاسفانه می شهاب به اشتباه اطالعات کنه صاف فرامرز با رو حسابش اینکه برای که

 شده یاسین و مژده و یگانه مشکوک کارای متوجه ،شهاب(ارکیده) اُری و شهاب و شده،من رو دستمون هم پلیس

 ازمون هم پیش روز چند ساخت،طی رو کارش ساحره که بود فهمیده فرامرز پشت مهم منبع از هم قطعا بود،و

 .شد پیدا پیاده عابر های پل از یکی توی جسدش فرداش پس ترکیه،ولی اونجا از و تبریز بریم تا واست میخ

 گفت و آورد در کیفش از رنگ مشکی ای دفترچه بهمن

 .دارم فرامرز این از اطالعات سری یه خوب،منم-

 گفت و کرد ای سرفه

 فرامرز پدر دوست دختر شمس یاسمن اولش فرزند،همسر پنج و داره زن دو ساله، نه و پنجاه شفیعی، فرامرز-

 اونجایی برداره،از رو رحمش شه می مجبور و گیره می رحم سرطان زایمانش سومین از بعد ماه سه درست که بوده

 خانمه،پریا یاسمن خاله دختر که گیرن می دوم همسر هستن معروف بودن باز س*و*ه به خان فرامرز این که

 شهمی بوده پسر اولش بچه که اونجایی از میاره،و دختر یه و پسر یه و شه می عروس سالگی بیست سن توی موحد

 هش می که صافیه،جوری و ساده آدم شفیعی،خیلی مهدی اسم به داره پسر یه شفیعی،فرامرز خاندان سرسبد گل

 مورد خیلی شفیعی،اون اولش،معصومه دختر ،ولی(نیست)  نی بد شروع گذاشت،برای کاله سرش راحت خیلی

 .ساده خوشگله،هم باحالیه،هم

 گفتم و خاروندم رو گردنم

 خوبه،درباره ه،پسرش نمید دختراش به اهمیتی هیچ اصال فرامرز که کنم،مخصوصا نمی حال زیاد دختر نچ،با-

 چی؟ ساحره

 گفت سریع بهراد

 کنیم؟ تحقیق بریم شناسم،چرا می دستم کف مثل رو ساحره-

 گفتم و زدم مرموزی لبخند

 بود؟ چی کنید،اسمش شروع پسره اون از -

 .شفیعی مهدی،مهدی-

***************** 

 (معصومه)

 گفتم و نشستم کنارش
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 بزنی؟ حرفی خوای نمی -

 کرد زمزمه

 .کنم ازدواح هومن با خوام نمی من -

 شکست،ولی من و مامان بود،کمر گذشته کمرشکنش خودکشی از روز شدش،سه باندپیچی دستای به خورد نگام

 و کشید باند روی رو دستش اندازه،معظمه می جلوتر رو عقد که گفت فقط همیشه از تر خیال بی هه،اون...بابا

 گفت

 .دری پشت تو که دونستم نمی من -

 ...که اینه نیست،موضوع این موضوع االن-

 اینکه هم نداره،دومیش دوسم مهراد اینکه داشت،اولیش دلیل کردم،خیلی خودکشی چرا من که اینه موضوع -

 نحسی حاج و بابا تره،از بزرگ ازم سال نمیاد،پونزده خوشم ازش کنم،من ازدواج هومن با که کرد مجبورم بابا...بابا

 نیام ازخونه که کنه می کاری هم کم ندارم،کم خوندن درس اجازه که گفت خواستگاری شب گیرتره،حتی خیلی

 .بیرون

 داد ادامه بغض با. کشید رنگ ای سرمه روتختی روی رو دستش و کشید نفسی

 یه توی زندگیم سال باشم،پونزده آزاد خوام می باشم،من پروانه مثل خوام باشم،نمی مامان مثل خوام نمی من-

 روز هر که باشم داشته پدری اینکه کنه،عقده محبت بهم کسی که این دارم،عقده عقده من گذشت،آره اجبار

 جوری این ما بابای اما...کنه،اما راهنمایی بگه،منو بیاد پیش برام ممکنه که مشکالتی از و کنه صحبت باهام

 خداحافظی آرزوهام و رویاهام با باید کنم ازدواج هومن با نچشیدم،اگه وقت هیچ رو آزادی طعم نیست،من

 .کنم تحمل رو اجبار این تونم نمی کنم،من

 .شد بلند هقش هق و گذاشت زانوهاش روی رو سرش

 .بمیرم ذاشتید می کاش دادید،ای نمی نجاتم کاش ای -

 کردم زمزمه

 ...تو حرفیه،معظمه چه این -

 گفت و کنم تموم را حرفم نداد اجازه

 و امروزی شخصیت یه مهراد کنی،چون درک منو تونی نمی کنی،توهم نصیحتم عالمه یه خوای دونم،می می-

 .داره مدرن

 گفت و کرد پوفی
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 .کنی درک منو تونی نمی هم تو حتی-

 گفتم سوزوند می رو قلبم که پوزخند همون با شدم، خیره رنگش ای قهوه درشت های چشم به و زدم پوزخندی

 امروزیه؟ شخصیتش گی می که دیدی مهراد توی چی تو داره؟ مدرن شخصیت مهراد -

 گفت و کرد فوت صورتم توی رو نفسش کرد، بلند رو سرش

 بندازم، سرم دوباره آوردم، می در رو چادرم وقتی نکرد مجبورم وقت هیچ معصومه، نگفت زور بهم وقت هیچ -

 .نکرد تحمیل رو چیزی هیچ بهم نگفت، اجبار بهم پسرا با دوستیم درباره وقت هیچ

 برای تو که اینه نشونه اینا امروزیه؟ شخصیت یه نشونه اینا معظمه؟ امروزیه فرد یه های شخصیت اینا نظرت به -

 .نداشتی ارزشی هیچ مهراد

 پارکت روی رو هام قدم و شدم بلند جام از. رفت بود شده پوشونده حفاظ با که پنجره سمت به و شد بلند جاش از

 .گذاشتم رنگ سفید سرد های

***** 

 (شخص سوم)

 هایش انگشت کرد می حس که محکم زد،آنقدر کیسه به را ضربه صدمین و بر کیسه سمت به محکم را دستش

 .برگشت صدا سمت به و آمد خودش به صدایی زد،با ضربه تر محکم و نداد اهمیت شکنند،اما می دارند

 کنی؟ می کار چی-

 گفت و زد کیسه به محکم دوباره

 بینی؟ نمی-

 گفت و رفت سمتش به

 دونی؟ آدمه،می کیسه این توی -

 گفت و زد تری محکم ضربه

 .دونم می خوب-

 داد ادامه و زد نیشخندی

 اینجا؟ اومدی چی برای خوب،تو -

 گفت و داد تکان تاسف عالمت به سری
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 .دیگه یکی وقت سر بری گفته خان فرامرز -

 داد ادامه و انداخت میز روی رو ای پرونده

 .شده نوشته توش هم کشتنش نحوه -

 گفت که برود در طرف به خواست

 .بهنود-

 کرد شد،زمزمه خیره او به و برگشت بهنود

 .هیچی،برو-

 حرکت پرونده سمت به و آورد در را هایش کش دست رفت که زد،بهنود کیسه به دیگری ضربه بعد و

 کرد زمزمه و زد بدشانس دختر آن به کرد،پوزخندی

 . دیگه یکی هم باز -

 یمحکم مشت بپوشد را هایش کش دست اینکه رفت،بدون کیسه طرف به دوباره و کرد پرت سمتی به را پرونده

 مه شد،باز خم زانوهایش روی زد که را بعدی برگشت،مشت دوباره و رفت سقف نزدیک به کیسه که زد کیسه به

 بود،کم ساحره او دهد،اما ادامه تواند نمی و آید می کم نفسش اینکه از بود آورد،متنفر کم نفس هم آورد،باز کم

 ....که چند داد،هر می آورد،ادامه نمی

***** 

 گفت دلش در و رفت سرش باالی به

 ...*چاره بی* 

 و برداشت آرامی به جیبش از را بود اسید داخلش که انداخت،سرنگی پاتختی روی و آورد در را رنگ مشکی طناب

 ور طناب دقیقه ده حدود از نبیند،بعد را چاره بی دختر آن های حالت تا برد ور آن را کرد،صورتش تزریق رگش به

 به مرده، طرف که این از بعد گردن دور انداختن طناب این نفهمید هم انداخت،آخرش دختر گردن دور و برداشت

 دخترک های دست و رگ برداشت،روی آرام را چاقویش و کرد ول دختر گردن در را خورد،طناب می دردش چه

 باال کمی را کرد،ابرویش وصل آباژور به دیگری طناب به و کشید باال از را دخترک کشید،موهای عمیق های خط

 کرد فکر خود با و انداخت

 .*فرامرزم سروته بی های نقشه این عاشق* 

 که کرد فکر این به دوباره و خندید خودش ریخت،با زخم روی آرام آرام و برداشت را نمک
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 .* نیست زنده چاره بی خوبه* 

 عمق به را کرد،سوزن متصل مخصوص های دستگاه به و آورد در را تتو مخصوص خندید،سوزن ریز دوباره بعد و

 کرد زمزمه و زد کرد،نیشخندی پوست داخل متر میلی یک

 .قسمتم این عاشق-

********* 

 اش قدمی یک در شد،بهنود زدن سوت مشغول خودش با و کرد مرتب دوشش روی را مشکی کوله خوش سر

 گفت و ایستاد

 شد؟ تموم -

 گفت و کرد بهنود به نگاهی

 بفرستن؟ نبود تر کوتوله تو از-

 گفت و رفت ی غره چشم بهنود

 شد؟ تموم -

 گفت و کشید سوتی

 .شد ،تمام آره-

 گفت و رفت در سمت به خندید،بهنود سرخوشی با بعد و

 رو کردی لَوَرده و لِه رو بیچاره آدم اون توش که کیسه ضمن،اون داری،در مرخصی روز سه که گفتن خان فرامرز-

 .بزنن آتیش تا بردیم

 گفت و انداخت باال ای شونه

 کنم؟ کار خوب،چی -

 گف و ایستاد صاف بهنود

 .بردید رو کیسه چرا نگی تا گفتم -

 گفت و کرد پوفی

 کجاست؟ رفتم،راستی،فرامرز بابا،من باشه -

 گفت و رفت غره چشم دوباره بهنود
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 .بوشهر رفتن ها محموله از یکی برای خان فرامرز-

 گفت و داشت نگه را اش خنده زور کرد،به تاکید خان فرامرز روی و

 .باشه باشه -

 .خندید بلند صدای با و دارد نگه را خودش نتوانست راهرو رفت،در اتاقش سمت به و

********* 

 پین پله از و زد خندی کرد،نیش مرتب تنش روی را کتش و داد حالت باال سمت به رو رنگش مشکی موهای

 گفت و شد خیره اطراف رفت،به

 .بهنود،بهنود-

 گفت لب زیر بعد و

 جون،کجایی؟ کوتوله،کوتوله -

 گفت و رفت ای غره چشم بهنود

 .دم می گوش -

 گفت و گرفت بهنود سمت به را سوییچش

 .بزنم دور یکم برم خوام بیار،می در رو ماشینم-

 گفت و انداخت باال را ابرویش بهنود

 من؟ -

 گف و شد خیره اطراف به بازی مسخره با

 وبگ ما کوتوله بهنود این به هستی،برو که هرکی دوقلوش،حاال برادر هم شاید بهنودی؟یا همزاد تو اومم،نکنه -

 .بیاد

 گفت و شد خیره بهش نفرت با بهنود

 .چشم -

 پایش جلوی را ماشین کرد،بهنود حرکت خروجی در سمت به و زد خندی رفت،نیش خروجی در سمت به بعد و

 فرامرز داد،شماره فشار گاز پدال روی را پایش و شد ماشین داد،سوار دستش به را سوییچ و شد پیاده و کرد پارک

 .گرفت را
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 جعفر؟ الو -

 داد جواب حوصله بی

 .نیستم جعفر من -

 گفت و خندید فرامرز

 .مایید سر تاج میدونم،شما بله -

 گفت و کرد پوفی

 داشتی؟ بزنم،کاری زنگ بهت و بیرون بیام که بودی گذاشته یادداشت اتاقم توی -

 دادی؟ انجام رو بودم سپرده بهت که کاری -

 چی؟ دختره؟آره،واسه اون -

 .تهران برگشته لندن از فرودگاه،پرستو ری می االن خوب،همین خیلی -

 گفت و انداخت باال را ابرویش

 .بمونه دیگه روز سه دو بود قرار که واقعا؟اون -

 .برده بویایی یه خطریه،فرهاد بده،اوضاع خبر مژده به شد،فردا کنسل قرارا -

 گفت و زد پوزخندی

 .برده بو نبرده،ملکه بو فرهاد-

 .داریم کار خیلی رسیم،فعال می بعدا رو ملکه اون حساب -

 گفت و کرد هم در را هایش اخم

 کار؟ چی-

 .ببریم تر باال رو دزشون بدیم،باید انجام موادا تغییر روی کارا سری یه باید -

 گفت و کرد پوفی

 .شم می نکن،ممنون کارا این قاطی منو لطفا -

 گفت و خندید فرامرز

 .جعفر خداحافظ-
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 گفت و کرد قطع رو تماس

 .متنفرم ازت. ملکه ملکه، -

*********** 

 (معصومه)

 گفت و نشست تخت روی معظمه

 .شدم خسته خیلی -

 گفتم و گذاشتم رنگ سفید کمد داخل رو خریدا

 .مانتو چهارتا شه می همش آخرش گردی می ری می چهارساعت.کنندست خسته و گیر وقت خیلی خرید -

 گفت و کشید دراز معظمه

 .بخوابم فقط خواد می دلم -

 گفت و اومد باال ها پله از شدم،پروانه خارج اتاق از و گفتم لبی زیر ای باشه

 کردید؟ رو خریدا -

 .تقریبا -

 گفت و کرد نگام سینه به دست

 .کنه می ازدواج خودت از زودتر داره خواهرت-

 گفتم و شدم خیره اش تیره ای قهوه چشمان به

 .کنه نمی ازدواج معظمه -

 گفتم و شدم تر نزدیک بهش قدم یه

 .کنه می ازدواج گرفت دیپلم کنه،وقتی می نامزد-

 گفت و زد خندی نیش ایستادیم،پروانه همدیگه روی روبه

 .داشت فرق این با گفتم من که هرچی،چیزی -

 نه؟ بود مهراد و من ازدواج منظورت -

 گفت و انداخت باال رو ابروش
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 ماه دو کنی،قراره ازدواج وای میخ که حاله خوش خیلی شنیدم،پدرت مهراد و تو درباره هایی زمزمه یه دیشب-

 .عروسی بعد ماه چند و کنید عقد دیگه

 .زنه نمی حرفی باشه زن که جمعی توی پدرم واستادی،چون گوش پس -

 گفت و شد،خندید خیره بهم و کرد کج را سرش

 .نیستی راضی ازدواج این به که دونم معصومه،دوستتم،می نیستم دشمنت من -

 گفتم و کردم کج رو لبم

 گفتی؟ غیب بسته چشم -

 دادم ادامه که انداخت باال رو ابروش

 .راضیم ازدواج این به باشم داشته دوست رو مهراد که هم دارم،وقتی دوست رو مهراد من -

 شنیدم گوشم کنار رو پروانه صدای که کردم حرکت ها پله سمت به

 .نشی پشیمون حرفت این از امیدوارم -

 و رفتم پایین ها پله از.نبود هم مهم برام و دونم نمی بود؟ چی حرف این از منظورش.کردم اخمی.شد رد کنارم از و

 لباسام و کردم تا رو چادر...تمیز و مرتب همیشه مثل.شدم اتاق وارد و کردم باز رو در.کردم حرکت اتاقم سمت به

 یه به و انداختم روش رو خودم.رفتم تخت سمت به و کردم قفل رو کمد در.گذاشتم کمد داخل و آوردم در رو

 ور سرم.ببرم لذت آرامش اون از زیاد نتونستم محدثه بلند صدای با البته.رفتم فرو آرامش از پر و عمیق خواب

 گفت و کرد نگام محدثه.شدم خیره ساله هفت محدثه به و کردم بلند

 .منتظرتن حال توی بابا و مامان -

 از.مرفت اتاق در سمت به و کردم تنم رو لباس ترین پوشیده و رفتم کمد سمت به.شدم بلند جام از و کردم پوفی

 بی خانم پریا قول به تا کرد سرم را رنگم مشکی شال هستن ما خونه عمه خانواده یا مهراد همیشه که جایی آن

 همسرش و آرام و مهراد و عمه.بودم زد حدس درست.کردم حرکت حال سمت به و شدم خارج اتاق از.نشم حیثیت

 گفت و شود صاف صدایم تا کردم ای سرفه.بودند نشسته

 .عمه سالم-

 گفت و شد بلند جایش از عمه

 .عزیزم دختر سالم -
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 هرادم به اینکه بدون پدرم، های دستور طبق و زدم آرام به لبخندی.گذاشتم دستش در را دستم و رفتم سمتش به

 پدرم.نوشید می چای و بود نشسته کنارم معظمه.نشستم و رفتم مبل سمت به شوم خیره آرام، بهنود،همسر و

 گفت سکوت دقیقه چند از بعد پدرم.شدند ویال وارد پروانه و مهدی کمی از بعد.بود کرده سکوت همیشه مثل

 .معظمه -

 گفت سریع معظمه

 .بابا بله-

 .معصومه.برونه بله هم دیگه روز چند.صیغه خوندن برای اینجا میان خانوادش و حسین حاج فردا -

 .نگیر را هستند انتقام شبیه بیشتر که هایی امتحان آن از ایندفعه کنم می خدا،خواهش وای

 .بابا.بله -

 گفت و کرد اخمی

 نیست الزم هم جهزیه.ید مید رو ها آزمایش و ری می مهراد با بودید،فردا دیگه هم اسم به بچگی از مهراد و تو -

 چیز همه عقد برای خوام می.عروسی هم دیگه ماه.شماست عقد مراسم دیگه هفه.میکنید زندگی عمت پیش چون

 ...باشه عالی

 ...اما.دارم دوست را مهراد که درسته.داری بدبخت من برای ای نقشه چه دفعه این.خدایا

 گفت و کرد پروانه به نگاهی بابا

 .بپیچه خونه توی هام نوه صدای آینده سال تا امیدوارم -

 گفت مهدی و انداخت پایین را سرش پروانه

 .نگذشته پروانه کورتاژ از هم ماه یک هنوز.بابا -

 گفت و کرد نگاهش حس بی پدر

 گفتم؟.باشه پروانه از رگش یه ام نوه حتما که نگفتم من -

 آزاد که زن چهار آن بحث از وقت هیچ بود مذهبی خیلی که چند هر پدرم.انداختم پایین رو سرم و شدم سرخ

 لندب جاش از بابا.نگفت چیزی هیچ بابا احترام به و کرد مشت رو دستش مهدی.وقت هیچ.گذشت نمی بگیرد است

 گفت و شد

 .برید تونید می -
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 از عسری عمه.کرد حرکت باال طبقه سمت به کرد می تاتی تاتی اعصابم روی تقش تق صدای که عصایی همون با و

 معظمه.رفتند ویالیشان سمت به بهنود و آرام و مهراد همراه به سرسری خیلی خداحافظی از بعد و شد بلند جاش

 گفت و نشست مبل روی

 .شدا آبروریزی چه -

 گفت مامان و رفت باال ها پله از سریع خانم پریا

 .خودشیرین-

 گفتم و کردم اخم.خندید ریز محدثه

 .باش زود.اتاقت تو برو -

 گفت و کرد اخمی

 .باشه-

 کرد زمزمه و شد خیره میز پایه به معظمه

 ...کنم ازدواج خواد نمی دلم من -

 ومن.داره سالم تفریحات تفریحی، لحاظ از دونی می که کنی می ازدواج پسری با تو حداقل.این داره خوشی دل چه

 نای مگه مشکوکش؟اصال های آمد و رفت به وارنگش؟یا و رنگ دخترای دوست به.کنم خوش پسر این چی به بگو

 .شده تلپ خونه ست هفته یه چرا سربازی؟پس رفت نمی

************ 

 (دلسا)

 عرض چه که آسمون های مرغ که میارم سرت بالیی یه وگرنه بیاد کن رد رو آوردی؟اُری گیر بابا؟یابو نه عه -

 ان؟ ساده خودت مث همه کردی کنن،مردیکه،فکر گریه برات هم ها کنم،خروس

 گفت گوشم در آروم بهراد

 .تبریزن طرفای.کردیم ردیابی -

 گفتم و انداختم باال رو ابروم

 نبودن؟ شیراز مگه-

 گفت و انداخت باال و اش شونه
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 .چِمیدونم -

 اوس.بستم چشامو دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم.کنه تموم جوری یه رو تلفن که کرد اشاره بهمن به بعد و

 شوره دل حس یه رمانا ایی مث یا.چیزی یه.ندایی یه میکنی؟بابا نازل یهو رو ها بدبختی همه چرا آخه.کریم

 لحداق دلمون تو بفرس نگرانی حس یه حداقل بابا.خدا رو تو معرفته؟نگا رسم این کریم اوس یهویی؟آخه آخه.ای

 بینی می شی می بیدار صب خوابی می شب.هیچی.داد هدشار قبل از که بود فکرمون به کریم اوس این بگیم

 خو که امتحانه اگه حاال.انتقامه شبی نَمه یه آخه امتحانه؟ اینا مطمئنی کریم اوس.شده غیب اُری.مرده شهاب

 دتاص افته می واسشون بد اتفاق یه ملت.بابا ای.ست معرکه پس کالمون پَ که انتقامه اگه ولی.نی مشکلی.باشه

 با بهمن*.دالی*گه می و بیرون میاد ازش بد اتفاق چارتا یه خوریم می دری هر به ما حاال.پشتشه خوب اتفاق

 گفت حالی خوش

 .کردیم پیداشون.کردیم پیداشون -

 گفتم بسته چشم طور همون

 .آشغال سطل ندازن می شکونن می رو سیمکارت اون االن.نباشید حال خوش زیاد-

 گفت بهراد موقع همون

 .شد قطع ردیابی -

 .گفتم دیدی -

 گفت و نشست صندلی روی بهمن

 کنیم؟ چیکار.خونیم می درس چیزا این درباره داریم که ساله پنج سرمون خیر.خوب-

 گفتم و گرفتم گاز رو لپم

 .یدونم نم هیچی واقعا.دونم نمی -

 شد خم سمتم به زد پوزخندی بهراد

 ندگ که ماموریته چندمین این. دیدی آموزش سال پنج که کنم می شک وقتا بعضی هان؟ میدونی؟ چی دقیقا تو -

 دختر؟ زنی می

 گفتم و کردم پوفی

 .خب شم می هول خودمه؟ دست مگه -

 گفت تمسخر با بهمن
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 تو که نگفت بهت روز اون فرهاد مگه دختر، آخه. داره هم بودن ملکه ادعای بعد شه می هول خانم. شم می هول -

 ور نفر دو زدی که مواد کردن پیدا برای رفتی که ماموریتی از اون ببین، حاال بیا، جوونی؟ خیلی چیزا این واسه

 .شهاب بعد علی اول کشتی،

 هم فیثاغورث رابطه کردن کشف از حتی آدما این با زدن کله و سر کردم، حرکت در سمت به و شدم بلند جام از

 گفت که شنیدم رو بهراد صدای بود، بدتر

 کنی؟ فرار تونی می فرهاد از ولی کن، فرار ما از برو، آره -

*************** 

 (معصومه)

 .ببینم واستا.کن صبر -

 گفت و چرخید سمتم به پاش پاشنه چرخش با پروانه

 کنی؟ می اشتباه داری که فهمیدی شد؟ چی -

 گفتم و کردم مشت رو دستم

 آوردی؟ کجا از رو ها عکس این -

 گفت و خندید

 .باشن گوشم به حلقه غالم که دارم رو کسایی یه من باالخره -

 گفتم و کشیدم نفسی.بود من از تر بلند اون.نه بودیم؟ قد هم.چشم تو چشم.واستادم روش روبه

 کنم؟ اعتماد بهت میتونم کجا از -

 گفت و گرفت گاز رو لپش

 ....که مردی صیغه اونم.شه می صیغه معظمه امشب.کنم کمک معظمه و تو به خوام می فقط من -

 گفتم و کردم فکر کمی.داد قورت رو حرفش ادامه

 چیه؟ کارا این از هدفت -

 گفت و انداخت باال رو اش شونه

 .ندارم ای دیگه هدف...همین.بیاد وجود به دیگه پروانه یه خواد نمی دلم فقط من -

 گفتم و انداختم باال رو ابروم
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 بیای وجود به دیگه پروانه یه خوای نمی اگه ولی.شه نمی گرم برات آبی من از.پروانه دارم دوست رو مهراد من-

 .بزنی حرف معظمه با بهتره

 رو صداش که کردم حرکت ها پله سمت به.ریختم آشغال سطل داخل را ها عکس و شدم رد کنارش از بعد و

 .شنیدم

 .نشی پشیمون امیدوارم -

 داره؟پله دوست منو چی؟اونم مهراد...دوم پله بودم؟ مهراد عاشق واقعا من...اول پله.رفتم پایین ها پله از

 مبرگشت.واستادم چهارم پله بشم؟روی پشیمون واقعا نکنه..چهارم پله معظمه؟ و من به داده گیر پروانه چرا...سوم

 مکنهم که کنم فکر این به خواست نمی دلم.کردم طی دهنده آزار خیالی و فکر با رو ها پله بقیه.نبود ای پروانه اما

 .خواست نمی دلم اصال.باشه درست پروانه حرف واقعا

*********** 

 کردم زمزمه و نشستم سلطنتی مبل روی مامان کنار

 نمیاد؟ معظمه چرا پس -

 گفت و رفت بهم ریزی غره چشم مامان

 .بزنن حرف باهم هم بار یه حتی نذاشت که دیدی بابات کارای این دست از.باشن تنها هومن با خواستن حتما-

 حاج اب خونسرد خیلی.کردم نگاه بابا به باشه؟ راضی بابا از که بود کسی البته.نبود راضی بابا از هم مامان پس

 گفت و شد جدا مجلس های زن از خانم پریا.کرد می صحبت حسین

 ...بزن زنگی یه معظمه به تو معصومه افتاده؟ اتفاقی نکنه...کردن دیر هومن و معظمه...گما می -

 دادم جواب و شدم خیره بود کرده ترش درشت چشم خط کمی با که درشتش های چشم به

 .بود خاموش.زدم زنگ -

 رنب بابابزرگ خانه به هوتن و معظمه شیش ساعت بود بار،قرار صد حدود بار،بلکه یک نه بودم،اونم زده آره،زنگ

 نگرانی همین برای و خواند می حسین حاج را خانه،صیغه برگردند هشت ساعت آن از بعد و بوسی دست برای

 خاله با زدن حرف مشغول هم برگشت،مامان مجلس های خانم سمت به دوباره خانم ،پریا.نداشتیم عاقد برای

 بغری و عجیب های پیشنهاد به کردن شدم،فکر کردن فکر مشغول و شدم خیره ای گوشه به هم من و شد نیلوفر

 جلوی برم باید دارم؟ مهراد به احساسی من دارم،واقعا مهراد به که نوپایی احساس به کردن پروانه،فکر

 یم آیینه داشت،جلو هم مادرم حتی که بود خصوصیتی شود،این می باز افکارم خودم دیدن با که آیینه،اونجاست

 .اومدم بیرون افکارم از محدثه صدای شدیم،با می خیره آیینه به و رفتیم
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 .داره کارت پری آجی،مامان -

 و تگرف ای گوشه به را دستم و شد بلند جایش از خانم پریا.کردم حرکت خانم پریا سمت به و شدم بلند جایم از.

 گفت

 .فهمیدم چیزی یه ولی.بگم مامانت جلوی نتونستم -

 گفتم و انداختم باال رو ابروم

 ؟ چی-

 .راسته گفت می پروانه که چیزایی -

 ...مهراد یعنی -

 گفتم و داد تکان مثبت عالمت به سری خانم پریا

 ...با من باشه -

 ...بگم رو حرف ادامه نتوانستم مامان نگران صدای با

 .بزن زنگ معظمه به دوباره شه می دیر خیلی دیگه داره.معصومه -

 .بود خاموش.مامان که گفتم -

 گفت پریا و نشست مبل روی استرس با مامان

 .نیست طبیعی هم اینا اومدن دیر -

 گفتم و زدم پوزخندی

 .نباشن اینا که بوده طبیعی دورمون چی -

*********** 

 (دلسا)

 بدبخت.بگم بهتره یا.هه.شدم هک من.توپ خیلی خبر یه.خوب.شدم خیره مانیتور صفحه به و کردم کج رو لبم

 گفت و کرد چارم بی تاپ لب به نگاهی بهراد.رفت شدم

 .نیاوردم سردر که من.واال بگم چی -

 باهات باید.روزگار هی.رفت فنا به ها محموله تمام.شدم بدبخت که دونم می فقط.نیاوردم در سر هم خودم خوب

 بلند جام از.کرد وارد و آورد در دوباره رو تاپ لب باتری بهمن.زنه می رو سرم قطعا فرهاد چون.کنم خداحافطی
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 جایی همچین توی که داشتم شانس من اگه آخه.شانس مرسی واقعا نه.شانس مرسی.رفتم پنجره سمت به و شدم

 گفت و کرد پوفی بهراد.کردم نمی زندگی

 برات که چاره بی فرهاد کارای به دارم واقعا دیگه بشی؟ درست خوای نمی تو ولی نشد، درست که این! خوب -

 ...که ساله پنج. کنم می شک داده انجام

 گفتم و کردم قطع رو حرفش

 ..نکن هم پیس پیس.بخون فاتحه برام قبرم سر فقط.نگو چیزی -

 گفت و انداخت باال ابرویی بهمن

 .نبوده کشی آدم خط تو حاال تا فرهاد.دیگه نه -

 کم رو همین.پوف.شد وارد یگانه و شد باز اتاق در.کرد می تاتی تاتی نداشتم اعصاب روی در تق تق صدای

 گفت و واستاد صاف سریع من دیدن با و کرد اطراف به نگاهی.داشتم

 .داره کارت فرهاد آقا بیا.جایی این تو دلی عه -

 به رن می وقتی که فیلما این مثل باید االن.خوب..کردم حرکت در سمت به و دادم تکون سری.فهمیده پس.اوف

 گیسال چهار از که دختر یه.ساله بیست دختر یه.مشرقی دلسا...من.بگم بذار بگم؟پس رو نامم زندگی مرگ، سوی

 نمی و دارم هم شاید.ندارم...برادر و خواهر.ندارم...پدر و مادر.خالفه کار توی کرد، پیداش رئیسش که زمانی درست

 سال شونزده من.ندارم هدفی هیچ کردن زندگی برای اما.جوونم خیلی مردن برای.سالمه بیست فقط من.دونم

 آوردن می حروم نون که بودن کسایی پدرم و مادر شاید.خوردم حروم رو سال بیست این هم شاید.خوردم حروم

 مقابل در اما.کامپیوتر توی اونم کوچیک استعداد یه شاید.استعدادی هیچ با دختر یه من.حال هر به.خونه داخل

 از ونزدهپ نمره شاید دارم من که شرایطی با.نبود هم بد اما.نبود عالی درسم.میام حساب به استعداد بی تقریبا.بقیه

 و زدم می شانسی رو موارد همه چون.جوری چه دونم نمی..شدم قبول ریاضی شانسی من.بود باالتر بیست صدتا

 خیلی سبز چشمای با.معمولی صورتی با دختر یه...من. ندارم االن که بود شانسی خوش از اینم.اومد می در درست

 زندگی اما.عادیم آدم یه منم پس.زیبایی نه.دارم خاصی استعداد نه من.شن می دیده مشکی دور از که جوری.تیره

 آدم یه.من قیم.مشرقی فرهاد.بود گرفته دستاش داخل رو سرش.شدم وارد و کردم باز رو اتاق در.ندارم عادی

 خم سر بقیه جلوی اون که شد باعث خوندش دختر اما.کنن خم سر جلوش همه خواست که کسی.ار خالفک

 گفت و کرد صاف و کمرش.شد خیره بهم خنثی و آورد باال رو سرش.کنه

 .شد تموم چیز همه -

*************** 

 ( ارکیده) 
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 یه توی دقیقا االن.شد می اکو گوشم توی ها قهقه و ها خنده صدای.رسید می فلک تا آهنگ صدای همیشه مثل

 زنده اگه.دبی رفتیم طلبید رو ما یکی باالخره.دبی.رسید نمی هم جن عقل به حتی که بودم زمین از ای نقطه

. گمب بهتره یا.بردن زور به منو که گم نمی کسی هیچ به ولی.دبی رفتم که کنم می تعریف ها بچه برای موندم

 رو ما یکی دوباره اگه.موندم زنده اگه البته.شخصیم هواپیمای با.رفتیم پسرم دوست و خودم گم می.دزدیدن

 ولی.فراوونه کمرم تو قر چون.بیرون ببرن منو تا کنم داد و جیغ اینقدر االن خواد می دلم.تهران بریم طلبید

 خورم می که هم وولی هر.بخورم وول جام تو الکی شم می مجبور پس.بستن چسب صدنوع با رو دهنم متاسفانه

 پس.خوردم زیاد کتکا این از من که هرچند.نباشه کبود که نذاشتن رو جایی المصبا.گیره می درد بدنم از نقطه یه

 که جایی اون از ولی.نبود راحتی کار خوب.فرامرزه ی کاره چی ساحره که این.کردم بزرگ کفش یه ولی.نیس مهم

 .باشد می کی ساحره...بله که فهمیدم خوره نمی خیس دهنشون تو قند اصال هم زنا و گذاشتن برام زن نگهبان

 .تو.هی -

 گفت و کرد بهم نگاهی زنه..شدم خیره زنا همون از یکی به و بردم باال چشامو

 .بخور غذا.بیا -

 .بود این معنیش که انداختم بهش نگاهی یه و انداختم باال رو ابروم

 *بخورم؟؟؟ غذا دیوار به بستید متری دو زنجیر با که دستایی و بسته دهن با چطوری من مشنگ خل* 

 آخ.کمه تختش یه یگانه دختره این درست اینم.رفت و کشید رو راهش و نفهمید رو نگام معنی که هرچند

 پچ پچ صدای با.نده حرص رو خودت.اُری بیخیال.پوف.که زنمت می آنچنان برسه بهت دستم اگه که وای.یگانه

 .بشنوم تا کردم تیز گوشمو

 .کنه فرار کنیم کمکش گم می من.چاره بی* 

 شدی؟ سیر جونت از مگه.بابا نه* 

 .بود ناز اینقدر.که ندیدیش آخه* 

 .ریخته جاها این تر خوشگل اون از.دیدمش اتفاقا* 

 .دن می گیر بهمون میان االن.ساکت هیس* 

 دوستای که وگرنه.بیرون برم جا این از تا بکنم فکری یه باید االن.خیال بی.نیاوردم در سر هیچی حرفاشون از

 از نفهمن که زنمشون می آنچنان.برسه شهاب و دلی به دستم اگه وای.نیستن فکرمون به که جونمون از تر عزیز

 .نکردن فکر بهم هم ذره یه حتی.دن می شکنجه دارت جا این منو که انگار نه انگار اصال.خوردن کجا

********** 
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 : رویت قابل محتوا

 ( شخص سوم) 

 :گفت و انداخت دختر به نگاهی

 .دریا فهمم نمی رو منطورت واقعا من -

 :گفت و خندید دریا

 .کنیم ازدواج تر سریع گفتم فقط نگفتم، بدی چیز که من. دیگه نکن اذیت-

 :گفت و کرد اخمی

 .کنی تموم رو دانشگاهت باید تو ضمن؛ در. زیاده سنی فاصله یه این. سال هجده تو و سالمه سی من دریا، -

 :گفت مسخرگی با دریا

 .نداره اهمیتی اصال من برای سنی فاصله. ناگواری اتفاق چه وای -

 :گفت و گذاشت او دست روی را دستش

 .بمونم تو با خوام می فقط من -

 یم گوش مرتضی های حرف به باید. کند کار چه بچه دختر این با دانست نمی واقعا. داد ماساژ دستانش با را سرش

 :گفت و زد دریا به را دلش گفت؟ می باید. دردسر آخر یعنی شدن دوست دبیرستانی دخترهای با. داد

 .دارم زن من دریا؛ -

 :گفت هجی و کرد نگاه او به مات. شد خشک دریا های لب روی لبخند

 داری؟ زن -

 :گفت تر بلند صدای با بعد و

 داری؟ زن -

 شاید اصال و داشته مسخره را او سال یک این تمام در گفت گفت؟می می چه. انداخت پایین را سرش و کرد پوفی

 :گفت و کرد مشت را دستش دریا دقیقا؟ گفت می چه کرده؟ نمی فکر او به هم روز یک

 داری؟ زن گی می کردی؛ وابسته خودت به منو که این بعد سال؛ یه بعد تو...تو -

 :گفت بود موقع بی بغضی از ناشی که ای خفه صدای با بعد و
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 داری؟ زن تو -

 :گفت و انداخت پایین را سرش

. شی می وابسته داری خیلی دیدم بعد. کوتاه خیلی مدت یه فقط دریا بود اومده خوشم ازت مدت یه فقط من -

 ...اما. بعد بدی رو کنکورت حداقل گفتم. نتونستم که بشم جدا ازت گفتم بار چند

 :گفت و زد چنگ را کیفش خشم با دریا

 که زنت اون افتی؟بیچاره می مردم ناموس دنبال و داری زن. دیدم زمین توی که هستی آدمی ترین پست تو -

 .کالس اومدم نمی و مردم می کاش. دیدمت نمی و شکست می پام قلم روز اون کاش. افتاده باز س*و*ه توئه گیر

 ...تو...تو

 و کرد پوفی. شد رد خیابان عرض از و کرد حرکت شاپ کافی خروجی در سمت به. بزند حرف که نداد اجازه بغض

 هب خواستند می قدیمی رسم یک اسم به را کسی. نداشت زن حقیقتا. گذاشت فانتزی رنگ زرد میز روی را سرش

 پوفی. گرفت جان مقابلش در دریا های چشم. دوخت چشم رو به رو میز به و کرد بلند را سرش. ببندند ریشش

 .دانست نمی هم خودش بود؟ بد قدر این چرا. انداخت میز روی را پول و شد بلند جایش از و کرد

*********** 

 ( دلسا) 

 .تو ای زنده. وا -

 :گفتم و کردم پرت داغون و درب مبل روی رو شالم

 .شکر خدا آره -

 :گفت و انداخت پاش اون روی رو پاش

 .بودم رمانتیک ختم مراسم یه فکر توی من -

 :گفت و کشید هورت رو چاییش

 .دادم سفارش هم گل دسته حتی -

 :گفتم و کردم کجی دهن

 .خودت برای بذار رو هات برنامه. م زنده هنوز -

 :گفت و خندید
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 کرد؟ کارت چی. نمیاره سرت بالیی فرهاد. ملکه نخور حرص حاال -

 :گفتم و فشردم بهم حرص شدت از لبامو کرد، ادا مسخرگی با رو ملکه کلمه

 .بدم یاد کار واردن؛ تازه که بچه تا چهار به که کرد مجبورم -

 :گفت و زد ای قهقه

 .شه می سبز خونش دم میاد؛ بدش پونه از مار -

 :گفتم و کردم پرت سمتش به رو شال

 .لطفا ببند -

 ایدب یکی جدید؟ فرد تا چند به اونم دادن درس. دادم تکیه داغون و کثیف مبل پشتی به رو سرم و بستم چشمامو

 که خودم دست خوب اما....که کردم کاری خراب قدر این وقته چند این بهمن و بهراد قول به بده، درس من به بیاد

 می تصمیم زود قدر این نباید که کنم می فکر وقتا بعضی. کنم می قاطی چیرو همه کال شم می هول. نیست

 لفتیچ پا و دست ملکه یه اما بگیرم، رو ملکه لقب که شد باعث. رسوند درجه این به منو من، پروازی بلند. گرفتم

 .بشم شناخته احمق و خنگ و

 :کرد زمزمه آروم بهراد

 نیستی؟ بقیه مثل چرا تو -

 :گفتم و برگشتم سمتش به

 بهراد؟ چیه منظورت -

 گفت و کرد نگاه چشمام به

 داری؟ فرق بقیه با چرا. کنن می عمل رو دماغشون کنن، می پروتز که دخترایی اون از نیستی؟ بقیه مثل چرا -

 :گفتم و کردم نگاش سینه به دست

 .دارم خاصی دلیل کنم؛ نمی عمل رو دماغم کنم، نمی پروتز کنم، نمی رنگ یه موهامو روز هر من اگه -

 :گفت و خندید

 نه؟. نداری دوست چون -

 .نه -

 :گفت تعجب با
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 چی؟ پس -

 گفتم و کردم کج رو لبم

 .ندارم پول که دیدم کردم دقت وقتی ولی ندارم، دوست که کردم می فکر مدت یه هم خودم آره -

 :گفت لب زیر

 .کثافت -

 :گفتم و کردم اخمی

 رو دماغم میاد بدم کنی می فکر وگرنه. پرید خونه اون واسه پوالم همه. ندارم پول خوب. نکن توهین. دادا هی -

 کنم؟ رنگ رو موهام کنم؟یا عمل

 :گفت و داد تکون تاسف عالمت به سری

 .متاسفم برات -

 .باش متاسف خودت برای -

 :گفت و گذاشت میز روی رو لیوانش

 کنی؟ نمی ازدواج چرا. خیال بی رو اینا حاال -

 .توچه به -

 گفت و کرد اخمی

 .بشیم باخبر همدیگه اخالقیات از یکم بذار. بابا ای -

 ینم پیدا جهان کل توی آدم این از تر سیریش یعنی. پرسه می سره یک فردا تا ندم رو جوابش اگه. کردم پوفی

 .شه

 :گفتم و کرد کج رو لبم

 هک اونی...سه. نیست خوشگل پولداره، که اونی...دو. نیست پولدار خوشگله، که اونی...یک. داره دلیل پنج خوب -

 .بده محل من به نداره دلیلی هیچ مجرده، و پولدار و خوشگل که اونی...چهار. متاهله پولداره، و خوشگل

 :گفت سکوت ثانیه چند از بعد

 .پنج مورد. خب -
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 سرخابی گوی سخن ی پرنده مارمولک یه کردن پیدا از خانواده، و زندگی به وفادار پسر یه کردن پیدا روزا این -

 داداش؟ فهمیدی. تره سخت هم آرام اقیانوس توی

 :گفت و خندید

 .آره -

 .خداروشکر خوب -

 :گفت و کشید نفسی

 .شهاب سرقبر بریم کنم راضی رو فرهاد خوای می -

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم

 موضوع؟ اون پری می موضوع این از هی تو چرا -

 :گفت و زد تلخی لبخند

 .افتادم یادش -

 :گفتم حوصله بی

 .کن راضی رو فرهاد تونی می اگه -

 :گفت و شد بلند جاش از

 .حتماً -

************** 

 (معصومه)

 :گفت سایید، می حرص شدت از رو دندوناش که همونطور مامان. گذاشتم مامان جلوی رو چایی فنجون

 .بیاد برام مرگش خبر کاش ای. برامون محل توی نذاشته آبرو کارش این با. احمق احمقه؛ دختر، این -

 نمی رو بزرگ اشتباه این کاش ای معظمه؛. نشستم نفره یک مبل روی مامان، روی روبه و انداختم پایین رو سرم

 .کردی نمی فرار کاش ای. کردی

 :گفت و گرفت دستانش در را سرش مامان.

 .کنیم پاک رو آبرویی بی این تا بده نشونم راهی یه خودت خدا؛ ای -
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 این جای به کاش ای. بود ، بده جلوه خوب رو خانواده و خودش بتونه چطوری که این فکر به همش. دیگه بود مامان

 تمدس توی نشون عنوان به که برقی و زرق پر حلقه به. کرد می فکر ما به کرد؛ می فکر خودی بی چیزهای به که

 زور به که جوری... بود کرده اذیتم برق و زرق پر حلقه این وجود روزه چند این چقدر. شدم خیره بودن، انداخته

 چایی از کمی خانم پریا. اصال هه. اجباری زندگی اما... داشتم دوست رو مهراد درسته. کنم تحملش تونستم می

 :گفت و خورد را اش

 به رانای فرش های حجره بهترین. نیستیم کسایی کم ماها. بکنیم مون رفته دست از آبروی برای فکری یه باید -

 .زد صدمه ما به خیلی دخترت های فکری بی. شه می اداره ما دست

 :گفت و زد پوزخندی مامان

 کردی؟ حساب شفیعی خاندان از جزئی یه رو خودت حاال تا کی از -

 و است شفیعی کسی چه که این سر بحث االن. زدم پوزخند خانم پریا و مامان ته و سر بی های بحث به دلم توی

 پریارفته؟ کی با رفته؟ کرده؟کجا فرار چرا. نیست معظمه چرا که است این سر بحث االن. نیست نیست، کسی چه

 :گفت و انداخت پایش آن روی را پایش خانم

 .مهمه برام خاندان این آبروی اما نباشم؛ شفیعی یه شاید -

 در شاید. نداشت تمامی وقت هیچ خانم پریا و مامان های بحث... کردم حرکت اتاقم سمت به و شدم بلند جام از

 نشدنی جدا دوست دو خانم پریا و مامان چون خوردم، می افسوس همیشه. کردند می دعوا بار صد به نزدیک روز

 قد تمام پنجره سمت به رو هام قدم و بستم آروم رو کدر.شدم داخل و کردم باز رو اتاق در... اما. بودند صمیمی و

 می جیغ توانستم می که جایی تا لحظه این در خواست می دلم. بخشید می ابهت بهم رنگ سبز و بزرگ باغ. بردم

 ماه هس برای افتاد عقد قرار که بود این خوب اتفاق تنها فقط. بود افتادن حال در هم سر پشت بد اتفاقات. کشیدم

 روی و آوردم در رو برق و زرق از پر حلقه. بود همین کننده خوشحال اتفاق تنها. دیگر ماه پنج هم عروسی و دیگر

 پرت کنم، ازدواج من خواهند می که کسانی تمام صورت در را حلقه این توانستم می کاش ای. گذاشتم پاتختی

 ...کاش ای. کنم

************* 

 ( شخص سوم) 

 :گفت و کرد صاف را صدایش بهنود. داد می تکان ورق روی را خودکار همیشه از تر حوصله بی

 .گفتن خان فرامرز -

 .بری تونی می. بهنود دونم می -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرDENIRA(DELSA -98( اول جلد)مافیا ملکه رمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

116 

 

 کرد پوفی. دوخت چشم مسخره های خطی خط به و برداشت را ورقه. شد خارج اتاق از و رفت ای غره چشم بهنود

 چشم. شد خیره سرسبز باغ به و برگشت پنجره سمت به. آشغال سطل داخل کرد پرتش و کرد مچاله را کاغذ و

 :گفت و کرد کج را لبش.بود سبز هم او های

 ...اگه نکنم، پیدات اگه -

 همه. رفت نمی کنار هایش چشم جلوی از او تیره سبز های چشم. کوباند دیوار به حرص با و کرد مشت را دستش

 .بود او تقصیر چیز همه. داشت االن که حسی تا بگیر اش زندگی مشکالت تمام از. بود او خاطر به چیز

 یسهک به محکم و کرد دستش را هایش دستکش. افتاد راه سالن سمت به. شد بلند جایش از و کرد فوت را نفسش

 :کرد زمزمه هیستریک و. کوباند رنگ قرمز بوکس

 .بود سبز چشماش. بود سبز چشماش -

 :زد فریاد بعد و

 .نامرد -

 می هم اش خفه داشت که نفسی تنگی به. کرد شروع را هایش مشت دوباره بعد و کوباند کیسه به محکم پا ساق با

 :پیچید می مغزش در جمله یک فقط. نداد اهمیتی کرد،

 .بود سبز چشماش -

 :گفت و داد تکان تاسف عالمت به سری بهنود. زد نفس نفس و گرفت زانوهایش روی را دستش

 .کنی می نابود رو خودت کارات این با داری -

 :گفت تشر با

 .نیومده تو به فوضولیش -

 :گفت شد می تر نزدیک که طور همان بهنود

 می حتما سال چهار این توی داشت دوستت اگه اون جون، پسر. نکرده که چیکارا خودش با کن نگاه... نچ نچ نچ -

 .سراغت اومد

 :گفت و کرد صاف را کمرش

 .برو. بهنود بیرون برو -

 :گفت و انداخت میز روی را رنگ آبی ای پرونده بهنود
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 .نقصی و ایراد هیچ بدون. بدی انجام تمیز رو کارت باید همیشه مثل. برسی رو دختره یه حساب باید -

 و تگرف را بوکس کیسه. شد خارج آن از و کرد باز را سالن در بهنود. زد کیسه به را مشتش دوباره و گفت ای باشه

 :کرد زمزمه

 نامرد؟ آخه چرا -

************** 

 ( دلسا) 

 نفر دهسیز این از. نحسی عدد چه سیزده؛. کردم نگاه بود، من با مسئولیتشون که نفری سیزده به و کشیدم پوفی

. گشتم کدومشون هر دور و برداشتم آروم آروم رو هام قدم. دختر نفرشون سه و بودن جوون پسرای نفرشون ده

 و مانداخت باال رو ابروم. دراز و مردنی الغر. بود سالش پونزده فوقش فوق که پسر یه. ایستادم نفر اولین روی روبه

 :گفتم

 اسم؟ -

 :گفت لرز و ترس با

 .تهماسب -

 فامیلی؟ -

 .ایرجی -

 اینجا؟ اومدی چرا -

 ...هم فامیل افراد و بودن کرده فوت بابام و مامان. نداشتم رو جایی -

 .فهمیدم. بسه -

 :گفتم و کردم بهمن به رو

 .بدید غذا بهش یکم قبلش فقط. بار تخلیه قسمت ببرید رو پسر این -

 :برگشتم بعدی نفر سمت به

 اسم؟ -

 .تهمورث -

 :گفتم و شدم خیال بی اسمیه؟ چه دیگه این
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 سن؟ -

 .شونزده -

 فامیلی؟ -

 .قاسمی -

 اینجا؟ اومدی چی برای -

 .شیم می سرگرم یکم گفتن. اومدم دوستام طریق از -

 .داشت هم مناسبی هیکل و بود بلند قدش

 .بار تخلیه قسمت همون ببرید اینو -

 .بود سالش پونزده فوقش فوق. لرزید می ترس شدت از.رفتم بود، دختر یه که بعدی نفر سمت به

 اسم؟ -

 :کرد زمزمه ترس با

 .معظمه -

 فامیلی؟ -

 .شفیعی -

 شفیعی؟. انداختم باال رو ابروم

 سن؟ -

 .پونزده -

 اینجا؟ اومدی چرا -

 .کردم فرار... خونه اَز...اَ -

 .دخترا بقیه پیش ببریدش -

********** 

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم.کردم نگاه نفر آخرین به

 اسم؟ -
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 .تیرداد -

 .غریبی و عجیب اسم چه. اوف

 فامیلی؟ -

 .صدر -

 سن؟ -

 .شش و بیست -

 جا؟ این اومدی چرا -

 .بره سَر تون حوصله ممکنه.طوالنیه ماجراش خوب -

 :گفتم و کردم اخمی

 جا؟ این اومدی چرا -

 :گفت و کرد کج رو لبش

 دش قرار. شدم آشنا مون قدیمی محله بروبچ از یکی با زندان تو. کردن عاق رو ما بابام ننه زندان رفتم وقتی اَز -

 .جا این آورد رو ما همین بعد. کنم کار برم که این واسه جا یه بیاره منو اون بدم، فراریش من وقتی

 بودی؟ زندان تو وقت چند -

 .شه می سالی یه یه، -

 .خب خعل -

 :گفتم و کردم کج رو لبم. بود مناسب هم هیکلش. تر بلند کوچولو یه. نه. بود من اندازه هم قدش

 بهمن؟ نه. باشی بادیگار بهتره تو -

 :گفت سرد و خشک بهمن

 .ملکه شماست امر امر؛ -

 :گفتم و کشیدم چونم زیر رو دستش

 .باشی بادیگاردم تو بهتره. ندارم جانی امنیت من -

 :گفت و آورد پایین سری تیرداد
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 ...کن تمیز رو ها توالت برو یا. بشور و نفر صد ظرفای برو بگید حتی. دیم می انجام ما بگی کاری هر شوما -

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم دوباره

 ها مستخدم به هم هفته سه تا. توئه عهده به فقط کردنشون خشک و ها ظرف شستن ماه یک تا پس. باشه -

 .شوری می رو ها توالت و کنی می کمک

 :گفتم که کرد نگام بهت با

 مجبور اگه حتی ما. بگیری یاد خوب باید رو ها قانون. ممنوعه شوخی ما کار توی. تیرداد گفتی رو همین خودت -

 ؟...بهمن. الزمه برات تنبیه این. بمونه پابرجا باند این تا کنیم فدا رو خودمون باید باشیم

 :گفت خشک و سرد بهمن

 ملکه؟ بله -

 .کن آماده من اتاق نزدیک جداگونه اتاق تیرداد برای -

 :گفت و انداخت بهم نگاهی بهمن

 خان؟ فرهاد عمارت رید می -

 بدک ای. فرهاد عمارت. رسید دادم به بهمن خوبه باز. داشتم اتاق کجا من آخه. بود گرفته منو جوی چه. خدا وای

 .اعصابه روی واقعا عمارت اون ولی. نبود

 .دیگه ماه یه. نه االن ولی. آره -

 ...این پس -

 می خوب و. بینم می تو چشم از من نده انجام اگه. بهمن بده انجام باید حتما رو کار دو اون. باشه بقیه پیش فعال -

 .کنم می چیکار که دونی

 :گفت و کرد نگاه دیوار به بشه خیره بهم ای ذره که این بدون بهمن

 ...ملکه حتما -

 تمتونس نمی من کردم، می فکری یه باید. بود سخت خیلی خداییش کردم، حرکت اتاق در سمت به و کردم پوفی

 . سال بیست سالمه؟ چند مگه. بیام بر نفر سیزده این پس از

******** 
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 رو صداش دیگه تا زمین روی بزنمش محکم خواست می دلم. رفت می راه نداشتم اعصاب روی ساعت تاک تیک

 :گفت بود، شده خیره تلویزیون به که طور همون بهراد. نکنه تاتی تاتی مغزم

 شد؟ تموم...یعنی -

 :گفتم و گرفتم دستم توی رو بود آورده برام بهمن که رو آبی لیوان

 .نشده تموم عوضی اون با ما کار -

 :گفت و شد خیره بهم خسته نگاهی با بهراد. بردم دهنم سمت به رو لیوان و

 .کشتش می صد در صد ساحره کشن، می رو ارکیده -

 .شونم می عذاش به رو خانوادش تمام من بکشه، رو ارکیده ساحره اگه -

 :گفت و شد بلند جاش از هراسون بهمن دستم توی لیوان شدن ریز ریز با

 شد؟خوبی؟ چی دلسا -

 :گفتم طعنه با و کردم پرت دیوار سمت به رو بود مونده سالم لیوان از که ای تیکه

 .خوبم من و میره می فرهاد های خودخواهی خاطر به فردا تا ارکیده خوبم، خیلی آره، -

 :گفت و آورد رو باند بهمن

 .دلسا کنیم کاری تونیم نمی ما -

 مرگ از و بزنن حرف ناراحتی هیچ بی و راحت قدر این تونن می چطوری زنن؟ می حرف راحت قدر این چطور

 و میره می شکنجه شدت از فردا تا فرهاد های خودخواهی و من های انگاری سهل خاطر به ارکیده بگن؟ ارکیده

 .شه می مگه آخه کنیم، کاری تونیم نمی ما گن می اینا... اینا

 :گفت و گرفت رو دستم بهمن

 .خداست دست رفتن و موندن دلسا، -

 موندن که بگن راحت و ساده اینقدر تونن می چطوری میان؟ کنار راحت قدر این چطور جماعت این شه، نمی باورم

 خواهرم...ارکیده. افتادم فرستاد فرامرز که ویدیویی یاد....بگو تو خدا؟چطوری؟ چطوری خداست؟ دست رفتن و

 سمت به و شدم بلند جام از. بود خونی اندامش تمام کرد، نگاه بهش شد نمی که بودن زده کتک قدر اون...رو

 .میره می هم فرامرز بمیره، ارکیده اگه. کردم حرکت پنجره

 ...(شفیعی فرامرز) 
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 ...(شفیعی معظمه) 

 ...معظمه...معظمه...معظمه

****************** 

 (معصومه)

 هم مهراد و بود چایی خوردن مشغول ذاتی الیخی بی با بابا. شدم خیره مامان به و کردم حلقه دورم رو هام دست

 هفته یک.معظمه هم باز کرد، می پاک رو هاش اشک نگران و کالفه هم مامان بود، میوه خوردن مشغول حوصله بی

 که انگار هن انگار و بود برگشته حاال دبی؛ بود رفته که هفته یک از بعد بابا. بود کرده تغییر چیز همه و بود گذشته

 تنها.دونم نمی...من و. برگشت و رفت سکته مرز تا بار چند مامان. بود کرده فرار...بگم بهتره یا. بود رفته دخترش

 توی میوه همون کاش ای خورد، می میوه خیال بی هم ست،مهراد دیگه ماه سه ازدواج قرار دارم که استرسی

 .داد می نظری یه حداقل کاش ای.کرد می راحت رو جماعت یه و موند می گلوش

 .بده انجام فردا رو دختره اون کارای -

 :گفت و برگشت بابا سمت به مهراد

 ...خواستید می که شما چرا؟ -

 :گفت و کشید نفسی بابا

 .گفتم که همین -

 :گفت و اومد پایین هراسون خانم پریا

 .فرامرز،فرامرز -

 :گفت تشر با و برگشت فرامرز؟بابا گفت می خانم پریا و کردند می صدا آقا را پدرم فرامرز؟همه

 زن؟ چته -

 :گفت و کرد پاک را هایش اشک خانم پریا

 .نیست محمد محمد، -

************ 

 ( دلسا) 

 .کنه می وَنگ وَنگ چقدر اَه -
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 :گفتم و زدم کمرم به دستامو

 که معلومه خو. دیده رو بیابونی غول توئه جاش به ندیده، رو باباش سالشه،ننه چهار فوقش فوق دیگه، ست بچه -

 .زنه می ونگ

 :گفت و کرد بغل رو بچه بهراد

 .باش آروم عمویی، باش آروم هیش -

 :گفت و انداخت باال رو ابروش فرهاد

 .محافظته تحت خیلی جا اون شنیدم آوردی؟ رو بچه این جوری چه حاال -

 :گفتم و برداشتم رو خیار

 .زنه نمی پر جا اون سگ بابا، نه -

 :گفت و گذاشت رو بچه بهراد

 چیزی؟...دزدگیری -

 .یُختی کال که هم دوربین کردم، خاموشش خوب ولی داشت چرا -

 :گفت و کرد پوفی فرهاد

 کنیم؟ چیکار رو، پسرش هم داریم، رو دخترش هم االن خوب، -

 .کنیم می شون گوشمالی یکم البته بدیم، رو ها بچه تا بده رو اُری گیم می -

 :گفت و کرد نگاهی بچه به فرهاد

 .بگیره نقشت امیدوارم -

 ببین حاال گیره، می -

********** 

 :گفت و آورد در تخت زیر از رو پشتی کوله بهراد

 .گیره می تحویل رو هاش بچه و ده می رو اُری جا اون انباراش، از یکی تو بریم گفت فرامرز ،(داداش)دادا حله -

 :زد تشر من به و کرد درست تنش روی رو کتش بهمن

 .واستادی ماست مثه چرا دیگه، پاشو -
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 و افتادن راه تر جلو بهراد و بهمن گرفتم، بغلم توی رو کوچولو پسر و شدم بلند جام بیام؟از من چرا پوف،حاال

 :گفت کرد می نگاه رو اطراف که طور همون بهمن. موند اتاق داخل هم فرهاد

 نی؟ کی هیچ جا این چرا اوستا، گم می -

 :گفت و کرد بهمن به نگاهی بهراد

 ....خوابن همه که معلومه خوب... یابو شبه نصفه سه ساعت -

 :گفت و کرد بهم نگاهی حوصله بی بهمن

 .بیاری رو دختره اون بری باید هم خودت زدی، رو گندا این خودت -

 :گفت و داد هولم اتاق سمت به داره؟بهراد من به ربطی چه شد، گشاد تونست می که جایی تا چشام

 .دیگه برو -

 و گرفتم بهراد سمت به رو بچه بیارن، رو دختر یه برن میاد زورشون آفریدی؟ تنبل رو اینا قدر این چرا آخه خدایا

 :گفتم تشر با

 .بکنید تونید نمی کاری هیچ که نرم من اگه برم، تا رو بچه بگیر -

 :گفت و آورد در ادامو بهراد

 .خانوم ملکه کردیم درست ما رو گندکاریات بیشتر خوبه بکنید، تونید نمی کاری هیچ نرم من اگه -

 وعضیتی شدم،چه متری نیم اتاق وارد. حساسم کلمه این روی چقدر من فهمه نمی گفت، رو ملکه مسخرگی با باز

 ام که گیرن می آدم و عالم که جوری کنم؟این چیکار حاال شانس، یعنی ندارن، که هم المپ سالمتی اینا،به دارن

 توی رو نورش و آوردم در گوشیمو خوابن، می بغلی اتاق که هم مژده و یگانه اون کنیم، غلطی چه خواییم می

 مواد توش که دستمالی و گرفتم رو روشکر،یقش خدا خو ،.دسته بغل همین که این...انداختم،عه دخترا صورت

 سمت بردم و گرفتم پاهاش زیر رو دستم خوابه، خدا بنده خوبه حاال گرفتم، دماغش جلوی رو بود کننده بیهوش

 :گفت بهراد که اومدم بیرون اتاق از این، سبکه چه در،

 شد؟ تموم -

 .بریم بدو دستمه، دختره بینی نمی داداش؟ کوری -

 :گفت و کرد جا جابه بغلش توی رو بچه بهراد

 .سنگینه بچه این چقدر -

 :گفت و کرد روشن رو ماشین بهمن شدیم، بهمن قراضه سمند سوار و اومدیم بیرون دخمه همون از
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 بریم؟ کجا خوب، -

 :گفت و خاروند رو سرش بهراد

 ...داره را ساعتی یه یه ور اون و ور این تو بندازی شهره، از خارج هس جا یه -

 .روند خروجی در سمت به رو ماشین و داد تکون رو سرش بهمن

************* 

 جاست؟ همین مطمئنی -

 :گفت آروم صدای با بهراد

 .انبار یه اینم بیا انباره، یه گفت دیگه، آره -

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی بهمن. بود سرد و تاریک کردم، باز انگشتم با آروم رو انبار در

 .سرکاریه آقا -

 .دادا نده جو - بهراد

 :گفتم و واستادم صاف

 .سرکاریه منم نظر به -

 :گفت کجی دهن با و آورد در رو اَدام بهراد

 .تو بریم بیاید جاست، همین گفته یارو بابا سرکاریه، منم نظر به -

 هیچی حاضر حال در کردم، می ور اون و ور این هی داشتم اسلحه یه فیلما این مثل کاش ای. شدم وارد آروم آروم

 مستطیل و صاف چیزای یه زمین روی شد، روشن روش،برقا زدم و بود برق پریز یه در بغل درست.نیس دستم

 :گفت بهراد که کرد حرکت نبود،بهمن کی هیچ که بود عجیب بود، ریخته مشکی و شکل

 .نذار اون روی پاتو بهمن -

 :گفت و کرد سیاه مستطیل به نگاهی بود،بهمن شده دیر اما

 چین؟ دیگه اینا -

 :گفت کالفگی با بهراد

 .ترکوندن رو رسول زدن باهاش که هموناییه شبیه هست هرچی بمب، هم شاید مین، -
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 بلند ور پاش بهراد اگه بعله،. دستگاه یه به رسیدم که شدم رد مینا یا بمبا همون کنار از آروم آروم. لعنتی لعنتی،

 کنه، نمی رحم هم خودش های بچه به که باشه پست تونه می چقدر عوضی این یعنی هوا، ریم می مون همه کنه

 :گفتم و نشستم زانو چهار شکل مربع دستگاه همون جلوی

 بندازه؟ کار از رو بمب بلده کی خوب، -

 :گفت و انداخت باال ای شونه بهراد

 .نیستم بلد که من واال -

 :گفت و خندید بهمن

 .بیرون برید شماها دلی، خیال بی -

 باشه؟ خفه،-

 سیما هب. آبی سیم خودشه، آره. کشید رو آبی سیم وقتی زنه که بودم دیده فیلمی یه توی کن، دلی،فکر کن فکر

 :گفتم و آوردم باال رو شدم،سرم خیره

 .کنم پیدا رو آبی سیم باید ها، بچه -

 :گفت مسخرگی با بهراد

 .دیگه کن پیدا خوب -

 .اینجاست قرمز سیم دوتا فقط اما -

 :گفت لب زیر بهمن

 خبری تلویزیون و تاب لب و موبایل و اینترنت از فقط جا اون خدا، به نداره فرقی هیچ جا اون با جا این ها بچه -

 .نیست

 .بکشم نفس تونم نمی اینترنت بدون من اصال دیگه، همینه مشکل خب -

 :گفت و نشست زمین روی بهراد

 .کن چهل سی بی ده -

 .باشه -

 .رفتیم بودیم، گرانی بار انداختم،اگر بهمن و بهراد به نگاهی

 .صد نود، هشتاد، هفتاد، شصت، پنجاه، چهل، سی، بیست، ده، -
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 نه؟ یا بکشم موند، رنگ قرمز سیم رو دستم

********** 

 (امید)

 شکیم کرد،کت می اذیتم واقعا و بود چسبیده سرم به رنگم مشکی بکشم،موهای نفس تونستم نمی گرما شدت از

 .کردم بلندی پوف زمرد صدای با دادم، ماساژ دستانم با را سرم و انداختم کنارم چوبی صندلی روی رو رنگم

 اومدی؟ امید، -

 :گفتم و زدم ای حوصله بی لبخند

 .آره -

 :گفت و اومد سمتم آروم های قدم با زمرد

 .گفته بهم چیزایی یه خاله -

 .ایستاد جلوم زمرد که کردم حرکت ها پله سمت برداشتم،به مبل روی از رو کتم و شدم بلند جام از

 امید؟ گفتم چی شنیدی -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .درسته گفته مامانم هرچی -

 و کشید نفسی. دلربا و روشن روشن، سبزش،سبز های چشم شدم، خیره هایش چشم به شد، خیره هایم چشم به

 :گفت

 ده؟ می معنی چه کارا این -

 :پرسیدم و کردم نگاهش سینه به دست

 زمرد؟ کنی می فکر چی خودت -

 خنده و انداخت پایین را سرش. شد نمایان هایش لب رو پوزخندی ثانیه چند از بعد و کرد تر تنگ را هایش چشم

 :گفت و کرد آرامی

 .دیدم عمرم توی حاال تا که هستی آدمی ترین احمق تو امید، -
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 کار البته.کرد توهین من به برد، می هرکسی از دل سبزش چشمان که دختری صادقی، زمرد...او شد، مشت دستم

 کنم، می فکر اش درباره چقدر هر که اخالقی داشت، زمرد که بود اخالقی چه دیگر این دانم نمی بود، روزش هر

 :گفت و گرفت باال را ،سرش.شو می گیج بیشتر

 نه؟ هستی؛ عصبانی خریدم رو پارسیان شرکت سهام که این خاطر به فقط تو امید، -

 :گفتم و کردم کج را سرم

 .خودته به مربوطه زمرد، نداره کار به ربطی دفعه این -

 :گفت تندی به و کرد اخمی

 داره،هان؟ من به ربطی چه -

 :گفتم و کردم صاف را سرم

 .فهمی می بنداز، خودت به نگاهی -

 زمرد...او. کرد می خودنمایی لبانش روی پوزخند همان هنوز.کرد اش طالیی موهای داخل را دستش کالفگی با

 شاید. شناسم نمی هم سوزن سر یک اندازه به را او حتی حاال اما بود، من دنیای تمام روزی که کسی بود، صادقی

 هک حسی این که فهمیدم حاال اما. او زیبایی عاشق زمرد، عاشق نه اما شدم، عاشق من. آره. بود اشتباه تصمیم این

. بدهم اهمیتی س*و*ه این خواستم نمی بزرگ، س*و*ه یه.هوسه نیست، هم داشتن دوست نیست، عشق دارم

 چشم. بودیم هم روی روبه درست حاال. آمد جلوتر قدم چند زمرد. رو مسخره بازی این کنم تمامش تر سریع باید

 :گفت و کرد بلند را سرش. داشت قرار هایم لب درجای هایش

 .امید متاسفم برات -

 صورتش به که هایی اشک. ماند می دلش روی عمر آخر تا وگرنه کند، تخلیه را خودش خوب تا گذاشتم می باید

 :گفت و کرد پاک خشونت تمام با را بودند آورده هجوم

 .متاسفم برات تهرانی، امید متاسفم برات -

 هایش چشم کردند، می پاک را آمدند می پایین که هایی اشک خشونت با هایش دست لرزیدند، می هایش لب

 می عاشق هم شناسیم می که کسانی ترین مغرور حتی. عشق و...زاری،تاسف نفرت،بی. کرد می فریاد را چیز همه

 خواستم، می کورکورانه س*و*ه یک برای فقط را او که منی من،عاشق عاشق بود،اما شده عاشق هم شوند،زمرد

 :کرد زمزمه و برداشت را کیفش گذاشت، میز روی و آورد در دستش از خشونت با را حلقه و گرفت فاصله ازم

 ...اما. بشی خوشبخت امیدوارم -

 :گفت و شد خیره هایم چشم به
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 .نبر یادت رو من شدی، خسته اون دست از اگه مونه، می تو برای همیشه من قلب -

 :گفتم و کردم جیبم در را هایم دست

 چیزا خیلی هنوز تو زمرد،. نری ای دیگه کس سمت دلخوری ازش که زمانی که اینه رابطه توی چیز ترین مهم -

 .بگیری یاد باید

 :شد بازی مشغول کیفش دسته با و انداخت پایین را سرش

 ...اما امید، تو کمک با. بگیرم یاد تو با رو اونا همه خواستم می من -

 :گفت و زد غمگینی لبخند

 .بود اینطوری هم ما سرنوشت شاید -

 داشت، دوست مرا زمرد. زد نمی فریاد عشق و پشیمانی جز چیزی روشنش، سبز های چشم هایش، چشم اما

 را تو من بگویم او به خواستم داشتم؟می می دوستش شدم؟باید می عاشقش باید من اما بود عاشقم هم شاید

 عشق، به کنم تبدیلش و بدهم پروبال س*و*ه این به خواستم می س،*و*ه یک اندازه اما داشتم دوست

 حرف اما. باشم داشته دوست را او بتوانم که شد این مانع خاصش های اخالق با خودش. نخواست نشد،خودش...اما

 هک زیبایی دختر صادقی، زمرد دلربا، سبز چشم آن طرف از کوباندن در یک، در شد خالصه گفتم دلم در که هایی

 با کردن زندگی. کنم زندگی او با و بخواهم را او که بود سخت.خواستم نمی را او من اما داشتم، چنگم در را او من

 دختری با خواستم می حاال بودم گذرانده آرامش در را ام زندگی تمام که منی نبود، کسی هر کار صادقی زمرد

 بتوانم که خواستم می را کسی من. نداشت امکان این. بود شیطان حد از بیش مغروری این در که کنم ازدواج

 جایش کردم،از حرکت سیم بی تلفن سمت به تلفن صدای با. اضطراب و ترس نه کنم، حس را آرامش درکنارش

 :گفتم و داشتم برش

 بله؟ -

 پسرم؟ شد تموم -

 :گفتم و کشیدم آهی. بود فکرم به حال همه در و همیشه که بود،همانی مادرم

 .شد تموم -

******** 

 همه. خانم امینه های خنده نه و بود زمرد های شیطنت و ها جیغ از صدایی نه دیگه. بود سکوت در غرق خونه

 کی درست. کردم می نگاه باغ به و بودم شده خیره پنجره به.... سردرگم.... حوصله بی...من و. بودند کرده سکوت

 کوتس مامان. گفت بیراه و بد بهم توانست که جایی تا آبنوس. بود گذشته نامزدی خوردن بهم و زمرد رفتن از روز
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. راچ دانم نمی. لرزید می فکم. مربوطه خودت به موضوع این گفت تفاوت بی و خیال بی. همیشه مثل هم بابا و کرد

 ؟نه. کنند نمی گریه که ها مرد اما. بود بغض شاید. است گلویم در پرتقال یک مانند چیزی کردم می احساس اما

 سکته یک به شود می تبدیل آخرش که ریزند می خودشان در قدر آن. کنند نمی گریه. کنند می سکوت ها مرد

 می خودنمایی رویش افروز اسم. شدم خیره بود لرزیدن مشغول چپم سمت درست که ام گوشی به. وخیم قلبی

. نمک آشتی زمرد با تا کرد می التماس بعد. گفت می بیراه و بد و کشید می جیغ اول. چیست دردش دانم می. کرد

 .کشیدم رنگ سبز قسمت روی رو دستم. شد می شروع دعواهایش و جیغ دوباره آخرش و

 .افروز بگو -

 :گفت کرد می هق هق که طور همان افروز

 .نیست خوب حالش اصال داداش، زمرد، پیش برو خدا رو تو داداش، -

 و دادم ماساژ دستانم با را سرم. گذاشتند می اگر البته. کنم فراموش را زمرد خواستم می کردم،من فوت را نفسم

 :گفتم

 .همیشه تا ابد، تا شدیم، جدا زمرد و من افروز؛ -

 :گفت جیغ با افروز

 کم چی زمرد مگه. زمینی روی آدم ترین عوضی تو دیدم، عمرم توی که هستی آدمی ترین نامرد تو -

 داشت؟هان؟

 زمرد برای هم و من برای هم جدایی این که فهمید می افروز کاش ای. انداختم میز روی و کردم خاموش را گوشی

 هدف که فهمیدم می باید. فهمیدم می باید امروز. رفتم کمد سمت به و شدم بلند جایم از. است کار راه بهترین

 نیهثا چند برای را هایم چشم و کشیدم نفسی. کردم تنم و برداشتم کمد داخل از را کتم. چیست کارها این از شان

 نسخه نه. هستم خودم من. هستم من من، چون. نبودم زودرنج و احساساتی افروز مانند من. بودم امید من. بستم

 کج در سمت به را راهم و رفتم پایین آرام آرام ها پله از. آمدم بیرون اتاق از و پیچیدم مچم دور را ساعتم. دیگری

 .کردم

*************** 

 .نبود خبری ازت بود وقت چند خودتی؟!!!پسر امید -

 :گفتم و شدم خیره درشتش و سیاه های چشم به

 .کنی درک تونی می بهتر خودت. بودیم چیزا این و بازی نامزد درگیر دیگه، دونی می -

 :گفت و خندید
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 کنید؟ ازدواج قراره کی خوب آره، -

 .زدیم بهم -

 :گفت و کرد کج را لبش

 .منتظرته خان فرامرز بیا بودم، مطمئن -

 :گفتم و کردم فوت را نفسم. شدم خیره بود نشسته دار چرخ صندلی روی که فرامرز به و شدم اتاق وارد

 .سالم -

 :گفت و کرد بلند را سرش

 .امید اومدی خوش -

 :گفت سکوت ثانیه چند از بعد. شدم خیره بهش و نشستم رویش روبه صندلی روی

 .کنی نمی کار ما با دیگه گفتی تو. خوردم جا جا، این میام گفتی وقتی -

 .اومده پیش برام سواالت سری یه فقط شفیعی، آقای هستم حرفم سر هنوز -

 :گفتم و شدم خیره هایش چشم به. شد خیره بهم منتظر و کرد صاف را گردنش

 خوام می رو نفرت این دلیل. شدم فرهاد از عجیبتون نفرت متوجه کردم می کار شما با که سالی یک اون توی_

 .بدونم

 :گفتم که شد کج پوزخند سمت به لبش

 .بدونم دارم حق پس بیفته، دشمنی فرهاد و من بین که شدم باعث هم شما به کردن کمک با من -

 :گفت و گرفت دستانش داخل را سرش

 .منه برادر فرهاد -

 :داد ادامه. دارند جنگ سر برادر با برادر. شنیدم می چه من خدای برادر؟. شدم خیره بهش شکه

 داشت، دوست رو مون همسایه دختر بچگی از فرهاد. پوچ و هیچ چیزای داشتیم،سر جنگ سر هم با بچگی از ما -

 فرهاد دوستی طرفی یه از. داشت دوسش نگی بگی ای هم منصوره بود، ای ساده و پاک دختر بود، منصوره اسمش

 منصوره با هاش نقشه همه داد لو رو فرهاد شمش، تورج پدر شمس، ایرج وقتی شد، دردسر براش شمس تورج با

 قبول رو من همه که موقعی همون درست بود، بچگی از ما نفرت...که هم تورج و منصوره ازدواج با. خورد بهم

 .دونستن می ننگ مایه رو فرهاد و داشتن
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 .بودم ندیده وقت هیچ رو برادر با برادر دشمنی. شد خیره رنگ ای قهوه میز به و انداخت پایین را سرش

 دل ور انداختی هم دختره و آرشام دست دادی رو پسره داشتی؟چرا کار چی پسره یه و دختر تا دو اون با -

 پرستو؟ و شاهین

 :گفت و کرد مزه مزه را اش قهوه

 دست دادم رو پسره اون اول. بردارم راهم سر از رو دشمنام بهتره گفتم منم کنن، می فوضولی خیلی کارام توی -

 خونشون به هم اونا چون شاهین دست دادم رو ارکیده هم بعد. متنفره شهاب از مهراد که دونی می خودت مهراد،

 .تشنن

 کردی؟ ول چرا اونو دلسا؛ بود؟آها چی اسمش اوم، دختره، اون پس -

 :گفت و زد پوزخندی

 می من البته. برم جلو احتیاط با و آروم آروم مجبورم باهوشیه خیلی دختر چون. دارم زیادی کارای اون با من -

 یاد فرهاد اون از چیزایی یه ای ولی زنه، می گیج خیلی اوقات بعضی که هرچند. دارم برش رام سر از خواستم

 .ترف در المصب ولی دارم برش رام سر از خواستم بکشه، نیست بلد حسابی و درست نقشه اما هست تیز گرفته،

 نه؟ دیگه گذاری بمب جریان همون -

 :گفت حرص با و گذاشت میز روی را قهوه

 .آره -

 مقد توانم نمی کنم می کاری هر که کسی. بود ام زندگی آدم ترین عجیب فرامرز. انداختم هایش چشم به نگاهی

 . کنم بینی پیش را اش بعدی

 .امید بخور رو قهوت -

 وِل کرد نمی نابود را کسی تا فرامرز. سوخت می ها آن حال به دلم. برداشتم را قهوه و زدم ای رفته وا و شل لبخند

 :گفتم و کردم مزه مزه را قهوه. نبود ماجرا کن

 کردید؟ بازی این وارد رو مهراد چرا -

 :داد جواب و شد خیره هایم چشم به

 .بشه بازی وارد خواست خودش نکردم؛ بازی وارد رو مهراد من -

 نه؟ دیگه کیمیا جریان سر -

 :زد لب و زد لبخندی
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 .امید میاد خوشم باهوش های آدم از -

 .بیاد خوشتون دختره اون از نمیاد نظر به اما -

 :گفت و زد ای قهقه

 .بود جالبی نکته -

 :داد ادامه و کرد فوت را نفسش

 کسی هر فرهاده، پیش اما باهوشیه، دختر اون. امید نیست ما جبه توی اون ولی میاد، خوشم دختر اون از من -

 .شهاب و ارکیده چه باهوش، اما گیج دختره اون چه میاد، حساب به من اصلی دشمن باشه فرهاد پیش که

 :گفتم و کردم نگاهش حوصله بی

 .نیست مهم خیال بی ولی نفهمیدم که این با -

 :گفتم و شدم بلند جایم از

 .رم می من-

 :گفتم و کردم فوت را نفسم. شدم خیره هایش چشم به. شد خیره هایم چشم به. شد بلند جایش از

 .نباشه آخرمون دیدار امیدوارم -

 :گفت و انداخت باال را ابرویش

 .امیدوارم -

**************** 

 .گرفتم هایم دست میان در را سرم و انداختم تخت روی را کتم. کردم حرکت تخت طرف به و بستم آرام را اتاق در

 ولا همان. دیدم بار یک فقط را دلسا. کردم می فکر دختر دو آن به داشتم هرچیزی از بیشتر ولی نه؟ بود احمقانه

 عجیب بودم دیده اطرافم و دور در رنگی چشم یک فقط حاال تا که منی برای. کرد جذبم رنگش سبز های چشم

 زیاد را ارکیده. کرد می جذب را ها انسان بود هرچه. بود حالت بی هم شاید. داشت جالبی حالت هایش چشم. بود

 .بودند معمولی دختر دو آن. زیبا کمی شاید. معمولی صورتی با دختری. روشن ای قهوه های چشم با دختری. دیدم

 را ام گوشی...ارکیده برای اما. نیستم نگران دلسا برای روند؟؟؟؟ نمی بیرون فکرم از هم لحظه یک االن چرا اما

 :داد جواب بوق چند از بعد. گرفتم را ای شماره و برداشتم

 سفید؟ یا سیاهه کالغ -

 .سفید -
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 .امید خب،بگو خیلی -

 .دارم خبرایی یه دلسا، و ارکیده دختر، تا دو اون درباره -

 .دم می گوش -

 ...هم دلسا شاهینه، دسته ارکیده -

 جاست؟ همون هم ارکیده یعنی داره، سکونت دبی توی االن شاهین داریم، خبر دلسا موقعیت از -

 .شاید. دونم نمی -

 نداری؟ ای دیگه خوب،اطالعات خیلی -

 .نه -

 سفید؟ یا سیاهه کالغ -

 .سیاه -

 دراز تخت روی و انداختم کنارم را گوشی. رفت می راه مخم روی داد، می تماس قطع از نشان که بوق صدای

 :دادم جواب ببینم که این بدون و برداشتم را گوشی زنگ صدای با. کشیدم

 بله؟ -

 :رسید گوشم به خط پشت از افروز هق هق صدای

 .زمرد داداش، -

 ندارد؟ تمامی بحثش زمرد این چرا. زمرد هم باز. زمرد هم باز

 بفهمی؟ خوای نمی چرا شدیم، جدا دیگه هم از زمرد و من افروز، -

 :گرفت اوج هقش هق

 .نیست خوب اصال حالش زمرد امید، -

 :گفتم و کردم فوت حرص با را نفسم

 لطفا. توئه کارای همش و خوبه حالش زمرد که دونم می خوب. خورم نمی رو الکیت های حرف این گول افروز،من -

 .بری می سر رو حوصلم کم کم داری چون.کن بس

 :گفت و کشید باال را اش بینی
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 داشتن دوست لیاقت تو اما. بودی زمینیش بت تو خدا از بعد. داشت دوست هم خیلی. امید داشت دوست زمرد -

 ...تو. نداری اونو

 هب دنیا که بیدارشم زمانی و بخوابم. بخوابم خواستم می. انداختم کنارم خاموش، رو گوشی و کردم قطع را تماس

 .باشد رسیده آخر

********* 

 وقت هیچ. بود خوب امشب برای اما نبودم عالی. بودم خوب. شدم خیره خودم به و گذاشتم جایش سر را ادکلن

. کردم حرکت در طرف به و کردم فوت را نفسم. داشت وجود بهتر من از همیشه چون. باشم بهترین نکردم سعی

 تحرک افروز و مامان سمت به و رفتم پایین ها پله از. بگیریم جشن خانه در بود قرار افروز تولد مناسب به امشب

 شده خیره زمرد به غمگین و حوصله بی افروز. کرد می صحبت دیگران با خوشرویی با همیشه مثل مامان. کردم

 دیدنم با مامان. کند ازدواج او با تا رفت می زمرد خواستگاری به آنقدر بود پسر افروز اگر که مطمئنم. بود

 :گفت و کرد حفظ را لبخندش

 امید؟ اومدی -

 :گفت لب زیر. ایستادم افروز کنار و دادم تکان مثبت نشانه به را سرم

 .زمینی روی آدم ترین احمق تو -

 .بگو دیگه چیز یک. کردی تکرار زیاد رو حرف این -

 :کرد زمزمه و فرستاد بیرون محکم حرص شدت از را نفسش

 نه؟ یا گفتم بهت رو چی؟عوضی رو عوضی -

 :گفتم و گرفتم خودم به بودن متفکر حالت

 .گفتی دوباری یکی آره. شاید -

 :گفت آهسته پوزخند همان با. کرد خوش جا لبش کنار پوزخندی

 .کمته بگم هرچی -

 .لطفت از مرسی -

 :گفت و ایستاد کنارم مامان. کرد حرکت زمرد سمت به و گرفت فاصله کنارم از

 .شوخیه یه این گه می. کنه باور نتونسته هنوز افروز ولی گذره می زمرد و تو جدایی از هفته دو -

 :گفتم و چرخیدم مامان سمت به
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 .باشیم دیگه هم با دوباره تونیم نمی زمرد و من چون. مامان کنه باور بهتره -

 :گفت و شد خیره هایم چشم به مامان

 ور آیندت بتونه که نیست کسی زمرد. گرفتی درستی تصمیم که دونم می.ذارم می احترام تصمیمت به من -

 .هش نمی پیدا اصال زمرد در خصوصیات این اما.بودنشه وقار با و بودن خانم به دختر یک ارزش تمام. بسازی باهاش

 . گرفت دستش در رو چاقو و رفت کیک سمت به افروز. کردم بسته و باز مثبت عالمت به رو هام چشم

*********** 

 ( دلسا) 

 چطوره؟ امروز حالت. جون دلی خوب -

 :گفت دید که رو پوزخندم. بود خوب خیلی...حالم؟هه. زدم حرفش به پوزخندی

 .دیگه نیار در بازی مسخره.دلسا عه -

 :گفت و نشست بیمارستان نفره یک و کوچیک تخت روی کنارم

 .بینیم می فیلم ور اون و ور این ریم می. خونت ریم می. شیا می مرخص امروز -

 شدم باندپیچی های دست به. نبود من جای بود؟. نبود من جای که اون. شدم خیره روشنش ای قهوه های چشم به

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس. شدم خیره

 .کنار برو لطفا ارکیده -

 :کرد زمزمه و شد خیره بهم ارکیده

 کردم؟ چیکار من مگه سرد؟ قدر این دلسا؟چرا چرا -

 های چشم به. بود کرده پرستاری ازم رو هفته دو این که این بود؟جز کرده کار چی مگه. گفت می راست

 :شدم خیره خوشرنگش

 .نیست راه به رو حالم زیاد روزا این. ارکیده شرمنده -

 :گفت و خندید

 .کنی عوض رو لباسات راحت تو تا بیرون اتاق از رم می من. دیوونه -

 تداش قرار اتاق گوشه که کمد سمت به و شدم بلند جام از سختی به. رفت بیرون اتاق از و کرد حرکت در سمت به

 اون. گذره می هفته دو انفجار اون از. آوردم در رو سادم رنگ مشکی مانتو و کردم باز رو کمد در. کردم حرکت
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 معظمه .بودیم معظمه و من موندن زنده که کسایی تنها اما. کنیم فرار بتونیم تا داد وقت ثانیه سی فقط تنها سیم

 جراحی من. سوخت هام دست من ولی کردیم فرار آره. کردیم فرار. بود نشده هوش بی اصال خودش گفته به که

. شهب تربیت فرامرز دست زیر بود قرار چون. رفت که شد بهتر شاید. سوزه می بچه اون برای دلم. کردم پالستیک

 بدنم از جایی هیچ هام دست از غیر به. شدم خیره خودم به. گذاشتم سرم روی رو شال و بستم رو هام دکمه

 هفتاد مرد یه. دیدم زندگیم توی که مرموزی مرد اولین...فرهاد. شدم مدیون فرهاد به هم باز من و. بود نسوخته

 زنده بهمن و بهراد االن شاید. شدیم نمی جوری این ما از کدوم هیچ کاش ای...فکر با اما...ترسناک... مرموز. ساله

 و زدم گند رفتم کاری هر توی که این از شرمنده شرمنده، و پشیمون. پشیمونم کارام از من ولی. داره خنده. بودن

 جایی تا وقتی چجوری؟ ولی رو، بازی این کردم می تمومش باید. کردم انتخاب رو راه این چرا که این از پشیمون

 نجات رو خود تونم می چجوری بودم، رفته فرو بود کرده درست برام فرهاد که منجالبی این توی بود ممکن که

 .میاد فرو باتالق توی من با بگیرم کمک برای رو کی هر دست بدم؟

 :گفت ارکیده که رفتم بیرون اتاق از

 خوبی؟ -

 .اره -

. دهبو کجا که این از نزد حرفی هیچ ارکیده خود. کرده پیداش بیابون یه توی گفت. برگردوند شاهین رو ارکیده

 نمی دلم. کشیدم باال رو شیشه و شدم ماشین سوار. دونم نمی من و پرسید هم شاید. نپرسید ازش هم فرهاد

 . کنم تنفس سرب و آلودگی تمیز هوای جای به خواست

********* 

 !تمیزی خونه عجب!به به -

 که و نشستم کاناپه روی. نداشتم رو خونه کردن تمیز حوصله اصال. شدم خیره بود خاک کیلو سه زیر که خونه به

 :گفت ارکیده

 .شه نمی پیدا هیچی که خونت توی. دلی گم می -

 .پیش ماه سه از تقریبا. جا این نیومدم وقته خیلی من -

 :گفت دقیقه چند از بعد. داد ادامه گشتن به و گفت آهانی

 .دلی -

 هوم؟ -

 نیستی؟ خسته -
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 .یکم چرا -

 نشستی؟ چرا. بخواب برو -

 به بستم رو هام چشم که همین و کشیدم دراز تخت روی. کردم حرکت خواب اتاق سمت به و شدم بلند جام از

 .رفتم فرو خواب

********** 

 کرد زمزمه حوصله بی ارکیده. کردم مزه آرام آرام رو زده یخ چای

 بزنیم؟ گذاری و گشت یه بریم موافقی -

 .نه -

 اندب های دست به نگاهی. بنشیند مبل روی ساکت و نشود سمج ارکیده که داشت جذبه قدر آن ام حرفی دو کلمه

 خالی ، ارکیده زده بهت و متعجب چشمان مقابل در گلدون داخل را چایی و کردم پوفی. انداختم ام شده پیچی

 :کرد زمزمه بهت با ارکیده. کردم

 !دلسا -

 و داد تکان تاسف عالمت به سری ارکیده. گذاشتم میز روی را ساده رنگ سفید فنجان و انداختم باال ای شانه

 :گفت

 .دیدیم که بودیم ندیده عجیبی این به واال؟آدم بگم چی -

 در هک ای نقشه. داشتم که ای نقشه به کرد پرواز ذهنم. شدم خیره تلویزیون به دادم تکیه مبل پشتی به را سرم

 هن اما. شفیعی فرامرز نابودی. بودم کرده مشخص را هدفم. بودم کرده تمرکز رویش وقت تمام هفته، یک این طی

 ناراحت ای ذره بکشند جلویش را فرزندانش تمام اگر حتی فرامرز. اموالش و مال طریق از هایش، بچه طریق از

 وقت من اما. کشد می را نداری و نابودی طعم ذره ذره که است وقت آن. بگیرند ازش وقتی را ثروتش اما. شود نمی

 لمشک. بود ناپذیر امکان تقریبا. ارکیده وجود با ولی. حسابی و درست تمرکز و وقت. خواستم می کار این برای

. تمام و زدم می گند رو چیز همه بدهم، انجام توانستم نمی را کاری هیچ تقریبا تنهایی من. داشتم هم دیگری

 :گفتم و برگرداندم ارکیده سمت به را سرم

 .ارکیده -

 :گفت و آورد باال را سرش ارکیده

 هوم؟ -

 .اومدی خودت یا بیای گفت فرهاد. بگو رو راستش -
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 :داد جواب و انداخت باال را ابرویش

 بدم؟ گوش فرهاد حرف به که کسیم من.اومدم خودم که معلومه. دیوونه -

 :کردم زمزمه

 .واال نه -

 :کرد زمزمه و انداخت باال را اش شانه

 .دیوونه. دختر ای دیوونه -

 :گفتم و شدم بلند جایم از

 بریم؟ مسافرت یه ای پایه ارکیده؟ گم می -

 :گفت حوصله بی ارکیده

 .اصال نه...مسافرت ولی. هستم رفتن بیرون پایه -

 :گفت ارکیده که کردم حرکت اتاقم سمت به کنم؟ گرم را ارکیده سر چجوری. من خدای

 .زنی می مشکوک داری خیلی تو دلسا، -

 مردن دارم االن که آرزویی تنها. بمیرم آرام آرام خواست می دلم. انداختم تخت روی رو خودم و بستم رو اتاق در

 ...کاش ای. مردم می گذاری بمب آن در کاش ای. است

********* 

 نم. نیستم دیگر بگویم تا رفتم می. کنم تمام را ماجرا تا رفتم می امروز. انداختم سرم روی را رنگ مشکی شال

 رهادف کنم؟ نابود رو فرامرز بتونم تا بودم کی من شد، می چه فرامرز که نبود مهم برایم دیگر حتی.آوردم کم دیگر

 مهم برام ولی. زد می را سرم امروز قطعا فرهاد. داشت هم حق. کرد نگاهم نگرانی با ارکیده بتونم؟ من نتونست

 دنبال به....و ندهم گوش اون و این های حرف به دیگر. باشم آزاد خواستم می فقط من. نبود مهم اصال. نبود

 :کرد زمزمه ارکیده که شدم ماشین سوار. بگردم ام واقعی خانواده

 .باش خودت مواظب -

 :کردم زمزمه

 .هستم -
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 چقدر. شدم خیره ها خیابان به. کردم می تمام را ساله بیست بازی این امروز باید من. دادم را فرهاد خانه آدرس

 :آمدم خودم به میانسال راننده صدای با. بود گرفته امروز

 .رسیدیم. خانم -

 زبا را در ها نگهبان. رفتم فرهاد ویالیی خانه سمت به آرام آرام های قدم با. دادم را کرایه و گفتم لبی زیر ممنون

 اش خانه ایران، بزرگ خالفکار مشرقی، فرهاد که فهمید می کسی چه. شدم دیگری دنیای وارد من و کردن

 شک با دیدنم با فرهاد. شدم ویال وارد. بود سیاه رنگ از چیز همه. سیاه ای خانه. است جهان خانه ترین عجیب

 :گفت

 ...جا این تو دلسا، -

 .بزنیم حرف باید -

 :گفت و انداخت باال را ابرویش

 .بشین بیا.باشه -

 لیخی کار که هرچند. کنم حفظ را ام خونسردی حالت کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس. نشستم مبل اولین روی

 :کردم زمزمه و دوختم پیرش صورت به را هایم چشم. بود سختی

 .کنم تموم رو بازی این که اومدم -

 :کرد زمزمه... حسی هیچ بی...عادی. نرفت در کوره از تصورم برخالف

 کنی؟ تموم -

 .کنم تمومش -

 :گفتم و کردم فوت را نفسم. کرد نگاهم منتظر

 .باشم دلسا حتی خوام نمی. باشم پرواز بلند خوام نمی. باشم ملکه خوام نمی -

 :گفت و شد خیره هایم چشم به

 .دلسا فهمم نمی رو منظورت -

 :کردم زمزمه. سیاه سیاه. شدم خیره هایش چشم به

 ،تونم نمی من اما کنی؛ نابود رو فرامرز تا خوای می منو تو فرهاد،. نیستم بازی این توی دیگه. نیستم دیگه -

 .کنم می کاری خراب چیز همه توی. تونم نمی دیدی، خودت
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 .دلسا باشی جانشینم تو خوام می من -

 :دادم جواب و کردم نگاه هایش چشم به

 .ندارم رو لیاقتش چون تونم، نمی هم بخوام تونم، نمی من -

 .خواستی می تو -

 .خوام نمی حاال اما -

 شد؟ عوض نظرت یهویی چرا دلسا؟ شده چی -

 نم داری؟ انتظار چی عقده از پر ساله شونزده بچه یه از. بود سالم شونزده که گرفتم رو تصمیم این وقتی من -

 .فرهاد کردم اشتباه من. مثبت جنبه از منفی، جنبه از نه ولی.بشم دیده خواست می دلم. بودم پرواز بلند

 :گفت و زد پوزخندی

 نیستی؟ گی می حاال. رومی به رو االن که بشی اینی تا کردم کار روت تمام سال پنج دلسا...تمام سال پنج -

 سال نجپ این توی من شدم، بدتر بلکه نشدم، بهتر تنها نه سال پنج این توی چون.نیستم دیگه گم می حاال.آره -

 دست از دارم که رو هرچی دارم حاال اما بیارم، دست به رو خوام می هرچی بتونم که شدم دیده آموزش این برای

 .دم می

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .نیا من پیش کردی گیر جایی یه وقتی ولی. برو -

 :گفت که رفتم در سمت به

 .دم می بهت رو خونه اون. فداکاریات تمام خاطر به -

 .من زندگی مرد ترین عجیب. فرهاد. زدم لبخندی

************** 

 :کردم زمزمه آروم. شدم خیره فرهاد های چشم به و کردم فوت رو نفسم

 من؟ -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش

 .منه خواسته آخرین این. دلسا -
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 قاتل که من...اما...خانوادم کردن پیدا...من رهایی....خواسته آخرین. زد می زنگ سرم توی خواسته آخرین کلمه

 :مبرس کردنم فکر ادامه به که نذاشت فرهاد صدای...ولی. کشتم رو خیلیا کارام با شاید. دونم نمی بودم؟. نبودم

 نه؟ یا کنی می شد؟قبول چی -

. برم خواستم می فقط من. باشم فرهاد با خواستم نمی دیگه. باشم آزاد خواستم می من. انداختم پایین رو سرم

 :کردم زمزمه و کشیدم نفسی. کنم پیدا رو خانوادم و برم

 .قبوله -

  آدم؟ سه مرگ چرا؟برای لبخند. کردم می حس ندیده رو لبخندش

 :کردم زمزمه و شدم بلند جایم از

 ...پس -

 :کرد قطع را حرفم

 .گم می بهت مادرت و پدر درباره منم. گی می بهم رو اونا مرگ خبر تو.بینیم می رو همدیگه فردا -

 دونه و بکشم جیغ. بکشم جیغ تونم می که جایی تا خواست می دلم. دادم ادامه راهم به و کردم مشت رو دستم

 .بکنم رو فرهاد سفید موهای دونه

******** 

 :گفت و گذاشت جلوم رو چایی ارکیده

 .اینطور که پس -

 :گفتم حرص با

 .باش ساکت ارکیده -

 :گفت و انداخت باال رو شونش

 .بخور منو بیا.حاال باشه -

 ور نفر سه یا کنم کار فرهاد برای عمرم آخر کنم؟تا کار چی دقیقا. کردم حرکت اتاق سمت به و شدم بلند جام از

 هس. دارم گزینه یک فقط االن...االن...ولی کردم می انتخاب رو اول گزینه بودم ای دیگه موقعیت هر بکشم؟توی

 تخابان رو گزینه یک باید کنی می گیر دوراهی توی وقتی که زندگی این به لعنت...کشتن...مرگ. بکشم رو نفر

 باید خودم نجات برای. همینه راهم تنها. نشستم تخت روی. نابودیت راه هم و نجاتته راه هم که ای گزینه. کنی

 .بمیرن نفر سه
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******* 

. تونم می من. بستم رو چشمام و کردم فوت رو نفسم در صدای با. بودم آماده. انداختم آیینه توی خودم به نگاهی

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخندی دیدنشون با. کردم باز رو در و کردم حرکت در سمت به. بتونم باید من

 .بفرمایید -

 :گفت و شد خیره اطراف به یگانه

 .نقلی و دنج. قشنگیه خونه -

 رو اطراف که طور همون یگانه. شد وارد سکوت با همیشه مثل هم یاسین و زد حرف باهام حسی هیچ بی مژده

 :گفت کرد می نگاه

 .تره قشنگ دخمه اون از یعنی. خوشگله خیلی -

 و برداشت رو چایی زد؛ می حرف شادی با که طور همون ارکیده. نشستم مبل روی و گذاشتم میز روی رو چایی

 که هم یاسین. کشید سر هم یگانه. کرد فوت آروم و برد دهنش نزدیک رو چای فنجون مژده. شد خوردن مشغول

 نجات برای راه آخرین این. شدم بلند جام از و کردم فوت رو نفسم. خورد فنجون تا ده ها ندیده چایی این مثل

 .برده هی ارکیده نه و باشم ملکه من نه دیگه که این برای. نباشیم دیگه که این برای. ارکیده و من نجات برای. منه

 :کردم زمزمه و نشستم ارکیده کنار

 کنه؟ می خودشه اثر موشه مرگ مطمئنی -

 :کرد زمزمه برداشت رو چاییش که طور همون ارکیده

 خب؟ بمیر، خفه -

******** 

 (آریا) 

 احمدی؟ سروان -

 :گفت جدیش و سرد نگاه همون با سروان

 قربان؟ بفرمایید -

 :گفتم و کردم فوت رو نفسم

 .کنن صادر رو مشرقی فرهاد دستگیری دستور تا بدید خبر سرهنگ به -
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 :گفت و انداخت باال رو ابروش

 علت؟ چه به ولی. قربان حتما -

 .شده ذکر پرونده توی -

 پیدا. مونده چیز یک فقط حاال. شد بسته هم پرونده این خداروشکر. رفت بیرون در از و گذاشت احترام سروان

 هر از برام دلسا اما کنم می ت*ن*ا*ی*خ کشورم به دارم که دونم می. خالف کار از آوردنش بیرون و دلسا کردن

 دلسا کشید می رو ای هسته دانشمندای ترور نقشه فرهاد وقتی. داد نجات رو جونم چندبار اون. تره مهم چیزی

 و برداشتم رو پرونده. اعدامه حکمش صد در صد دولت دست بیفته اگه. کنم کمکش باید. داد خبر بهمون که بود

 سرپ یه. ساحره لقب با پسر یه. ست ساحره نیست، مشخص هویتش هنوز که عضوی تنها. کردم نگاه بهش دوباره

 :گفتم و کردم پرت میز روی رو پرونده از در صدای با. ساله هشت و بیست

 .بفرمایید -

 :گفت جدی لحن همون با. گذاشت احترام و شد اتاق وارد سروان

 . شد اجرا دستور قربان، -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .بری تونی می. خب خیلی -

 داره راه خیلی دلسا که هرچند. ملکه دلسای نه و ست برده ارکیده نه دیگه. شد تموم. شد خارج و گذاشت احترام

 الشهس بیست داره، که ای بچگونه خیاالت از گیره می خندم ای؟ ملکه به چه رو ساله بیست دختر یه. بشه ملکه تا

 ....اما

************ 

 :گفتم و بستم آروم رو در

 .سارا. سارا -

 :گفت سریع سارا

 .خوابه نورا. آروم آروم -

 .باشه بیدار دختر این که ندیدیم ما واال -

 :گفت و کرد پوفی

 .دیدی می بودی خونه تو اگه -
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 :گفتم و گرفتم سمتش به رو پالستیک کیسه

 .رو اینا بگیر. غرغرو خانم -

 :گفت و گذاشت کاناپه روی رو کیسه

 .فهمیدم چیزی یه امروز -

 چی؟ -

 :گفت و نشست کاناپه روی

. فرهاد اسم به داشتن دشمن یه اونا. کردن گم رو دخترشون 0731 سال توی دقیقا که هست ای خانواده یه -

 ...ولی چیه فامیلیش دونه نمی کسی

 :گفتم و کرم کج رو سرم

 چیه؟ منظورت خوب؛ -

 .دلسان خانواده خانواده، اون -

 :داد ادامه سارا. کردم نگاه سارا به گیج و مبهوت شکه،

 شده باز براش بچه دختر همون دزدیدن برای پرونده یه. بود فرهاد اسم به مرد یه شون دشمن تنها خانواده اون -

 ونا کار بچه دزدیدن که کنه ثابت تونست بود ضدش که هایی ادعا تموم با فرهاد اما. بوده عموم مسئولش که بود

 عدب. کردم پیدا مدارک سری یه حاال اما. نبود چهارساله بچه دختر از اثری هیچ اما کردن تعقیبش ماه شیش. نبوده

 بچه تردخ یه گفتی تو که هم اون از بعد. بود ساله پنج تقریبا دلسا که زمانی یعنی. تبریز رفت فرهاد سال یک از

 . پیشتونه ساله پنج

 :داد ادامه و گذاشت جلوم رو پرونده و شد بلند جاش از

 ان دی تست دلسا از تونیم می. هست ای ان دی تست تا خونی گروه از شمس، بانو همون یا دلسا پرونده توی -

 ...نه یا شمسه بانو مشرقی؛ دلسا که بفهمیم تا بگیریم ای

*********** 

 (دلسا) 

 کنیم؟ چیکار حاال وای -

 :گفت و گرفت رو یاسین بغل زیر ارکیده کنیم؟ کار چی االن. گه می راست. کردم نگاه جسدا به
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 .زکی گفته گودزیال به که این. یاخدا -

 :گفتم شمرده شمرده و کردم نگاه ارکیده چشمای به. مسعوده به زدن زنگ راه تنها. کشیدم پوفی

 ...مسعود به...اوم...گم می -

 :گفت و پرید حرفم وسط

 کنه؟ پُر رو جا همه فردا بره که بگیم مسعود به بریم اونوقت. بشه خبر با نباید کسی گفته فرهاد. اصال -

 :پرسیدم و خاروندم رو دماغم. هس اینم خوب

 کنیم؟ چیکار. ببریم رو اینا که داریم زور نه. داریم ماشین نه ما خوب -

 :گفت و انداخت باال رو ابروش

 .دارم فکری یه -

 چی؟ -

 .بودیم نکرده رو جاش این فکر که بگیم. بگیم فرهاد به -

 :گفت داد با ارکیده. کاش ای. بودن زنده هنوز بهراد و بهمن کاش ای. گفتم لب زیر نچی و انداختم باال رو ابروم

 .فهمیدم -

 :گفتم و گرفتم رو گوشام

 زنی؟ می داد چرا چته! درد ای -

 :گفت و زد بشکنی

 نیمتو می توش، بکنیم رو دخترا جسد و برداریم گونی یه اگه...راهه دقیقه پنج فقط منصور خونه تا تو خونه از -

 ین خیابونا توی کی هیچ تقریبا و شبه نصفه سه ساعت که هم االن. منصور خونه ببریمشون شده که هم بزور

 هوم؟. کنیم می خاک باغچه توی رو اونا(. نیست)

 .مونه چاره راه تنها...ولی ست مسخره -

***************** 

 :گفت و داد فشار خاک توی رو بیل

 .بمیری. فرهاد بمیری ایشااهلل -
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 :گفتم و کشیدم نفسی

 .ایشااهلل -

 همون خونه توی کردیم؟اونو می کار چی یاسین جسد با ولی بود خوب شکر رو خدا خوب. کردم نگاه باغچه به

 :کرد زمزمه و بست رو هاش چشم ارکیده. انداختیم جوری

 .خستگی از میرم می دارم -

 .کردیم می کارا این از روز هر بچگی تو رفته یادش انگار. نکن غرغر -

 :وگفتم کردم حرکت در سمت به

 . بکن هم یاسین برای فکری یه ارکیده -

 :گفت و انداخت انباری توی رو بیل

 ...ولی. فرامرز خونه جلوی بندازمش خواد می دلم -

 :گفتم و کردم جیبم توی رو دستام

 .کنیم می فکری یه جا اون. خونه بریم -

 :کرد زمزمه آروم و بست رو خونه در

 بشه؟ خاموش کوچه یه برقای همه یهو شه می مگه. نگا. زنه می( مشکوک) مکشوک یکم جا این.گما می -

 :دادم جواب و رفتم ای غره چشم

 شی؟ می ناراحت ای دیوونه بگم -

 :گفت باز نیش با و انداخت باال رو ابروش

 .نچ -

 هم اینا. شدم خیره راهنما چراغ به و کردم کج رو لبم. زد نمی پَر خَر. راه چهار سر به رسیدم و کردم رد رو کوچه

 چراغا این که اینایی فاز خدایی. صد از قرمزش و شه می شروع بیست از سبزش. دارن قاطی ما اعصاب( مثل) مث

 می راستم سمت از که ای زمزمه صدای با. کوچه سر رسیدم و شدم رد خیابون از آروم چیه؟ کنن می کنترل رو

 :شد تیز گوشم اومد

 .زن می مشکوک خیلی که گفت می خانم اقدس. پلیس به زدم زنگ آره -

 دیدی؟ رو جسدا حاال. شن می پیدا آدمایی چه. نچ نچ نچ -
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 جسد؟ جز به باشه تونسته می چی. کشیدن می داشتن خودشون قد هم گونی یه دخترا دوتا هر. بابا آره -

 زمزمه گوشم زیر ارکیده. کشه می منو فرهاد. رفتیم لو. سرم به خاک. شدم خیره زن دوتا اون به مبهوت و شکه

 :کرد

 .برداشتم رو وسایل رفتم من. بریم بدو -

 خواب اینا نباید مگه شبه نصفه سه ساعت. شدم خیره قدکوتاه و چاق زن دو به شکه طور همون من و

 :کرد زمزمه و کشید رو دستم باشن؟ارکیده

 .دلسا بدو -

 :گفت و داد دستم رو رنگ مشکی کوله ارکیده. دوییدن به کردم شروع وجودم تموم با

 تُن. بزنه زنگ پلیس به که کرد می بیدار رو شوهرش داشت زنه که موقع همون. فهمیدم تو از تر سریع من -

 . فهمیدم سریع که بود بلند خیلی صداش

 :گفت و واستاد کوچه سر ارکیده. کردم رد رو راه چهار و دادم قورت رو دهنم آب

 .کنه مون کمک تونه می که کسیه تنها اون. بگیم مسعود به باید -

 ....اما -

 .بشم اعدام خواد نمی دلم من اما نمیاد خوشت مسعود از دونم می. دلسا مونه راهه تنها این -

 خیابون سمت به ارکیده. کشید سوهان روحم روی پلیس آژیر صدای که برداشت مسعود خونه طرف به قدم یه

 رو روش سیاه سایه که دیوارا از یکی توی و پیچید فرعی کوچه یه توی. افتادم راه سرش پشت منم و دوید

 :کرد زمزمه. ایستادم کنارش منم و شد قایم بود پوشونده

 رن؟ می هم مسعود خونه پلیسا یعنی -

 .دیگه حتما -

 :گفت و گرفت ضرب زمین روی پاش با

 .بخاری توی بندازم شدم مجبور رو هامون هویت و داشتیم بقیه و فرامرز از که رو مدارکی تموم -

 چی؟ -

 :گفت ای خفه لحن با و انداخت پایین رو سرش
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. یبخار توی انداختم رو شون همه همین برای. بیارمشون تونستم نمی و بودن زیاد خیلی اونا. دلسا بودم مجبور -

 . بیارم رو تاپت لب تونستم فقط

 .شده هک که اونم...هه -

 :کرد زمزمه و آورد باال رو سرش

 بعد شهاب، اول. داره کار هم ما با. نیست فرهاد حسابش طرف دفعه این. مون همه نابودی به بسته کمر فرامرز -

 ...که هم بعد من، دزدیدن

 :گفت آروم و کرد فوت رو نفسش

 بریم؟ کجا شب -

 .اونجا بریم تونیم می. دستمه بهراد خونه کلید -

 :کرد زمزمه و داد تکون رو سرش

 .باشه داشته فایده مردنش حداقل. نداشت فایده برامون که زندش -

 :کردم زمزمه

 .بزن حرف درست بهراد درباره -

 .حاال خب -

************* 

 و زد می حرف هایش دوست با عشوه کمی و خنده با. بود بیرون رنگش مشکی شال از حالتش خوش و بلند موهای

 را نفسش. شد بیشتر اش عشوه و گرفت شدت اش خنده ثانیه چند از بعد. داد می تکان هوا در را هایش دست

 :کرد زمزمه لب زیر و کرد فوت

 شه؟ می تموم ماموریت این کی خدایا -

 :شد بلند فرزان صدای که شد بلند جایش از. کرد می تاتی تاتی مغزش روی دختر های خنده صدای

 داداش؟ کجا -

 :داد جواب و کرد فوت رو نفسش

 .بزنم قدم یکم رم می -
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 رفت، راه رنگی و زیبا های فرش سنگ روی. شد دور شده نفرین اکیپ آن از و برداشت بلند و محکم را هایش قدم

 او که بود باقی شکرش جای باز. کند تمامش و بیاورد در را ماموریت این ته سرو تر سریع که خواست می دلش

 .کشت می را خودش قطعا که بود پلیس واقعا اگر. بود شده انتخاب مخفی مامور یک عنوان به فقط

 .فکریا تو -

. باهوش اما ساده دختری. آورد نمی در کارش از سر کس هیچ که کسی. باند مرموز دختر. برگشت سایه سمت به

 :گفت و کرد جیبش در را هایش دست. زد می مشکوک عجیب اوقات بعضی البته

 . نبودم فکر تو -

 .کردم باور منم باشه -

 سمتش به سایه. بگیرد قرار کنارش در درست سایه تا برداشت آرام آرام را هایش قدم و کرد فوت را نفسش

 . ایستاد رویش به رو درست و برگشت

 .بری باهاش باید برداره، راهش سر از رو اضافی مهره تا چند خواد می فردا خان فرامرز -

 دارید؟ من به احتیاجی چه -

 .بدی جواب باید فقط ممنوعه، پرسیدن سوال ما باند توی -

 :گفت و سایید هم روی حرص شدت از را هایش دندان

 .باشه -

 .باشی مقر توی پنج باید تو ولی شه، می اجرا ماموریت عصر شیش ساعت -

 :گفت و شد دور او از قدم چند سایه

 این برای راهه یه ماموریت این چون گم، می خودت برای. بشه دار خبر ماموریت این وجود از نباید کس هیچ و -

 .نرسیده هم فرزان حتی که برسی مقامی به بتونی تو که

 گدوپین که کسی مانند بود، امتیاز یه این ماموریت،. شد دور کامال او از سایه و داد تکان باشه عالمت به را سرش

 .ماموریت این اتمام برای بزرگ امتیازی. بود شده خوشحال بود، شده برنده ها مسابقه در و کرده

********************* 

 و...بسپارد خاطرش به را فرامرز چهره تواند می که جایی تا کرد سعی. شد خیره فرامرز به و آورد باال را سرش

. کرد می نگاه فرامرز به روح بی و خشک و جدی. کردند می صدا ساحره را او همه که کنارش عجیب فرد آن چهره

 :گفت و کرد مانیتور به ای اشاره دست با فرامرز
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 .بینید می رو دخترا اون -

 خیابان طرف آن دو هر. نبود مشخص شان چهره که بودند مانیتور صفحه در دختر دو. کرد مانیتور به نگاهی

 تیپ. متوسط تقریبا قدی دیگری آن و داشت بلندی قد ها آن از یکی. زدند می حرف آرام و بودند ایستاده

 :داد ادامه فرامرز. داشتند معمولی

 .خوام می فردا تا رو دوتاشون هر کنه، می دخالت کارام توی عجیب دخترا اون از یکی -

 :گفت سرد و خشک لحنی با ساحره....وقت آن. نبود مشخص ها آن از یکی چهره حتی. شد خیره فرامرز به شکه

 .دیدیم حاال تا که هستن دخترایی ترین زرنگ از یکی دختر تا دو این -

 اروشکرخد رفتند؟ می ساله یک و بیست دختر یک دنبال باید. شد می شکه بیشتر شنید می بیشتر که چقدر هر

 با کرد سعی و شد بلند جایش از جلسه اتمام با. بود معرکه پس کالهش که وگرنه. نبود تنها ماموریت این در که

 این. کند گزارش سهراب یا سرهنگ به را چیز همه تر سریع چه هر و بزند بیرون ساختمان و اتاق از خونسردی

. دبو فکر در کال را دیشب کرد، می درد حد از بیش سرش زد، بیرون اتاق از و کرد فوت را نفسش.بود فاجعه دیگر

 .کند تمام را ماجرا این جوری چه بتواند که این فکر در

********* 

 :کرد زمزمه و گذاشت سرش روی را دستش

 .فرزان زنی می حرف چقدر -

 :گفت و رفت بهش ای غره چشم فرزان

 .گهدی دونی نمی منو قدر.نچ نچ نچ نچ......گیـ می تو وقت اون گم می بهت گروه اعضای درباره دارم.پروییا خیلی -

 داد ادامه ناله حالت با و بست را هایش چشم

 .خدا وای.گه می چی مردک این ببین بیا مامان وای -

 پرسید بهت با و کرد درشت را هایش چشم

 خوبی؟ -

 داد ادامه طور همان فرزان

 ...دربارهـ داره مردک این ببین بیا.خدا وای -

 .فرزان باش ساکت -
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 گفت بلند صدای با بعد و نشست صاف فرزان سایه، صدای با

 .من برم قربونت.چشم.قربان بله -

 در سمت به را محکمش های قدم. بزند قدم آزاد هوای در خواست می دلش. شد بلند جایش از و کرد پوفی

 کرد میخکوب سرجایش را او سایه صدای که برداشت

 کجا؟ -

 گفت و برگشت حرص با. بود برازنده سایه برای سر باال آقا لقب واقعا

 .بیرون -

 کجا؟.فهمیدم خودم که اونو -

 .بزنم قدم یکم -

 .سرجات بشین.نکرده الزم -

 به دادن اس ام اس مشغول و آورد در را موبایلش فرزان. نشست رنگ ای قهوه کهنه های مبل روی و کشید پوفی

 کیسه داخل را( مخدر مواد)  مواد تمام سریع و تند که کرد نگاه را سایه سینه به دست.شد دخترهایش دوست

. شدند می پاره داد می فشار رویش را دندانش اگر که بودند نازک آنقدر ها کیسه. کرد می رنگ سفید کوچک های

 ار فریزر پالستیک. زد گره محکم را سرش و ریخت فریزر پالستیک داخل را رنگ سفید کوچک های کیسه تمام

 نآ از کیسه یک و برداشت را رنگ آبی های گل. کرد سازی جا کیفش داخل و کرد کوچک توانست می که جایی تا

 .برداشت سایه روی از را نگاهش فرزان صدای با. کرد سازی جا آبی گل کنار بود، مواد داخلشان که هایی

 نشد؟ تموم فرهاد کار -

 ..رفته در قِسِر عوضیش خود ولی.کردن دستگیر رو گروهش افراد تموم و رفتن دیروز گن می -

 .کثافت ده می درس رو شیطون.افته نمی گیر راحتی به مرتیکه این -

 .اومده در کاراش همه گند خالصه.شده محکوم هم ربایی آدم جرم به.تره سنگین خیلی جرمش دفعه این -

 چی؟ دخترا دوتا اون یعنی.چپش و راست دست اون -

 .کرده فرار یکی اون.افتاده گیر شون یکی -

 روی کجکی لبخند. کرد صادر چموش سرگرد آن باالخره را فرهاد دستگیری حکم پس. انداخت باال را ابرویش

 تر نزدیک قدم چند کند کَن ریشه را باند این که این برای. کرد می کمک او به خیلی فرهاد نبودن. نشست لبش

 بود؟ چه بعدی قدم. کشید اش چانه روی را دستش و کرد فوت را نفسش. بود شده
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*********** 

 (معصومه)

 گفتم و کردم مامان به رو زنان نفس نفس

 .مامان.مامان -

 گفت خوردگی اعصاب با مامان

 ؟ چیه باز -

 گفتم و انداختم پایین رو سرم. پریا حد از بیش های گریه و مامان عصبی اخالق این به بودم کرده عادت

 ...گفتـ بابا -

 گفت عصبانیت با مامان که بودم نگفته را حرفم ادامه هنوز

 بابات های خودخواهی خاطر به نیست معلوم دخترم.کشم می هرچی.عوضیته بابای این از کشم می هرچی -

 .کجاست

 گفتم و کشیدم پوفی

 .بفروشه رو خونه خواد می.کنیم خالی رو خونه که گفت بابا -

 گفت و انداخت باال را ابرویش پروانه

 چرا؟ -

 فرار خونه از بزرگ فرامرز حاج دختر که دونن می االن همه.رفته محله توی آبرومون پرسی؟ می سواله -

 .کشتن و دزدیدن رو فرامرز حاج کوچیک پسر مافیاییا.کرده

 گفت و کرد پاک را هایش چشم از شده جاری های اشک مامان

 من اما دم می طالقت گفت بهم فرامرز چقدر.گرفتم می طالق باید بشم دار بچه تونم نمی دیگه فهمیدم که وقتی -

 ....کهـ این خاطر به.ببینم بچه داغ باید هاش خودخواهی خاطر به حاال.نکردم گوش

 معظمه بعد. شد سقط پروانه بچه اول. بود شده نفرین قطعا ما خانواده. ریخت هایش گونه روی هایش اشک دوباره

 بیشتر که این با. داشتم دوست را مان خانه. کردم حرکت حیاط سمت به و کشیدم آهی...محمد هم بعد و کرد فرار

 هرچند. شد می دیده کامال حیاط از عمه عمارت. بود داشتنی دوست...ولی بود تلخ داشتم آن از که هایی خاطره

 همیشه پدرم. کردم آبش داخل را دستم و نشستم حوض لبه روی. ببینم را خانه داخل گذاشت نمی ها پرده که
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 با. بودم دیده عمرم در که بود آدمی ترین عجیب پدرم. دانم چرا؟نمی. بندازیم حوض در ماهی که بود این مخالف

 .شدم بلند جایم از مهراد صدای

 .بفروشید رو خونه خواید می شنیدم -

 :کردم زمزمه. آمد می هوا بی و یهویی. دیگر بود مهراد

 .شنیدی درست -

******* 

 می موج داخلش سکوت. خالی و خالی. شدم خیره خونه های دیوار و در به و آوردم پایین دوشم روی از رو کوله

 هیچ بی پریا و حوصله بی مامان. رفت می راه من اعصاب روی انگار سرد های سرامیک روی بابا های قدم. زد

 گفت گوشم در و کرد نگاه آشپزخونه به میلی بی با پروانه. بود شده خیره گچی های دیوار به حسی

 ست؟ گوشه توی قدر این آشپزخونش چرا -

 گفت و انداخت اطراف به کلی نگاه بابا

 نه؟ خوبه خونه همین -

 گفت و کرد حرکت ها پله سمت به مهدی

 .ندیدیم رو باال طبقه هنوز -

 گفت و کشید را دستم پروانه

 .بریم بیا -

 اب. بودم ندیده جا هیچ را آن شبیه حاال تا که هایی پله راه. کردم حرکت خانه غریب و عجیب های پله راه سمت به

 گفت و انداخت باال را ابرویش بابا. شد تقسیم تکه دو به پله پارکت برداشت، مهدی که اولی قدم

 .کنیم عوض باید رو هاش پارکت -

 گفت عالقگی بی با مهدی اما

 .کنیم عوض رو خونه بهتره -

 نچهآ از وضع. رسیدم پاگرد به و رفتم باال ها پله از احتیاط با. رفت مهدی به ای غره چشم بابا و خندید ریز پروانه

 هپوسید ها اتاق در. بود شده جمع دیوار های گوشه گوشه و بود شده ریخته دیوار های گچ. بود بدتر کردم می فکر

 اتاقی. کرد باز را اولی اتاق در احتیاط با مهدی. ریخت می هایش چوب تمام حتما کوچک فشار یک با و بود شده
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 و کرد حرکت کوچک اتاق سمت به پریا. بودند متوسط و بزرگ کوچک، های اندازه به هم بعدی های اتاق...متوسط

 گفت

 .باشه محمد برای اتاق این -

 و کرد پرت دیگر جای سمت به را حواسش مهدی کرد، نگاه دیوار و در به حوصله بی بابا زد، پوزخند مامان

 کرد زمزمه و کرد فوت را نفسش....پروانه

 .پری خاله ست محدثه برای اونجا -

 گفت و انداخت آنجا به کلی نگاهی و کرد باز را اتاق در پریا

 چی؟ محمد پس -

 گفت لرزید می بغض شدت از که صدایی با پروانه

 .پری خاله داره اتاق محمد -

 گفت و برداشت پروانه سمت به قدم یک پریا

 کجا؟ -

 داد جواب و داد قورت را بغضش پروانه

 .قبرستون گوشه توی -

 گفت و گرفت را پریا بازوی بابا. داد باال گیجی نشانه به را ابرویش پریا

 .ماشین توی برم می رو پریا من -

 داد ادامه و کرد مامان به رو و

 .پایین بیا زود و ببین رو خونه بقیه هم تو -

 که کرد باز را آخری اتاق در و کرد فوت را نفسش پروانه. کرد بدرقه را بابا حس بی و حوصله بی نگاه همان با مامان

 حدس. داشت رنگ خانه دیگر های اتاق برخالف. دنج و متوسط اتاقی. خورد صورتم به سرد هوای از زیادی موج

 گفت و زد دور را اتاق پروانه. بود شاد و جیغ صورتی ها دیوار رنگ چون بوده بچه اتاق قبال که زدم می

 .خوشگله -

 .دیگه های اتاق برخالف -

 گفت و کرد اشاره دیوار به مامان. کردم حرکت مامان سمت به و اومدم بیرون اتاق از
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 .دیگه جای یه بریم بهتره.بشه درست تا بره می زمان خیلی خونه این -

 گفت و رفت پایین احتیاط با ها پله از مهدی

 .دیگه باش زود.پروانه -

 گفت و ایستاد کنارم پروانه. ببینم را جلویم بتوانم تا گرفتم باال را چادرم

 طبیعیه؟ نظرت به.مرده محمد نکرده باور هنوز پریا.معصومه -

 .نه -

 کرد زمزمه و برد باال را ابرویش

 .عجبا -

 ایه عیب از یکی. بود گیر نفس و کوچک آشپزخانه بود بزرگ که خانه برخالف. شدم خیره آشپزخانه به دوباره

 و آمدم بیرون خانه از. ما خانواده مانند جمعیتی پر خانواده برای مخصوصا. است بزرگ آشپزخانه نداشتن بزرگ

 هم را دنج و کوچک حوض آن حتی....باغ این و گرفت می را کوچه نصف خانه آن باغ. شدم کوچک باغ وارد

 عمارت این به خاصی حس. شدم خیره عمارت به بار آخرین برای و کردم حرکت ماشین سمت به. نداشت

 .چرا دانم نمی.داشتم

************* 

 به نزدیک که بغلی اتاق از مامان های گریه صدای. کردم حرکت اتاق در سمت به و کردم سرم رو رنگ سیاه چادر

. کرد می درک بابا کاش ای. کرد می گریه معظمه نبودن برای. بود روزش هر کار. داد می آزار رو گوشم بود انباری

 نمی هم کارا خدمت اون حتی دیگه. بود خاک از پر چیز همه. شدم حال وارد و کردم درست شونم روی رو کیفم

 بوی و رنگ هوا. شدم حیاط وارد و کردم باز رو خونه در. بود هفته در روز یک اونا کاری ساعت که هرچند. اومدن

 رپ همیشه که حوضی. نداره چندانی فرق تابستون و زمستون تهران برای که چند هر. بود گرفته خودش به رو بهار

 شد نمی حاال بودن ندیده خودشون به کثیفی رنگ وقت هیچ که هایی سرامیک. بود خالی خالی حاال بود آب از

 هیچ که بود عجیب و بود صبح نه ساعت. شدم خیابون وارد و کردم باز رو حیاط در. داد تشخیص رو رنگشون

 فردا هک سختی امتحان یاد با. نشستم صندلی روی و کردم حرکت ایستگاه سمت به. بود نشده باز االن تا ای مغازه

 دیدن با. بخونم درس که کردم نمی وقت اصال. کردم می جمع رو اتاقم وسایل باید امروز. کشید تیر معدم داریم

 .شدم سوار سریع و شدم بلند جام از اتوبوس

******** 

 معصومه؟ بود چطور امتحان -
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 کردم زمزمه و شدم خیره شهال به

 .نبود بد -

 گفت لب زیر که شنیدم

 .عمرم تو ندیدم تو از تر حوصله بی -

 گفت ذوق و شوق با شهال. کردم حرکت بوفه طرف به

 ...عقدمه مراسم هفته آخر...راستی -

 داد ادامه خوشحالی با شهال. شدم خیره شهال به شکه

 .دارم ذوق و شوق قدر این. معصومه دونی نمی وای -

 گفتم بهت با. ماسید دهنش در حرف دید که مرا مبهوت نگاه

 عقد؟ مراسم -

 دونستی؟ نمی مگه -

 گفتم و کردم نگاه شهال به سرزنش با دونستی؟ نمی مگه. ای مسخره سوال چه

 .دونستم نمی نه -

 گفت و گرفت را بازویم شهال. کردم حرکت بوفه سمت به و کردم تند را هایم قدم

 .ببخشید. نبود حواسم اصال من. معصومه -

 گفت و انداخت پایین را سرش. زدم زل درشتش چشمان به حرفی هیچ بی

 .شرمنده. ببخشید خوب -

 چیکارم؟ من ببخشم؟ -

 کردم زمزمه و شدم خیره شهال به تاسف با

 ....که واقعا. شهال متاسفم برات -

 مب و ریز تمام از. بودم شهال دوست ترین صمیمی و بهترین من. کردم حرکت بوفه سمت به حرفی هیچ بی بعد و

 اش خواستگاری به کسی چه که نگفت حتی. کرد پنهان من از را عقدش مراسم چه؟ او اما. داشتم خبر اش زندگی

 .آمده
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 .خانه به برگردم تر سریع هرچه باید. شدم بلند جایم از و کردم فوت را نفسم. شدم خیره ساعتم به

*********** 

 گفت و کشید کارتون روی رو چسب حرص با مامان

 . کرده فرار. نیست منم بچه. مردن بچشون چون بکشیم رو خانم جور ما -

 گفت و خندید ریز مامان ترس از پروانه

 .دید می حرص رو خودتون زیادی دارید -

 .گذاشت میز روی و کرد بلند رو کارتون مامان

 پسر دوتا خواد می. خواد می بچه خوب گفتم احمق من. کردم می قبول طالق، گفت فرامرز که روزی اون باید -

 نم بدم رو زن دوتا خرج ندارم پول گفت. خونه تو شینم می احمقا این مثل منم بگیر زن برو گفتم. باشه داشته

 نهات وقتا بعضی زنم با خوام می من گفت. داشتی چشم هیچ بدون کنم می زندگی باهاتون من باشه گفتم ساده

 دسرسب گل شدن خانم پریا. بکش هم االن. بیا. خواهرم خونه رم می و گیرم می رو هام بچه دست باشه گفتم باشم

 می طالق اگه. کارشون خدمت شدم رقصیدم گفتن که سازی هر به و خوردم جوش و حرص عمر یه که منی. خونه

 . بابام خونه رفتم می و گرفتم می رو هام بچه دست بود؟ جوری این وضعم گرفتم

 "نوشتم کارتون روی و برداشتم رو ماژیک. خندید نخودی و پیچید ها کتاب کارتون دور را چسب پروانه

 و انداختم میز روی و بستم را ماژیک در. "کتاب "نوشتم قرمز رنگ با هم دیگر کارتون آن روی. "شکستنی

 .شدم خیره پروانه به منتظر

 نگرفتید؟ طالق چرا خوب -

 داد جواب و گذاشت کارتون داخل را لیوان مامان

 مرد گفتم. میارن در حرف مطلقه زن یه برای چقدر ما جامعه تو دونی نمی دخترجون. باشه سرم باال مرد گفتم -

 وبیخ من. کنه کنترل رو اونا نتونسته مادرشون و شدن بزرگ پدر بی دخترا این که نگن. باشه هام بچه سر باال

 .خودم چشم تو رفت دودش هم آخرش و خواستم رو هام بچه

 اینقدر و بود نرسیده سال چهل به هنوز مادرم. شدم خیره بودن شده ریز چروک شدت از که مامان های چشم به

 شبیه سالگی چهل سن در اون مثل بشم؟ مامان مثل هم من نکنه. مهراد و من. افتادم بابا حرف یاد به چروک؟

 بشم؟ ساله شصت های پیرزن

******* 

 :گفت و داد دستم را جارو پروانه. کردم نگاه حیاط به و دادم قورت را دهانم آب
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 .کنم می تمیز رو اتاقا من. تو با حیاط -

 و جمع طور همین و بود تر کوچک حیاطش که بود این ویال این خوبی. رفتم حیاط سمت به و کردم فوت رو نفسم

 سخت خیلی را کارمان پاییز فصل در و درخت از بود پر اما. نبود ام داشتنی دوست حوض آن که هرچند. تر جور

 .گرفت را دستم زیر درست دستی که کشیدم زمین روی را جارو. کرد می

 .تو برو تو. کشم می من -

 گفتم و دادم دستش به را جارو. شدم خیره مهراد رنگ مشکی های چشم به و آوردم باال رو سرم

 .ممنون -

 گفتم و برداشتم را دستمال. زد لبخندی

 .کنم می تمیز رو باغچه کنار سرامیکای من -

 غرید زیرلب. کرد فوت را نفسش و بست حرص شدت از را هایش چشم

 .معصومه تو برو -

 گفتم و کردم اخمی

 .ابدا و اصال کنی؟ کار تنها تو بذارم -

 حدود. کشیدم سفید های سرامیک روی و کردم خیس کمی را دستمال. کشید زمین روی را جارو و کشید پوفی

 گفت و انداخت حیاط به کوتاه نگاهی مهراد. شد تموم هردویمان کار بعد دقیقه بیست

 .یاسمن خاله و پروانه کمک تو رم می من. دیگه شد تموم خوب -

 لگ چند. بودند کاشته تویش را سیب و مجنون بید های درخت. انداختم حیاط به نگاهی. شد ویال وارد سرعت به و

 فوق باغبانش بود معلوم. بود شده تزیین رنگ خاکستری های موزاییک با زمین.بود باغچه داخل هم سرخ و یخ

 در سمت به و برداشتم را آب سطل و دستمال. شدند می جدا ویال و حیاط پله سه با. بوده سلیقه خوش العاده

 و پروانه پچ پچ به مایل تقریبا و آرام صدای. کرد می تر راحت را کارم و بود باز خانه در. افتادم راه ویال ورودی

 .واستم سرجایم شد باعث مهراد

 .گفتم رو چی همه معصومه و پریا به من. مهراد نشو مسخره -

 ...بفهمه معصومه اگه دونی می پروانه؟ کردی چیکار تو -

 رو پول کردی؟ کار چی تو اما. باشیم شریک پول اون توی که این مهراد؟ بود چی ما قرار و قول. دونم نمی من -

 سربازی؟ بری تو نبود قرار مگه اصال. چاک به زدی و گرفتی
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 آدم اما دارند ای نقشه چه مهراد و پروانه بفهم داشتم دوست خیلی. انداختم زمین روی را سطل و کشیدم پوفی

 . بود تر راحت ام زندگی کردم می فرو خودم الک در را سرم بیشتر هرچقدر. نبودم کنجکاوی

 ...معصومه -

 گفتم و زدم روحی بی لبخند. شدم خیره بود نگران کمی که مهراد به

 شده؟ چیزی -

 گفت سریع پروانه

 شد؟ تموم حیاط کار -

 .آره -

 راهم و کشیدم پوفی. کرد می خورد رو اعصابم بازهم مامان غر غر صدای. کردم حرکت کوچک آشپزخانه سمت به

 . کردم کج ها پله سمت به رو

******** 

 گفت و کرد مزه مزه آرام آرام را چایش بابا

 شه؟ می تموم کارا فردا. خوب -

 گفت حوصله بی مامان

 . آره -

 :پرسید اش همیشگی آرامی و اقتدار باهمان عمه

 همین مثال. شن می معذب هم پروانه و مهدی اونجا تازه. نداشت مشکلی که خونه این برید؟ خواید می چرا -

 ...ولی. خودشون خونه برن خوان می دلشون چقدر. آرام و بهنود

 :گفت و کرد قطع را عمه حرف بابا

 .نه االن اما. گیریم می خونه هم پروانه و مهدی برای -

 گفت و کرد فوت را نفسش بابا. شد خیره بابا به منتظر عمه

 محمد دزدیدن و سلیطه دختر اون کردن فرار خبر. دارن مشکل محله این اهالی. نداره مشکلی هیچ خونه این -

 .شده پیچیده جا همه
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 به سلیطه دختر آن که بفهماند پدرم به توانست می کسی کاش ای. بود معظمه جدید لقب. هه سلیطه؟ دختر

 هم من کاش ای. زد را چشمم چپم دست در حلقه برق. شدم خیره دستانم به. کرد فرار تو های اجبار و کارها خاطر

 .زد صدا را پریا بلند صدای با محدثه. داشتم را معظمه شهامت

 .میاد صداهایی یه اتاقم توی از. مامان مامان -

 گفت و شد بلند جایش از حوصله بی خانم پریا

 .آبه شیر چیک چیک صدای حتما -

 پرسید و کرد ام حلقه به نگاهی عمه. کرد حرکت ها پله سمت به و

 باشه؟ کی مهراد و معصومه عقد مراسم -

 ترلکن را خودم بتوانم تا کردم مشت را دستم. بزنم را عمه توانستم می که جایی تا خواست می دلم. لرزید پشتم

 .کنم

 داد جواب بابا

 .بشه خلوت سرمون که روزا همین توی -

******** 

 بیرون سالن از و داد را اش ورقه شهال سرم پشت. رفتم بیرون سالن از و دادم مراقب دست به را امتحان ورقه

 گفت و گرفت را دستم. رفت

 .دختر واستا. معصومه -

 مخصوصا کسی هر از دل که رنگش مشکی درشت های چشم. کردم نگاهش حس بی و خیره و برگشتم سمتش به

 چه خواست می دید می حراست اگر و بودند آمده در اش مقنعه از که بلوندش موهای برد، می دانشگاه های پسر

  کند؟

 چی از االن. کنم می عقد دارم که گفتم بهت کردم فکر که بود شلوغ سرم قدر اون من ؟ معصومه چی که خوب -

 شدی؟ ناراحت

 . آوردم بیرون دستش حصار از را بازویم و زدم پوزخندی

 .نیست مهم برام دیگه فهمیدی؟. شهال نیست مهم برام دیگه -

 شده ناراحت روز آن چقدر. بود شده شهال دست شکستن باعث که هایی پله راه. کردم حرکت ها پله راه سمت به

 ....او اما. بودم
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 آبی اتوبوس ایستگاه سمت به و آمدم بیرون دانشگاه از ایستاد؟ می بد قدر این چرا امروز. کردم مرتب را چادرم

. نمک عوض اتوبوس بار دو نبود نیازی دیگر و بود تر نزدیک دانشگاه به نسبتا جدیدمان خانه. کردم حرکت رنگ

 رهخی جا یک به شدم می کار بی که وقت هر. بود عادتم. کردم فکر ام زندگی به و نشستم رنگ آبی صندلی روی

 .کردم می فکر بسازم بود قرار که ای آینده و حال گذشته، به و شدم می

 و نبودم سرکشی آدم. شدم بزرگ اجبار نام به قانونی با کودکی همان از. ندارم مثبتی خاطره هیچ ام گذشته از

 ها آن با زدن حرف حتی بود، ممنوع ها نامحرم به کردن نگاه. معظمه برعکس درست شدم، پدرم دستورات مطیع

 بابا کمربند های درد شدت از روز چند تا و زدم حرف ام پسرخاله با بار یک آید می یادم. بود ممنوع دلیلی هر به

 و دش نمی راضی عنوان هیچ به بابا. داشتیم مصیبتی هم دانشگاه به آمدن برای. بروم مدرسه به توانستم نمی

 . داد نجاتم خانم پریا هم آخرش. شود خودش مانند هم دخترش که کند تحمل توانست نمی مامان

 مهراد دست به ام آینده و حال گذرد؟ می قانونی چه با حال چه؟ حال. گذشت اجبار با که ام گذشته چه؟ حالم

 . شدم بلند جایم از رنگ زرد اتوبوس دیدن با. است

 ...حال... حال.. حال.نشستم دیدم که صندلی اولین روی و رفتم باال ها پله از

 ...یا مهراد دست تنها است؟ کسی چه دست ام آینده و حال

 اب. داشتند زندگی جور یک کدوم هر که مردمی. شدم خیره مردم های آمد و رفت به اتوبوس گرفته غبار پنجره از

 دتش به که ساله بیست حدود دختر. شدم خیره کنارم فرد به و گرفتم پنجره از رو نگاهم کنارم شخصی نشستن

 هنهک نسبتا رنگ ای قهوه کیف. بود ریخته بیرون رنگش مشکی شال از رنگش ای قهوه موهای. زد می نفس نفس

 اما سپردم، پنجره به دوباره و برداشتم دختر روی از را نگاهم. شد گشتن به مشغول داخلش و کرد باز را اش

 .کرد می تحریک را ام فوضولی واقعا شخصی با دختر زدن حرف صدای

 .سالم الو، -

-...... 

 کجایید؟ شما شد، تموم آره -

-..... 

 .رسم می کی دونم نمی اتوبوسم، تو من -

-..... 

 .بگو رو چیز همه بهش. باشه -

-..... 
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 .نشده تموم باهاش من کار -

-..... 

 .خدافظ. باشه -

 راگ. انداختم ام مچی ساعت به نگاهی. انداخت رنگ ای قهوه کیف ته را اش ساده نوکیا گوشی و کرد قطع را تماس

 . دادم می دست از هم را دانشگاه این حتی که بود وقت آن و آمد می خانه به بابا رسیدم نمی دیگر دقیقه ده تا

 قدم و دایستا اتوبوس. گرفتم رنگ خاکستری سرد میله به را دستم و برخاستم جایم از اتوبوس ایستگاه دیدن با

 . برداشتم بانوان خروج قسمت سمت به را هایم

********* 

 گفت و گذاشت جلویم را ساالد پروانه

 .بگیری جون یه حداقل نخوردی، که ناهار. بخور ساالد یکم بیا -

 گفتم و برداشتم رو رنگ سبز کاهوی

  کردی؟ تمیز رو اتاقتون -

 .کشید اپن سنگ روی محکم را دستمال و کشید پوفی

 .ریخت گچاش نصف کردم تمیز که رو دیواراش -

 .برداشتم ظرف داخل از رو هویج

 .نـــــگو -

 پخش صورتش روی و شد خارج شیر از فشار با آب که کرد باز رو آب شیر و انداخت سینک داخل رو دستمال

 کشید جیغ شد،

 .جوریه این خونه این چرا خدا وای -

 گفتم و خندیدم ریز

 تو؟ چته بابا، خوب خیل -

 کشید داد که کردم حرکت ها پله سمت به کرد، فوت حرص شدت از رو نفسش و بست رو آب شیر

 .شکسته اولی پارکت باش، مراقب -

 ایه؟ خونه چه دیگه این خدایا کردم، فوت رو نفسم
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 سینک داخل رو لیوانش مهراد کردم، پاک رو چشمهام از شده ریخته اشکای و کردم ماهیتابه داخل رو پیازا

 گفت و گذاشت

 !باشه خوب آشپزیت کردم نمی فکر -

 .ریختم داخلش رو روغن و گذاشتم گاز روی رو ماهیتابه

 .رسه نمی عمه غذاهای پای به ولی نی، بدک ای -

 گفت و خندید

 .سبزیاش قرمه مخصوصا نداره، حرف دستپختش مامان البته، صد که اون -

 گفت و کرد باز رو آب شیر مهراد. زدم هم رو ها پیاز چوبی، کفگیر با و دادم تکون تایید عالمت به رو سرم

 .شورم می من رو مونده االن تا که ناهار ظرفای پس -

 پرسیدم و برگشتم سمتش به تعجب با

  تو؟ -

 گفت و زد باال رو رنگش مشکی لباس آستین

 ...ولی خوره نمی کالسم به دونم می نمیاد؟ بهم چیه؟ -

 کردم زمزمه و دادم تکون تاسف عالمت به رو سرم

 .بده عقل خدایا -

 دچن از بعد. ریختم زمینیا سیب و پیازا روی و برداشتم رو زردچوبه کابینت توی از و کردم تر کم رو گاز شعله

 پرسید مهراد سکوت دقیقه

 ازدواجی؟ این به راضی...تو گم، می -

 ازدواج این به هم و داشتم دوست را مهراد هم دانستم، نمی را جوابش که سوالی تنها ایستاد، حرکت از قلبم

 زدم لب و آوردم باال رو سرم نبودم، راضی

 .دونم نمی رو جوابش دنیا توی که سوالی تنها -

 پرسید. شد خیره بهم و بست رو آب شیر

  دونی؟ می رو زندگیت سواالی همه جواب یعنی -

 کردم زمزمه و کشیدم ماهیتابه روی رو کفگیر
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 .تقریبا -

 پرسیدم و انداختم باال رو ابروم. شدم خیره بهش و برگشتم سمتش به

 هستی؟ راضی زوری ازدواج این به چی؟ تو -

 داد جواب رک

 .کنم قبول باید من زوری، اجباری، روشه، اسمش اما نه، -

 رشی صدای ثانیه چند از بعد. دادم قورت را ام ساله چندین بغض و برگشتم گاز سمت به و زدم روحی بی لبخند

 کردم زمزمه و کردم خاموش رو پیازها شعله. خورد گوشم به آب

 ...شـ تموم اینم خوب، -

 پرسید و انداخت باال رو اش شونه. برگشتم مهراد سمت به خانه زنگ صدای با

 باشه؟ تونه می کی -

 و ردمک نگاه مهراد به ایستاد، حرکت از قلبم تصویری آیفون داخل تصویر دیدن با و کردم حرکت ویال در سمت به

 :کردم زمزمه

 .پلیس -

 :گفت بریده بریده و کرد حفظ را ظاهرش زور به اما پرید، رنگش

 داره؟ کار چی جا این پلیس -

 .دونم نمی -

 :گفتم بود مشهود آن در لرزش که صدایی با و برداشتم را گوشی

 بفرمایید؟ -

 خونس؟ شفیعی فرامرز -

 .نیستم تنها دیگر که این حس باعث شد، می آرامشم باعث وجودش انگار کردم مهراد به نگاهی

 .بفرمایید بله، -

 گفتم و برگشت مهراد سمت به و کردم باز را در

 .دارن کار بابا با، -
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 برگشت پله راه سمت به استرس با مهراد بابا صدای با

 ظهر؟ وقت این کیه باز -

 پرسید ما استرس از پر های نگاه دیدن با

 شده؟ چی -

 داد جواب مبهوت مهراد

 .پلیسا -

 و سرباز سه دیدن با و کرد باز را ویال در شدت با مهراد بود؟ شده چه آمد، نمی باال نفسم پرید، بابا روی از رنگ

 گفت و برگشت من سمت به مامور چند

 .معصومه باال برو تو -

 ...اما -

 :غرید

 .باال برو -

 .ایستادم اول پاگرد در ولی کردم حرکت باال طبقه سمت به و کردم حرکت ها پله راه سمت به

 .داریم رو شفیعی فرامرز آقای جلب حکم -

 رسید گوشم به مهراد مبهوت صدای

 اونوقت؟ دلیلی چه به -

 .مخدر مواد پخش -

 مخدر؟ و مواد و فرامرز حاج. شدم داغون شدم، نابود شکستم،

 پرسید بهت با مهراد

 مخدر؟ مواد پخش -

 گفت احساسی هیچ بی و کشید نگریست می ها مامور به زده بهت که پدرم بازوی مامور که دیدم

 .شه می مشخص کالنتری توی چیز همه -

 گفت و گرفت را بازویم و ایستاد کنارم پروانه
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 شده؟ چی معصومه، -

 دادم جواب فقط و کردم پاک را هایم چشم از شده ریخته های اشک

 .داشته دست مخدر مواد پخش توی بزرگ، فرامرز حاج بابام، -

***** 

 خانه ور آن به خانه ور این از عصبانیت با مهدی شماردم، می را قالی های گل و بودم نشسته پله سومین روی

 و ودب خیره مهدی به حسی هیچ بی پروانه گفت، می ذکر بود آورده کربال از که تسبیحی با مامان و کرد می حرکت

 و بود گذاشته مبل چوبی دسته روی را سرش هم خانم پریا کردند، می دنبال را مهدی تند های قدم هایش چشم

 بدون که هم محمد و محدثه بود، گذاشته تاثیر رویش زیادی بخش آرام های قرص انگار بود، رفته فرو خواب به

 پرسید ازم شمرده شمرده مهدی کردند، می بازی همدیگر با اطرافشان به واکنشی هیچ

 پلیسا؟ از شنیدی چی -

 گفتم و شدم خیره اش عصبانی های چشم به

 .پلیس اداره رفتن مهراد با هم بعد مخدره، مواد پخش کار توی بابا گفتن -

 اداره؟ کدوم نگفت -

 دادم جواب و انداختم باال را ام شانه

 .نه -

 گفت پروانه که گرفت را مهراد شماره بار صدمین برای و درآورد را موبایلش

 .گیرن می اول همون رو موبایلشون -

 جز کاری هیچ که داشتم استرس آنقدر شدم، قالی های گل شمردن مشغول هم باز من و نشست مبل روی مهدی

 می کسی چه بابا از بعد نکه ای فکر بابا، و خودمان حال به کردن دعا البته و دهم، انجام توانستم نمی شمردن

. کند جا جابه لیوان یک توانست نمی بابا بدون خودش مهدی؟ انداخت، می دلم بر ترس کند اداره را خانه تواند

 به چه بگیرم را اجباری ازدواج یک جلوی توانم نمی که شدم بزرگ ضعیف و خور سری تو آنقدر که منی من؟

 زور به که او خانم؟ پریا بوده، داری خانه در هنرش تنها خودش قول به که کسی مامان؟ خانواده، و خانه کنترل

 چه نداده، انجام اش زندگی در دیگری خاص کار کردن خرید جز به که او پروانه؟ است؟ زنده بخش آرام های قرص

 می بهم را حالمان کنش، خورد اعصاب های قانون و ها اجبار با بابا که است درست باشد؟ ما مراقب تواند می کسی

 ....حاال اما نبود، مان زندگی در ها نگرانی جور این دیگر بود، که وقتی اما زد،

****** 
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 (شخص سوم)

 کرد شروع دوباره و کشید سر نفس یک برداشت، را آب لیوان و انداخت میز روی را پرونده

 .رفته لو کردی که هایی جرم تموم که وقتی شفیعی؟ آقای کنی نمی اعتراف چرا -

 هیچ. نبود نجاتی راه هیچ بود، رسیده خط آخر به شد، خیره بود ها دستبند حصار در که هایش دست به فرامرز

 .دنیا آدم ترین کلفت پوست فرهاد، قول به بود، شفیعی فرامرز او اما راهی،

 داد ادامه سرگرد

 کجاست؟ مستعار، نام با مشرقی فرهاد همون یا شفیعی فرهاد برادرت -

 کرد زمزمه شد، خیره عصبی و جوان سرگرد به و آورد باال را سرش

 .دونم نمی -

 پرسید دوباره. شد تکرار فرامرز مغزش روی صدایش که کشید را رنگ سبز و پوسیده تقریبا صندلی سرگرد

 .گیری می تخفیف کنی اعتراف اگه اعدامه، حکمت که دونی می خوب کنی؟ اعتراف خوای نمی -

 کرد زمزمه و زد پوزخندی فرامرز

 .بسوزن هم بقیه بذار سوزم، می دارم من که حاال اما، سرگرد، رسیدم خط آخر به هم االنش همین من -

 کرد شروع و شد خیره رنگ ای قهوه میز به فرامرز گرفت، دستش به را خودکار و انداخت باال را ابرویش سرگرد

 کس هیچ بود، خانواده از بافته جدا تافته فرهاد بود، معلوم کامال هم دلیلش بودم، لج فرهاد با بچگی همون از -

 ما لجبازی. شدیم لج هم با دید، ضربه سرم و خونمون رنگ سفید حوض توی انداخت منو وقتی. نداشت دوسش

 خوشحال بار اولین برای بود، خوبی داره،دختر دوست رو دختر یه فرهاد فهمیدم که این تا داشت ادامه ها سال

 نکردم درک وقت هیچ ریخت، بهم رو چیز همه شمس تورج با دوستیش...اما کرده، خوبی انتخاب فرهاد که بودم

 انداختش شمس ایرج وقتی. شد دوست شمس تورج مثل مثبتی پسر با چرا بود خالف کارای عاشق که فرهادی

 تهدید رو منصوره و تورج که خواست می ازم بود،فرهاد سالم پونزده کرد،فقط ازدواج تورج با منصوره و زندان

 می و کردم می پاره هاشو نامه برسن، دیگه بهم منصوره و تورج نذارم که گفت می و فرستاد می نامه برام کنم،

 و آرزوهام به رسیدن هوای و حال توی فقط موقع اون داره، دوست رو منصوره که نداشت اهمیتی برام سوزوندم،

 تغاری ته که دختری با شمس، تورج دختر با کردم، ازدواج گذشت، و گذشت بودم، فرهاد اشتباهات کردن پاک

 زا فرهاد وقتی...اما کردیم، شروع رو خوشی چندان نه زندگی پونزده، یاسمن و بود سالم سی من بود، شمس تورج

 ه،کن نابود منم بخواد فرهاد که این از ترسیدم می افتاد، دلم به ترس دزدید رو شمس تورج نوه و کرد فرار زندان

 شم،ب همکار کاری عرصه توی محکم پای جا ایجاد برای نفر سه با شدم مجبور نزد، ضربه پیمان و تورج به کم چون
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 هیچ بودن، مستعارشون اسمای اینا مرتضوی، عقاب و مرتضوی پرستو مرتضوی، شاهین خواهر، یک و برادر دو

 سیاسی، کار توی رفته فرهاد که این از رسید گوشم به هایی زمزمه کم کم. ندادن لو رو شون اصلی های اسم وقت

 تونستن نمی هم برادر و خواهر اون حتی دیگه دارا، سرمایه بانکی های حساب هک تا بگیر بزرگ اشخاص ترور از

 .شدم آشنا گروه یک با بکنن، چندانی کمک بهم

 پرسید و کرد بلند کاغذ روی از را سرش سرگرد کرد، سکوت و رسید اینجا به

 خوب؟ شدی، آشنا گروه یه با -

 داد ادامه و شد خیره سرگرد درشت ای قهوه های چشم به فرامرز

 می اگه ضررهام، از جلوگیری برای بود قوی خیلی منبع شدم، آشنا تهرانی امید اسم به پسر یه با جا اون -

 چندانی نیاز حتی دیگه کردم، می شد، می ایران وارد که هایی دارو قاطی مواد و بخرم رو شرکتش سهام تونستم

 ...بود تهرانی امید من پشت قوی منبع نداشتم، برادر و خواهر تا سه اون به هم

 کرد قطع را حرفش سرگرد

 .ما نفوذی و -

 گفت تمسخر با فرامرز

 .شما نفوذی بله -

 داد ادامه بعد و

 کنه، حمله بهم تونست نمی و شد می ضعیف فرهاد زدم می ضربه من اگه بود، فرهاد به زدن ضربه بعدیم هدف -

 دست و راست دست برداشتن راه سر از قدمم دومین کردن، می ایران وارد اونا که بود موادی دزدیدن قدمم اولین

 ....فرهاد های چپ

 .رفت بیرون اتاق از و شد بلند جایش از سرگرد ماند، نصفه حرفش اتاق در صدای با

 داد ادامه فرامرز. شد خیره فرامرز به و نشست جایش سر دوباره سرگرد

 ...دالیلی به بنا بودم، ارتباط در ها پیش قبل خیلی از ساحره با من -

 گفت هایش چشم به خیره و کرد قطع را حرفش سرگرد

 دالیلی؟ چه -

 داد ادامه سرگرد به توجه بی اما فرامرز
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 ازم زیادی چیزای چون رو ارکیده رو، صابری ارکیده دزدیدن طور همین دادم، رو رستگار شهاب قتل دستور من -

 بودم مجبور بود، خبر با زندگیم تمام از اون شهاب، اما کنه، ادبش یکم تا شاهین پیش فرستادم دونست نمی

 توی که انفجاری. شهاب یا مردم، می باید خودم یا نداشتم، هم ای دیگه چاره و راه هیچ بکشنش، بدم دستور

 ادوت و مشرقی فرهاد خونده دختر مشرقی دلسا برداشتم میون از برای بود، من تقصیر هم افتاد اتاق شهر از خارج

 ...دوستاش از

 .موسوی بهراد و بهمن و شد، کشته پسرت اما -

 گفت و آورد باال را سرش حس بی فرامرز

 .من کارای از اینم. آره -

 گفت چرخید می فرامرز دور که طور همان و شد بلند جایش از سرگرد

 شفیعی؟ آقای کیه ساحره -

 گفت و زد میز روی محکم را دستش سرگرد. کرد سکوت و زد پوزخندی فرامرز

 کیه؟ ساحره بگو -

 .شد خیره رویش روبه به لجوجانه فرامرز اما

 کرد اعالم بلندگو داخل و زد پوزخندی سرگرد

 .بازداشگاه ببرید رو متهم بیاید سینایی، سروان -

 ت،داش الغری اندام و بلند قد شد، اتاق وارد ساله یک و بیست تقریبا پسری و شد باز اتاق در ثانیه از کسری در

 نشست صندلی روی کالفه و خسته سرگرد. شدند خارج اتاق از و کرد بلند جایش از را او و گرفت را فرامرز دست

 کرد زمزمه و

 یهو؟ زد غیبت کجا تو امید، -

**** 

 (دلسا) 

 دق پسری و شد باز شاپ کافی در. اونه نجاتم راه تنها کنم؟ غلطی چه نیاید اگه دادم، ضرب میز روی رو، انگشتام

 دهز شیرین عطر زنا این مثل چیه بزنه، تلخ عطر( باید) باس مرد نیومد، خوشم عطرش بوی از اصال شد، وارد بلند

 با و انداخت باال رو ابروش من، به رسید تا چرخید( شاپ کافی)شات کافی بر و دور سرگردونش نگاه. خودش به

 رپ توش که لحنی با و ایستاد میز کنار درست. شدم خیره بهش و شدم بلند جام از. اومد سمتم به محکم های قدم

 پرسید بود سوال از
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 درسته؟ مشرقی، دلسا -

 گفتم و دادم تکون مثبت معنی به رو سرم

 .بفرما -

 .شد خیره بهم منتظر و کرد قالب بهم میز روی دستاشو. نشست روش و کشید رو رنگ زرد فانتزی صندلی

 طاقت. ای قهوه تا بود شبیه مشکی رنگ به بیشتر که هرچند شدم، خیره رنگش ای قهوه و متوسط های چشم به

 پرسید و نیاورد

 بشید؟ خیره بهم و بشینید که این برای مشرقی؟ خانم زدید زنگ بهم چی برای -

 گفتم و زدم روحی بی لبخند کمه، تختت یه فهمید قشنگ هم پسره. خاک دلسا، سرت تو خاک اَه

 .فهمیدم رو موضوعی یه پیش روز چند همین من محترم، آقای ببینید -

 دادم ادامه. شد خیره بهم سینه به دست و داد تغییر رو نشستنش حالت

 هک کرد اعتراف پدرم پیش، روز سه اما مشرقیه، فرهاد اسم به شخصی پدرم کردم می فکر پیش، روز چند تا من -

 . دزدیده ثروتمند خانواده یه از سالگیم چهار توی منو

 .شد خیره بهم متفکر و انداخت باال رو ابروش

 هر دارم، خواهر تا دو دنیا دار از فقط من چون نیست؟ که ما خانواده احیایا گید، می دارید که ای خانواده اون -

 .سالمتن و سالم هم دوتاشون

 داد ادامه تمسخر با

 .باشه شده دزدیده بچگی توی که باشم داشته خواهری کنم نمی فکر -

 گفتم سریع. بزنه حرف بعد بزنم زر کلوم دو من ذاره نمی ها، آدمیه عجب ای

 .عموتونه خانواده خانواده، اون شمس، آقای نیستید شما خانواده اون -

 خنده این برابر ده قیافم فهمیدم رو موضوع این وقتی منم تعجب، از بود پر چشماش شد، خیره بهم شده خشک

 .بود تر دار

 پرسید لکنت با

 بانو؟...با -

 کردم زمزمه و انداختم پایین رو سرم
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 .خودشه آفرین، -

 پرسید و هم توی رفت اخماش لحظه چند از بعد

 ها؟ منید؟ عموی دختر شما که بفهمم تونم می کجا از من وقت اون -

 .من به افته می خنگه و گیج پسره هرچی چرا گیجه، اینقدر پسره این چرا خدا وای

 .شده اختراع که وقته خیلی دی ان دی تست محترم آقای -

 آورد در ادامو

 .دونستم نمی بابا نه -

 حالت( چشماش) چشاش از یکم نباید مگه( خوب) خو احساسی، هیچ بدون شد، خیره بهم و شد بلند جاش از

 رسید؟ وا رسید که ما به بگیره؟ آشنایی

 .آزمایش برای میایم دخترعموم با مشرقی، خانم زنم می زنگ بهت موقع همین فردا -

 می که هم فرهاد زندانه، توی ارکیده کنم؟ کار چی حاال! خدا ای. رفت بگه ای دیگه خاص چیز که این بدون بعد و

 صورتی میز روی رو سرم. هیچم خدا به هیچم، فرهاد بدون من تنها، و تک مونم می من ایران، از برم خوام می گه

 هب کنم استفاده ازشون که اینه موقع که االن چرا شد؟ دود یهو کجا آموزش سال پنج این خداییش گذاشتم، رنگ

 خوره؟ نمی هم دیوار جرز الی درد

 گرم اونقدر هنوز هوا. شدم خارج( شاپ کافی)شات کافی از و برداشتم صندلی روی از رو رنگم مشکی سویشرت

 جالب، چه. افتادم راه اتوبوس سمت به. برم راه خیابون تو( راست راست)راس راس سویشرت بدون که بود نشده

 با و نشست کنارم دختر یه موقع همون. اینجا اومدم بار چند انگار حاال نداشتیم، خبر ما و بود دانشگاه جا این

 پرسید ازم نفس نفس

 نرفته؟ که اتوبوس خانم، ببخشید -

 نگا یه( خوب)خو منم به! خدایا نازه، و خوشگل بینم می وقته چند این من رو کی هر چرا عجبا، شدم، خیره بهش

 گفتم ریلکس بنداز،( نگاه)

 .نه -

 کرد زمزمه و کرد باز رو رنگش مشکی کیف در و کرد فوت را نفسش

 .شکر رو خدا -

 گفت کوتاهی مدت از بعد. گرفت رو ای شماره یه سریع و درآورد رو گوشیش
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 است؟ خونه مهراد پروانه سالم، -

-.... 

 .باباست دادگاه امروز آره دادگاه، برم باهاش خوام می مون، خونه بیاد بگو بزن بهش زنگ یه -

-.... 

 .مرسی باشه -

 اسمش فرامرزه، دختر که این! اوا شدم، خیره بهش. آشناست برام قیافش چقدر انداخت، کیفش داخل رو گوشی

 جبتع با دختره که زدم هوا رو سریع بشکن یه....یعنی بابا، دادگاه گفت!  بودا چی یه معصومه؟ منصوره؟ بود، چی

 فتمر گوشه یه شدم، بلند صندلی روی از و درآوردم رو موبایلم سریع. کمه تختم یه فهمید اینم بیا شد، خیره بهم

 رسید گوشم به آلودش خواب صدای گرفتم، رو فرهاد شماره و

 باز؟ شده چی -

 .خوام می گونی مژده -

 .بگو شده هرچی دم، نمی مفت پول -

 .گرفتن رو فرامرز -

 پرسید داد با شد، هوشیار صداش

 چی؟ -

 .کرده خودشو کار ارکیده اعترافای صد در صد گرفتن، پلیسا رو فرامرز کشی؟ می داد چرا اَه -

 گفت و خندید

 .خونه بیا خواست، می حسابی و درست مژدگونی یه واقعا خبر این -

 برگشتم سمتش به دختره صدای با

 .اومد اتوبوس خانم -

****** 

 (ارکیده)
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 اون از منو شد، ناجی و شد پیدا یهو کجا از دونم نمی که مردی شدم، خیره بود روم روبه که ناآشنایی مرد به

 که کردم نگاش بیشتر و کردم هم توی رو هام اخم. ندیدمش جا هیچ که جوانی مرد داد، نجات اعدام و زندان

 .خندید

 نه؟ دادم نجاتت چطور که کردی تعجب -

 گفتم رک

 .آره -

 گفت حسی هیچ بی و انداخت پایش آن روی را پایش

 .اومدم نمی طرفت داشتم عمر تا وگرنه دارم، نیاز بهت من -

 داد ادامه. کرد( ضایع) ضایم مجلسی و شیک چه! زرشک

 .بدی انجام برامون اصل در بدی، انجام کاری یه برام خوام می -

 .انگار میره می دیگه، بیار در رو ماجرا ته و سر( خوب) خو زنه؟ می حرف قسطی چرا! اوف

 .کنی پیدا برامون رو قاتل یه باید -

 از بعد خنده، زیر زد متعجبم های چشم دیدن با کنم؟ پیدا قاتل من؟. شد گشاد داشت امکان که جایی تا چشام

 گفت دقیقه چند

 .کنی پیدا رو ساحره اسم به شخصی یه خوام می -

 بود؟ دیگه آدم هزاران و شهاب قاتل که کسی کنم؟ پیدا رو ساحره لرزید، بدنم ستون چهار ساحره، اسم آوردن با

 من؟ چرا جهنم، بفرسته رو مون همه بود حاضر کیمیا خاطر به که کسی

 ؟ من چرا -

 گفت و گذاشت چونش زیر رو دستش

 .تویی چون -

 ها؟ -

 گفت و کرد فوت رو نفسش

 .پیچیده جا همه نترسش سر که دختری ای، ارکیده چون -
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 دلی که هرچند گه، می رو اینا ندیده رو دلی این ترسم، می مارمولک از چی مثل نداری خبر بابا من؟ نترس سر

 (نیست.)نی بلد خرابکاری جز کاری

 اعدامت به مونده که روزایی باید و سرد و تاریک زندان اون به گردی برمی یا کنی می پیدا رو ساحره یا خوب، -

 .بشماری رو

 رو روبه ساحره با که خواد می دلم نه و وحشتناک زندان اون به برگردم خواد می دلم نه کنم؟ چیکار! خدا وای

 که دانزن اون به برگردم برگردم، باید بدم دست از رو فرصت این اگه کردم، فکر و گرفتم دستام توی رو سرم. بشم

 از بود پر دیواراش گوشه و زمینش شکست، می راحت دست فشار با هاش تخت های فلز بود، پوسیده دیواراش

 ی؟چ بکشه منو بخواد اگه منم؟ بفهمه اگه برم؟ لو اگه کنم، پیداش اگه ساحره، وقت سر برم اگه اما حشرات، انواع

 شد؟ چی خوب، -

 .زندان اون به برگردم تونستم نمی شدم، خیره رنگش مشکی های چشم به و آوردم باال رو سرم

 .قبوله -

 گفت و شد بلند جاش سر از

 فردا پس بده، بهم و کن فهرست امشب همین رو داری الزم که وسایلی دیم، می انجام رو کارا همه فردا خوبه، -

 ...و ری می

 داد ادامه لب زیر

 .شه می تموم بازی -

  کردی؟ نازل که بود عذابی چه دیگه این! من خدای برداشت، قدم ها پله راه سمت به بهم توجه بدون و

****** 

 نمی باور هنوز کنم، پیدا رو ساحره تا بودم اومده واقعا! من خدای دادم، قورت رو دهنم آب و کردم نگاه ویال به

 .کنم

 گفت و ویال سمت به داد هولم امید

 !دیگه بدو -

 ولی بود خوردن آب مثل برام کار این باال، رفتم می ازش باید رفتم، ویال در سمت به آروم آروم های قدم با

 همه چرا دلی که کنم می درک حاال! تره سخت هم دبستان پنجم ریاضی های مسئله کردن حل از حتی...االن

 یه روی رو دستم ذاره؟ می آدم( برای) برا حواس مگه کوفتی استرس این المصب زنه، می گند رو ماموریتاش

 اونور انداختم هم رو پام اون زور به دیوار، اونور انداختم رو راستم پای و باال کشیدم خودمو و گرفتم گرد قسمت
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 برگای و شدم بلند جام از نشه، بیدار خششون خش صدای از کنه خدا برگا، داخل افتادم مستقیم! سقوط و دیوار

 رو سنجاق سرم توی از و دویدم ویال سمت به آروم کردم، درست رو شدم کج شال و کندم رو مانتوم به چسبیده

 بود شیک و بزرگ اونقدر جایی، عجب. اوالال شدم، ویال وارد ، در شدن باز از بعد کنم، باز رو در باهاش تا آوردم در

 به آروم خیلی های قدم با و کردم جمع رو دهنم کمه خیلی مون وقت که این یاد با بود، مونده باز متر دو دهنم که

 رو پام کنه، می تولید خودش از صدا هم زدن پلک حتی ها موقعیت این توی چرا دونم نمی رفتم، ها پله سمت

 همین هم رو پله سومین و دومین کرد، خطی خط رو مخم جیغش صدای که گذاشتم شده پارکت پله اولین روی

 خالی اما کردم باز رو اولی اتاق در نیارم، کم وقت تا برداشتم تر تند رو هام قدم چهارم پله از گذروندم، جوری

 ساحره مگه! بود بچه خواب اتاق سومی اتاق بود، کار اتاق هم دومی اتاق نداشت، هم تخت و کمد حتی بود، خالی

 شدم مطمئن خروپفش صدای شنیدن با که کردم باز رو چهارمی اتاق نه، دونم می من که جایی تا داشت؟ بچه

 و برداشتم جیبم داخل از رو اتر حاوی دستمال ره، نمی یادم داشتیم خروپفش سر که دعوایی وقت هیچ خودشه،

 و برداشتم جیبم داخل از رو گوشی شد، بیهوش کامال بعد و خورد محکم تکون چندتا گذاشتم، دماغش روی

 .گرفتم رو امید شماره

 .باال بیاید شد، تموم کار -

 .باشه -

 اون تا شد؟ تموم راحت قدر این چرا که تعجبه جای برام که چند هر شد، تموم باالخره. کرد قطع رو تماس بعد و

 .هست جا همه حواسش بیداری و خواب تو ساحره دونم می من که جایی

 هزمزم و شدم خیره امید به و کردم کج رو گردنم برگشتم، و دنیا اون رفتم قشنگ خورد شونم روی که دستی با

 کردم

 داری؟ مرض -

 گفت و دیوار سمت به داد هولم امید

 .کنار بکشمت نبودم مجبور منم نبودی سرش باال درخت مثل اگه -

 بهت با تو، انداخت رو ساحره من اومده در حدقه از چشمای مقابل در دقیقه چند عرض در و آورد در گونی یه بعد

 پرسیدم

 ...تونستی چطوری -

 داد جواب و شونش روی انداخت رو گونی

 .شن بیدار خونه اهالی ممکنه دیگه دقیقه چند تا چون بریم باید نداریم، وقت االن -

 .این از اینم خوب شدم، خارج اتاق از و رفتم اتاق در سمت به
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************** 

 (شخص سوم)

 غرید و سایید هم روی را هایش دندان

 .دادم پرورش آستیم تو مار کردم نمی فکر -

 آن روی را پایش و کشید پوفی. نگریست می اطراف به و کرد می بسته و باز را رنگش قرمز فندک خیال بی امید

 گفت و انداخت پایش

 کنی؟ کار چی خوای می خوب ساحرم، همون من قاتلم، من آره چی؟ که خوب -

 شد خیز نیم سمتش به و کرد پرت میز روی را فندک امید

 .معلومه اونم که قاضی حکم مونده فقط کردم، کارامو همه من -

 .شد کج پوزخند به لبش

 بابا؟ نه -

 داد ادامه تمسخر با و

 بده؟ حکمی چه خواد می قاضی اونوقت -

 .بار هفت اونم اعدام، -

 هنوز بود، جوون خیلی هنوز او....اما نداشت، نجاتی راه هیچ بود، افتاده گیر کرد، نمی باور شد، محو پوزخندش

 هنوز بکشد، آغوش به بود کرده آماده را اتاقش االن همین از که فرزندی بود نتوانسته هنوز بود، نکرده ازدواج

 .بود نکرده جوانی هنوز بود، نکرده کاری هیچ

 .چرخید میز دور و شد بلند جایش از امید

 کردی؟ همکاری شفیعی فرامرز با چی برای بگو کن، اعتراف -

 کرد زمزمه و شد خیره کدر رنگ سفید دیوار به

 .کردن مجبورم -

 پرسید تعجب با و انداخت باال را ابرویش

 کردن؟ مجبورت -

 .شد خیره امید رنگ مشکی های چشم به آورد باال را سرش
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 .کشیدم می خط رو عشقم دور باید کردم، نمی رو کارا این اگر -

 پرسید دوباره و نشست صندلی روی چیست، ها حرف این از منظورش فهمید نمی شد، خیره او به گیجی با امید

 داشت؟ رو ارزشش کشتی؟ آدم همه این عشقت خاطر به -

 .شد رفتن ور مشغول اش فلزی دستبند با و زد پوزخندی

 باشی، عاشق وقتی کردی، نمی ول راحت قدر اون رو زمرد بودی عاشق اگه امید، نبودی عاشق وقت هیچ تو -

 ...اما بودم عاشقش من کنی، کنترل رو خودت تونی نمی حتی

 داد ادامه غمگین لحنی با و کرد بلند را سرش

 ،امید نبود ای دیگه راه هیچ گفت، می فرامرز که کسایی کشتن داشتم، راه یه فقط آوردنش دست به برای اما -

 او نشد، اما کنم می فراموشش و شم می دوست دیگه دخترای با گفتم خوردم، بسته در به اما رفتن رو ها راه همه

 فراموشش تونم نمی من بدن هم دست به دست دنیا تمام حتی که خاصه اونقدر دختر اون شه، نمی فراموش دختر

 .خاصه اما معمولیه، دختر اون کنم،

 گفت و داد تکان را سرش گیجی با امید

 هدفت ببینم تا اومدم بپرسم، دختره اون درباره ازت تا اینجا نیومدم من حال، هر به نفهمیدم، حرفات از هیچی -

 بوده؟ چی انگیزت بوده، چی ها قتل همه این از

 گفت تمسخر با و کرد فوت حرص شدت از را نفسش

 .دیگه بود دختره اون به رسیدن واسه خوب بوده، خودم دل واسه -

 .داد وحشتناکی صدای که کرد پرت رنگ فلزی میز روی محکم را پرونده امید

 مسخره العاده فوق دلیل کنی؟ عام قتل رو مردم بخوای که داشت رو ارزشش دختر یه یعنی دختر؟ یه خاطر به -

 .ست

 .دلیله اما -

 .خوره نمی هم دیوار جرز درد به که توجیه یه نیست، دلیل -

 !هرحال به -

 کشید داد و کوباند میز روی محکم را مشتش

 .بگو رو اصلیت دلیل -
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 کرد زمزمه و شد خیره امید به حس بی

 .گفتم رو دلیالم من -

 می را فکرش حتی که بود آنی از تر لجباز پسر این آورد، می کم داشت واقعا کرد، فوت حرص شدت از را نفسش

 .بود ای مسخره العاده فوق دلیل هه، دختر؟ یک خاطر به کرد،

 کنی؟ قتل شدی حاضر خاطرش به که بود کی دختر اون -

 .نگریست امید دوخت خوش کت به و کرد بلند فلزی های دستبند روی از را سرش

 .شفیعی معصومه -

******** 

 (ارکیده)

 ها؟ ؟ شه می چی من تکلیف پس -

 : گفت و رفت باال پله از دادام و جیغ به توجهی هیچ بدون امید

 .نداری رو کسی هیچ به دادن خبر حق گفتم که زمانی تا -

 راچ ؟ میشه مگه آخه بدبختی اینقدر لج؟ دنده رو افتاده من با زندگی اینقدر چرا آخه نشستم، مبل روی حرص با

 دقیقه چند حدود از بعد.  رسم می نتیجه به کمتر کنم می فکر بیشتر هرچی! پوف بدم؟ خبر فرهاد و دلی به نباید

 .داد تکون تاسف عالمت به رو سرش من دیدن با و اومد پایین باال، طبقه از امید

 .نکن فکر زیاد -

 نشست روم روبه. تره غریب و عجیب هم فرهاد از حتی آدم این دادم، تکون زمین روی هیستریک حالت به رو پام

 : گفت و

 .میارن رو دخلت تیر یه با فرهاد دشمنای بیرون، بری اگه ، گم می خودت خاطر به -

 شدی؟ من نگران تو حاال تا کی از -

 : گفت و گرفت خودش به متفکرانه حالت

 .نیست وقت خیلی -

 رگی چرا این؟ نداره بابا ننه، یعنی دی؟ نمی نجات دیوونه مرد این دست از من چرا خدایا گذاشتم، میز روی رو سرم

 !وفپ دیگه، ساده دختر یه بابا مهمیم؟ آدم من مگه یا کنن؟ ترور منو بیان که کارن بی ملت مگه آخه من؟ به داده
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 ؟ کرده می قتل همه اون چرا ساحره دونی می -

 .نیست مهم برام -

 ؟ شناسی می رو شفیعی معصومه -

 : پرسیدم تعجب با و کردم بلند میز روی از رو سرم

 گی؟ می رو فرامرز دختر -

 .داد تکون مثبت عالمت به را سرش

 شناسیش؟ می آره، -

 :دادم جواب و رفتم بهش ای غره چشم

 !ها داره تاب مخت هم تو فرامرزه، دختره دونستم نمی که شناختم نمی اگه -

 : گفت و زد لبخندی

 .کشته آدم همه این اون خاطر به -

 .بوده کار بی دختر؟ یه خاطر به روانی، مرتیکه!  وا -

 : گفت بود زده زل نامعلومی نقطه به که طور همون

 داره؟ وجود نظرت به عشق؟ بوده، عشق خاطر به گفت بهم -

 هدیوون ندیدم، محبت و عشق کسی هیچ از زندگیم توی که منی بگم؟ عشق از برات خوای می ، کاریا بی هم تو -

 .ای زنجیره

 : گفت و رفت بهم ای غره چشم

 ارید کم عقلی نظر از یکم که چند هر نیستی؟ آدم تو مگه بعدش ای، زنجیره دیوونه نه ای زنجیره قاتل اصلش -

 .انسانی خوب ولی

 !محترم آقای ندیدی آیینه توی خودتو دارم؟ کم عقلی نظر از من -

 که چند هر خنگ، گه می من به بده، تکون سر خودت برای برو داد، تکون تاسف عالمت به سری و خندید

 . کرد اشاره مستقیم غیر ولی نگفت مستقیم

 نه؟ یا داره وجود عشق نگفتی، خوب -

 . شن می عاشق دیوونه آدمای بود؟ کجا عشق بابا نکن، ای فلسفه های بحث این از خدا رو تو -
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 قیافه از گرفت خندم بره، موهاش جای تا ابروهاش بود نزدیک تقریبا شد، گشاد بود ممکن که جایی تا چشماش

 .دارش خنده

 .کردن ازدواج عشق با من بابای و مامان چون نکنم، فکر شن؟ می عاشق دیوونه آدمای -

 : گفتم شنگول

 !واال بودن، دیوونه بابات ننه حتما( خوب) خو -

 !رفت دادم دق هم رو چاره بی این بیا کرد، فوت حرص شدت از رو نفسش

 ده؟ می بهش حکمی چه قاضی نظرت به -

 : گفتم و برداشتم میز روی های شکالت از مشت یه

 کی؟ به -

 .دیگه ساحره به خوب! عمم به -

 روی بعد بزنن، بهش شالق صدتا شیش پونصد قشنگ باید کمشه، بارم ده تازه! اعدام بار ده ؟ گی می اونو ها -

 .کنن اعدامش بعد بخوره، خنک آب قشنگ سال سه یه بعد کنن، خطی خط ها چاقو اقسام و انواع با بدنش

 : کرد زمزمه و شد خیره بهم مبهوت

 .خدا به ندارم جانی امنیت تو پیش من -

.******* 

 (بانو/دلسا)

 :گفتم و دادم نشون راستین به پیروزی با رو آزمایش برگه

 .جواب اینم -

 همیشه چهره توی رو شکست قشنگ تا شدم خیره بهش پیروزی با شد، خوندن مشغول دقت با و کرد اخمی

 .کرد جیبش داخل رو ورقه و کرد اخمی. ببینم اخمالوش

 .مثبته متاسفانه -

 :گفتم باز نیش با

 .خوشبختانه -

 .شد جا جابه استخونام کردم حس قشنگ که جوری کرد، بغلم محکم و اومد سمتم به بلور
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 .شد پیدا گمشدم خواهر باالخره بانو، خوشحالم چقدر دونی نمی وای -

 میاخ راستین. کنیم پیدا رو خانوادمون تونستیم هم ما اوستا، گرم دمت شد، باز داشت امکان که جایی تا نیشم

 :گفت و داد نشون رو ساعتش و کرد

 . شه می دیر بریم بلور، -

 :گفت و گرفت رو دستم بلور

 . شد می حال خوش دیدنت از حتما اون نیست، ایران بنی که حیف -

 گاهآزمایش مزخرف مکان از کنه؟ می رفتار چجوری اون کنی می رفتار اینجوری تو نیست، که خوبه گفتم دلم توی

 هب خوشحالی با بلور. کردیم حرکت بود شده پارک خیابون طرف اون که راستین ماشین سمت به و شدیم خارج

 :گفت و کرد نگاه صورتم

 ...بانو شه نمی باورم -

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 !دلسا -

 گفت ریلکس

 ...سال شونزده از بعد که شه نمی باورم ترم، راحت بانو با -

 .سال هفده -

 داد ادامه و رفت بهم ریزی ی غره چشم

 نه؟ باشی ساله بیست باید االن کردیم، پیدات سال هفده از بعد -

 .یک و بیست -

 :گفت و انداخت گردنم دور رو دستش

 !سوپرایزی چه وای ، شه نمی باورم -

 وت خاک کردم، پیدا رو خواهرم سال هفده از بعد که انگار نه انگار من حاال احساساتی، چقدر زدم، روحی بی لبخند

 ماشین سوار و شدیم رد خیابون عرض از سرم، رو بریزن خاک قشنگ یعنی احساسم، بی اینقدر که کنن سرم

 بود؟ بشینم، جلو برم که نبود خالم خونه عقب، منم و نشست جلو بلور شدیم، راستین بلند شاستی

 بریم؟ کجا خانوما، خوب -
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 :گفت حالی خوش با بلور

 .بگه بانو هرجا -

 !دلسا -

 :گفت و کرد نگاه بهم تعجب با راستین

 .نخورده گوشم به جایی همچین حاال تا دلسا؟ -

 .گفتن بهتون برادرتون کردم می فکر اسممه، -

 ندارم، پسره این به خوبی حس چرا دونم نمی بزنم، حرف اینجوری بهتره که هرچند. زدم حرف قلمی لفظ چه! اوه

 .اومد خوشم داداشش از که چند هر

 .بود رفته یادم ولی بود، گفته بهم چرا -

 :گفت و پرید راستین و من های بحث جرو وسط بلور

 بریم؟ کجا نگفتید خوب، -

 :گفت حوصله بی راستین

 خونه؟ بریم نیست بهتر -

 :گفت و زد راستین سر توی محکم رو اصلش چرم کیف بلور

 ؟ خبره چه خونه آخه -

 :گفت و آورد در حرکت به رو ماشین راستین

 چطوره؟ میالد برج -

 قسمت ترین مرکزی در درست آن، باالی خیابان که جایی ببینم، داشتم دوست همیشه که جایی میالد؟ برج

 :گفت و برگشت سمتم به بلور. بود فرامرز خانه زمین، ایران خیابان

 بانو؟ بریم -

 :گفتم و کردم پوفی

 .بریم -

 گفت تسمخر با راستین بانو؟ نه دلساست اسمم که بفهمه خواد نمی دختر این چرا
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 .دلسا بگو بلور، نه بانو -

 برگشت سمتم به دوباره و رفت راستین به ای غره چشم بلور

 .شه می خوشحال خیلی دیدنت از ساحل خاله کنیم؟ دعوت رو اینا خاله شب موافقی بانو، گم می -

 انداخت تیکه باز راستین

 .مشهد رفته مامان شدی؟ حافظه کم تو چقدر که دوما بانو، نه دلسا، اوال -

 :گفت و زد پیشونیش به محکم بلور

 .بود رفته یادم -

 :گفت و زد هوا روی بشکنی ثانیه چند از بعد

 .بیان گیم می اونا به هستن، که رادین و دریا و دنیا خوب -

 .هستن رادین و دنیا ولی رفته، مامان با هم دریا -

! شدیم چی و بودیم چی. کردم نگاه بیرون به ماشین پنجره از نداشتم، رو شون سروته بی های حرف حوصله

 :فتگ و برگشت دوباره خوشحالی با بلور کجا؟ شمس خاندان گمشده بانوی و کجا بار و بند بی و خالفکار دلسای

 نه؟ یا داریم دایی و خاله چندتا گفتم بهت راستی -

 :گفت و زد بلور بازوی روی محکم دست با راستین

 کنی؟ می پرت منم حواس جلو اومدی چرا پشت، برو خوای می -

 :گفت و گرفت راستین بازوی از ویشکونی بلور

 .پشت برم من تا نگهدار جا یه -

 :گفت و کرد پارک گوشه رو ماشین راستین

 .برو -

 در رکتح به رو ماشین راستین. نشست داخل و کرد باز رو ماشین در سریع بشینه، بلور تا گرفتم فاصله پنجره از

 :گفت و آورد

 میالد؟ برج بریم خوب، -

 :برگشت سمتم به و گفت لبی زیر ای آره بلور
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 داریم؟ دایی و خاله چندتا گفتم بهت -

 .شدم خیره اومد می سفیدش پوست به عجیب که مشکیش و درشت های چشم به

 !نه -

 ربیشت داره که آسمی خاطر به و مونه نمی تهران زیاد پیروز عمو پیروز، عمو اسم به داریم عمو یه ما ببین، خوب -

 ...کرده ازدواج ساحل خاله با پیروز عمو شماله، توی اوقات

 :گفت و کرد قطع رو حرفش راستین

 .مخیم بی دریا و خله دنیا و خره رادین و گل دسته منِ هم شون ازدواج حاصل و -

 :گفت و کرد کجی دهن بلور

 بیابون گرگ نصیب خدا که داریم هم نیلوفر عمه یه نداریم، هم دایی گفتم، می داشتم خوب عمت، جون آره -

 ...نکنه

 گفت چرخوند می رو فرمون که طور همون و کرد قطع رو حرفش راستین دوباره

 !ببینی نداری چشم تو خوبه، خیلی عمه اتفاقا -

 :گفت راستین به توجه بی بلور

 .دیدی رو نیلوفر عمه دیدی رو راستین -

 تحمل؟ قابل غیر اینقدر یعنی -

 گفت زد می موج توش خنده های رگه که صدایی با راستین و خنده زیر زد بلور

 .نکنه درد تون دست -

 .گفتم رو حقیقت که، نکردم کاری ، کنم می خواهش -

 :داد ادامه بلور

 .هاش بچه و شوهرش با آمریکا، رفت پیش سال شیش نیلوفر عمه شکر رو خدا -

 :گفت حوصله بی راستین

 .نیستن نیلو عمه های بچه اونا -

 .کرده بزرگ رو اونا نیلو عمه ها؟ کنه می فرقی چه -
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 :گفت بلور که کردم نگاه راستین و بلور به گیج و سردرگم

 .ترشیده نیلو عمه -

 :داد ادامه بلور و خنده زیر زد راستین

 هک محمد آقا با شد مجبور هم آخرش نیومد، براش خواستگار دیگه بعد کنه، ازدواج نبود حاضر سالگی سی تا -

 ،همین فقط کرد، بزرگشون نیلو خاله که داشت دختر یه و پسر یه هم محمد آقا کنه، ازدواج بود مرده قبلیش زن

 .کرده بزرگ رو اونا نیلو همه ولی نیستن، نیلو عمه های بچه اونا گه می هم راستین

 .بلور های حرفی پر از شدم خسته کردم، پوفی

******* 

 (شخص سوم)

 .شفیعی فرامرز -

 :گفت و شد بلند جایش از

 بله؟ -

 .داری مالقاتی بیا -

 او به حسی بی نگاه نگهبان کرد، حرکت در سمت به و کرد صاف را اش شده چروک شلوار و پیراهن دست با

 :وگفت کرد نگهبان به رو و کرد حرکت ترسناک تقریبا راهروی داخل. زد دستانش به را دستبند و انداخت

 مالقاتم؟ اومده کی -

 .بینی می ری می خودت -

 تا هایش چشم فرهاد دیدن با شد، اتاقک وارد فرامرز و کرد باز را در نگهبان مهراد، یا پریاست یا بود مطمئن

 :گفت بهت با و برداشت را گوشی و نشست صندلی روی شد، درشت داشت امکان که جایی

 !فرهاد -

 :گفت و زد پوزخندی فرهاد

 .شناسی نمی منو کردم فکر -

 هب زخمی ببری مانند و نشسته در کنار که بودند طرف دو در نگهبان دو فقط نبود، کس هیچ شد، خیره اطراف به

 :پرسید شک با فرامرز.نگریستند می فرامرز
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 نشناختت؟ کسی چطور اینجا؟ اومدی چطور -

 .دادن رام شناختن منو چون اتفاقا -

 .حالش به وای وگرنه نباشد، درست حدسش کرد می خدا خدا ، گرفت می اوج لحظه هر قلبش ضربان

 .بودم متنفر ازت همیشه فرامرز، دونی می -

 :داد ادامه فرهاد. شود می تمام ضررش به حرفی هر موقعیت این در که دانست می کند، سکوت داد ترجیح فرامرز

 داستان بده آدمه که بودم من کردن، می افتخار تو به همه بود، تو روی نگاها همه همیشه چون متنفرم، ازت -

 .بچگی همون از متنفرم، ازت. شدم شناخته

 در شد شناخته خوب یکی چرا چرا؟ بد؟ یکی و بود خوب یکی چرا برادر؟ دو این بودند رفته اشتباه را راه کجای

 .شد خیره فرامرز به حس بی های چشم با فرهاد...که حالی در شد شناخته بد یکی و بود بد که حالی

 دست بود، متنفر ازش که ای ساحره دست دادیش شد، تیکه تیکه منم قلب مرد وقتی کشتی، رو شهاب تو -

 و بهمن برگردوندی، و بردی مرگ پای تا رو دلسا کردی، اذیتش و دزدیدی رو ارکیده ضعفام، نقطه روی گذاشتی

 رو دخترت و دنیا اون فرستادی رو پسرت نکردی، رحم هم خودت های بچه به بدتر، همه از سوزوندی، رو بهراد

 .خونمه و گوشت از اون نگفتی و گوشه یه انداختی هم

 :داد ادامه و کوباند میز روی محکم را مشتش

 مراقبت ازش اما دزدیدم، رو دلسا من نکردم، بدی داشتم دوسشون که کسایی به وقت هیچ اما بودم، بد من آره -

 رو دیگه پسر و دختر هزارتا و شهاب و ارکیده من دارم، و داشتم دوسش که بود کسی خون و گوشت از اون کردم،

 هگوش یه انداختی رو دخترت فرامرز؟ کردی کار چی تو دونستم، خودم های بچه مثل رو اونا گرفتم، پرم و پال زیر

 دنیا؟ اون فرستادی هم رو پسرت و

 :کرد زمزمه و زد پوزخندی

 .باید فرامرز، بدی رو گناهات تاوان باید -

 :گفت و انداخت پایین را سرش فرامرز

 .فرهاد دم می دارم -

 .ساعت همین ، شه می تموم امروز -

 فرهاد به التماس با داشت دستانش در طناب یکی که نگهبان دو آن دیدن با آورد، باال ترس شدت از را سرش

 اتاق همان در فرامرز، های ناله صدای بعد، ای دقیقه و رفت بیرون اتاق از و شد بلند جایش از فرهاد. شد خیره

 .شد دفن
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 (دلسا)

 کرد باز رو در بلور ؟ زنه می فک اینقدر بلور این چرا! من خدای کردم، پرت داخلش را خودم و کردم باز رو اتاق در

 :گفت و

 دیگه؟ میای خرید، بریم دنیا و راستین و رادین با قراره شب نگفتم، بهت راستی -

 :گفتم و انداختم مشکی و سفید روتختی روی رو پالتوم

 . دونم نمی -

 :گفت شادی با بلور

 دیگه؟ میای پس -

 .بود اعصاب رو این بس از دیوار، توی بکوبونم محکم رو سرم خواست می دلم این، داره خوشی دل چه

 .باشه خب خیل -

 و نقش با که سقف به. بود تر بزرگ نفره دو از انگار که چند هر. نفره دو تخت روی کردم پرت خودمو و بست رو در

 یا و پیچدم می خودم به سرما شدت از یا شدم می تنبیه که وقت هر شدم، خیره بود شده تزیین خاص نگارش

 فقیر و کار های بچه تمام آرزوی کنم، زندگی ای خونه همچین توی بیام که کردم می آرزو نداشتیم، ناهار و شام

 نرفت زندان شهاب؟ مرگ چی؟ ازای در اما افتاد، من نام به قرعه اما باشن، داشته زندگی همچین بتونن که بود این

 دهکر سرپا زور با که گروهی سال؟ یه توی فقط اونم مون؟ گروه پاشیدن هم از بهمن؟ و بهراد شدن کشته ارکیده؟

 زندگیم توی رو سوالی هیچ جواب.  دونم نمی رفتیم؟ اشتباه رو راه کجای پاشید؟ ازهم راحت اینقدر چرا بودیم

 بهم برادر از که دیدم رو کسایی داغ رسیدم، جا این به تا دادم رو چیزا خیلی تاوان که دونم می فقط ، دونم نمی

 یه زیر رفت، سوال زیر هام توانایی همه بود، تر نزدیک بهم خواهر از که دیدم رو کسی بد حال بودن، تر نزدیک

 م،باش ملکه خواستم می من چلفتیم؟ پا و دست اینقدر چرا ؟ طوریم این من چرا اینکه اسم به بزرگ خیلی سوال

 و من از که مسعودی حتی بهمن، بهراد، شهاب، ارکیده، فرهاد، کردن، کمکم راه این توی ها خیلی رفتم، دنبالش

 تاج ونا وقتی ملکم، من گفتم وقتی بشم، ملکه خواستم وقتی اما بود، متنفر کیمیا مرگ خاطر به ارکیده و شهاب

 رو عیفر کدوم رفتم؟ اشتباه رو راه کجای ها، بدبختی قعر به کردم سقوط گذاشتم، سرم روی رو زیبا ولی سنگین

 مک سنم من فرش، به آورد عرش، به ببره رو من اینکه جای به کردم انتخاب که میانبُری شاید پیچیدم؟ اشتباه

 ملکه یه باید که هایی حرفه تمام کردم، تالش سال پنج بود، سالم پونزده فقط گرفتم رو تصمیم این وقتی بود،

 امه چلفتگی پا و دست زیر هام حرفه تمام فرمانروایی، شروع برای شدم آماده که زمانی...اما گرفتم، یاد رو بدونه

 ماا دادم، رو تاوانش و بودم باعثش من بپاشه، فرهاد باند که شدم باعث من منم، ها بدبختی این عامل تمام شد، له

 .منو اشتباهات تاوان ؟ دن می تاوان دارن هم بقیه چرا
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 یم اتاق به جالل و شکوه دورش طالیی سفید، قاب که ای آیینه رفتم، آیینه سمت به و شدم بلند تخت روی از

 سبز. بود درشتم سبز های چشم اومد، می چشمم به آیینه توی که چیزی اولین شدم، خیره خودم به. بخشید

 صورتم اجزای بقیه بود، رنگی هاشون چشم که رو آدمایی دیدم کم خیلی زندگیم توی خوشرنگ، اما تیره،

 نیستم، خاص که وقتی باشم؟ ملکه خواستم می من چرا ؟ بودم می خاص باید من چرا آدما، همه مثل بود، معمولی

 اون هب تازه دارم سال، پنج از بعد...االن معمولیم، و ساده من نیستم، خاص من اما باشه خاص باید ملکه یه که وقتی

  ای؟ ملکه به چه رو بچه دختر یه رسم می گفت می همیشه آریا که قسمتی

 :گفتم و کشیدم پوفی در صدای با

 بله؟ -

 .کردم فوت حرص شدت از رو نفسم شد، اتاق وارد بلور و شد باز شدت با اتاق در

 خرید عالمه یه بریم خوایم می چون ، کن استراحت خوب پنجه، ساعت االن بریم، هشت ساعت شد قرار بانو، -

 .کنیم

 .ندارم نیاز چیزی به من -

 :گفت و کرد مصنوعی اخم

 شوهر ما حاال کنه، خالی رو شوهرش جیب بار یک هفته هر باید دختری هر ندارم؟ نیاز چیزی به چی یعنی -

 کنیم؟ خالی رو خودمون جیب تونیم می نداریم

 ود،نب خونی که هم آن بود اسم فقط ولی داشتم، یعنی نداشتم، پدر بودم دلسا وقتی ، سوخت می خودم برای دلم

 .ندارم پدر هم ست بانو اصلیم هویت که وقتی بانوام، وقتی....حاال و

 :گفت و گرفت رو دستم بلور

 .بخواب برو ؟ باشه -

 بلور یا بودم جوش دیر من دونم نمی کردم، حرکت مشکی و سفید نفره دو تخت سمت به و دادم تکون سری

 .خورد می جوش سریع زیادی

 ولی نداشتم، رو رفتن بیرون حوصله اصال.  کردم می نگاه خودم به و بودم واستاده آینه جلوی آماده و حاضر

 و کرد بهم رو. شد اتاق وارد رنگ زرد پاکت یه با بلور و شد باز اتاق در. نداشتم هم رو بلور با جروبحث حوصله

 :گفت

 .اومده تو برای پاکت این شدی؟ حاضر اِ -

 :گفت و کرد دراز رو دستش بلور. شدم خیره زرد رنگ مربع پاکت به تعجب با
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 .بگیر بیا -

 :پرسیدم و گرفتم دستش از رو پاکت

 ؟ شی نمی حاضر چرا -

 :گفت تند و سریع

 .رم می االن -

 .رفت بیرون اتاق از و

 نشونی و اسم هیچ که بود عجیب. کردم باز رو پاکت سر و برداشتم دراور روی از رو رنگ مشکی کوچولوی قیچی

 .ساحره عالقه مورد رنگ و بودم، متنفر ازش من که بود رنگی که بود این تر عجیب اون از و نداشت،

 که نیست معلوم. زرد زرد خالی، خالی کردم، نگاه بار چند رو روش و پشت بود، خالی خالی اما کردم باز رو کاغذ

 . نکرده انتخاب رو خوبی موقعیت اصال هست هرکی ولی بذاره، سرم به سر خواد می و گرفته شوخیش کی

 تساع چند بشینم که نبودم بیکار. داخلش انداختم و کردم مچاله رو کاغذ و پاکت و کردم باز رو آشغال سطل در

 .نداشت هم رو کردن فکر ارزش حتی کنم، نگاه خالی کاغذ به

********* 

 از رو نفسم. بودن وراج همگی خانوادتا دادم، گوش دنیا و بلور های وراجی به و چرخوندم بشقاب توی رو قاشق

 تو اگه بار یه سالی رو ماهی اون ما واال. شدم خیره بشقاب توی( میگو)مگو به میلی بی با و کردم فوت حرص شدت

  بخوریم؟( میگو)مگو بیایم حاال شدم، مسموم خاطرش به بار یه یادم ، خوردیم می کردیم می پیدا آشغالی

 :گفت و کرد بهم روشو دنیا

 خوری؟ نمی چرا -

 های چشم باال، به رو نَمه یه و معمولی و عادی نبود، تر خوشگل بلور از اما بود، خوشگل کردم، نگاه صورتش به

 مکی و کک های پوست از وقت هیچ مکی، کک پوست و طالیی شده رنگ موهای سفید، صورت و عسلی متوسط

 .نمیومد خوشم

 .شدم سیر -

 :زد طعنه راستین

 کمه؟ خوراکتون اینقدر -

 :گفتم و برگشتم سمتش به
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 .نکنید مقایسه خودتون با رو همه -

 :گفت سریع بلور که کردم فوت رو نفسم

 ...یا خونه؟ بریم -

 :داد جواب من از تر حوصله بی رادین

 ساعت بود قرار کنم فکر چرخونی، می خیابون اون و خیابون این از داری رو ما شیش ساعت از خونه، بریم -

 .یازده ساعت نه باشیم، خونه هشت

 :گفت و زد بهم چشمکی بلور. شدم بلند جام از بلور، شدن بلند با

 .بشورم دستامو بریم -

 فشکی بلور. گرفتم زیرش رو دستم و کردم باز رو آب شیر. کردم حرکت بود راست سمت که دستشویی سمت به

 نممک که جایی تا چشمام بود دستم بغل دقیقا که رنگی زرد ورقه دیدن با. شد دستشویی وارد و کرد آویزون رو

  چیه؟ دیگه این شد، گشاد بود

 بازیه؟ چه دیگه این! من خدای شده، نوشته روش چیزایی یه قبال که بود معلوم ولی بود، شده خیس خیس

 گفت و کرد بهم نگاهی بلور برگشتم، بلور سمت به و پریدم جام از در صدای با

 شده؟ چیزی -

 :گفتم و کردم فوت رو نفسم

 .نه -

 یه توی غریبیه؟ و عجیب بازی چه دیگه این! من خدای اومدم، بیرون دستشویی از و کردم حرکت در سمت به

 .کنم فکر بهش خوام نمی حتی....و میرسه دستم به متنفرم، ازش که رنگی همون درست رنگ، زرد کاغذ دوتا روز،

 ....وگرنه باشه، تفاهم سوء یه فقط امیدوارم شدم، ماشین سوار و زدم بیرون رستوران از

********** 

 :گفت و انداخت مبل روی رو کیفش بلور

 .ست مسخره شوخی یه این نداره، امکان -

 :گفت و داد تکون هیستریک حالت با رو پاش راستین

 .واقعیته ولی -
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 :پرسیدم حوصله بی آخرش فهمیدم، نمی رو بود افتاده اتفاقی چه شدم، خیره بهشون منگ و گیج

 شده؟ چی -

 :داد جواب خونسرد رادین

 .ایران گردن برمی دارن هاش بچه با نیلوفر عمه -

 .بود مهم شدن نگران و آشفته اینا اینقدر چرا نبود، مهمی آنچنان چیز خوب،

 :گفت و نشست مبل روی بلور

 .ببینه رو بانو تا برگشته فقط نیلوفر عمه -

  چی؟ واسه منو؟ شد، گشاد داشت امکان که جایی تا چشمام

 :داد ادامه بلور

 ...بوده خالفکار بانو بفهمه اگه دربیاره، زندگیت از سر میخواد -

 :گفت و کرد قطع رو حرفش راستین

 .میبره رو شمس خاندان آبروی -

 .غریب و عجیب چقدر! ای عمه عجب

 :گفت و داد تکون رو پاش رادین

 .کنیم می سرهم چیزی یه خوب اومده، دیگه کشور یه از میگیم دارم، فکری یه من -

 چی؟ بزن حرف زبون همون به گفت بعد و کجا گفت اگه - بلور

 موضوع نیلوفر، عمه برگشتن موضوع از تر مهم االن نبود، هم مهم هرچند آوردم، نمی در سر حرفاشون از هیچی

 کاغذای اون درگیر روز و شب فکرم. بود رسیده دستم به هشتا روز، سه طی که بود رنگ زرد کاغذای و ورقه اون

 .نداشت هم نشونی و اسم هیچ بود، خالی

 :گفت و شد بلند جاش از بلور

 .بشه فول رو انگلیسی زبان موقع اون تا باید بانو گرده، برمی دیگه ماه یه عمه -

 رت سخت هم ریاضی درس از حتی من نظر از گرفتم؟ نمی هیجده باالی وقت هیچ که درسی همون انگلیسی؟ زبان

 برم؟ خوام نمی که مارج خارج میخورد؟ دردم چه به آخه بود،

 .تره راحت نمه یه اون آخه بگیرم؟ یاد عربی نمیشه -
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 :گفت و گرفت رو بازوم بلور

 .بدم یاد بهت بیا ببینم، پاشو -

 بکنم؟ غلطی چه حاال! خدا وای

 گفت و برداشت جلوم از رو کتاب رادین

 .کردی حل جوری چه ببینم بذار خب -

 کار کنم( کشف) کفش رو زرد ورقای اون برم من گرفتن؟ یاد زبان به چه منو آخه. کردم پرت میز روی رو مداد

 گفت و برداشت تحریر میز روی از رو مداد رادین. کردم

 .نوشتی غلط رو اینجا -

 : مگفت و کردم فوت رو نفسم. نوشت رو درست کلمه مداد با بعد و کشید کاغذ ورقه روی رو رنگ مشکی کن پاک

 .بسه امروز برای -

 :گفت و کرد ساعتش به نگاهی رادین

 .دیگه برم من خوب شده، دیر گی می راست...اوه -

 :کردم زمزمه و گذاشتم میز روی رو سرم. رفت اتاق در سمت به سرعت به و شد بلند جاش از

 عذابیه؟ چه دیگه این خدایا -

 خوان می چرا اصال بگیرم؟ یاد زبان باید چرا من شن، می فرما تشریف دارن نیلوفرشون عمه باشه،( خوب) خو

 من بگن باید حتما...شهر همه این نیست؟ شهر اصفهان و تبریز و مشهد مگه بابا بودم؟ خارج من که بگن دروغ

 شده، اتاق وارد مزاحمی یه که فهمیدم اتاق در جیر جیر صدای از ؟ خوره می دردی چه به که آخه خارج؟ رفتم

 :مگفت و گرفتم ازش رو دستش توی نقره سینی و شدم بلند جام از سریع خانم لیال دیدن با آوردم، باال رو سرم

 کشیدید؟ زحمت چرا شما خانم، لیال -

 پوستش و بود سالش چهل تقریبا ، کردن می زندگی اینجا دخترش و شوهرش با بود، خونه مستخدم خانم لیال

 لبخند همیشه. اومد نمی چشم به اصال صورتش چروکی که بود مهربون و صاف اونقدر قلبش اما بود، شده چروک

 دستش که بودم شده متوجه جدیدا اما نداشت، وجود ناراحتی از ای نشونه صورتش توی هم وقت هیچ و زد می

 وقتی: گفت می همیشه بلور بلور، برای هم من، برای هم بود، انگیزی غم صحنه واقعا این ، لرزه می وقتا بعضی

 .کرد بزرگش و بود کرده مراقبت ازش خانم لیال مرد مامان

 : گفت و انداخت بهم نگاهی خانم لیال
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 ندارید؟ من با امری -

 .برید تونید می خانم، لیال نه -

 . کردم مزه آروم آروم و برداشتم رو چایی. شد خارج کار اتاق از آرومش های قدم همون با خانم لیال

********************* 

 :گفت و انداخت میز روی رو پاکت بلور

 .میاد نامه برات چقدر وقته چند این دیگه، نامه یه بازم -

 .نبود توش نشونی و نام هیچ قبال مثل هم باز رنگ، زرد پاکت به دوختم رو نگام و زدم استرسی از پر لبخند

 : پرسید و کرد حوالم شکی از پر نگاه بلور

 ....چی برای نامه همه این بانو، بگو رو راستش -

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 .فرسته می برام دوست یه رو اینا -

 : گفت تمسخر با و انداخت باال رو ابروش

 .شده اختراع تلفن که وقت خیلی دوست؟ یه -

 .رفتم سمتش به و شدم بلند جام از

 داری؟ شک من به تو ها؟ بلور؟ چیه منظورت -

 :داد جواب و کرد حرکت اتاق در سمت به بلور

 .نکنی استفاده سوء اعتمادمون از امیدوارم ولی نه، که شک -

 شباهت که قرمزی رنگ با اما نبود، خالی دفعه این کردم، بازش و برداشتم رو نامه سریع. شد خارج اتاق از و

 هجمل و کلمه همه اون از تونستم فقط. بود شده نوشته خوندنی قابل غیر حروف و کلمات داشت خون به عجیبی

 .بخونم رو کلمه یه نامفهوم های

 "مرگ "

 و دروار اون رنگ، سفید نفره دو تخت اون با رنگش، سفید و ای سرمه های وسایل همه با متری، دوازده اتاق کل

 .چرخید می سرم دور هم، با ، ای سرمه کمد

***** 
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 هک پدری نشد، نصیبم او جانب از زندگی این از اجبار جز چیز هیچ که پدری پدرم، به بعد و شدم خیره دار چوبه به

 پدرم اما بود، بداخالق بود، بد که بود درست...که پدری سازم، می و سوزم می آغوشش حسرت در هاست سال

 . بود مان خانه ستون بود،

 :گفت و ایستاد کنارم سرگرد

 ....تونید می بخواید اگه -

 درشت های چشم محکم، فکی و استخوانی صورتی چرخیدم، سمتش به و گرفتم باال سکوت نشانه به رو دستم

 :کردم زمزمه بغض با...اما افزود، می جذابیتش به بیشتر رنگش عسلی

 کرده؟ کار چی...پدرم -

 نمی کنم، باور خواستم نمی...اما برده مرگ پای تا را جوان هزاران که دانستم می کرده، کار چی دانستم می

 و کرده می کشور وارد مخدر مواد خالفکار سه طریق از فرش، بزرگ تاجر شفیعی، فرامرز که، کنم باور خواستم

 .کرده می پخش رو ها اون

 : گفت و دوخت پدرم به را نگاهش و کرد فوت را نفسش سرگرد

 از خیلی کرده، ایران وارد مخدر مواد افغانستان مرز طرف از نیستن، دوتا یکی کرده، زیادی ها خالف پدرتون -

 ده،بو کارهاش ترین افتاده پا پیش و ترین ساده از یکی انسان بدن اعضای قاچاق عربستان، فرستاده رو دخترها

 ...داده پرورش رو سریالی قاتل یه

 : داد ادامه و دوخت من به را نگاهش

 .نیستن شمارش قابل اصال پدرتون کارهای شفیعی، خانم نبودن دوتا یکی پدرتون کارهای -

 فرامرز که شد باورم....هفته چند از بعد...حاال چکید، می زمین روی و خورد می سر گونم از آروم آروم هام اشک

 .برتر همه از و دونست می مؤمن رو خودش که حالی در....ایه حرفه خالفکار یه...پدرم...شفیعی

 پدرم دادن جون آروم آروم خوان می و هستن برم و دور آدم عالمه یه که نبود مهم برام دیگه نشستم، زمین روی

 الکرب از مامان که مشکی چادر که نبود مهم برام دیگه حتی نبود، مهم برام هیچی دیگه! بار هفت اونم ببینن، رو

 نبود مهم دیگه حتی نبود، مهم هیچی ، روم دیگه های خیلی و سرگرد نگاه که نبود مهم برام شه، می خاکی آورده

 .نبود مهم دیگه هیچی کجاست، نیست معلوم مهراد که

********** 

 (شخص سوم)

 :گفت و انداخت میز روی را ورقه سرگرد
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 کنی؟ می اعتراف -

  زد پوزخندی

 .ندارم ای دیگه چاره -

 واردی سبز رنگ کرد، می عصبیش حد از بیش کوچک اتاق سرد و تاریک فضای نشست، رویش و کشید را صندلی

 و برداشت را بیکش خودکار سرگرد. ریخت می بهم را اعصابش بود شده ست صندلی و میز های دسته با که ها

 : گفت

 .کن شروع -

 آب خوردن از بعد و شد خیره او به منتظر سرگرد. ریخت آب داخلش بطری از خونسرد و برداشت را آب لیوان

 : گفت

 کنم؟ شروع کجا از خوب، -

 : گفت شمرده شمرده سرگرد

 کردی؟ قتل همه اون چرا کردی؟ همکاری باهاش که شد چی کردی؟ همکاری شفیعی فرامرز با چرا -

  بدم؟ توضیح رو اینا یعنی آها، -

 پر را ایران کل زکاوتش و هوش که ای ساحره چون دارد، را کردنش عصبانی قصد او که فهمید می خوب سرگرد

 . آورد نمی در بازی خنگ قدر این بود کرده

 .بده توضیح آره، -

 .منه دایی شفیعی فرامرز خوب، -

 .شد نوشتن مشغول و کشید کاغذ روی را قلم سرگرد

 .شدم مجبور....خوب...منم بگیره، انتقام برادرش از که این برای کنم، کمکش تا خواست ازم فرامرز -

 شدی؟ مجبور چرا -

 .دارم دوست رو دخترش من -

 شفیعی؟ معظمه یا شفیعی معصومه رو؟ دخترش کدوم -

 .شد بازی مشغول دستش انگشتان با

 .معصومه -
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 بشی؟ قاتل شدی حاضر دخترش به عالقت خاطر به -

 : گفت و آورد باال را سرش

 .شه نمی حالیش حرف عشق دخترشم، عاشق من -

 (بانو)

 گم؟ می چی کنی می گوش! بانو -

 ندبل جام از و زدم ای حوصله بی لبخند دوختم، رادین نگران تقریبا های چشم به و برداشتم دفتر روی از رو نگام

 : گفتم و شدم

 .بسه امروز برای -

 ...نکردیم کاری هیچ ما اما -

 : گفتم خستگی با و کردم قطع رو حرفش

 .نیست خوب زیاد حالم بسه، -

 شد؟ می نگرانم فِرت تا فِرت هی که بود شده چش رادین بود؟ شده چم من شد، بیشتر هاش چشم نگرانی درصد

 ختت روی. نیاد در بلور صدای تا بستم آروم رو در. رفتم بود خودم اتاق که بغلی اتاق به و شدم خارج اتاق از سریع

 و شه یم اتاق وارد بلور دیگه دقیقه چند تا دونستم می. دوختم روم به رو آینه به گیج و متفکر رو نگام و نشستم

 !چمه بفهمه تا خوره می رو سرم تونه می که جایی تا

 خوبه؟ حالت! بانو -

 : گفتم و زدم ای حوصله بی لبخند. کردم باز رو اتاق در و شدم بلند جام از بودم؟ نگفته! بفرما

 بلور؟ بله -

 :کرد زمزمه و چرخید صورتم روی نگرانش نگاه

 ....کاریـ رادین پریده؟ رنگت چرا -

 : گفتم و کردم قطع رو حرفش

 .دارم تب یکم! نه نه -

 .گذاشت پیشونیم روی رو دستش

 !که نداری تب -
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 ! رفت شدم ضایع! اوه

 !داغم تو از -

 .کاشت گونم روی ای ه*س*و*ب آروم و زد مهربونی لبخند

 .بیاره قرص برات گم می خانم لیال به االن-

 حالم روزه چند این چرا بود؟ شده چم خدایی. بستم رو در و کردم فوت رو نفسم. شد خارج اتاق از سریع بعد و

 . خرابم حالم روی نیست تاثیر بی روزه چند این استرس که چند هر بود؟ خراب اینقدر

 .دادم تکون بلور های حرف به تایید عالمت به سری و دادم قورت آب با رو قرص

 .بذاریم روز هر رو زبان کالسای مجبوریم بریم پیش طوری این اگه گه می رادین -

 رو تو نه روز؟ هر بذاریم رو کالسا! اومد نمی باال دقیقه چند تا نفسم. کردم وحشتناکی سرفه و پرید گلوم توی آب

 حس که کمرم روی زد محکم دست پشت با بلور....حاال کنم، می تحمل زور به رو میونش در روز یک همین! خدا

 !شد جا جابه کمرم های مهره کردم

 میاد زودتر داره که هم نیلوفر عمه بریم، پیش تونیم نمی جوری این گفتم، می داشتم خوب یهو؟ تو شد چت -

 .ایران

 کردن تصادف همگی بعدش که کردم می زندگی خانواده یه توی گم می خوب بگیم؟ دروغ بهش باید چرا اصال -

 بگم؟ دروغ باید چرا دیگه مردن،

 نبود؟ دروغ حرفت این مثال االن آها -

 : گفتم مظلومیت با و خارونم رو سرم پشت

 (چرا)چال-

 : گفت و انداخت پاش یکی اون روی رو پاش بلور

 ازهت بره، می تهران کل توی رو آبروت بودی خالف کار توی که بشنوه بانو، شناسی نمی رو نیلوفر عمه این تو -

 ابزرگباب کرده عزیز بیرون، کنه می پرتت بگی که هرجا و ویال و خونه از بمونی، خونه این توی بذاره بیاری شانس

 به من. ترشید آخرش که کرد رد رو خواستگاراش قدر این بهت، که گفتم ننره، و لوس خیلی همین واسه و بوده

 کمکت سریع داشتی مشکل هرجایی خوندم، درس لندن توی خودم من اومدی، انگلیس از بگو گم می که فکرتم

 . کنم می

 حظهل یه که موقع اون. بدبخته دلسا دنیاست، دنیا تا فرستادم، لعنت خودم بخت به و گذاشتم میز روی رو سرم

 که خالی اُری جای بدشانسم؟ من اینقدر چرا آخه نیلوفر، این که هم حاال! فرهاد و منصور دست از نداشتیم آرامش
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 ونا رفته، یادم رو چاره بی این اصال که درگیرم اینقدر کجاست؟ ارکیده راستی. شدی رد هم بدشانسی از تو بگه

 فکر به من میاره، درش جوری یه فرهاد! بیخیال! رفت یادم من رفتا، چی واسه گفت فرهاد ، زندان آها کجاست؟

 !خالق جلل بودم؟ متنفر ازش همیشه که درسی زبان؟ روز؟ هر کنم؟ غلطی چه حاال! باشم خودم

  بانو؟ گم می چی شنوی می-

 .بگو دیگه بار یه نه ها؟ -

 :گفت و پیچید انگشتش دور رو فرش موهای بلور

 تا کنیم می کار یکم هم با ما بعدش به اون از ره، می بعد و ده می یاد بهت ساعت یه اینجا، میاد رادین فردا از -

 .بگیری یاد خوب خوب و قشنگ

 !اینجا اومدم کردم غلط اصال! خدایا. کوبوندم میز به محکم دوباره رو سرم

 و کوبید می زمین روی را پایش بلور. دوختم فرودگاه در به چشم منتظر و کردم جا جابه دستم توی رو گل دسته

 حالخوش نیلوفر عمه برگشتن از انگار که بود شخصی تنها راستین. بود شده خیره من به خسته و کالفه رادین

 مهع استقبال نیومد هم ببینه رو من تا بود آمده تهران به سری سر پیش هفته سه که هم پیمان عمو حتی. بود

 :گفت و شد بلند جاش از سریع بلور بده؟ قدر این یعنی. نیلوفر

 .اومدن! آها-

 و نجوا سالهِ پنجاه تقریبا زنی به رسید که کر، می اشاره بلور که جایی به دوختم رو نگام و کردم بلند رو سرم

 بی لبخند. بود شده قفل مغزم استرس شدت از. فشرد رو دستم بلور. پسر یک و دختر یک همراه به خوشرو

 کردم احساس یکهو، که بود مان قدمی چند در نیلوفر عمه. کنم جور و جمع رو خودم کردم سعی و زدم روحی

 باال نیلوفر عمه هیجانات فهمیدم دقیقه چند از بعد داد، می فشار رو من شدت به که شخصی آغوش در شدم پرت

 !کنه می خالی بیچارم های استخون روی رو، همش و زده

 .پیچاند را گوشتش محکم دستش با نیلوفر عمه که کرد ریزی خنده بلور

 .سر خیره دختره! ببینم نخند -

 می حس. کرد نگاه رو پایم تا سر و کرد جدا ازم رو خودش نیلوفر عمه. گرفت اوج بیشتر بلور خنده صدای اما

 !برگشت استخونام به زندگی کردم

 : گفت شنگولی و شاد صدای با نیلوفر عمه

 . شهریاری قد هم درست سروه، درخت که، نیست قد ماشاال نه؟ بانویی تو وای -

 .رک چقدر! ماشاال
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 : گفتم و زدم لبخندی

 !خانم نیلوفر بختم خوش -

 به اعتماد این. شدم خیره درشتش رنگ مشکی های چشم به غرور از پر نگاهی با و گرفتم سمتش به را دستم

 از بعد صد در صد و بودن خالی درون از که چند هر بودم، رادین و بلور فشرده فوق های کالس مدیون رو نفس

 .همیشگی خنگ و چلفتی پا و دست بانوی همون شدم می باز نیلوفر، عمه برگشتن

 : گفت و داد فشار محکم رو دستم نیلوفر عمه

 .داری زبون سر هم تری خوشگل هم بهتری، که خواهرت از. پیمانی همون دختر که حقا -

 : پرسید و کرد اخمی بلور

 داشتیم؟! عمه -

 : گفت و شد خیره چشمام به نیلوفر عمه

 .داره رو مامانم چشمای رنگ درست چشمات -

 .کرد جمع رو بحث سریع رادین

 .دارن کار سری یه جان بانو هم اید، خسته شما هم بریم، االن بدیم، ادامه خونه رو بحث بقیه بهتره! جان عمه -

 : گفت بلند تقریبا صدای با دقیقه چند از بعد. کرد نگاهش کمی و برگشت رادین سمت به نیلوفر عمه

  پسر؟ اینجایی تو -

 : گفتم و زدم لبخندی! دختره همون. برگشتم سمتش به که داد فشار رو دستم شخصی

 .بانوام باشی، شناخته کنم فکر که منو -

 .شد درست خوشگل چال یه اش گونه روی خندید،

 (.نیستم)نیست بلد فارسی زیاد من ببخشید! ام شکوفه منم -

 ترین چهره خوش. برد ماتم لحظه یک برای شاید. برگشتم شهریار همون یا پسر سمت به و دادم تکون رو سرم

 پر ابروهای بود، جذابیتش اصلی عامل که رنگش مشکی درشت های چشم. بودمش دیده حاال تا که بود فردی

 جذاب خیلی. کردم فوت رو نفسم. بود ریخته صورتش روی ت*خ*ل که رنگ ای قهوه موهای مرتب، ولی پشت

 : گفت گیرا اما آروم صدای با. بود

 ! جوان دوشیزه خوشبختم -
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******* 

 با. هگناه خوب که هم بگیرم! زشته که نگیرم نگیرم؟ بگیرم؟. شدم خیره بود کرده دراز سمتم به که دستش به

 اب اما. بکنم ای دیگه ه*ا*ن*گ خواست نمی دلم واقعا ولی بود شده پر گناهام خطای چوب تقریبا االن تا اینکه

 انیهث سه از بعد و شهریار دستای داخل گذاشتم رو دستم سریع بودم شده بزرگ انگلستان توی مثال اینکه یاد

 : گفتم و زدم لبخندی که شد خیره بهم تعجب کمی با شهریار. کردم ولش

 .دیگه بریم خوب -

 : گفت و کرد پرت بلور بغل به را کیفش نیلوفر عمه

 :گفت و مالوند خستگی شدت از رو هاش چشم شکوفه. شد غیب ثانیه چند عرض در و

 !خونه بریم سریع. میاد خوابم خیلی من -

 دبع و شد خیره بهم حسی هیچ بی. رادین روی به رو درست. نشستم فرودگاه سرد و رنگ سفید های صندلی روی

 .شد محو لبخندش شهریار حرف با اما زد کوچکی لبخند ثانیه چند از

 جوان؟ دوشیزه ایران اومدید وقته چند شما -

  بود؟ سواال این پرسیدن وقت االن آخه! خدا وای

 .ایران اومده بانو که میشه ماهی یک -

. زد کوتاهی چشمک و زد لبخندی. گرم دمش. ریختم چشام توی رو دانی قدر حس تموم و کردم نگاه رادین به

 .نشست سرد های صندلی روی بلور، کنار و گفت آهانی شهریار

********** 

 می بلور و نیلوفر و شکوفه وِرای وِر شدت از داشت گوشم. کردم پرت داخلش را خودم و کردم باز رو اتاق در

 تپاک یه بیارم در رو لباسام خواستم تا. زدیم می حرف اینا دهم یک جمع سر ارکیده و کیمیا و شهاب و من. ترکید

 قلبم ضربان رنگ زرد ورقه دیدن با. کردم باز رو پاکت و بردم هجوم تخت سمت به. گرفت رو چشمم تخت روی

 رسید قلبم ضربان بود پاشیده کاغذ روی که خونی رنگ دیدن با که کردم باز رو ورقه تای. شد برابر سه یا دو شاید

 به. شدم خیره بهش مبهوت. بکشم جیغ تا نمیومد در صدام. بود خون بود، واقعی. کردم لمسش آروم. صفر به

 !خدایا. داد می خون بوی. بود خون واقعا....اما رنگه و نیست هیچی که دادم دلداری خودم

. کنم جلوگیری لرزششون شدت از تا کردم مشت رو دستم. زمین روی افتاد دستم از ورقه. لرزید می دستام

 .خوردم می رو گذشته کارای چوب داشتم. کشیدم عمیق نفس و نشستم تخت روی بالییه؟ چه دیگه این! خدایا

 هیچ! نه. کردم نگاه بهش بیشتری دقت با و زدم چنگ رو ورقه سریع....ها ورقه این..... اما. فهمیدم می خوب
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 اتاق از و شدم بلند جام از سریع. کردم پرت آشغال سطل داخل و کردم ریز ریز رو ورقه. شد نمی خونده حرفی

 لیال. شدم آشپزخونه وارد. بود کی ذاشت می اتاقم توی رو ها ورقه این که جاسوسی فهمیدم می باید. زدم بیرون

 .کرد می رنده رو پیازا داشت حوصله بی مهتاب و بود آشپزی مشغول خانم

 :پرسید و کرد بلند رو سرش مهتاب. داشتم اعتماد هام چشم مثل خانم لیال و مهتاب به

 شده؟ چیزی! خانم -

 :گفتم و گذاشتم کنار رو تردید و شک

 کرد؟ مرتب رو اتاقم کی امروز -

 : گفت و شد خیره چشمام به خانم لیال

 شده؟ چیزی دخترم، من -

 زا بیشتر خانم لیال به حتی من. نداشت امکان اتاقم؟ توی ذاشت می رو ها ورقه اون خانم لیال یعنی خانم؟ لیال

 بی دلبخن. باشه خانم لیال که نیست ممکن پس. هیچی داره؟ من با پدرکشتگی چه مگه تازه. داشتم اعتماد خودم

 : گفتم و زدم روحی

 می رم می باز حاال. آشغاال تو باشه رفته کردی جارو وقتی شما شاید گفتم بود شده گم گوشوارم آخه هیچی، -

 .بگردید آشغاال تو یکم هم شما. گردم

 : گفت گیج خانم لیال

 .خانم چشم -

 یرونب خونه بزرگ آشپزخونه از. بدم گیر خانم لیال گفتن خانم به نتونستم که بودم مبهوت و سردرگم اونقدر

. کنم مرور رو ماجراها کردم سعی. شدم خیره زمین به و کردم پرت مبل روی رو خودم. شدم هال وارد و اومدم

 خبرنگار صدای هم هنوز شده؟ دستگیر داد نشون اخبار که اونی ساحره؟ باشه؟ تونست می کی کار. زرد های ورقه

 .بود گوشم توی

 ".شد دستگیر باالخره سال چند از بعد سریالی قاتل "

 من های چشم مقابل در پیش روز چند که همونی موند؟ زنده و شد سوءقصد جونش به بار یک که همونی فرامرز؟

  شد؟ اعدام معصومه و

 دمز بفهمم اینکه بدون آگاه، ناخود و رفت کنترل سمت به دستم. شدم خیره تلویزیون به بود؟ کی کار! خدایا

 .اخبار شبکه

 .شدم نابود. رفت نبضم. ایستاد قلبم نحسش، خبر و زن خبرنگار صدای شنیدن با
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 زندان از دادگاهش، از قبل روز چند درست حاال، لرزاند، هایش قتل با را کشور تمام که سریالی قاتل ساحره، -

 .کرد فرار

 از دارم ویژه خیلی خیلی تشکر یه خوب! ذارم می پست هی نه؟ شدم کار پر خیلی من امروز دوباره، سالمی

 می رو رمان که نفری هفت و سی اون به دارم هم تشکر یه و زنن می تشکر و خونن می رو رمان دارن که کسایی

 یه یمباش داشته که ریم می! بیخیال خوب. کنه نمی کم ازتون هیچی زدن تشکر خدا به. زنن نمی تشکر ولی خونن

 .رو جنایی پست

********* 

 (شخص سوم) 

 یک با بعد و کرد پرت دیوار سمت آن به را پایش. کشید باال را خودش و گذاشت دیوار لبه روی را هایش دست

 او ندبتوا کسی کمتر شد می باعث شب تاریکی و سیاهی. انداخت اطراف به نگاهی. پرید زمین روی بر کوتاه جهش

 لباسش آستین زیر را چاقویش. پایید می را اطراف چشمش با و کرد حرکت عمارت در سمت به آرام آرام. ببیند را

 مهتاب نور که عمارت قد به نگاهی. بکند ساکت چاقو با را بشود حضورش متوجه که کسی هر تا بود کرده قایم

 ار کار این ساختمان کردن زیبا برای داد می احتمال که دیوار برجستگی روی را دستش و کرد بود افتاده رویش

 باال بیشتر را خودش و داد قورت را دهانش آب. قد تمام ی پنجره ی لبه روی را دستش و گذاشت بودند، کرده

 : کرد زمزمه و گذاشت باشد خواب اتاق برای زد می حدس که ای پنجره ی لبه روی سختی به را دستش. کشید

 !نه وای -

 از و کند پرت را خودش دوباره که این جز نداشت راهی هیچ. بود بسته پنجره....اما است باز پنجره که کرد می فکر

 دبتوان تا نشست زمین روی. آمد پایین دوباره مشقت و سختی با را رفته راه و کشید پوفی. شود وارد ساختمان

 .کند تازه نفسی

 زیر از را چاقویش. شد عمارت وارد. کرد باز سنجاق با را ساختمان در و برخاست جا از دوباره ثانیه چند از بعد

. نبود عمارت اهالی بیداری از اثری هیچ. دوخت اطراف به را نگاهش. گرفت دستش در و آورد در لباسش آستین

 و ناز خوابی در چپ، سمت از سوم اتاق باال، طبقه در نظرش مورد شخص بود، داده فرزان که هایی آدرس طبق

 . بود می راحت

 آزار را نظر مورد شخص گوش هایش قیژ قیژ صدای که جوری آرام، خیلی را اتاق در و کرد طی دوتا یکی را ها پله

 دخترک روی از را پتو. گرفت دستانش در را اتر نام به ای ماده از بود پر که دستمالش. شد وارد و کرد باز ندهد،

 ای گوشه را دستمال بود، سال چند برایش انگار که ثانیه چند از بعد. گذاشت دهانش روی را دستمال و برداشت

 . کشید دخترک صورت روی را چاقو و انداخت
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 در جیبش داخل از را سرنگ. گرفت می آرام قلبش انگار شد، می ایجاد دخترک صورت روی که خراشی هر با

 رنگ ثانیه، چند از بعد. کرد دخترک های رگ داخل را بود نکرده استفاده آن از حال به تا که ای ماده و آورد

 خیره سرنگ به. ریخت بیرون دماغش و دهان از خون متعجبش، چشمان مقابل در و رفت کبودی به رو دخترک

 ! دانست نمی هم را ماده نام حتی. شد

 می خروجی در سمت به را هایش قدم آرام آرام او تکانش هر با و خورد می تکان تخت روی دخترک ظریف تن

 هک جدید ای ماده....حاال.....اما. بود کرده عادت تقریبا و بود اسید با کارش سرو فقط حاال تا بود، کرده وحشت. برد

 با کار از تر وحشتناک خیلی. دید می را آن عملکرد داشت و بود داده هایش طعمه به را بود چه دانست نمی حتی

 .بود اسید

 پیچیده درهم و شکسته موهایش. بود آورده اضافه گوشت و بود خورده ترک بود، شده سیاه کامال دخترک پوست

 محکم سریع حرکتی با و گرفت دستش در تر محکم را چاقو. شد می جا جابه هی تخت روی دخترک تن و بود

 های صحنه آن از بهتر....اما خون از بود شده پر صورتش. گرفت آرام دخترک تن. برد فرو دخترک قلب داخل

 . ریختند بیرون بود دخترک قلب از زد می حدس که هایی تیکه که آورد در فشار با را چاقو. بود وحشتناک

 صورت کنار های خون روی و آورد در جیبش داخل از را رنگی زرد ورقه سریع. نداشت قتلی همچین حال به تا

 .انداخت جا همان هم بعد و کشید دخترک

 .فهمید می باید. بود چه ماده این که فهمید می باید. رفت پایین ها پله از هم بعد و آمد بیرون اتاق از سریع

 

 (معصومه) 

 فرار مهراد، بودن قاتل! بار هفت اونم پدرم اعدام شد، نمی باورم چیزی هیچ شد، نمی باورم شدم، خیره آیینه به

 بود؟ اومده بختمون خوش خانواده سر بالیی چه زندان، از کردنش

 به را پسرش و فراری خانه از را دخترش که بود شدید آنقدر اجبارهایش که مردی ام، زندگی اسطوره اولین پدرم،

 آمد؟ در قاچاقچی یک چگونه شود، قضا نمازهایش نداشت امکان که مردی کشاند، قبرستان گوشه

 پدرم اجبارهای اسیر من، مانند که پسری. نزد لبخند کسی هیچ روی به نامزدش، مرگ از بعد که پسری مهراد،

 خودش تونست اون نه و شناختم را او من نه دیگه شد، عوض نامزدش مرگ از بعد اما بود، عادی پسر مهراد. شد

 تبدیل حاال و بود ساده پسری او شد؟ که و بود که شد، زورگو و بود مهربان شد، دروغگو و بود صادق. بشناسه رو

 . شده ساحره نام به سریالی قاتلی به

 صدای حاال و گرفت طالق او از پدرم اعدام از قبل مادرم. شد کشانده نابودی به پدرم خودخواهی با ام خانواده

 .دهد می صدا گوشم در کلیسا ناقوس مانند باال طبقه از چمدانش های چرخ
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 که حاال نداریم، جانی امنیت ما که بود گفته دکتر. شد بستری تیمارستان در ام عمه خواست به که او خانم، پریا

 است؟ مهم جانی امنیت شد کشیده نابودی به خانواده

 . است اش زندگی در بچه نبودن اش، فکری دغدغه تنها االن پروانه،

 .....دو هر مهراد، پدرم، که کند باور تواند نمی است، مبهوت و شکه من مانند هنوز او مهدی،

 مشهود اش چهره در رس زود پیری آثار. شوم خیره مادرم به و بردارم آینه از چشم که شد باعث اتاق در صدای

 : گفت و داد قورت را بغضش. بود

 .معصومه -

 پا خودش خواست به فرش، تجارهای بهترین از یکی دختر یاسمن، مادرم،. داد قورت بغضش مانند هم را حرفش

 ودش نمی رویش پدرم، با زندگی سال سی از بعد که کنم می حس حاال و گذاشت، اجبار از بود پر که پدرم دنیای به

 .برود اش پدری خانه به

 : کردم زمزمه و برداشتم را چمدانم رفتم، سمتش به و شدم بلند جایم از

 .میام باهات منم-

 با مامان. بود چشمانم در خار مانند اش کشیده فلک سربه های درخت. زدم زل بزرگ عمارت به دست به چمدان

 .شد انداز طنین کوچه در جوان زنی صدای. ایستاد تر عقب قدم چند و زد را در زنگ تردید

 بله؟ -

 : گفت لرزش از بود پر که صدایی با مامان

 .پایین بیان بگید خانم نیلوفر به شه می...من...من -

 گفت حوصلگی بی با زن

 ونت وقت الکی ده، نمی پول شماها به خانم خوابید؟ کارتون سامونید؟ سرو بی گدایید؟ دارید؟ کار چی خانم با -

 .نکنید تَلَف رو

 سامان سرو بی که هرچند بود، همین خورد نمی با که لقبی تنها گشنه؟ گدا. کردم فوت حرص شدت از را نفسم

 .بود مناسبی لقب ما برای واقعا

 : گفت بغض با مامان

 .اومده یاسمن که بگید خانم نیلوفر به -

 : گفتم و نشستم کنارش. نشست پله روی مامان و گذاشت رو آیفون زن
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 .مامان -

 :کرد زمزمه. نبود جا این اصال مامان اما

 و اگد بگن بهم که این به برسه چه کنه، نگاه چپ بهم نداشت جرئت ناسی و عهد هیچ بودم، بابام خونه وقتی -

 . کرد عوض رو زندگیم فرامرز با ازدواجم اما خواب، کارتون

 تمام زندگی پریا، زندگی مهدی، زندگی مهراد، زندگی من، زندگی نکرد، عوض را مادرم زندگی تنها او پدرم،

 !کرد نابود بگویم، است بهتر یا کرد عوض را اطرافیانش

 در سبزش چشمان که جوانی و بلند قد دختر به دوختم را نگاهم و شدم بلند جایم از در شدن باز صدای با

  بود؟ او نیلوفر. درخشید می صورتش

 ؟ افتاده اتفاقی -

 : گفت و انداخت او به نگاهی مادرم

 .داشتم کار خانم نیلوفر با...من -

 چی؟ برای بپرسم تونم می نیلوفر؟ عمه با -

 :داد جواب و انداخت پایین را سرش مامان

 . هستم یاسمن من -

 (شخص سوم) 

 :کرد زمزمه آرام و کرد فوت را نفسش

 ...برم گی می شدی؟ دیونه تو! سایه -

 :گفت جدیت با سایه

 فهمی؟ می. میریم می نکنیم کارو این اگه. فرزان تو و من. موندیم نفر سه ما فقط باند این از مجبوریم، -

 ماده آن به دیگر بار یک حتی نبود حاضر او. کرد طی را زمین محکمش های قدم با. کرد موهایش داخل را دستش

 ....که این به برسد چه شود، نزدیک

 :کرد زمزمه گوشش کنار آرام سایه

 .داریم که راهی تنها این -
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 ینب از وقت هیچ که جدیتی با همیشه، مانند سایه. شد خیره رنگش مشکی های چشم در و برگشت سایه سمت به

 :داد دستور رفت نمی

 نکنید، کار چی و کنید کار چی که دم می دستور من. شد سپرده من دست به باند شد، اعدام فرامرز که وقتی -

 کردنش فکر قدرت که بشه گمراه و گیج اونقدر باید دختر اون بدی، ادامه بازی این به که دم می دستور هم حاال

 . بگیرم رو لعنتی زندگی سال هشت و بیست این انتقام فرهاد از تونم می که اونوقت. بده دست از کامال رو

 .برداشت مبل روی از را کتش و زد پوزخندی

 .کرد عوض رو مون همه فرامرز سایه، شناسمت نمی دیگه که وقته خیلی -

 در و کرد بدرقه را او اندوه از پر نگاهی با سایه. رفت بیرون خانه از باشد، سایه جانب از حرفی منتظر اینکه بدون و

 :کرد زمزمه آخر

 .شناسم نمی هم رو خودم حتی من -

 چیز هیچ به که بود وقت خیلی او. نداد اهمیتی هیچ هم گیر نفس و سرد های سرامیک به نشست، زمین روی

 !خودش به حتی. داد نمی اهمیت

 یرهخ نامعلومی نقطه به که سایه به تعجب با فرزان. بیاورد خودش به را سایه نتوانست هم فرزان زدن سوت صدای

 :گفت و کرد نگاه شد،

 !سایه هوی! سایه -

 :گفت بلندی صدای با فرزان. نبود دنیا این در اصال سایه اما

 ! سایه! سایه -

 :گفت حوصلگی بی با سایه

 مرگته؟ چه -

 :پرسید و نشست چهارزانو رویش روبه فرزان

 مرگته؟ چه تو بودا، من سوال این -

 :کرد زمزمه و برگرداند را سرش سایه

 !مخت تو کردم خالی تیر یه دیدی یهو فرزان، نرو( راه) را اعصابم رو -

 تنها سمت به و شد بلند جایش از. کند کشتنش به تحریک را سایه خواست می انگار خندید، بلند صدای با فرزان

 .گرفت نشنیده را فرزان حرف و کرد حرکت بود راهرو ته در که خانه، اتاق
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 مثل هم تو که بگم بهت باید اینم اما بیاری، در رو ها ملکه اَدای دختره اون مثل خواد می دلت که دونم می خوب -

 نداری هم خانواده حتی تو چی؟ تو اما خانوادش، پیش رفت داشت، فرار راه یه اون خوری، می شکست دختره اون

 .شون پیش بری بخوای که

 :کرد زمزمه و کرد فوت را نفسش. افتاد زمین روی و بست محکم را اتاق در

 .باشم ملکه خوام می منم اما -

 :گفت و کوباند زمین روی محکم را مشتش ثانیه چند از بعد

 باشن؟ ملکه بخوان که ندارن حق آدما مگه -

***** 

 ( ارکیده) 

 رو؟ بدبختیم بینی نمی کجایی؟! خدایا. گذاشتم زانوهام روی رو سرم

 شدن؟ منتقل شون همه -

 .آره -

 روی از رو سرم. فطرت پست کنم، اعتماد امید به نباید که دونستم می هم اول همون از کردم، خفه رو هقم هق

. مبد تکونشون تونم نمی حتی که بودن بسته محکم اونقدر رو دستام. دادم تکیه دیوار به و برداشتم زانوهام

 .نداشت دستام با فرقی هم پاهام وضعیت

 مین حتی که کسایی دست به سپرد منو راست یه...اون اما بودم، کرده کمک بهش من. بهت لعنت. امید بهت لعنت

 !هستن کی دونم

 زیچی که این ها، بیماری انواع شکنجه، انواع اومده، سرم ها بال بدترین کردم، می گریه نباید بستم، رو هام چشم

 ....اما..نیست

 .دخترونم دنیای وسطه، زندگیم پای دفعه این

 به اینا همه. ره می دست از راحت خیلی داره حماقتم خاطر به حاال، اما جنگیدم، براش جون پای تا که دنیایی

 منو بیاد تا کجاست حاال. خودش بی های پروازی بلند خاطر به رنگیش، رنگی های آرزو خاطر به بود، دلسا خاطر

 کجاست؟ بده؟ نجات

 یرگ اینجا....من و کنه می رو دنیا کیف داره خودش که ببینه و بیاد بده، نجاتم بیاد که بگه بهش و بره یکی دِ

 .افتادم
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 .خودم به لعنت حتی. چیز همه به لعنت. دلسا به لعنت. امید به لعنت. بهت لعنت دنیا، این به لعنت

 دونم می فقط. دونم نمی هیچی. کنم می حروم اکسیژن دارم کشوری کدوم توی دونم نمی کجام، دوم نمی حتی

 کنه؟ کمک بهم تونه می کی که بدونم دارم دوست و میرم، می شم، می نابود زودی، به که

 شد تر نزدیک انداخت، بهم کوتاه نگاهی و شد اتاق وارد بلندی قد و چاق زن. کردم باز رو هام چشم در شدن باز با

 ایینپ عربی توی همیشه. نفهمیدم هیچی که گفت چیزی عربی به ثانیه چند از بعد. گرفت دستاش توی رو چونم و

 .میاوردم رو نمره ترین

 ملشج بودن مونث یا مذکر تونستم نمی حتی. فهمیدم نمی هیچی گفت، چیزی عربی به باز و زد چندشی لبخند

 و آورد در جیبش از تیزی چاقوی واستم، پام روی تونستم زور به. کرد بلندم و گرفت رو بازوم. بدم تشخیص رو

 می بهش مادری خواهر فحش چهارتا وگرنه بود بسته دهنم که حیف کشید، رو بازوم و کرد باز رو پاهام طناب

 .دادم

 یه شدیم، خاکستری دیوارای و سفید سرامیک با راهرو یه وارد اومدیم، بیرون سرد و تاریک چهاردیواری اون از

 . بود ترسناک نَمه

 اهینگ اطراف به. بود کار اتاق شبیه بیشتر. بست رو در و داخل داد هولم و کرد باز رو درش رسید که اتاق اولین به

 .انداختم

 .رنگ مشکی های پارکت اتاق کف و سفید دیوارا بود، چوب از چیز همه

 .باشی ارکیده باید تو -

 هرچند ببینم، رو فرد تونستم نمی بود من به پشتش چون اما بود، جا اون از صدا شدم، خیره چرخون صندلی به

 .بود جوون یک صدای ، صدا که

 .جلوتر بیا -

 .نبود دلیل بی که ترسی داشتم، ترس بودم توش که محیطی از برداشتم، ترس و لرز با قدم چند

 .بود مزخرفی خواسته که چند هر رفتم، می اینجا از تر سریع خواست می دلم

 :داد ادامه

 .چموش ملکه اون برخالف ترسی، می که عجیب -

 چی؟ وگرنه...وگرنه بود بسته دهنم که حیف. کنن سرم بر خاک اوا گه؟ می رو دلسا نکنه شد، درشت هام چشم

 بکنم؟ تونستم می کار چی

 :گفت و خندید
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 .کنیم پیدا رو خوشگل ملکه اون توسطش تونیم می ما که هستی راهی تنها تو اما کوچولو، خانم ببخشید -

 ها....اصال دلساست، خاطر به میاد سرم که بالیی هر نه؟ دیگه بود دلسا منظورشون برداشتم، عقب به قدم چند

 !لعنتی

 :داد ادامه مرد

 .کجاست دختره اون بگی بهمون باید -

 که زد هوا روی بشکنی. گفتم می حتما که دونستم می اگه کجاست، دونم نمی هم خودم حتی من بگم؟ من! هه

 از! شد کنده باهاش هم سیبیالم همه کنم فکر کندن، رو دهنم دور چسب بودن بادیگارد که تشنا غول اون از یکی

 .کندن محکم که بس

 : داد ادامه تری جدی صدای با مرد

 کجاست؟ دختره ببینم، بگو بهمون. خوب -

 .کردم فوت رو نفسم

  دونم؟ می چه من -

 :گفت بلند صدای با

 دونم؟ نمی چی یعنی -

 نیست؟ مریض زمونه دوره این توی کی البته ، مریض خدا به. داره قاطی یارو بابا دادم، قورت رو دهنم آب

 .دونم نمی خدا به دونم، نمی -

 .سوزوند می فسفر داشت کنم فکر کوبید، زمین روی محکم رو پاش

 :گفت دقیقه چند از بعد

 .بیاره حرف به رو آدما جور این چطوی که بلده خوب اون لیال، پیش ببریدش -

 به منو زور با و کشید رو بازوم بادیغوله، بگم بهتره یا بادیگارده بود؟ خری چه دیگه لیال لرزید، بدنم ستون چهار

 اتاق از. خورد می هم روی دندونام استرس شدت از فقط. بزنم حرفی بتونم تا چرخید نمی زبونم برد، در سمت

 . داخل کرد پرتم و کرد باز رو اتاق در. راهرو ته اتاق سمت به برد کشون کشون منو بادیغول، و اومدیم بیرون

 .کرد لقف پشت از و بست درو بعد و گفت یکی به چیزایی یه عربی به اش، نکره صدای با زمین، رو افتادم صورت با

 . میاد در سرم از داره مغزم کردم می حس کشید، یکی رو موهام که پاشم جام از خواستم
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 :گفت آروم زنه

 .کرد داغون بن و بیخ از رو همه زندگی که همونی فرهاد، نوچه هوم؟ ای، ارکیده تو پس -

 ن،هردوتاشو به لعنت بدبختین، همه این باعث دلسا و فرهاد کرد، داغون منو زندگی حتی لعنتی اون. فرهاد. فرهاد

 . خورم می قسم. بکشم رو دلسا خودم دستای با بیرون برم اینجا از زنده اگه خورم می قسم

 (دلسا) 

 :کردم زمزمه آروم شدم، خیره بهش و کردم فوت رو نفسم

 کنیم؟ اعتماد بهشون تونیم می نظرت به -

 برگشت سمتم به

 .بینم نمی اعتمادیت بی برای دلیلی -

 ....که کنم می احساس اما دونم، نمی -

 برگشتم در سمت به بلور صدای با

 کردید؟ خلوت چرا دوتا شما! اوه -

 داد جواب و خندید

 .زدیم می حرف داشتیم -

 گفت ناز با و خندید بلور

 .کردم باور منم باشه، -

 :کردم زمزمه آروم خندید، ریز بعد و

 .چیه حرفا این بلور، -

 : گفت و برگشت سمتم به داد، ادامه خندیدن به باز بلور اما

 .بانو باش بیخیالش -

 : گفت بست می رو بالکن در که طور همون بلور

 .بگیرید قلوه و بدید دل هم دوتا شما رم، می منم ، باشه -

 : گفتم اعتراض با
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 !بلور -

 : گفتم و برگشتم سمتش به

 ....بلور. ببخشید شما -

 : گفت و خندید

 .بانو نباش نگران -

 : کرد زمزمه و کرد خم آروم رو سرش. بود نشین دل و قشنگ زبونش از اسمم شنیدن چقدر

 .میشی ناراحت اگه کنم؟ استفاده شخص دوم از یعنی هوم؟ بانو، بگم بهت که نداره عیبی -

 : گفتم شده هول و سریع

 !نه نه -

 : کرد زمزمه و خندید

 .میاد در درست داره بلور افکار کنم، می فکر -

 ضایع این با. نفهمید پس نه دارم؟ نظر بهش که فهمید یعنی خدا، وای بلور، کنه کارت چی بگم خدا شدم، قرمز

 .کردم من که هایی بازی

 : گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 .کنن فکر بلور مثل هم بقیه ترسم می بریم، بهتره -

 : گفت و داد سر بلندی قهقه

 .نباش نگران -

 : کردم زمزمه و گرفتم رو بالکن در دستگیره

 .نیستم هیچی نگران پیشتم وقتی -

********* 

 لکنبا این توی پیش ساعت سه درست رفتم، بالکن در سمت به برد، نمی خوابم. بود گذشته شب یازده از ساعت

 .شدم خیره آسمون به و گذاشتم سفید های نرده روی رو دستم و کردم پوفی. زدم می حرف باهاش

 ....اینجا اما. شد نمی دیده آلودگی شدت از آسمون بودم، که دَخمه اون توی بود، تر قشنگ آسمون اینجا از چقدر
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 خواب بی من مثل اونم نکنه. میومد یکی های قدم صدای. بردم پایین سمت به رو سرم چیزی خش خش حس با

 شده؟

 از بعد. میومد خش خش صدای فقط شد، نمی دیده هیچی سیاهی شدت از اما. کشیدم پایین سمت به رو بدنم

 .شد قطع خش خش ثانیه چند

 ور دستم و گفتم لب زیر آخی. گونم توی خورد محکم جسم یه که کردم صاف رو بدنم بوده، چیزی ای گربه حتما

 .شد قطع نفسم. رفت بدنم از روح زرد، کاغذ تیکه یه دیدن با که کردم باز رو چشام. روش گذاشتم

 .رفت قلبم ضربان نوشته، دیدن با که برداشتم رو شده مچاله کاغذ سریع

 "ده می حال زیادی باهات کردن بازی "

***** 

 : کرد زمزمه و گذاشت دستم روی آروم رو دستش

 شده؟ چی بانو، -

 .گذاشت تاثیر روم بدجور واقعا دیشب، اتفاق اون! من خدای کردم، فوت رو نفسم و زدم لبخندی

 باشه؟ خوشایند براش باید چرا من، با کردن بازی

  کیه؟ عوضی اون اصال

  خواد؟ می جونم از چی

 این تیح مطمئنم. کنم پیشبینی رو العملش عکس تونستم نمی چی؟ دلسام من که بگه بهش اگه کردم، نگاه بهش

 !هوا ره می شه می شوت هم داره بهم که ای عالقه چه نیم یه

 : کردم زمزمه شد، کشیده سمتم به خیلیا نگاه که شدم بلند جام از

 .دارم کار یکم بیرون، برم باید من -

 هم با یاسمن و نیلوفر عمه داد، ادامه خوردن صبحانه به معصومه زد، پوزخند رادین انداخت، باال رو ابروش بلور

 .زد روم به لبخندی هم شکوفه و ندادن نظری و بودن کردن صحبت مشغول

 : گفت و شد بلند جاش از

 برسونمت؟ خوای می -

 : کردم زمزمه و کردم نگاه نگرانش های چشم به
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 .نیست الزم -

 .کردم حرکت شمس عمارت مرمری و زیبا های پله سمت به و گرفتم فاصله میز از

 .فهمیدم می باید کیه، کنه می بازی باهام داره که شخصی اون فهمیدم می امروز بابد

******** 

 .کشیدم عددها روی رو انگشتم و زدم تلفن داخل رو کارت

 .کشیدم زمین روی وار هیستریک رو پام و کردم گوش ها بوق به منتظر

 بله؟ -

 : گفتم سریع

 .فرهاد الو، -

 : داد جواب بلند نیمه صدای با

 ؟ تویی! دلسا -

 کجایی؟. ببینمت باید فرهاد آره، -

 : گفت بعد و کرد مکث ثانیه چند

 .کنم می پیدات اونجا عصر، ولی خیابون بیا -

 .باشه -

 .باید. فهمیدم می امروز باید. گذاشتم جاش سر رو گوشی و کردم قطع رو تماس سریع بعد و

 .ایستادم میزش جلوی و رفتم سمتش به سریع فرهاد دیدن با کردم، نگاه اطراف به و کردم باز رو شاپ کافی در

 : گفت و آورد باال رو سرش

 شده؟ چیزی! دلسا -

 کردم زمزمه شدم، خیره چشماش به و کردم فوت رو نفسم. نشستم و کشیدم رو صندلی

 .کنه می تهدیدم شب هر داره. کرده لج باهام یکی -

 : کرد زمزمه و گذاشت میز روی رو قهوه فنجون

 چه؟ من به! خوب -
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 : کردم زمزمه خفه صدای با. شدم خیره بهش زده شوک

 !فرهاد -

 هیچ....اما بود فرهاد برای. کردم نگاه و کردم بازش آروم. میز روی کرد پرت و دراورد شناسنامه دوتا کیفش از

 : کردم زمزمه و آوردم باال گیجی با رو سرم. نبود توش من از اسمی

 چی؟ یعنی این! خوب -

 : کرد زمزمه و زد پوزخندی

 . نداره ربطی من به دیگه پس. کردیم درست هم رو قبرش حتی خواستی، خودت مرده، مشرقی دلسا -

 غریدم دندونام الی از

 .دزدیدی منو تو بود، تو خاطر به اینا همه اما -

 : گفت و انداخت باال رو شونش

 نداشته مشکلی من از بعد که کردم اسمت به هم رو ثروتم نصف حتی هستن، کیا خانوادت که گفتم بهت اما -

 .باشی

 !سرم وسط درست! سرم به خاک کردم، فوت رو نفسم. رفت بیرون کافه از بهم توجه بی و شد بلند جاش از

************ 

 : کرد زمزمه و نشست کنارم معصومه

 .مشغوله انگاری فکرت خیلی. توهمی خیلی روزه چند این بانو؟ افتاده برات اتفاقی -

 : کردم زمزمه

 .معصومه نیوفتاده اتفاقی -

 و دستاش. بود دستاش کنه، آرومم تونست می که چیزی تنها االن رفتم، بالکن سمت به و شدم بلند جام از

 .آغوشش

 فتگ می بشه، طوری این نباید گفت می بلور. آغوشت به. خودت به وابسته. کردی وابسته منو! وای! شهریار وای

. شدم تنگش دل نگذشته روز یک هنوز. گفت می هم راست. غصه و غم عالمه یک و مونی می تو و ره می شهریار

 .داره فاصله باهام اتاق سه فقط که وقتی
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 م،زد زار وجود تمام با چی؟ به لعنت.....این به لعنت شدم، خیره باغ به. گذاشتم سرامیکی های روینرده رو دستم

 . نره بیرون صدام تا گرفتم دهنم روی رو دستم یک. کردم گریه. زدم هق

  بشم؟ ملکه خواستم می اینکه تقاص گذشتم؟ کارای تقاص دم؟ می تقاص دارم! خدایا

 ....برد منو یادش از...رفت}

 دلش تو کشت منو راحت چه

 ...آورد من جای رو یکی

 ...نی یادش منو...نه

 ...خیس چشای با

 ...{نی یادش خوابیدم می

 : گفتم و خندیدم

 .خنده از مردم وای. شهریار بود باحال خیلی -

 :کرد زمزمه و شد خیره بهم

 شی؟ می خوشگل چقدر خندی می وقتی دونی می -

 یم خوشگل که گفت فقط اون عالقه؟ ابراز. بود نکرده عالقه ابراز بهم واضح اینقدر حال به تا. شد خشک لبخندم

 .بیخیال اصال...دیگه عالقست ابراز جور یه اینم خوب. شم

. کرده حس کم کم هم خودش که جوری شدم، وابسته بهش حد از بیش ایران، اومده شهریار که ماهی سه این توی

 .نه یا دلش ته ته از من مثل واقعا دونم نمی...اما...داره بهم حسایی یه که کنم می حس..خوب...اونم

 : کردم زمزمه آروم

 ...من! شهریار -

 نه؟ داری دوسم -

 !بسته پشت از رو شهاب دست این...ماشاال. رک چقدر. شدم خیره بهش زده شوک

 .کردم فوت رو نفسم

 .باشه داشتن دوست شاید...دونم نمی...داشتن دوست -

 : کرد زمزمه و زد آرومی لبخند
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 .دارم دوست که مطمئنم من اما -

 ! قشنگه اسمش چقدر! شهریار. بود عاشقم داشت، دوسم شهریار! من خدای. نزد دیگه واستاد، قلبم

 ...کبود چش دو با نیگا منو} 

 ...هنو زخممه رو نمک اشکات

 ...حسود زده چشت گن می رفیقام

 ...{نبود مون جمع تو تو، از تر شاد گن می

. وفتهمی بالکن این توی داره اتفاقا همه شدم، خیره پامون زیر باغ به! کشیدم خجالت مثال. انداختم پایین رو سرم

 !خوب اتفاقای همه

 : داد ادامه

 یه ونیمبت تا بشیم آشنا باهم بیشتر باید ما. نیست کافی آشنایی ماه سه این نظرم به اما. دارم دوست من! بانو -

 ندونم؟ من که هست زندگیت توی چیزی بانو،. کنیم درست رو زندگی

 کرد،ن کار عقلم بهش؟ بگم چی بودم؟ ملکه من مواد؟ ساقی یه بودم؟ خالفکار یه من بگم. بگم چی دونستم نمی

 .کرد کار دلم

 .ندونی تو که نیست زندگیم توی هیچی -

 ...دروغ...دروغ...دروغ. گفتم دروغ

 ...خوردم زمین نبوده کم زورم} 

 !عمرا گلم؟ بری بذارم

 ....خوردم کتک دنیا این از. نه توام

 ...عقدم از پر دردم، از پر

 ...داری ارزش که عمرم تموم تو تویی تنها

 ...هم از دوریم چقدر ببین...ببین

 ...{انگاری سهل سر باختیم

 :کرد زمزمه و انداخت باال رو ابروش

 باشم؟ مطمئن -
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 گفتم محکم

 .باش مطمئن -

 .کرد مزه آروم آروم و برداشت رو بود آورده لیال که چایی فنجون

 .میاد بدم دروغگو آدم از بانو، نمیاد بدم دروغ از من -

 .تون،جمعه جمع که بینم می -

 :گفت کنایه با و اومد مون سمت به آروم آروم. شدم چشم تو چشم رادین با که کردم بلند رو سرم

 !عجیبه خیلی کردن، خلوت دیگه باهم دخترعموم و عمم پسر -

 : داد جواب حسی بی با شهریار

 رادین؟ عجیبه چیش -

 .زد پوزخندی و کشید رو صندلی

 گفتید؟ می چی! خوب! عجیبه چیش همه -

 دبع...که نداریم شانس! خدا ای بدتر؟ این از ضدحال خدایی ریختم، چایی براش استکان توی و برداشتم رو قوری

 .ذاره نمی هم پسره این که بگیره منو بیاد شد راضی یکی سر تو خورد سنگ سال چند از

 .شدم بلند جام از و گذاشتم جلوش رو چایی

 .دارم کار یکم. بیرون رم می من -

 : کرد زمزمه شهریار

 .باشه -

 : کرد زمزمه و شد خیره بهم رادین

 .باش منتظرم پایین -

 تو اومده چرا این اصال. شدم خفه حسابی و درست خیلی بود گفته محکم که بس از اما کنم، مخالفت خواستم

 !کاروانسرا شده هم اتاقم بالکن من؟ اتاق بالکن

 سریع و آوردم در مانتومو بدم، پوشیدنم لباس به اهمیتی اینکه بدون. کردم باز رو کمد در و رفتم بیرون بالکن از

 !شانس این به لعنت پوف، رفتم، بیرون اتاق از و پوشیدم

****** 
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 : کردم زمزمه و نشستم ماشین داخل

 .برما هم خودم تونستم می -

 .دارم حرف باهات -

 و گذاشت ترمز پدال روی رو پاش خونه از تر اونور کوچه دو درست. روند بیرون سمت به و انداخت راه رو ماشین

 : کرد زمزمه

 .ری می بعد و زنیم می حرفامونو جا همین -

 :گفتم و برگشتم سمتش به

 . بگو -

 :گفت پوزخند با و شد خیره هام چشم به

 نه؟ شدی شهریار عاشق -

 :گفتم و کردم دیگه هم توی رو اخمام

 چی؟ -

 .فهمیدن خونه توی همه تقریبا. میاد خوشت شهریار از که دونم می خوب -

 کردم نگاش سینه به دست

  چی؟ که خوب -

 :گفت و انداخت باال رو شونش

 !نداره بهت ای عالقه هیچ شهریار که بدونی اینو بهتره...اما...نداره ربطی هی من به شهریار به تو عالقه -

 :دادم جواب و خندیدم

 تشخیص تونم می ای دیگه هرکس از بهتر رو نه یا داره دوست منو شهریار که این! گفتی غیب بسته چش! اوه -

 .باشه خودت کار توی سرت بهتره پس بدم،

 :گفت و شد پیاده ماشینش از من مثل. شدم پیاده و کردم باز رو ماشین در

 .رفت نمی بیرون دخترا اون از یکی با شب هر که داشت دوست اگه -

 (ارکیده) 
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 کجاست؟ دختره اون ها؟ نه؟ یا کنی می اعتراف -

 :کردم زمزمه آروم

 .دونم نمی -

 هک کردم ای سرفه. نبود بدنم توی حسی هیچ. بود حس بی حس بی بدنم و صورت. زد صورتم به محکمی سیلی

 :کرد زمزمه گوشم در و کشید رو موهام. آوردم باال رو بدنم توی بود خون هرچی

  جون؟ دختر داره ارزش چقدر دختره اون مگه سکوت؟ از نشدی خسته تو زدم، کتکت که بس از شدم خسته -

 :گفتم بریده بریده و زدم پوزخندی

 ها؟ دنبالشید؟...چرا...پس...نداره ارزش...اگه -

 :کرد زمزمه و گرفت دستاش توی رو چونم. زد گونم روی محکم سیلی یه دوباره و کرد فوت رو نفسش

 .جون دختر نشونه یه فقط. شی خالص کتک همه این دست از تا بده نشونه یه نشونه، یه فقط -

 یم تمومش. رو کتک همه این کنم تحمل تونم نمی کنم، تحمل تونم نمی. بسه دیگه! سکوت بسه! سکوت بسه

 . دم می نجات رو خودم کنم،

 :گفتم زنون نفس نفس

 ...دونه می...که...شناسم می...رو...یکی...اما...کجاست...دونم نمی -

 :گفت و زد لبخندی

 ...بگو-

 مرد و کردن باز رو در زدن در بار چند از بعد رفت، در سمت به و شد بلند جاش از. دادم رو فرهاد جای و آدرس

 :گفت

 کرد؟ اعتراف -

 ...بده رو آدرس این رئیس به برو آره، -

 .شد تموم شد، تموم. کردم فوت رو نفسم. شد بسته در و خوند رو آدرس

 !شد تموم....نیست ملکم دیگه. نیستم وفادار فرمانرواییش به دیگه! بود جا همین تا دلسا و من دوستی

******** 
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 حالم که دونم می فقط. دونم نمی گذشته؟ هفته چند گذاشتم، سرم روی رو دستم و کشیدم تخت روی رو تنم

 ونا اما! کنم می فکر اینطوری من هم شاید بود، مهربون حد از بیش نامهربونش، ظاهر اون برخالف لیال. بده خیلی

 مدت تا زخمام خودش قول به که هرچند. بست رو زخمام تموم. کرد کمکم وخیم موقعیت این توی که کسی تنها

 .شه نمی خوب ها

. برد می فرو خواب به منو عجیب زنه می بهم لیال که داروهایی. بودم بیداری و خواب توی همیشه مدت، این توی

 .نداد بهم جوابی هیچ....اما. کجام که پرسیدم ازش بار چند

 دلسا...اما. گیرن نمی رو خِرَم دیگه که رسیدن شون هدف به حتما. ندارم خبری امید و فرهاد و دلسا حال از حتی

 وقت هیچ که چیزی چی؟ خاطر به. دنبالشن خیلیا دلسان، دنبال که نبود تعجب جای خوان؟ می چی برای رو

 بچه !کنه حکومت بتونه که نبود کسی دلسا...اما. رسید خواستش به کنه، ملکه رو دلسا خواست فرهاد. نفهمیدم

 هب بردیم، کشتن مرز تا شهاب و من رو کیمیا نداشت، ای دیگه راه فرهاد اما. خورد نمی شدن ملکه درد به اون. بود

 و دلسا شدن ملکه شد نتیجش. شکست خودمون سر ها کوزه و کازه تموم آخرش که انتقامی یه! انتقام یه خاطر

 .باند نابودی

 که کرد اشتباه کی کیمیا؟ شهاب؟ دلسا؟ فرهاد؟ من؟ کردیم؟ اشتباه مون کدوم اصال کردیم؟ اشتباه رو کجا

 اینجا؟ به رسیدیم

 (شخص سوم) 

 غرید هایش دندان الی از و کرد مشت را دستش

 ها؟ باشه؟ بهش حواستون چشمی چهار نگفتم بهتون من مگه -

 زد فریاد. نگفت هیچی و انداخت پایین را سرش

 نگفتم؟. بدبختیم کنه فرار اگه گفتم بهتون -

 : گفت و گذاشت اش شانه روی را دستش احمد

 .کنیم می پیداش. باش آروم داداش، امید -

 ت،گرف دستانش داخل را سرش و نشست مبل روی امید. کنند ترک را اتاق تر سریع که کرد اشاره ها بادیگار به و

 .بود کرده فرار ارکیده که بود نکرده باور هنوز. کند چه دانست نمی

 بیمنجال از رو دلسا تا کنه می کمک بهم که بود گفته. ره نمی که بود داده قول بهم ارکیده. احمد شه نمی باورم -

 ....حاال اما. بدیم نجات رفته فرو توش که

 : کرد زمزمه و نشست رویش روبه احمد
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 .باشه نرفته ارکیده شاید -

 :داد ادامه احمد. شد خیره احمد به متعجب و آورد باال را سرش

 .بردن زور به اونو شاید -

 :گفت و کرد صاف را اش شده خم کمر

 .فهمم نمی منظورتو -

 و قول رفت، می سرش که مردی شده، تربیت فرهاد دست زیر ارکیده. برات باشه نامفهوم که نگفتم چیزی -

 .بره بیرون خونه از که کردن مجبورش حتما پس. مونده قوالش پای همیشه ارکیده همین برای رفت، نمی قراراش

 .ای دیگه کس هر یا و دلسا یا کرده، مجبورش فرهاد یا

 لیخی بود، کرده وارد بدی ضربه او به ارکیده رفتن. کرد نمی کار مغزش واقعا. شد خیره احمد کشیده های چشم به

 .بد

************** 

 !مامان -

 :داد ادامه اما زینت

 نای. ناراحتن دستت از خیلی زدی، بهم زمرد با رو نامزدی تو که فهمیدن و برگشتن کانادا از زمرد خانواده امید، -

 .جبران برای باشه فرصتی تونه می مهمونی

 برد باال را صدایش

 .نیست من تن وصله زمرد بفهمید؟ خواید نمی اینو چرا متنفرم، زمرد از من من، مادر -

 :گفت عصبانیت با زینت

 اون جلوی نباید ما آبروی. ببریش بین از بخوای نادون توی که نیاوردیم جوب سر از رو آبرومون پدرت و من -

 .بره خانواده

 :داد ادامه زینت. زد پوزخندی و شد خیره امید به سینه به دست افروز

 .همینه چارمون راه تنها امید، -

 زیاد های اصرار حاال و. بود کرده وارد ضربه او به حد از بیش ارکیده رفتن. بود گیج و سردرگم واقعا امید اما

 .کرد نمی درک را باشد زمرد با دوباره اینکه بر مبنی مادرش
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 ( دلسا) 

 نمی خوشم بهار فصل از وقت هیچ. اومد می دوباره داشت بهار. رفتم راه آروم آروم و پیچیدم خودم دور رو دستم

 .داشتم بهش که آلرژی خاطر به اومد،

 باغ؟ تو ری نمی چرا -

 .اومد نمی بیرون عمارت از روزه چند این چرا دونم نمی. برگشتم رادین سمت به

 .ترم راحت اینجا -

 :گفتم و نشستم کنارش چشه؟ امروز این. نشست روش و رفت آالچیق سمت به

 شرکت؟ نرفتی چرا -

 .نداشتم شرکت تو کاری -

 :گفتم و کردم فوت رو نفسم! هستا چیزیش یه امروز. کردم نگاه هاش چشم به

 ...خوام می معذرت....خوب -

 بهش پریدم که شد کج پوزخند به لباش

 .زنم می حرف تو با دارم که من سر تو خاک اصال نزدیا، زدی پوزخند -

 :گفت و خندید. صندلی رو کرد پرتم و گرفت رو دستم مچ که شدم بلند جام از

 .میاری جوش سریع چقدر -

 :گفتم و کردم غنچه رو لبام

 .خوبیم دختر من وگرنه ری، می راه مخم رو تو -

 .نیستن خالفکار خوب دخترای -

 یمخونسرد کردم سعی و زدم آرومی لبخند. بود نکرده اشاره واضح اینقدر حال به تا! لعنتی کردم، حبس رو نفسم

 .جوییدم می رو خرخرش وگرنه کنم حفظ رو

 :داد ادامه

 .خوره نمی خوب دختر به هیچیت....تو بلور، مثل یکی خوب دختر -

 کردم نگاه بهش سینه به دست
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 .خوب تو بد من بابا، باشه -

 :کرد زمزمه و شد خیره چشام به

 .بدم تو مثل منم -

 :داد ادامه آروم! یخی بود، سرد سرد نبود، قبال مثل رنگش مشکی درشت های چشم. شدم خیره بهش مات

 .دیگه بدن حسود آدمای -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 ....آره...خوب -

 :گفت و شد بلند جاش از

 .برم دیگه بهتره -

. بدتر یکی اون از یکی کنیم، می زندگی کیا با ببین خدا رو تو. شد خارج آالچیق از بگم چیزی بذاره اینکه بدون و

 .خونست دیوونه...که نیست خانواده

******** 

 ردم یه دیدن با که تخت رو برم تا برگشتم زنن؟ می فک اینقدر اینا چرا! خدایا. بستم محکم درو و شدم اتاق وارد

 یاهس مرده. دهنم جلو اومد یکی دست که بکشم جیغ خواستم کردم، سکته بود نشسته تختم روی که پوش سیاه

 :گفت و آورد در جیبش تو از رو چاقویی پوش

 . فرهاد خونده دختر اینجاست، کی ببین! به به -

 .سپارم می خودت به خودمو خدایا کین؟ دیگه اینا! خدا یا

 .شدی بامزه چقدر. قیافشو! الهی -

 . کنه کمکم تونه نمی هیچکی صداست، عایق اینجا سرم، بر خاک. زد آرومی قهقه بعد و

 :گفت شمرده شمرده. من بدن تو بود کرده فرو انگار کردم حس. روتختی تو کرد فرو رو چاقوش مرده

 . نکرد گوش اما نکنه، بودیم گفته زنه، می آسیب همه به کارش این که بودیم داده اخطار فرهاد اون به -

 .توعه تقصیر بدبختیام همه! فرهاد! فرهاد! فرهاد

 خورد گوشم به در پشت از رادین صدای. آوردم در پر انگار در، صدای با

 .دارم کارت کن باز درو. بانو بانو، -
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 گفت و کرد اخمی مرد

 .شانس بخشکی اه -

 :کرد زمزمه و شد بلند جاش از

 .کنم می تیکت تیکه خودم بعدی دفعه آوردی، شانس رو دفعه این -

 .کنه ول دهنمو که کرد اشاره سریم پشت مرد به و

 مُردی؟! بانو -

 .بود اومده بند نفسم. شدن غیب و رفتن پایین بالکن از دوتاشون هر زدن هم به چشم یک در

 خدا؟ حمد به شدی کر! بانو -

 :گفت و نشست زمین روی سریع دیدنم با و شد اتاق وارد رادین. افتادم زمین روی و کشیدم رو دستگیره

 میری؟ می داری واقعا نکنه شده؟ چت -

 :گفتم خفه صدای با و زدم چنگ رو زمین

 .آب -

 .کشید هینی تخت داخل چاقوی دیدن با که برداشت پاتختی از رو پارچ و شد بلند جاش از سریع

 چیه؟ دیگه این -

 :گفت و زد زانو جلوم. بیرون دادم رو نفسم. خوردم سره یک و گرفتم دستش از رو آب لیوان

 کردی؟ غلطی چه افتاده؟ اتفاقی چه چیه؟ دیگه این -

 :کردم زمزمه آروم. زد می موج نگرانی و تعجب و عصبانیت شدم، خیره هاش چشم به

 .راهه تو بزرگ طوفان یه که دونم می اما دونم، نمی -

***** 

 :گفت و کرد نگام تعجب با

 خبره؟ چه اینجا گی؟ می چی که هست معلوم! بانو -

 :گفتم و کردم پاک رو اشکام

 .بکشن منو خوان می اونا واقعیته، همش خدا به رادین، -
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 :گفت و انداخت نگاهی اطراف به. رفت بالکن سمت به و شد بلند جاش از

 .اتاقت تو میان بالکن طریق از اونا باشه، داشته بالکن نباید من، اتاق بغل بیا کنی، عوض اتاقتو باید -

 اب و بست رو بالکن در باشم؟ داشته آرامش روزم یه نباید من چرا کردم، خفه هقمو هق و گرفتم بغلم تو زانوهامو

 :گفت و برداشت رو چاقو دستمال،

 .بیاره در رو انگشتش اثر تا دوستم به دم می اینو -

 :گفتم خفه صدای با

 .داشت دستکش مرده -

 :کرد زمزمه. زد زانو روم جلو و انداخت پاتختی روی رو چاقو

 دشمنن؟ باهات اینقدر که کردی کار چی مگه -

 :گفتم و شدم خیره چشماش به

 ...فرهاد...فرهاد رادین، نکردم کاری من -

 س،ک بی بدبخت آدم یه زمینم، روی آدم ترین بدبخت کردم می احساس. گذاشتم زانوم روی سرمو و ترکیده بغضم

 ور دارم خانوادم از که آرامشی حس نباید کنم، حس آرامشو نباید ببینم، خوش روی نباید زندگیم توی وقت هیچ

 رشس بالیی یه اگه دارم؟ دوست رو شهریار من که بفهمن اگه. شم عاشق راحت خیال با تونم نمی حتی من. بگیرم

 کنم؟ چیکار خدایا بیارن؟

 :کرد زمزمه و گرفت دستمو رادین

 .سته بهت حواسم منم و نداره بالکن من، بقلیه اتاق بیا کنه، جمع رو وسایلت بیاد گم می خانم لیال به! بانو -

 : گفتم نمیومد در گریه و بغض زور از که صدایی با

 .دخترش پیش رفته که روزه چند خانم لیال نیستا، حواست -

 :کرد زمزمه آروم

 .نبود حواسم گی، می راست -

 :گفت و کشید دستمو

 .خوب دختر شو بلند -

 . بودیم قد هم دقیقا واستادم، روش روبه و شدم بلند جام از
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******** 

 .خوبه خیلی که اتاقت کنی؟ عوض خوای می چرا آخه -

 کنم؟ بلور این حالی چجوری حاال! خدا ای

 .جوریه یه. نبودم راحت اونجا...خوب...خوب -

 :کرد زمزمه و کرد نگام تعجب با بلور

 .داری دوست خودت جور هر -

 : گفت و کرد روتختی به نگاهی مهتاب

 خانم؟ آشغالی بندازم اینو -

 :گفتم سریع

 .بنداز آره -

 :گفت و انداخت بهم نگاهی بلور

 اونطوریه؟ چرا اون -

 .شد پاره نبود حواسم -

 که بود جایی بالکن این انداختم، پایین به نگاهی و رفتم بالکن سمت به. شد خارج اتاق از و انداخت بهم نگاهی

 !لعنتی اه داره، دوسم که کرد اعتراف بهم شهریار

 ...اثری هیچ. نبود اونا از اثری هیچ. کردم نگاه پایین به بیشتری دقت با

********* 

 (ارکیده) 

 : گفتم و گرفتم دستام توی رو سرم

 .برم جا این از خوام می برم، خوام می من لیال؟ فهمی نمی چرا -

 : گفت و کرد نگاه بهم

 چطوری؟ بگی بهم شه می -

 : فتگ و گذاشت دستم روی رو دستش. برم باید بیرون، برم اینجا از باید من. دوختم دیوار به رو نگام و کردم پوفی
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 بیرون ریب اینجا از اگه. رئیس نفع به هم خودته نفع به هم موندنت اینجا بکنم، کاری تونم نمی من ارکیده، ببین-

 .مخت تو کرده خالص تیر یه که ست موقع اون جا، همین گردونت می بر و کنه می رو و زیر رو شهر همه رئیس

 منم االن نبود ها نرده این اگه بود، اعصابم رو خیلی فلزیش های نرده رفتم، پنجره سمت به و شدم بلند جام از

 : گفتم و کشیدم پوفی. نبودم اینجا

 .زندگی این دست از شم راحت بمیرم بهتر، چه -

 : کردم زمزمه و واستادم لیال روی روبه و گرفتم فاصله پنجره از

 خواد؟ می چی واسه رو دلسا تون رئیس این -

 : گفت و انداخت باال رو ابروش

 .باشه محموله یه سر کنم می فکر. دلساست دنبال که وقته خیلی. دونم نمی -

 .شکست می صد در صد کردم می پرت تخت رو خودمو اگه نشستم، تخت روی

 .داشت کارا همه رو کلی نظارت یه فقط اون نبود، محموله کار تو دلسا -

 : گفت و انداخت باال رو شونش

 و عجیب چیزای اینقدر کنم می کار رئیس با که سالی سه این توی. نیاوردم در رئیس کارای از سر وقت هیچ من -

 .هیچه مقابلش در دلسا و تو ماجرای که دیدم غریب

 کنه؟ می چیکارش...کنه پیدا رو دلسا اگه...اگه -

 : گفت رحمی بی با و شد خیره چشمام به

 .کشتش می -

********* 

 فسن نفس لیال و شد باز اتاق در. باش زود لعنتی، باش زود. کوبوندم رنگ سیاه های پارکت روی هیستریک رو پام

 .شد وارد زنون

 : گفتم و شدم بلند جام از

 گرفتن؟ رو دلسا شد؟ چی -

 : گفت و کرد فوت رو نفسش

 .گرفتن رو فرهاد ولی زده، بهم رو نقشه یکی اینکه مثل ، عصبانی خیلی رئیس -
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 : وگفت نشست کنارم. بود شانس خوش همیشه. نشستم کهنه تخت روی و کردم فوت رو نفسم

 .شکوند رو بود دستش و دم هرچی ، عصبانی خیلی خیلی رئیس -

 .خوره نمی دردش به دلسا دیگه گرفتن، که رو فرهاد -

 .دلساست دست مدارک تموم -

 این؟ از بدتر یعنی بیوفته، بد اتفاق یه قراره که دونستم می انگار بود، جوری یه دلم بودم، کالفه

**** 

 : گفت تحکم با. شد خیره سایه به و کرد شلوارش جیب در را دستانش

 ...بزنمـ جا راه وسط که نیستم آدمی دونی، می خوب که دونم می -

 : گفت تمسخر با و کرد قطع را حرفش

 گذاشتی؟ تنها دست رو فرهاد و زنی نمی جا راه وسط -

 .بودی متنفر ازش که تو فرهاده؟ رو گیرت -

 .متنفرم فرهاد از من هست ابد تا متنفرم، ازش هنوزم -

 : کرد زمزمه. شد تر نزدیک سایه به قدم یک و کشید پوفی

 .کنی پیداش برام خوام می. خداعالمه کجاست؟ نیست، االن فرهاد -

 شد خیره او به سینه به دست و داد تکیه دیوار به را پایش سایه

 .دن می هم رو جونشون کنی امر گوشه، به حلقه غالم ریخته برت و دور که چیزی -

 .باشد فلز زد می حدس دید، را چیز یک برق شب تاریکی در سایه آورد، در جیب از را هایش دست

 .کنم نمی استفاده روزا این برای آدمام از وقت هیچ من اما ریخته، برم و دور آدم -

 کنیم؟ جاسوسی خوای می پس -

 .آفرین -

 : کرد زمزمه. بود شده مسخ شد، خیره داشت خاصی برق شب در که هایش چشم به

  کنم؟ دلخوش چی به -

 نه؟ بود شدن ملکه آرزوت -
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 .دانستند می آرزوهایش از نباید مهراد و فرزان جز به کسی رفت، هم در هایش اخم

 چی؟ که خوب -

 .رسونمت می آرزوت به -

********* 

 : گفت تعجب با مهراد

 بذاری؟ خوای می کی دم رو پای دونی می کردی؟ قبول توهم -

 : کرد زمزمه و کرد فوت را نفسش سایه

 .میاد گیرمون چی بشه انجام کار وقتی که کن فکر این به مهراد، -

 .زد سیگار به پُک چند.کرد نگاه سایه و مهراد به و زد آتش سیگاری فرزان

 .فرهاد پای جا رو ذاریم می پا کن، فکر هم بعدش به مهراد موافقم، سایه با -

 ایستاد فرزان و سایه روی به رو و شد بلند جایش از مهراد

 کنید؟ می غلطی چه اونوقت بدیم، انجام درست نتونیم رو کار اینکه فرض بر خوب، -

 : گفت و انداخت باال را اش شانه سایه

 .ذاریم نمی هم فرهاد پای جا رو پا بکنیم، نتونستیم کاری گیم می بهش هیچی، -

 را اش چانه و بود گرفته آغوش در را زانوهایش که سایه به. کرد درست تنش روی و برداشت مبل روی از را کتش

 : کرد زمزمه و کرد نگاه بود سیگار کشیدن مشغول خاص ژستی با که فرزانی و بود گذاشته رویش

 .باشیم کرده رو درست کار که امیدوارم -

**** 

******* 

 : کرد زمزمه و برداشت دخترک گلوی روی از را هایش دست

 !شد تموم -

 .کرد نگاه دخترک زده بیرون حدقه از و باز های چشم به. کرد جیبش داخل و آورد در را پالستیکی های دستکش

 : شنید شنود از را سایه صدای. کرد می خودنمایی حد از بیش لبش روی پوزخند
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 .پنجم در راهرو، چپ سمت باال، طبقه -

 : گفت و کرد اشاره فرزان به

 شد؟ تموم -

 .دفاعن بی کامال دیگه االن شد، تموم نگهبانا و خدمه کار آره، -

 هب تا بود، شده ساخته ای نقره و طالیی رنگ ترکیب از چیز همه. بود زیبا کرد می را فکرش که آن از بیش ویال

 ها نرده روی را دستش آمد نمی دلش. کرد حرکت ها پله سمت به. بود ندیده زیبایی این به جایی هیچ حال

 از را فرزان صدای که شد راهرو وارد. رنگ کرمی ها پارکت از بود شده پوشیده ها پله. بودند خالص طالی بگذارد،

 : شنید سرش پشت

 نیست؟ ساکت زیادی یکم اینجا -

 : گفت و انداخت باال را اش شانه

 .ساکته هم زیادی یکم چرا، -

. کرد دستش و آورد در را هایش دستکش. باشد چوب از زد می حدس بود، رنگ ای قهوه در یک پنجم در

 : کرد زمزمه فرزان که کشید را دستگیره

 .باشه شده تنظیم اسلحه در پشت ممکنه کنار، بیا -

 اخلد از را پولش کیف. نشنید گلوله شلیک از صدایی هیچ اما شد، مخفی دیوار پشت سریع و کرد باز کامل را در

 .نبود احتمالی های گلوله از اثری هیچ اما گرفت در سمت به و برداشت جیبش

 اتاق وارد و کرد حرکت در سمت به. برداشت کمرش داخل از را اش اسلحه و برداشت دیوار روی از را اش تکیه

 : کرد زمزمه گوشش کنار فرزان. کهنه وسایل با اتاقی. شد

 ....پسـ -

 : کرد زمزمه و برگشت در سمت به مهراد. خورد را حرفش در شدن بسته صدای با

 شد؟ بسته در چرا -

 : گفت خفه صدای با و انداخت باال را اش شانه

 .دونم نمی -

 یم رخت دلش در کسی انگار و بودند سرد هایش دست. بود شده تند هایش عملیات بقیه برخالف قلبش ضربان

 .کرد می اش خفه داشت استرس. شست
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 : گفت و کرد اشاره فرزان به

 .کن باز رو در برو -

 باز در کرد هرکاری نشد، باز در....اما کشید را دستگیره و کرد حرکت در سمت به و گفت لب زیر ای باشه فرزان

 .بود کرده قفلش بار چند قبل از کسی انگار. نشد

 : گفت و کرد پرت دیگر سمت به محکم را او و رفت فرزان سمت به عصبی مهراد

 .نداریا هم کردن باز درو یه اینکه عُرضه -

 : گفت تمسخر با و کشید پوفی فرزان

 .ساحره آقای کن باز تو -

 : گفت و زد در به مشتی. نشد باز در اما کشید پایین سمت به را دستگیره

 آوردی؟ کلیدتو شاه -

 : گفت و کشید اش لی شلوار و کت های جیب روی را دستش فرزان

 .نه کنم فکر -

 : گفت ثانیه چند از بعد

 .بیا آره، -

 فرو در در، درست کلید شاه و بود در داخل کلید طرف آن از اما کرد فرو در داخل و گرفت دستش از را کلید شاه

 : آورد در را مهراد ادای و کشید پوفی فرزان. شد شکسته در در، کلید اینکه تا کرد بیشتر را زورش. رفت نمی

 .نداریا هم کردن باز در یه عُرضه -

 مهراد تنومد و قوی هیکل که بود چه از در جنس نبود معلوم اما شود، شکسته تا زد در به چندبار دستش با

 از خسته مهراد. نشد باز....اما زد در به بدنش راست سمت با محکم مهراد با هماهنگ فرزان. شد نمی حریفش

 : کرد زمزمه ها میله دیدن با و رفت پنجره سمت به بیهوده های تالش

 .وای -

 : کرد زمزمه و کرد روشن را شنود

 .افتادیم گیر سایه، -

 .بدهد را ها آن جواب بتواند تا نبود دیگر ای سایه اما
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***** 

 :کشید فریاد و افتاد در جان به مشت با

 نیست؟ اینجا کسی -

 : گفت و نشست کنارش فرزان ، گرفت دستانش در را سرش و نشست زمین روی

 .پسر افتادیم گیر -

 : کرد زمزمه حرص با و کوباند دیوار به محکم را مشتش

 ...ببین بیا ؛ شیم می بدبخت مون همه کنه می کاری یه آخرش که گفتم سایَست، تقصیر همش -

 :گفت لب زیر فرزان. شدند خیره در به و برخاستند جایشان از در کلید چرخش صدای با

 ...مرگمون فرشته یا نجاتمونه فرشته یا پسر، -

 :گفت بهت با مهراد و شد باز در

 تو؟ -

****** 

 (دلسا) 

 :گفتم و شدم خیره چشماش به مات

 کجا؟...شهریار -

 : گفت و زد پوزخندی

 .برگردم باید ؛ افتاده شرکتمون تو اتفاقی یه -

 : کردم زمزمه آروم کرد؟ نمی نگاه چشمام به چرا

 ...پس. شهریار -

 : گفت کالفگی با و کرد قطع رو حرفم

 .پره می هواپیما برم، باید من بانو؛ -

 : گفتم محکم و شدم خیره چشماش به سینه به دست
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 ما ها؟ نیویورک؟ برای گرفتی بلیط و رفتی یهو چرا یهو؟ شد چت االن ؛ بودیم خوب باهم دیروز تا ما. فهمم نمی -

 ! داریم دوست رو همدیگه که بگیم همه به بود قرار

 .دلسا نه بانویی، کردم می فکر که بود زمانی واسه اون -

 : کردم زمزمه. واستاد قلبم

 چی؟ -

 : گفت نفرت با و زد زل چشمام به

 نه وت که فهمیدم دیروز و گفتی بهم هم سر پشت دروغ عالمه یه شدی، بزرگ لندن توی گفتی گفتی، دروغ بهم -

 ندگیز خواستم می کی با که باش رو من! هستی ای حرفه خیلی خالفکار یه بلکه کردی، نمی زندگی لندن تو تنها

 ...کنم

 : کردم زمزمه و نشستم زمین روی. شد رد در از و زد بهم ای تنه

 ...خدا وای-

 :گفت زدم مات نگاه دیدن با و شد اتاق وارد رادین

 شده؟ چی بانو، -

 : گفتم و کردم مشت دستامو

 ....رو چی همه ؛ رادین فهمید رو چی همه -

 :گفت شده گشاد چشمای با

 فهمیده؟ رو چی فهمیده؟ کی شده؟ چی -

 :گفت و کرد پاک رو اشکام

 شده؟ چی بگو بهم -

 :گفتم و شدم خیره چشماش به

 ...شدم بزرگ کی پیش بوده، چی شغلم ، کیَم فهمید شهریار -

 : گفتم و کردم هق هق

 ! فهمید ملکم، فهمید شهریار ؛ رادین -

 ...کات بگو ؛ لعنتی بازی این بشه تموم تا کات بگو... کن بس! خدایا.  زدم زار و گذاشتم آغوشش در رو سرم
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 : کرد زمزمه گوشم دم آروم

 کنار مشکالت همه با بتونن باید باشن، قوی باید ها ملکه ؛ اسطوره یه و ملکه یه قوی، ملکه یه ای، ملکه تو بانو؛ -

 ! بیان

 : شدم خیره چشماش به و اومدم بیرون بغلش از

 ! باشم ملکه خوام نمی من ندارن؟ احساس ها ملکه مگه بشن؟ عاشق ندارن حق ها ملکه مگه -

 : گفتم بغض با و کوبیدم زمین به رو مشتم

 !متنفرم بودن ملکه از من -

 رادین گاهم تکیه تنها حاال...اما. بود اینجا شهریار رادین، جای به خواست می دلم ؛ رفتم فرو آغوشش در دوباره

 .بود برادرم جای که پسری ؛ بود

****** 

 ! عیده فردا -

 : گفت و کرد بلور به رو و شد خیره چشمام به رادین خورد؟ می دردم چه به عید؟ ؛ زدم پوزخندی

 چیه؟ برنامتون ؛ خب -

 : گفت و کرد بود کرده کز مبل رو که معصومه به نگاهی نیلوفر عمه

 .اونجا بریم ؛ اصفهان بره داره دوست خیلی معصومه -

 هیچ!  نداشت اهمیتی هیچ برام شهریار بدون هم بهشت حتی...اما اونجا، برم داشتم دوست خیلی منم اصفهان؟

 ...اهمیتی

 :گفت زده خجالت معصومه

 .بگن بقیه هرچی اما آره، خوب -

 : گفتم حس بی و شدم بلند جام از

 . هستم جمع تابع منم -

 : گفت بلور که شنیدم و کردم حرکت ها پله سمت به

 رادین؟ چشه این -

 .شه می خوب.  نیست چیزی -
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 با فقط من که کردم می حالی باید چطور شم؟ نمی خوب من که کردم می حالی جماعت این به باید چطور من و

 ... !دستاش لمس با!  شم می خوب دیدنش

 می خسته داشتم دیگه ، زد می چشمک بهم رنگ زرد جعبه ؛ کرد گیر جعبه یه به پام که کردم باز رو اتاق در

 هدیگ ، متحرکم مرده یه دیگه من. بیا االن همین بکشی منو خوای می اگه لعنتی دِ... بازی مسخره همه این از شدم

 وادخ می که نیست مهم برام ؛ بوده لعنتیم گذشته تو چی دونه می زندگیم همه اون که وقتی گذشته، سرم از آب

 ... بشه چی

 .زدم پوزخندی نوشته دیدن با.  کردم باز رو پاکت بود، نامه یه ؛ کردم باز و برداشتم رو جعبه

 ". شیم می نزدیک بازی آخرای به داریم "

... خطم ته خودم که من!  شیم می نزدیک بازی آخرای به داریم که درک به ، آشغالی سطل تو کردم پرت رو کاغذ

 : گفت آروم جعبه دیدن با و کرد باز رو اتاق در رادین

 نوشتن؟ چیزی عوضیا اون باز -

 داره بندت این بفهم خدایا...کشم نمی ، نشدم خسته دیگه. نشستم تخت روی و کردم اشاره آشغالی سطل به

 !کنه می دق اینجا

 : گفت و شد خیره بهم نامه خوندن با

 ناراحتی؟ اینقدر نامه خاطر به نکنه -

 : گفتم و زدم پوزخندی

 ...کنه می خفم داره شهریار نبودن. ندارن ارزشی هیچ برام اونا -

 : کرد زمزمه و نشست کنارم

 .کنم می درکت -

 : گفتم و شدم خیره زدش غم نسبتاً قیافه به

 چطوری؟ -

 ...کنه نمی فکر بهم حتی که دارم دوست رو یکی منم -

 : گفت و شد بلند ازجاش! تنهایی داشتیم؛ درد یه دوتامون هر. کشیدم آهی

 .بکنه کمکی بتونه شاید ؛ بذارم جریان در رمو دوست رم می منم. بگو بهم بود چیزی مشکلی -
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 .برو. باشه -

 دوست بالکن اون حتی دیگه رفتم، پنجره سمت به و شدم بلند جام از. شد خارج اتاق از و رفت در سمت به

 کنه؟ زندگی تونه می پادشاه بدون ملکه مگه کجایی؟ شهریار. شدم خیره پام زیر باغ به. نبود هم داشتنی

****** 

 ؛ بودیم که دَخمه اون توی! بشه چی خواد می که انگار خوره، نمی عید به خونه این چیز هیچ! هه ؛ عیده امروز

 ...حاال و نویسن می چجوری رو عید دونستیم نمی حتی

 می که رو کسی هر ، اینجا بیان همه بود قرار شب. بودم شده خیره دیوار و در به و بودم کرده کز اتاقم تو صبح از

 یا ؛ نداشتم رو کنم شادی بلور مثل و بیرون برم که این حس موقعیت این توی اصالً. بودن مون فامیل و شناختم

 ! کنم کمک همه به بزرگ لبخند یه با معصومه مثل

 یم خیره آسمون به و بودم نشسته اتاقم قدی پنجره روی روبه و بودم گرفته بغلم تو زانوهامو دِپرس و افسرده

 بار اولین خندیدیم، باهم که بار اولین دیدمش، که روزی اولین ، کردم می مرور شهریار با رو خاطراتم تموم. شدم

 رد،ک نگام نفرت با ؛ دلسا گفت بهم که اونجایی به رسیدم می وقتی اما! اولین همه این از امان...و بیرون رفتیم که

 تگف می بهم زودتر کاش ای!  داره هم قبر سنگ دلسا حتی. مرده دلسا ؛ بانوام من که نفهمید چرا. گیره می بغضم

 ...مرده که وقته خیلی ، مرده دلسا که دادم می نشون بهش و رفتم می تا چیه دردش

 بانو؟ -

 خوای؟ می چی جونم از تو معصومه. برنگردوندم رو سرم

 : کرد زمزمه آروم ؛ نشست کنارم و اومد سمتم به

 !عاشقاست مثل حالت -

 : داد ادامه. گذاشتم زانوم روی رو چونم

 .شدم اینجوری منم دیدم رو مهراد وقتی ؛ بود تو مثل منم روز و حال -

 .شدم خیره آسمون به جوری همون. کنم گوش حرفاش به نداشتم حوصله اصالً

 رسیدیم، دیگه بهم ؛ کردم حفظ قلبم توی رو عشق این سال چند تو، مثل درست ، داشتم دوست رو مهراد -

 بود، مرده که دختر یه بود؛ نفر یه عاشق اون نخوندم، اون چشای توی رو عشق اما خوند، چشام تو رو عشق

 ...کیمیا

 : داد ادامه و کرد مکثی
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 همه ؛ شد قاچاقچی بابام! اومد در آب از خالفکار مهراد ، عقدمون به بود مونده ماه چند درست ؛ کردیم نامزد -

 ...ریخت بهم چیز

 بشم ملکه خواستم می خواستم، می خودم چرا. خواستم نمی خودم که من اما. بودم که معلومه بودم؟ خالفکار منم

 ؟...  رسیدم کجا به حاال اما ؛ بلرزه تنشون اسمم شنیدن با دنیا کل که ملکه یه ؛

 ! بانو رحمه بی خیلی عشق -

 درون از ؛ نداشت رحم یکی من به داشت، رحم کسی هر به عشق ؛ گفت می راست!  رحم بی...  رحم بی... رحم بی

 .کرد نابودم

 شدی؟ کی عاشق...بگو توهم ؛ کردم اعتراف من -

 : گفتم ناخودآگاه

 .شهریار -

 : گفت و خندید ریز

 ! زدم می حدس -

 تخت از رو ملکه یک ، عشق که زد می حدس بود؟ آمده سرم به بالیی چه که زد می حدس...  زد می حدس

 : گفت و شد بلند جاش از... ! نشوند سیاه خاک به پادشاهیش

 ! نگیر ماتم طوری این هم تو ؛ پایین برم باید من -

 ...نیست خوب اصالً من حال که نفهمید و شد خارج اتاق از

****** 

 که ایستادم رادین کنار. کرد می درد صورتم بودم زده زوری لبخند بس از ؛ گفتم آمد خوش ها مهمون همه به

 : گفت

 !غمگینی زیادی -

 ...شو بیخیال رادین، -

 : گفت و خندید

 !تسلیم باشه، باشه -

 : کردم زمزمه آروم
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 ... سنگینن خیلی نمیاد؛ خوشم مهمونیا این از اصال -

 .نیلوفر عمه کار -

 !زدم می حدس -

 : گفت که برم ای دیگه سمت به خواستم

 !اصفهان بریم قراره فردا -

 ...!کردید گیری نتیجه سریع چه -

 .بود اومده باال از دستورات -

 لب رزی و کرد می نگاه اطراف به عصبی. رفتم بلور سمت به و گفتم بهش لب زیر زهرماری. خندید حرفش به بعد و

 : گفتم و ایستادم کنارش! داد می فحش خودش به

 خوری؟ می تکون کوکی عروسکای مثل اینقدر چرا چته؟ -

 : گفت و کوبوند زمین روی هیستریک رو پاش

 ... ! کنه درست کیک یا بخره کیک رفته نیست معلوم!  نیاورده رو کیک هنوز بانو؛ بیخیالی تو چقدر وای -

 .بود گرفته خندم بلور خوردنای حرص از

 اعصابت؟ رو رفته اینقدر کی -

 اعصابه؟ رو اینقدر کی راستین از غیر به -

 : گفتم ؛ زد می موج توش خنده های رگه که صدایی با

 .خدا به هیچکی -

 : کرد زمزمه بلور راستین ورود و در شدن باز با

 ...بوق پسره چشمش، جلو بیاد پدرش که زنمش می آنچنان ؛ برن مهمونا فقط -

 ...بود نیومده من به خنده اصال ، موند حس بی همونطوری شهریار خالی جای دیدن با اما ؛ شد کج خنده به لبم

************** 

 درست. نداشتم رو مسافرت به رفتن اعصاب اصالً. نشستم تخت روی و کردم پرت چرخون صندلی روی رو حوله

 .برم بیرون اتاق از خواست نمی دلم حتی ، برم جا هیچ خواست نمی دلم و گذشت می شهریار رفتن از هفته یه
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 : بود ناشناس شماره ؛ برداشتم رو گوشی و بردم میزعسلی سمت به رو دستم موبایلم صدای با

 الو؟ -

-.... 

 الو؟ -

-.... 

 الو؟ -

-.... 

 خوبه باز ، کشیدم دراز تخت روی! شدنا بیکار هم ملت. زدم تماس رد و کردم پوفی. سکوت سکوت، سکوت،

 ردوا بلور و شد باز شدت با اتاق در بستم چشامو که همین. کردم جمع رو ها لباس نشستم و بودم بیکار دیشب

 شد

 !بخر نپتون چای ؛ سوپری برو پاشو... بانو... بانو -

 : گفتم و کردم باز چشامو

 .بره بگو رادین به -

 ! ببینم پاشو. دارن کار هم بقیه ؛ خوابه رادین -

 همون بلور. زدم بیرون اتاق از و پوشیدم رو لباسام من؟ چرا آخه... خدا ای. رفتم کمد سمت به و شدم بلند جام از

 !کرد می ردیف لیست برام هم سر پشت طوری

 .همینا دیگه آره... اومم. شکر با بگیر؛ هم نسکافه -

 .شدم خارج خونه از و کردم پوفی

 تمصور تو کرد پرت کاغذ یه و جلوم پیچید موتوری یه یهو که کردم حرکت سوپری سمت به و اومدم بیرون باغ از

 سوپری جلوی ، کردم حرکت خیابون سمت اون به! زشت رنگ زرد کاغذ یه همیشه مثل ، گرفتم هوا تو رو کاغذ ؛

 ...شدم خیره نوشته به مات ، کردم باز رو شده مچاله کاغذ و ایستادم

 "! کات اما ؛ ده می حال زیادی باهات کردن بازی "

 . خورد گوشم به وحشتناکی خیلی صدای کات کلمه خوندن با

 !خدا یا -
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 شد؟ چی -

 !گرفت آتیش عمارته اون -

 بگم بهتره شاید ؛ گرفت قلبم خودمون عمارت دیدن با عمارت؟ کدوم....کدو! عمارت... شدم خیره روم روبه به

 ...شد اکو گوشم تو حرفش دوباره. ایستاد

 "!کات اما ؛ ده می حال زیادی باهات کردن بازی "

 ...بسمه خدایا!  خدا بسه...کات...کات...کات

 بستی محکم درو وقتی

 کردم دوره خاطراتو کردم گریه صبح خوده تا

 برگردم ذاشتی می کاشکی

 تب حالیو بی منو شب و تنهایی منو

 شهر به رو خودکار یه با

 شب کل من بیدارم

 نبودم بدی آدم که من نبودم بدی آدم که من

 نبودم بدی آدم که من, هی هه نبودم بدی آدم که من

 نبودم بدی آدم که من

 خزون بارونو تو بی جنو دردو سر تو بی

 بمون دیگه باره یه من سمته برگرد بیا

 کرده گریه چشمام تو بی سرده سرده دستام تو بی

 زرده زرده رنگم تو بی درده پره قلبم تو بی

 جنو دردو سر تو بی

 خزون بارونو تو بی

 بمون دیگه باره یه من سمته برگرد بیا

 سرده سرده دستام تو بی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرDENIRA(DELSA -98( اول جلد)مافیا ملکه رمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

242 

 

 کرده گریه چشمام تو بی

 درده پره قلبم تو بی

 زرده زرده رنگم تو بی

 بست درم رفتو جوری یه

 هست سرم توو در صدایه هنوز که

 برندست تره سنگدل کی هر که لحظه همون فهمیدم اینو

 خستست نفس ندارم حتی

 بستست در قفس مثه میخونه مغزم

 نمیدونم لحظه هر من واسه شده تلخ

 هست اصن دلش تو عشقی

 حسودن آدما که اینه واسه فقط کبودن چشمام اگه

 فقط کشتن تو دله توو منو زدن پشتم نبودم که موقع هر

 بدترن فحش تا صد از تعریفاشون

 ترن دشمن همه از خودیا که فهمیدم

 اومدن سمتت به خودشون پیچیدنو منو

 ترن قلب خوش همه از میکردم فکر که اونا

 اولشیم کن فکر بیا

 اوله روز مثال

 بده من حاله واقعا تو بی ببین برگرد بیا

 کردم انتخاب رو تو من آدم همه اون میونه

 برگردم کردی کاری یه تو بدونه رفتم جا هر

 نبودم بدی آدمه که من,  نبودم بدی آدمه که من

 نبودم بدی آدمه که من,  نبودم بدی آدمه که من
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 نبودم بدی آدمه که من

 خزون بارونو تو بی جنو دردو سر تو بی

 بمون دیگه باره یه من سمته برگرد بیا

 کرده گریه چشمام تو بی سرده سرده دستام تو بی

 زرده زرده رنگم تو بی درده پره قلبم تو بی

 جنو دردو سر تو بی

 خزون بارونو تو بی

 بمون دیگه باره یه من سمته برگرد بیا

 سرده سرده دستام تو بی

 کرده گریه چشمام تو بی

 درده پره قلبم تو بی

 زرده زرده رنگم تو بی

 اول جلد پایان

 ...{دارد ادامه} 

1 /01 /39 

 .نویسم می کی دونم نمی رو دوم جلد ، کردن همراهی منو که کسانی همه از ممنونم

 هب پا مون داستان ملکه و شن می حل معماها فقط نداره، فرقی جلد این با زیاد بگم باید خب ؛ دوم جلد ی درباره

 مشکالت شه، می آشنا جدیدی آدمای با نداره، خبر ازشون کس هیچ که ماجراهایی ؛ ذاره می جدیدی ماجرای

 ...راهش سر میاد جدیدی

 و عزیز های ویراستار کتس، بیگ نیلوفر، آوا، سهیال، ، پریسا دو هر ملیکا، باران، دارم؛ ویژه تشکر افراد این از

 این لیاقت دونم می که چند هر دادن، بهش ای حرفه نیمه تگ و دونستن قابل رو رمان این که شون تیم و فاطمه

 ! :(نداشتم رو تگ

 http://forum.negahdl.com/threads/101769:تایپ منبع

www.negahdl.com 
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 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 رمن قالب در شعرهایتان یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 کنید مراجعه دانلود نگاه انجمن به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار
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