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 شوم سرنوشت

 عظیمی میالد

 

 .بود تابلو همه این وجود ، خورد چشمم به خونشون تو که چیزی اولین

 شدن، جمع میز یک دور سگ تا چند بود، تر عجیب همه از یکی این

 رو سهیال صدای بودم، بحرش تو حسابی .میکنن بازی پاسور دارن

 برای همش ها تابلو این .است شجاعانه بلوف تابلوش اسم :گفت که شنیدم

 یه منم زده حرف موردشون در بس از .داره عالقه اون یعنی مهرانه

 ...گرفتم یاد چیزایی



 یقه تاپ یه بود، درآورده رو مقنعش و مانتو سمتش برگردوندم سرمو

 و جذابتتر خیلی .مشکی ای پارچه گشاد دمپا شلوار با زرشکی هفت

 بود، کرده باز کوتاهشو تقریبا شده دبلون موهای گیره .بود شده خوشگلتر

 مخصوصا و کشیدش چهره .میکرد تمیزش داشت بود، دستش عینکش

 یه روم جلوی حاال .بودن نازتر چقدر عینک بدون ابروهاش و چشماش

 اخمو استاد اون نه بود وایستاده زیبا العاده فوق ساله نه و سی خانوم

 ....دانشگاه توی وجدی

 رو نشست سمتشو رفت بود سلطنتی مبل دست یه بزرگشون هال گوشه

 :گفت و زد ملیحی لبخند بهم چشمش، رو گذاشت عینکشو .یکیش

 .پاش روی بود انداخته پاشو نشستم، روبهروش دقیقا رفتم نمیشینی؟؟

 : گفت بهم    ...دقیق خیلی البته میکردم برانداز رو اندامش و قیافه داشتم

  !!داری تشریف زبون بلبل لیخی که کالس سر دختر، ساکتی چرا خب

 شدت به برخورد و لحن اون با مقایسه قابل اصال که صمیمانش لحن از

 زبونم بلبل جا همه من : گفتم بهش .گرفت خندم ، نبود سرکالس که جدی

 زیبا های تابلو این خاطر به البته .استاد بگم باید چی که نمیدونم االن ولی

 ...داره جالبی لیقهس شوهرتون .شدم محوشون که هست هم

 برانداز منو قیافه و اندام داره اونم که بفهمم میتونستم نگاهش خط از

 و پاش روی گذاشت راستشو دست شد، غلیظتر ملیحش لبخند .میکنه

 تو هرکسی .عزیزم لطفته نظر :گفت و دادنش حرکت کردن شروع اروم

 هستش، ابلوت و نقاشی عاشق هم مهران داره، عالقه چیزی یه به دنیا این

 تو معروفی های تابلو اکثرشون .هستن کپی ها تابلو این ی همه البته



 چی به میخونی، داری که زبان رشته غیر چی، تو .هستن جهان سطح

  داری؟؟ عالقه

 مال چشما این که نمیشد باورم ، کردم نگاه شدش شیطون چشمای به

 طرح تو که شیطنتی میتونستم باشه، دانشگاه توی ساالری استاد همون

 تو میام منم کنه بازی داره دوست اون اگه .کنم حس رو داشت سوالش

 به هرکسی استاد خودتون حرف همون : گفتم و زدم لبخند بهش .بازیش

 دانشگاه استاد شنیدم که اینجور ، مهران آقا همین مثال داره، عالقه چیزی

 نقاشی به شدیدا که مشخصه اما شناسی میکروب رشته تو البته هستن

 اگه اما دارم دوست خیلی که هست چیزایی یه همینطور منم دارن، عالقه

 به  چی؟؟ خودتون شما میگم، فرصت سر بعدا ، نشه جسارت بر حمل

 ندارین؟؟ عالقه خاصی چیز

 خنده به تبدیل لبخندش .میمالید رو پاش روی دستش با داشت همچنان

 اخم یکم .ممیگ بهت فرصت سر عزیزم همینطور منم : گفت شد،

 چیکار اینجا اصال تو راستی :داد ادامه و کرد لبخند با همزمان

 میکنی؟؟؟؟

 نمیدونم :گفتم بهش داره دوست رو بازی این اون که میخوندم چشماش تو

 دلیل کردم، قبول تعارف بدون رو استادم دعوت اولین کنم فکر .استاد

 با :گفت و کرد مبه داری معنی نگاه گرفت، خندش باز ...ندارم ای دیگه

 هر با  ..دوستم استادام همه با من :گفتم دوستی؟؟؟ دیگه استاد تا چند

 :گفت ، بگیره خودشو جلوی میکرد سعی ولی میگرفت خندش من جواب

 جفتمون چیه، منظورمون که میدونستیم جفتمون رفتی؟؟ همشونم خونه



 از رشمنظو که میدونستیم جفتمون اینجام، چی برای من که میدونستیم

 درسم اینقدر من بود،میدونست زرنگی و باهوش آدم .چیه سواال این

 اما ندارم استادی هیچ با زابطه به نیاز نمره برای که هست خوب

 رابطه هم ای دیگه استاد با من بدونه که کنجکاوه بازم که بود مشخص

 کس هیچ : گفتم بهش .اومد خوشم کنجکاویش این از ... نه یا دارم خاصی

 ...خونش اومدم که هستی استادی اولین شما . اداست

 لحنمو .شدم نه، یا میگم رو حقیقت من اینکه درمورد تردیدش متوجه

 بهتر خودتون .بگم شما به که ندارم دروغی هیچ من :گفتم کردمو جدیتر

 ، خونشون بریم من امثال و من که دارن دوست استادا از خیلی میدونید

 که ندادم اجازه بهشون وقت هیچ اما ارن،د عالقه شاگرداشون به خب

 باشن، کرده دعوت مستقیم غیر هم اگه کنن دعوتم علنی غیر و علنی

 تکرار رو دعوتشون دیگه که کردن دریافت من طرف از قاطعی پاسخ

 ....نکنن

 حاال نخندید، دیگه .شده متوجه رو منظورم دقیق که فهمیدم نگاهش از

 لحنی با .شد جدی اونم چشمای خاصه، برام چقدر که شد متوجه بیشتر

 کی بدونم کامل یعنی فرشته بشناسمت بیشتر دارم دوست :گفت بهم جدی

 یه میکنم حس اما بااستعدادی و باهوش خیلی دختر یه ظاهرا .هستی

 برام داری دوست اگه .شده قایم قهوهایت چشمای اون پشت داستانی

 که بگم بهت اصال رفت یادم راستی .بشنوم دارم دوست خیلی.کن تعریف

 .عزیزم باش راحت دربیار، مقنعتو پاشومانتو .کنی عوض رو لباسات

 غروبه هنوز .میاد بعد به ظهر فردا تهران، رفته سمینار یه برای مهران

 .داریم وقت کلی و



 و درسی غیر مکالمه و مالقات اولین که درسته .شدم خیره چشماش به

 پیش وقت خیلی ما رابطه یدونستیمم جفتمون اما بود ما دانشگاهی غیر

 بازی این هیجان .نیست مالقات اولین مکالمه مکالمه، این .گرفته شکل

 مانتو درآوردم، سویشرتمو و شدم بلند .میکردم فکر که اونیه از بیشتر

 تنم مشکی ساده تاپ یه با ای، سرمه جین شلوار یه .درآوردم هم مقنعمو

 و جلوش نشستم دوباره .کردم باز رو سرم موی گیره دلیل بدون .بود

 تعریف هیچکس واسه نفر یک از غیر به رو زندگیم قصه حاال تا :گفتم

 .میکنم تعریف شما برای چشم، باشین، داشته اصرار شما اگه .نکردم

 ...بدبختیه از پر !!!باشه بخش لذت و شنیدنی که نمیدم قول بهتون فقط

 خراب من داستان یدنشن با رو روزتون میخواین که هستین مطمئن

 کنین؟؟؟

 : گفت و کرد تنگ کمی رو چشماش .بود خورده گره هم به نگاهمون

 ...بشنوم رو داستانت که شدم مصممتر خیلی زدی، رو حرف این که حاال

 نگاه بشناسه بیشتر منو داشت دوست دل ته از که مصممش چشمای به

 یه میشه .میشه تهخس آدم سلطنتی مبل روی استاد، ببخشید : گفتم و کردم

 ...راحت جای

 نشه چرا :گفت و گرفت دستمو منو سمت اومد پاشد و کرد قطع حرفمو

 خوابشون اتاق وارد .دوبلکسشون خونه باالی طبقه برد منو عزیزم،

 کرد اشاره تخت به .اتاق رنگ حتی داشت، قرمز تم دکورش کل که شدیم

 .باش کشی،راحتب دراز اینکه هم بشینی میتونی هم اینجا : گفت و



 دستم تا دو .کشیدم دراز تعارف بدون .بودم خسته بودم، دانشگاه صبح از

 داد تکیه کمرشو و نشست تخت، باالی رفت سهیال .شکمم رو گذاشتم رو

 !!منتظرم خب :گفت .تخت تاج به

 سقف به .بود کرده جلب توجهمو اتاق، سقف تر رنگ پر قرمز رنگ

 ...شروع برای نقطه یک خاصی، رنگ چه قرمز، .شدم خیره

 و میهم خیلی میاد هم اگه یا نمیاد، یادم اونورترشو بود سالم پنج *

 قرمز دیواراش رنگ میشه، شروع زیرزمین اون از من خاطرات .گنگه

 یادم رو میریخت بنزین یا نفت خودش رو داشت که قسمتایی اون .بود

 ازش که یترسناک صدای .میاد یادم آتیش شروع لحظه از فقط .نیست

 اگه نمیدونم .نداشتم فرار راه من بود، بسته رو در .میاد یادم میشد، بلند

 گنم فگر ...نه یا کنم فرار دستش از میتونستم بازم نبود بزرگ زیرزمین

 جیغ صدای اون وایستاد، حرگت از باالخره .بزنه آتیش میخواست منم

 و زمین رو بود افتاده کامال حاال .میشد خفه داشت کم کم وحشتناک

 نزدیکش کامل ، جلو رفتم قدمی چند کردم جرات .بود شده خفه صداش

 که هم رو گندی بوی اون حتی .بود شده زشت و ترسناک چقدر .شدم

 تر ترسناک چشماش .میکرد نگاه من به بود، باز چشماش یادمه، میداد

 خیلی بود، ترسیده نبود، ترسناک ...نه...نه .بود اش سوخته بدن از

 شده بود ترس از پر توش که ناامیدی نگاه اون هیپنوتیزم .بود یدهترس

 شده باز زیرزمین در کی که نفهمیدم .بود شده قطع منم زدن جیغ .بودم

 جیغ صدای .بیرون بردم کردو بغلم بود، همسایمون که نعمتی آقای .بود



 داره که میزنم حدس دارم انگار نمیشنیدم، من انگار اما .شد بلند زنش

 ...نمیشنیدم هیچی دیگه .میزنه غجی

 بهتر یا شدم بیدار خواب از کردم حس کتفم روی که شدیدی سوزش با

 عصبانی قیافه میزدم، نفس نفس .بود کرده عرق تنم همه .پریدم بگم

 با .میگه داره چی بشنوم تا کشید طول ثانیه چند .دیدم رو اکرم زندایی

 مثل بودنت بیدار نه دختر آخه : گفت و میکرد نگام عصبانیش چشمای

 تا سه این درمیاری؟؟ خودت از که صدایی چه این خوابیدنت، نه آدمه

 !!!بخواب آدم مثل ندارن، خواب تو دست از بچه

 اگه که کرد تهدیدم برداشت، میکرد سوراخ کتفمو داشت که انگشتشو

 سمت رفت .میندازه انباری توی جامو کنم، صدا و سر خواب موقع بازم

 شروع .میکرد نگاه منو داشت و بود نشسته ها گرفته برق مثل حسین،

 .رفتن صدقش قربون کرد

 اتفاق اون از بعد .میکردم زندگی حمید دایی خونه که میشد سالی هفت

 .بود سالش پنج حسین .ندیدم پدرمو دیگه سوزوند، خودشو مادرم که

 .بود بیشعورترینشون و ترین لوس البته .بود داییم فرزند کوچکترین

 سال سه که بود بزرگشون پسر حسام .بود بزرگتر من از سال یه حلما

 پیش بود برده منو میکرد، زندگی اصفهان داییم.بود بزرگتر من از

 .نبود خودش مال تاکسی البته بود، تاکسی راننده .کنه بزرگم که خودش

 من بودن از اینکه از جدا که داشت زن هم به حال و مزخرف زن یه

 تحملی قابل غیر آدم بودم، اضافی کامال موجود یه براش و بود عصبی

 خوندم رو پاتر هری کتاب که بعدنا .عصبی مردنی الغر زن یه .بود هم



 میانداختن، دادلی یاد منو هم هاش بچه .میانداخت پتونیا خاله یاد منو

 گذشتهام از هیچی .بودم هری شبیه خودمم .تر تحمل قابل خیلی البته

 داییم .کنه صحبت موردش در که نداشت حق هم کس هیچ نمیدونستم،

 کرده، خودکشی روانی مشکالت خاطر به مادرم که بود گفته بهم بار یه

 .نداشتم بیشتر پرسیدن سوال حق دیگه

 بودن غذایی های وعده مثل مادرم مورد در اکرم بیمعنی های طعنه

 برخورد باهام تر ادب بی و تر گستاخ روز هر هم هاش بچه .برام

 نداشت بیشتر اتاق یه .بود کوچیک و قدیمی خیلی داییم خونه .میکردن

 ، زمستونا تو .هال توی همگی ما و میخوابیدن اونجا داییم و اکرم ،

 بخاری که تابستونا تو و بود من برای میومد سوز زیرش از که در کنار

 تنظیم فقط پنکه چرخش .بود من جای بخاری جای میداشتن، بر رو

 خونه تو که اتفاقاتی به و بود کار سر کال داییم .تا سه اون روی میشد

 .نداشت کاری میافتاد،

 گاهی حتی یا میخره دوم دست لباس من برای اکرم که نمیفهمید حتی

 و اذیت تو دفعه هر تا سه اون .میگیره کمک عنوان به مسجد از وقتا

 یه بهم میشدم کارتون تماشای محو که همین .میشدن تر آپدیت من آزار

 مشق موقع .میکردن رو کار این عمدا .نبینم بقیشو که میدادن کاری

 اون حتی .نداشت تمومی که کارا این امثال یا میکردن اذیت نوشتن

 نمینشستم بیکار منم البته .بود شده شاخ برام هم پوک کله لوس حسین

 روزا .میکردم تالفی رو کاراشون خودم نوبه به منم .کنم نگاشون که

 مثل شبا و میکنه دفاع خودش از همش که بودم جنگجوهایی شبیه



 کن ول که هم لعنتی کابوسای .میکردم گریه کودن و ضعیف آدمای

 اسمم .میمونه سگ زوزه شبیه صدام خواب موقع میگفت حلما .نبودن

 که میشدم درگیر باهاشون و میشدم عصبی کوتاه، پا بودن گذاشته رو

 جارو دسته با اکرم .نبود شدن محکوم و خوردن کتک جز اش نتیجه

 تعریف براش داستانی چه نمیدونم اما .گفتم داییم به بار دو یکی میزد،

 کنی درست رفتارتو باید میگفت بهم و میدونست مقصر منو که میکردن

 دیگه ، بودم خورده کتک که بس از البته .بگیر یاد حسین از فرشته،

  .نداشتم ترسی

 همه برای خیلی و بود مسجد و کوچه خانوم حاج که خانوم زهره حتی

 که منو چرا که نمیدونستم موقع اون .میومد بدش من از بود، محترم

 به خودم جلوی بار یه .میشد غضبناک و گفتن ذکر میکرد شروع میدید،

 درست داره، کراهت قرآن، و دعا جلسات به نیار اینو که گفت اکرم

 ...نیست

 برده رو حلما و حسین اکرم بودم تنها خونه تو من .بود شنبه پنج عصر

 حق من که جایی.میکردن زندگی کناریمون کوچه که مادرش خونه بود

 بازی فوتبال که اطراف های کوچه بود رفته هم حسام ...برم نداشتم

 در جلوی یکمی و برم آزارشون و اذیت بدون که بود خوبی فرصت .کنه

 .در کنار سیمانی سکوی روی بودم نشسته .کنم نگاه رو کوچه و بشینم

 رنگش هنوز و بود خورده قرمز زنگ ضد فقط که رویی روبه در

 رنگ این انگار!!قرمز رنگ بازم .قرمز رنگ بازم .شد باز بودن نکرده

 .بیرون اومد بچه پسر یه .من زندگی عطف های نقطه با شده عجین



 بند که نشست .بود تر پهن اما تر کوتاه اونا خونهی جلوی سکوی

  .بودمش ندیده وقت هیچ ببنده، کفشاشو

 ندیدمت؟؟؟ حاال تا چرا ؟؟ چندمی کالس ، سالم •

 .ندیدم حاال تا رو تو منم . پنجم کالس سالم، •

 االن مدرسه، رفتم دیر سال یه اما .پنجمم کالس منم عههه •

 چیه؟؟ اسمت .داییمه خونه میکنم، زندگی اینجا .باشم راهنمایی اول باید

 چرا چیه؟؟؟ تو اسم .شدم مردود سال یه منم مجیده، اسمم •

 نیستی؟؟؟ خودتون خونه

 پیش آورده منو داییم مرده، مامانم . است فرشته من اسم •

 .خودش

 .میکنم زندگی بزرگم داداش و بابام با اما مرده، منم مامان •

 : گفت و کلش تو زد باباشه فهمیدم بعدا که مرده یه شد باز خونشون در

 اینکه از .تنهاست دست داداشت ببینم بدو نرفتی؟؟؟ هنوز خر کره

 شد بلند سریع خداحافظی بدون .کشید خجالت خورد، سری تو من جلوی

 ما مکالمه اولین این.میدیدم رو مجید که بود باری اولین این .رفت و

 مکانیکی فهمیدم .میدیدمش روز هر بعد به اون از عجیبیه، دنیای بود،

 برگشتن موقع ظهرا .است مدرسه راه تو میکنه، کار توش که



 هم به سالم یه هم وقتا گاهی و میزدیم هم به لبخند یه .میدیدمش

 منم نمیدونه، عاشقی و عشق از چیزی ساله دوازده بچه یه .میکردیم

 وقتی .میداد بهم خوبی حس دیدنش چرا نمیدونم ولی همینطور

 دیدنش از که آدمی تنها جورایی یه یشدم،م خوشحال میدیدمش

  .بود مجید میشدم، خوشحال

 .میکردم خودم باید رو کارام همه بود، گذاشته برام اکرم که قانونی طبق

 داییم خونه کوچیک حیاط توی لباسامو که زمستونی سرد عصر یه

 خیلی مدرسه ای سرمه مانتو .میکردم پهن دونه به دونه و میشستم

 لگن رو گذاشتم شستمشو بود زحمتی هر به .برام نششست بود سخت

 انداختش عمد روی از لگد یه با و شد رد کنارم از حلما .کنم پهنش که

 وقت سر رفتم شب تالفی برای منم کردو کثیفش دوباره و زمین رو

 .کردم قایمش خودم وسایل تو برداشتم، رو خودکارش و کیفش

 .رفتم لو زود خیلی فرداش .بود کارش تالفی فقط کنم، دزدی نمیخواستم

 .کرد پیداش رو حلما خودکار گشت، وسایالمو و کرد شک من به اکرم

 :میگفت و میداد جدیدی فحشای بار این اما نبود مهم برام زدناش کتک

 توقعی این از بیشتر خریه کدوم نیست معلوم باباش که ای بچه یه از

 ....کنی دزدی و باشی هرزت مادر همون دختر باید .نیست

 دورو شدم، عصبانی میداد، فحش مامانم به رگباری داشت همینطوری

 نگه کوچیک حدودا سنگ یک با رو اتاق در .کردم نگاه رو برم

 .سمتش کردم پرت و داشتم برش ، بمونه بسته شبا که میداشتن

 پام چیزی اینکه بدون .کردم فرار میشه، چی نتیجش ببینم که واینستادم



 بافت بلوز همون با کنم سرم روسری اینکه بدون .کردم فرار کنم

 کجا اینکه برای هدفی هیچ .بود تنم که ترم مسخره شلوار و مسخره

 تا چند مجید .دیدم مجید مکانیکی جلوی خودمو اما .نداشتم کنم فرار

 گذاشتشون دید که منو .بود وایستاده دیگه یکی کنار .بود دستش آچار

 اون .شده چیزی یه که فهمید من گریون یچشما از .سمتم اومد و زمین

 .بزرگترشه برادر که فهمیدم بعدا و بود بزرگتر مجید از خیلی که پسره

 بهش میری؟؟؟؟ کجا گوساله، توام با هوی مجید؟؟؟؟؟؟ کجا :گفت بهش

 .میکردم هق هق و میزدم نفس نفس .وایستاد جلوم اومد نکرد، توجهی

 !!زنداییم به زدم سنگ با  •

 ؟؟؟زدی چرا •

 ...داد فحش مامانم به •

 اشکاتو و بگیر رو دستمال این بیا .زدیش که کردی خوب •

 !!!نمیکنه گریه که مرد میگه همیشه بابام .کن پاک

 !!دخترم نیستم، مرد که من •

 ...نکن گریه ولی دختری، که میدونم •

 چند میرفت داشت وقتی .کارش سر برگرده که زد داد سرش داداشش

 ...نکن گریه...نکن گریه که ردک تکرار هم دیگه بار



 از که نیستم مجبور اما دخترم که درسته ، فهمیدم مهم چیز یه روز اون

 گریه میتونم دیگه اینجوری !!!بشم مرد باید بمونم، دختر بعد به این

 داییم از سیر کتک یه .بود شکسته اکرم سر .خونه برگشتم .نکنم

 *.نکردم گریه اما خوردم

 .من مثل دقیقا کشید دراز اونم .بودم کشیده دراز سهیال سمت به پهلو به

 موهامو دستش با .بود سرم گاه تکیه چپم دست .باهام شد چشم تو چشم

 و میشد پایین و باال گردنم باالی تا گوشم پایین از انگشتاش .زد کنار

 تلخ خاطرات آوری یاد .میداد گوش حرفام به داشت دقت با همزمان

 رو سهیال لطیف انگشتای تماس لذت که نشد باعث گفتنشون و گذشته

 به میتونستم که بود وضعیتی نزدیکترین در حاال .نکنم حس گردنم زیر

 که لبایی قشنگ، چشمای با ، افتاده جا قیافه یه .کنم نگاه خوشگلش قیافه

 دستم .نداشت ماتیک به نیازی که بودن رنگ خوش و فرم خوش اینقدر

 برهنه شلوارش و تاپ بین که فاصلی حد پهلوش،دقیقا رو گذاشتم رو

 خب : گفت سهیال .پهلوش مالش به کردم شروع لطافت همون با منم .بود

 شدی؟؟ موفق چقدر آره؟؟؟ نباشی، دختر که گرفتی تصمیم روز اون پس

  ...دادم ادامه و شدم خیره چشماش به

 کم اما بود سخت کمی اوایل .شبا حتی نکردم گریه دیگه بعد به اون از *

 لذت بقیه ضعفم از و باشم ضعیف نداشتم دوست دیگه شدم، موفق کم

 و تر گستاخ شدت به داییم حتی بقیه نظر از شد باعث همین البته .ببرن

 .برسم نظر به پروتر



 خونه تو میدونستم .بشه بهتر درسام برای تمرکزم که شد باعث کار این

 .بفهمم درسو کالس سر همون ، میکردم سعی پس میکنن، اذیتم

 نظر .میشد بیشتر روز به روز من های نمره به حلما حسادت

 این از :میگفت و میکنم تقلب من که بود این خرفتشون پیر مادربزرگ

 تقلب داره که بگید و مدرسه برید .بگیره رو ها نمره این بعیده دختره

 .میکنه

 هر مجید به گیموابست و احساس .بود شده ایم خورده و ساله شونزده

 هم به ما خاص احساس از هیچکس هنوز.میشد بیشتر و بیشتر روز

 وقت تمام و بود کرده ول رو درس کال دیگه مجید .نداشت خبر دیگه

 من خوب نمرات شنیدن از همیشه اما .میکرد کار باباش مکانیکی توی

 یه و بخونی خوب رو درست باید تو :میگفت همش و .میشد خوشحال

 لعنتی خونه اون شر از میتونی اینجوری .بشی قبول خوب دانشگاه

 ...بشی خالص

 .بدن رو باباشون مواد خرج که میکردن کار داداشش و مجید اکثرا

 دنیا به موقع مادرمونی، قاتل تو که میگفت بهش مجید بزرگ برادر

 من از بدتر اگه اون زندگی اوضاع !!!شدی باعثش تو...مرد تو آوردن

 خرج باید که معتادش بابای طرف یه .نبود هم من از بهتر ، نبود

 قاتل اونو که اخالقش بد داداش هم دیگه طرف یه میاورد، در موادشو

 با وقتا گاهی .میسپردن بهش رو مغازه ظهرا سر .میدونست مادرش

 استرس با .پیشش میرفتم و میرسوندم خودمو زودتر مدرسه از دویدن

 از ، میکردیم صحبت باهم دقیقای چند .میریخت برام چای یه یواشکی و



 چشمای از میتونستم اما .مسخره و خنده به البته میگفتیم هم بدبختیای

 ناراحت وار مسخره چند هر من دالی دردو شنیدن از که بخونم مجید

 همیشه که بود ما بین نانوشته قانون یه .عصبی گاهی حتی و میشه

 ....نکن یهگر باش مرد ، میگفتیم هم به خدافظی موقع

 کم کم مجید اندام و قیافه .بودیم رسیده نوجوونی دوران به جفتمون

 کرده تغییر بیشتر خیلی من اما .میشد مردونه داشت و بود کرده تغییر

 حسرت های نگاه .بود شده پرتر تو بدنم و بودم شده تر بلند قد .بودم

 جزء میکرد، مقایسه خودش مردنی الغر اندام با منو که حلما بار

 درسام توی .میترکید حسادت از داشت که اکرم .بود لحظاتم بهترین

 .بودم زده جلو همشون از حسابی هم قیافه و اندام تو حاال بودم، عالی

 باعث منه از بهتر حلما که داشتن اصرار همش که تابلشون رفتار همین

 بفهمم زود خیلی که شد باعث رفتارا این .بخندم خواب موقع شبا میشد،

 جزء خودم برای اما بقیه روی داره تاثیری چه بودن خوشگل که

 .نداشت ای دیگه ارزش هیچ اونا های حساسیت به خندیدن

 و داییم که هایی محبت به میشد حسودیم همشون به هم طرف یه از

 میکردم آرزو که داییم توسط حلما کردن بغل به میکردن، بهشون اکرم

 روی به و میریختم خودم تو .کردمی بغل منو و بود منم بابای کاش

 چی همه تفکرم همین طبق .نیارم کم که بود این مهم .نمیاوردم خودمم

 شیوهای این میکردم فکر .خودم نظر از البته میرفت پیش خوب داشت

 خبر اما "بتازون و نکن ،گریه باش مرد" عالیه گرفتم پیش در که

 یه من بازم اما شم،با مرد باشم، محکم کنم سعی چقدرم هر که نداشتم

 ...جامعه تو ضعیف موجود یه دخترم،



 بود شده تبدیل اومدم که خودم به بود، شده سالش نوزده حسام حسام،

 کمتر حسین و حلما از همیشه حسام .من مشکالت بزرگترین از یکی به

 برعکس روال این کم کم اما داشت، کارم به کار کمتر و میکرد اذیت

 عوض لباسامو اتاق توی ، میومدم مدرسه از که ظهرا .بود شده

 تنم تر گشاد پیراهن یه با گشاد دامن یه هم ای خونه تو لباس .میکردم

 داره یکی کردم حس که بودم کردن عوض لباس مشغول بار یه .میکردم

 هال، تو برگشتم کردمو عوض لباسامو سریع .میکنه نگاهم در الی از

 غیر بشه، گرم که بخاری رو ودب گذاشته نون تیکه یه .بود حسام فقط

 بودم شده مطمئن شد، تکرار بار چندین جریان این .نبود کسی اون از

  .میزنه دید منو بتونه که جا هر حسام که

 بهم و میشد عصبانی اینا عادی کردنای اذیت از همینطوریشم مجید

 مانند جک و مسخره به اینکه با میگیرم، حالشونو روزی یه میگفت

 رو مشکالتم به خندیدن تحمل دیگه اون چند هر.میکردم فتعری براش

 و میشه عصبانی چقدر .کرد دعوا یکی با که دیدم بار یه .نداشت دیگه

 غیر و خشن شدت به میشه عصبی وقتی مجید .طرفو میزنه جوری چه

 حسام که میگفتم بهش و میکردم جرات چطور حاال .میشه کنترل قابل

 از باری فاجعه العمل عکس چه که نبود لوممع !!!!میکنه اینکارو داره

 .میکنه تر داغون این از رو جفتمون نکبتی زندگی و میده نشون خودش

 توی دستشویی مثل هم حموم .نداشت تمومی حسام یواشکی زدنای دید

 و کوچیک رختکن یه حموم، .بودن حیاط گوشه یه کدوم هر .بود حیاط

 کمیش یه هم حموم خود در شیشه .بود خراب درش قفل که داشت کثیف

 یه برق متوجه لحظه یه ، میکردم حموم داشتم که بار یه .بود شکسته



 ولی نیاوردم خودم روی به . شدم شکستگی قسمت همون تو چشم

 همه ، بهش کردم پشتمو حسامه، که بودم مطمئن .بود اومده بند نفسم

 هر حاال .بستم رو سرد آب شیر آروم .نباشم تابلو که کردم خودمو سعی

 چند . برداشتم و بود لگن تو که روحی کاسه .میشد داغتر آب لحظه

 سرعت با .سرمه تو چی که نکرده شک  بودم مطمئن کردم، صبر لحظه

 سوراخ سمت پاشیدم رو بود شده جمع کاسه تو که جوشی آب برگشتمو

  ...شنیدم رو حسام آخ صدای .شیشه

 حسابی که بود شمشچ رو دستش همش حسام بودیم، شام سفره سر

 بار چند عصبانیت با بگیرم، پوزخندمو جلوی نمیتونستم .بود شده قرمز

 ادامه هیزیش به علنی دیگه که شدم باعث کارم این با .کرد نگاه بهم

 بهش حواسم که داشت خبر هم ، بود گرفته دل به کینه ازم هم .بده

 .نبود بازی موشک قایم برای دلیلی دیگه .هست

 که همین دیگه بار یه .بود من بدن روی پرویی با و بیوقفه نگاهش

 ظهر از ساعت نیم همیشه .شد اتاق وارد آوردم، در رو مدرسه مانتوی

 از بهتر مدرسه مثال که هم حلما و میرفت حسین دنبال اکرم .بودیم تنها

 اومد دیدم تا .بود تنم مدرسه شلوار و پلیور یه .میومد دیر و میرفت من

 پوزخند میکنی؟؟؟ چیکار اینجا : گفتم بهش .سرم رو انداختم مقنعمو تو

 غریبی اینقدر چرا داییتم پسر من :گفت بهم میشد، نزدیکم و میزد

 دستش پشت داشتم که توانی همه با سمتم، آورد دستشو باهام؟؟ میکنی

 جیغ اینقدر بشی، نزدیک اگه که زدن جیغ به کردم شروع .کشیدم ناخن

 از اما بزنه، که کرد بلند دستشو ...بفهمن ها همسایه همه که میکشم



 به باشه :گفت بود، شده عصبانی حسابی و ترسید من بازی سلیطه

 غلطی هیچ که گفتم بهش اتاق از رفتن موقع .میکنم درستت وقتش

 ...بکنی نمیتونی

 کوچیکترین سر .نمیشه حل چیزی اکرم و داییم به گفتن با میدونستم

 سر میشدم، مقصر کامل من که میکردن هم سر داستانایی چنان موارد

 اعتقاد اکرم .کنم ثابت رو بیگناهیم نمیتونستم قطعا که موضوع این

 میومد که مادرم اسم .میشم مادرم شبیه بیشتر روز هر من که داشت

 اوضاع فقط موضوع این کردن مطرح با .میشد عصبانی حمید دایی

 شدت به اون بگم، چیزی نمیکردم اتجر هم مجید به .میشد بدتر خودم

 اگه بده رخ ای فاجعه چه که نبود معلوم و میکرد برخورد احساسی

 میتونستم بازی وحشی با .کنم دفاع بودم بلد خودم از خودم .بفهمه

 .بود داده جواب اینکار و کنم دور خودم از رو حسام

 بهم وخودش بیشتر اون یعنی فریبا، اسم به داشتم مدرسه تو دوست یه

 تا چند خونشون .میدونست من صمیمی دوست خودشو و میچسبوند

 تا چند اما .افغانیا محله میگفتن رو منطقه اون .بود تر پایین کوچه

 پیله فریبا .میکردن زندگی اونجا که بودن ما تراز فقیر  ایرانی خانواده

 ازش دلم ته نداشتم، حوصلشو .کنم کار درس باهاش برم که بود شده

 داری دوست نکنه :گفت بهم و بود داده گیر بدجور اما نمیومد خوشم

 :گفتم بهش !!نمیدی؟؟ یاد چیزی ما به که باشه خوب خودت درس فقط

 بود خوبی فرصت جمعه .میکنم کار باهات کامل جلسه یه میام بابا باشه

 با .نمیبردن وقت هیچ که منم .بودن اکرم مامان خونه همشون چون ،



 بزنیم، حرف باهم و ببینیم همو حسابی و مغازه برم که مداشت قرار مجید

 ...فریبا پیش برم که شد قرار و کردم کنسلش اما

 کوچه وارد بیشتر چی هر .بود منتظرم اونجا .رفتم کوچشون سر تا

 اکثرا هاشون قیافه .ترسناکیه جای چقدر که میفهمیدم بیشتر میشدم

 خاصی جور یه ودن،ب نشسته در دم بیشترشون .بود داغون و درب

 تا چند .آبی کوچیک در یه .بود کوچه آخر فریبا خونه .میکردن نگاه

 شده من میخ .نداشتم خوبی حس اصال خونشون کنار بودن نشسته پسر

 خیلی ولی بود حمید دایی خونه از بزرگتر کمی شدیم، خونه وارد .بودن

 پوکیده تاقا یه وارد .شدم امیدوار حمید دایی خونه به .بود تر داغون

 رنگ این ...قرمز بازم ...اه !!!قرمز رنگ به بود چوبی درش شدم،

 کثیف بس از که سبز موکت یه !!برمیداره؟؟ من سر از دست کی لعنتی

 بخاری یه و تاقچه روی قدیمی ضبط یه .میزد سیاهی به رنگش بود

 که دیواری کمد یه .بود خونه گوشه بودن کرده گازیش دستی که نفتی

 کتابشو زود که گفتم فریبا به .میشد پیدا توش چی همه و اشتند در

 گاو مثل .بیافته راه حسابی که بگم بهش کلیدی نکته تا چند بیاره

 من فریبا؟؟ چته : گفتم بهش .میکرد نگاه منو داشت و بود وایستاده

 برم و کنم تموم کارمو زودتر شده طور هر میخواستم .ندارم وقت خیلی

 یه اومد .کردم نگاه ترسیدش و لرزون چشمای به .نمببی هم رو مجید

 وارد و فریبا پشیمون چشمای از .شد اتاق وارد حسام که بگه چیزی

 سمت رفت .بیرون برو گفت فریبا به.فهمیدم رو چیز همه حسام شدن

 تا و صداش .کرد روشنش و ضبط داخل گذاشت کاست نوار یه ، ضبط

 گیر اینجوری رو من نمیشد اورمب .بودم شده شوکه من .کرد زیاد آخر



 براش کسی بزنی فریاد و جیغ چقدر هر کوچه و محله این تو .بندازه

 کرده زیاد ته تا رو ضبط صدای که هم کاری محکم برای .نیست مهم

 .بود گرفته رو شوک جای ترس حاال دادم قورت رو دهنم آب .بود

 که سیتر .میگرفت فرا رو وجودم داشت بیشتر لحظه هر که ترسی

 ....حسام پوزخندای و پیروزمندانه نگاه .بیافته لرزه به تنم شد باعث

 کار االن تا اگه خدایا .میکنم خواهش ازت . کن کمک خودت خدایا

 ...خدایا....خدایا...خدایا .کردم غلط کردم، اشتباهی

 از سرعت با ، کردم تمرکز .میداشت بر قدم سمتم به آرومی به حسام

 از بود، قفل لعنتی در ...اما ، در به رسوندم ودموخ .شدم رد کنارش

 .خندیدن به کرد شروع منو سمت برگشت حسام .بود شده بسته پشت

 بیشتر اونم خنده ، در کردن باز برای میکردم تالش بیشتر چی هر

 پیدا ای وسیله بتونم شاید تا اتاق گشتن به کردم شروع چشمام با .میشد

 ولی سرش تو بزنم بتونم که چیزی یه .کنم دفاع خودم از بتونم که کنم

 اون با گرفت دستمو مچ سمتم، اومد دوباره .نخورد چشمم به چیزی

 چندین .شد عصبانی خندونش صورت .گوشش تو زدم محکم دستم یکی

 شروع و گرفت موهامو افتاد، روسریم .گوشم تو زد تر محکم برابر

 اما نبودم بلد شفح خیلی .اتاق انتهای به برد منو و کشیدن کردن

 دردم .میگفتم بهش میزدمو جیغ وجودم تمام با بودم بلد که رو همونایی

 شدن کشیده خاطر به میکشید، تیر درد از داشت سرم حاال و بود اومده

 ، بکنم نمیتونم غلطی هیچ : زدن داد به کردن شروع اونم .موهام

 زرنگ من یبرا میاری؟؟؟ در بازی پرو من برای مادر و پدر بی آره؟؟؟

  میاری؟؟؟ در بازی



 !!!! کثافت ...کن ولم میگم دایی به حسام •

 مثل خودت که میکنم کاری میگفت میشد، نثارم که بود لگدی و مشت

 صدای با .میخواستم کمک خدا از بلند صدای با !!ببین حاال بدی، پا آدم

 دبلن رو میومد ذهنم تو که امامی هر اسم .بده نجاتم که میخواستم بلند

 ای معجزه یه منتظر همش .میخواستم کمک ازشون و میگفتم بلند

 حالت به و بود گرفته خندش حسابی کارم این از حسام ... بودم چیزی

  .میاورد در ادامو مسخره

  !!!کن کمکش بیا جونش خدا •

 دیگه که کشید طول اینقدر خوردنا کتک و زدن ضجه و کشاکش این

 لحظه هر .میکرد درد تنم همه نمیومد، در صدام دیگه .شدم خسته

 خالص تیر حسام .شدم ناامید کم کم .میشد کمتر مقاومت برای انرژیم

  .زد بهم رو

 میگم بودن در دم که اونایی همه به نیای راه آدم مثل اگه •

 دقیقه چند بیا راه آدم مثل ، بکنن رو بکنن نباید که رو کاری و تو بیان

  !!!کارم پی میرم بعدشم ندارم، کار باهات بیشتر

 گریم باالخره .نکردن گریه واسه قولم زیر زدم شدن، جاری اشکام

 متوقف رو زدن کتک .ترسیدم تهدیدش از .میزدم نفس نفس .گرفت

  .بود من تصمیم منتظر و بود کرده



 کار این من با !!!توام عمه دختر من ، میکنم خواهش حسام •

 .بدم انجام برات بخوای ازم که رو ای دیگه کار هر میدم قول!!!نکن رو

 با ...کارو این نکن میدم، قسم و مامانت جون میکنم، خواهش حسام

  .شکمم تو زد لگد یه زورش همه

 کردی؟؟؟ اذیتش کم !!!کثیفت دهن اون با نیار منو مادر اسم •

 میرم االن کرد؟؟؟ تحمل رو چی همه تو خاطر به کم دادی؟؟؟ زجرش کم

 !!!تو بیان میگم همشون به

 بهم ...کن صبر... باشه ... میکنم خواهش ...نه...نه...نه •

 !!ربع یه بده وقت

 !!!داری وقت دقیقه پنج فقط •

 اهنگ اون طرف یه بدنم کل درد .دیوار به دادم تکیه و نشستم سختی به

 من با نمیخواست فقط حسام .نداشتم ای دیگه راه .طرف یه مزخرف

 انتقام میخواست .کنه خالی من سر کینشو همه میخواست اون باشه،

 همشون به که پوزخندایی همه تالفی .بگیره من از خانوادشو همه

 و خواهش دیگه که میدونستم .کنه لهم بشکونه، منو میخواست .میزدم

 گریونم چشمای به و جلوم نشست .نداره ای فایده مذاکره و التماس

  .زد پوزخند بازم کرد، نگاه

 دختر با بده، انجام میگم کاری هر آدم مثل نترس اینقدر •

 !!!نده کشش قدر این .ندارم کاری بودنت



 خاصی اتفاق هیچ اما بشه ای معجزه که بود دقیقه چند این امیدم آخرین

 فقط ...کنه کمک که نبود کار در کسی هیچ .نبود کار در خدایی .نیافتاد

 ای چاره .بکش دراز گفت بهم .شد تموم دقیقه پنج  ...حسام بود، نفر یه

 دکمه کردن باز به کرد شروع شد نزدیکتر .کشیدم دراز زمین رو نداشتم

 هر .بود شده بیشتر بدنم لرزش ، بستم چشمامو .کهنم مانتوی های

 میاورد در که رو لباسام از تیکه هر .میشد بیشتر هام گریه شدت لحظه

 مثل ...اما ترس از بشه متوقف قلبم ضربان االن که میدادم احتمال

 بدتر حالم میخورد بهم که تنش گند بوی .کشید می نفس هار سگای

 ...کن باز چشماتو و کن بس رو گریه : گفت سرمو تو زد محکم .میشد

 داشتم .بپوش گفت سمتمو کرد پرت لباسامو .گذشت بیشتر یا ربع یه

 مادرت مورد در داری دوست :گفت حسام که میپوشیدم گریه با لباسامو

 آورد مادرمو اسم تا داری؟؟؟ رو شنیدنش آرزوی که بگم بهت چیزی یه

  .سمتش برگشتم سریع

 بابات سوزوند؟؟ خودشو چی برای مادرت میدونی هیچ تو •

  بدونی؟؟ داری دوست کرد؟؟ ولت و رفت چرا

   این دلیل که بودم کنجکاو شرایط این توی حتی .بودم شده خیره بهش

 شده متوقف گریم .بدونم رو بود خودش عمه که مادرم از تنفرشو همه

 بهم پوزخند یه !!!بده منو سردرگمی همه این جواب داشتم دوست بود،

 خیانت یه تو مادر .بشناسی رو مادرت که وقتشه دیگه :داد ادامه و زد

 تو که نبود مطمئن بابات ...کشت خودشو رفت لو که وقتی !!!کاره

 تو ... میخوری درد یه به فقط تو .کرد ولت همین واسه باشی اون دختر



 داشتیم، نگه رو کار خیانت یه دختر سال همه این !!!!مادرتی مثل هم

 که کارایی با ، نداشتی لیاقت اما !!!بمیری کسی بی از نذاشتیم دادیم، جا

 !!!!!!بشی مادرت شبیه باید همینه، تو لیاقت حاال .دادی انجام

 که سواالیی همه به حاال .نمیشنیدم صداشم نمیکردم، حس هیچی دیگه

 حرفایی اون برخوردا، اون ها، طعنه اون همه علت .رسیدم بود ذهنم تو

 حاال .بود چی مادرم خودکشی علت فهمیدم حاال .نمیفهمیدم شو معنی که

 یه !!!بوده واقعی لجن یه مادرم که فهمیدم .دارم کراهت چرا که فهمیدم

 .کرد نابود منو خیانتش شدن فاش خاطر به خودش، کشتن با که لجنی

 فهمیدم حاال .میکنه خیانت شوهرش به قطعا نکنه رحم بچش که کسی

 لباسامو سریع ...نباشه بابام اصال شاید که آدمی ، رفته بابام چرا که

 همراه پسرا اون دار معنی های نگاه .بیرون زدم خونه در از و پوشیدم

 ...بود من روی پوزخندهاشون با

 داشت خبر اونم نمیدونم .میزد حرف دوستش با داشت تر اونور فریبا

 ابری دلگیر هوای .نکرد نگاهم فریبا اما !!!نه یا اومده سرم بالیی چه

 بشم خیس کمتر تا برم راه تر تند اینکه توانایی .کرد باریدن به شروع

 جلوی رسوند منو غریزی هدف اما .میرفتم راه هدف بی و نداشتم رو

 اتفاقی چه که نبود مهم برام .خیابون طرف اون اما مجید، مکانیکی

 دلم بود، کرده تجاوز بهم پسر یک که وضعیت اون توی حتی افتاده،

 بهش که میخواست واقعی آغوش یه دلم .میخواست رو مجید آغوش

 چی بگم نیارمو طاقت و برم ترسیدم .سمتش برم ترسیدم .ببرم پناه

 سرش .گفتنش از بشم پشیمون عمر یه که کنه کاری مجید و بگم .شده



 بارون بهونه به شد، شدیدتر بارون .نمیدید منو و بود کارش به

 قولم زیر بار چند امروز که بفهمه میخواست کی .بریزم اشک میتونستم

 زدم؟؟؟

 کردم نگاه بهش  دختر؟؟؟ کبوده چشمت زیر چرا :گفتپ بهم داییم شب

 انگیزه اصال ...نه یا کنم ثابت حرفامو بتونم بگم اگه که نبود مهم برام

 حاال بود، نیاورده من سر حسام رو بال این .نداشتم گفتن برای ای

 .نمیسوزوند خودشو کاش آورده، من سر هارو بال این کی که میدونستم

 کوچه سر :دادم جواب بهش .میزدم آتیشش خودم دستای با اونوقت

 لیز نشم، خیس زیاد که خونه سمت بدوم اومدم گرفت بارون که بودم

 سر فقط مونده کم دختر باش مواظب :گفت بهم ...زمین خوردم و خوردم

 غلیظ پیروزمندانش خنده که حسام سمت رفت نگاهم ....بشی هم هوا به

 یاد افتادم کردم بهش که هایی التماس یاد شدم، خیره بهش .بود شده تر

 فهمیدم مهم چیز یه ...افتادم کردم نجاتم واسه خدا به که هایی التماس

 پیش وقت خیلی بودنش، به داشتم شک حاال که داشت وجود خدایی اگه

 *....تولدم از قبل حتی شاید بود کرده ول منو

 چشمای با و کنارم بود نشسته  زانو چهار ، نمیکرد نوازشم دیگه سهیال

 و گرفتم دستاشو نشستم، خودش مثل منم .میکرد نگاه منو داشت غمگینش

 :گفت .شد خیره بهم ثانیه چند .کردم ناراحتت که ببخشید، :گفتم بهش

 به کردن نگاه با همیشه .بشنوم که خواستم خودم عزیزم، نگو اینجوری

 نمیشد باورم اما باشی داشته خاصی زندگی باید که میزدم حدس چشمات

 واقعا اینکه با .باشی داشته سختی نوجوانی و کودکی دوران حد این تا که

 این با .بدونم رو داستانت بقیه که شدم کنجکاو بیشتر حاال اما شدم متاثر



 این .نمیشم ناراحت نه .عزیزم نده ادامه دیگه میکنه ناراحتت اگه حال

 شد خندون چهرش .میکنم تعریف برات همشو ، منه داستان شروع تازه

 گلومون که بیارم نوشیدنی یه برم بذار ، استراحته وقت فعال پس :گفت و

 فرصت حاال ....کرد روشن رو اتاق قرمز چراغ رفتن موقع ....شه تازه

 میز مدل ... کنم نگاه رو خوابشون اتاق بیشتری دقت با که بود شده

 . بود شده قشنگ برابر چندین مشکی و قرمز رنگ ترکیب با که آرایش

 پر قرمز نفره تک راحتی کاناپه یه اتاق گوشه دار، چین زرشکی پرده

 .بود صورتی آباژور یه روش که گرد کوچیک میز یه کنارش رنگ

 حموم یه ...تابلویی چه واوووووو .بود دیگه تابلوی یه تخت روی روبه

 نگاه رو تخت باالی و برگشتم .بود برهنه ادمای از پر توش که قدیمی

 کوچه یک توی صندلی و میز چندین تصویر دیگه، تابلوی یه کردم

 خدمتکار یه ، میدرخشیدن شب اسمون تو که هایی ستاره و فرش سنگ

 و خاص اتاق چه .بود کافه شبیه .میکرد پذیرایی مردم از داشت که دختر

 !!!!!رمانتیکی

 دو و شراب بطری یه توش که قشنگ خیلی چوبی گرد سینی یه با سهیال

 .روم به رو نشست و تخت وسط گذشت .شد وارد ، بود شیشهای جام تا

 رو شراب شیشه ، نه یا هستم اهلش اصال که کنه سوال ازم اینکه بدون

 دستش با رو شراب جام .ریخت شراب جام تا دو هر توی و برداشت

 شراب جام نصف .بودم سهیال تماشای محو .گرفتم ازش سمتم، گرفت

 رو شرابش جام کل چیه؟؟؟ ها تابلو این اسم :پرسیدم ازش ، خوردم رو

 "شب در تراس کافه" اسمش تخت تاج باالی که اونی :گفت و کشید سر

 رو نقاشش اسم که " ترکی حمام " اسمش هم یکی اون و ونگوگ اثر که



 به منم چشمام، به شد خیره .کرد پر رو جامش دیگه بار یه .نیست یادم

 و شدم خیره میشدن تر لطیف و تر مهربون داشتن لحظه هر که چشمایی

 بیشتر رو کالست سر جدی چشمای !! نمیخوام اینجوری :گفتم بهش

 زد، شیطنتآمیزی لبخند دوباره و کرد اثر حرفم این ...دارم دوست

 رو شرابش جام .بودم عاشقش که صحنهای .کرد اخم لبخند با همزمان

 گرفت بود شده تموم حاال که منم شراب جام سینی، تو گذاشت و کشید سر

 رو خودش و طرفتر اون داد هل دستش با رو سینی .سینی تو گذاشت و

 نزدیک آورد رو صورتش پام روی گذاشت رو دستش .نزدیکم کشوند

 چشمای قربون :گفت بود داده صداش که خاصی لحن با صورتم،

 دادم هلش دستام با تماس لذت از لبام، رو گذاشت رو لباش برم خمارت

 به کشید دوباره رو خودش شد جدیتر اخمش نده، ادامه دیگه که عقب

 .................من سمت

 به بودم شده خیره و میزدم نفس نفس و تخت روی بودم خوابیده بیحال

 نوازش رو من دستش با داشت .بود خوابیده کنارم پهلو به سهیال .سقف

 بهش و سهیال سمت چرخوندم رو سرم میخواست، آهنگ دلم .میکرد

 چند از بعد و رفت بیرون اتاق از و شد بلند اونم میخوام، آهنگ گفتم

 موزیک یه .کرد روشنش و تخت روی گذاشت .برگشت لپتاپ یه با دقیقه

 از میخواستم که بود نشده رد آهنگ از ثانیهای چند هنوز کرد، پخش

 عاشق من که میدونست کجا از من، خدای .کنم پرواز خوشحالی

 رفتم و شدم بلند هیجان ،از Hero آهنگ اونم .هستم انریکه آهنگهای

 :گفتم گرفتم رو دستاش .بشینه نذاشتم جلوش،



   would you dance if I ask you to dance هم با موزیک آخر تا 

 بدنامون .نشد جدا هم چشمای از نگاهمون هم لحظه یک حتی . رقصیدیم

 از .نکردیم ول رو هم دستهای و میدادیم تاب و پیچ هم برای آروم رو

 چشمای که کنم حس میتونستم .میبارید بینهایت شادی یه سهیال چشمای

 رفت شد، جدا ازم سهیال ، شد تموم آهنگ .دارن رو وضعیت همین منم

 کوچیک میز کشوی از .روش نشت و اتاق گوشه نفره تک کاناپه سمت

 رو سیگار پاکت .درآورد سیگاری جا فندک و سیگار بسته یه کنارش

 .روپاش انداخت رو پاش .نمیکشم سیگار که گفتم بهش سمتم، گرفت

 .کرد روشن رو سیگارش .تخت پایه به دادم تکیه و زمین رو نشستم

 کردم جمع رو پاهام .داشت هم جالبی شطرنجی طرح بود، نرمی قالیچه

 اگه :گفت و زد سیگار به پک تا چند .کردم تکیه دستام به و شکمم تو

 .زدم لبخند و کردم نگاه چشماش به . بده ادامه داری دوست

 با گفتم بهش فکری، تو چرا که بود داده گیر بهم که بود وقتی چند *

 . بخونم درس نمیخوام دیگه که گفتم بهش بارم یه شده دعوام حلما

 خودت باید بخونی، درس باید کردی، غلط که زد داد سرم و شد عصبانی

 میکردم، دقت حرفاش به بیشتر که بار هر .بدی نجات وضع این از رو

 البته . خوندن درس من نجات راه تنها ، میگه درست که میفهمیدم

 خبری حسام اذیتهای از .هستم مهم براش چقدر که میفهمیدم هم بیشتر

 پدر و گذشته به فقط مدت این .شده بیخیال دیگه که میکردم فکر .نبود

 مادرم سمت فقط من ناراحتی و کینه پیکان حاال .میکردم فکر مادرم و

 رو گذشته سال چند نمرات ضعیفترین .دادم رو خرداد امتحانات .بود

 بهش رو نمرهها جریان لرز و ترس با .مجید مغازه رفتم ظهر .آوردم



 آچاری .شد خشک لباش رو خنده شده کم نمرههام فهمید وقتی گفتم،

 کرد که کاری ترس از لحظه یه .مغازه در به کوبید بود دستش تو که رو

 یه .نشست مغازه ته کوچیک صندلی رو رفت نگفت، هیچی . لرزید تنم

 باز هاش دکمه که مشکی پیراهن یه با بود تنش مشکی کتون شلوار

 .بود شده سالگی 17 وارد  .بود مشخص زیرش رکابی زیرپوش و بود

 .بود لخت و داشت موج بود، خودم مثل موهاش .میشد مرد کمکم داشت

 بهم از اما .نمیکرد شونه رو موهاش حسابی و درست وقت هیچ

 خاطر به ، نداشت رو بچگی طراوت دیگه .میومد خوشم ریختهگیش

 خشن چهرش عادی تم ولی نمیدونم مغازه، تو کار همه این یا بود سنش

 چندین میشد، عصبی وقتی حاال...جدی چشمای و اخمو ابروههای بود،

 یه .بود شده کامل مرد یه که من نظر از .داشت قیافش روی تاثیر برابر

 و نازک دل چه خشن چهره اون پشت ببینیم میتونستم که مردی

 شده ضعیف هام نمره من بفهمه اینکه از نمیشد باورم .داره مهربونی

 رو گذاشتم رو لرزونم دستای طرفش رفتم .بشه ناراحت قدر این

 تماس نبود روش پیراهن که کتفش از قسمتی با انگشتام نوک شونش،

 هم با سال همه این .بود مجید و من لمسی تماس اولین این .کرد پیدا

 .بود ما تماس اولین این ، بودیم شده بزرگ هم با جورایی یه و بودیم

 این با تماس انگار ولی چرا نمیدونم .دادم فشار بیشتر رو انگشتام نوک

 بهشت به لحظه چند برای منو .بود مجید برای که محکم و سفت بدن

 .نکرد رو کار این اما ، دستم روی بذاره رو دستش داشتم دوست .برد

 میرفتم راه .بیرون زدم و شدم جدا ازش نداشتم، گفتن برای حرفی هیچ

 میتونه جهنم .میکردم  مزه مزه ذهنم توی رو تماس اون لذت و

 مکانیکی یک توی .باشه جایی هر میتونه هم بهشت باشه، هرجایی



 اون با مهربون دل یه با اما خشن پسر یک با همراه قدیمی و کثیف

 آره .شده کثیف و سیاه دستای اون با روغنی، و کثیف مشکی لباسای

 و میشد بلند کاش لحظه چند برای اما باشه هرجایی میتونه بهشت

 آغوش یه به نیاز وجودم همه با میداد، فشارم محکم میکرد، بغلم محکم

 ...داشتم مهربون و امن

 موقع شبا دیگه بود، خریده آبی کولر یه و بود رفته باالخره حمید دایی

 روسریم خواب وقت شبا .میشد هم سردم ذره یه تازه .نمیپختم خواب

 راحت که میشد حسودیم حلما به .سرم باالی میذاشتم و میاوردم در رو

 .میذاشتم سرم روسری باید هم خونه تو من .میگرده روسری بدون

 موقع فقط .میخوند نماز میون در یکی ، نبود مذهبی آدم خیلی اکرم

 در رو مذهبی آدمای ادای و میشد گیر جو میدید رو خانوم حاج که هایی

 کثافت از خبر.بود بیرون یکمی من موی که موقعی البته و میآورد

 ها وقت گاهی .نداشت بود، عزیز براش قدر این که بزرگش پسر کاری

 رو میذاره حسام برای که فرقایی از حلما خوردن حرص میتونستم

 دوست پسر کامال مادر یه اکرم .بود دردونه عزیز که هم حسین .ببینم

 نمیشدم، اتحادشون باعث و نبود من با دشمنی اگه که بودم مطمئن .بود

  .میانداخت راه باهاشون حسابی جنگ تا چند حلما

 حسام اومدم که خودم به کردم، حس رو خاصی گرمای که بودم خواب

 و سمتش برگشتم سریع .بود کمرم روی دستش بود، خوابیده کنارم

  :گفتم بهش آروم و ناخواسته گرفتم رو دستش

 ...خوابیدن ما قدمی دو حلما و حسین !!!حسام شو گم •



 مشکلی نبودن اونا اگه یعنی اونایی؟؟؟ نگران پس •

 نداشتی؟؟؟

 !!!!میزنماااااا جیغ االن ...گمشو برو •

 بیدار خواب از که موقعی همون بزنی جیغ میخواستی اگه •

 باور رو تو حرف که کیه بزنی هم جیغ اگه تازه .میزدی ، میشدی

 میخواد دلت خودتم فرشته .بیرون میندازتت سگ مثل بابام  !!کنه؟؟

 چند برگرد، ندارم کاریت االنم .میگفتی همه به قبل دفعه همون وگرنه

 ...کثیف سگ نمیشم مزاحمت بیشتر دقیقه

 و باال ببرم رو صدام میتونستم قبل، دفعه مثل نه اما بودم ترسیده کمی

 بیداد دادو نداشتن نتیجه و ترسیدن بهونه به .کنه گم رو گورش بره

 بودم متنفر ازش همچنان .رفت و شد بلند دقیقه چند از بعد ...برگشتم

 آورده من سر رو بال اون قبل ماه چند که کسی همین گذاشتم چرا اما

 شده چم میترسیدم؟؟ ازش حد این تا یعنی بکنه؟؟؟ رو خودش کار بود،

 همه شدیدی وجدان عذاب .شدم بیدار خواب از سردرد با فرداش بود؟؟

 که میشدم پاک پسر یه عاشق داشتم طرفی از .بود گرفته رو وجودم

 داده اجازه هم طرفی از .بزنه دست بهم بود نداده اجازه خودش به حتی

 اگه گفتم خودم پیش .بده ادامه کاریش کثافت به عوضی حسام اون بودم

 .میکنم داد و جیغ سرم باال بیاد بعد سری

 فکر اونم نرم، مدت یه گرفتم تصمیم مجید، پیش برم دیگه نمیشد روم

 سر اومد دوباره حسام دیگه شب چند .ناراحتم هام نمره خاطر به میکنه



 گذاشته خودم با که قراری اون و بکنه رو کارش گذاشتم بازم وقتم،

 کننده خفه وجدان عذاب حس همون فرداش و ندادم انجام رو بودم

 عذاب .نکردم اعتراضی هیچ من و اومد حسام دیگه بار چندین ...لعنتی

  .شدید دلشوره یه به شد تبدیل میکشت داشت رو من که وجدانی

 گفتم خودم به !!نه؟؟ یا کنم سکوت باید عمرم آخر تا اینکه از دلشوره

 بکنه رو کارش آشغال اون نمیدم اجازه دیگه .نمیکنم رو اینکار دیگه

 ، نمیتونم چرا .وایستم دلم با خودم قرار و قول پای نتونستم بازم ...اما

 با حق شایدم میبرم؟؟ لذت کاراش این از دارم منم شاید چرااااااا؟؟؟؟؟

 گیر موقعیتی بد توی نمیدونم ..مادرم مثل هستم یکی منم و بود حسام

 !!!کردم

 از که بود حواسم .بدم انجام کارامو سری یه تا مدرسه میرفتم باید

 که خودم به .رفت یادم برگشتن، موقع اما نشم رد مجید مغازه جلوی

 سر خیلی ، سمتم اومد .پرید رنگم بود، گوشم تو مجید صدای اومدم،

 عصر جمعه ، هفته آخر :گفت بهم .کردیم پرسی احوال هم با بود حال

     ...دارم مهمی خیلی کار بیا، سر یه حتما حتما تنهام، کال

 بازی جدیدش بازی اسباب ماشین با داشت حسین . خونه رسیدم

 تو رفتم ... من برای نه البته . میشه بهتر داره دایی وضع انگار میکرد،

 شلوارمو بود منتظر . تو اومد حسام .کنم عوض رو لباسم که اتاق

  .کنم عوض اون جلوی

 فضول حسین این یا میشه پیداش یکی االن حسام بیرون برو •

 ...میاد



 روز تو من جلوی آدم مثل ، نکن اذیت فرشته من جووون •

 ........روشن

 مثل بیا ، بکنی کارتو زور به بلدی که تو حسام شو خفه •

 ...نمیارم درش باشی اینجا تو تا چون .بده انجام وحشیا

 زدی قاط چرا االن . ای دیگه آدم یه شبا فرشته تو چته ععع •

 باز؟؟؟

  برو ، نزدم جیغ تا بیرون برو ندارم اعصاب میگم حسام •

 ...بیرون گمشو

 اون ...میرم بعد بگم چیزی یه فقط میرم... باشه ... باشه •

 هم مدت این . بود خورد دستت از اعصابم .گذشت بود چی هر اتفاق

 دیگه شب یه . میشم اعزام دارم شنبه من ببین .بردیم فیضی یه جفتمون

 ...باش منتظرم پس .میگردم بر کی برم نیست معلوم سراغت میام

 و حسام کارای این ...بودم متنفر ، بودم متنفر ، بودم متنفر حسام از

 نابود منو داشت .میپاشوند هم از منو داشت بعد روز وجدان عذاب

 داره دوسم چقدر بودم مطمئن که زندگیم تو مجید بودن با حتی .میکرد

 دوست.میکرد خفه منو داشت تنهایی احساس اما وفاداره بهم چقدر و

 آشتی خدا با دوباره بزنم، فریاد کنم، گریه ، قولم زیر بزنم دوباره داشتم

 ...........کن کمکم خدایا بگم و بگیرم کمک ازش و کنم



 .سروقتت میام امشب که کرد اشاره بهم حسام . بود شب شنبه پنج

 اون که بودم منتظر لحظه هر و بودم بسته چشمامو .نمیبرد خوابم

 میکنه فرق شبا همه با امشب گفت .کشید دراز کنارم اومد .بیاد عوضی

 ...کرد شروع و خانوم فرشته

 من ، میدادم اجازه بهش من چرا ... میومد بدم خودم از رفت وقتی

  .میکردم خیانت مجید پاک عشق به داشتم

 کار این باید دیشب همین خدا ای .بودم گذشته از تر عصبی . شد صبح

 ...من به لعنت ... مجید پیش برم دادم قول میکردم؟؟؟امروز رو

 میشد فرصت .اکرم مادر خونه رفتن همشون . جمعه روزای اکثر مثل

 و میکنه شک دیگه . برم داغون قیافه این با نباید نه .مجید پیش برم که

 اتفاقی هیچ انگار باشم، رو خنده باید ...شده خبر چه که میده گیر

 که کنم وانمود چطور . کردم خیانت من ؟؟ میشه مگه آخه ولی نیافتاده

  .لعنتی ، ااااه ؟؟ نشده چیزی

 انگار .شد وارد ورودی در از زدم صداش . نبود کسی .شدم مغازه وارد

 و حال از بعد .بود خوشحال . بیام من که بود منتظر عمدا یا بود بیرون

 کارت گفتم بهش .نمیشه روش اما بگه میخواد چیزی یه فهمیدم احوال

 من و من و کرد مکث یکمی داری؟؟؟ کارم نگفتی مگه مجید، بگو رو

 بگیرم کادو برات که بود حواسم همیشه ...مبارک تولدت :گفت و کرد

 ...نگیرم هیچی بگیرم خوب کادوی یه نتونم تا گفتم خودم پیش اما



 شده غافلگیر خیلی خیلی ...بودم شده غافلگیر . فرشته مبارک تولدت

 که بدرنگ کوچیک کادوی یه .نبود یادم تولدمو روز خودمم حتی . بودم

 ، دستام ناخواسته خفیف لرزش با .بود شده کادو سلیقه بی خیلی

 . برداشتم رو درش . بود کوچیک جعبه یه . کردنش باز به کردم شروع

 با با طال پالک یه .میچرخید سرم دور داشت مغازه انگار .وایستاد قلبم

 تجربه حاال تا .بود عمرم کل تو من کادوی اولین این .نازک زنجیر یه

 منصفانه این خدایا .میومد بند داشت نفسم.طال اونم نداشتم، گرفتن هدیه

 اونم میگرفتم؟؟ رو کادو این باید امروز و االن .نیست عادالنه .نیست

 به کردم؟؟ تابستون کل تو که کارایی از بعد ...دیشبم کار از بعد درست

 چشام اومده؟؟ خوشت :گفت می که شنیدم رو مجید صدای اومدم خودم

 مگه بگه که نبود مهم برام دیگه .شدم خیره بهش .بود شده اشک پر

 هیچ ولی میکردم بازی رو قوی آدم یه رل من ...نکنی گریه نبود قرار

 رو کار این نباید گفتم بهش .بود توهم یه همیشه و  نبودم قوی وقت

 بچگیاش مثل .میگرفتیش نباید شده خیلی پولش این .مجید میکردی

 طول خیلی .خودمه دستمزد این نباش پولش نگران :گفت و کرد ذوق

 نگاه چشماش به نه؟؟ یا اومده خوشت بگو فقط .کنم جمعش تا کشید

 این از مظلومیت و معصومیت . رنگش پر خاکستری چشمای . کردم

 نگرانه .میاورد در ریش داشت کم کم که صورتش به .باره می چشما

 صدایی با .من بمیرم الهی نه؟؟؟ یا اومده خوشم پالک این از من که اینه

 .مجید مرسی اومده، خوشم خیلی .قشنگه خیلی :گفتم کرده بغض حدودا

 .کردم خدافظی ازش .مشتم تو گرفتم جعبه تو گذاشتم رو زنجیر و پالک

 مرد احمقانه شعار بابای گور .نداشتم رو جلوش وایستادن تحمل دیگه

 جلوی حتی من ، ضعیف موجود یه . دخترم یه من .نکن گریه و باش



 جز . دستم بودم گرفته رو کادوم و نیستم هیچی من . ضعیفم خودمم

 بکنم؟؟ میتونستم چیکار کردن گریه

 غمگین هنوز .بودم فکر تو هنوز .بودم نشسته هال گوشه . شد شب

 بی با .بده درسی توضیح یه دوستم به در دم بریم بیا گفت حلما .بودم

 به چسبوند و اونورتر کشوند منو .نبود در دم کسی .شدم بلند حوصلگی

 این بازی دیوونه شرایط این تو حاال .کرد رو کار این حرص با دیوار

 من :گفت بهم .میکرد نگاه چشمام به عصبانیت با .داشتم کم رو احمق

 حوصله : گفتم بهش حوصلگی بی با ندارم؟؟ خبر میکنی فکر ؟؟ احمقم

   بشه؟؟ چی که اینجا آوردی منو الکی .بزن حرفتو حلما ندارم بحث

 کاری کثافت چه که دارم خبر من :گفت .شد تر عصبانی صداش لحن

 عجیبی دلشوره یه ....دیدم دیشب رو چیز همه خودم ...میکنی داری

 همچنان حلما ...بگم چی بودم مونده .ترسیدم .اومد بند نفسم .گرفتم

 این از دیگه بار یه اگه کن گوش خوب فرشته :داد ادامه .بود عصبانی

 حسام خاطر به نگفتم االنم تا اگه .میگم بابام به خودم بکنی کاریا کثافت

 صحبت باهاش . وقتت سر اومده حسام گفتم دیدمتون که اولی بار .بود

 ثابت بهم هم دیشب دادی فریبش و زدی مخشو چطوری گفت بهم .کردم

 کثافت این با تا واینمیستم من !!حسین؟ البد هم فردا حسام االن .شد

 . بیرون کنن پرتت خونه از میکنم کاری .کنی خراب مارو زندگی کاریا

 توهین بهم رگباری همینجوری داشت حلما ...میخوره بهم ازت حالم

 فقط...بدم بهش نداشتم جوابی هیچ .میکرد خطاب هرزه یه منو میکردو

 ..میشه چی بفهمه حمید دایی رو اینا اگه که میکردم فکر این به داشتم

 حاال . بود داده پناه بهم .میکردم حس بیشتر کارمو عواقب داشتم حاال



 پسش پیشم اومد که دوم بار میتونستم .داشتم رابطه بزرگش پسر با من

 تو .صورت همین به بار هر و دادم اجازه بهش ترسیدن بهونه به .بزنم

 خدا فقط .برمیگشت کارش سر از داشت که دیدم رو مجید حین همین

 بشنوه نمیتونست مجید و میزد حرف آرومی به داشت حلما که شکر رو

 داغون منو داشت  مجید دیدن و حرفا این شنیدن فشار همزمان اما .

 چه تا که نمیدونستم دیدم رو حسام قیافه خونه تو برگشتیم وقتی .میکرد

 چرا خدایا کردی؟؟ ولم اینجوری چرا خدایا ...باشم متنفر ازش باید حد

  . ..بیانصافی خیلی خدایا نمیکنی؟؟ کمک لعنتی من به

 بی واقعا دفعه این بیرون زدم دبیرستان به زدن سر بهونه به فرداش

 همه انگار .نبرد جایی به منو غریزهای هدف هیچ .میرفتم راه هدف

 رو حلما همیشه .نبود کن ول هم لعنتی دلشوره .منه دل تو دنیا غمای

 منو میتونست تا دیشب اما .میومد بدم ازش .میدیدم پایینتری موجود

 آورده که شانسی تنها .بود عصبانی کاریام کثافت دست از .کرد تحقیر

 هم حلما از باید حاال .بود نگفته چیزی حمید دایی به که بود این بودم

 از باید زودی به شاید .بترسم باید هم حسام های نامردی از .میترسیدم

 بفهمه اگه .میترسم هم مجید از میکنم حس حتی .بترسم هم حسین

 تو رو عمرم هدیه اولین داشتم لیاقت اگه من . ندارم لیاقتشو من چی؟؟

 داشته دوست لیاقت من .شرایطی همچین تو اونم .نمیگرفتم سالگی 17

 توی اومدم که خودم به .ندارم رو مجید عشق لیاقت من .ندارم رو شدن

 روی نشستم رفتم .میکرد درد پام بودم رفته راه بس از .بودم پارک یه

 یه کنارم شدم متوجه دقیقه چند از بعد .بودم خودم دنیای تو . نیمکت

 بازی شطرنج باهم داشتن جوون پسر یه و پیرمرده یه .شطرنج میز



 حین در .بودم شده خیره شطرنج میز به دلیل و هدف بدون .میکردن

 کردن نگاه به بودم شده طلسم من اما .زدن حرف هم با کالمی چند بازی

 این توی چقدر نمیدونم .میگن چی که نمیکردم دقت .شطرنج میز به

 صدا منو داشت که بود پیرمرده . اومدم خودم به صدایی با .بودم حالت

 : میکرد

 خوبه؟؟؟؟ حالت دخترم....دخترم....دخترم •

 .نبود حواسم ببخشید خوبم . بله...ب...ب •

 !!پریده؟ رنگت ، دخترم مطمئنی •

 فشارم اما . برم شدم بلند) .نیست چیزیم آقا حاج ممنون •

 ( .نشستم دوباره و رفت گیج سرم . بود افتاده

 نیست خوب حالت نشو بلند دوما .نیستم آقا حاج من که اوال •

 ...بگیر میوه آب یه براش برو پاشو پارسا .دختر

 کلی هم امروز .بودم نخورده هیچی دیشب از .میرفت گیج خیلی سرم

 نگاه رو پارک فرش سنگ داشتم . پایین انداختم سرمو .بودم رفته راه

 همینجوری ساعت یه نزدیک :اومدم خودم به پسره صدای با .میکردم

 کمکت آبمیوه این افتاده فشارت .میکردی نگاه رو ما بازی داشتی ثابت

 سرش پشت از آفتاب نور باال گرفتم سرمو ...بگیرش .بشی بهتر میکنه

 شطرنج میز پشت هم وقتی .ببینم قیافشو خوب نمیداشت بهم میخورد



 رو آبمیوه لرزونم دستای با .شکلیه چه که بودم نکرده دقت اصال بود

 چیزی یه که بودن منتظر جفتشون .خوردم قلپ چند .گرفتم دستش از

 .میشد خوب داشت کم کم سرگیجم ... نه یا شده بهتر حالم بدونن که بگم

 اومد ایی دیگه مسن آقای یه حین همین تو   .مرسی ، شدم بهتر : گفتم

 رو همدیگر که مدتهاست بود معلوم داشتن که گرمی پزسی احوال از

 که کرد سوال منم مورد در .کرد پرسی احوال پارسا با .بودن ندیده

 ما از و زدن قدم شروع پیرمرده با .چیه جریان داد توضیح براش پارسا

 میخوای خوبی؟؟ مطمئنی پرسید دوباره . کنارم نشست پارسا .شدن جدا

 نگاه دقت با قیافشو میشد حاال سمتش چرخوندم سرمو دکتر؟؟ ببرمت

 چقدر .میبینم واقعادرست یا ببینم اینجوری بود شده باعث من حال . کنم

 بر اما خودم ،عین کشیده نه و گرد نه ،صورت خوشگله پسره این

 .داره خرمایی لخت موهای چه ، من مشکی موجدار موهای عکس

 .طرف یه چشماش طرف یه اینا ی همه سفیده چقدر صورتش پوست

 اصال ...جفتشونه از ترکیبی نه ؟؟ خاکستریه نه ؟؟ عسلیه چشماش آره

 !!! قشنگه چقدر اما .داد تشخیص دقیق نمیشه

 منو که بود طوری صداش تن دفعه این خوبی؟؟ : پرسید دوباره

 نگران و ناراحت باید االن من شده؟؟؟ چم من خدایا .کرد محصور

 این جادویی صدای تن و ظاهر جذب اینجوری حاال .باشم دیگه چیزای

 .شدم پسره

 .دادم زحمت بهتون .کرد بهترم آبمیوه همین .ممنونم...م...م •

  .شده دیرم برم



 که مشخصه . کن صبر دیگه دقیقه چند ... نکن عجله نه •

 ...برو بعد بشی خوب کامل بذار افتاده فشارت

 .میرم بعد میکنم صبر دیگه یکمی چشم ... مرسی •

 حس چقدر .کردم حس گشادم و کهنه شلوار و مانتو روی رو نگاهش

 و رنگ خوش جین شلوار یه .خودم با اون ظاهر مقایسه .بود بدی

 برابر چندین رو محشرش قیافه و تیپ زیبایی که بود تنش قرمز پیراهن

 کردم برانداز خودمو ناخواسته .گدام یه من کنه فکر شایدم حتی .میکرد

  .کنم نگاش نمیشد روم دیگه

 میکنه زندگی فرانسه ...بابامه آقا حاج گفتی بهش که اونی •

 رو اول روز چند . میرسه کاراش به ، ایران میاد بار یه ماه شیش هر

 قدم یکمی اینجا میایم روز هر . بگذرونه من با وقتشو کل داره دوست

 هم رو قدیمیش دوستای اینجا .میکنیم بازی شطرنج دست چند .میزنیم

 اطرافه؟؟؟ این خونت تو .میبینه

 از . شده دیرم برم من .اینجا از دوریم ، نه ... من...من •

 .خداحافظ .کنین تشکر تشکر باباتون

 همونجوری رو بودم اومده پیاده که رو راهی همه این نمیتونستم دیگه

 زندگیم هدیه اولین بهم .بودم مجید فکر به همش اتوبوس توی .برگردم

 از باید رو چی همه .شدم جدا ازش سریع و ساده تشکر یه با .داد رو

 کنم تمرکز باید سربازی کرده گم گورشو دیگه که حسام .کنم پاک ذهنم



 ندارم دوست دیگه . بخونم خوب رو درسم .کنم گوش مجید حرف به

 . کنم ناراحتش

 .کنم جبران و مجید کار چطور میکردم فکر داشتم خواب موقع شب

 از بازرگانی پیام مثل پارسا صدای و قیافه مجید به کردن فکر وسط

 دوست یعنی . پارک میان روز هر که گفت عمدا کنم فکر.میشد رد ذهنم

 .بخوابم فقط و نکنم فکر چیزی به بهتره اصال ببینه؟؟؟ منو بازم داره

 حلما هم انگار بیرون زدم خونه از ای بهونه یه به باز روز اون فردای

 کاری قدیما مثل دیگه.باشم بیرون اکثرا من که نمیاد بدشون اکرم هم و

 دستم از همچنان حلما .میکنم چیکار و میرم کجا که نداشتن کارم به

 رفتم .میکردم حس رو عصبانیتش و کینه وجود همه با .بود عصبانی

 سرسنگین .بود خبر با ما دوستی از کامل دیگه داداشش .مجید پیش

  .داره کارت فرشته بیا که زد صداش

 خوبی؟ ؟؟ نباشی خسته .سالم •

 چطوری؟ تو عالیم .باشی سالمت .سالم •

 برام که رو کادویی داشتم دیشب و دیروز کل .عالیم منم •

 نمیدونم .بود عمرم کل تو هدیه اولین این .میکردم نگاش رو گرفتی

 .مجید مرسی .کنم تشکر ازت باید چطوری



 این .نکردم کاری هیچ من .ایناست از بیشتر خیلی لیاقتت تو •

 داره کم کم راستی .بشی خسته دیگه که بدم بهت کادو اینقدر اولیشه،

 .بخونی حسابی رو درسات که بدی قول باید دفعه این .میشه مهر

 کارت سر برو .نگیرم پایین نمره میدم قول دفعه این . چشم •

 درمیاری، ریش داری راستی .میشه عصبانی داره کم کم داداشت .مجید

 .میاد بهت خیلی

 .خورد رو حرفش اما بگه چیزی یه اومد .خندید مردونش قیافه اون با

 میخواست !بگه؟ میخواست چی یعنی .سرکارش برگشت و کرد خدافظی

 خداحافظی از نمیگه؟؟بعد چرا ولی داره دوسم آره دارم؟؟؟ دوست بگه

 رفته دیروز که پارکی سمت به که دیدم واحد اتوبوس تو خودمو مجید با

 بازی شطرنج هم با داشتن بازم قبل سری مثل .میکرد حرکت بودم،

 صدای دقیقه چند از بعد .بود هم تماشاچی کلی دفعه این اما .میکردند

 بعد .باخته پدرش به پارسا که شدم متوجه ها صدا بین از .اومد هیاهو

 دارم و نشستم نیمکت همون روی که شد من متوجه پارسا دقیقه چند از

 نگاه با .بودن خنده و شوخی مشغول حسابی همشون .میکنم نگاش

 .من سمت اومد و شد جدا ازشون من روی شده زوم

 سالم •

 .شده باز روت و رنگ . بهتری خیلی امروز . سالم •



 رد داشتم . دادم زحمت بهتون سری اون ببخشید .مرسی •

 .کنم استراحت یکمی بیام گفتم میشدم

 و تر خوشگل چقدر .میکردم نگاه دقت با که حاال .زد خفیفی لبخند

 تیشرت یه و کتون شلوار یه .دیدم دفعه اون که اونیه از تر خوشتیب

 .مرتب چقدر .بود زده شونه قبل دفعه مثل موهاشم .بود کرده تنش آبی

 بزنیم؟؟ قدمی یه پارک دور باهم داری دوست •

 .باشه آهان...آهان......قدم •

 کنی؟؟؟ معرفی خودتو نمیخوای •

 اسمتون هم شما .است فرشته اسمم من ...چرا آره •

 .شدم متوجه زد صداتون باباتون .پارساست

 سالته؟ چند .قشنگه اما نمیخوره شیطونت قیافه به اسمت •

 چشه؟؟ من قیافه مگه شیطون؟؟ گفت من به چرا

 چی؟؟ شما . شده سالم 17 تازه •

 مردادی؟؟درسته؟؟ متولد . بزرگترم ازت سال 9 من •



 اصال قیافتون .میخوره جوونتر خیلی خیلی اما !!واقعا وااای •

  .اومدم دنیا به مرداد 2 من آره .باشه سالتون 26 نمیخوره

 بزرگتر و تر پخته خیلی هم تو قیافه . جوره یه هرکسی خب •

 .میخوره سنت از

 باختین؟؟ باباتون به •

 بلدی؟ شطرنج .باختم هم حسابی آره •

  .نیستم بلد اصال نه .کردین مراعاتشو کنم فکر •

 اون دیگه شده پیر پدرم .نبود ای منصفانه بازی حال هر به •

  .نداره رو گذشته حواس و هوش

 پیشش؟؟؟ نمیرین هم شما چرا خارجه پدرتون اگه راستی •

 شادش حدودا قیافه سوال این بعد .نشستیم و کردیم پیدا خالی نیمکت یه

 منم .کرد سکوت فقط .نگفت هیچی فکر تو رفت حسابی و شد عوض

 بود زده حرف باهام که قدر همین .نپرسم سوال دیگه که دادم ترجیح

 : گفت سکوت دقیقه چند از بعد .کردم ذوق کلی

  بدم؟؟ یاد شطرنج بهت داری دوست •



 .بود غافلگیرانه درخواستش

 و فکریه بازی شطرنج . نیستم بلد هیچی من آخه ؟؟؟ من به •

 .سخته خیلی

 یاد راحت بخوای اگه .باشی باهوشی دختره میخوره بهت •

 دیگه چیزای خیلی بهت .نیست فکری بازی یه فقط شطرنج .میگیری

 دفاع .میده یاد رو جنگیدن بهت .میده یاد رو بودن صبور .میده یاد

 یک هم و نفری یک هم .میده یاد رو کردن فکر .میده یاد رو کردن

 یعنی . .میده یاد رو برنامه با بردن و باختن بهت مهمتر همه از .ارتشی

 مثل .باختی برنامه با چون گرفتی، یاد چیزی یه بازم ببازی اگه حتی

 هات مهره شکل تو ضعف نقطه تا چند حرکت هر با میمونه زندگی یک

 میکنی، قربانی رو مهره داری بزرگتری هدف چون اما ، میاد وجود به

 از بهتری درک میتونی گرفتنش یاد با .بزرگتر خیلی هدف یک برای

  .باشی داشته زندگی

 میگه چی نمیشدم متوجه دقیق اینکه با . شدم پارسا جالب حرفای محو

 انداختم سرمو .آورد وجد به منو جذاب صدای تن این با شنیدنش اما

 بگیرم یاد دارم دوست خیلی گفتی شما که اینجوری : گفتم بهش و پایین

  .میشم مزاحمتون آخه اما

 منو فرشته : گفت بهم .اسم به البته کرد صدام . بودم فکر تو حسابی

  .باش اینجا ظهر از قبل جمعه دیگه هفته دو .کن نگاه



 من مگه شده؟؟؟ چم من خدایا افتادم مجید یاد خونه به برگشت راه تو

 قبول رو پیشنهادش چرا پارسا؟؟ پیش رفتم چرا پس نیستم مجید عاشق

  میکنم؟؟ چیکار خودم با دارم میکنم؟؟ چیکار مجید با دارم کردم؟

 اصال هم اکرم .نداد سالممو جواب اصال همیشه مثل حلما خونه اومدم

 از زجرآورتر بودنشون تفاوت بی حس این .نبودی یا بودی کجا نپرسید

 رو پارسالم مانتو و مقنعه باید .شد شروع مدرسه .بود کردناشون اذیت

 فشار بهم بیشتر وضعیت این خجالت میگذشت که سال هر .میپوشیدم

 به کامال دیگه برادرش .میدیدم رو مجید برگشت راه تو .آورد می

 بشین بیا میگفت نبود مجید که وقتایی حتی .بود کرده عادت ما دوستی

 مجید روحیه . شده بهتر شون رابطه انگاری .میشه پیداش مجید االن

 خبری فعال حسام از .خودم شرایط و میپرسید درسا شروع از .بود عالی

 *.نبود

 بلند .اتاق گوشه بود گذاشته رو شراب سینی سهیال .بود شده خشک دهنم

 پر هم رو سهیال جام خواستم خودم جام کردن پر بعد سمتش رفتم و شدم

 روی تاپش لپ صفحه .بذار آهنگ یه فقط نریز من برای :گفت که کنم

 بهش برگشتم .بخونه گذاشتم انریکه escape آلبوم کل . بود آهنگ فولدر

 یه . کاناپه به بود داده تکیه .بود پاش روی پاش همچنان . کردم نگاه

 آرومی به منم . سیگار کشیدن به کرد شروع .کرد روشن دیگه سیگار

 :گفت بهم سیگارش کشیدن با همزمان .رقصیدن موزیک با کردم شروع

 ندارم دوست .بشنوم میشم مشتاق بیشتر میکنی تعریف بیشتر هرچی

 .زیاده خیلی ساله 17 دختر یه ذهن برای پارسا ، حسام ، مجید  .بشه تموم



 از کدوم هیچ اگه . آمیزه محبت آغوش یه آرزوش تنها که دختری یه

 که میکنم درک خوب رو قسمت این نکنم درک کشیدی که رو سختیایی

  .میاره آدم به فشاری چه گرم آغوش یه به نیاز گاهی

 :قبل ساعت 72*

 کردی؟؟ مرور رو چی همه -

 خراب . هست حواسم .نباش ات نقشه نگران ..... بار هزار آره -

 .نمیکنم

  .نیستم نقشه نگران فقط من -

 کنم باور میخوای یعنی پارسا هستی؟ منم نگران بگی میخوای چیه، -

 برات کسی دنیا این تو و داری رو کسی برای شدن نگران توانایی

  مهمه؟؟؟

 کردم که کارایی تمام میدونی خودتم . رو بحث این کن تموم . فرشته -

 .بود خودت کردن آماده برای

 .... بعد هرزه یه به کردی تبدیل منو  ... گفتی بار صد آره -

  *بعد ساعت 72



 من به رو .بودم رقصیده کمی منم و بود شده تموم سیگارش که سهیال

  .بشنوم ادامشو دارم دوست خب :گفت و کرد

 پارک .بود شده شروع پاییز خنکی . قرار سر رفتم بعد هفته دو *

 تو کالغا صدای .میشدن زرد داشتن توک و تک که برگایی .بود خلوت

 تا گذشت دقیقه چند .داشتم دوست رو صدا این چقدر .بود پیچیده پارک

 .جدید لباس و تیپ یه با بازم . اومد پارسا اینکه

 خوبی؟؟ .اومدم دیر که ببخشید. فرشته سالم •

  .خوبی شما ممنون مرسی، .میکنم خواهش .سالم •

 بهت که قولی به میکنم فرصت حاال رفته پدرم .خوبم منم •

  .کنم عمل دادم

 .همیشه باشن سالمت پدرتون ..ایشا •

 پهن .درآورد  بود سفره مثل که شطرنج صفحه یه همراهش کیف تو از

 سیمانی رفته رو و رنگ صفحه از قشنگتر خیلی .شطرنج میز رو کرد

 به رو بشینم برم که خواست ازم و چید رو ها مهره .بود میز خود

 میکردم فکر .گفتن رو مهره اسم و دادن توضیح به کرد شروع .روش

 بیشتر چی هر ولی کردم پیدا شطرنج به عالقه پارسا دیدن خاطر به فقط

 بیشتر خودمم .میکردم درک بیشتر رو حرفاش اون معنی .میداد توضیح



 و کرد قبول اونم بیام؟؟ عصرا میتونم گفتم بهش .شدم مند عالقه

  .زوج روزهای عصرهای شد قرارمون

 خودمو از میشد فرصت وقت هر اما نمیگفت خودش از هیچی اون

 کردن تعریف .میکردم تعریف براش اشتیاق با منم.میپرسید زندگیم

 .میشد احساساتی نه و میشد عصبانی نه .داشت خوبی حس پارسا برای

 نگفتم البته .داشتم نیاز من که چیزی همون دقیقا .بود محض شنونده یه

 تو کارش محل و ماست همسایه گفتم فقط .دارم خاصی حس مجید به که

  .نگفتم هیچی بود کرده باهام هم حسام که کاری از . منه مدرسه مسیر

 هم با و بیرون برد منو هم بار یه حتی . مجید پیش میرفتم ها جمعه

 با بودن و میبرد باال رو قلبم ضربان مجید با بودن .خوردیم ساندویچ

  *.بگذرم نمیتونستم کدوم هیچ از .میبرد باال رو هیجانم پارسا

 .بودم نخورده هیچی صبح از . گشنمه فهمید سهیال شکمم وقور قار از

 یادم شدم گذشتت شنیدن محو بس از شده گشنت عزیزم آخی :گفت بهم

 روی نشستیم و پایین رفتیم هم با .بیارن غذا بزنم زنگ برم من .رفت

 میز رو گذاشت و گرفت رو غذا . بیارن غذا که زد زنگ سهیال . کاناپه

  .کنارم نشست و عسلی

 مجید جمالت و حرفا تو بیشتر "ما" کلمه گذشت می بیشتر چی هر *

 رویاهاش از .میدید هم با منو و خودش آینده مجید .میشد استفاده

 بزنه مکانیکی تنهایی خودش برای روزی یه میخواد اینکه از .میگفت



 که میشنیدم وقتی .داشتم حضور منم رویاهاش همه تو .بشه مستقل و

 ذوق بسازه من خاطر به میخواد آیندشو که هستم مهم براش اینقدر

 تو اون حضور از منم حتی .گفتم می رویاهام از براش منم .میکردم

 .بودیم شده ساخته هم برای مجید منو .گفتم می ، خودم زندگی و آینده

 دومون هر که بود ساندویچی یه ما اصلی پاتوق .میشناختیم کامل همو

 و حمید دایی به .بود آینده مورد در ما حرفای اکثر .میخوردیم همبرگر

 .کردم نام ثبت شطرنج کالس زوج روزهای عصر که بودم گفته مجید

 کجا از رو  کالس پول که گفت داییم بار یه . تختی چهارراه طرفای

  .برام مجانیه ، دوستمه بابای استادش گفتم بهش که آوردی

 که میگفتم خودم پیش .میشد بیشتر پارسا منو بین رابطه دیگه طرف از

 یادگیری بهونه به فعال .گذراست رابطه این و نمیخوریم بهم اصال ما

 بیشتر نبودم عاشقش .میشه تموم هم آخرش و میبینیم همو شطرنج

 بودم نکرده اش تجربه وقت هیچ که دوستی نوع یه .بود دوست یه برام

 .بودیم شده زمستون سرمای وارد .بودم شده وابسته بهش شدت به و

 امروز بگم پارسا به که قرار سر رفتم فقط . بود اومده سنگینی برف

 تو نمیشه دیگه :گفت بزنم حرفی اینکه از قبل .کنیم کار شطرنج نمیشه

 کار اونجا ، من خونه میریم امروز .شه تموم سرما تا حداقل .بود پارک

 میریم : گفت قاطع دیگه بار یه اما .نمیشم مزاحم گفتم بهش .میکنیم

  . من خونه

 نگاه ماشینشو داشتم پدیدا ندید این مثل .داشت باحالی ماشین چه

 اولین .شدن پخش به شد شروع آهنگ یه افتادیم راه که همین .میکردم



 همچنان شدیم، که خونه وارد .میدادم گوش خارجی آهنگ که بود بار

 پارسا که میزدم حدس .بود محشر چی همه .میشدم سورپرایز داشتم

 نشسته دیدم اومدم خودم به لحظه یه .حد این تا نه ولی باشه پولدار

 . شد بلند .ببخشید گفتم بهش .میکنه نگاه منو داره و کاناپه روی

 حسابی .هال گوشه نفره هشت میز رو کرد پهن رو شطرنج صفحه

 های وضعیت برام .بودیم ترکیبی حرکات تمرین تو .بودم کرده پیشرفت

 میومدم بر پسش از همیشه .میدادم ادامش باید من و میچید معما شبیه

 که بودم مردد و داشتم خوب حرکت تا سه .بود سخت خیلی ایندفعه ولی

 .کن انتخاب رو یکیش ؟؟؟ داری تردید چرا :گفت بهم . بهتره کدوم

 بهتره کدومش نمیدونم :گفتم و کردم نگاه بهش .بود جوری یه لحنش

 تحویلم رو همیشگی خفیف لبخندای همون .نظرم به یکیه همش نتیجه

 انجام برام رو حرکت تا سه هر و خودش سمت برگردوند رو صفحه .داد

 دو .بود درست یکیش فقط ، میکردم فکر اشتباه من .کرد آنالیز و داد

 همینجوری .نداشتن ای نتیجه اما بودن درست ظاهر در دیگه تای

 درست فکر ، درست انتخاب :گفت بهم . میکردم نگاه صفحه به داشتم

 راحتی کار کردن انتخاب رو بهترین ها گزینه بین همیشه .میخواد

 معما و گفتین که شما خب : گفتم و خندیدم چیه؟؟ تو انتخاب حاال .نیست

 دیگه بار یه . درآورد سیگار بسته یه چرمش کاپشن جیب تو از .شد حل

 :گفت بهم .کرد روشن و برداشت سیگار یه .بود کشیده سیگار جلوم هم

 خیلی .شد خشک لبام رو لبخند مجید؟؟؟؟ یا حسام ، زندگیته تو منظورم

 صحبتام از اگه :گفتم بهش .باشم مسلط خودم به کردم سعی .خوردم جا

 اشتباه که بگم باید دارم دوست رو دوتاشون که کردین استنباط اینطور

 حسام از ولی باشم داشته دوست رو مجید شاید .پارسا اقا کردین



 .نکردم استنباط رو هیچی من :گفت بود، لباش رو لبخند هنوز .متنفرم

 تو .کردی تعریف دقیق و کامل .کردی تعریف رو چی همه خودت تو

 رو تا دو این از یکی تو از جمله هر .متنفری حسام از و مجیدی عاشق

 باعث مهم مورد یه همیشه .هستن هم عین تنفر و عشق .میکنه تعریف

 میاره وجود به رو اینا که شخصی این .بیان وجود به تا دو این میشه

 خبر چی همه از انگار میزد حرف داشت جور یه .باشه مهمی آدم باید

 حسام اون :گفتم بهش و شدم عصبی .بودم فشار تحت حرفاش از .داره

 چرا پس :گفت و شد تر غلیظ لبخندش .نداره برام اهمیتی هیچ عوضی

 مادرت بدبختیت اصلی عامل نگفتی میاری؟؟؟مگه رو اسمش اینقدر

 رو حسام اسم فقط چرا پس میکنن؟؟ اذیتت همشون نگفتی هست؟؟مگه

 مخفی رو چی شماست؟؟ بین دقیقا متنفری؟؟؟چی اون از و میاری

 کم باالخره اینکه تا داشت ادامه اینقدر مکالمه کشاکش این میکنی؟؟

 خودکشی اصلی علت .گفتم براش رو چی همه .کردم گریه و آوردم

 هستم مجید عاشق گفتم بهش .بود کرده باهام حسام که کارایی تا مادرم

 .باشم همراهش آینده تو که دادم قول مجید به مستقیم غیر جورایی یه و

 خیلی رستوران یه به برد منو برگشتن موقع . نگفت بهم چیزی دیگه

 .نداشتم خوشایندی احساس ظاهرم و تیپ این با همچنان .مجلل و شیک

 تو پارسا مثل یکی که این از میکردم، سبکی احساس هم طرفی از

 .بودم نکرده کس هیچ با که کنم دالیی و درد باهاش میتونم و زندگیمه

 حال متوجه .کنارم بشین بیا گفت که روش روبه بشینم برم میخواستم

 .هاش شونه به دادم تکیه رو سرم منم گرفت رو دستم .شد خرابم

 آشنا پارسا با اگه که هستم مطمئن که میکردم تجربه داشتم رو لحظاتی

 لحظه پارسا و مجید با من صمیمیت .کنم تجربه نمیتونستم ، بودم نشده



 میخواستم باری چند .میشد بیشتر و بیشتر موازی صورت به لحظه به

 تا که فهموند بهم مستقیم غیر .نمیخواست اون اما بگیرم رو مجید دست

 اجازه و میگرفت دستمو پارسا اما .بزنیم دست بهم نباید نکنیم عقد

 شطرنج گیری یاد این کاش .باشم آروم کنارش در رو لحظاتی تا میداد

 ...نشه تموم وقت هیچ

 هم شب 12 از ساعت .بود کرده دیر حمید دایی ...بود گذشته عید

 این .نشد ازش خبری فرداشم تا .بودیم شده دلواپس همه .بود گذشته

 فهمید اینکه تا .گشت جارو همه اکرم ... بیمارستان اون ... بیمارستان

 رو حمید دایی میکردم فکر همیشه .کرده فوت و کرده تصادف دایی

 اکرم رفتارای .داشتم دوسش که فهمیدم مرد که وقتی اما .ندارم دوست

 داشته تاثیر چقدر داییم وجود که کرد ثابت بهم داییم فوت از بعد حلما و

 که داشت اعتقاد .بود ناراحت داییم فوت از هم مجید .نداشتم خبر و

 بهم زودی به و داره تصمیمایی یه گفت .باشم اونجا نیست درست دیگه

 از بهتر اما دادم سختی به امتحانارو .خرداد اواخر به رسیدیم .میگه

  .بود پارسال

 نگاه بهم پارسا .بودیم دیده همو اول بار که نیمکتی همون رو درست

 اعالم از اخطارش نوع .بگه مهم خیلی مطلب یه میخواد که وگفت کرد

 .لرزوند رو دلم ته بگه میخواد رو مهم مطلب اینکه کردن

 یه من نظر از االن تو .کردم عمل دادم که قولی به من فرشته •

 و بشی مسابقات وارد بری میتونی . هستی ای حرفه نیمه باز شطرنج



 برای دلیلی دیگه .بشی ای حرفه باز شطرنج یه به تبدیل زمان مرور به

 .نداره وجود مالقاتمون ادامه

 .االن نه و شکل این به نه اما میکردم رو جدایی این بینی پیش همیشه 

  .گرفت رو وجودم توی ای کننده نابود غم حس .خورد ذوقم تو حسابی

  دیگه؟؟ کم یه فقط باشیم؟؟؟ هم با دیگه مدت یه فقط میشه •

 ...نمیشه دیگه یکم...نمیشه فرشته نه •

 من میدونی منو شرایط ...خواهشا نباش انصاف بی اینقدر •

 خواهش .نه االن میکنم خواهش .زدن حرف برای دارم رو تو فقط

 ...پارسا میکنم

 جمع چشمام تو که اشکایی متوجه .زد زل بهم کرد روشن سیگار یه

  .شد بود، شده

 پیشنهاد یه ، سخته برات من جدایی اگه . فرشته نکن گریه •

 من با و من پیش بیای و جدابشی خودت زندگی از کال اینکه .دارم

 و شناسنامه .میشه تموم سالت 18 دیگه ماه یک حدود .کنی زندگی

 با بقیش . برمیداری رو بود شده داده داییت به که رو حضانتت ی برگه

 .من پیش میای و میشی جدا زندگی اون از همیشه برای .من



 میداد؟؟ ازدواج پیشنهاد داشت یعنی .شدم شوکه پیشنهادش این از

 :داد ادامه و نذاشت که چیه حرفا این از منظورت که بگم اومدم

 نجاته پیشنهاد یه این .فرشته نیست ازدواج پیشنهاد یه این •

 بهت من .میدم واقعی زندگی یه بهت من .آدما اون از و زندگی اون از

 آخر تا که میکنم کاری .میدم بهت بخوای چی هر .میدم اعتبار و آینده

 و باشه خودت اختیار به میگیری که تصمیمی هر و باشی مستقل عمرت

 رو مجید همیشه برای باید اینکه اول .داره شرط تا سه فقط اجبار نه

 و کنی زندگی میگم من که ای شیوه به باید اینکه دوم .کنی فراموش

 روز .بکن فکراتو خوب.  .کنی جبران رو من لطف این باید اینکه سوم

 اگه میبرمت اینجا از همیشه برای که بودی اگه اینجا، میام تولدت

  .ماست دیدار آخرین این نبودی

 خدافظی ازم . بکنم فکرامو خوب که کرد تاکید و بدم ادامه نذاشت دیگه

 .میشد سرازیر بیشتر منم اشکای .میشد دور بیشتر هرچی .رفت و کرد

 .باشه سخت اینقدر نمیکردم فکر اما میشیم جدا هم از روز یه میدونستم

 به .بودم کرده عادت باهاش کردن دل و درد به .بودم کرده عادت بهش

 کرده عادت دوست یه عنوان به وجودش به . هاش شونه و گرم دستای

 مجید دوری طاقت خودم نه . کنم رها رو مجید میتونستم چطور .بودم

 همون .میدادم رو بزرگی خیانت همچین اجازه خودم به نه و داشتم رو

 .بود ما مالقات آخرین این من نظر از لحظه



 برام .گفتم مجید برای برای که اینقدر .بود ممکن غیر خونه جو تحمل

 .بزنم ساندویچم از هم گاز یه نکشید میلم .میشه عصبانی که نبود مهم

 یه گفتم بهت یادته :گفت بهم کنار گذاشت رو خودش ساندویچ مجید

 حتی گرفتم یاد مکانیکی از رو چی همه من دارم؟؟ خودمون برای نقشه

 تو و من .میریم اینجا از ، نیست مهم برام بابامم دیگه.داداشم از بیشتر

 کرایه مغازه یه با کوچیک خونه یه .میکنیم ازدواج .میکنیم عقد باهم

 میشم .کنم بیشرفت بیشتر روز هر بتونم که میکنم کار اینقدر .میکنیم

 نگران . خونه خانوم میشی هم تو .خودمه برای کال درآمدم .خودم آقای

 میکنم جور شده هم سنگ زیر از رو هاش هزینه نباش، تحصیلتم ادامه

. 

 کنیم؟؟ عقد میشه بود؟؟ شدنی واقعا یعنی .داشت شیرینی رویای چه

 واقعا نکنه؟؟ اذیتم کسی دیگه نکنم؟؟ زندگی ترس با دیگه

 دفعه این اما .میشدیم جدا هم از خیابون سر همیشه میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 صدای با شیم جدا هم از خواستیم وقتی .رفتیم راه هم با مغازه دم تا

 بابام :گفت طلبکارانه حالت به . سمتش به برگشت جفتمون سر حسام

 که غلطی هر و شدی صاحاب بی کنی فکر که نمردم من هنوز اما مرده

 به صورت باهاش و حسام سمت رفت مجید !!بکنی میتونی ، خواستی

 از صاحابشی؟؟ بگی میخوای االن تو یعنی :گفت بهش .شد صورت

 که بینشون برم و بجنبم خودم به اومدم تا .میکردم سکته داشتم ترس

 درسته مجید . بودن شده درگیر حسابی و بود شده دیر نشن، درگیر

 زبر از حسامو که کردم خودمو سعی همه .بود قوی خیلی اما کوچیکتره

 ...کن بس ...مجید کن بس که میزدم جیغ .بدم نجات مجید لگدای و مشت



 از تا چند و خوردم حسام از تا چند .نمیزد کتکم اکرم که بود وقت خیلی

 که بود بس حسام اول گوشی تو .کنم فکر زد چندتایی هم حلما .اکرم

 نثارم که بود فحش .بودم کرده دماغ خون . بره گیج سرم حسابی

 میمونی همینجا .بری نداری حق دیگه هم مدرسه :گفت اکرم .میکردن

 چون بشینم میترسیدم .بودن شده خسته من زدن کتک از .بپوسی تا

 یه حسین .صورتم تو بخوره میترسیدم .میزد لگد مهابا بی حسام

 که بود کسی تنها انگار . کنم پاک رو بینیم خون که بهم داد دستمال

 مچ حسام .بود سوخته برام دلش یکمم تازه .نداشت منو زدن کتک قصد

 کجا گفت حلما .حیاط سمت به میبرد داشت منو . گرفت منو دست

 خوردن کتک از که بود وقت خیلی .دارم کارش داد جواب که میبریش

 گوشی تو باز که گرفتم صورتم جلوی ناخواسته دستمو .نمیترسیدم

 چیکارم ببینه بود اومده که حسین سر حیاط وسط کرد پرتم .نخورم

  .تو گمشه بره زد داد داره،

 اذیتت قشنگ نمیذاشت که کسی تنها فرشته کن گوش خوب •

 ادبت خودم منه دست اختیارت االن .نیست دیگه االن که بود بابام کنیم

 ساده خوردن کتک یه به ببینمت پسره اون طرف دیگه بار یه .میکنم

 سرت بالیی هم کردم چیکار باهات که میگم پسره به هم . نمیشه تموم

 میمونی حیاط همین تو هم امشب .نیاد سمتت پسری هیچ دیگه که میارم

  .بشی آدم قشنگ تا

 باری اولین .میکردم مرگ آرزوی که بود باری اولین حیاط تو اونشب

 دنیا از . بودم متنفر آدما همه از .باشم زنده نداشتم دوست دیگه که بود



 مچاله خودمو کثیفش سکوی روی حموم رختکن تو رفتم .بودم متنفر

 و تر ترسناک روز هر که میموندم اینا پیش عمر آخر تا باید .کردم

 چیکار من با که بگه مجید به اگه برم؟ مجید با باید میشدن؟؟ تر بیرحم

 نیست معلوم بازم ببینه منو داغون قیافه مجید اگه االن همین چی؟ کرده

 بکنه هم قبول اگه بکنه؟؟ ازدواج من با بازم حاضره اصال ...بشه چی

 اینقدر که آدمی ...نه یا بیاد کنار باهاش بتونه که نیست معلوم بعدا

 بفهمه اگه اون... نه ، بگیره دستمو بشه محرم تا نیست حاضر و مقیده

 اونم کنه؟؟؟ حمایت من از میتونه چقدر مجید اصال ...نمیخواد منو دیگه

 ....سالشه 18 همش

 میتونستم و نبود هیچکس .بود خونه گشتن برای موقع بهترین ظهر

 اون من . نکردم پیدا چیزی گشتم هرچی .بگردم رو جا همه قشنگ

 داشت الزم مدرک مدرسه وقت هر .ندیدم وقت هیچ رو لعنتی شناسنامه

 میذارن؟؟؟ کجا رو مدارک یعنی .براشون میاورد خودش حمید دایی

 مهم برام شده خراب این به گردم بر دیگه وقت هیچ نبود قرار چون

 رو اتاق تو دیواری کمد داشتم .میریزم بهم رو جا همه دارم که نبود

 داری پرسید تعجب با .اومدم خودم به حسین صدای با که میگشتم

 گفتم بهش .شد راحتتر خیالم یکمی تنهاست دیدم وقتی میکنی؟؟؟ چیکار

 همینو مگه .برم همیشه برای . برم میخوام .میگردم شناسنامه دنبال

 سریع .میگم مامان به میرم االن : گفت .کرد نگام تردید نمیخوای؟؟با

 جون، حسین :گفتم بهش .گرفتم رو دستش .زدم زانو جلوش رفتم

 اگه میکنم خواهش ازت .میرم هم شناسنامه بدون من بری اگه عزیزم

 .کرد نگاه بهم ثانیه چند...میکنم خواهش ...بگو بهم میدونی جاشو



 توش اکرم که کابینتایی از یکی .آشپزخونه سمت رفت ، کرد ول دستمو

 .اینجاست ما همه مدارک :گفت .داد نشونم رو میذاشت خشکبار

 وسیله هیچ کردم حساب هرچی .برداشتم رو حضانت برگه و شناسنامه

 واقعا :گفت حسین که بودم در دم .ببرم خودم با بخوام که نداشتم ای

 شده جمع حسین چشمای تو اشک که نمیشد باورم !!!میری؟؟؟ داری

 برای  .باشم داشته اهمیت ای ذره براش من اصال که نمیشد باورم .بود

 اون درسته.شد زنده چشام جلو حسین خودمو خاطرات تمام لحظه یک

 من که بود باری اولین امروز اما میکرد اذیت حسام و حلما تحریک با

 یاد .بودم مهربون باهاش که بود باری اولین . جون حسین گفتم بهش

 حسابش آدم وقت هیچ که اومد یادم .افتادم باهاش تندم رفتارای همه

 از چون میکردم، خالی حسین سر بقیه از حرصمو وقتا خیلی .نکردم

 ساخته هیوال یه من از زندگی . بودم هیوال یه من .بود کوچیکتر بقیه

 به رو نگاهم آخرین . نداشتم رو بهش کردن نگاه طاقت دیگه .بود

 با بود شده درست برام خوب خاطره یه باالخره .کردم حمید دایی خونه

  .کردم حسین به رو نگاه آخرین خداحافظ کلمه یک

 جدی اینقدر .دارم کارت گفتم بهش .بود ماشین یه رو کار مشغول مجید

 کبوده؟؟ صورتت چرا کجایی؟؟ معلومه : گفت و کرد ول کارشو که گفتم

 آمپر همینجوری دادن؟؟؟ تولد هدیه بهت اینجوری ...کثافتا ای

 دارم من .بزنم حرفمو کن صبر ...مجید کن بس :گفتم که بود چسبونده

 خودمو آشنایی خالصه .کنم خدافظی همه از باید .میرم همیشه برای

 چهرش از .پارسا پیشنهاد نهایتا و کردم تعریف براش رو پارسا

 کرده هنگ .کنه درک نمیتونه رو میشنوه داره که چیزایی بود مشخص



 که ندادم مهلت بهش .میکرد نگاه منو داشت بهت با همینطوری .بود

 باید . بزنم تر محکم رو بعدی ضربه باید شوکه تو که هنوز . بزنه حرف

 برای رو تو وقت هیچ من : گفتم بهش . بشه متنفر من از که کنم کاری

 .برادر و خواهر دوتا مثل ، شدیم بزرگ هم با ما .نداشتم دوست ازدواج

 ریسک نمیتونیم .نمیشه برآورده زودی این به داری تو که رویاهایی

 تا شاید که شانسی .بزرگه شانسه ،یه موقعیته یه من برای پارسا .کنیم

 من . دارم دوست برادر یه مثل رو تو من .نیاد گیرم دیگه عمرم آخر

 داده بهم پیش سال یک دقیقا که رو طالیی پالک .مجید نیستم عاشقت

 میکنم خوشبختی آرزوی برات :گفتم بهش . کاپوت رو گذاشتم رو بود

 چشماش .شد سبز جلوم که شدم دور مغازه از قدم چند .خداحافظ .مجید

 اینم ، حسین از اون .میومد در ام سینه از داشت قلبم .بود اشک از پر

 دوست منو فرشته؟؟؟؟ میکنی چیکار داری :گفت بغض با .مجید از

 معلوم کجا از !!!!میکنی اعتماد غریبه یه به داری ولی درست نداری

 گریه که کردم رو خودم سعی همه نکنه؟؟؟ تر جهنم رو زندگیت اون که

 بشه هم بدتر اگه حتی ...میشه چی نیست مهم برام :گفتم بهش .نکنم

 تو .بخورم رو زندگیم شانس تنها کردن رد حسرت عمر یه نمیخوام

 گریش دیگه مجید .هستی مکانیکی شاگرد یه تو مجید، نداری هیچی

 .میگیری تصمیم و میزنی حرف احساسی داری فرشته :گفت .بود گرفته

 رو تو .نکنی عجله میکنم خواهش ازت فشاری تحت .کردن اذیتت اونا

 برای باشم؟؟ زنده چی برای من بری، اگه تو .کن صبر دیگه یکم خدا

 همو هامون خونه در جلوی که روزی اون از کنم؟؟ زندگی دیگه چی

 نمیتونه سال همه این فرشته منی عاشق تو .شد عوض برام دنیا ، دیدیم

 بتونم که کردم انداز پس اینقدر .میریم االن همین بیا !!!باشه دروغ



 خواهش ازت . کنم جمع وسایالمو میرم من مغازه تو وایستا .کنم شروع

 هاش گریه دیدن طاقت .میدیدم رو مجید گریه که بود بار اولین .میکنم

 میرم من باش جا همین :گفت و مغازه تو برگردوند منو .نداشتم رو

 از زودتر .میریم امروز همین . میارم مدرک و وسیله سری یه خونه

 نشستن . فرشته میریم امروز همین .نیست مشکلی اما ریزیمه برنامه

 از پر هنوز چشماش دونست تصمیمش تایید نشونه رو صندلی رو من

 تا بشین که کرد تاکید بار چند .نشست لباش رو لبخند اما .بود اشک

  .بیام

 حتی نمیداد اجازه گریه هقه هق .بودم پارسا جلوی گریون چشمای با

 کل .دادم بهش رو حضانت برگه و شناسنامه .بدم رو سالمش جواب

 چهره یادآوری .کردم تعریف براش رو چی همه گریه با ، خونه تا مسیر

 من کرد فکر اینکه از ، نشست لباش رو گریه حین که لبخندی ، مجید

 . بود کرده سکوت پارسا .کرد تیکه تیکه رو ،قلبم بمونم باهاش میخوام

 که کردم گریه اینقدر .شدم مچاله .کشیدم دراز کاناپه رو .نمیگفت هیچی

 بود روشن که آشپزخونه از غیر شدم بیدار خواب از وقتی .برد خوابم

 سمت رفتم و شدم بلند .میترکید داشت سرم .بود تاریک خونه بقیه

 یه با عجیب شیشه یه و صندلی رو بود نشسته پارسا .اشپزخونه

 لباس .بوده مشروب شیشه فهمیدم بعدا که بود جلوش کوچیک استکان

 بهم و باال آورد رو سرش . نشستم جلوش رفتم .بود تنش ای خونه تو

 خوب حالش کردم حس .بودن شده قرمز یکمی چشماش .کرد نگاه

 از . کشید سر رو استکانش پارسا؟؟؟ خوبه حالت گفتم بهش .نیست

 جلوم گذاشت برداشت، استامپ یه و خودکار یه و برگه تا چند میز کنار



 تومان، میلیارد 10 میشه مجموعش .هستن سفته اینا :گفت و

 و چیه سفته که میدونستم اینکه با .بزن انگشت اثر و کن امضاشون

 پارسا؟؟؟ چیه اینا که پرسیدم ازش اما چیه کردنشون امضا نتیجه

 تا سه اون اجرای ضمانت اینا :گفت و موهاش رو کشید رو دستش

 من .نیست کار در ای سواستفاده نترس .گذاشتم برات که هستن شرطی

 برات رو دادم قول بهت که ای زندگی .نمیزنم قولم زیر وقت هیچ

 اما منی حمایت تحت ، پارک تو گذاشتی پاتو که ای لحظه از .میسازم

 عمق .بود عاشقت چقدر مجید که میدونیم جفتمون .دارم ضمانت به نیاز

 حسام اگه .نیومد بدت هم حسام تهدید از .فرشته کن نگاه رو وجودت

 تحقیر بوی حرفاش بود؟؟؟ مجید انتخابت بازم نداشتی ای بهونه و نبود

 که بدم رو جوابش میخواستم ، شدم عصبی .میداد سرکوفت بوی .میداد

 .کردی خیانت بگم که نگفتم رو اینا فرشته کن صبر :داد ادامه و نذاشت

 منم میشنوی من از که هست هم باری آخرین .بزنم سرت تو که نگفتم

 از بیشتر .شناختم رو تو مجید از بیشتر که بسا چه اومده، خوشم ازت

 و استعدادات از زندگیت تو آدمی هر از بیشتر .دارم خبر درونت

 .بودی ننشسته جلوم االن ، نبود اینجوری اگه . دارم خبر تواناییات

 قربانی رو مجید حیاتت ادامه برای باید تو.فرشته بود عاقالنه تو تصمیم

 که میدونیم جفتمون .فرشته خاموشی فشان آتش کوه یه تو .میکردی

 که نمیگم اینم . نبود کار در اجباری سروقتت اومد حسام که بعدی شبای

 فرق دقیقا منطق این .داشتی حق کامال برعکس اتفاقا ، مقصری تو بگم

 قابل غیر اش نتیجه و نبود منطقی اصال مجید تصمیم .مجیده منو بین

 کوه این کنترل ضمانت من به و کن امضا رو اینا .بود بینی پیش

 انجام برات که کاری ثمره قراره که وقتی نمیخوام .بده رو آتشفشان



 و گرفت دستامو .بخوری لیز دستم از بکنی جبران برام و ببینم رو دادم

 . کردم انتخاب رو تو من فرشته :گفت و شد خیره چشمام تو .داد فشار

 های بهونه به میتونستم . بده ضمانت بهم و کن انتخاب رو من هم تو

 .میگم رو علتش بهت صادقانه دارم اما بگیرم امضا ازت الکی

 یه خودش پارسا پیش بودنم همینجا .کن اعتماد بهم و کن امضاشون

 بهم .بود بزرگ تغییر یه .بود بزرگ انتخاب یه . بود بزرگ ریسک

 رو جدید زندگی یه قول اما نمیخواد ازدواج برای منو بودکه گفته علنی

 . نکنم رهاش مجید مثل که میخواست ضمانت هم حاال .بود داده بهم

 بشه؟؟ میتونه مگه بدترم این از .بود جهنم االنشم همین تا من زندگی

  *.نامعلوم سرنوشت به سپردم رو خودم و کردم امضا هارو برگه

 چقدر که بود مشخص چهرش از ، من رو بود شده زوم سهیال چشمای

 کردن جمع به کردم شروع و شدم بلند .شده من سرگذشت شنیدن غرق

 رو عسلی میز .بود فکر تو همینجوری سهیال برگشتم، .شام ظرفای

 های قالیچه چقدر گفتم سهیال به .کشیدم دراز قالیچه روی و کنار گذاشتم

 .بکشه دراز روشون ها ساعت همینجوری داره دوست آدم .نرمه شما

 بود صداش تو که خاصی هیجان با دقیقه چند از بعد .بود زده زل بهم

 رو مجید کردی؟؟ اعتماد پارسا به کردی؟؟؟ رو کار این واقعا :گفت

 یا ببره رو ابروت حسام که بود این بهونت واقعا کردی؟؟ ولش واقعا

 ؟؟؟ کجاست مجید االن کرد؟؟؟ ات وسوسه پارسا بهتر خیلی شرایط

 و زدم لبخند بهش میکنی؟؟ زندگی کی با اصال کجاست؟؟؟ پارسا

 کسی با دیگه تنهام که االن گفتم بهش .بود بینی پیش قابل برام کنجکاویش

 نیاز کسی به دیگه . میخونم درس هم و میکنم کار هم .نمیکنم زندگی



 خسته خیلی .بگم بعدا بقیشو میشه اگه جون سهیال .خودم خودممو . ندارم

 : گفت و زد بهم لبخندی .کمکم برم من .دیگه شده هم شب آخر ، شدم

 گفتم ، بمون همینجا داری دوست اگه امشبم .بعدا برای باشه بقیش باشه

 خسته خیلی خیلی سهیال ممنون :گفتم بهش .نمیاد ظهر فردا تا مهران که

 دیر این برای خوابگاه نگهبان این به بس از . خوابگاه برم میخوام .ام

 راحت خیال با میخوام .نمونده چیزی برام دیگه که دادم رشوه رفتنام

 روز رویاییترین .امروز گذشت خوش بهم چقدر نمیدونی .بخوابم بگیرم

 موقع .پوشیدم لباسامو و شدم بلند .نمیکنم فراموش وقت هیچ .بود زتدگیم

  .گرفت آژانس برام برگشتن

 نازنین و فهیمه ها هفته آخر اکثر مثل .بود بیدار وحیده شدم اتاق وارد

 .نداشتم زدن حرف نای بودم کرده تحمل که فشاری و خستگی از .نبودن

 . آره که کردم تایید سرم با رفت؟؟؟ پیش خوب چی همه پرسید وحیده

 طبق چی همه که دادم پیام پارسا به و برداشتم تخت زیر از گوشیمو

 االن .میگم و میزنم زنگ بهت فردا رو بیشتر جزییات .رفت پیش برنامه

 . نداشتم کردن عوض لباس حال .درآوردم رو سویشرتم و مانتو .ام خسته

 رو موهام و پیشم اومد وحیده .کشیدم دراز همونجوری تخت رو رفتم

 خستگی این میتونستم که بود مرهمی تنها دستاش نوازش .کرد نوازش

 سهیال برای که زندگیم قصه بقیه انگار .برد نمی خوابم.کنم تحمل رو

 .تکرار به کرد شروع ذهنم تو ناخواسته بودم گفته

 یه همراه .بود آشپزخونه تو بازم پارسا .بیدارشدم خواب از صبح *

 بهم .کردم سالم بهشون ، کردم مرتب رو روسریم .باال سن حدودا آقای



 درسیت دقیق شرایط و دبیرستانت مورد در سوال تا چند ایشون : گفت

 وقتی . بگیره کامل رو درسیت پرونده میخواد .بده جواب میپرسه ازت

 .تهران میریم اصفهان از عصر امروز . گفت بهم پارسا رفت آقا اون که

 معلمای بهترین .میکنی نام ثبت دانشگاهی پیش بهترین اونجا

 که ودانشگاهی رشته و بدی کنکور باید .میگیرم برات رو خصوصی

 رفتن این میدونستم .داشتم استرس رفتن موقع.بشی قبول رو میگم من

 :گفت بهم برگشت وقتی .بیرون بود رفته پارسا .نیست عادی رفتن یه

 نمونده غروب به چیزی و بود روشن هنوز هوا .وقتشه که شو حاضر

 :گفت و گرفت دستمو اومد و دید منو نگران و استرس پر قیافه .بود

 پارسا دست گرمای .بترسی نباید دیگه بعد به حاال از . فرشته نترس

 رو چیزی یه رفتن از قبل گفت بهم .شدیم ماشین سوار .کرد آرومم کمی

 بهش .بودم نیومده اینجا وقت هیچ . شهر حاشیه به برد منو .ببینی باید

 راستت سمت گفت .شد متوقف کجاست؟؟ماشین دیگه اینجا پارسا گفتم

 گودی یه ماشین راست سمت .پایین نده رو شیشه فقط .کن نگاه رو

 داشتن گنده مرده تا چند که نیست چیزی که بگم اومدم .بود بزرگ خیلی

 متوجه فریادش و داد صدای از .میاوردن زدن کتک با همراه رو یکی

 کن نگاه میگم دارم :گفت .پارسا سمت برگشتم ترس با . حسامه شدم

 ترسیده خیلی حسام وحشیانه خوردن کتک از .بودم ترسیده ... فرشته

 صدای .بود خوردن کتک حال در حسام بودیم اونجا که مدتی تمام .بودم

 حسام های فریاد به توجه بی اونا ولی بود شده بلند کردنش التماس

 حین .کنه حرکت که گفتم پارسا به .میدادن ادامه رو کارشون داشتن

 باید دونستم نمی .میارن حسام سر بالیی چه که بودم این فکر تو حرکت

 گذشت می بیشتر هرچی اما .ناراحت یا باشم خوشحال اتفاق این از



 طعم  .فریادهاش و ها زجه صدای یادآوری از داشتم خوبی حس بیشتر

 گذاشتم رو دستم .کردم حس که بود بار اولین برای رو انتقام شیرین

 این از خدافظی برای باشه میتونست هدیه بهترین این دستش روی

 ویالیی اصفهان خونه مثل هم خونه این . رسیدیم شب آخر . لعنتی شهر

 چشام کرد، روشن رو ها چراغ پارسا وقتی .بود بزرگتر خیلی اما بود

 از بود پر توش که بزرگ هال یه .اومدم قصر یه تو که انگار .شد گرد

 .میدیدم که بود بار اولین برای خیلیاشو .قشنگ و شیک وسایل

 داشت وسایل سری یه . بود اصفهان خونه اون برابر دو آشپزخونش

 پارسا شد تموم که فضولیم و وارسی .هستن چی دونستم نمی اصال که

 کولر .بخواب همینجا امشب ، نامرتبه اتاقا فعال :گفت و داد پتو یه بهم

 پیتزا جفتمون برا ظهر .نکنی یخ بگیر رو پتو .کنم می روشن رو گازی

 کل دیدم ، ناهار خوردن از بعد .بود عالی پیتزاش چقدر .بود گرفته

 اومدم .نیومده خونه این تو کسی وقته خیلی انگار پرخاکه آشپزخونه

 میگیرم خدمتکار فرشته نزن دست : گفت پارسا که گردگیری کنم شروع

 از باید . دنبالت میاد یکی االن باش آماده . کنه تمیز رو خونه کل

 خودت به کردن نگاه هربار با نمیخوام دیگه .کنیم شروع ظاهرت

 جای به و هستی واقعی فرشته یه تو که بدونی وقتشه .بکشی خجالت

 پارسا .زدن رو خونه زنگ بعد ساعت نیم .کنی افتخار خودت به خجالت

 شیک خیلی دختر یه .شد وارد دختره یه لحظه چند بعد .کرد باز رو در

 خیلی فهمیدم دلتنگیش اینجور از .پارسا بغل تو پرید شد که وارد .وزیبا

 (.هستن خاله پسر ، دخترخاله که فهمیدم بعدا).نزدیکن هم به خیلی

 همینجور  .شد من متوجه تازه کردن احوال و حال هم با که یکمی

 و کرد جور و جمع رو خودش .میکردم نگاهش داشتم بودم وایستاده



 .چرخید دورم و نداد رو جوابم اما کردم سالم بهش .من سمت اومد

 .کرده افت پارسا سلیقه انگار :گفت ، میکرد براندازم کامل داشت

 رفت .جایی بریم باید شو آماده ...نیستی تعریفی میگفت که اینقدرام

 نگاه پارسا به .آمادست شب آخر که گفت پارسا به رفتن حین و بیرون

 قابل ولی تلخه یکم ظاهرش .نباش نگران برو باهاش گفت کردم

 .....دیگه بجنب ، زد داد در دم از دختره .اعتماده

 ساختمونا، .داشت فرق اینجا چی همه .بودم ندیده رو تهران وقت هیچ

 خیلی ساختمون یه وارد بودیم راه تو ساعت نیم .آدما حتی خیابونا

 یه اینجا که فهمیدم در دم تابلو از .دوم طبقه رفتیم .شدیم شیک

 خانوم تا چند یه .بود خونه شبیه چیدمانش البته .است زنونه آرایشگاه

 چی برای دقیقا نمیدونستم هنوز .بیاد تا بشینم گفت بهم .بودن داخل

 .میکردم نگاه رو برم و دور داشتم تعجب با و بودم نشسته .اینجام

 با ، بیرون اومد دختره یه اتاق داخل از .بود غریب برام جو این چقدر

 و کنارم نشست .سمتم اومد و زد لبخند دید که منو .تاپ و شلوارک یه

 چیکار اینجا شده؟؟ پیداش کجا از گوگولی این وااای :گفت و کشید لپمو

 بودم اومده باهاش که دختره اون .بگم چی که بودم مونده ؟؟ میکنی

 دیشب مامانت ، میدادی جواب صاحابتم بی گوشی اون . منه با که گفت

 جون، آیدا بیخیال :گفت و خندید .شد بلند دختره .دلواپسی از کرد سکته

 دختره این جریان !!دیگه بخورن حرص یکمی که شدن مامان و بابا

 صورت از ببرش کیلومتره صفر نمیبینی مگه ، داد جواب بهش چیه؟؟

 سایزش .بخرم براش لباش دست چند برم من . کن شروع ابروهاش و

 نمی فکر وقت هیچ .بیام خودم تا کن صبر موهاش برای .خودمه اندازه



 ابرو.بودم بسته چشمامو .باشه داشته درد همه این انداختن بند کردم

 چقدر نمیدونم .نبود انداختن بند از کمتر دردش همچین هم برداشتن

 ابرویی مدل چه ببین : گفت بهش دختره اون . برگشت آیدا که گذشت

 همین خاطر به : گفت آیدا .میاد بهش خیلی هشتی .درآوردم براش

 بار ده حاال تا مزخرفت اخالق خاطر به وگرنه داشتم نگهت که سلیقته

 جونم آیدا :گفت و کرد نازک رو صداش دختره ...بیرون بودمت انداخته

 ژینوس شو خفه : گفت بهش آیدا !!!میشیا زشت نباش عصبانی اینقدر

 موهاش .کن درستشون گرفته، جنگلیا مثل ناخوناش، وقت سر برو

 چند .درآورد خوب مدل یه میشه .خوبه هم بلندیش ...مشکیه داره موج

 جواب شستی؟؟؟ کی موهاتو بار آخرین ببینم .میکنیم هم یخی مش الیه

 کار من رو داشتن که بود ساعت چند نمیدونم .پیش روز سه دادم

 همه این .بودم شده خسته .شستن موهامو بار یه کار وسط .میکردن

 تموم اوکی :آیداگفت باالخره .کنندس خسته نشستن صندلی رو مدت

 نگاش واج و هاج همینجوری .دربیار لباساتو .ببینم وایستا .شد

 خجالت بیار در :گفت ژینوس .بیار در لباساتو میگه چی یعنی .میکردم

 :گفتم و ژینوس سمت کردم رومو .کنیم اپیالسیون میخوایم نکش

 لباسام درآوردن به کرد شروع سمتمو اومد آیدا چی؟؟؟ یعنی اپیالسیون

 ناخواسته .داشت وحشتناکی درد .بکش دراز تخت رو برو :گفت و

 و کشیدم درد فقط .کشید طول ساعت یک از بیشتر .میریختم اشک

 و بدنم به مالید کرم یه ژینوس سر آخر .شد تموم باالخره .ریختم اشک

 گفت آیدا بعدش ساعت نیم .میکنه کم رو اپیالسیون از بعد التهاب :گفت

 : گفتم .بهش بده منو شامپوی همون ژینوس .حموم برو شو بلند :

 میخوای :گفت و بود شده کالفه حسابی آیدا برم؟؟؟؟؟؟؟ همینجوری



 دیگه اتاقای تو اونا دوما زنن همه اینجا که اوال بیارم؟؟ چادر برات

 بیاییم باید ما اونم یا !!بلدی دیگه که شستن . خودشونن کار مشغول

  بدیم؟؟ انجام

 همه به دادن بهم که رو بدنی شامپو .میکشید تیر و بود خسته تنم همه

 مثل .شستم رو وتنم سر .داشت خنکی احساس چه .مالیدم بدنم جای

 حموم رختکن با چقدر ، بودم حموم رختکن تو .بیرون اومدم ها جنازه

 اومد ژینوس که میکردم خشک رو خودم داشتم .میکرد فرق حمید دایی

 اینم .بمال بدنت جای همه به کامل رو این :گفت و بهم داد قوطی یه و تو

 لباسامو اینکه از بعد .دور بندازم کهنتو لباسای همه گفت آیدا لباسات

 بیرون ازش خودش که اولی اتاق همون به برد منو ژینوس ، پوشیدم

 لی شلوار یه .بود اتاق گوشه ریخته بهم ، نفره یک تخت یه .بود اومده

 هیچ اول نگاه تو .کن تنت گفت .دستم داد صورتی تیشرت یه با روشن

 نمیشد روم .بودن کوچیک و تنگ همشون .نبود اندازم لباسا از کدوم

 . پوشیدن به کردم شروع .نیست اندازه اینا بگم و کنم صداشون

 کشی حالت یه چون .رفت پام راحت ، بودنش تنگ خالف بر شلوارش

 .بود چسبیده پام به کامال .نکردم پام هیچی انگار کردم پام وقتی .داشت

 باز یقه یکمی هم تیشرتش .بود باالتر پام مچ از سانتی چند هم پایینش

 اومد آیدا .بود چسب و اندامی اینم .کمرم روی تا دقیقا کوتاه آستین .بود

 .کنم ساده آرایش یه همینجا صورتتو تخت رو بشین :گفت و داخل

 معلوم که مشکی مانتو یه .شد تموم کارش .کنم شلوغش خیلی نمیخوام

 هم مانتو .بیرون بیا زود کن تنت :گفت و دستم داد هستش نو اینم بود

 قبل دقیقه چند با میکردم احساس واقعا .کوتاه و تنگ هم و بود نازک



 نشسته سالن تو جفتشون بیرون اومدم .نکردم فرقی نبود تنم چیزی که

 کاش .کردم چیکار ببین oooh my God :گفت شد پا ژینوس .بودن

 بهم داد رنگ کم صورتی شال یه آیدا .میگرفتم عکس یه ازت کار اول

 آیدا :گفت و گرفت رو دستم ژینوس . وقته دیر بریم، کن سرت گفت

 برد منو .ببینه لحظه یه رو خودش آینه تو بذار . نباش ذوق بی اینقدر

 تو که رو چیزی اون .داشت بزرگ قدی آینه یه که اتاقی یکی اون تو

 باز رو مانتوم های دکمه پشت از ژینوس .نمیکردم باور میدیدم آینه

 هستش آینه تو االن که اینی یعنی .ببین حاال گفت .آورد درش و کرد

 که زدم صورتم به رو دستم .بشم مطمئن که کردم نگاه دستامو منم؟؟

 الیر اسمش فهمیدم بعدا که موهام مدل من خدای وای .بشم تر مطمئن

 وسط رنگ یخی های الیه .بود کرده کوتاه هام شونه روی تا ، هست

 این نمیشه باورم واقعا؟؟؟نه بود من صورت این صورتم، .بود موهام

 بلوز و شلوار این چقدر .باشم شده خوشگل اندازه این تا که باشم من

 ژینوس که بودم خودم کردن نگاه مبهوته و مات طور همین .میاد بهم

 .شدی خالص جیگر تیکه یه حاال ، کنی نگاه اینجوری داری حق :گفت

 دیر بپوش رو مانتو دیگه بسه .بردنت سوت سه خیابون تو بری تنهایی

 .بود شده رد هم شب 12 از ساعت .میچسبونه آمپر باز آیدا االن .شده

 که گفت جلومو اومد آیدا .بریم ام آماده گفتم پوشیدم، رو مانتو و شال

 رو موهام جلوی و عقب کشید شالمو .نکن سرت رو شال اینجوری

 .کردم تغییر چقدر کنم حس که نبود آینه به نیازی دیگه .بیرون ریخت

 و شد می رنگتر کم داشت لحظه هر خجالت و غریبی احساس اون

 و داشت استرس هم وضعیتم .داد می هیجان و جدید حس یه به جاشو

 گفت، بهم افتادن راه از قبل ایدا .شدیم ماشین سوار .بود بخش لذت هم



 آشنا باهاش که کمی تایم همین تو .شدی خوشگل خیلی باشه مبارکت

 :گفتم بهش .کردم تعجب آمیزش محبت تعریف این از بودم، شده

 *.مرسی

 .اومدم خودم به گوشیم پیامک صدای با .بود مشغول ذهنم کال کالس سر

 استاد دانشگاه، معاونت دفتر بیا کالس از بعد که داد پیام بود وحیده

 سهیالست دفتر تو یعنی .بود نوشته رسمی پیامو .داره کارتون ساالری

 سالم یه بهم .بود نشسته وحیده . شدم دفتر وارد نوشته؟؟؟ رو پیام این که

 بفرمایید .گفتم بهش بود نوشتن تو سرش سهیال .کرد سرد و آروم خیلی

 و کرده اخم چشمای با .باال آورد رو سرش داشتید؟؟ کاری من با استاد

 زدم حرف خوابگاه مسئول با :گفت قیافش از تر جدی لحنی با ، جدی

 باشیم داشته موجه خیلی دلیل یه اینکه مگه .نیست جایی جابه امکان فعال

 اسم .میشه درست جدی دردسر یه برات حتما بگم اگه اما داریم البته که

 مادر ، عادی حالت تو همینجوری .میافته زبونا سر هم معصوم دختر این

 دخترش روحی شرایط نگران و ارتباطه در دانشگاه با همیشه دختر این

 این .بشه وارد خانوادش به بیشتری استرس نیست راضی خودشم .هست

 به جا رو اتاق میشه جدید ترم برای .میکنیم صبر ترم پایان تا رو مدت

 دیگه ، رسیده دختر این به آزارت بفهمم موقع اون تا فقط .کرد جا

 رو تکلیفت تا دانشگاه حراست به میکنم معرفیت . نمیکنم رو مالحظت

 استاد بله بگم؟؟ دوباره یا دادی گوش نصیری خانوم شمام با .کنن روشن

 گفته چی بهتون این نمیدونم هنوز من گرچه استاد گفتین چی شدم متوجه

 ننه بچه این .بوده تفاهم سوء یه چی همه .میکنین دردسر از صحبت که

 صحبت درست :گفت عصبانیت با و شد بلند جاش از سهیال .کرده گندش



 معلومه میکنین خطابش اینجوری دارین من جلوی .نصیری خانوم کنین

  ...اخطاره آخرین این .خبره چه تنهایین وقتی

 که کتابمو برم کرد صدام که شدیم می خارج دفترش از داشتیم جفتمون

 یه کتاب برداشتن موقع .بردارم رو بودم گذاشته جا دفترش تو قبل دفعه

 بعد بود نوشته .بود داشته نگهش کتاب کنار که بود دستش کوچیک برگه

 که قبل جای همون درست .باش قبلی جای همون دانشگاه شدن تعطیل

 سوار بود، شلوغ هم حسابی و بود دانشگاه از باالتر میدون تا چند

 باال هم همش .شدم ماشین های شیشه بودن دودی متوجه .شدم ماشینش

 در ریموت با .سرده گفت و نذاشت ، پایین بدم خواستم که بار یه .بود

 مثل ، شدیم که ساختمون وارد .شدیم حیاط وارد .کرد باز رو پارکینگ

 .بود دیدنی و جذاب واقعا .تابلوها به کرده نگاه به کردم شروع قبل دفعه

  .نمایشگاه یک مثل

 نظر از .عزیزم زدم حرف باهات تند اونطوری که ببخشید •

 گفتی بهش که وقتی اومد خوشم دلم ته .ننره و لوس دختره اون هم من

 نزنه، جار ای دیگه جای اینکه و کنترلش برای بود الزم .ننه بچه

  .کنم جلب تو با شدید برخورد با رو اعتمادش

 حدودا بلوز یه .میاورد در رو اش مقنعه و مانتو داشت سمتش به برگشتم

 چقدر . مشکی ای پارچه شلوار یه با .بود تنش رنگ نارنجی و ضخیم

 صدام لحن کردن سعی .بودن فرم خوش پاش تو ای پارچه شلوارای این

  .کنم کشدار و نازک رو



 .شدم شما منظور متوجه کامل خودم .استاد میکنم خواهش •

 خیلی .کرده شلوغش اینجوری شوخی دوتا خاطر به ننه بچه اون

 لطفتون این بتونم کاش .شد متوجه شما مثل ای فهمیده ادم که خوشحالم

 زدن حرف محکم و جدی اونجور عاشق من ضمن در .کنم جبران رو

  .هستم شما

 .نشست لباش رو خاصی لبخند .زد برق چشماش آخرم جمله شنیدن با

 جلوش برم خواست ازم .پاش رو انداخت رو پاش کاناپه روی نشست

 .دادم گوش حرفش به چشم گفتن با .بشینم

 رو داستانت بقیه که بودم کنجکاو اینقدر وقت چند این تو •

 از گفتی که وقتی .کردم اقدام خودم و نیاوردم طاقت .نداشت حد که بشنوم

 اونجایی تعجبم !!برگشتی؟؟ چرا پس که کردم تعجب خیلی رفتی اصفهان

 از که نبود شرایطش و وقت ...برگشتی انتقالی صورت به که شد بیشتر

 کسی نخ سر راحت خیلی .گرفتم تماس تهران دانشگاه با . بپرسم خودت

 شدی موفق حد این تا اینکه .آوردم گیر اینجا بود کرده منتقل رو تو که

 واسطه که جایی تا کنی نزدیک دانشگاه حراست رییس به رو خودت

 انتقالیت دالیل که من زیاد اصرار با .کرد بیشتر منو تعجب بشه انتقالت

 صورت با پیشش رفتی که اولی بار گفت .داد توضیح برام بوده، چی

 کمک ازش .شدی بد ادم مشت یه اسیر که گفتی بهش .بود شده کبود

 فامیل تا چند که جایی اصفهان بری میخوای که گفتی بهش . خواستی

 جواب به که بود اینجا .اینجا به شدی منتقل و کرد کمکت نهایتا .داری

 اما میبره پناه غریبه یه به زندگیش نجات برای که دختری .رسیدم سوالم



 به برگرده میده ترجیح که شده ازش هایی استفاده سو چه که میدونه خدا

 موقع که اونجایی از بخوای رو راستش ...بوده متنفر ازش که شهری

 با .زدم اونجا به سر یه گفتی رو داییت زندگی محله اسم کردن تعریف

 .شد غیب که دختری .بود یادشون رو تو همشون زود خیلی سوال تا چند

 پلیس به وقت هیچ اکرمت زندایی .بود درست بودی گفته که چی هر

 .شد برداشته که بود دوشش رو اضافی بار یه .شدی گم که نداد اطالع

 پارسا که حدسه قابل متاسفانه .فرشته میدونم دربارت رو چی همه حاال

 و میدونم .من پیش ، اینجایی چرا که لمسه قابل و برد رو تو چی برای

 و نیت که میدونی بهتر خودت .وحیده سمت رفتی چرا که میکنم درک

 انتخاب اما کنم سرزنشت نمیخوام .نبود ساده شوخی تا چند تو قصد

 که بودم نفری اولین من که بودی شانس خوش خیلی و .نبود خوبی

 به میتونی بعد به حاال از نباش نگران هم حاال .شدم موضوع این متوجه

  .گلم منم درست انتخاب .کنی تکیه من

 هم ذره یه نقشم اجرای و طراحی میدونستم که این با .بود غوغا دلم تو

 رو وجودم همه استرس رفت می جلو که ای جمله هر با اما نداره نقص

 و میدونسته من مورد در رو اینا همه قبل از که بودم مطمئن .میگرفت

 شنیدن بعد .کنه عنوانش که بود وقتش فقط حاال .کرده رو تحقیقاتش

 که بود مطمئن کامال حاال ، واقعیت با تطبیقش و خودم زبون از داستان

 که داستانم ادامه برای رو من کار حتی .کسم بی و تنها دختر یه من

 کار خاص طعمه یه کردن پیدا طمع .کرد راحت بگم دروغ بودم مجبور

 رو پارسا لطف که بودم آماده ...بودم آماده من حاال .بود کرده رو خودش

 برای .بود کرده طراحیش پارسا که بود شطرنج بازی یه این .کنم جبران



 سه من ساختن برای .بودم ارتشش من .داشت ارتش یه به نیاز اجراش

 خیلی شدن نزدیک با .میدادم پس درس باید حاال .کرد صرف وقت سال

 باز شطرنج منم که فهموندم پارسا به وحیده طریق از اونم سهیال به سریع

  .بود عالی بازی شروع . بودم نشسته سهیال جلوی حاال .هستم خوبی

 تا نمیشه باورم .استاد شدم غافلگیر اطالعاتتون همه این از •

 که شدم شوکه اینقدر االن ...باشین فهمیده رو ماجرا بقیه دقیق حد این

  .استاد بگم باید چی نمیدونم

 میکنم حس ، شناختمت کامل که حاال .عزیزم نشو نگران •

 سر رو تو و من سرنوشت که خوشحالم .دارم دوست بیشتر خیلی خیلی

 از تر تلخ اگه حتی .بشینم دالت و درد پای حاضرم .داد قرار هم راه

 تا که اینه کنجکاویم تنها فقط .بگو داری دوست چی هر .باشه قبل سری

 دیدن برای مخصوصا قدیمیت، محله به بری برگشتنت بعد شده حاال

 مجید؟؟؟؟

 به شما پیش از رفتن بعد سری اون استاد بخوایین رو راستش •

 خودتون که هم حاال .داشتم سردرد روز چند تا گذشته یادآوری خاطر

 بگم نیست الزم که میدونم .شد چی غریبه یه به اعتماد نتیجه شدین متوجه

 زندگیتون لحظه آخرین تا نمیدونه کس هیج که منو راز این خواهشا اما

 .بشم قبول دانشگاه تونستم داشتم که سختی شرایط همه با من .کنید حفظ

 بفهمن دانشگاه دیگه عوامل اگه .استاد درس همین من امید نقطه تنها

 بار چند بگم باید هم مجید مورد در .میکنن اخراجم ، رو من گذشته



 باهاش اگه .نکردم پیدا رو جراتش هنوز اما ببینمش برم شدم وسوسه

 میشه؟؟؟ چی بشم چشم تو چشم

 اعتماد من به میتونی تو .نکن ناراحت رو خودت عزیزم آخی •

 منو نصیحت اگه ...دارم اعتماد و کردم اعتماد بهت من اینکه کما کنی

 حاال .اون برای هم بهتره خودت برای هم . نری وقت هیچ بهتره میخوای

 ترجمه کار که کردی پیشرفت اینقدر و هستی دانشگاه سوم سال تو که

 زندگی مستقل توانایی تو .بده ادامه و کن تقویت رو همین .میکنی قبول

 زندگی .میدم انجام برات بیاد بر دستم از کمکی هر منم .داری رو کردن

 دل و درد اصال . فرشته کن فکر آینده به .فرشته کن رها رو گذشتت

 رو جون فرشته با حسابی شراب یه نوشیدن هوس .بسه ناراحتی و کردن

 .کردم

 رو مانتوم و مقنعه شدم بلند .کشیدم راحت نفس یه آشپزخونه به رفتنش با 

 دوست کجا پرسید ازم.بودم پوشیده رو قبلی تاپ همون زیرش .درآوردم

 بگو با کردم سعی .کردم انتخاب رو خواب اتاق من که بشینیم، داری

 گرم بدنم .خوردم شراب خیلی .کنه شاد منو ناراحت روحیه مثال بخند

 و تخت رو نشست .گذاشت مالیم موزیک یه تابش لپ با سهیال .بود شده

 خیلی اما رقصیدم براش استریپ سبک تو .برقصم براش که خواست ازم

 خاطر به بعد لحظه چند .شد می خمارتر لحظه هر چشماش .تر مالیم

 که کرد کمکم سهیال .شد بد یکمی حالم بودم خورده که زیادی مشروب

  .بود هشیار نیمه خلسه حالت یه .بکشم دراز تخت روی



 برد رو ماشین .شد باز در لحظه چند از بعد و زد زنگ گوشی با آیدا *

 باز رو در مسن حدودا خانوم یه شدم متوجه در شدن بسته از بعد .داخل

 بود وقت خیلی ورا؟؟ این از خانوم کبری " :گفت بهش آیدا .بود کرده

 .کرد ها اشاره سری یه دست با .خندید و نداد جواب " .بودمت ندیده

 رفته پارسا حتما .خونست این قدیمی مستخدم الل، ":گفت بهم آیدا

 سعی منم به .زد لبخند بهم .کردم نگاهش باتعجب  ".آوردتش و دنبالش

 .شدیم ساختمون وارد .نشدم متوجه اصال که بگه چیزایی یه داشت

 پایین مشغول باشه خودش از باالتر سنش میخورد که پسره یه با پارسا

 ریش .بود اخمو پسره قیافه .بودن خونه دوبلکس های پله از اومدن

 احوال تو .کرد پرسی احوال گرم خیلی اونم با آیدا .داشت بلندی

 سالم با که بودم پسره بحر تو .امیره اسمش که شدم متوجه پرسیشون

 خط از .کردم سالم بهش منم .شدم هول لحظه یه .اومدم خودم به پارسا

 .زدم لبخند .کردم تغییر چقدر که اومد یادم وضعم و سر به نگاهش

  .چرخیدم منم بچرخ گفت "شدم؟؟؟ خوب ":گفتم بهش

 مگه پرسی؟؟؟ می که سوالی چه این شدی؟؟؟ خوب میگی •

 ندیدی؟؟ آینه تو خودتو

 کامل شالمو و سمتم اومد آیدا .دیدم آره ، کردم اشاره بهش سر با

 ...شما تحویل اینم":گفت و کرد پارسا به رو .درآورد مانتومو .برداشت

 تو از رو خوشگل مروارید این .نباشی ،خسته آیدا ممنون •

 .بیرون آوردی صدفش



 لباسای اون از خبری دیگه .بودم کرده ذوق حسابی پارسا تعریفای از

 لب رژ یه حسرت که ای قیافه اون از خبری دیگه .نبود گشاد و زشت

 لباس این تو خودم اندام به کردن نگاه از .نبود ، بود روش ساده

 اینجا پارسا از غیر دیگه پسر یه نبود مهم برام .شدم نمی سیر چسبون

 معتقد و مذهبی اونقدر وقت هیچ من .میکنه نگاه منو داره و وایستاده

 .بردارم روسریمو بذاره مجید که بود خدام از هم موقع همون .نبودم

 اومد امیر .باشه بخش لذت همه این بودن خوشگل که شد نمی باورم

 که خواستم عذر ازش و کردم سالم بهش منم .سالم گفت منو سمت

 بهونه همین با و داره کارش که گفت امیر به آیدا .نبوده بهش حواسم

 بشینم اومدم بودم خسته خیلی .حیاط توی بیرون برد ساختمون از اونو

 اتاق تا چند باال، طبقه برد منو .دارم کارت بیا نشین :گفت پارسا که

 یه اتاق توی.داخلش برم کرد تعارف بهم .کرد باز رو یکیش در .داشت

 آرایش میز یه و دیواری کمد یه .سفید تختی رو با سفید نفره یه تخت

 این بعد به حاال از که گفت بهم .بود ، روش تاب لپ یه و رنگ سفید

 تموم وقت هیچ امشب من خدای شد نمی باورم .هستش تو برای اتاق

 افتاده پته تته به .جدیدم زندگی محل از اینم. خودم تغییر از اون .نشه

 لباس از پر توش .کرد باز رو درش و دیواری کمد سمت رفت .بودم

 الزم دیگه . ای خونه تو لباس و شب لباسهای تا خواب لباسای از .بود

 .نداشتم صبر دیگه . نداشتم تحمل دیگه .هستن تو واسه اینا بگه نبود

 حس کمرم و کتف پشت دستاشو .دادم فشارش محکم . بغلش تو پریدم

 این .بود شده حبس نفسم مالیم فشار یه با .کرد بغل منو اونم .کردم

 لذت همه این شدن بغل دونستم می اگه .بود عمرم کل تو شدن بغل اولین

 برای منو میکنم خواهش که زدم می فریاد رسیدم می هرکسی به داره



 رو خودم .بود محشر .بود زده خاصی عطر چه .کن بغل لحظه چند

 اما بده فشارم بیشتر بگم بهش شد نمی روم . چسبوندم بهش بیشتر

 این قدر این .کرد بیشتر دستاشو فشار .خودش شد متوجه کنم فکر

 انگار . بستم چشمامو .بودم فضا تو انگار که بود چسبیده بهم آغوش

 کردم، باز چشمامو ...نداره امکان .بود خواب یه بود، رویا یه اینا همه

 شونش روی سرم .پارسا بغل تو اینجام من .واقعیته همش ... نه ... نه

 . پاهام زیر برد رو دستش یه .ببره خوابم توبغلش داشتم دوست .بود

 منو .نیافتم که گردنش دور کردم حلقه دستامو .کرد جدام زمین از کامل

 کن استراحت ": گفت بهم .روتخت خوابوندم آروم و تخت سمت برد

 رو در و کرد روشن و اتاقو خواب چراغ رفتن موقع   ".ای خسته خیلی

 رویا اینا همه بیدارشم وقتی میترسم میترسم بخوابم نزار خدایا بست

 خواب از شدم بیهوش خستگی از ولی نخوابم که زدم زورمو همه باشه

 همون کشیدم راحت نفس یه نشستم جام سر ثانیه صدم تو و شدم بیدار

 گذاشت و کرد بغل منو پارسا که تخته همون این اتاقه همون آره اتاقه

 میز جلو رفتم سریع بود واقعی همش نبود خواب کدومش هیچ روش

 بود تنم صورتی تیشرت همون با کمرنگ جین شلوار همون آرایش

 مشکرده موهای همون موهام بود دیشب خوشگل دختر همون ام قیافه

 دست پاهام و کمر به بود ریخته بهم یکم بودم خوابیده چون فقط دیشب

 به اتاقو در داره حقیقت و واقعیه همش شدم مطمئن دیگه حاال کشیدم

 دقت با داشتم ظهره نزدیکای که زد حدس شد می .کردم باز آرومی

 از  وایستاده یکی سرم پشت شدم متوجه یهو که میکردم نگاه بیشتری

 یه داشت سعی زنان لبخند که بود کبری کنم سکته بود نزدیک ترس

 بردم قدم چند و گرفت دستمو اومد و نشد موفق آخرش بگه بهم چیزی

 و دستشویی سرویس شدم متوجه که کرد باز درو یه اتاق از تر عقب



 با بازم کردم تشکر ازش بگه خواست می چی فهمیدم تازه حمومه

 چقدر تمیزی سرویس چه وای رفت و کرد اشاره سری یه دستاش

 ریز های کاشی حمومه و دستشویی سرویس که انگار نه انگار قشنگه

 اون فرنگی دستشویی یه قشنگی شیراالت چه خوبی بوی چه آبی سفید

 دوش یه حموم وان یه هم بعدش بزرگ حدودا رختکن یه ورترش

 از باید چطور که بود اینجا مشکل تنها نداشت تمومی من شدن سوپرایز

 کنم غلطی چه دارم دستشویی خدا ای بکنم استفاده فرنگی دستشویی

 برم ایرانی دستشویی مثل که بود این رسید ذهنم به که کاری تنها آخه

 دادم انجام کارمو بود که بدبختی هر به بشینم فرنگی دستشویی های لبه

 بودم مونده کنم؟ چیکار حاال وای ای کشیدم گند به لباسامو آخرش

 از پارسا صدای یهو بیرون برم نمیشه که وضع این با اخه کنم چیکار

 اومد در پشت

 ؟ فرشته اینجایی •

 میام االن برو تو اینجام آره •

 ؟ ؟خوبی شده چیزی دستشویی رفتی ساعته نیم میگه کبری •

 میام االن برو تو خوبم نشده چیزی •

 شدی مریض ها، میگه ای دیگه چیز یه مطمئنی؟صدات •

 فرشته کن باز درو ؟ افتاده اتفاقی ؟ فرشته

 خوبم بخدا پارسا خوبم نه •



 بندازم درو چفت نبود یادم اصال شد باز در که میگفتم همینجوری داشتم

 خیس های قسمت گذاشتم رو دستم و عقب رفتم قدم چند ناخواسته .

 بود کافی پارسا برای آنالیز و نگاه ثانیه چند . لباسام شده کثیف و شده

 گند خجالت از همینجوری . خندیدن به کرد شروع خبره چه بفهمه که

 . بشم عصبی بیشتر شد باعث خندش بود روم فشار کلی کاریم

 میاد پیش خب ؟ این خاطر به داشت استرس صدات همه این •

 کثیف وقتا گاهی کنن استفاده فرنگی توالت از بلدن که اونایی عزیزم

 نگرانت قیافه اون قربون نکش خجالت اینقدر تو به برسه چه میشن

 تا بگیر حسابی دوش یه بیار در لباساتو . میکنه ترت خوشگل که بشم

 . میشوره هم رو اونا بیاره لباس برات بگم کبری به

 ژینوس به حاال نکنم گریه که گرفتم خودمو جلوی شدم آب خجالت از

 دوش زیر رفتم و آوردم در لباسامو دهاتی گفت می بهم که دادم حق

 مالیم و نرم و داره فرق هم میاد دوش این از که آبی میکردم حس حتی

 نگاه بهم اصال بود کبری شد باز در که بودم خودم حال و حس تو تره

 رو حوله . برد و برداشت هم رو کثیف لباسای . آورد برام حوله نکرد

 ای خونه تو لباسای تو گشتن کردم شروع اتاق تو رفتم و پیچیدم دورم

 موهامو پوشیدم و کردم انتخاب یکیشو لختی یا بودن تنگ یا همش

 رفتم بودم کرده که کاری از خجالت با همچنان زدم شونه و کردم خشک

 کامال صبحونه مفصل و رنگین سفره .شدم خونه آشپز وارد وقتی پایین

 زیاد خوردن از بود افتاده اتفاقی چه پیش ساعت نیم که برد یادم از

 پارسا بودم نخورده مفصلی صبحونه همچین حاال تا میترکیدم داشتم

 خندش باز دید که منو بود تنش بیرون لباس . شد آسپزخونه وارد



 رو خونه حسابی هم تو بیرون میرم دارم کار جایی من : گفت بهم گرفت

 کاری شدی خوشگل خیلی خیلی لباس این تو کن استراحت فقط و بگرد

 کارای مشغول کبری سامان رفتن بعد . بگو کبری به داشتی هم

 خونه کل گرفتم تصمیم نذاشت که کنم کمک بهش اومدم شد آشپزخونه

 گلدونای چه کاناپه و مبلمان دست چند بود بزرگ چقدر بگردم رو

 و گوشه بیشتر هرچی زیبایی تزئینات چه محشری لوستر چه قشنگی

 .خونه تا قصره شبیه بیشتر اینجا میشدم متوجه میگشتم، رو خونه کار

 سرویس یه جلوش . بود اتاق تا دو داخلش که پایین طبقه راست قسمت

 نجات داره ایرانی دستشویی اینجا من خدای .داشت دستشویی و حموم

 پایین های خواب اتاق از یکی میکشیدم سرک هارو اتاق همه کردم پیدا

 چه وایی حیاط تو رفتم .بود متاهلی اتاق شبیه و داشت نفره دو تخت

 بود حیاط گوشه نفره دو تاب یه .پارکه که انگار حیاتی چه بالکنی

 نشستم تاب رو . بود گل از پر باغچه طرفش دو و حوضچه یه جلوش.

 . نمیشدم سیر خونه دیدن از ها بچه عین بودم شده . دادم تاب خودمو و

 یکم برم گرفتم تصمیم وارسی و فوضولی ساعت دو یکی از بعد باالخره

 خودم پیش اتاقم تو برم اینکه از قبل باال، طبقه رفتم . کنم استراحت

 تمیز داشت و بود سرویس تو کبری .کنم فوضولی یکم هم اینجا گفتم

 کردم باز یکیشو . داشت وجود من اتاق از غیر دیگه اتاق تا دو کرد می

 با بار چند بود قفل که کنم باز اومدم رو یکی اون بود خالی حدودا که

 روی رو کبری دست مچ یهو که بشه باز شاید که کردم بازی دستگیره

 یه با دفعه این اما میکرد سعی کردن برقرار ارتباط برای دیدم دستم

 فهمیدم خالصه . میومد در ازش هم صدایی یه نگران و عصبانی حالت

 تو برگشتم کردم خواهی عذر ازش میومدم اتاق این طرف نباید اصال که



 کامپیوتر از که فایده چه اما کنم روشن تاپو لپ اون داشتم دوست اتاقم

 رو بیرون پنجره از و کردم وارسی اتاقمو یکمی . شد نمی سرم هیچی

 که کشیدم دراز .تختم تو رفتم .بود رفته سر حسابی حوصلم کردم نگاه

 *. برد خوابم باز

 گوشه نفره تک کاناپه روی بود نشسته سهیال بود شده بهتر هوشیاریم

 نذاشت طرفمو اومد کرد می نگاه منو و میکشید سیگار داشت و اتاق

 اومدم . کن استراحت و بخواب بگیر گلم ای خسته : گفت بهم .شم بلند

 .کن استراحت میگم : گفت و کرد جدی لحنشو که بهتره حالم که بگم

 بود سنگین سرم هنوز . خوردی شراب خیلی نیست خوب حالت فرشته

 .میومد خوابم هنوز بستم چشمامو و شدم ولو دوباره

 رفته ور هرچی .بودم نشسته هال کاناپه روی بود شده شب •

 درست تونستم می نه میکنن کار جوری چه ها کنترل این نفهمیدم بودم

 کاناالی روی ببرمش نه کنم عوض رو ماهواره کاناالی حسابی

 ژینوس و آیدا و امیر همراهش و شد پیداش پارسا باالخره . خودمون

 ژینوس حرفای و حرکات از .کردم سالم بهشون و شدم بلند بودن هم

 پدید ندید البته  . خونه این تو میاد که اولشه بار اونم که بود معلوم

 تنهات االن تا که ببخشید : گفت پارسا . آورد نمی در منو بازیای

 قیافه به . رفته سر حوصلت حسابی که معلومه قیافت از .گذاشتم

 لبخندای کردم تعریف براش روزمو خالصه و کردم نگاه خوشگلش

 به پارسا اما بود مخ رو حسابی من حرفای شنیدن از ژینوس و امیر

 یه اینجا میاد ژینوس صبح فردا از : گفت بعدش داد گوش حرفام به دقت

 . میده یاد بهت هم رو چیزا سری ،یه میده توضیح برات چیزارو سری



 نزدیک هم جدیدت دانشگاهی پیش. کن گوش حرفاش به میگه هرچی

 برات خصوصی استاد تا دو بری نیست الزم هم کنکور کالس. اینجاست

 اینم .انگلیسی زبان برا هم یکیش زدنه تست مشاوره یکیشون میگیرم

 در من وقت هر شده سیو توش ضروری های شماره موبایل گوشی یه

 یاد بهت ژینوس باهاشو کار . میزنی زنگ امیر یا آیدا به نبودم دسترس

 زندگی مربی بشه قراره ژینوس که بود معلوم پارسا حرفای از . میده

 خنده با که ای نکته اولین فرداش چون بود درست حدسم .من جدید

 یه گوشیم از بعدشم بود فرنگی توالت دادن یاد کرد شروع مسخرش

 از زد حرف هم کلی زوده هنوز گفت کامپیوتر برای .داد یادم چیزایی

 جوری چه ، کنم گوش باید جوری چه ، بزنم حرف باید جوری چه اینکه

 خیلی و کنم رعایت رو غذایی رژیم ، بخورم غدا باید جوری چه ، بشینم

 ماهواره کنترل با کار دادن یاد مفیدش آموزش تنها دیگه پرت و چرت

 جون کشیدم راحت نفس یه بره خواست می که شد غروب وقتی . بود

 . بود کشیده سوت مخم دیگه

 ساالد باید شبا بود داده ژینوس که غذایی رژیم طبق اومد پارسا شب

 خانوم کبری . خورد منو غذای همون هم پارسا .خوردم می سس بدون

 از . رفت و شد حاضر و کرد اشاره سری یه پارسا به و کرد کاراشو

 بابا بگم نمیشد روم .بودم کالفه .بودم شده خسته ژینوس آموزشای

 . که نیومدم کوه پشت از نیستم دهاتی کنید می فکر که اونقدرام

 جلوم اومد پارسا که کردم می پایین و باال کانال داشتم همینجوری

 یه کردم نگاه بهش ؟ آره شدی خسته حسابی : گفت بهم نشست

 اندامی گرمکن شلوار یه با بود تنش سفید ای حلقه آستین زیرپوش

 راه زودی نداره عیبی : گفتم بهش بود محشر خونه لباس تو . مشکی



 . کردم زندگی منگال مثل سال همه این تو که خودمه تقصیر . میافتم

 فرشته کن ول رو گذشته : گفت بهم .کنار گذاشت گرفتو دستم از کنترلو

 کنیم بازی شطرنج دست یه میخوای .بده وقف جدیدت زندگی با خودتو .

 باشه اما بازم می بهت که من : گفتم و کردم نکاه عسلیش چشمای تو ؟

 جوری شرایط دوم دست وسط . باختم اولو دست . کنیم بازی بیا قبول

 و پارسا مثال اون یا که شد باعث همین داشتم خوب حرکت تا دو که بود

 خودم به . بودم کرده فراموش کال روز چند این تو بیافتم مجید یاد نهایتا

 بلند پارسا .کنم بازی نتونستم دیگه . شدن سرازیر که بود اشکام اومدم

 شونش رو گذاشتم سرمو کرد بغلم و گرفت دستمو میز اینور اومد و شد

 سینم قفسه از قلبم که بود گرفته دلم انقدر باال رفت گریم صدای

 کرد آرومم تنش بوی استشمام و پارسا بدن لمس .بیاد در میخواست

 آرومی به پارسا دست .دادم فشار و کردم حلقه کمرش دور دستامو

 شونش از صورتمو . کشیدم عمیق نفس یه میداد مالش کمرمو داشت

 پارسا فقط میدیدم رو چیز یه فقط حاال .شدم خیره چشماش به کردم جدا

 همه با نبود مهم برام هیچی دیگه داشتم نیاز بهش من .میدیدم رو

 همه چسبوند لبام به لباشو وقتی . میخواستم رو پارسا آغوش وجودم

 لب این لطافت و نرمی من لبای با لب اولین تماس . شد متوقف دنیا

 .بودم نکرده تجربش وقت هیچ که کرد رد درونم از رو لذتی موج چنان

 درست تونستم نمی .شد کرخت بدنم و شد سنگین سرم ثانیه چند تو

 رو غذایی یه داره روحم که کردم می حس وجودم تمام با . بکشم نفس

 با پارسا دستای تماس بودم نکرده تجربش عمرم تو که میکنه تغدیه

 ازش اومدم گرفتم گاز رو لباش خواسته نا شد تر شدید و تر تند کمرم

 منو کرد بقلم قبل شب دو مثل . نذاشت و خندید  که کنم خواهی معذرت



 تحت چی همه . داشت نفره دو تخت که پایین طبقه اتاق همون تو برد

 . بود اون کنترل

 تو برو گفت که پارسا پیش برم میخواستم بیرون اومدم که حموم از

 رفتم .خورد ذوقم تو یکمی . بخوابم تها شب دارم عادت من خودت اتاق

 کردم مچاله خودمو و  کشیدم دراز حوله با همینجوری خودم اتاق تو

 یه بود کرده تاکید خواد نمی ازدواج برای منو بود کرده تاکید بهم پارسا

 اما . کنم زندگی کسی نیاز بدون و مستقل بتونم روزی یه میکنه کاری

 تونم نمی پارسا از اما بودم کنده دل مجید از .شدم عاشقش بودم مطمئن

 . بکنم دل

 گفت بار چند .شد شروع مسخرش های آموزش . اومد ژینوس فردا

 ؟ چیه جریان شیطون حالی سر خیلی

 سرحالی که حاال : گفت .سرحالم اینقدر چی برای بگم بهش نمیشد روم

 یه تو گذاشت شاد آهنگ یه پایین رفتیم . داریم رقص آموزش امروز

 کر آهنگ صدای . است خانواده سینما اسمش فهمیدم بعدا که دستگاهی

 . رقصیدن کرد شروع .نمیشدم اذیت داشت کیفیت چون ولی .بود کننده

 اومد اما نمیشد روم اولش . برقصم بیارمو در اداشو منم خواست ازم

 دید منو چشمای  که دقیقه چند .برقصم کرد مجبورم و گرفت دستامو

 کردم شروع منم بودم شده گیر جو حسابی منم زدن جیغ به کرد شروع

 کنیم کار رقص میون در روز یه شد قرار بعد روز صبح از . زدن جیغ

 میکرد تاکید بار هر ژینوس بگیرم یاد رقص نوع همه باید که : گفت بهم

 . کوهیم پشت دهاتی یه همه دید از نگیرم یاد میگه که رو چیزایی اگه که



 که میداد یادم کردن بازی پاسور داشت و بودیم نسشته اتاق تو روز یه

 بهش و کرد روشن رو تاپ لپ . هستش مهم موارد جزو کرد تاکید اینم

 بهش شدن پخش شد شروع خارجی موزیک یه زد مموری فلش یه

 شد باز نیشش .اومد خوشم خیلی قشنگه مرده صدای چقدر وای : گفتم

 از میشه مگه اصال . ام انریکه عاشق منم ای سلیقه چه آفرین : گفت و

 یه میشنوی صداشو همنیکه ؟ نیاد خوشش کسی زیبایی این به صدای

 پارسا صدای و قیافه به که حسی همون مثل میده دست بهت خوبی حس

 : داد ادامه . نه یا بشم ناراحت نمیدونستم کردم تعجب حرفش از . داری

 و آیدا . میاری در بازی تابلو خودت که نمیگم دروغ بابا نشو ناراحت

 بعد سری بیخیال رو اینا راستی داری دوسش خیلی فهمیدن هم امیر

 دقت و حوصله با باید میارم خواننده اسم همراه آهنگ عالمه یه برات

 ها مدرسه . بشناسی صداشونو و بگیری یاد اسمشونو کنی گوش

 درهفته روز یه چون . شد میون در روز یه ژینوس اومدن و شد شروع

 کالس . زبان خصوصی استاد هم روز دو داشتم کنکور تست مشاور

 های آموزش تو . بود کننده خسته بشدت کنکور تست اما نبود بد زبان

 . بود ها آموزش بهترین جزو داشتم دوست خیلی رو کامپیوتر ژینوس

 جون به میافتادم . خانوم کبری که هم شبا میرفت ژینوس که غروبا

 تو که شب یه شدم می اش وابسته بیشتر میگذشت بیشتر هرچه .پارسا

 همش چرا که پرسیدم مرموز اتاق اون درمورد ازش بودیم نسشته هال

 نمیدونم چیه اتاق اون راز نمیدونم . نداد جوابی هیچ اما قفله درش

 ای فایده هیچ من اصرارای اما بدونم بودم کنجکاو خیلی چیه توش

 . کرد می خودداری دادن جواب از و بود ساکت همچنان پارسا .نداشت

 روزا بعضی .روی پیاده دقیقه 5 نهایتا بود نزدیک دانشگاهیم پیش



 هیچی خودم از و نشم دوست کسی با بود کرده تاکید بهم . دنبالم میومد

 الزم و شده گفته دانشگاهی پیش مسئول به مهم موارد : گفت بهم نگم

 تو که داشت تصمیم . بگم خودم و زندگیم شرایط از کسی به نیست

 خودش تا بودم فهمیده که جایی اون از بشم قبول زبان مترجمی رشته

 کنجکاو چه گر پرسیدم نمی سوال دیگه منم نمیگه رو چیزی نخواد

 . بخونم زبان حتما من میخواد چرا که بودم

 . بود شده قطع دیگه ژینوس های آموزش .گذشت پارسا با عید اولین

 بودم اومده در بودن جنگلی اون از و بودم شده آدما شبیه دیگه قول به

 که آرایشگاه همون میبردم و دنبالم میومد ایدا اصالح برای باری چند .

 کار براش االن که بود شاگرداش از یکی ژینوس . خودشه برا فهمیدم

 .بود شده صمیمی باهام خیلی .بود بزرگتر ازم سال 5 ژینوس . کنه می

 و پدر با میونش .گفت می زندگیش از و کرد می دل و درد باهام دیگه

 برای فهمیدم خوابید می آیدا آرایشگاه تو شبا اکثر نبود خوب مادرش

 گوشیش تو پسر شماره کلی . بود گرفته هم خوبی دسمتزد من آموزش

 دپرس هفته یه عشقی شکست بعدشم بود پسر یه عاشق ماه هر بود

 دار تو خیلی .بود پارسا همسن آیدا . شد می دیگه یکی عاشق بعد هفته

 نمی هنوز میکردم حس خودم روی رو سنگینش نگاه وقتا خیلی .بود

 ریش و معمولی چهره خالف بر امیر . نه یا میاد خوشش من از دونستم

 مطمئن که بار یه .بود اعتماد قابل . بود شوخی مهربونو آدم بلندش

 با و تو اومد امیر .  هال تو اومدم حموم بعد نیست خونه کسی بودم

 نبودنش هیز این از . برگردوند روشو دید منو تا داشت کار پارسا

 حس خودم رو سمتش از خاصی نگاه وقت هیچ گرچه . اومد خوشم



 آیدا از . بپوشم کرد می مجبورم ژینوس که لباسایی با اونم بودم نکرده

 بهش منم . پارساست دوست بهترین و ترین قدیممی که بودم شنیده

 تو شدن قبول و بود زبان یادگرفتن پارسا همیشگی تاکید . داشتم اعتماد

 دلتنگیش از خونه میومد شب سه یا دو ساعت وقتا بعضی .کنکور

 بهش کنه مثل و بقلش میپریدم گشت می بر وقتی کنم سکته میخواستم

 یک مثل و رویایی میرفت پیش حاشیه بدون داشت چی همه . میچسبیدم

 زندگی نیست قرار و موقتیه آرامش این که نداشتم خبر اما آروم دریاچه

 *. بشه عادی وقت هیچ من

 . قرمزه چشات ؟ فرشته خوبی مطمئنی •

 . نیست جدی که میکنه در یکمی سرم وحیده خوبم آره •

 ؟ افتاده اتفاقی چه ؟ شده چی آخه •

 . شده چی کن تعریف برام حداقل نگرانم خیلی من ؟ مطمئنی •

 قبل سری مثل حدودا نشده خاصی چیز هیچ . خوبم وحیده •

 . همین پیشش برم هم بعد هفته گفت. بودیم

 خودشم . نداشتم رو وحیده با زدن حرف حوصله این از بیشتر دیگه

 درونم خاصی دلشوره و استرس . کشید دراز تختش رو رفت و فهمید

 رو پارسا رویه اون که بود باری اولین شبیه چقدر ترس این .شد زنده

  ...دیدم



 باال رتبه با و اومد جوابش دادم موفقیت با رو زبان تخصصی کنکور *

 به بودیم خوشحال همگی بودم شده قبول تستم استاد نظر مورد و

 جیغ حسابی ژینوس منو گرفتیم نفره 5 پارتی یه ژینوس درخواست

 بود فکر تو حسابی آیدا . گفت تبریک بهم و بود خوشحال هم امیر زدیم

 خوتون برو بسه پارتی گفت ژینوس به یهو . نگفت تبریک بهم اصال و

 ذوقش تو حسابی که ژینوس . خونه بری دادم قول مامانت به امشب

 کاناپه رو بود نشسته پارسا . رفت و شد حاضر زنان غرغر بود خورده

 عرق حسابی داشتم تحرک بس از . میخورد مشروب هم سر پشت و

 خجالت بقیه از دیگه که میشد ماهی چند نشستم کنارش رفتم .بودم کرده

 . بغلش تو میرفتم حتی کردم می بوس رو پارسا جلوشون و نمیکشیدم

 بهم . شدما قبول من ؟ نیستی خوشحال : گفتم و چسبوندم بهش خودمو

 و برداشت کنترلو .امیر بیارشون برو گفت و امیر به کرد رو نکرد نگاه

 : گفت پارسا به رو کرد قطع رو شد می پخش که موزیک صدای

 . چیه جریان نمیدونستم . آره که کرد تایید سرش با پارسا ؟ مطمئنی

 بود نشسته آیدا . نداد جوابمو که پارسا شده چی که کردم سوال ازش

 دوتا این که بودم مونده . کرد می نگاه زمین به عصبانیت با وداشت

 یه حدود .نداد جواب که شده چی که پرسیدم هم آیدا از . شده چشون

 دو همراهش و برگشت امیر اینکه تا . بود سکوت تا سه ما بین ساعت

 عجیبی و ترسناک های قیافه شدن خونه وارد میانسال گنده مرد تا

 کاری هر اتاق تو میری تا دو این با : گفت بهمو کرد رو پارسا داشتن

 . نمیکنی اعتراضی هیچ بکنن باهات میزاری خواستن



 . نیست خوب وحالش خورده زیادی حتما .میگفت داشت چی پارسا

 بسه عزیزم خوردی خیلی نیست خوب حالت پارسا : گفتم گرفتو خندم

 فرشته خوبه حالم : گفت شد تر محکم و تر جدی صداش لحن . دیگه

 . بده انجام گفتم بهت که رو کاری اون

 برم دوتا این با چی یعنی پارسا میگی داری چی نمیفهمم من •

 چی نمیفهمم ؟ کنم اعتراض نباید من که کنن چیکار میخوان ؟ اتاق تو

 ؟ میگی داری

 باید و میگم من که اونی فرشته شو خفه : گفت و برد باال صداشو یهو

 . بدی انجامش

 ندیده رو پارسا عصبانیت وقت هیچ شدم می ترک زهره داشتم ترس از

 بود وقت خیلی . کنم درک نمیتونستم کرد می اینکارو داشت چرا . بودم

 نداشتم جرات بود گرفته گریم هم بودمو ترسیده هم بودم نکرده گریه

  . میکنه اینکارو داره چرا بپرسم ازش بازم

 ؟ میکنی داری چیکار میفهمی خودت اخه خدا تورو پارسا •

 آخر اتاق توی ببرنش بگو بهشون : گفت و کرد امیر به رو دفعه این

 پاشد پارسا نه یا بگه بهشون که داشت تردید امیر . راهرو اون

 آخر خواب اتاق اون ببرینش اینو بیایین کرین مگه زد نعره سرشون

 من سمت اومدن . بکنین رو گفته امیر که کاری همون و راهرو

 گفتم پارسا به میکردم سکته داشتم ترس از گرفت منو بازوی یکیشون



 گریه همینجوری کنن ولم بگو خدا تورو پارسا .کن بس خدا تورو :

 . کردم می التماس پارسا به داشتم کنان

 حداقل : گفت پارسا به رو کرد جدا مرده اون از دستمو سمتم اومد آیدا

 چرا بگو حداقل .پارسا میدی سکتش داری ! چرا بدونه که حقشه

 قربونی گوشت قراره حاال و کردی پروارش چرا بگو بهش اینجاست

 . میگم بهش وقتش به خودم : گفت آیدا به وایستاد شد بلند پارسا . بشه

 ؟ میگی بعدا رو چی : گفتم پارسا به گریه با . کنی دلسوزی نکرده الزم

 ؟ پارسا رو چی

 . کنم نگاه بهش فهموند و گرفت رو هام بازوم آیدا

 مفت ؟ داده پناه مجانی و مفت بهت مدت همه این فکرکردی •

 این به کرده تبدیلت مجانی و مفت ؟ کرده حمایتت همه این مجانی و

 پسر ترین قلب خوش وقتی یه وایستاده اونجا که اونی ؟ زیبا فرشته

 بین از خودشو داره که آدمی نیست بیشتر یخ کوه یه االن اما بود دنیا

 . هستی تو هم قربانیش .میبره

 بهش . گرفت دستمو سمتمو اومد پارسا میگه داره چی آیدا فهمیدم نمی

 تعریف براش رو چی همه موقع به خودم که گفتم بسه سخنرانی : گفت

 بردنم گرفتن دستامو . ببرینش : گفت بک گنده تا دو اون به رو . کنم می

 نداشت ای فایده کردم التماس پارسا به و زدم پا و دست هرچی اتاق تو

 اما بود کرده تجربه فریبا خونه تو که بود ترس حس همون شبیه .

 زدم جیغ سمتم اومد یکیشون .کنم می درک بیشتر حسو این اینبار انگار



 همه با . کنه کمکم بیاد پارسا که داستم امید هنوز . نیاد من سمت که

 ... دهنم رو گذاشت رو دستش جلو اومد .زدم فریاد رو پارسا اسم زورم

  بیشتر یا بعد ساعت یه نمیدونم

 و گرفت بازومو .ببینم سرم باالی رو پارسا که بود اینقدر هوشیاریم

 بس از . کرد می درد بدنم جای همه وایستم پام رو نمیتونستم .کرد بلندم

 . حموم بردم بزنم حرف نمیتونستم . بود گرفته صدام بودم زده جیغ

 بودم تختم رو بعدش ساعت نیم . کمک بیاد که زد صدا رو خانوم کبری

 درد جونم همه شدم بیدار صبح . نداشتم جنازه یک با فرقی هیچ و

 آیدا نتونستم که شدم خیز نیم آروم نشسته تختم رو دیدم رو آیدا  میکرد

 حوله برات بگیر گرم آب دوش یه برو : گفت بهم . بشینم که کرد کمکم

 دوش سختی به بود کرده عصبیم رفتن راه موقع پاهام لرزش . بیارم

 . کنم تنم لباس و کنم خشک خودمو کرد کمکم . آورد حوله برام گرفتم

 هنوز خوردم آیدا زور به  آورد عسل شیر لیوان یه برام کبری

 پارسا نمیشد باورم هنوز . کنم هضم رو دیشب اتفاقای نمیتونستم

 باهات بیا سرحالی اگه : گفت آیدا ؟ چرا آخه . کرده باهام کاری همچین

 . شو بلند پس : گفت . بهترم آره : گفتم گرفته صدای با . بزنم حرف

 کرد باز درشو انداخت کلید ممنوعه اتاق سمت میره داره شدم متوجه

 . بست درو شدنم داخل بعد . تو بیا : گفت بهم

 دکور فرقش خودم مال مثل بود نفره تک خواب اتاق یه شدم اتاق وارد

 ذهنم تو سوال کلی همینجوری . بود قرمز چیز همه که بود رنگش و

 علت برای کنجکاوری حس حاال کرده باهام کارو این چرا پارسا که بود



 قاب یه تخت رو بشینم که خواست ازم آیدا . نداشتم رو ساده بودن قفل

 رفت خودش .من دست داد و داشت برش بود کامپیوتر میز رو عکس

 19 حدودا خندون دختر تا دو عکس . کامپیوتر صندلی روی نشست

 پارسا به که شباهتی از و بود زیبا و سفید شدت به یکیشون بود ساله

 .خواهرشه که زد حدس شد می عسلیش چشمای تو مخصوصا داشت

 جذابیت اما نبود یکی اون زیبایی به گندمگون دختر یه یکی اون

 که ، اینجا آوردیم چی برای : گفتم و آیدا به کردم رو . داشت خودشو

 اکثر مثل گردنش پشت کشید دستشو . میدی نشونم رو اینا داری چی

 . کشید عمیق نفش یه شد می عصبی که وقتایی

 . ارغوان اسمش چپیه سمت پریسا اسمش راستیه سمت •

 . پریسا دوست ترین نزدیک و بهترین ارغوان و پارسا خواهر پریسا

 اگه . شدن بزرگ پریسا با بچگی از کرد می زندگی کناری خونه همین

 فوق پسر یه پارسا . بودن تر بزرگ سال سه جفتشون االن بودن زنده

 با نفس به اعتماد با و باهوش و جسور حال عین در و مهربون العاده

 کرده فوت پیش سال چند که مادرش نبود کرد می سعی وجودش همه

 بودم عاشقش و داشتم دوسش همیشه . کنه جبران پریسا برای رو بود

 که خونه این . ارغوانه پارسا اصلی عشق که میدونستن همه اما .

 و گرم داشت بیایی برو روزی یه شده ارواح خونه شبیه االن میبینی

 یه حتی ذاشت نمی که بود شلوغ و شاد بس از پریسا . بود صمیمی

 به باید زنانه حسادت قانون طبق .باشه خودش حال به کسی لحظه

 و معصوم انقدر اما عاشقشه انقدر پارسا چرا که شد می حسودیم پریسا

 . بشه عاشقش اینجوری دادم می حق پارسا به که بود داشتنی دوست

 و پارسا مشغولی دل تنها بود جاش سر چی همه بود عالی چی همه



 داشت کشور خارج به مدت طوالنی سفرای پدرشون که بود این پریسا

 ایران از همیشه برای که داد پیشنهاد پارسا پدر . نبود مشکلی دیگه

 قبول اصفان دانشگاه تو جفتشون ارغوان و پریسا حین همین در برن

 ارغوانه خاطر به میدونستن همه و بود رفتن خارج مخالف پریسا شدن

 تصمیم باید بودن مخالف رفتنش خارج برای هم ارغوان خانواده .

 صبر دانشگاه آخر تا حداقل که داد پیشنهاد پارسا .کنن چیکار میگرفتن

 علت بخونه ایران همین درسشو خواستش آخرین طبق پریسا و کنن

 ارغوان از که نمیومد دلش اونم . بود خودش دل پارسا پیشنهاد اصلی

 . بکنه دل

 شد قرار کردن کرایه کامل امکانات با کامل خونه یه اصفهان توی

 شروع اونجایی از چی همه . بشه تموم درسشون تا کنن زنگی همونجا

 پارسا . داشت احتیاج کارا از سری یک توی پارسا به پارسا پدر که شد

 دختر یه پریسا . بشه خارج کشور از مدتی برای که شد مجبور ناچار به

 حرفاشو .کنه تجربه بودنو مستقل مدتی یه داشت دوست بود انرژی پر

 مستقل حس و خوبیه تجربه داشت عقیده میزد بهم دوست یه عنوان به

 دیدم رو پریسا که باری آخرین . کنه می تجربه باالخره بودنو

 دانشگاه دوم سال شروع از قبل . بود نشسته نسشتی تو که همونجایی

 حتما گفتم خودم پیش نداره رو گذشته طراوت و شادابی کردم می حس

 توی بعد ماه چند . طبیعیه و شده تحصیل دوران احساسی روابط درگیر

 خبر . کنم نمی باورش هنوز که رسید خبری بهم زمستونی سرد روز یه

 چطور نفهمیدم و خودشون خونه توی . ارغوان و پریسا خودکشی

 ساعت 48 از تر کم هم پدرش و پارسا . رسوندم اصفهان به خودمو

 بود مونده خونه تو هفته یک حدود جسدشون بودن رسونده خودشونو



 ازش خبری گیرن می تماس باهاش هرچی ارغوان خانواده باالخره تا

 میشکونن خونرو در و اصفهان میان نرفته هم دانشگاه میفهمن نمیشه

 واضع بودن زده همو رگای که جوری و بود دستشون تو که تیغایی از

 فقط ندیدم رو هاشون جنازه وقت هیج من البته کردن خودکشی که بود

 .بزرگ سوال عالمت یه بزرگ فاجعه یه بزرگ شوک یه . شندیم اینارو

 خبر هیچی از زاری و گریه فقط بودن ما عین هم ارغوان خانواده

 تو و شکست هم پارسا بابای رفتن اینجا از چهلم مراسم از بعد نداشتن

 .شد متحرک جسد یه شبیه هم پارسا خود . شد تر پیر برابر صد شب یه

 سر بالیی که کنه کنترلش و بره طرفش که داشت جرات امیر فقط

 که اصفهان رفتیم پارسا و امیر و منو چهل مراسم بعد .نیاره خودش

 انجام برای شد مجبور ناچار به هم پدرش نیاره خودش سر بالیی

 ارغوان و پریسا وسایل تموم پلیس ماه دو از بعد . بره ایران از کاراش

 خودکشی شدن محرز با پرونده داد پس بود برده تحقیقات برای که رو

 ای نتیجه که شد انجام دالیلش برای هم تحقیقات سری یه . شد بسته

 اشک و آوردم می در جعبه از رو ارغوان و پریسا وسایل . نداشت

 خانوادش برای و کنم جدا رو ارغوان وسایل میخواستم .میریختم

 شدمو می کور کاش افتاد ارغوان خاطرات دفترچه به چشمم . بفرستم

 ارغوان که بودم جریان در پریسا طریق از افتاد نمی بهش چشمم

 رمز خودش تا که جوری . مینویسه رمزی خیلی خیلی خاطراتشو

 پریسا به رمزگشایشو ترفندای از تا چند یه نمیفهمه کسی نکنه گشایی

 نوشتن رمزی از نمونه یه داشت پریسا بار یه یادمه بود داده یاد

 کاغذ تیکه یه اینکار برای اومد یادم داد می نشونم رو ارغوان خاطرات

 گذشت سرم از برق مثل اینا همه . برداشت کامپیوتر میز زیر درز از

 رفتم . گفتم بهشون وار خالصه اینارو همه زدم صدا رو امیر و پارسا



 فکر که پرتایی و چرت اون شاید بزنم زنگ پلیس به که تلفن سراغ

 خودکشی چرا که بده توضیح نوشته ساله 20 حدودا دختر یه میکردن

 کردیم اصرار هرچی . بشیم مطمئن اول باید : گفت نذاشت پارسا کردن

 برگه اون . تهران سمت به افتادیم راه شبونه همون و نداشت فایده

 نه .  کنم تمرکز بذارید زدم داد سرشون زیاد استرس از بود اونجا هنوز

 صفحه یه حتی نداشت نظمی  و قانون هیچ . نثر شبیه نه بود شعر شبیه

 جاها بعضی که معنی به کلمات . بود نشده نوشته قبل صفحه مثل هم

 و امیر دست دادم رو صفحه بعضی . بودند شده نوشته کج و وارونه

 بیشتر کردیم می دقت بیشتر هرچی ببینن چیزی یه اونا شاید که پارسا

 روز اون کاش . نداشت ای فایده پریسا رمزگشایی برگه شدیم می گیج

 خوابم زمین رو و اتاق همین تو دادم می گوش حرفاش به تر حوصله با

 شروع دوباره بودم کرده پیدا تازه انرژی یه انگار شدم بیدار وقتی . برد

 یه تا آوردم فشار مغزم به انقدر پریسا روز اون حرفای مرور به کردم

 تا چن شدم موفق باالخره نوشتن به کردم شروع اومد یادم چیزایی

 ترجمه شکسته پا و دست صورت به رو خاطرات دفترچه آخر صفحه

 هم کنار رو ها کلمه باید کردیم می فکر که بود این ما اشتباه . کنم

 کلمه هر اصل در اما . بچینیم هم کنار بعد و بفهمیم رو معنیش یا بچینیم

 عبارتی به میزاشتیم هم کنار رو حروف باید . بود حرف یک تنهایی به

 تونستم سختی به . بود ترکیبی کلمه چند ترکیب یا کلمه یه صفحه هر

 ازش رو ممکن کلمات کردم شروع و بشم متوجه رو هاش بعضی

 ، شطرنجی زمین ، نقاشی تابلوی ، خیانت ، شکنجه ، ترس : ساختن

 و امیر . بود کلمه تا چند همین استخراج توانم همه . مرد تا سه ، قرمز

 دستم از رو برگه پارسا گذاشتم میون در باهاشون و کردم پیدا رو پارسا



 داشت که شد می ساعتی یه رفتن راه کرد شروع و نگفت هیچی گرفت

 فقط امیر منو . گشت می بر و میرفت سالن اونور به سالن ور این از

 صدای و احوالپرسیش از تلفن سمت کرد حمله دفعه یه کردیم می نگاه

 که پرسید پدرش از . خطه پشت پدرش فهمیدم گوشی پشت واضح

 : گفت که بود مشخص باباش صدای  گفته بهش چی دقیقا آگاهی مامور

 و زخم جای بدنشون روی : گفت و شد لرزون پارسا صدای . پسرم

 : گفت و کرد مکث کمی پارسا بابای ؟ بوده اینا شبیه چیزی یا کبودی

 حرفش پارسا . نگه تو به چیزی که کردم تاکید احمق مامور اون به من

 همچین از چطور بگو فقط بابا نگفته بهم مامور : گفت و کرد قطع رو

 : داد جواب سختی به گرفت گریش تلفن پای باباش ؟ گذشتی موردی

 بیشترین پس زده رو یکی اون رگ هرکدوم شده ثابت گفتن مامورا

 دستای کردن خودشون با خودشون هم رو کار اون که اینه احتمال

 چطور : زد فریاد توانش ی همه با .میلرزید عصبانیت از پارسا

 دلیل بی و نکردن خودشون با کارو این دلیل بی دوتا اون که نفهمیدی

 همچین امکان کنم می فکر که هرکدومشون به . نکشتن رو خودشون

 . همه به لعنت . مهمه برات کارت فقط که تو به ولعنت نیست چیزی

 چی همه پسرم : گفت . شد بیشتر تلفن پشت پارسا بابای گریه شدت

 که همونجایی دقیقا و تختشون زیر . نیست کنی می فکر تو که اونی

 پزشکی تو شده پیدا مخدر مواد و جنسی وسیله تا چند کشتن خودشونو

 بودن داده دست از رو دختریشون جفتشون که بود شده مشخص قانونی

 بوده ها وسیله اون روی خودشون انگشت اثر فقط ها وسیله همون با

 صدمه هم به و کردن کارو این هم با خودشون که بود شده ثابت بهشون

 هر خون تو بوده یکی اون ناخن زیر جفتشون پوست حتی زدن



 علت و پسرم مشخصه چی همه بوده مخدر مواد دوتاشون

 نمی بگم تو به اینارو نمیخواستم من . مشخصه هم خودکشیشون

 به کرد شروع پارسا شده قرمز چشمای بدم دست از هم رو تو خواستم

 دروغه همش زد نعره و خونه وسط کرد پرت رو تلفن گوشی لرزیدن

 . کنیم آرومش تونستیم سختی به امیر منو . نمیکنم باور کدومشو هیچ

 ارغوان و پریسا روح به کرد مجبورمون بود شده خون کاسه چشماش

 و باباش مخصوصا کس هیچ به فهمیدیم که مطالبی از که بخوریم قسم

 هم امیر کنه تحقیق شخصا خودش که اصفهان رفت نگیم چیزی پلیش

 نزدیک که شدن متوجه تحقیق کلی بعد . نباشه تنها که رفت باهاش

 که شد متوجه حتی سهیال اسم به خانومه استاد یه پریسا به کس ترین

 کافی و رستوران پریسا با بار چندین کرده سواالتی تحقیق برای پلیس

 حیات رو که اینطوری تدریسش شیوه که بود کرده عنوان . رفتن شاپ

 هم درسی غیر ساعات تو میده ترجیح و مهمه براش هم شاگرداش

 نیست خوب پریسا روحی شرایط که بود کرده حس .بذاره وقت براشون

 از خیلی با . نگفته بهش هیچی اما . کنه کمک بهش میخواست و

 تعریف استاد این از همه و داشت رو صمیمی رابطه این شاگرداش

 همه هم پلیس شده تقدیر ازش ها همایش تو هم بار چند حتی و میکردن

 مستقیم و سهیال خونه میرن پارسا و امیر . کنه می باور حرفاشو

 تو اتفاق این از خورد تاسف و کرد گریه چقدر میکنن صحبت باهاش

 فقط که کرد می تاکید امیر و پارسا با چه و پلیس با چه سهیال صحبتای

 . شاپ کافی و رستوران رفته باهاش بار چند

 که خواست معذرت ازش حتی کنه می باور حرفاشو امیدانه نا هم پارسا

 از . داشته خواهرشو هوای همونقدر که کرد تشکر و شده مزاحمش



 پارک ماشین که کوچه سر سمت به میکنن حرکت و بیرون میزنن خونه

 پریسا مشکل از استادشون این حداقل که بود این نخشون سر تنها بوده

 هیچ میگه امیر به پارسا . بود فایده بی که باشه داشته خبر ارغوان و

 اونا شاید بدیم پلیسا به اطالعاتو همین بریم . شده چی نمیفهمیم وقت

 جوون پسر یه بشن ماشین سوار میخواستن که موقعی . بفهمن چیزی

 می اشاره بوده چسبیده ماشین پشت که ارغوان و پریسا اعالمیه به هی

 دقت ما گفت می چیزایی یه و میکرد اشاره هی میگفت امیر .کرده

 : گفت پارسا هو یه کردیم حرکت و دنده رو زدم رو ماشین نکردیم

 ماشین از سریع پارسا رسوندن پسره اون به خودشونو برگرد برگرد

 میگه سر با پسره ؟ نه یا میشناسی عکسارو این میگه و میشه پیاده

 شنیدن استاد بود زده کله و سر کبری با عمر یه پارسا  ...آره آره

 مدتی شدیم متوجه که کرد سوال پسره از انقدر بود الل آدمای حرفای

 کرده تاکید که سهیال حرفای لحظه یه رفتن می صبح و میومدن اینجا

 شاپ کافی و رفتن رستوران بار چند فقط اونا با رابطش تنها که بود

 بود کرده فکر بهشون بار هزاران که رمزی کلمات سرش پشت و رفتن

 گفت امیر به یهو ... ، شطرنجی زمین ، نقاشی تابلوی شد تداعی براش

 باهاش فقط که گفته دروغ ما به نقاشی تابلو از بود پر خونش :

 رو مرد تا سه .دونم نمی رو شطرنجی زمین فقط رفته کافه و رستوران

 کوچیک های قالیچه میگه بهش امیر . میشم دیوونه دارم .نمیدونم هم

 میشه عصبانی پارسا . ندیدی چطور بود شطرنجی کاناپه و مبلمان بین

 می . میگیره جلوشو امیر سهیال خونه سمت میکنه حرکت لحظه همون

 تا چند و بشه درگیر باهاش میشه مجبور امیر سهیال خونه بره خواسته

 موفق باالخره و بیشتره زورش امیر میزنن دیگه هم به حسابی مشت



 دیگه میدوینیم چیا بدی لو و بری اگه : میگه بهش کنه کنترلش میشه

 ارغوان و پریسا خودکشی علت اگه افتاده اتفاقی چه نمیفهمیم وقت هیچ

 جایی به تهدیدش و زدن کتک با که بدون باشه خونه اون و زن اون

 . میخوره لیز دستمون از کامال و میده معکوس نتیجه بلکه نمیرسی

 پس شناسه سر و پولدار آدم یه دختر که میشناخته رو تو خواهر قطعا

 تره قوی تو بابای از که هست زن اون سر پشت ای دیگه کس حتما

 بیا . بشه خودکشی به منجر که کنن کاری پریسا با کرده جرات که پارسا

 پلیس به قراره اگه بکنیم فکرامونو خوب و بریم بیا پارسا بریم هم با

 ی همه از تو . نمیشه حل چیزی کردن برخورد احساسی با نگیم چیزی

 موفق امیر شب اون . کنی تمرکز الزمه فعال . پارسا تری باهوش ما

 با امیر .تهران میارتش بعدش هفته حتی خونه ببره رو پارسا که میشه

 اون . لرزید تنم ی همه شنیدنش از گفت بهم رو جریان لرز و ترس

 روز شبانه . شد خاموش یهو مدت این تو ناراحت و عصبی پارسای

 و پریسا فوت از بعد تابستون اولین . بود فکر تو فقط کرد می سکوت

 اصفهان برن روزی چند که میده پیشنهاد بهش پارسا پدر بود ارغوان

 روشن رو بوده قدیمیش دوستای از یکی مال که خونه اون تکلیف که

 . دوستان و اقوام حضور بدون . باشن تنها باهم رو مدت چند یه و کنن

 کار که کرد خواهش و کرد لتماس پارسا به کلی من خواست به امیر

  . نده انجام زده شتاب

 خودم شرایط و خودم درد بیشتر میرفت جلو بیشتر آیدا داستان هرچی

 شده شوکه پارسا گذشته در اتفاق همه این شنیدن از رفت می یادم از

 کیفش تو از اومد در اشکش باالخره آیدا بگم باید چی نمیدونستم . بودم

 به اینجا از : گفت و کرد پاک اشکاشو و برداشت کاغذی دستمال یه



 کسی بی دختر میفهمه و میبینه تورو پارسا میدونی خودت بعدشو

 اون . بشه آشنا باهات بیشتر دوباره دیدن به میکنه ترغیبت هستی

 تنها گیره می بال و پر و میخوره جرقه ذهنش تو دیدنت با که ای نقشه

 افتاده اتفاقی چه و بوده خبر چه لعنتی خونه اون تو اینکه فهمیدن راه

 طعمه یه شاهد یک به نیاز هستن ماجرا این پرده پشت کسایی چه و

 این به و تنها کس بی دختر یه از بهتر کی .کنه نفوذ بهش بتونه که یکی

 نکن شک میده رو شده تامین و مستقل زندگی یه قول بهت . خوشگلی

 جبران لطفش باید بود گفته بهت اما .میکنه کارو این نگفته هم دروغ

 بدونی اینکه بدون هم تو .میذاره هایی شرط هم کارت انجام برای کنی

 ها سفته و کنی می قبول رو پیشنهادش کنی جبران لطفشو باید چطور

 ول رو مجید که همونجوری کرده بازی ذهنت با . کنی می امضا رو

 رو سرت پشت پالی همه کردی فکر که هم تو کنی می ول اونم کردی

 اهرم یه حاال . کنی می امضا و گیری می قرار تاثیر تحت کردی خراب

 قهار باز شطرنج یه به تو باشی آزاد تونی نمی که داره روت قوی فشار

 بی آدم یه به تو کردی اعتماد شده شدنش تر قوی باعث انتقام هدف که

 نفش انگیزه تنها که آدمی . فرشته کردی اعتماد رحم بی و  روح

 یک این . دشمنیه و کینه روزیش شبانه خوراک تنها .انتقامه کشیدنش

 تو قبولی و خوندن درس واسه تو روحی شرایط که بود الزم هم سال

 کنکور باید نقشه اول مرحله برای . باشه عالی نظرت مورد رشته

 که زوده هنوز پارسا نظر از . شدی که شدی می قبول تهران دانشگاه

 ارغوان و پریسا خودکشی قطعا میگه شیر دهن تو بفرسته رو طعمه

 برای تازه . نمیرن ای دیگه مورد طرف زودی این به و ترسوندشون

 پارسا اصفهان برگردی بعد و باشی تهران مدتی داستان پذیری باور



 نیاز بهش چون .کنی بازی عشق باهاش مدت همه این گذاشت عمدا

 ضروری مدت این تو آرامش و شدی می آروم اینجوری چون .داشتی

 آموزش سری یه . ببینی آموزش باید اینکه مهمتر اینا همه از . بود

 و نیست ماجرا جریان در اصال که داد بهت ژینوس رو مهم و خاص

 داشته رو کاری هر آمادگی باید که اینه تر مهم آموزش دونه نمی هیچی

 چندین و چندین پارسا باشی داشته کردنو بازی نقش آمادگی باید باشی

 تو و باشه درست یکیش باید باالخره . کرده سهیال مورد در بینی پیش

 باشی داشته ممکن زمان هر در رو هرکدومشون اجرای آمادگی باید

 کن باور فرشته کنی تجربه رو ای رابطه جور همه باید کار این برای

 روی اون . خواد می که همونی بشی تو که کنه می کاری هر پارسا

 که میمونه فقط حاال و کرده حساب تو خوشگلی و ذکاوت و هوش

 حساب تو روی وجودش همه با پارسا ببره بین از درونتو احساس

 ما نیست ای چاره اما کنم نمی تایید رو کاراش از کدوم هیچ من . کرده

 اون به هم تو کنیم باز رو مهر به سر راز این تا داریم نیاز تو کمک به

 همه من بزاره که کردم التماس بهش کلی . میرسی میخوای که چیزی

 تو ارغوان جایگزین تو که میشه باورم لحظاتی برای . بگم بهت اینارو

  اما کرد می بازی باهاش و بود داده یاد شطرنج اونم به .پارسایی دل

 اون شدم مطمئن جاشه سر همچنان نقشه گفت بهم امیر دیروز وقتی

 فکر به فقط که است بیگانه موجود یه این مرده میشناسم که پارسایی

 هیچ باشی امیدوار و کنی فرار فرصت اولین تو باید یا فرشته . انتقامه

 باید نیست تو برای نجاتی راه هیچ دیگه یا نیافتی پارسا گیر وقت

 * . خواد می پارسا که بشی همونی



 می مریض که ها موقع اکثر مثل بودم خورده شدید سرمای بود روز دو

 لرز و تب صبح از اما . شم می خوب خودم گفتم و نکردم توجه شدم

 اما بیرون بزنم کالس از و بگم استاد به خواستم بار چند داشتم شدیدی

 دور از رو وحیده شدم رو راه وارد شد تموم کالس ، خیال بی گفتم

 اون از بعد قرارمون طبق ومدمی پایین داشت ها پله از که دادم تشخیص

 سرمو . باشیم داشته ارتباط هم با کس هیچ جلو نباید دیگه سوری دعوای

 رد کنارم از یکی کنم تحمل رو لعنتی سرگیجه این بتونم تا پایین کردم خم

 و کنم حفظ تعادلمو نتونم که بود بس همین . زد بهم خواسته نا تنه یه و شد

 جیغ یه با بود پشتم انگار که شنیدم رو نازنین صدای . بشم زمین پخش

 واقعا : گفت وحیده به که شنیدم اما کنم باز چشمامو نمیتونستم طرفم اومد

 یاد کم کم داشت زدم لبخند دلم تو بد وضعیت همون تو . متاسفم برات که

 داخل از اگه گرفت می یاد داشت کنه کنترل چطور خودشو که گرفت می

 شده رد تفاوت بی بود مشخص .بفهمه کسی نباید شد تیکه تیکه بار هزار

 مورد این حتما گفتم تبریک انتخابم برای خودم به . نداده اهمیت من به و

 . رسه می گوشش به بود سهیال چین خبر یجورایی که نازنین طریق از

 رابط نقش بدونه خودش اینکه بدون داشت که بود وقت خیلی نازنین

 سرم یه بهم دانشگاه نزدیک درمونگاه به نبرد منو . کرد می بازی مارو

 خوبی دختر .کرد می نگام داشت نگرانش و تپلی قیافه اون با نازنین زدن

 خودش نظر از ولی بود خبرچین ما نظر از شاید بود صاف دلش ته بود

 سرگیجه بستم چشمامو ...نمیدونستم . داد می انجام رو درست کار داشت

 ... نبود شدنی تموم لعنتی

 به خندید می زد نمی جیغ دفعه این ولی بود سوختن حال در مادرم *

 حسام . دخترم کنم بغلت وایستا گفت می خندید می و میدوید من سمت



 بزرگ زمین زیر این چقدر میخندید داشت .بود وایستاده گوشه اون هم

 من سمت دویدن کردن شروع مادرم سر پشت از هم اکرم و حلما .شده

 با کردم می فرار من خندیدن می شون همه .بگیرن منو خواستن می

 بود مجید کردم نگاش گرفت دستمو مچ یکی کردم می فرار سرعت همه

 بهش هرچی کنه بقلم بتونه مادرم تا داشت نگهم .زد خند پوز بهم .

 میگیرم آتیش منم کنه بغلم و بگیره منو مادرم اگه آخه که کردم التماس

 *... مادرم متس داد هولم منو نداشت فایده

 تب بودم مریض که بود روز چند شدم بیدار خواب از جیغ صدای با *

 بود بزرگی شک اون علتش دونم نمی کردم می سرد عرق فقط و داشتم

 مراقبت ازم حسابی کبری . سرماخوردگی یا بود کرده وارد پارسا که

 چند .  برگردم و دستشویی برم کرد می کمکم .کرد می پاشورم کرد می

 اما دیدم نمی کابوس بود وقت خیلی دیدم سرم باالی رو پارسا باری

 کابوس . بودن کرده حمله بهم برابر 1000 قدرتی با لعنتی های کابوس

 تا چند بهم . کرد می ویزیت منو و خونه  میومد دکتر یه .کابوس پشت

 به روز 5 یا 4  دونم نمی خوردم می کبری زور به قرصامو .زد آمپول

 انرژی اینقدر مغزم حال بی و بودم بیدار که وقتایی البته . بودم حال اون

 و پارسا صدای . آینده ، گذشته ، حال برای کنم فکر حسابی که داشت

 دستمو . شم بلند جام از خودم تونستم باالخره .شنیدم پایین از رو امیر

 . داشتم درد رفتن راه موقع هنوز . کنم حفظ تعادلمو که دیوار به گرفتم

 با داشتن پایین بودن نشسته همونجوری . بود تنم شلوارک یه و تاپ یه

 جلشون رفتم کردن سکوت شدن که من متوجه زدن می حرف هم

 چیزایی یه کرد ها اشاره سری یه جلومو اومد سراسیمه کبری نشستم

 این با چرا که بود این منظورش بودم گرفته یاد زدنش حرف مدل از



 امیر و پارسا .تشنمه بیار برام آب لیوان یه گفتم بهش اینجا اومدم حال

 نمی باورم هنوز پارسا به کردم رو کردن می نگام داشتن همینجوری

 بهش .هم به زدیم زل همینجوری دقیقه چند ...کرده چیکار باهام که شد

 چیزی یه اومد و شد متعجب امیر چشمای خوام می تضمین من : گفتم

 شروع دوباره . نگه هیچی که گرفت جلوشو دست با پارسا که بگه

 نگه خودمو ساده نشستن همون برای سختی به . زدن زل هم به کردیم

 داد برگشت کمرنگ ای قهوه حدودا دفترچه یه با رفت و پاشد . داشتم

 کردم نگاه دفترچه به لرزونم دستای با نشست جاش سر رفت دستمو

 . چیه نمیدونستم

 . کرده من نام به رو داره نایرا داخل که اموالی همه پدرم •

 کردی امضا که هایی سفته اون از قیمتش کنم فکر خونست این سند این

 انجام رو خوام می ازت که کاری اون شدی موفق اگه باشه بیشتر هم

 . میشه تو برای هم خونه این و دم می رو ها سفته بدی

 ؟ کنم تکرار باید دیگه بار چند رو شب اون کار •

 من با که بری می رو لذتی همون بشم ئنمطم که بار هر •

 . بری می بودن

 می راست آیدا ... باال رفت خندم صدای کم انرژی همون با گرفت خندم

 کنم باور نمیتونم هنوز چیه نبود معلوم .نبود انسان یه دیگه پارسا گفت

 به تبدیل که باشه مهم براش اینقدر تا عشقش و خواهر انتقام گرفتن که

 هایی کار تموم انتقام داشت روزگار هم شاید .بشه ای گهدی موجود یه



 من گفت می راست حسام .گرفت می من از رو بود کرده مادرم که

 شده تضمین آینده یه تصاحب برای حاال . شم می مادرم شبیه آخرش

 ... ندارم مادرم با فرقی هیچ اصل در .بدم کار این به تن باید

 تونستم نمی زورم و ام سعی همه با که داشتم دوست رو پارسا اینقدر

 . دیدم عسلیش چشمای تو رو انتقام در بودن مصمم . باشم متنفر ازش

 همه با باید آینده آوردن بدست برای که بود این من سرنوشت اگه

 به بشم له جنگ این تو بزار .ندارم مشکلی باهاش باشه بجنگم وجودم

 ...منه سهمه این ...منه حقه این مرگه آخرش بشم تیکه تیکه بذار درک

 اینم از غیر باشه کرده پشت واقعی عشق به که کسی ...منه لیاقت این

 . نمیاد سرش

 اوکی : گفتم بهش وایستادم جلوش رفتم کاناپه رو انداختم رو خونه سند

 با دستاش لمس . رفتم حال از که بود نشده تموم حرفم هنوز ... آما من

 آرامش بهت میتونه کسی دستای فقط عجیبیه دنیای چه ... کمرم و ها پا

 . باشه قاتلت اصل در شاید که بده

 پارسا بعدی نقشه اینکه خفیف استرس شدم خوب کامل بعد روز چند

 انریکه  why not me آهنگ داشتم . میزد موج دلم تو چیه من برای

 برات کبری : گفت که بود پارسا خورد زنگ گوشیم . دادم می گوش رو

 حاضر بردار وسایلتو و لباس .مسافرت روز چند برا میاره چمدون یه

 خبر بعدش بودی آماده وقت هر آرایشگاه برتت می دنبالت میاد آیدا شو

 . دم می



 صورتمو .کرد مش موهامو کرد اپیالسیون بدنمو کامل سکوت در آیدا

 نبودناش و کردناش قهر اینجور . نبود خبری ژینوس از کرد آرایش

 کرم ساپورت یه با کوتاه و اندامی کرم مانتو یه گرفتم دوش . بود طبیعی

 دنبالم بود اومده امیر شدم ماشین سوار برداشتم چمدونمو پوشیدم رنگ

 کرج سمت به داریم شدم متوجه ها تابلو از . بود سکوت فقط بینمون

 داشت نگه ماشینو کنار زد باالخره جا یه . کردیم رد هم کرج ریم می

 : گفت بهم منو به کرد روشو امیر بود بلند شاسی ماشین یه جلومون.

 گی نمی هیچی نمیشناسن رو تو اونا میشی جلویی ماشین سوار میری

 به .  بدن انجام میذاری خواستن هم کاری هر نمیزنی حرفی هیچ

 حرفا این بخونم چشماش تو از میتونستم شدم خیره امیر چشمای

 با دید چشماش تو رو خاصی ناراحتی شد می .نیست خودش حرفای

 میدن تحویلت همینجا دیگه روز 8 : گفت بهم .شدم پیاده باشه گفتن

 . دنبالت میام خودم

 وجودمو بیشتر دلهره و ترس داشتم می بر ماشین سمت به که قدمی هر

 اما شدم پشیمون بودم گرفته که تصمیمی از لحظه یه حتی گرفت می

 اومد ازش یکی شد باز ماشین عقب در بود دیر دیگه پشیمونی برای

 بفرما : گفت بهم صندلی پشت گذاشت و گرفت رو چمدونم بیرون

 سوار موقع . تر مسن هم تا دو و جوون دوتا بودن نفر چهار . خوشگلم

 تونستم نمی بودم تنها کامال دیگه .  شدم امیر ماشین رفتن متوجه شدن

 ... بودم افتاده کردن غلط به دلم تو بکشم نفس



 منتظر ماشین تو امیر بود کرده سوارم که همونجایی وایستاد ماشین

 راضی ازت : گفت امیر راه تو شدم امیر ماشین سوار و شدم پیاده بود

 ! فرشته بده این نبودن

 که جمله اون یا افتادم قرارمون و قول یاد که بدم فحش پارسا به اومدم

 . داره ادامه روند این نشی بقیه با بودی من با که همینجوری تا گفت

 .کنم گریه سیر دل یه شد می حاال کردم قفل درو شدن اتاق وارد وقتی

 می بود نشده دیر هنوز کردم تحمل و بودم سکوت فقط هفته یه این

 این از تر بد شرایطم اگه ؟ برم کی پیش ؟ برم کجا اما ، کنم فرار تونستم

 می صبحونه داشتم بودمو آشپزخونه تو بعدش روز چند ؟ چی بشه

 سکوتش این از نپرسید ازم مسافرت اون از صحبتی هیچ پارسا خوردم

 بلند سرشو . کنم عوض اتاقمو خوام می : گفتم بهش بودم شده عصبی

  ؟ کنی عوض خوایی می چرا ؟ چشه خودت اتاق مگه گفت و کرد

 . خوام می رو پریسا اتاق من نیست هیچیش اتاقم •

 ؟ چی برای : گفت و شد خیره بهم و شد تنگ چشماش •

 قرار مگه خوام می وسایلش همه با رو پریسا اتاق من •

 حل برای قراره که رو کسی حقمه ؟ باشم معما این حل کلید نیست

 راستی آها . بشناسم بهتر میکنم بازی نقش ،  خودکشیش معمای

 . خوام می رمزگشاییشو برگه و خاطرات دفترچه اون هست هم ارغوان



 داشتم خاصی لذت حس. شد عصبانی چشماش . شد هم در پارسا قیافه

 همینجوری .بریزم هم به شدم موفق رو آرومش وضعیت اون اینکه از

 : گفت نمی هیچی و بود شده خیره بهم

 پلیسا نظریه ندادی احتمال هم درصد یه حاال تا راستی •

 همین در .شدن مخدر مواد درگیر ارغوان و پریسا باشه بوده درست

 زیاد هاشون شیطونی خب .کردن شیطونی سری یه میکنن شروع حین

 .کردن رد رو قرمزا خط از خیلی که میبینن میان خودشون به شه می

 ... هست امکانش که نظرم به کنن خودکشی گیرن می تصمیم خب

 همه بود شده قرمز چشماش کرد می نگاه منو داشت همینجوری پارسا

 انتقام تونستم می اینجوری .گفتم بهش وار کنایه و پوزخند با رو حرفام

 . بگیرم ازش رو اخیرش کارای این

 کرده روکه کارایی این اما خوشگلن حسابی خودمونیما اما •

 دو .جذابه خیلی کردن هم با چیکارا اینکه تصور اما کنم نمی درک بودن

 ... بودن زده مواد زیاد شبی یه حتما خونه یه تو تنها خوشگل دختر تا

 نظر به ؟ ایه دیگه کسه مقصر میکنی فکر یا کردی فکر اینا به حاال تا

 ... میتونه کسی هر گرفت نظر در باید هم رو احتمال این من

 هر بودن شده خون کاسه کامال چشماش بود شده تر شدید تنفسش

 برام اما بزنه منو میخورم تا سمتمو بیاد وحشیانه میدادم احتمال لحظه

 انداختم می روز این به و خونسرد پارسای داشتم اینکه لذت نبود مهم

 دوست گاهی آدم .بود داده یادم خودش که انتقامی لذت .داشت ارزششو



 دل توی اینجوری حداقل ببره لذ و بگیره انتقام هم عشقش از داره

 . بدم نشون خونسرد خدمو کردم سعی . شدیم مساوی میگه خودش

 ملچ عمدا و دهنم گذاشتم آرومی به گرفتم پنیر و نون لقمه کردم شروع

 . شدم خیره بهش زمان هم کردم ملوچ

 ؟ شد تموم سخنرانیت •

 ممکنه که اتفاقی از دیگه زاویه یه خواستم فقط عزیزم آره •

 . کنم گوشزد بهت رو باشه افتاده

 دفترچه ، گفتم من بگو بگیر کبری از رو پریسا اتاق کلید •

 . دم می بهت هم خاطراتو

 لقمه طرفشو رفتم و کردم کشدار صدامو شدم بلند گرفتمو دیگه قمهل یه

 مرسی گفتم و لباش رو کشیدم دست دهنم تو گذاشتم آرومی به رو

 بود بسش دیگه ... جلوش به بود زده زل کرد نمی نگاه بهم ... عزیزم

 حالم اصال سری اون بگیرم کبری از رو پریسا اتاق کلید حیاط تو رفتم

 کامل شد می حاال .بودم نکرده دقت اتاق جزئیات هب . نبود خوب

 بر قرمزه رنگ عاشق بود معلوم .بود قرمز چی همه . کنم فوضولی

 تو لباسای همه لباساش کمد . متنفرم لعنتی رنگ این از که من عکس

 تو کامپیوتر یه .بوده شیطونا اون از بودن لختی مجلسی و ای خونه

 روشن رو کامپیوتر . داشته شایدم . نداشته تاپ لپ من مثل بود اتاقش

 بود التین شماره از پر توش که بود عکس یه دسکتاپ صفحه کردم

 . درایوا تو کنکاش کردم شروع . بحرش تو رفتم وقتی رفت گیج سرم



 .پریسا و پارسا بچگیه عکسای .بود عکس از پر که بود پوشه یه

 هم با بچگی زا اینا گفت می راست آیدا .بود عکسا اکثر تو ارغوان

 به جفتشون خوشگلی دیدم باالخره هم رو مادرشون قیافه بودن

 آرایش بدون .دیدم عکس تا چند تو هم رو آیدا . بود رفته مادرشون

 هم پریسا سلیقه .بود آهنگ هم دیگه پوشه یه تو . بود معمولی چقدر

 بود زبان آموزش از پر دیگه فولدر یه تو . بود خارجی و التین آهنگای

 ای دیگه چیز گشتم هرچی  داشته عالقه خیلی زبان به که بود مسخص

 می که جایی هر و کمد باالی تخت زیر و کامپیوتر میز زیر . نشد پیدا

 کنم پیدا خاص و مرموز چیز یه داشتم امید گشتم رو کنی قایم چیزی شد

 دستم گرفتم رو ارغوان و پریسا نفره دو عکس قاب . نبود هیچی اما .

 از بودن شاد عکس تو چقدر زدم زل بهشون تخت رو شدم ولو و

 چشمای گفت می درست آیدا اما بارید می شیطنت پریسا چشمای

 از لحظه یه بود لباش رو هم معصومی خنده بود معصوم خیلی ارغوان

 واقعا پرسیدم دلم تو شدم خیره .کشیدم خجالت زدم پارسا به که حرفایی

 خودکشی جرات هنوز اومده سرم بال مهه این من ؟ کشتید خودتونو چرا

 هنوز .بشه خوب زندگیم روز یه امیدوارم احمقا مثل هنوز . نکردم پیدا

 این شدن صاحب وسوسه احمقا مثل دارم پارسا عشق به امید احمقا مثل

 رو بود، آرزو و حرف حد در من برای که چیزایی همه . دارم رو خونه

 . عشق عنوان به یکی اون و ربراد عنوان به یکیشون . داشتین شما

 . کشتین خودتونو چرا پس داشتین خانواده داشتین، ،پول داشتین مامان

 . بشه حل معما این مهمه منم برا حاال میکنم فکر

 شبیه ضخیم حدودا های برگه آورد برام خاطراتو دفترچه پارسا فرداش

 شده وصل دفترچه به فنر یه با ها برگه بود کمرنگ آبی .داشت مقوا



 اونی از کرد جدا دفترچه از شد می کردن پاره بدون رو ها برگه بودن

 معلوم هیچی گشایی رمز برگه اون از بود تر پیچیده گفت می آیدا که

 میز رو گذاشتم رفت سر حوصلم کردم نگاشون ساعت نیم یه نبود

 چند تابستون آخر تا کردم فکر ارغوان به کشیدمو دراز رفتم کامپیوتر

 . میذاشتن قرار خیابون تو همیشه دادن تحویلم اون و این به هدیگ بار

 گفتم آدرسی یه رو زندگیم محل آدرس پارسا گفته به شد شروع دانشگاه

 تنها .داشتم زبان خصوصی استاد جلسه یه هفته در نبودم بلد خودمم که

 گوش پرتاشو و چرت که بودم ژینوس کنار که بود وقتی خوشم لحظات

 دوست من کرد می فکر همچنان نداشت خبر هیچی از . بخندم و کنم

 دوستیمون مدت این که میشه حسودیم بهت گفت می .هستم پارسا دختر

 بلد دیگه . گرفتم یاد کردنو آرایش خودم آیدا آموزشای با داشته ادامه

 یه گذشت می داشت زمان . کنم درست موهامو و صورتمو خودم بودم

 بی و تر روح بی داشتم رزو هر من .  بودم شده متوجه رو مورد

 . خواست می پارسا که قلبی بی ربات همون شدم می تر احساس

 تو میشه که استادی هر با خواست ازم پارسا شد شروع دوم ترم

 خاطر به شاید .بودم افتضاح کار این تو کنم برقرار ارتباط دانشگاه

 ازم رفتاری هچ نبود معلوم اما شدن می کشیده سمتم به اندامم و قیافه

 سال اون پایان تا کردن می رفتار باهام سنگین سر بعد سری که میدیدن

 تلخی انگار . بشم دوست پسر یه با نشدم موفق حتی . نشدم موفق اصال

 به هم رابطه اون داد می فراری من از رو همه که داشتم ای خواسته نا

  *.نیست راضی من دست از کس هیچ بود گفته امیر



 الزمه اگه ؟ هستین خوب نصیری خانوم ... یرینص خانوم •

 . تر مجهز بیمارستان یه به کنم منتقلتون اینجا از

 . راحت خیالتون خوبم استاد نیست الزم •

 دونم می مسئول رو خودم دانشگاه طرف از من حال هر به •

 الزم کمکی هر هست شما مراقب دوستتون . باشم وضعیتتون پیگیر

 . بگین بهش داشتید

 . اومدید که ممنون استاد مرسی •

 می بهونه این به بود شده بد حالم دانشگاه تو منم و بود دانشگاه معاون

 که بخونم تونستم می چشماش تو اما . شده چم من ببینه و بیاد تونسته

 . بده دستم از راحتی به که نیاورده دستم به راحتی همین به منه نگران

 حوصله که اونجایی از ... جلو یرهم داره ساعت مثل نقشه اینکه یعنی این

 . بستم چشمامو و اونور کردم رومو نداشتم رو نازنین های وراجی

 رفتم می ور تاپم لپ با داشتم من اتاقم توی اومد پارسا بعد روز چند *

 نشستم رفتم شدم بلند . پیشش برم که گفت منم به تخت روی نشست

 می من به دستش مایگر تا چرا که وای گرفت منو دستای دوتا پیشش

 معصومیت نگاهش بودیم چشم تو چشم . لرزه می تنم اینقدر خوره

 شده متوجه خواسته نا کنم فکر لعنتی چشمای این دوباره داشت خاصی

 همه داری دونم می فرشته : گفت بهم لعنتیشه چشمای ضعفم نقطه بود

 به رسیدن برای تو کمک به من نیست کافی این ولی کنی می سعیتو

 می خواهش ازت پس . دونی می که دونم می دارم نیاز خیلی اقعیتو



 ولی جوری چه دونم نمی شی نزدیک هات طعمه به دیگه جور یه کنم

 یعنی برسی هات طعمه به نتونستی زمان همه این گذشت از بعد وقتی

 خب نیست کافی برات من تضمین شاید دونم نمی لنگه می کار جای یه

 چیزی نذاشت کنه می اشتباه داره که حرفش سطو بپرم اومدم تا باشه

 بر عالوه من بشه تمو حرفم بزار فرشته کنم می خواهش گفت و بگم

 باشه خواد می که هرچی رو درخواستت یه کار اتمام از بعد خونه این

 نمی تضمین ، شرط ترین سخت بکن فکراتو موقع اون تا کنم می قبول

 این کنم می خواهش ازت ولی بگو من به و کن انتخاب رو هرچی دونم

 . بده انجام من برا رو کار

 تو خاصی بغض یه کردم می نگاش داشتم بگم چیزی اینکه بدون

 اینکه از قبل تا ولی دیدم می رو اشک چشماش ته ته .داشت صداش

 . رفت و شد بلند کنه گریه و بشکنه بغضش

 دادم قول خودم به ببینم شرایط اون تو رو پارسا بود سخت برام خیلی

 اون نبودم حاضر دیگه خواد می اون که همونی بشم شده طور هر که

 و زجه تونه می راحتی به اون که درسته ببینم رو پارسا داغون قیافه

 باید فردا همین از تونم نمی من . نه من ولی کنه تحمل منو های گریه

 درونم در رو پارسا به اخساسم و روحم باید اینکار برای . کنم تغییر

 چون گریه زیر زدم . مجبورم پارسا خاطر به ولی سخته درسته .بکشم

 . کنم می فکر پارسا به که باشه هایی لحظه آخرین شاید میدونستم

 نشستم جلوش رفتم بود هم امیر ، کنارش همیشه یار زد صدام پارسا

 توضیح به الزم شناختم می خوبم شناختم روشو عکس داد برگه یه بهم

 رو ای دیگه هرکس نشدنیه این پارسا نداره امکان گفتم بهش .  نبود



 از منو نمیشه این اما کنم می تورشون هفته یه از کمتر بگو میخوایی

 نصف بری می بین از خودتو های نقشه همه بیرون میندازن دانشگاه

 نداره وجود نشدنی : گفت بهم . داد گوش حرفامو بود کشیده سیگارشو

 این طریق از تا بشی نزدیک بهش باید اصلیه نقشه جزو این بتونی باید

 ردی تنها .تنها و تک ما حمایت بدون اصفهان به بدی منتقل دانشگاهتو

 . میایی بر پسش از مطمئنم من . خودتی بمونه بجا تو از قراره که

 بلند بود زده توضیحات سری یه زیرش کردم نگاه عکس به دوباره

 بودن گذاشته دست .حقیقی آقا حاج رفتم راه جلوشون قدم چند و شدم

 می ازش سگ مثل آدم و عالم همه که کسی ممکن گزینه بدترین رو

 ایران تو دانشجو کردن اخراج رکورد کنم فکر بود حراست رییس ترسن

 نزدیک بهش حمایتی هیچ بدون خواست می پارسا حاال . بود این دست

 . وایستادم رفتم رژه جلوشون دقیقه چند اینکه از بعد بشم

 . بشم نزدیک بهش جوری چه که بده فکری هم بهم حداقل •

 دادم یاد ماهیگیری بهت ، فرشته کنم کمکت تونم نمی من •

 آینده در . کنم کمکت بتونم که نیستم من جا همه روزایی همچین واسه

 شطرنج یه تو بگیری قرار شرایطی چه توی تنهایی و تک نیست معلوم

 . نره یادت اینو فرشته بازی

 داشتم استرس کردم می فکر و رفتم می راه اتاق تو داشتم همینجوری

 به دیگه بیرون کنه می پرتم پارسا وقت اون ؟ چی نشم موفق اگه که

 خدا از دارم احمقانه چقدر کن کمک خودت من خدای خورم نمی دردش

 امشب دادم پیام پارسا به کردم فکر فقط تموم روز چند گیرم می کمک



 کن رزرو جا یه آیدا و امیر و خودت و من برا کردم خونه قهوه هوس

 بپرسه چیزی ازم اینکه بدون . بخورم هوایی یه کنارتون خوام می

 رو مهم مورد یه خواستم می . دنبالت میام 9 ساعت اوکی : داد جواب

 باید پس بودن چیز همه جریان در اول از تا سه این بگم بهشون

 کرده سردو هوای توی داغ چایی یه هوس دلم طرفی از باشن همشون

 . زدن حرف به کنم شروع بودن متتظر بودن فهمیده هم اونا . بود

 ها خیلی داره دشمن خیلی ها دانشجو تو حقیقی آقا حاج •

 شدت به آدم نرسیدن جایی به ولی کردن کارا خیلی کردنش خراب برای

 چجوری که کردم فکر حسابی وقت چند این من اما . محکمیه و جدی

 . واقعیمه زندگی کردن تعریف راه تنها بشم نزدیک بهش

 یه باید کردی فکر نشستی مثال ؟ شدی خل : گفت و گرفت خندش آیدا

 اخراجت نرسیده داستانت وسطای به هنوز کنی تعریف ساختگی داستان

 . بریم لو ما که نمیرسه ها ما قسمت به خداروشکر کنه می

 . نذاشتم که بگه چیزی یه اومد هم امیر

 نزدیک سهیال به هم روز یه قراره اگه آیدا نیستم خنگ من •

 . خودم داستان از بهتر داستانی چه . باشم داشته داستان یه الزمه بشم

 به آمدنم و معرفت بی آدم یه به اعتماد داشتم اصفهان تو که شرایطی

 شهر این از خوام می شدم پشیمون حاال و من از استفاده سو و تهران

 . شناسمش می و کردم می زندگی توش قبال که جایی از بهتر کجا برم

 بیام بر پسش از تنهایی خودم باید نگفتی مگه پارسا کن اعتماد من به

 . کنه کمکم و بسوزه برام دلش که کنم می مجابش شده قیمتی هر به



 سر همیشه من باشه : گفت نذاشت پارسا که بگه چیزی یه اومد باز آیدا

 . بده انجام همینو گذاشتم خودت عهده به هستم حرفام

 بهش امیر جلوی اومدم کردم عوض شلوارمو و مانتو خونه رسیدیم

 نه خوردیم چایی رفتیم : گفت و گرفت خندش . گوشم تو بزن : گفتم

 : گفتم خوردم قلپ چند پارسا مشروب شیشه سمت رفتم . مشروب

 . خندید دوباره بشه کبود صورتم جای تا بزن انقدر امیر نکن مسخره

 به . شد جدی صورتش . بزن میگم بهت امیر شو خفه : زدم داد سرش

 تا بودم گفته خودم اینکه با کرد تایید سر با پارسا کرد نگاه پارسا

 . کشید سوت درد از سرم مغزم بستم چشمامو ترس از باال رفت دستش

 شدم بیدار خواب از که صبح دیگه بسه گفت پارسا ... بعدی بعدی بعدی

 . بود شده کبود حسابی لبم و چشمم پای آیینه جلو رفتم

 تو و شکل همون به دارن خفیفی لرزش که مریض ها جوجه مثل

 با داشتن پسر تا دو شدم حاجی دفتر وارد خواستم می که موقعیتی

 از روم کرده زوم بود معلوم که نگاهی اولین با . زدن می حرف حاجی

 : گفت بلند صدای با دوباره نکردم توجهی زد صدام شدم خارج دفترش

 . برگشتم و وایستادم . هستم شما با خانوم

 ؟ داشتین کاری •

 . نداری کاری نه •

 ؟ بودی وایستاده اینجا چی برای پس •



 اجازه اااگه آقا حاج ندارم کاری . بخشید ب ب هیچی ه...ه •

 . میشه دیر کالسم ک ک برم بدین

 دو اون با دیگه یکم . خانوم بشینید بگیرید : گفت جدی خیلی •

 . ببندن سرشون پشت درو : گفت بهشون رفتن موقع و زد حرف پسر تا

 رو خفیف لرزش اون کردم می سعی و بود پایین سرم همنیجوری من

 . کنم حفظ

 . بگید و باشید راحت ؟ هست مشکلی رفتن دیگه االن •

 . کردم می نگاه زمینو داشتم همچنان و کردم بیشتر سرمو لرزش

 یه و نیست خوب حالتون که مشخصه باال بیارید رو سرتون •

 ! افتاده اتفاقی

 شد باعث شدنم آواره میشه که اش نتیجه و نشم موفق اینکه از ترس

 آرومی به لرزش همون با سرمو . کنم بازی رو دنیا رل بهترین که

 به که اشکایی و لرزون سر با ریختن اشک به کردم شروع و باال آوردم

 داشت چاقی و گنده هیکل کردم نگاه بهش میریختن هام گونه رو آرومی

 اون به همیشه که نگاه منو بلند خیلی ریشای با پشت پر خیلی های ابرو

 : گفتم گریه هق هق با همراه . ریشو گفتم می امیر ریش سانت دو

 .  آقا حاج نشده هیچی



 لرزون بدن و سر این با و کبود صورت این با دختر آخه •

 پشیمون و بگی چیزی یه خواستی می که مشخصه من دفتر تو اومدی

 پلیسو مجبورم نکنی همکاری اگه بری ذارم نمی شده چی نگی تا شدی

 . آورده سرت رو بال این کی بشه مشخص باید کنم خبر

 سرع کشیدن نفس کردم شروع .شد بیشتر گریم شدت شدم بلند جام از

 کردم غلط  غ غ ، نه خدا تورو ، نه آقا حاج : گفتم کردم هراسون قیافمو

 . نکردم کاری من خدا به

 شد بلند گیره می قرار تاثیر تحت واقعا داره که کنم حس تونستم می

 . دستم داد و برداشت کاغذی دستمال یه برام خودش

 اتفاقی برات حتما کردی کاری تو گفتم مگه ، دختر نترس •

 اما بدی اطالع من به خواستی و دانشگاه حراست به اومدی که افتاده

 سر پشت که کسایی کنه لعنتشون خدا . شدی پشیمون و ترسیدی انگار

 الزمه باش آروم دختر نترس زنن می حرف دانشگاه حراست و من

 . خانوادت به بزنم زنگ

 . بیشتری شدت اینبار اما کردن گریه کردم شروع دوباره

 وضعم و سر این که داشتم صاحاب من اگه خانواده کدوم •

 . نبود

 عادی پرونده تو چیز همه بیارن منو پرونده که خواست اداری بخش از

 حس نداشتم هم انظباتی مورد هیچ . نشد گیرش دست خاصی چیز و بود



 فعال : گفت آورد کم باالخره شده کالفه من کردن گریه همه این از کردم

 فردا . کنم می صحبت استادت با خودم کالست سر بری خواد نمی برو

 از شدن خارج موقع . کنم حل مشکلتو بتونم ...انشا دفترم میایی صبح

 که این از .کردم بازی نقشی چه که شد نمی باورم خودمم دانشگاه

 . داشتم خوبی حس بدم قرارش تاثیر تحت اول جلسه تو بودم تونسته

 بهش ناراحتیمو و غم باید دیروز دفترش رفتم بهتر نسبتا حال با فرداش

 شما کردم تاکید بهش . بود استرس و ترس نوبت امروز کردم می القا

 آتش از کنم می تعریف براش رو زندگیم داستان که هستین کسی اولین

 ، دایی خونه رفتن و پدرم شدن گم تا کردم شروع مادرم سوزی

 حاجی گریه زیر زدم رسیدم که حسام جریان به داشتم که مشکالتی

 غریبه مکانیکی شاگرد یه فقط اینکه از . داد کاغذی دستمال بهم دوباره

 امضا از .گفتم پولدار پسر یه با آشناییم داستان ادامه در گفتم بود همدمم

 از باهاش شدن ای خونه هم و تهران به من آوردن از ها سفته کردن

 دادن آزار و اذیت به کرد شروع  کم کم و بود خوب باهام اوایلش اینکه

 و کس بی حاال اینکه از شده گور و گم و کرده ولم حاال اینکه از من

 هم حاال بگیرم ازش شناسنامو تونستم فقط غریب شهر این تو تنهام

 می آزار و اذیت تنهام میدونن که آشناهاش و دوستاش وقتا گاهی

 آخر آقا حاج کنم مقاومت جلوشون میتونم کی تا دونم نمی رسونن

 اینا که االن آقا حاج میدونم : گفتم و باال بردم گریمو صدای هم حرفام

 حاج شدم خسته دیگه اما کردم بدبخت خودمو دونم می اخراجم گفتم رو

 به امیدم همه .نکردم ول درسمو شرایط ترین بد تو درسم عاشق من آقا

 . بسازم آیندمو بتونم که مدرکمه درسو این



 لحظه هر داشت امکان بودم کرده بزرگی ریسک بود آشوب دلم توی

 که هستن کیا و زده گولت که بوده کی بده گیر و بده پلیس تحویل منو

 این البته .داشتم هایی نقشه اونم برای گرچه ؟ کنن اذیتت خوان می

 می امروز باید حال هر به چون داشتم الزم رو دلم تو آشوب و استرس

 تنهایی از مرگ حد سر تا جلوش دختر یه که دید می حاجی و ترسیدم

 ... ترسه می

 حسابی زدن حرف کرد شروع و کرد مکث کمی شد تموم حرفام وقتی

 . شدم سوپرایز

 پسر که وقتی بودی مقصر خودت که کن قبول دخترم ببین •

 چه بعدشم دادی می اطالع همه به باید کرد قصد سوء بهت داییت

 اشتباه همونم باشی داشته ارتباط مکانیکی شاگرد یه با داشت لزومی

 اعتراف حرفات تو خودت . غریبه یه به اعتماد هم بدترت اشتباه .بود

 می تحسین رو صداقتت من گرچه شدی پولش و چهره مجذوب کردی

 اشتباه پشت اشتباه . بگیرم نادیده رو بودنت مقصر نمیشه دلیل اما کنم

 رو سوالم جواب گفتی صادقانه که موارد بقیه مثل کنم می سوال یه االنم

 صیغه حق دختر ولی اجازه بدون قانونا که میدونم . بده صادقانه هم

 با بوده اختیارش در ات شده فوت دایی حضانت برگه میگی اما نداره

 محرمیت ی صیغه یه که داشته شرافت اینقدر بدونم خوام می حال این

 ؟ نه یا بخونه بینتون

 خیلی خریت به میزنن رو خودشون یا خرن واقعا آدما عجیبیه دنیای چه

 هم حاال داد حکم و کرد قضاوت رو من گذشته زندگی کل سوت سه زود

 . است پسره اون با من رابطه بودن شرعی نگران



 که شدم نمی راضی ای دیگه جور که من آقا حاج بله ب ب •

 خدا به ما رابطه میشیم محرم و کنه می ام صیغه گفت که باشم باهاش

 . آقا حاج بوده شرعی

 بلند جاش از حتی دیدم چهرش توی رو خاصی رضایت جوابم این از بعد

 دیگه گناه مرتکب اشتباه همه این با که خداروشکر بازم : گفت و شد

 ؟ میشه چی آقا حاج االن : گفتم حرفش وسط پریدم . دختر نشدی ای

 رو تو مونده دانشگاه یه همین فقط من برا خدا تورو آقا ؟ اخراجم یعنی

 . کنم می خواهش خدا

 در چی زد اخراج از حرف کسی باش آروم دختر باش آروم •

 ؟ جالدم یه من که پیچیده دانشکاه تو حتما ؟ کنی می فکر من مورد

 . ندادم جوابی هیچ و پایین انداختم خجالت از سرمو

 ؟ میاری در چطور خرجیتو ؟ کنی می زندگی کجا االن •

 .کرد رهن کوچیک خونه یه برام شدنش غیب از قبل جدیدا •

 دانشگاه آخر همون یا تیر آخر تا اما خودمه اسم به قولنامه آقا حاج

 تا داده بهم خرجی عنوان به که هم پولی کنم فکر میشه تموم دادم قرار

 خیلی . کنم چیکار باید دونم نمی نیاره دووم بیشتر دیگه ماه دو

 حداقل زدم می اصفهان دانشگاه کاش بود خوب خیلی من رتبه پشیمونم

 . دارم آشنا تا چهار میشناختم شهرو اون



 تا دو که بماند البته زدن وار حاجی حرفای و کردن نصیحت کرد شروع

 همیشه جوونا متاسفانه گفت می . کرد می تعریف خودش از میون در

 کردن غلط به داشتم دیگه دلم ته کنن می انتخاب آخر لحظه در رو اسالم

 ناچار منم بده ادامه کردن نصیحت به خواد می کی تا آخه افتادم می

 و داد نجات منو اذان صدای اینکه تا . کنم تایید حرفاشو تموم بودم

 سرمو ؟ نه یا خونی می نماز پرسید من از افتاد وقت اول نماز یاد حاجی

 . داد تکون سرشو و گفت ذکر تا چند ... نگفتم هیچی و پایین انداختنم

 . کرد کمک بهت میشه جور چه که بکنم فکرامو تا برو فعال گفت بهم

 تحقیق من مورد در کرد می شروع حتما بود تور توی کامال ماهی حاال

 می رو چیزایی فقط و نمیشه دستگیرش چیزی دونستم می تر دقیق

 آپارتمان اون تو باید بعد به روز اون از . بفهمه خواییم می ما که فهمه

 جای یه تو کوچیک آپارتمان یه . کنم زندگی تنهایی گفتم که کوچولویی

 رو فالنی بپرسه و بیاد تحقیق برای اگه که هرکی به هرکی شلوغ

 دفترش تو منو کاملش تحقیقات از بعد  .ندونه چیزی کسی میشناسید

 کردم فکرامو انتقالیت درخواست مورد در دخترم ببین : گفت و کرد صدا

 صبر دانشگاهت دوم سال آخر تا باید االن نه ولی کنم جورش تونم می

 کنیم صبر باید گفت کسی هر به نمیشه و است ویژه تو شرایط چون کنی

 این از این کنم می رد اسمتو فرصت اولین تو بشه ایجاد موقعیتش تا

 درآمد یه به نیاز تو وقت چند این توی اینکه دوم مساله اما. مساله

 که دوستام از یکی به بیاری دووم تحصیلی سال آخر تا بتونی تا داری

 در یه تا بگیره برات رو ترجمه های کار که کردم سفارشتو داره کافینت

 راحت خیال با حاال . نیاد پیش برات مادی مشکل و باشی داشته آمدی

 تا کنم فکر بودم کرده ذوق کلی . دخترم برس دانشگاهت و درس به برو

 . کردم تشکر ازش باری 100 بیرون بیام



 داده که قولی به حاجی و شد تموم تحصیلی سال زدن هم به چش یه تو

 مشغول همگی .کرد جور رو اصفهان به انتقالیم برگه و کرد عمل بود

 پارسا .بود کرده قهر باز ژینوس بیاد تونست نمی آیدا .بودیم کردن جمع

 این البته . زد می قدم همینجوری داشت خاصی هیجان و استرس

 بودم شده آماده باالخره من . بود هممون وجود تو هیجان و استرس

 بازی برای بودم آماده خواست می پارسا که بودم شده همونی دقیقا

 زده بینمون حرفی هیچ بودیم تهران تو که آخری شب نقشی هر .کردن

 داشت تصمیم آیدا بودیم کرده محض سکوت تاییمون چهار هر .نشد

 رفتم . بود بقیمون از بیشتر اون چهره تو استرس بخوابه پیشمون شب

 خفه خودتو داری امیر بسه گفتم گرفتم ازش سیگارو پاکت و امیر سمت

 خاطرات دفترچه برداشتم پریسا اتاق از وسایلمو باال طبقه رفتم میکنی

 گشایی رمز همشو بتونم بودم امیدوار هنوز همینطور هم رو ارغوان

 اتاق اون سفید رنگ بخوابم خودم اتاق تو آخر شب گرفتم تصمیم کنم

 خودم نامعلوم آینده به و کشیدم دراز تخت روی . داد می آرامش بهم

 مراحل راحت خیلی بود کرده منو سفارش حسابی حاجی . کردم می فکر

 همیشه . شدم پذیرش راحت خیلی خوابگاهم شد انجام انتقالم اداری

 کرده خودکشی توش ارغوان و پریسا که ای خونه که کردم می فکر

 اما اونجا برد منو بار اولین برای پارسا که باشه ای خونه همون بودن

 مبله خونه یه هم حاال بودن کرده کرایه مبله رو خونه اون شدم متوجه

 شده پیش سال یک دادن بهم رو سهیال مشخصات . کردن کرایه دیگه

 کرده تاکید پارسا . کرد می هم تدریس همچنان البته دانشگاه معاون بود

 ای نقشه و طرح هر و تنهام اونجا ذارم می پامو که ای لحضه از بود

 سر فقط و باشه تنهایی به باید ریزم می سهیال به شدن نزدیک برای



 آخرین . بذارم جریان در رو اونا مطمئن و امن موقعیت یه تو و فرصت

 که ای لحظه شنیدم می که بود ای جمله ترین متظره غیر پارسا جمله

 دستمو مچ برم خوابگاه سمت به که بشم تاکسی سوار خواستم می

 کال رو احساس و عشق بود ها مدت ... شد خیره چشمام تو و گرفت

 لعنت بلرزه دلم ته شد باعث چشماش به زدن زل اما بودم کرده فراموش

 جرا باشم متنفر ازت باید من . لعنتی عشق این به لعنت لرزش این به

 . دارم ضعف جلوش هنوز

 دادی که قول و گذاشتم که شرط تا سه اون امیدوارم فرشته •

 . باشه یادت رو

 . چیه منظورش دقیقا دونستم می

 هیچ دیگه کردم فراموش رو مجید همیشه برای من نترس •

 . ندارم حسی هیچ کس هیچ به ندارم بهش حسی

 من درون احساس قطره آخرین گم می دروغ دارم دونستم می دلم توی

 هم رو قطره آخرین این تونستم می کاش . بود پارسا لعنتی چشمای

 . باشم قلب بی و احساس بی کامال ربات یه و کنم خشک

 4 اتاقا شدم متوجه سوم طبقه به کرد راهنمایی منو خوابگاه مسئول

 باز درو مردنی الغر مکی کک دختر یه زد رو اتاق یه در . است نفره

 . شما پیش میاد این دارین جا تخت یه نفرین سه شما : گفت بهش. کرد

 تقسیم باهام باباشو ارث قراره انگار که کرد نکاه جوری یه منو دختره

 بهش تفاوت بی خیلی منم . اومدی خوش : گفت و کرد کج قیافشو . کنه



 رویی خوش با و شد بلند تپل دختر یه . شدم اتاق وارد . مرسی : گفتم

 می داره نشده هیچی هنوز دیدم درسی کتاب دستش تو . کرد سالم بهم

 قرمز رنگ بود ما به پشتش و بود شده مچاله تختش رو یکی اون خونه

 نشده سرد هنوز هوا که بودم مونده فقط .بود قشنگ خیلی بافتنیش بلوز

 جای بهترین بود پنجره کنار من تخت . پوشیده لباس اینجوری این که

 به . هستم اولی سال نازنینه اسمم من : گفت و نزدیک اومد تپله ممکن

 به . دومیه سال است فهیمه اسمش اینم : گفت و کرد اشاره مکیه کک

 من مثل اونم . است وحیده اسمش : گفت و کرد اشاره پوشه قرمز اون

 یه کنم معرفی خودمو منم داره توقع بود معلوم قیافش از . اولیه سال

 . خوشبختم ام سوم سال است فرشته اسمم : گفتم و زدم زورکی لبخند

 اینم برداشتن وحیده و فهیمه رو کمد اون : گفت و شد تر شاد قیافش

 برای باال خوای می اگه وسایلمو چیدم باال طبقه من تو و من کمد میشه

 شروع . کنه نمی فرقی برام خیلی خوبه پایین همون : گفتم بهش ... تو

 و بالشتی رو مثل وسایل سری یه شدم متوجه بیشتر کردن وارسی کردم

 رو بود الزم هرچی دارم الزم دیگه پرت و خرت تا چند و پتو و مالفه

 محیط با اینکه از قبل حال هر به . کنم تهیه که بیرون زدم و نوشتم

 آشنا کنم زندگی باهاشون قراره که کسایی با باید بشم آشنا دانشگاه

 طبق البته بسپارم تقدیر و شانس دست به تونم نمی رو هیچی .بشم

 بودم کنجکاو خیلی داشتم می بر سهیال با کالسامو از یکی باید برنامه

 . ببینمش که

 که خون خر دخترای اون از .اومد دستم زود خیلی نازنین شخصیت

 .بود کم نفسش به اعتماد بودنش چاق خاطر به شد نمی هیچی آخرش

 به و خوره نمی خیس دهنش تو حرف که اونایی از و احساسی شدت به



 غرور همه این دونم نمی اما داره زشتی نسبتا قیافه فهیمه .گه می همه

 کم شدت به شدم متوجه . بود آوره در کجاش از رو نفس به اعتماد و

 که بوده لوسی های بچه این از حتما علته همین به غرورش این و عقله

 . بود پوشه قرمز اون اصلی گیر . کردن تعریف ازش الکی باباش و ننه

 بود خوشگل داشت کشیده صورت . بود تر الغر من از سایز نیم یه

 می فکر من زد می حرف کالم دو زور به بود خودش تو هم همیشه

 بودنش مرموز این از . من دست رو میزد اون ولی حرفم کم خودم کردم

 مرگشه چه که بخونم چشماش تو زدم زور هرچی نمیومد خوشم اصال

 شرایط همه اون با من نبود اولیا سال شبیه هیچیش .نشدم موفق

 این . بود وجودم تو اولی سال هیجان و شور نیمچه یه داشتم که عجیبی

 نه ای خنده نه هیجانی نه شوری نه . بود معنا تمام به روح بی جسد یه

 که هست آدما ذات تو البته . نداشتم بهش خوبی حس اصال ای گریه

 شک آدم و عالم همه به بدن انجام مخفی کار یه خوان می که موقعی

 با . کنه می نگاهشون داره و کرده زوم دنیا کل که کنن می حس و کنن

 کردم سعی حتی داشتم حسی همچین دقیقا پوشه قرمز این بودن مرموز

 و کنم اصرار هم خیلی نبود درست . نمیشه گفتن که کنم عوض اتاقمو

 بودم کرده فکر قرمزپوش به که اونقدری اول روز چند تو . بشم تابلو

 . نکردم فکر سهیال به

 برخوردا اولین بود سهیال با کالسم اولین رسید موعود روز باالخره

 کردمو اجرا آقا حاج برای که ای نقشه نداشتم دوست ، مهمه خیلی

 دربارش خیلی بندازم سهیال چشم تو خودمو دیگه جور باید کنم تکرار

 رسونده حاجی به خودمو غریبم من ننه و بازی مظلوم با . کردم فکر

 . بدم انجام رو اون معکوس خواستم می ایندفعه بودم



 مشکی مقنعش بود تنش مشکی شلوار مانتو یه شد کالس وارد سهیال

 اون پشت که داشت جذابی ابروی و چشم . کشیده تقریبا صورت

 خاصی جذبه کال کنم اعتراف باید . شد می برابر چند جذابیتش عینکش

 جذبش و برن می حساب ازش خواسته نا همه که آدمایی اون از . داشت

 . کنم شروع اول جلسه همون داشتم تصمیم . شن می

 پایین سرمو عمدا کنن معرفی خودشونو که خواست همه از انگلیسی به

 بی عمدا انقدر . بودم خودکارم با کردن بازی مشغول و بودم گرفته

 . اومدم خودم به سهیال بلند صدای با که بودم تفاوت

 ؟ نیستی کالس توی اصال انگار محترم خانوم •

 ؟ استاد خدمتم در ؟ بفرمایید ؟ جان •

 نیستید هیچی کالست خودتو داد می نشون که بود مسخره لبخندم اینقدر

 . کرد ساکت رو همه دستش اشاره با خنده زیر زدن کالس کل . برام

 . دادم تشخیص عینک پشت از رو اش شده تنگ چشمای

 االن کردن می معرفی خودشونو داشتن هاتون کالسی هم •

 . خانوم شماست نوبت

 . هستم فرشته من ، من ! آهان •

 . خنده زیر زدن کالس کل که بود جوری لحنم دوبارره



 ؟ چی فرشته •

 ؟ ندارین رو شاگرداتون اسامی لیست مگه استاد •

 داشت همینجوری سهیال بود مطلق سکوت نخندید کسی دیگه دفعه این

 سوال زیر ابهتشو و کالسشو بود نشده هیچی هنوز ، کرد می نگاه بهم

 خواست ازش و کناریم به کرد رو جدی بسیار لحن با . بودم برده

 .پرو شاگرد یه از تنفر بود، شده اجرا عالی نقشم ... کنه معرفی خودشو

 حالشو اول جلسه بندن می نقش هم ذهن تو بهتر خیلی تنفر با آدما

 و میشه ادعام که بودم شاگردایی اون جزء ذهنش تو حاال گرفتم حسابی

 نکنه شک رفتارم به اینکه برای باید . استادام با کردن کل کل عاشق

 خیلی کردم می سعی البته . کردم می استادام همه با رو رفتار این مشابه

 یه منو خواستن می نظر که کدوم هر از باید اما نرم مخشون رو هم

 . کنن معرفی گستاخ و پررو دانشجو

 بد که مرموز پوش قرمز این مونه می اما بود خوب سهیال با شروعم

 نمی که مرموز همکالسی این وجود با تونستم نمی . بود مخم رو جور

 داشته رو الزم تمرکز داره ای حیه رو چه و گذره می کلش تو چی دونم

 مطمئن بودم گرفته پیش رو شیوه همون همچنان گذشت ماه یک. باشم

 کرد می سعی . منه روی تمرکزش نصف سهیال کالسای سر بودم

 برای که نبود ای جلسه اما بده نشون تفاوت بی من به نسبت خودشو

 معاون چون بودم مطمئن . نریزم بهم رو کالس شده که ام لحضه چند

 از و هستم کی که کنه می تحقیق موردم در حسابی هست هم دانشگاه

 چه . محبوبه شدت به دانشگاه توی که فهمیدم زود خیلی . اومدم کجا



 . دختر های دانشجو مخصوصا . ها دانشجو بین چه و مسئولین بین

 چقدر اینکه از . زدن می حرف بودنش صمیمی و بودنش خاکی از همه

 شوهرش شنیدم . مشکالتشونه پیگیر و ذاره می وقت ها دانشجو برای

 دیگه دانشگاه یه ولی شناسی میکروب رشته توی دانشگاهه استاد هم

 که فهمیدم بیشتر کردم دقت نازنین به بیشتر هرچی . کنه می تدریس

 رو برم بود کافی فقط کرد استفاده خبرچین یه عنوان به ازش میشه

 و تیپ مقایسه کال .کنم فعال خودم به نسبت رو نهانش حسادت و مخش

 . سوم سال تو و خوبی این به زبان بودن بلد یا خودم به نسبت اندامش

 ساالری استاد مخصوصا استادا کردن مسخره جلوش کردم شروع پس

 تونن نمی غلطی هیچ و ریزم می بهم کالساشونو که کنم ذوق هم کلی و

 می هایی دانشجو به اشاره که سهیال های سخنرانی از یکی تو . بکنن

 میره خودشون چشم تو دودش و نیست درست نهایتا کارشون که کرد

 میده انجام خوب شو چینی خبر کار من شطرنج سرباز که فهمید شد می

 جای یه امیر با دوباره . بودم پوش قرمز اون گیر تو هنوز هم باز ولی .

 راهم که بود معتقد. گفتم رو نقشه جزئیات و گذاشتم قرار مطمئن و دنج

 نداشت اهمیتی برام نظرش اما مسخرس خیلی نقشه شروع برای

 . نگم بهشون فعال پوشو قرمز جریان دادم ترجیح

 آخر جفتشون داشتن مشترک وجه یه نازنین و فهیمه . بود آبان اواسط

 که بود اصفهان شهرستانای از فهیمه خودشون خونه رفتن می ها هفته

 ولی میومد و رفت می خودش که بود قمی هم نازنین دنبالش میومدن

 دور انقدر و تهرانیه ومیدونستم بود خوابگاه تو همیشه پوش قرمز

 مخم رو شدت به دیگه . بود خوابگاه تو همیشه اما نیاد و نره که نیست



 تختش رو هم اکثرا گذره می مغزش تو چی این که بودم شده کالفه ، بود

 پنج . شد می خیره جلوش دیوار به کرد می پشتشو و کشید می دراز

 فهیمه و نازنین با غذا کردن آماده و پز و پخت عادی روال بود شنبه

 ها هفته آخر اما . پوش قرمز و من با اتاق کردن تمیز و نظافت و بود

 دستپخت نبودم مجبور چون بودم خوشحال البته نداشتیم آشپزی اصال

 . گذرونیم می املت یا مرغ تخم با نهایتا . بخورم رو وحیده وحشتناک

 طول تمام تو .شست می ظرفارو هم پوش قرمز کردم می درست من

 و بود کرده پشتشو باز که بود تموم ساعت دو . بود محض سکوت روز

 حیاط بالکن توی از داشتم کردم باز رو بالکن در بود کشیده دراز

 پتو و کرد مچاله بیشتر خودشو شدم متوجه کردم می نگاه رو خوابگاه

 سردم ببند درو بگه که نداد زحمت خودش به . خودش رو کشید رو

 تعجب با برداشتم روش از رو پتو و سمتش رفتم حرص با .  شده

 در بگی تونی نمی ؟ اللی مگه : گفتم بهش . کرد نگاهم و برگشتو

 اینکه از . کرد می گریه داشت شدم متوجه ؟ شده سردم ببند بالکونو

 نگاه بهم ثانیه چند .نداد بهم جوابی کشید خجالت دیدم گریونشو جشمای

 . کرد پشتشو دوباره و گرفت دستم از آرومی به رو پتو و کرد

 که باری آخرین کردم می فکر داشتم تختم روی نشستم بستم بالکنو در

 آخرین به رسیدم تا کردم فکر اینقدر ؟ بوده کی سوخته یکی برای دلم

 بعد حاال . بود نسوخته کسی برای دلم دیگه اون از بعد مجید با مالقاتم

 قرمز گریون چشمای تو ناراحتی و غم همه این دیدن با ها مدت از

 ذهنمو جور بد بعد به روز اون از ... سوخت براش دلم کردم حس پوش

 اما نداشتم ترسی ازش دیگه که بود این حداقل حاال بود کرده مشغول

 نمی بود گذاشته زیادی تاثیر روم ناراحت شدت به چشمای اون دیدن



 فقط من یا شد می من مثل دید می چشمارو این ای دیگه کس اگه دونم

 ؟ نداشتم پوش قرمز چشمای تو رو سنگین غم این دیدن توانایی

 به شدن نزدیک بعدی فاز وارد خوایی می کی که بود داده گیر بهم امیر

 ذهنمو که جریانی اصال نشده وقتش گفتم می بهش همش بشی سهیال

 . نگفتم براشون و بود کرده مشغول

 پوش قرمز به فهیمه های طعنه و ها تیکه خوردیم می شام داشتیم

 تیکه بهش داشت و بود شده گیر جو هم نازنین دفعه این نداشت تمومی

 فقط من بالکن تو رفت و شد بلند گرفت گریش تا گفتن اینقدر انداخت می

 بالکن تو رفتم و کردم درست ساندویچ یه براش ... کردم می نگاشون

 بافتنی بلوز با اون ولی بود تنم شلوارک یه و تاپ یه بستم رو در

 سعی اما کردم می یخ داشتم مشکی کن گرم شلوار یه و بود قرمزش

 بگیر : گفتم سمتش گرفتم ساندویچ بدم نشون عادی خودمو مثال کردم

 تو جدی عصبانیت دفعه این . کرد نگاه بهم برگشت نخوردی هیچی

 که نگاهی این .شناختم می رو عصبانیت این من . بود گریونش چشمای

 بدش دنیا آدمای کل از که نگاهی .میشناسم رو است کینه از پر توش

 : گفت .کردم می حس رو نگاه این وجودم همه با .میشناختم رو میاد

 . ساندویچ زدن گاز به کردم شروع خودم . خورم نمی نیست گشنم

 بخش آرامش کالغا صدای . کردیم می نگاه رو حیاط داشتیم جفتمون

 . داد می تمرکز بهم که بود من برای صدا ترین

 ؟ بیاری دووم اینجوری خوایی می کی تا ؟ چی که آخرش •

 توقع اون از نکنه ؟ بده بهت حقتو دستی دو و بیاد دنیا منتظری نکنه



 عزیزم بگه و بیاد یکی منتظری نکنه ؟ باشه خوبی جای دنیا داری

 ؟ شه می درست چیز همه نباش ناراحت

 نگاه جلومو همچنان اما شدم صورتم روی متعجبش حدودا نگاه متوجه

 احمق و خنگ قدرام اون خوره نمی قیافت به : دادم ادامه . کردم می

 معجزه به منتظر انگار که کردی بغل غم زانو جوری روز و شب .باشی

 کمکی هیچ .نیست کار در ای معجزه هیچ . باش تر باهوش یکمی ای

 میشه تر سیاه کنی می فکر که اینجا از بگذره که روز هر نیست کار در

 پایین بنداز خودتو االن همین بیایی کنار باهاش بدبختا مثل قراره اگه .

 راست یه نشی فلج دم می قول بهت سیمانیه پایینمون سومیم طبقه االن

 . دنیا اون

 قرمز پس واووو . شده عصبانی حسابی فهمیدم کشیدنش نفش نوع از

 بشه عصبانی بلده نیست احساس بی میده نشون که اونقدرام پوش

 نمی هیچی تو : گفت عصبانیش صدای تن با . زدم پوزخند ناخواسته

 ... برس بازیت عروسک به برو درمیاد گرم جای از نفست ! دونی

 تو بالکن در به چسبوندمش برگشتم که بره خواست گفت رو اینا

 . کردم عصبانی رو چمشام منم شدم خیره عصبانیش چشمای

 کردی می گریه بدبختا مثل داشتی و تخت تو رفتی وقتی •

 و میشه بلند گرم جای از نفسش که آدمی کن دقت من حرفای به خوب

 پر تو تو مطمئنم اتفاقا نمیگه رو پرتا چرتو این میشه بزرگ قو پر تو

 تویی این .نیستی بودنم بدبخت سایه نزدیک حتی تو . شدی بزرگ قو



 پسرت دوست یا کرده توجهی بی شبت بوس جیشو به مامانت یا که

 ! کنی می رفتار اینطوری که کرده ولت

 تختشو تو رفت بست بالکنو در زورش همه با  زد پس منو عصبانیت با

 و بودن نشنیده رو ما صدای که منگلم تا دو اون روش انداخت پتوشو و

 بهشون کردم رو . بودن کرده تعجب بالکن در شدن بسته محکم از فقط

 دیگه کس کسی لعنتی اتاق این تو دیگه بار یه فقط دیگه بار یه : گفتم و

 کنم می آسفالت دهنشو خودم بزاره سرش یه سر یا کنه مسخره رو

 . نداره ضرر امتحانش

 که کنم مجابش دادنش قرار فشار تحت و کردنش تحقیر با خواستم می

 منو دل حرفای و کرد باهام پارسا که کاری همون . بزنه رو دلش حرف

 من و شد می تموم داشت آبان . نداد جواب این رو اما . بیرون کشید ازم

 بهتر یا بودم نشده سهیال به شدن نزدیک برای نقشه دوم فاز وارد هنوز

 پوش قرمز های نگاه جالب نکته فقط .نداشتم براش ای نقشه هنوز بگم

 حاال شدم مطمئن . بود من نخ تو کال . کرد می نگاه منو همش که بود

 بازم و هفته آخر بازم شدیم آذر وارد . سوالم عالمت یه اون برای منم

 شدم بیدار خواب از پوش قرمز صدای با بودم خواب ... پوش قرمز منو

 وهمچنان بود سرم رو پتو زنه می حرف موبایلش با داره شدم متوجه

 . زدم خواب به خودمو

 می بردی منو آبروی .نزن زنگ دانشگاه به اینقدر مامان •

 کنم می خواهش مامان کن بس رو چی همه بفهمن بدنو گیر همه خوایی

 . باشم خودم حال به بذارین خوبه حالم من .



 ندارم دوست که دارم اسرار سری یه که نیستم من فقط انگار واووو

 شدنش فاش از و داره چیزایی یه انگاری هم پوش قرمز .بفهمه کسی

 این به لعنت ؟ بکشم زبونش زیر از تونم می جوری چه نگرانه

 و دستشویی رفتم شدم بلند بعد ساعت نیم ! فوضولی و کنجکاوی

 یه بیرون بریم بیا نیست مرغ تخم حس امشب : گفتم بهش برگشتم

 آدمی بدونم که بودمش شناخته اینقدر کرد نگاه بهم ... بخوریم چیزی

 گفتم لحنی با . کرد نفوز بهش بشه الکی محبت و دلسوزی با که نیست

 بریم باشه : گفت . باشه نداشته اهمیتی برام بشنوم هم نه جواب اگه که

... 

 یخش ذره یه که حاال شدم بیخیال که نه بگم اومدم .داد همبرگر پیشنهاد

 مجید با که باری آخرین از .ذوقش تو بزنم نبود درست بود شده آب

 . آوردم نمی اسمشم حتی دیگه بودم خورده همبرگر

 به رو . کنیم می حساب هم با بعدا کن حساب تو گفتم بهش صندوق پای

 عذر ازم منتظرم هنوز : گفتم بهش زدمو گاز تا چند نشستیم هم روی

 نشست لبش رو لبخند بار اولین برای شد گرد چشماش ! کنیا خواهی

 توهیم بهم تو پررویی خیلی : گفت . بود تمسخر لبخند که بماند البته

 بهش دادم جواب پوزخند با پوزخندشو ؟ بخوام معذرت باید من کردی

 بیشتر که مامانت و پسرته دوست اون توهین از منظورت اگه : گفتم

 : گفت . نبود توهین که بگم باید شدی بزرگ قو پر تو کنه می ثابت

 ؟ چی چی بی ؟ شعور بی ؟ ادب بی : گفتم و گرفت خندم ... بی خیلی

 بلند بلند ! حیایی بی خیلی : گفت حرف با . همشو بگو کن تموم حرفتو

 ما و برگشتن بودن ساندویچی تو که نفری چند خندیدن به کردم شروع



 واقعا : گفتم آهسته خیلی و کردم نزدیکش صورتمو . کردن می نگاه رو

 صورتشو آورده کم که بود معلوم قیافش از ؟ حیایی بی میگی این به تو

 . بیرون سمت به چرخوند حرص با

 خیابون سر من پیشنهاد به . کردم می نفوذ بهش داشتم باالخره

 که بود راه تو نیمکت یه . بزنیم قدم رو راه بقیه تا شدیم پیاده خوابگاه

 تو کردم دستمو سرما از . نشست اونم و کردم نگاه یکمی روش نشستم

 ناز حوصله و حال پوش قرمز چیه داستانت: گفتم بهش و پالتوم جیب

 برام که بزنم مختو اینکه برای بازی لوس و بازی قرتی .ندارم کشیدنتو

 داستانت دونستن کنجکاو اینقدر هم طرفی از . ندارم رو کنی تعریف

 . دادم دست از خودم کار انجام برای تمرکزمو کال که شدم

 خندم منم ؟ پوش قرمز : گفت خنده با خندید اینبارواقعا خندید دوباره

 خنده همون با. گم می دلم توی فقط اسمو این که نبود حواسم گرفت

 که فرض بر حاال ؟ بدونی منو داستان کنجکاوی اینقدر چرا : گفت

 که باری آخرین شاید باشه کار در داستانی اگه اصال ؟ چی که دونستی

 ... شدم اینجوری کرده محلی بی بهم مامانم

 جاشه سر پسرت دوست فرضیه اون هنوز البته : گفتم و گرفت خندم منم

 سمتش کردم رومو خندیدن حین تو خنده زیر زدیم دوباره جفتمون . ها

 بودنش عجیب و بودن خاص به بیشتر لحظه هر شدم خیره چشماش به

 . شناسم می نگاهو این عمره یه انگار گفت می حسی یه .بردم می پی



 برام خیلی نگاه این . شناسم می نگاهو این چون کنجکاوم •

 برای دیدم آیینه تو بار آخرین رو بینم می توش که سنگینی غم آشناست

 درد یه نگاهته تو که دردی این دونیم می جفتمون . آشناست برام همین

 ازهمه پاشونتت می هم از . کنه می لهت داره که قدر اون سنگینه خیلی

 خودت از تر مهم همه از کرده اعتمادت بی همه به کرده متنفرت

 . کرده متنفرت

 عین در و ریخت بهم حسابی .شد خشک لباش رو لبخند حرفام شنیدن با

 . زدن قدم کرد شروع و شد پا . کرد تعجب حال

 . کردیم دیر ربع یه چرا که شنیدیم غر نگهبان از کلی

 نکرده دقت بهش وقت هیچ که شدم جالبی نکته متوجه شدیم اتاق وارد

 دقیقا کسی اگه که بود حالتی یه دیوار و وحیده کمد فاصل حد بودم

 . نبود معلوم کرد می زوم روش

 به کردم شروع دادم جواب بود احمق امیر خورد زنگ من گوشی

 تماس من با هماهنگی بدون چرا که بهش گفتن بری دری بهش آرومی

 چرت همینجوری داشت امیر وحیده کمد کنار رفتم حین همین تو گرفته

 می توضیح برام رو آیدا و خودش مسخره پیشنهادای و گفت می پرت و

 و بود نکرده عوض لباس اصال که کردم نگاه وحیده به خواسته نا داد

 حاال تا من اومد یادم جرقه مثل لحظه یه . دستشه رو راحتیش لباس

 من چون اره .ندیده کس هیچ شایدم ندیدم رو وحیده کردن عوض لباس

 بعله .تر ور اون رفتم کردم عوض جامو عمدا کرده صبر وایستادم اینجا

 قرمز کرد عوض لباس سریع و گوشه همون رفت بود درست حدسم



 چرا ولی !؟ کنه عوض لباس همجنس یه جلو کشه می خجالت ما پوش

 امیرو پرتای و چرت نصف عجیبه خیلی ترسه می شایدم یا ؟ آخه

 رد ما بین حرفی دیگه کردم عوض لباس منم کردم قطع سریع نفهمیدم

 خوابش پوش قرمز دیدم شد 12 ساعت خوندم درس یکمی . نشد بدل و

 که خوابیدم چقدر دونم نمی . بخوابم منم که کردم خاموش چراغو . برد

 جورایی یه بود پوش قرمز از صدا شدم بیدار عجیب صدای یه با

 به نه اما . زنه می حرف خواب تو داره که شدم متوجه بود ترسناک

 به بشم کنجکاو شد باعث حرفاش که کنم بیدارش ومدما عادی حالت

 . دادن گوش

 کمکم الهه خدا رو تو سعید آقا . نه کنم می خواهش سعید آقا •

 . نه نه نه کن

 بار چن اینارو داد می تکون شدت به سرشو میاد بند داره نفسش دیدم

 با کردم بیدارش و دادم تکون شونشو دستم با .نیومد دلم کرد می تکرار

 سریع بکشه نفس نمیتونست بود پریده رنگش پرید خواب از یغج

 طول دقیقه چند . کشید سر نفس یه همشو . آوردم آب لیوان یه براش

 تعجب با داشتم همچنان .کرد تشکر ازم . بیاد جاش سر نفسش تا کشید

 می من دیدنای کابوس از حسین چرا فهمیدم حاال . کردم می نگاش

 همراه منم صدای . بودم ترسیده بودم دیده هک وضعیتی این از ترسید

 بالیی چه ؟ کیه الهه ؟ کیه سعید : گفتم وحیده به . بود لرزش و استرس

 صورتش . کشید می نفس منظم نا داشت همچنان ؟ وحیده آوردن تو سر

 که کسی تنها کردی فکر : گفت شدو خیره بهم . بود کرده عرق حسابی

 می فکر . شد گرد چشام تعجب از ؟ ییتو بینه می کابوس اتاق این تو



 از چی همه کردم می فکر بینم نمی کابوس دیگه که وقته خیلی کردم

 خیره چشماش به کشیدمو عمیق نفس یه کنترله تحت ام روحیه جمله

 . شدم

 صدا میاد شکستن صدای مرد یه و زن یه صدای میاد دعوا صدای *

 اتاق در نشم نزدیک صدا به دم می ترجیه ترسم از میشه تر واضح داره

 رد کنارم از ! اتاقت تو گمشو برو کنی می غلطی چه اینجا تو. شد باز

 در از مامانم بعد ... زمین خوردم دستم به خورد محکم پاش زانوی شد

 چقدر . بفهمم نگاهشو معنی تونم نمی وایستادم شدمو بلند بیرون اومد

 می نگاه منو مجسمه مثل داره چرا ترسناک چقدر . روحه بی نگاه این

 می حس دارم رو شدنش کباب گند بوی . بزنه جیغ نباید االن مگه. کنه

 کنه می نگاه منو داره و وایستاده ولی شد آب تنش تو لباسا همه کنم

 رو زدن حرف توان انگار اما .بکنم ازش سوال تا چند خواستم می.

 پرت مثل . گرفت می درد کتفم کنه می سوراخ رو کتفم داره یکی نداشتم

 ثانیه چند . پریدم خواب از نمیشه دیده تهش که دره یه از آدم یه شدن

 استرس با بود پریده رنگش . میگه چی داره نازنین بفهمم تا کشید طول

 . زد می حرف

 دیدی بد خواب ؟ یهو شد چت جون فرشته فرشته فرشت •

 . نازنین آب آب •

 صندلی یه نازنین  .شم بلند جام از بتونم بودکه خوب حالم اینقدر صبح

 دکتر بعد کمی یه . شد بیدار زدم صداش بود خوابیده روش و بود آورده



 همونجوری نازنین خوابگاه رفتیم هم با ... بهترم گفت و کرد ویزیتم

 نداشتم کالس من .کالس سر رفت و کرد عوض لباساشو آلود خواب

 بودیم گذاشته قرار هم با غدیر پارک .میدیدمش رو امیر باید قرار طبق

 گوش آهنگ بودداشت گوشش تو هنذفری و بود نشسته نیمکت روی

 و برداشتم شو هنذفری گوشیای از یکی نشستم کنارش رفتم .کرد می

 . گوشم تو گذاشتم

 ! کردیا گیر 50 دهه تو ؟ میدی گوش چیه اینا •

 ؟ خوردی سرما ؟ گرفته چرا صدات •

 . بودم بستری دیشب ... اوهوم •

 . نمیومدی ، میدادی پیام ؟ اومدی چرا بده االنم حالت •

 . بخورم هوایی یه خواستم می نیست طوریم •

 ؟ رسیدی کجا به خب •

 که هم هفته آخر قرار دادم بهش سهیال با دومم مالقات کامل توضیح

 . برم نتونم و باشه بد حالم دادم احتمال

 هوای دوباره چون .دادم می گوش شو مسخر آهنگ داشت چنان هم

 خودم روی به اما شد می دیروز مثل داشت حالم خورد تنم به سرد

 . نیاوردم



 ؟ امیر بوده چی جریان تو نظر به •

 ؟ بوده چی جریان کدوم •

 یه همتون حتما . دونی می منظورمو نیستی خنگ قدرام اون •

 به واقعا ؟ چیه تو احتمالی داستان هست ذهنتون تو احتمالی داستان

 ؟ گذشته چی ارغوان و پریسا بین نظرت

 و جریانی این کنجکاو دلت ته از واقعا بگی خوایی می یعنی •

 ؟ کرده گیر گلوت تو خونه اون سند یا ؟ شدی معما این حل راغب

 کردم نگاه بهش آوردم در گوشم از رو گوشی گرفت خندم حرفش این از

 بزن دلتو حرف جواب از نرو در ؟ نکنه گیر گلوم تو خوایی می : گفتم و

 هست من ذهن تو که سوالی این مطمئنم امیر . گم نمی پارسا به نترس

 چرا داره دخترا به خاصی عالقه که آدمیه سهیال .هست هم تو ذهن تو

 سهیال با آمداشونو و رفت بازم دونستن می اینکه با ارغوان و پریسا

 شد درهم امیر قیافه نمیومده بدشون هم اونا که من نظر به دادن ادامه

 حاضرم شاهرگم سر : گفت .من کردن نگاه کرد شروع اخم ب و برگشت

 رفته کاریا کثافت این طرف اگه عمرا ارغوان و پریسا که ببندم شرط

 تمرکز کارت رو فرشته شو خیال بی زدنو طعنه ، من نظر اینم . باشن

 داره اعتماد تو به همه این پارسا چرا که کنم نمی درک هنوز من کن

 دادن نشون مقصر با نکن فکر هست بهت هواسم نیستم پارسا من ولی

 جریان این از رو خودت تونی می الکی، مالی ماست و ارغوان پریساو

 . برسی خونه اون به و کنی خالص



 که این : گفتم بهش رفتن موقع رفت می گیج هنوز سرم شدم بلند جام از

 پوک کله از بهتر مغزش که میده نشون داره اعتماد بهم پارسا همه این

 ... برسون سالم بهش کنه می عمل تو

 لباس اینکه بدون . شد شروع لرزم و تب دوباره شدم که خوابگاه وارد

 نازنین اومدن کی بقیه نفهمیدم و برد خوابم پتو زیر رفتم کنم عوض

 . نشدم بیدار زد صدام ناهار برا هرچی

 پخت دست از حداقل .نبود بد پختش دست .کرد درست سوپ برام شب

 . بود نازنین زندگیم آدم بهترین امروز و دیروز توی . بود بهتر فهیمه

 که کرد سفارش بهم کلی رفتنش موقع هم فرداش . داشت هوامو حسابی

 گفته منو مریضیه مادرش به که هم فهیمه .باشم داشته خودمو هوای

 خیالم بیاره مخصوص گیاهی داروی یه برام برگشت وقتی شد قرار بود،

 بیاره قراره فهیمه که چیزی از ترس خاطر به حتما چون شد راحت

 . بود درسش و کتاب تو سرش تفاوت بی همچنان وحیده . میشدم خوب

 که گذشت ای دقیقه یه بستن سرشون پشت درو کردنو خداحافظی

 و رفتن تا دو اون که شد مطمئن کرد بازش و در سمت دوید وحیده

 این از داشتم کرد بغلم محکم فقط نگفت هیچی . من سمت به کرد حمله

 . بود گرفته خندم . شدم می خفه بغلش فشار

 ... خوردم سرما که نمردم کنی می گریه چرا وحیده چته •

 تا کنم می گریه دارم چرا فهمی می ببین آیینه تو قیاقتو برو •

 ... فرشته شد خون دلم برن خواستن اینا



 بد کال من داشت هوامو نازنین وحیده نکن هندیش فیلم •

 . شم می خوب شه تموم که دورش شم می مریض

 . بکشم دراز کنارت خوام می تر ور اون برو •

 ؟ بخوری سرما هم تو خوایی می دیوونه •

 ... ور اون برو ، نداره ربطی تو به ، آره •

 ماه 5 این تو که شد نمی باورم کرد بغلم محکم و کشید دراز کنارم

 بهش اومدم . بشه وابسته من به اینحوری و باشه شده عوض اینقدر

 . برده خوابش دیدم که نخوردی سرما تا جات سر برو شو بلند بسه بگم

 فرشته من اسم زدم پوزخند ! ها فرشته مثل بود معصوم خواب تو چقدر

 . نبودم ها فرشته شبیه حتی وقت هیچ اما است

 دانشگاه غداخوری از ناهار برای شنبه یک و شنبه روزای •

 با فقط و نداشتم اشتها اصال بودم فکر تو جور بد کردیم می استفاده

 حرفایی بود پوش قرمز با شب اون درگیر دهنم . کردم می بازی قاشق

 کشیدنش خجالت گفت خواب تو که حرفایی زد مادرش به گوشی پای که

 ؟ دختر این چشه یعنی بقیه جلوی کردن عوض لباس از

 اساتید مخصوص میز سر ها موقع اکثر مثل که شدم سهیال متوجه

 رو جمع تو میاد اما بخوره غذا دفترش تو تونه می حتی اون .نمیشینه

 دورش دختر قابچین دور بادمجون تا چند همیشه مثل .ها دانشجو میز

 از اما داشتم ها نقشه سری یه بهش شدن نزدیک برای بودن شده جمع



 چی گفت می بهم و بود اینجا پارسا کاش .نبودم مطمئن کدومشون هیچ

 داشت آالچیق تا چند دانشگاه حیاط محوطه گذشت روز چند . کنم کار

 همیشه که فایده چه اما توشون بشینم و برم روز وسط داشتم دوست

 شدید بارون متوجه که گشتم می بر ظهر کالس آخرین از بود شلوغ

 رفتم همه عکس بر من ساختمون تو میومدن دوان دوان همه .شدم

 ولی بارونیم عاشق گیم می همیشه دیم می شعار فقط آدما ما بیرون

 عاشق زدم می قدم بارون زیر آروم .کنیم می فرار ازش باره می وقتی

 توی رفتم ذوق با . شد خالی آالچیق باالخره واووو بودم شدن خیس این

 چه و بود کرده خیس رو آالچیق چوبی اسکلت کل بارون آالچیقا از یکی

 با بارون آالچیق ستون به بودم داده تکیه داد می ای کننده مست نم بوی

 داره یکی انگار کرد می خورد بر کمرم پشت به همچنان و میومد زاویه

 . میده ماساژ منو

 . سالم •

 ؟ کنی می کار چی اینجا تو علیک •

 . اومدم سرت پشت منم دیدمت محوطه تو اومدی وقتی •

 !!داریم کم آتشی دبش چایی یه •

 کردن نگاه بهش کردم شروع منم کرد می نگاه منو داشت همینجوری

 بود زده مقنعه زیر از موهاش الیه چند .بود شده خیس حسابی اونم

 باید من چرا بود شده تر زیبا چقدر بارون از شدش خیس صورت بیرون

 مهم برام باید چرا ؟ بشم پوش قرمز این مجذوب اینقدر شرایط این تو



 بزن حرفتو خب بگم اومدم بگه چیزی یه خواد می بود مشخص ؟ باشه

 ... که

 ؟ باشی متنفر کسی از شده حاال تا فرشته •

 . بشه ثابت خالفش اینکه مگه . متنفرم همه از معموال من •

 تنش به سر نخوای که باشی متنفر اینقدر اینکه منظورم •

 ؟ باشه

 سر دیگه نظر مورد شخص متاسفانه فقط شده اینجوریم آره •

 . کنم جدا خودم که نیست چرا خورم می حسرت .نیست تنش به

 ؟ کیه •

 ! مامانم •

 میکنن فکر یا خندن می بهت یا متنفرم مامانم از بگی اگه آدما اکثر به

 کنن می شروع احمقا مثل اینکه حالت ترین بینانه خوش شدی دیوونه

 ، کنن درک چیزو همه کردن مجبور رو آدما انگار . کردنت نصیحت

 ... کنن قضاوت هم بعدش و بفهمن

 منو احتمالی های واکنش از کدوم هیچ .نکرد تعجب اصال پوش قرمز

 و کاغذ یه کیفم از . شد تر متفکرانه قیافش فقط کرد سکوت .نداد نشون

 خورد نمی بارون که آالچیق قسمت اون .پیشش رفتم و برداشتم خودکار

 اگه بنویس متنفری ازش که رو هرکسی اسم گفتم بهش دستش دادم



 نگاه یکمی بنویس اما .نداره عیب هم نداشتی بده نشونم داشتی دوست

 بدون شد تموم وقتی نوشتن به کرد شروع . گرفت ازم رو برگه و کرد

 . داد تحویلم رو برگه معطلی و مکس

 . سعید ، الهه ، ویدا ، ویدا ، ویدا

 ؟ نوشتیش بار سه که کیه ویدا این •

 . آبجیمه •

 از که دیم می رو دیگه یکی شد می بیشتر لحظه هر کنجکاویم درجه

 داستان کردم می نگاه برگه تو اسامی به همینجوری . متنفره خانوادش

 . زدم می حدس و ساختم می ذهنم تو داشتم که بود داستان پشت

 ؟ هستن کی بقیشون بپرسم میشه •

 می شم می خفه دارم فرشته بزنم حرف یکی با خوام می •

 . بزنم حرف خوام

 حداقل : گفتم بهش . جمالتش حاال بود، آشنا برام نگاهش حاال تا

 ... و باشم خوبی شنونده اینکه بدم تونم می بهت که تضمینی

 شروع بعدش که نیستی اونایی از دونم می : گفت و پرید حرفم وسط

 میشناسی منو کنی می فکر تو اگه کردن نصیحت کردنو قضاوت کنی

 . اومدیم جهنم یه از دومون هر کنم حس تونم می دارم حسو همین منم



 پوش قرمز فکر به من فکر تو رفتیم جفتمون شد زیاد بارون شدت

 نه یا بگه حرفشو تونه می باالخره اینکه فکر به هم پوش قرمز

 کلی حتما اونم بودم بحرش تو دقیق اینقدر مدت این تو من همونطورکه

 . کرده فکر من حرفای و رفتار و حرکات و شخصیت به

 زندگیش از که ای خاطره اولین از من مثل اونم زدن حرف کرد شروع

 . شد می شروع عروسک یک از اون خاطره کرد شروع بود یادش

 رو داشتنش حسرت همیشه و بود بزرکش آبجیه مال که عروسکی

 . داشت

 تو بارون شدید بارش صدای رفت می جلوتر پوش قرمز داستان هرچی

 دروغ داره کردم می فکر جاهایی یه حتی . شد می تر کمرنگ گوشم

 شده لباش هیپنوتیزم فقط حال هر به کنه می پردازی خیال داره .میگه

 ها آدم نوع ترین بد کردم می فکر همیشه . کردم می گوش داشتم و بودم

 دیگه سال صد تا اگه دونم می رو ممکن اتفاقای ترین بد شناسم می رو

 که حرفایی این به فکرم بساز داستان یه اسامی اون با گفتن می بهم

 برای که روزی ب رسید تا گفت قدر این .رسید نمی شندیم می داشتم

 آب بار چند کرد مکث بود اونجا سعید فقط اما رفت خونش به الهه دیدن

 که صدایی شدم نکردن گریه برای مقاومتش متوجه داد قورت دهنشو

 مخفی برای که دستایی شد می بیشتر لرزشش رفت می تر جلو هرچی

 که فشاری همه با . بود گذاشته پالتوش جیب توی لرزششون کردن

 از کرد تعریف رو بود اومده سرش که بالیی کامل جزئیات با بود روش

 کرده سعید به که التماسایی همه اون از زده بهش که ای وحشیانه کتک

 اینکه از کشیده که دیدی از و کرده پاره تنش تو لباسشو اینکه از بود



 که ای لحظه از بره می سرشو شد تموم کارش اینکه از بعد گفته بهش

 برام ها صحنه چقدر ! میره می کرده می فکر و نداشته امیدی دیگه

 رو روشه که واقعی فشار اون نداشت دوست وایستاد شد بلند آشنان

 نگاه زدنشونو قدم داشتم و بودم کرده سکوت همچنان من . بده نشون

 مقاومت ... بهم کرد رو وایستاد زدن قدم دقیقه چند از بعد . کردم می

 . شد جاری اشکاش و نداشت فایده نکنه گریه اینکه برا

 بودم گیج کال اول روز 5 تا بودم بستری بیمارستان تو روز 15 حدود *

 می بار چند که بود پلیس مامور یه بعدش یادمه مادرمو قیافه فقط و

 در پشت که میداد خبر بهم مادرم که همین اما بزنه حرف باهام خواست

 حتی بزنم حرف کس هیچ با خواستم نمی زدم می خواب به خودمو اتاقه

 باهام ویدا که کاری داشتم فقط خبره چه بیرون اون بدونم خواستم نمی

 کرده من حق در که کاریایی کثافت کردم می مرور ذهنم تو رو بود کرده

 یه همش و دونستم می زندگیم تجربه بهترین که الهه با دوستیم .بود

 .شدم می تحقیر بیشتر کردم می مرور رو چی همه که بار هر بود دروغ

 نفر یه فقط . بودم تنها چقدر که فهمیدم می بیشتر  شدم می خورد بیشتر

 که مامان منو دنبال بود اومده وحید .ویدا دونستم می اینا همه مسئول

 که خوب . بود نیومده من مالقات بارم یه روز 15 این تو خونه ببرمون

 اما کردم سالم بهش بود پایین سرش . بود نیومده کس هیچ کردم دقت

 می گریه داره که دیدم کردم نگاه که مامانم به . نداد منو سالم جواب

 باالخره بود بریده مامانمو امون گریه بودیم شده ماشین سوار کنه

 ؟ من مالقات نیومد چرا ؟ کجاست بابا . چیه جریان که شدم کنجکاو

 خونه در شد دلشوره شد استرس وجودم همه شدم بیدار تازه که انگار

 هرچی خونه داخل دویدم داشتم که کمی سرعت همون با شد باز که



 نبود زدم صداش هرچی زدن صدا رو بابام کردم شروع نبود کسی گشتم

 بود خون کاسه چشماش سمتش رفتم دیوار به بود داده تکیه وحید .

 دشمنه باهام و داره کینه من از عمر یه انگار کجاست بابا پرسیدم ازش

 صدای .شدم زمین پخش داد هولم و سینم قفسه به کوبید دستاش کف با

 نمی روزشون و حال مگه کردی کارو این چرا که وحید به مادرم جیغ

 گفتم مامانم به بیرون رفت خونه از در کوبیدن با و نگفت هیچی .بینی

 صدای با کجاست؟ بابا که زدم جیغ سرش . داد نمی جواب ؟ کجاست بابا

 جیغ شنوم می دارم چی که شد نمی باورم .مرده بابات که گفت لرزون

 نمی که بشه مانع خواستم می مامانم زدم می رو خودم و زدم می

 بیهوش چقدر دونم نمی رفتم هوش از که زدم خودمو قدر این تونست

 وضعیت تو من حال هر به .بود شده تاریک هوا که دونم می فقط بودم

 اصلی عامل منو خانوادم که بود کرده کاری من با خواهرم نبودم خوبی

 با مادرم .است تشنه من خونه به که وحید . دونستن می بابام مرگ

 چطوری متنفره ازم دل ته از اونم دونم می کنه می مراقبت ازم اینکه

 بابامو که ویدا تو به لعنت ؟ چطور نیستم مقصر که کنم ثابت تونستم می

 . تو به لعنت گرفتی ازم خانوادمو گرفتی ازم

 زار زار کرد شروع پاهاشو رو گذاشت سرشو و آالچیق ور اون رفت

 احمقانه سکوت از غیر حرفی و حرکت هر دونستم می . کردن گریه

 . کنم مقایسه خودم با گذشتشو احمق آدمای مثل نداشتم دوست است

 یه مقایسه شد می باعث دیگه متغیر کلی و زندگی شرایط ، آدما روح

 بشن پیر سال هزار شب یه تونن می آدما وقتا گاهی . باشه بیهوده کار

 و درد بسا چه بشن تبدیل ترین مرده به دنیا آدم ترین زنده از شب یه به

 شد می حرفاش تو بسا چه باشه من از بیشتر بود وحیده رو که فشاری



 بازی و خورده گول اینکه از تنفر . کرد حس هم رو خودش از تنفر

 که دختری میدونستم گریونشو چشمای اون دلیل حداقل حاال . خورده

 پاشیده هم از خانوادش .شده آبرو بی خودش شده آبرو بی خانوادش

 این روی باشه تونه می جوری چه مشخصه کامال هم جامعه نگاه شده

 شکسته مادر یه مونده براش که دلسوزی آدم تنها خانوادش و دختر

 بی یا آبرو درگیر نمیاد یادم ولی داشتم بدبختی همه این من .است

 . کنم درک تونم نمی پس بودم آبرویی

 منم کرد می گریه فقط و بود شده ساکت وحیده که بود ساعتی نیم

 مرور رو مغزم به شده وارد اطالعات  حجم همه این داشتم همینجوری

 کردم می پیدا درکشون برای راهی یه  .کردم می آنالیز و کردم می

 شدن نابود قسمت که نداشتم ای خانواده من که بود اینجا اصلی مشکل.

 رفتیم و کردم آرومش بود جور هر حال هر به کنم درک رو خوانوادش

 مناسبی فرصت تهران رفت هم وحیده اینبار اما شد هفته آخر خوابگاه

 فکر و بودم کشده دراز تختم رو کنم فکر چی همه به تنها و تک که بود

 می فکر و میشستم اتاق وسط کردم می فکر و رفتم می راه کردم می

 سمت یه وحیده انگیز غم داستان . کردم فکر فقط تمام روز دو کردم

 دیگه سمت یه بشم نزدیک سهیال به چطور اینکه و بود گرفته مغزمو

 . رو

 همچنان بود مشخص بود داغون و هم در جسابی برگشت وحیده وقتی

 چیزایی یه .بودم کردن فکر مشغول هنوز نداره جهنم با فرقی خونه اون

 تا گرفتم می مهم خیلی صمیم به باید گرفتم می تصمیم باید بود ذهنم تو

 . بودم مسائل این درگیر هفته آخر



 باهاش که بود خوبی موقعیت شدیم تنها وحیده و من و شد هفته آخر

 : گفتم بهش و کردم تمرکز باالخره خوند می درس داشت . بزنم حرف

 نشست و انداخت میلی بی با کتابو . دارم حرف باهات کنار بزار کتابتو

 . بزنم حرف بود منتظر

 ؟ کردی فکر انتقام به حاال تا •

 ؟ کی از •

 . آوردن سرت رو بال این که اونایی از •

  ؟ آخه طوری چه افتادم کن فرض حاال •

 با ، زدن گولت ... باش نداشته کاری جوریش چه به •

 تنها عمر آخر تا گرفتن خانوادتو خودتو آبروی کردن بازی احساسات

 همه به مجبوری بگیری انتقام ازشون مجبوری تو دیوونه مونی می

 و بگیری بغل غم زانوی همنجوری خوایی می . گناهی بی کنی ثابت

 یه خودت برای خوایی می کی باالخره ؟ باشی ضعیف آدم یه ؟ کنی گریه

 و بزنه زنگ همینجوری مامانت قراره کی تا ؟ باشی داشته هدف

 خوایی می بگو من به فقط ؟ باشی سایه تو قراره کی تا ؟ باشه نگرانت

 ؟ نه یا بگیری انتقام ازشون

 برای امید .امید برق جور یه شبیه دیدم چشماش توی خاصی برق

 داشت نیست اینجا فکر بودم مطمئن اما بود زده زل بهم هدف داشتن

 . کشید طول دقیقه چند . کرد می فکر



 همه تالفی خوام می بگیرم انتقام همشون از خوام می آره •

 ازشون دارنو که هرچی بیارم همشون سر رو آوردن سرم که هایی بال

 فرشته جوری چه اما گرفتن منو چی همه اونا که همونجوری گیرم می

 ؟ جوری چه بگو بهم ؟

 هیجان شدم باعث باالخره اینکه از زدم رضایت لبخند حرفاش شنیدن از

 جواب انتقام گرفتن وسوسه داشتم خوبی حس بشه روشن وجودش تو

 . ده می

 هنوز نپرس ازم گیرم می انتقام تکشون تک از برات من •

 اینکه تا نگم چیزی فعال دم می ترجیح بگم برات زندگیمو ندارم قصد

 قول بهت . شدم طراحی کار همین برای بدون اما بگم دروغ بهت بخوام

 . بگیرم ازشون دارنو هرچی دم می

 کردن نگاه من به کرد شروع تر متفکرانه شد تنگ چشماش ذره یه

 . بود ناز قیافش وضعیت این تو چقدر

 ؟ خوایی می چی عوض در •

 اینقدر روزگار شایدم یا باهوشی دختر دونستم می شد تر غلیظ لبخندم

 نقشه برای داشتم هیجان منم حاال نشستم کنارش رفتم کرده باهوشش

 . داشتم نیاز بهش ، ذهنم توی

 . کنم رو کثافتو و شیاد آدم یه دست کنی کمک قبلش باید •

 کمی دسته آدم این . دارم نیاز کمکت به که بشم نزدیک بهش باید اولش



 یا بدتر حتی شاید نداره بودی شده اسیرشون تو که آدمایی اون از

 بشم مطمئن باید قبلش اما گم می بهت رو جزئیات مرور به تر خطرناک

 ؟ کنی چیکار براش حاضری و انتقامی برای مسمم چقدر

 ؟ کنم کمکت تونم می جوری چه •

 که نقشی کنی بازی نقش مدت یه باید تو است ساده خیلی •

 خوام می و کنم می اذیتش دارم من که دختری یه نقش گم می بهت من

 ... کنم استفاده سوء ازش

 . شده توضیح بیشتر شم نمی متوجه •

 ترس دادم فشار محکم پاشو رو گذاشتم دستمو شدم نزدیک بهش

 خوام می همینو من : گفتم و زدم پوزخند شد هویدا چسماس تو خاصی

 و ضعیف دختر یه نقش تو خوام می وحیده دارم الزم ترسو همین من

 این اینقدر کنم استفاده سوء ازش دارم قصد من که کنی بازی ترسو

 دو از منه نظر مد که آدمی اون به برسه خبرش تا دیم می ادامه کارو

 باشن گفته دروغ موردش در و نباشه بدی آدم اگه نیست خارج حالت

 شایعات اگه اما نداره تو به کاری هم کسی و اخراجم سوت سه تو من

 .کنی بازی نقش تو که الزمه فقط من تور تو میافته اون باشه درست

 خوامو می که نقشی نصف خواسته نا تو االنشم همین نیست سختی کار

 وحیده رفتی رو مسیر نصف تو .تنها و غمگین دختر یه .کردی بازی

 رو دستشو تا کن کمک بهم کنیم می بازی من قوانین طبق هم رو بقیش

 . کنم می عمل دادم که قولی به منم کنم



 بود تنم شلوارک و تاپ همیشه مثل شدم بلند جام از برداشتم دستمو

 شروع و کردم باز بالکنو در هام شونه رو انداختم و برداشتم رو پالتوم

 نیم .کالغا زیبای صدای به دادن گوش و محوطه کردن نگاه به کردم

 وایستاد  .پیشم اومد هم وحیده بودم وایستاده بالکن تو که بود ساعتی

 از رو چای گرفت سمتم رو یکی بود دستش چایی لیوان تا دو . کنارم

 . گرفتم دستش

 نقط محکمیه آدم بگیرم ویدا از رو انتقام ترین بد خوام می •

 ؟ بیایی بر پسش از خوایی می جوری چه نداره ضعف

 که وحیده رخ نیم و چرخوندم سمتش به سرمو  بودم من دفعه این

 . کردم نگاه رو بود مشکیش موهای از پوشیده

 نداره وجود ضعف نقطه بدون آدم باشه خواد می هرکی •

 بکنم رو آدم این پوست که شدم مشتاق بیشتر خیلی حرفت این با اتفاقا

 طعم آبجیت به نباش نگران .کنم می حال خیلی سخت هدفای با جدیدا

 . چشونم می رو بدبختی و آبرویی بی و تنهایی واقعی

 کوچیک تکون یه و باال بردم چاییمو لیوان دهنم تو گذاشتم قند حبه یه

 . تو آبجی منو مامان جهنم سالمتی به : گفتم و دادم بهش

 جمله اونم نشست لباش رو خاصی خنده من طرف برگردوند صورتشو

 . خوردن چایی کرد شروع و کرد تکرار منو



 صبح گفتم می بهش و دیدم می رو پارسا باید بودم گرفته مهمی تصمیم

 بیام خوام می گفتم و زدم زنگ امیر به بیرون زدم نداشتم کالس که

 که بودم خونه تو کنجکاوی و فوضولی مشغول نبود پارسا . خونه

 و سفید پلیور یه زیرش .بود تنش ای قهوه چرم کاپشن یه . اومد پارسا

 زده شونه همیشه مثل که موهاشم ای قهوه کتون شلوار یه با زرشکی

 کردن نگاه محو همچنان کردن سالم بعد . همیشگی عطر همون و بود

 . بودم شده

 دیدن از که خوبی حس . بزن حرفتو ؟ داری چیکار خب : گفت امیر

 دلم ندارم کاری هیج اصال : گفتم گرفتو حرصم . زد بهم رو داشتم پارسا

 و پارسا به کردم رو . وابشه دلم بیام خواستم می بود شده تنگ براتون

 : گفت و کرد نگاه بهم ثانیه چند . کنیم بازی شطرنج داری حال : گفتم

 عسلی میز روی گذاشت شطرنجشو صفحه آورد در کاپشنشو . باشه

 چیدن کرد شروع تر جلو کشید رو بود نشسته روش که ای نفره یه مبل

 من کارای از جدیدا زدم ملیحی لبخند و کردم نگاه امیر به منم ها مهره

 تر جلو سهیال مورد در چرا که بود شاکی همچنان و خورد می حرص

 های مهره با همیشه . چرخوندم رو صفحه شد چیده که ها مهره . نرفتم

 . روم به رو گذاشتم رو سفید اینبار ولی کردم می بازی سیاه

 از بعد ... بود c4 بعدیم حرکت داد جواب b5 با و کردم شروع b4 با

 کرد نگاه بهم شد متعجب خونسردش چهره باالخره ساعت نیم گذشت

 از اما چیه ماجرا دونست نمی و نبود بلد شطرنج امیر . زد خاصی لبخند

 تنگ چشماشو مونگال مثل شده چیزی یه که شد متوجه پارسا حرکات

 حرفه باز  شطرنج یه فقط . شطرنج صفحه کردن نگاه کرد شروع و کرد



 حاال و کرده بازی ((فرانسه دفاع)) عمر یه که کسی که دونه می ای

 یه به حریف دعوت یعنی ! چی یعنی کنه می بازی((وزیر گامبی)) داره

 ای حمله نه دفاعیه نه که بازی یه به حریف دعوت یعنی واقعی چالش

 در قربانی دادن یعنی . سنگینن و پیچیده همیشه وزیر جناح های بازی

 یاد و کردم تمرین خودم مدتها و بود نداده یادم وقت هیچ اینو بازی

 . داد ادامه رو بازی و نگفت هیچی و پایین انداخت سرشو . گرفتم

 همیشه برعکس اما دونم نمی شدنش غافلگیر یا بود من باالی آمادگی

 باز اینبار بود شاهم امنیت اولم اولویت من و کرد می حمله اون که

 دفاع کرد می که حرکتی هر بودمش داده قرار فشار تحت و کردم بازی

 داشتم دوست که بودم کره درست براش جهنمی چنان بود من حرکت از

 سمت به هام مهره تمام انتقال با خالصمو تیر . بزنم جیغ و بشم بلند

 سنگینی تاوان باید که دادم انجام ناب رکت یه زدم شدش ضعیف شاه

 حرکتم انجام از بعد شد می شکستش به منجر نهایتا و داد می براش

 بگیرم دوش یه برم من بکنی فکراتو تا عزیزم : گفتم بهش و شدم بلند

 شطرنج صفحه به همچنان داشت پارسا . کردم حسابی حموم یه هوس

 از حموم تو رفتم و زدم وار دلقک ملیح لبخند یه امیر به . کرد می نگاه

 کلی هم گرفتن دوش وقت .کردم ذوق بودم گرفته جفتشونو حال اینکه

 و پوشیدم لباسامو .کردم خشک خودمو خوندم آواز و باال بردم صدامو

 صفحه به متفکرانه داشت هنوز که پارسا قیافه دیدن با پایین رفتم

 نمونده شکست اولین برای چیزی رفت قنج دلم کرد می نگاه شطرنج

 همون از بگم رو وحیده جریان که بود خوبی وقت مبل رو نشستم بود

 و گذاشتم باهاش که قراری تا کردم شروع دیدم رو وحیده که اول بار

 لطفشو این دادم قول بهش که گفتم هم کار آخر. بود کلم تو که ای نقشه



 انتقام آوردن سرش رو بال این که آدمایی اون از و بکنم جبران براش

 وحیده به که کنین کمک بهم باید سهیال ماجرای شدن تموم از بد .بگیرم

 . کنم کمک

 عصبانیت با و رفت در کوره از باالخره امیر گفت نمی چیزی پارسا

 . کرد بلندم جام از و گرفت محکم هامو بازو و سمتم اومد

 چه به . خوردی گه تو . کردی جا بی تو . کردی غلط تو •

 ما تا کشید طول سال سه ؟ کردی جریان وارد رو دیگه یکی ای اجازه

 کردی فکر ؟ کردی اعتماد یکی به نشده ماه سه تو کنیم اعتماد تو به

 غلطی چه این حاال تنها و تک بود کرده تاکید بهت پارسا ؟ زرنگی خیلی

 ؟ کردی

 می حرف باهام ها برده مثل داره که این از . بود گرفته درد هام بازو

 : گفت پارسا که بد فحش اومدم شد خورد اعصابم بود گرفته حرصم زنه

 : گفت و امیر به کرد رو بعدشم . توئه نوبت بشین بیا ... کن ولش امیر

 حالت به کرد ولم آروم بود آورده کم حسابی امیر ! نکن کارو این دیگه

 با امیرو داشتم هنوز جام سر نشستم رفتم کردم کج براش لبمو مسخره

 لبم رو مسخره خنده شطرنج صفحه دیدن با که کردم می مسخره قیافم

 دفاع منو حمله پارسا شد نمی باورم دیدم که رو چیزی . شد خشک

 بود کافی آنالیز دقیقه چند و بود کرده حمله من شاه به بلکه بود نکرده

 . منم بازی بازنده نهایت در و عقبم حرکت یه من که بشم متوجه تا

 و شد برعکس چی همه حرکت یه با ولی شم می برنده من بودم مطمئن

 ... لعنتی پارسا : بگم و بزنم جیغ روش بپرم خواستم می . بازنده من



 پارسا که کردم می نگاه رو شطرنج صفحه مایوسانه داشتم همنیجوری

 که بدم جواب اومدم . تنها و تک گفتم من میگه درست امیر : گفت

 : داد ادامه و نذاشت

 اونو اینکه علت فرشته میومدی بر پسش از هم تنهایی تو •

 مثل یکی ؟ درسته بهش نیاز نه بوده دیگه چیزی کردی بازی این وارد

 اون از اگه . کنی کمکش خواستی سوخته براش دلت و دیدی خودتو

 دیگه اما بودم مخالف جریان این به شدنش وارد با گفتی می بهم اول

 همینو داره کمی ریسک خوبه سرته تو که هم ای نقشه شده دیر

 کنی چیکار خوایی می که نداره ربطی من به بعدش اما بده انجامش

 نامت به خونه سند بعدش کن رو سهیال دست تو مشخصه ما قراره

 نمی ! سالمت به رو ما و خیر به رو شما زندگیت پی میری و میشه

 بودم کرده بغض نشسته جلوم که یخی کوه این یا بود باختم علت دونم

 و بود محض قرارداد یه چیز همه اون نظر از .کنم گریه خواستم می

 می وقت هر چرا عوضی من ...لعنتی من نبود کار در احساسی هیچ بس

 ... بلرزه دلم ته باید بینمش

 حرکت منتظر همچنان وحیده . بود خورد اعصابم بعدش روز دو یکی تا

 الک تو سرمون همگی شام از بعد بگم بهش من بود قرار که بود بعدی

 پارسا ذهنم و فکر همه اما جلوم بودم گرفته کتاب یه بود خودمون

 . کردم نگاه بهش حوصلگی بی با بود صدام تو یهو نازنین . بود لعنتی

 : گفت مقدمه بی هو یه خوند می مذهبی های کتاب که بود روز چند

 من سمت برگشتن هم فهیمه و وحیده ؟ داری اعتقاد خدا به تو فرشته

 زدم زل نازنین به دقیقه یه حدود .بودن کرده تعجب سوال این از هم اونا



 نه خاطر به استرس سر از عمیقی نفس چنان ! نوووچ : گفتم بعدش

 گفت تعجب تا ور اون از هم فهیمه . مرده ننش انگار که کشید من گفتن

 . نداشت العملی عکس و بود کرده سکوت وحیده ولی ؟ فرشته واقعا :

 همین من انگار دادن خداشناسی درس کرد شروع و شد گیر جو نازنین

 . نشنیدم حاال تا رو تکراری حرفای این و اومدم دنیا به صبح دیروز

 کرد می نگاه رو ما داشت فقط که وحیده ! امان آدما این دست از امان

 ؟ داری ایمان چی به ؟ داری اعتقاد چی به پس : پرسید یهو

 و ایمان چیزا این همه به شما مثل قبال من وحیده ببین •

 واقعی کدومش هیچ که فهمیدم بعد به روزی یه از ولی داشتم اعتقاد

 پس نبود اونجا خدا داشتم کمک به نیاز که جایی دروغه همش .نیست

 این هم دیگه . نداره وجود من نظر از نباشه دارم الزمش که وقتی اگه

 . داره خودشو اعتقادای هرکی کنین تمومش و بحث

 وحیده اما . بودن کرده عجب من جوابای از و بودن کرده سکوت همه

 داستان که بود شده ایجاد ذهنش تو هم سوال کلی کردن تعجب از غیر

 دراز تختم رو منم. بودم گذاشته پا زیر اعتقاداتمو که بوده چی من

 عصر. بدم خاتمه بحث این به که سرم روی کشیدم رو پتو و کشیدم

 خارج وضع این از باید زدم می قدم دانشگاه محوطه توی داشتم فرداش

 اومد سریع های قدم با وحیده . جلو ببر نقشمو و کنم تمرکز باید بشم

 عصبی شدم متوجه دیشب فرشته کنم بحث خوام نمی : گفت بهم و کنارم

 ؟ بود دلت حرف گفتی دیشب که هرچی واقعا ، نه یا آره یه فقط هستی

 ای دیگه چیز خواست تا . بود محض حقیقت نبود دلم حرف : گفت بهش

 قدم همینطوری . نده کشش دیگه گرفتی جوابت : گفتم و نذاشتم بگه



 پیشنهاد بهش . بگم براش رو نقشه دقیق مراحل که بود وقتش میزدیم

 اماهمچنان . کردم تشریح جزئیات با رو نقشه شروع . دادم شاپ کافی

 وقتش به  : گفتم بهش که پرسید بار یه . نگفتم بهش رو هدف اسم

 شروع برای کن تمرکز گفتم که چیزایی این رو فقط فعال شی می متوجه

 و اتاق تو مخصوصا باشیم هم با حسابی وحیده منو که بود الزم نقشه

 چی بقیه ببینه که زد می خواب به خودشو نازنین وقتا خیلی نازنین جلو

 رو حرفا سری یه که بود موقع بهترین . بود فوضولی آدم کال گن می

 می پیشش اکثرا وحیده درسی کمک بهانه به که بود وقت چد . بشنوه

 به کردم شروع زده خواب به خودشو که بودم مطمئن که بار یه نشستم

 . زدن حرف

 ؟ بپرسم ازت سوال یه تونم می وحیده •

 . بپرس آره •

 همیشه ؟ کنی عوض لباس بقیه جلو کشی می خجالت چرا •

 می خجالت چرا آخه دختریم همه ما ! نبینتت کسی که گوشه اون میری

 ؟ کشی

 . ترم راحت اینجوری آخه ... آخه •

 ... کنی می کارو این داری ناراحتی یعنی عکس بر اتفاق •

 داره شک خودش به طرف گن می همه اینجوری اخالقتو این کنار بزار

 . کن عوض ما جلو رو لباست . باش راحت



 پای رون به آروم فشار یه داره که منو دست نازنین بود الزم بعد شب

 شوخی باید نازنین که بعدش شب همینطور و ... ببینه رو میده وحیده

 باید ها کار همه . بعد شب و دم می قلقلک رو وحیده دارم من که هایی

 چند . برسونه سهیال به رو خبرها تا بشه انجام هست نازنین که زمانی

 یادش که شامپوشو که زد صدا منو حموم بود رفته وحیده که بعد روز

 می عزیزم : گفتم بهش و کردم کشدار صدامو ببرم براش ببره بود رفته

 یکمی . مرسی نه: گفت جواب تو ؟ بکشم کیسه و پشتت بیام خوایی

 یه باالخره . باشم کرده زیاد داغشو پیاز که کردم شوخی باهاش دیگه

 رفتار و حرکات . بیرون کشیدم می سوراخش از مارو باید جوری

 اینه مشخصه که چیزی اما بود بینی پیش قابل غیر برام شدت به سهیال

 . داد می انجام اون باید رو بعدی حرکت که

 گفت بهم . زد صدام که بیرون رفتم می داشتم و بود شده تموم کالس

 بی با بشینم که گفت بهم رفتن همه وقتی داره کارم کالس تو بمونم

 خودمم اول ردیف های صندلی از یکی رو گذاشتم کیفمو حوصلگی

 تکون کردم شروع .پام رو انداختم پامو دیگه صندلی یه رو نشستم

 . بود روم به رو برد وایت تخته به نگاهم خط دادنش

 ؟ نصیری خانوم داره ادامه کی تا روال این •

 ؟ استاد روال کدوم •

 جواب حاشیه بدون لطفا چیه منظورم دونید می خودتون •

 . بدید



 جور بد عینک پشت از که چشماش ب صورتش سمت چرخوندم سرمو

 نمی من : گفتم بهش مسخره لبخند یه با کردم نگاه بود شده خیره بهم

 بر : گفت و کشید عمیق نفش یه ... استاد چیه منظورتون دونم

 راضی برخوردنتون از اساتید از کدوم هیج . نصیری خانوم خوردتون

 چون نکنید فکر . باشید حرفا این از تر متین و تر وقار  با باید . نیستن

 رو رفتاری و کار هر تونید می هستید زرنگی و خون درس دانشجوی

 بدی رفتار من : گفتم و زدم پوزخند حرفش شدن تموم بعد ! بدید انجام

 بچه اون مثل بشم منم که اینه منظورتون اگه . بینم نمی خودم توی

 . نیستم بازیا قرتی این اهل من متاسفم ، برتون و دور میان که سوسوال

 شد نمی وایستاد و برداشت کیفشو ... برم من ندارین کاری اگه

 . بری تونی می : گفت جلومو اومد سرشه تو چی که داد تشخیص

 ... بردارم کیفمو که شدم بلند تموم محلی بی با

 و سر دانشجو اقسام و انواع با عمر یه من نصیری خانوم •

 به نیست سختی کار شما مثل سرکشی دانشجو کردن رام زدم کله

  . لطفا بیایین خودتون

 . دارم موفقیت آرزوی براتون : گفتم و زدم پوزخند بهش •

 که خواست ازم . زد صدام که بود کتاب تو سرم همیشه مثل بعد جلسه

 . کنم ترجمه کامل تشریح با که خواست و داد بهم متن یه تخته پای برم

 ازش رو کاغذ کرد می سوال جمع تو و برد می منو که بود بار اولین

 کار ها بار و  ها بار رو ها متن این امثال اما بود سخت خیلی متن گرفتم



 انجام رو بود خواسته ازم که رو کاری همون کردم شروع . بودم کرده

 رو برگه . من تسلط همه این از بود مونده باز همه دهن . دادن

 کم زبونیاش بلبل از اگه : گفت و کالس به کرد رو .سهیال به برگردوندم

 ... براوو . بزنید دست براش است نمونه دانشجو یه من نظر به کنه

 چه حرکتش این همینطور هم سهیال خود زدن دست برام کالس همه

 تحویل با میشه رو انظباط بی آدمای میگن ؟ باشه داشته تونه می معنی

 سهیال همینه هدفش شاید . کرد کنترل گذاشتن بغل زیر هندونه و گرفتن

 و جدی برخورد اهل .صمیمیه دانشجو با حال عین در و دیج استاد یه

 یه من برای داشت معنی هر حال هر به . نیست دانشجو کردن خراب

 وحیده جمعه صبح . بود من حرکت نوبت حاال . شد می محسوب حرکت

 کم کم گرچه بیرون بریم بود الزم بعدی مرحله شرح برای کردم بیدار رو

 کردم می عادت باهاش زدن حرف و بودنش و وجودش به داشتم

 وحیده به خاصی احساس یه من بود زده حدس درست لعنتی پارسای

 رفتیم . ای بهونه هر به باشه کنارم داشتم دوست انگار بودم کرده پیدا

 بود مونده باز دهنش اینجا میومد که بود بار اولین وحیده جهان نقش

 قیفی بستنی براش شهبا قشنگ اینجا اینقدر که شه نمی باورم گفت می

 دیگه و بره می لذت بودن من با از داره کم کم اونم که بود واضح گرفتم

 میدون دور کامل روی پیاده یه . نیست پیش وقت چند غمگین دختر اون

 بازیایی مسخره از کلی شدیم سوار کالسکه دور یه  کردیم جهان نقش

 . خندوندمش حسابی و دادم انجام رو بودم گرفته یاد ژینوس از که

 حوض از یکی کنار سنگی نیمکتای از یکی رو رفتیم بودیم شده خسته

 رو پسره تا دو اون : گفت بهم وحیده . نشستیم جهان نقش بزرگ های



 دو گه می راست دیدم و کردم نگاه . مان نخه تو حسابی ؟ بینی می

 . شدن ما میخ و نشستن ور اون تاشون

 دن می گیر خیلی سراپ ، دانشگاه تو وقته چند فرشته •

 . کنم چیکار دونم نمی کردن عصبیم

 بده مگه حاال . داری طرفدار کلی که شندیم نازنین از آره •

 ؟ شیطون

 هرچی از میاد بدم همشون از کنه می عصبیم چون بده آره •

 . بشم روح بی موجودات این شهوت اسیر ندارم دوست میاد بدم مرده

 قبول چه وحیده . وحیده نیست گی می که هم جوریا این •

 جنس یعنی ؟ چی یعنی مونث دونی می .ضعیفیم نکنیم قبول چه بکنیم

 ضعفای که کنیم دفاع خودمون از تونیم می موقعی فقط ما ! دوم

 باال دست نه بگیر پایین دست نه وقت هیچ رو پسرا بپذیریم خودمونو

 جای دیگه که میشن پرتوقع و مغرور و کنن می باد بگیری باال دست ...

 بخوایی و بگیری هم پایین دست ذارن نمی برات کشیدن نفس

 از که وقته اون و کنن می کینه شن می دشمن باهات کنی تحقیرشون

 که قیمتی هر به کنن می استفاده کردنت له برای بودنشون اول جنس

 حرف برات و برن می آبروتو شده حتی گیرن می ازت رو آرامشت شده

 . نیارن سرت که نیست بالیی بیارن گیرت جایی اگه حتی میارن در

 اینا از یکی اسیر دلت که زمانی ؟ وحیده چیه دونی می حالت بدترین

 پیشنهادم تنها . فااااااااتحه یعنی . مغز تو خالص تیر یعنی این . بشه



 گارد طرفت اومدن اگه . باشی عادی و نرمال باهاشون که اینه بهت

 . نکن پیچیده اوضاعو نگیر

 ؟ دونی می پسرا از همه این چطور تو •

 درد پارسا برای که روزا اون از بعد فکر تو رفتم حسابی سوالش این از

 کسی برای سال چند این تو که بود نیومده پیش دیگه کردم می دل و

 . شم می خفه دارم که منم این حاال کردم می حس . بزنم دلمو حرفای

 یه منم که اومد یادم لحضه چند برای شده پر ظرفیتم دیگه که کردم حس

 .  آدمم

 مو اندازه به که دونم می موردشون در همه این ، این برای •

 ساله 55 مرد تا بگیر ساله 17 پسر از بودم باهاشون سرم های

 دونم می رو هاشون سلیقه .شنیدم هاشونو دل و درد شنیدم حرفاشونو

 پیش رو اکثرشون حتی تونم می راحت خیلی میشناسم رو روحیاتشون

 هم شاید کنی می موردم در فکری چه حرفا این با دونم نمی . کنم بینی

 به بدون فقط . بیاد بدت من از و بدونی الهه و خواهرت مثل یکی منو

 یه برای .بوده خودم خواست به شایدم ...نه ...نه .نبوده خودم خواست

 از ترس برای شدن آواره از ترس برای پناه سر یه برای نون لقمه

 و بغض همه که اینجام وحیده اینجام االن من بوده که هرچی ... تنهایی

 شده تو همسن دختر تا دو مرگ باعث که کثیف شیاد یه سر خودمو کینه

 سال سه . شدم تحقیر براش سال سه که بدم انجام رو کاری . کنم خالی

 تقریبا حاال که کثیف آدم او .بگیرم دنیا از حقمو تا اینجام کشیدم سختی

 رو هرچی نازنین که مطمئنم من .ساالریه استاد خواره می تنش مطمئنم



 تحت نازنین که مطمئنم دستش کف گذاشته و برد شنیده و دیده که

 تو حداقل یا. دادم می پس جواب نفر صد به باید االن گرنه و کنترلشه

 نمونده چیزی دیگه حاال ... زدن می حرف تو با و خواستن می رو

 . عمرش هدف ترین ناب و بهترین بشم من که نمونده چیزی ، وحیده

 تعجب خیلی فکر تو رفت جور بد رفت هم در جوری بد وحیده قیافه

 می آنالیز داره کنه می فکر من گذشته به داره بودم مطمئن بود کرده

 زنه می حدس سازه می مختلفو داستانای خودش برای داره اونم . کنه

 . افتاده من برای اتفاقایی چه واقعا که

 که وقتی .دادن شرح واضح و دقیق رو بعد مرحله کردم شروع باالخره

 دفعه این ؟ فرشته مطمئنی : گفت بهمو کرد رو وحیده شد تموم حرفام

 باشی گفته راست هم اگه .کننا می اخراجت حتما باشی کرده اشتباه اگه

 . میافتی داری بزرگ خطر یه تو باشه خطرناک حد این تا آدم این و

 راحت خیالت : گفتم بهش دستام تا دو بین گذاشتم و گرفتم دستشو

 بعدا نیستم تنها خیلیم من مسیر این تو کنترلمه تحت چی همه وحیده

 داستانای از خیلی به کردن فکر که درسته دم می توضیح برات کامل

 باید ما باشم قوی باید من نیست مهم اما ترسونه می هم منو احتمالی

 کنم تمومش باید من شده قیمتی هر به بیاییم بر پسش از باید باشیم قوی

 ... داره بستگی این به ام آینده و زندگیم همه

 و صمیمیت مدت یه بعد حاال .شدیم می نزدیک ترم آخر امتحانای به

 وحیده از من های استفاده سو بود وقتش مستقیم غیر های شوخی

 فقط و داشت کالس فهیمه که کردم انتخاب رو عصری . بشه شروع



 سرش و بود الکی زدنای چرت مشغول همیشه مثل . بود اتاق تو نازنین

 خاطر به شاید بود شده بیشتر کاراش این هم جدیدا .بود پتو زیر

 ... بدونه و ببینه ما از بیشتری چیزای که این وسوسه

 که سکانسی . بودم کرده انتخاب وحیده برای ممکنو سکانس بهترین

 بود بس آوریش یاد کنه بازی آنچنانی فیلم نیست الزم دیگه دونستم می

 . خوام می که بده نشون رو العملی عکس همون که

 اینا : گفتم بهش بیرون افتاد کمدش از پالستیک یه کرد باز کمدشو در

 و پالستیک ؟ نگفتی من به چرا شیطون ؟ خریدی نو لباس عه ؟ چیه

 تنت باید دادم گیر بهش . بود بلند آستیم بلوز و شلوار یه توش برداشتم

 می بیدارش االن خوابه نازنین آرومتر : گفت آرومی به ببیمت من کنی

 تنت تو خوام می دیگه بپوش خب : گفتم و کردم آروم صدامو منم . کنی

 .شد جوری یه وحیده چشمای . دیگه نکن ناز اینقدر جوریه چه ببینم

 که فهمیدم . شد هویدا دیدم چشماش تو ها بار که خشمی و کینه اون

 هماهنگیا همه حرف تو گرچه شه می آوری یاد براش داره گذشتش

 به و کرد مکث یکمی .دیگست چیز یه عمل تو ولی بود شده انجام

 . پوشم می باشه : گفت . شد مسلط خودش

 : گفتم و گرفتم دستشو مچ نذاشتم که همیشگی جای همون بره خواست

 ؟ کشی می خجالت دوستت از نکنه چیه کنی عوض من جلوی باید

 مثل .کردم می حس رو میومد روش بیشتر داشت لحضه هر که فشاری

 وارد فشار بهش داره ظرفیتش حد از بیش دمای که احتراق محفظه یه

 جلوی که شد راضی باالخره و کردم اصرار بهش دیگه بار چند .کنه می



 بیشتر داشتم حاال نبود خالی نمایش یه فقط این کنه عوض لباس من

 با داشت که وقتی . آوردن طفلک این سر بالیی چه که شدم می مطمئن

 که چشمایی اون با آورد می در رو بلوزش و شلوار لرزونش دستای

 وضعیتش این دیدن از شد کباب دلم ته ، بودن ترس و تنفر از ترکیبی

 جدیدش شلوار خواست که وقتی . دادیم می ادامه باید نبود ای چاره اما

 عوض لباس اینجا که حاال : گفتم زدمو قاپ ازش رو لباساش بپوشه رو

 هان ؟ کشی می خجالت چرا ؟ خوردمت ؟ شد کم ازت چیزی مگه کردی

 افتاده نفس نفس به کردم تکرار دوباره رو سوالم جلوش رفتم ؟ چرا ؟

  می داشت رو تالشش همه بشه منفجر دادم می احتمال لحضه هر بود

 ... باشه مسلط خودش به که کرد

 برو فرشته کنم می خواهش ازت . فرشته بردار تو دست •

 . بپوشم لباسمو بزار اونور

 حقیقت از نبود فیلم دیگه این بودن شده سرازیر چشماش از اشکاش

 تورو : گفت . بود کرده بغض و افتاد لرزش به صداش بود تر حقیقت هم

 دوس هرکی جون به بینه می و میشه بیدار نازنین االن فرشته خدا

 می باید که رو چیزی اون نازنین . بود بس دیگه . فرشته کن بس داری

 برای بود دیده روکه که هایی صحنه همین بود کافی بود دیده رو دید

 رو رفتم ... ننه بچه : گفتم بهش و شدم جدا ازش .  کنه تعریف سهیال

 سرش که هایی بال اون از بعد . بود غوغا دلم تو. کشیدم دراز تختم

 صد لرزش با رو لباساش . کنه بازی رو نقش که بود سخت بود اومده

 گریه جلوی نتونست تختش به برد پناه .پوشیده دستش شده بار

 ! ریختم بهم حسابی . بگیره کردنشو



 از خوری ناهار به شدن وارد از قبل سهیال همیشگی برنامه طبق

 . کرد می استفاده دستاش شستن برای دخترانه عمومی دستشویی

 سمت که مسیری . کردم می چکش همیشه و دقیق که موردی

 وجود خلوت خیلی حدودا راهرو یک میره خوری ناهار به دستشویی

 آمد و رفت برای باالیی سالن از اکثرا دخترا هم ناهاره وقت هم داره

 بعدی مرحله خلوته خیلی تایم این تو معموال رو راه این کنن می استفاده

 . شد می انجام باید اینجا

 صدامو کرد می گریه داشت اونم دیوار به بودم چسبونده رو وحیده

 وضعیت همین تو . گفتم می بری دری بهش داشتم باال بودم برده یکمی

 . اومدیم خودمون به سهیال صدای با که بودیم

 !خبره؟ چه اینجا •

 حلش خودمون . بود دوستانه مکالمه یه نیست خبری هیچی •

 . کنیم می

 دیگه کرد می گریه داشت همچنان که وحیده سمت به برد نگاهشو

 . جفتتون من دفتر تو بیایید : گفت برگشتو نپرسید سوالی

 بود مشخص دفترش چیدمان از شدم می دفترش وارد که بود بار اولین

 چی ماجرا پرسید دوباره ازمون میزش پشت رفت .دقیقیه و منظم آدم

 می گریه داشت همچنان وحیده و رفتم می طفره داشتم باز من ؟ بوده

 . کنم خبرت تا وایستا در پشت بیرون برو : گفت و من به کرد رو کرد



 : گفتم جوابش در که کرد تکرار جدی اینقدر که کنم اعتراض اومدم

 . استاد چشم

 سهیال بود وحیده دستای تو دیگه نقشه از قسمت این داشتم استرس

 کاملو آمادگی ذهنش .بود چی همه جریان در نازنین طریق از قطعا

 که بود وقتش حاال اما دونست می من مورد در رو چی همه . داشت

 و شدم صمیمی باهاش که بشنوه وحیده زبون از بشه علنی چی همه

 هر .کنه انتخاب سهیال که بود وقتش دیگه . کنم می اذیتش دارم حاال

 در که حراست بفرسته باید رو مورد این قطعا سالمی معاون یا استاد

 یا کنم مجابش بودنش طعمه برای که بودم نشده موفق من صورت این

 دقیقه ... کرده می اشتباه سهیال درمورد پارسا مدت این ی همه واقعا

 وقت یه وحیده ؟ یعنی خبره چه تو اون نبود دلم تو دل گذشتن می کند ها

 غلط تو : گفت که افتادم امیر حرفای یاد لحظه یه برای ؟ نکنه خراب

 گفت می راست وای ... کردی بازی وارد رو ای دیگه آدم یه که کردی

 اگه ؟ چی نیاد بر پسش از وحیده اگه . کردم من که بود کاری چه آخه

 ریسک این رفتم می راه همینجوری ؟ چی بگه حقیقتو و بترسه کال

 ... لرزوند می وجودمو همه بیشتر بودم کرده که بزرگی

 بهش داشت بود کرده بغل رو وحیده تقریبا سهیال شد باز دفتر در

 .ترم امتحانای شروع فعال دخترم باش آروم : گفت بهش داد می دلداری

 اتاقتو امتحانات بعد که کنم می خودمو سعی همه کن تمرکز امتحانات رو

 گریه دیگه کردی ضعف . بخور غذاتو تر زود برو االنم . کنم عوض

 من به اینکه بدون . استاد چشم : گفت گریه با وحیده . عزیزم برو نکن

 . رفت کنه نگاه



 ... بستم رو در داخل رفتم ... تو بیا : گفت و من به کرد رو سهیال

 ؟ ترسیدی چرا •

 . بترسم که کردم کاری مگه بترسم چرا نه ؟ استاد من •

 قهرمان و شجاع دختر اون . بشن بگیر : گفت و زد پوزخند •

 . کرده کاری حتما ، ترسیده اینقدر حاال ،

 یه بود هرچی . استاد گفته بهتون چی اون دونم نمی من •

 ... شد تموم که بوده تفاهم سوء

 لو و زده گند وحیده یعنی .چیه سهیال واقعی منظور نبودم مطمئن هنوز

 فرض ندارم دادن دست از برای چیزی . عکس بر یا رو چی همه داده

 به رو داخلم استرس کرده اجرا خوب نقششو وحیده که ذارم می این بر

 . بترسم باید االن که بودم زده گندی یه  حال هر به کردم منتقل ظاهرم

 . ضعیف آدم یه آدمم یه منم که دید می باید سهیال

 یه فقط ما بین . کنم می خواهش نکنید کارو این لطفا استاد •

 حاضرن اتاقیام هم ننریه و لوس دختر اون اومده پیش تفاهم سوء

 . ندیدن تحویل حراست به منو کنم می خواهش ...بدن شهادت

 از . شد رد کنارم از زنان قدم و شد بلند نشست لباش رو رضایت لبخند

 . کشید که داشت کوچیک کرکره یه کرد چک رو بیرون اتاقش در پنجره

 نشست دوباره . کشید هم رو اون کرکره میزش پشت پنجره سمت رفت



 از دست دیگه که اینه ندم حراست تحویل رو تو که شرطی تنها : گفت

 صحبت باهاش کلی . خودش حال به کن ولش .برداری دختر اون سر

 خودم پیش بیاد اومد پیش مشکلی اگه و نزنه حرفی دیگه جای که کردم

 می ازت که باریه آخرین این . نصیری خانوم نداری ای دیگه فرصت

 کردم تالش شدم بلند جام از . دارم هم جبران توقع البته که . گذرم

 زندگی همه ، چشم ، ممنوم ، استاد ممنون . بدم نشون خوشحال خودمو

 همونجور من بخوایین هرجور چشم . دانشگاهه و درس همین من

 یه که وقتی آدما ترین ادعا پر و قلدرترین . کنم می جبران براتون

 گذاشته ضعفشون نقطه رو پا میشه باعث که شن می مرتکب جرمی

 از یکی من . میشن فاضالب ترسوی موش یه به تبدیل میارن کم بشه

 علنی صورت به وحیده توسط پیش لحظاتی من جرم که بودم آدما اون

 می سهیال که داشتم ضعفی نتقطه من حاال و بود شده گفته سهیال برای

 موش نقش باید فقط حاال . بیاره در زانو به منو اون وسیله به تونست

 . کنم بازی رو ترسو

 ؟ کنی جبران جوره هه حاظری گه گفتی •

 حراست به منو پای فقط کنم می بگین کاری هر استاد بله •

 . نکنین باز

 لذت انداختن دام به لذت .برد لذت دیدم می چشماش تو رو خاصی لذت

 کالس سر بعد به این از : گفت و کشید عمیق نفس یه . واقعی ریاست

 که خوام می ازت عالیه یادگیری تو استعدادت چون شی می خوبی دختر

 درست شر دیگه و کنترلی تحت بشم مطمئن . بکنی کمکم من به حتی



 و بیاد طرفش رفتی بازم اگه که سپردم هم دختر اون به . کنی نمی

 به دقیق بعد به این از فرشته مهلته آخرین این بده اطالع من به سریع

 گم می بهت من که کنی می رو کاری همون و کنی می گوش من حرفای

 ؟ شدی حرفام متوجه .

 . شدم متوجه دقیق شدم متوجه ، چشم . استاد بله •

 ناهار وقت که هم امروز من دفتر میایی ناهار بعد چهارشنبه •

 . بخور چیزی یه خودت حداقل برو گرفتی منو

 . مرسی کردید خانومی اینقدر مرسی ، استاد چشم •

 احتیاج رسوندم محوطه به خودمو سرعت با بیرون زدم سهیال دفتر از

 .بود کرده بازی عالی نقششو وحیده داشتم تنفس به نیاز داشتم هوا به

 رو ها کرکره بستن از بعد رو سهیال نگاه تر مهم همه از نقص بدون

 میلنگه هم حسابی میلنگه کارش جای یه زن این . کردم حس خودم

 موفق باالخره اومدم بر پسش از باالخره کرد می فکر درست پارسا

 . شدم

 داده گیر بودن شاکی ازم حسابی فهیمه و نازنین شدم که اتاق وارد

 تهدید رو ما خودت تو : گفت فهیمه . شده دعوام چرا وحیده با که بودن

 حرفت زیر زدی خودت حاال اما نکنه اذیت رو دیگه کسه کسی که کردی

 . میاری در بازی رئیس داری و



 خواستم می . بود کرده اجرا رو نقشش دقیق ساعت یه مثل وحیده

 به رو آوردن در پالتومو کردم شروع ... بدم فشارش و کنم بغلش

 نگاه پتوشو داشت شدش قرمز چشمای با و بود تختش رو که وحیده

 . نداشت رو شوخی تا دو جنبه ننه بچه این : گفتم کردمو اشاره کرد می

 آزاد هم بعد به این از ندارم کارش به کار دیگه سرم فدای درک به االنم

 از داره عرضه هرکی .اصال چه من به بکنه خواست غلطی هر هرکی

 بیارم دست به رو نازنین دل کردم سعی فرداش از . کنه می دفاع خودش

 نفر یه به بکنم خودم دشمن رو همه تونستم نمی بشم مهربون باهاش و

 الزمش هنوز اما بود خبرچین درسته .بود نیاز باشه من سمت حدودا که

 . کردم می حساب آیکیوش نداشتن رو داشتم

 بودن بسته اومد نظرم به که چیزی اولین . شدم دفترش وارد و زدم در

 : گفت و گذاشت کتاب تا سه جلوم .بشینم که خواست ازم بود ها کرکره

 .نویسی می ها برگه این رو و کنی می معنی کشیدمو خط که جاهایی

 اولو کتاب . دانشگاه در آموزش سطح پیشرفت به کمک بزار اسمشو

 رو نشست و رفت خودش کردن ترجمه به کردم شروع و برداشتم

 شدمو بلند رسیدم که سوم کتاب به . من رو بود کرده زوم و صندلی

 کرد می اذیتم داشت دیگه ببخشید : گفتم بهش رو باال دادم مانتومو

 کتاب بود بهش حواسم چشمی زیر دادم انجام رو کارم ادامه و نشستم

 بهم رفتم موقع . بری تونی می : گفت و کرد تشکر ازم شد تموم سوم

 شروع امتحانات دیگه هفته از ضمن در پایین بده مانتوتو فرشته : گفت

 مثل روزا بقیه امتحان روزای و امتحان از قبل روزای از غیر به میشه

 صبر . چشم : گفتم و پایین دادم رو مانتوم . من دفتر میایی  امروز



 .بشم تنها وحیده با من و بشه هفته آخر تر زود داشتم دوست نداشتم

 سمتش رفتم شدم مطمئن رفتنشون از من و رفتن مزاحم تا دو که همین

 عالمه یه ازش شد می خفه داشت که دادم فشارش اینقدر و کردم بغلش

 دقیق و کرد اعتماد بهم اینکه برای نظیرش بی بازی برای . کردم تشکر

 شدم خیره توچشماش . داد انجام رو بودم گفته بهش که هایی کار همه

 . خوام می معذرت ازت شدی اذیت که روز اون بابت وحیده : گفتم و

 ... عزیزم ببخش منو . گذشت سخت چقدر خودم به دونی نمی

 همون منم . بخوایی معذرت نیست الزم : گفت و زد بخش آرامش لبخند

 فشاری تحت من روز حال دیدن از هم تو که فهمیدم چشمات از موقع

 ساالری استاد مورد در تو حرف که اینه کنه می نگرانم که چیزی اما

 حاال تا بود دیگه هرکی کردم تعریف براش من که چیزایی اون با درسته

 گفت بهم . کرد عمل برعکس تازه . حراست به بود داده گزارش بار ده

 گیر در هاش دانشجو نداره دوست کنم می بزرگش زیادی دارم که

 رو تو و بیایی من طرف تو نذاره دیگه که میده قول : گفت . بشن حاشیه

 خواستی می که هدفی اون به . شدی موفق کنم فکر فرشته . کنه کنترل

 آخرش . خوادت می و کرده زوم تو رو جور بد ساالری استاد رسیدی

 ؟ فرشته بشه خواد می چی

 همه که بود وقتش دیگه که داشتم اعتماد بهش اینقدر بود وقتش دیگه

 تا اینجام من اینکه تا پریسا داشتان از . کنم تعریف براش رو چیز

 و پریسا مرگ واقعی علت بلکه تا کنم فاش رو سهیال واقعی هویت

 خشمگین و تر عصبانی چشماش لحظه هر وحیده . بشه معلوم ارغوان



 می کمکت شده قیمتی هر به : گفت حرفام شدن تموم از بعد . شد می تر

 . کنی رو دستشو کنم

 کردن ترجمه کارم شد بیشتر و بیشتر سهیال پیش من رفتن جلسات

 من تنها که فهمیدم البته . داد می بهم که بود کتابایی از هایی بخش

 بود کرده تنظیم جوری منو جلسات اما رم می سهیال دفتر به که نیستم

 دختر یه کنه می آنالیز منو داره چنان هم بودم مطمئن . باشم تنها که

 تر مهم همه از و بدبختی از پر ای گذشته با پشتوانه بدون کس بی تنها

 ها مدت ثمره این . بود نشسته سهیال جلو دختر این خوشگل و شیطون

 ... داد می جواب داشت که بود تمرین نقشه

 هر کردم می سعی زدم می لبخند و کردم می نگاه بهش منم گاهی از هر

 محکم و جدی که بار هر و کنم استفاده سوء باشه مهربون باهام که بار

 وجودش تو بودنو رئیس حس باشه کارم تو سرم و باشم مطیع باشه

 چرا آخه من گفتنای چشم و بودن مطیع این دیدن از لذت حس . دیدم می

 ؟ دیوونم مگه ؟ کنم دریغ ازش لذتو این

 گزارش و کنم مالقات رو امیر بودم تونسته بار یه فقط شد تموم امتحانا

 بگه پارسا به خواستم ازش . گفتم وحیده کار اهمیت و تالش از .بدم

 امیر اما . کنه کمک وحیده به که کنه مجاب رو پارسا خواستم ازش

 . نیست مهم دختر اون آینده پارسا برای گفت قاطعانه

 تو بقیه با فرقش کردم می ترجمه و کتاب یه داشتم بودم سهیال دفتر تو

 قدیمی حال هر به ولی بودنش داشه نگه تمیز درسته .بود بودش قدیمی

 :گفتم و سهیال به کردم رو بود کهنه و



 . ندیدم اینو مثل حاال تا قدیمیه چقدر کتاب این استاد •

 زنده دیگه االن شاد روحش بود استادم برای کتاب اون •

 . است آمریکا در تحصیل دوران از یادگاری نیست

 کتاب یه .کردن ترجمه به بیشتر رغبت با کردم شروع .شد جالب برام

 تمرین متن باید بود داده تمرین که جایی یه به رسیدم بود زبان آموزش

 با هفته آخر برای دارید دوست بود گفته تمرین تو . کردم می ترجمه رو

 ؟ برید ها کجا و بپوشید لباسی چه خود معشوقه یا صمیمی دوست

 دیدم کردم دقت خوب شد می نوشته باید انگلیسی هم تمرین این جواب

  . شده داده توضیح صفحه نصف به نزدیک . شده حل تمرین این زیرش

 ازم کتابو ؟ کردید حل شما اینو استاد : گفتم و سهیال به کردم رو هو یه

 ؟ مگه چطور . کردم حل من بخیر یادش : گفت . کرد نگاه دقت با گرفت

 ... همینجوری استاد هیی •

 خط های قسمت مابقی کردن ترجمه مشغول و گرفتم ازش و کتاب

 . شدم ، شده کشیده

 رو بیرونم لباس کردمو عوض هامو لباس سریع شدم خوابگاه وارد

 بود من نوبت حاال بود زده خودشو حرکت سهیال بیرون زدم و پوشیدم

 جین شلوار یه شدم دفترش وارد . کردم می پیداش و گشتم می باید فقط

 سوییشرت یه مانتو روی زانو باالی مشکی مانتو یه ای سورمه

 همونجوری ظاهرمو بودم کرده سعی سفید کفشای کرمرنگ ای سورمه



 یا بود نوشته مخصوص دونم نمی . کنم درست بود نوشته سهیال که

 به ... دختر معشوقه یه هم شاید یا داشته صمیمی دوست یه قدیم همون

 دفترش توی من دیدن از بعد سهیال خاص قیافه مهم نبود مهم حال هر

 کتاب یه نیاورد خودش روی به و گرفت جدی همچنان قیافشو . بود

 . نداد ترجمه برای بیشتر

 شیراز دروازه میدون ظهر از بعد بعد، هفته پنجشنبه : گفت رفتن موقع

 . بزنیم دوری یه هم با بریم اتوبوس ایستگاه روی به رو باش

 . استاد چشم : گفتم زدمو لبخند بهش

 با مالقاتم از قبل روز سه ببینمتون و خونه بیام باید که دادم خبر امیر به

 سرباز باالخره دادم توضیح رو چیز همه پارسا برای . خونه رفتم سهیال

 اما ... بود رسیده نظر مورد هدف به باالخره . بود شده موفق جنگیش

 خوشحال کردم می فکر بودم عصبی پارسا بودن یخ کوه از همچنان

 بود نشسته مجسه عین اما ... کنه می بغل منو ثانیه چند برای و میشه

 حوصلگی بی با آورد چایی برام امیر ... فکر تو بود رفته حسابی

 ... بهم کرد رو پارسا که بودم چایی خوردن مشغول

 ؟ کردی مرور رو چی همه •

 نمی خراب هست حواسم نباش ات نقشه نگران بار هزار آره •

 . کنم

 ! نیستم نقشه نگران فقط من •



 خوایی می پارسا ؟ هستی منم نگران بگی خوایی می چیه •

 دنیا تو و داری هم رو کسی برای شدن نگران توانایی اصال کنم باور

 ؟ مهمه برات کسی

 قول وحیده به که نبودم من مدت این تو کن تمومش فرشته •

 تو بودنش اصال بگم بار چند خودته با هم مسئولیتش ! بودی تو دادم

 .نداشت ضرورتی هیچ جریان این

 تموم بعد دادم قول بهش خودم نیستم کر . گفتی بار صد آره •

 ... تو بدون شده اکه حتی کنم می عمل دادم که قول به خودم این شدن

 ریختگی بهم وقت االن ولی بودم ریخته بهم پارسا دیدن از بعد بازم

 . کنم تمرکز سهیال با قرارم اولین روی باید کردم می تمرکز باید . نبود

 : گفتم بهش .بود نگران حسابی وحیده .میشدم حاضر داشتم وقتی

 سر رفتم کردمو خداخافظی ازش . شه نمی هیچی عزیزم نباش نگران

 می کی بود کرده انتخاب گذاشتن قرار برای رو شلوغی جای ... قرار

 چه سوار قراره و هستم کی من که کنه دقت جمعیت این تو خواد

 . بشم ماشینی

 های شیشه باال مدل خارجی ماشین یه اومدم خودم به سهیال صدای با

 . نبود مشخص توش اصال که دودی

 ؟ بریم کجای خب •

 ... استاد بگید شما هرجا •



 به ؟ رستوران و کافه یا داری دوست گردی خیابون خب •

 . بیرون اومدیم تو خاطر

 بیرون افتخار که همین کنه نمی فرقی برام استاد کنید باور •

 . برام بسه دارم رو شما با اومدن

 تونیم می نیست هیچکس ؟ من خونه بریم چیه نظرت خب •

 .بزنیم گپی یه راحت و آزاد

 موافقم . آزادیم عاشق من : گفتم .خندیدم و کردم نگاه بهش •

 . بریم

 پیاده بعد شدیم حیاط وارد کرد باز رو پارکینگ در ریموت با •

 چشم به خونشون تو که چیزی اولین .  شدیم ساختمون وارد شدن

 تا چند بود تر عجیب همه از یکی این بود تابلو همه این وجود خورد

 تو حسابی کنن می بازی پاسور دارن ، شدن جمع میز یه دور سگ

 شجاعانه بلوف اسمش : گفت که شنیدم رو سهیال صدای بودم بحرش

 *... است

 مراحل به داشتم استرس با بودم کرده بغل محکم رو پتو بودم نشسته

 کردم می نگاه بود گرفته مادرش از فهیمه که دارویی کردن درست

 زیر بود دارو این حاال داشتم معمولیشو های غذا از درد دل چندین تجربه

 نخندیدن واسه رو خودش جلوی داشت چطور که دیدم رو وحیده چشمی

 شروع لرزون و ترسون ... بود دمنوش جورای یه . گیره می من به

 می پتو تا چند باید فهیمه بعدی تجویز طبق شد که تموم نوشیدنش به کردم



 که شد نمی باورم خودمم . خوردم نمی جم صبح تا خودمو رو انداختم

 هنوز من نمیشه باورم واووو شدم بیدار صبح . فهیمه به سپردم خودمو

 دیگه بود شده خوب کامال حالم .نیستم زنده فقط من خدای واااای . ام زنده

 . حموم تو پریدم سریع . عالیم نیست درد بدن و لرز و تب از خبری

 . باشه دنیا خوب حسای از یکی تونه می سخت بیماری یه بعد شدن خوب

 کردن خشک به کردم شروع کردم خشک خودمو و برداشتم رو حولم

 شدی خوب : گفت بود شده بیدار من کردن صدا و سر از که فهیمه موهام

 عالیم آره : گفتم و گرفتم مکیش کک لپ از ماچ یه سمتشو رفتم ؟ فرشته

 رفتن برای شدیم می آماده همگیمون داشتیم که مدتی تو . عزیزم مرسی

 هم فهیمه بود من روی نازنین و وحیده متعجب های نگاه دانشگاه به

 هفته یه از بعد منو شده موفق که این از بود انداخته غبغبه به بادی حسابی

 یه بلکه وبدم شده خوب تمها نه بود شده چم دونم نمی       . کنه درمان

 هم ثانیه چند از بعد . شدم سهیال کالس وارد . داشتم هم انرژی عالمه

 . بود من سمت به نگاهش شد کالس وارد خودش

 تون شرایط شدین بهتر میده نشون قیافتون نصیری خانوم •

 . بود کننده نگران خیلی

 . بهترم خیلی بله استاد ممنون •

 . باشم خودم بود کافی کنم بازی نقش براش نبود الزم بعد به حاال از

 که خواست ازم کالس بعد . نقشه رفتن پیش برای بود بس بودن خودم

 وقت : گفت بهم شدن خارج کالس از همه اینکه از بعد کالس تو بمونم

 بود این بودم شده متوجه درموردش که جالبی نکته . دفترش برم ناهار



 باهام تماس یا پیامک وقت هیچ اما داشت منو موبایل شماره اینکه با که

 . گفت می حضوری رو بعدیش قرار همیشه ذاشت نمی قرار

 . بود پایین همیشه مثل هم ها کرکره و بست درو شدم دفترش وارد

 سر پشت و مریضیم اینه از بود خوشحال و کرد استقبال ازم حسابی

 حالت چرا ؟ شده چی که پرسید ازم شد پایینم روحیه متوجه اما گذاشتم

 ؟ بده

 اجتناب از یکی جز بودن غمگین نشده چیزی استاد هیچی •

 ! منه ناپزیرای

 . داشت ای جذبه پر و خاص شدت به نگاه سمتم اومد و شد بلند جاش از

 و خوشحال فرشته اون من : گفت بهم داد فشارم یکمی و کرد بغلم

 . دارم دوست رو شیطون

 پخش از همیشگی قرار سر برم که شدم تاکسی سوار بود هفته آخر

 از داشت که بود شکیبایی خسرو داشتنی دوست و طناز صدای تاکسی

 : گفت می فروغ

 است تنهایی یک اندازه به که اتاقی در

 من دل

 است عشق یک اندازه به که

 نگرد می خود خوشبختی ساده بهانه به



 کاشته مان خانه باغچه در تو که نهالی به گلدان در ها گل زیبای روال به

  ای

 ها قناری آواز به و

 خوانند می پنجره یک اندازه به که

 آه ...

 است این من سهم

 است این من سهم

 آنجا در که هست ای کوچه

 های گردن و هم در موهای همان با هنوز بودند عاشق من به که پسرانی

 الغر پاهای و باریک

 اندیشند می معصوم دخترکی های تبسم به

 برد خود با باد را او شب یک که

  ... را آن من قلب که هست ای کوچه

 . است دزدیده کودکییم های محله از



 خودم به ترکید می ناراحتی و غصه از داشت قلبم شدن سرازیر اشکام

 منم .صحبتی هیچ بدون بود کاغذی دستمال یه راننده دست اومدم که

 مرد یه کنم نگاه قیافش به شدم کنجکاو اما گرفتم ازش صحبتی هیچ بدون

 جلو به نگاهش و بود رانندگی مشغول معمولی قیافه با معمولی  میانسال

 چیزی ناراحتی و غم جز اونم چشمای تو کردم نگاه چشماش به آینه از

 تو مثل آدما همه کاش ای که بزنم فریاد وجودم همه با خواستم می . ندیدم

 می گریون و غمگین دختر یه وقتی تو مثل همه کاش .راننده آقا بودن

 با کاش .کردن می قناعت سکوت تو اونم کاغذی دستمال یه دادن به دیدند

 چشم پشت از واهی های دروغ و های بهانه با شدن نزدیک بار هر

 تیکه تیکه رو دخترک قلب .چیه نهاییشون هدف که خوند شد می همشون

 رو ممکنشون حالت ترین ضعیف ناراحتی و غم تو دخترا . کردن می

 بزار بدم نشون قوی خودمو باید چرا ! بهتر این از ای طعمه چه دارن

 که موقعی تا ماشنیش سوار که وقتی از ... شده ضعیف شکارش ببینه

 نمی اما .بشم آروم که خواست ازم بار چند کردم گریه فقط خونه برسیم

 خودش خواب اتاق تو و باال طبقه بردم .داخل رفتیم کرد کمکم تونستم

 مچاله خودمو تخت رو همونجوری من . کنه عوض لباساشو که رفت

 یه با بود کرده تنش آبی خفاش طرح نخی بلوز یه ریختم می اشک کردمو

 : گفت و کشید دراز و کنارمو اومد . رنگ همون به نخی گشاد شلوار

 چشاش به برگشتمو ... کن دل و درد حداقل من با بزن حرف عزیزم چته

 . کردم می فش فش داشتم هنوز . شدم خیره

 خودم از ...ام خسته زندگی این از ، ام خسته ، استاد خستم •

 کم دیگه . ام خسته لعنتی تنهایی این از ...ام خسته دنیا این از ...ام خسته



 کی تا بدم نشون شاد آدم یه خودمو کنمو بازی نقش باید کی تا آوردم

 ؟ کی تا آخه ؟ استاد کنم بازی نقش قراره

 نبود مهم برام دیگه االن . موهام کردن نوازش به کرد شروع و کرد بغلم

 زنده اصال ، کنه می نوازشم داره کی که نبود مهم برام هستم کی بغل که

 این من ... درک به داره که باطنی هر اصال دشمن یا دوستمه ، مرده یا

 می بهش بیشتر خودمو دستش نوازش هر با . دارم الزم نوازشو

 جلوش غذایی چه نیست مهم براش دیگه که گرسنه آدم یک مثل چسبوندم

 . خوره می جلوشه که غذایی ولع و حرص با فقط گذاشتن

 چشمای به کردن نگاه کرد شروع کرد جدا سینش از دستش با صورتمو

 . خیسم

 خیابون سر منو که خواستم آژانس راننده از خوابگاه برم نداشتم دوست

 دقت دیگه چیز یه به راه توی . بزنم قد رو راه بقیه خواستم می کنه پیاده

 های بهونه .زد می زنگ آژانس به خودش گوشی با همیشه سهیال کردم

 چیزا این از و بیارم رو گوشی پایین برم ندارم حال که آورد می الکی

 سر تا باید من و داد می کوچه سر تا آدرسو همیشه که بود این بعدی نکته

 همیشه که بود این بعدی نکته .بشم آژانس سوار تا رفتم می پیاده کوچه

 منو نشد دیده برا امینتی نکات همه کرد می راهی منو بعد به 2 ساعت

 ؟ چرا . کرد می رعایت

 آوردم در تخت زیر از دیگمو گوشی بود خواب وحیده شدم که اتاق وارد

 . اوکیه چی همه میام سهیال پیش از : دادم پیام پارسا به و



 سهیال بود خونشون تو من دیدار آخرین بود نمونده عید به چیزی دیگه

 آلبوم برام . خارجه سفر برن شوهرش با داشت تصمیم رو عید ایام

 نفره تک کاناپه رو بود نشسته خودشم . بود آورده دانشگاهشو مخصوص

 داشتم و تخت رو بود نشسته . کشید می سیگار داشت و مخصوصش

 استاد سهیال که اولی سال از بودن زیاد خیلی کردم می نگاه عکسارو

 زدمکه می ورق همینجور . امسال همین از عکس تا چند تا بود شده

 لطفا میشه استاد : گفتم و سهیال به کردم رو افتاد آشنا چهره یه به چشمم

 ... کردم هوس خیلی ؟ بگین بهم شرابو جای

 دقت با رفت همینکه . عزیزم میارم برات خودم : گفت و زد لبخند بهم

 اونی و جمعی دست عکس یه بود درست حدسم کردن نگاه کردم شروع

 که ارغوان دنبال گشتم خودشه آره بود پریسا بود وایستاده سهیال کنار که

 هیچی . بود خندون عکس تو جفتشون چهره وایستاده نفر آخرین دیدم

 تحصیلیه سال همون مال هم بعدی عکسای شدم متوجه زد حدس شد نمی

 به بیشتری دقت با که داشتم الزم بودن ارغوان و پریسا تاشون چند تو

 شروع عادی خیلی اومدم خودم به سهیال پای صدای با کنم نگاه عکسا

 یه همراه بود شراب بطری چوبی سینی همون تو کردنشون نگاه کردم

 کردم شروع آرومی به کردم پر جامو کردمو تشکر ازش .باریک جام

 سهیال به کردم رو دقیقه چند بعد کردن نگاه ها عکس به همزمان نوشیدن

 . کرد می نگاه منو داشت نقاشی تابلو یه مثل که

 یا هستم دوست هم دیگه استادای با پرسیدید ازم یادتومه استاد •

 . اومده پیش سوال منم برای دیدم رو شاگرداتون عکسای که حاال ؟ نه

 کردم می تدریس که دومی سال بود یکی آره : گفت خندیدن کرد شروع



 تا ما دوستی . شدم دوست داره مفصلی داستان که شاگردام از یکی با

 ... نبود ای دیگه مورد اون از بعد دیگه داشت ادامه تحصیلی سال پایان

 . بود عمیق خیلی ما دوستی تماسم در باهاش همچنان البته

 ما رابطه یعنی گفتین و کردین اعتماد من به که استاد مرسی •

 شما با بازم تحصیلی سال از بعد که جایی تا ؟ میشه عمیقی همون به هم

 ؟ باشم ارتباط در

 حمایت ازت که دادم قول بهت من ... نه که چرا عزیزم آره •

 به و بمونه خودمون بین اگه داری رو بهترینا لیاقت تو باشم پشتت و کنم

 ... دارم دوست بیشتر دوستم اون از کنم می حس نگی کسی

 . عکسا کردن نگاه به کردم شروع کردم پر جاممو خوشحالی با دوباره

 بزنم تلفن یه برم من هستی عکس کردن نگاه مشغول تا : گفت بهم سهیال

 نگاه ارغوان و پریسا عکسای به بیشتری دقت با که بود موقع بهترین .

 نگاه فهمید گرفتنو عکس که فصلی شد می بود تنشون که لباسایی از . کنم

 سال از بفهمم عکسارو زمانی ترتیب تونستم کردم می نگه و کردم می

 آره بود تنشون پالتو که بود دوم سال از عکس یه ... دوم تا تحصیلی اول

 جعی دسته بود شده گرفته کافه توی مرگشونه به نزدیک عکس این آره

 داره ناراحتی با نیست سهیال کنار دیگه و همه در پریسا قیافه هستن

 متوجه ! نیست نه ؟ نیست عکس تو چرا ارغوان کنه می نگاه دوربینو

 تو مفیدی چیز هیچ اما . شد خورد اعصابم ازشونه عکس آخرین این شدم

 ... کردن مرور کردم شروع اول از نشدمو امید نا اما نکردم پیدا عکس

 که هست دختر یه دختر یه دیدم چیزی یه ایندفعه ...دیدم چیزی یه آره آره



 هستن کنارهم عکسا اکثر تو شدم متوجه درست آره ارغوان کنار همیشه

 . همه گردن دور دستشون و

 ... بوده دوست هم دیگه یکی با پریسا از غیر به ارغوان احتماال

 که اول روز 4 مخصوصا کنی می چیکار رو عید ایام : پرسید ازم سهیال

 نگران و اول روز 4 : گفتم زدمو آمیزی شیطنت لبخند ؟ تعطیله خوابگاه

 خندش جوابم از . شه می باز خوابگاه که هم بقیش .نمیمونم جا بی نباشید

 ... گرفت

 پارسا به برداشتم گوشیمو سریع شدم که خوابگاه وارد نداشتم طاقت

 کار تا که بود قرار کرد تعجب من زدن زنگ موقع این از زدم زنگ

 . باشیم نداشته تماس نیومده پیش مهمی خیلی

 هم ای دیگه صمیمی دوست پریسا از غیر به ارغوان پارسا •

 ؟ باشین داشته خبر خانوادش یا تو که ؟ داشته

 ؟ مگه چطور نداشته نه •

 نباشی جریان در تو شاید مهمه خیلی این پارسا کن فکر خوب •

 ... بپرس خانوادش از

 خیلی من . داشتم خبر حتما بود کسی اگه فرشته مطمئنم •

 با که نگفتن کدومشون هیچ زدم حرف کالسیاش هم همه با کردم تحقیق

 ... هستن صمیمی ارغوان



 دونستی می موردش در چیزو همه که مطمئنی اینجور اگه تو •

 پارسا بگیر تماس خانوادش با ذاشتن نمی دستت کف هو یه جنازشو که

 ... مهمه خیلی این

 ولی بود سنگین خیلی براش من جمله این قطعا کشید عمیق نفس یه

 . نداشت براش جوابی

 کنم می سعی اما نیستم تماس در باهاشون وقته خیلی من باشه •

 ... بگیرم تماس بزرگترش خواهر با

 با خوام می ارغوان های همکالسی از کامل لیست یه پارسا •

 . عکساشون

 سخته خیلی چیزی همچین تهیه ؟ فرشته خوایی می چی برای •

. 

 بایگانی های پرونده تو عکساشون و اسامی سخته دونم می •

 کن اعتماد بهم دم می توضیح برات بعدا پارسا ضروریه این اما موجوده

 نیستم شرایطی تو من خودته کار فقط این کن اش تهیه برام شده جور هر

 . بکنم کارو این که

 فردا : گفت ، کرد می فکر داشت کرد سکوت بدجور پارسا •

 ... باش تماسم متنظر



 ؟ افتاده اتفاقی چه ؟ فرشته شده چی : گفت بود شده بیدار خواب از وحیده

 ... دم می توضیح برات بعدا عزیزم بخواب بگیر نشده چیزی : گفتم بهش

 می یعنی بود دختره اون معطوف فکر شدم بیدار خواب از که صبح از

 پارسا از خبری عصر تا ... بخوره درد به که بدونه چیزایی یه اون شد

 . خورد زنگ گوشیم که زدم می قدم محوطه تو . نشد

 دوست ای دیگه کس با پریسا غیر میگه هم ارغوان خواهر •

 سرم تو فکری یه . کنم جورش تونم می رو گفتی که مورد اون اما نبوده

 ... دارم نیاز نفر یه به ولی هست

 ؟ کی به •

 گرفت دبیرستان از مدارکو رفت که وکیلی اون ... وحیده •

 به اونو و بره وحیده کافیه ، بود دانشگاه همون دانشجوی اون ؟ یادته

 از فتوکپی یه که بخواد طرفش از و کنه معرفی پسرش دوست عنوان

 نیست اصفهان اون چون ولی بهش زنن می زنگ اونا بدن بهش بایگانی

 رو پرونده که وایسته وحیده باید اینجا . میکنه تایید رو وحیده خواست

 کنه پیدا و بگرده خودش که بخواد بایگانی مسئول از و کنن پیدا براش

 . کنه قبول زیاد احتمال هست دانشگاه همون دانشجوی چون رو پرونده

 ارغوان و پریسا تحصیلی سال وقت سر میره سریع شد که بایگانی وارد

 پیدا جفتشونو های همکالسی تونه می راحتی به استادا اسامی روی از

 ... بگیره عکس اولشون صفحه و کنه

 ؟ پارسا چی یعنی ؟ وحیده ؟ کی •



 به مو و باشه هماهنگ من با کافیه فقط فرشته هست حواسم •

 ... بده انجامش مو

 اهمیت برت ای ذره که است وحیده همون این اما قبول باشه •

 که گفتی من به تو و بشه بازی وارد کرد قبول که کسیه همون نداشت

 ... نیست مهم برات اش آینده

 ... کنم می کمک بهش ماجرا این شدن تموم بعد کردم فکرامو •

 منتظر خوب پسر شدی حاال آفرین : گفتم بهش زدمو لبخند •

 ... باش حساس خبرای

 پیداش هم عید تعطیالت آخر تا و نبود دیگه سهیال که بود این مثبت نکته

 وحیده پیرمرده یه بایگانی مسئول که فهمیدم ساده تحقیق یه با . شد نمی

 اداری دستور که ای برگه . گرفت رو اجازه این معاونت از راحت خیلی

 که کنه راضیش تونست راحت خیلی بازم بایگانی برد رو بود شده داده

 ... بگرده و بره خودش

 خودش قراره کاررو این زحمت که کرد دعاش هم کلی تازه پیرمرد

 زمان کار این حال هر به وحیده برای زمان خریدن میموند حاال . بکشه

 بهش بود دستم کاغذ یه . رسوندم پیرمرد به خودمو دقیقه چند بعد بود بر

 لهجه که اونجایی از آخه بکنین بهم کمک یه میشه ... آقا حاج سالم : گفتم

 دارم منم هستین شهر این اصیل مردم از مشخصه دارین اصفهانی غلیظ

 حس نویسم می اصفهان های سنت و فرهنگ مورد در انگلیسی مقاله یه

 جوونا از بهتر خیلی مشخصه . کنین کمک بهم خیلی تونین می کنم می



 از شد پر پیرمرده چشمای ؟ بشم مزاحمتون دقیقه چند میشه دارین اطالع

 تو بردمش بهونه همین به . خدمتم در دختر باشه : گفت . خوشحالی

 همه این من که بود کرده ذوق که بس از بپرس سواالمو ازش که محوطه

 وحیده برگشت که هم وقتی ... رفت یادش کال رو وحیده ، گرفتم تحویلش

 شروع . رفته و شده تموم کارش که کرد می فکر قطعا و نبود اونجا

 بود گرفته عکس رو بود الزم که ای صفحه همون عکسا دیدن کردم

 4 در 3 عکس قطعه یک همراه به دانشجو کامل مشخصات اول صفحه

 ... کردم پیداش باالخره ... بود چپ سمت باال گوشه اون که

 از قبل که بود شبی آخرین شدم می تنها دیگه بره فرداش بود قرار وحیده

 همبرگر بیرون بریم شد قرار وحیده پیشنهاد به . بودیم هم با جدید سال

 . شدیم خارج خوابگاه از جداگونه کدوممون هر البته بخوریم

 وقت یه ؟ باشه اشتباه دختره این با تماس کنی نمی فکر فرشته •

 ... آخه نباشه سهیال همدست

 میدم زنم نمی حرف باهاش خودم رسیده خودمم فکر به آره •

 ... که کردیم پیداش چطور گیم نمی بهش ضمن در کنه صحبت امیر

 شاگرداش همه با تونه نمی سهیال چون کمه خیلی احتمالش گرچه

 گیر بار 10 االن که کرد می احتیاطی بی قدر این . باشه بوده همدست

 عمرا یکی من به باشه سهیال شریک هم درصد یک اگه اما .افتاد می

 . کنه شک



 فضولیم .گوشیش تو رفت سرش و کرد سکوت وحیده من حرف از بعد

 کردمو کج سرمو شده میخش اینجوری که گوشیشه تو چی که کرد گل

 ... غریب و عجیب عالئم عکس سری یه دیدم

 ؟ بینی می داری چیه اینا •

 ... چیزاست این و تولد ماه عالمت اینا •

 ؟ آره داری دوست بازی عالمت ! داریا حوصله و حال •

 تولدتو ماه شکل و عالمت خوای می خوبیه سرگرمیه آره •

 ؟ بدم نشون بهت

 . زد جرقه سرم تو چیزی یه هو یه بودیم برگشت راه تو

 یه داری حوصله و حال بیکاری که عید ایام این وحیده •

 انگاری آخه ؟ کنی وارسی رو رمزی و مرموز خاطرات دفترچه

 ... کنی معنی همشو کشید تو مخ شاید خوره می کارا این به حوصلت

 خودمو قراره حال هر به چیزام این عاشق من نه که چرا آره •

 . شم می سرگرم اینجوری کنم حبس اتاقم تو

 هم ... پارسا پیش ببرم رو وحیده ترمینال به رفتن از قبل شد قرار فرداش

 دست که وسایلم تو از هم کنم تشکر به مجبور حضوری رو پارسا اینکه

 که داشت هیجان خیلی وحیده . بدم وحیده به خاطراتو دفترچه بود پارسا

 خوب نسبتا پارسا هم و امیر هم تصورم خالف بر ... ببینه منو همدستای



 این کردم شک چرا اینکه جریان همه من نشستیم که وقتی .کردن رفتار

 خالف بر . گفتم رو باشه داشته دوستی یه ارغوان با داره احتمال دختره

 چی بگم بهش اومدم . نکرد حرفام و دالیل با مخالفتی هیچ امیر تصورم

 وحیده دیدم که کنه می کار تو از بیشتر من مخ فهمیدی باالخره ، شد

 گشایی رمز برگه همراه به خاطراتو دفترچه . بگم اگه زشته و نشسته

 هم رو بود کرده ترجمه آیدا که ای صفحه چند اون و آوردم وحیده برای

 گفتم وحیده به . کنم می خودمو سعی گفت و کرد ساده نگاه یه . بهش دادم

 رو وحیده .کنه کمک بهمون تو حق گرفتن برای که داده قول پارسا :

 شما از روز شبانه دلیل بی فرشته پارسا آقا مرسی : گفت و پارسا به کرد

 پارسا از کی من آخه  بگم وحیده به اومدم لحضه یه . کنه نمی تعریف

 . زنه می بهم خاصی لبخند داره دیدم که کردم تعریف

 داشتیم هم پارسا منو .بشه تهران راهی که ترمینال رسوند رو وحیده امیر

 از خوابیدیم همونجا اونشب .کردیم می نگاه هم به مطلق سکوت تو

 مژده تماس شماره بودم امیدوار بخورم صبحونه نتونستم زیاد استرس

 اصفهان همون تو بود خونه یه شماره البته ... بده جواب و باشه همون

 خانوم یه بوق تا چند از بعد . بشنویم همه که آیفون رو گذاشتیم رو گوشی

 ؟ بله : داد جواب

 ؟ عزیزی مژده خانوم منزل •

 ؟ شما بفرمایید بله •



 مژده خود به بدین رو گوشی میشه اگه هستم کامروا امیر من •

 ... بگم خودشون به هم رو تماسم علت حتی الزمه خانوم

 خدمتتون گوشی : گفت و کرد مکث کمی خط پشت خانوم •

 . زنم می صداشون االن

 . کردیم پیداش طرفو و بود درست شماره که کشیدم راحت نفس یه

 ؟ داشتین کار من با بفرمایید •

 ؟ هستین خودتون خانوم مژده •

 . هستم خودم بفرمایید بله •

 نزدیک دوست مورد در سوال تا چند خواستم می میشه اگه •

 . بپرسم دانشگاهتون

 ؟ نزدیک دوست کدوم •

 ...ارغوان •

 چند امیر شد ساکت شنید ارغوانو اسم وقتی شد محض سکوت کال مژده

 ... گفت الو بار

 اصال نداشتیم نزدیکی دوستی بودیم همکالسی ما ؟ ارغوان •

 ؟ هستین کی شما



 کرد اشاره امیر به دستش با پارسا شدیم مژده شدن هول متوجه هممون

 . نزنه حرف دیگه که

 منو حتما ارغوان نامزد ، پریسا برادر هستم پارسا من •

 . کردم صحبت ارغوان و پریسا های همکالسی همه با من ، یادتونه

 خاصی دوستی و بودن همکالسی باهاشون فقط که کردن عنوان همشون

 به شما از ارغوان خاطرات دفترچه توی پیش وقت چند اما نداشتن

 چه به و چرا دونم نمی بود کرده یاد نزدیکش دوستان از یکی عنوان

 دو اون خودکشی علت دنبال هنوز من . کنین می مخفی دارین اینو علت

 می خواهش بگید من به کنه می کمک که هست چیزی هر اگه هستم تا

 ! خانوم مژده کنم

 ... کرد قطع ، اومد مژده گریه صدای

 مژده از که خواهشی شوک تو شدم پارسا لرزون لبای و صورت محو

 کشف پارسا کشیدن نفس دلیل تنها گفت که افتادم آیدا حرف یاد رفتم کرد

 می ، زیاد خیلی سوخت براش دلم  ... مرده واقعی پارسای واقعی جریانه

 اونیه از تر تنها مرد این دونستم می اما بدم دلداریش و کنم بغلش خواستم

 که اومدم خودم به امیر صدای با بده آرامش بهش من مثل کسی آغوش که

 ؟ فرشته چیه نظرت : گفت

 بهم حسی یه بدین وقت بهش شوک تو رفت خب آهان ... هان •

 . گیره می تماس میگه



 پاک ذهنم توی از پارسا قیافه . بود خلوت حسابی خوابگاه رفتم عصر

 . نبینم اینجوری رو پارسا ولی بیاد سرم بال بازم بود حاضر . شد نمی

 . شدم بیدار امیر زنگ با فرداش

 دختره بود درست حدست خوابی می چقدر فرشته ظهره لنگ •

 . ببینه حضوری رو پارسا خواد می زد زنگ

 خونه میام عصر بزنین حرف باهاش خودتون نباشم بهتره من •

 . شده دستگیرتون چی ببینم

 قیافه از ... بیرون زدم و بستم و اتاق در کردم جمع وسایلمو کال عصر

 چی خب : گفتم امیر به . نیومده گیرشون چیزی که بود معلوم جفتشون

 آفرین که اوال : گفت . جلوم گذاشت و ریخت چایی امیربرام ؟ شد

 داشت ارغوان با صمیمی حدودا دوست یه مژده بود درست تشخیصت

 گفتن برای که چیزی تنها . بدونه خاصی چیز که صمیمی اونقدر نه اما

 اما بوده خودش تو و بوده پکر ارغوان آخر ماه چند که بود این داشت

 ارغوان خودکشی شنیدن از روزا اون گفت . نگفته بهش دلیلشو هیچوقت

 . هیچی کل در شد صمیمی دوست که بگه ترسیده و شده شوکه پریسا و

 بشه دستگیرمون مهم چیز یه مژده از داشتم امید خیلی شد خورد اعصابم

 بیشتر پارسا هم در قیافه دیدن با زدن قدم به کرد شروع شدمو بلند .

 غلط هیچی هیچی آخه : گفتم بلند صدای با خواسته نا .شد خورد اعصابم

 باش آروم : گفت امیر ... دختره خورده گه دوستیشو کرده مخفی کرده

 کرده هنگ دیده پلیس تا چهار شنیده دوستشو خودکشی خبر یهو فرشته

 . ما به داد داشت ارغوان و پریسا از عکس هرچی نبوده هیچی هم خیلی



 امیدی نا با و داشتم برشون رفتم اپن رو عکسا فهمیدم دستش اشاره با

 بود سهیال عکسای همون های مایه تو . کردن نگاه به کردم شروع تموم

 همچین میشه عکس تا چهار با مگه احمقم من چقدر جمعی دست عکسای

 حال با متناسب امیر . بودم توهم تو هم اولش از . کرد کشف رو موردی

 بقیه اپن، چراغای از غیر به . گذاشت غمگین آهنگ یه تاییمون سه هر

 دارن هم اونا بودم مطمئن . بودیم خسته مون همه کرد خاموش چراغارو

 تا سهیال به من نفوذ از . کردن می فکر کنم می فکر من که چیزایی به

 وار روتین فقط همنیجوری . بود نشده دستگیرمون چیزی لحضه این

 آهنگ این از که بود نمونده چیزی و کردم می عوض دستم تو عکسارو

 ...قرمز رنگ ...قرمز رنگ ... بگیره گریم گذاشته امیر که غمگینی

 ... شانس رنگ شاید یا شده نفرین رنگ این با شده عجین من زنگی تمام

 می که چیزی اون به بیشتری دقت با شد می تر تنگ لحضه هر چشمام

 ... و پاشدم یهو کردم دقت دیدم

 ؟ داشته تاپ لپ پریسا ...پارسا ...پارسا •

 خواست می یادمه فکرنکنم دونم نمی : گفت و من به کرد روشو پارسا

 حتی .ایران از رفتم و نشد وقت اما بخرم براش بود قرار من یعنی بخره

 ... میگیرم براش اونجا از گفتم بهش یادمه

 چهار این تو ، اینجارو ببین : گفتم و دادم نشونش عکسارو طرفش رفتم

 تاپ لپ با تونه نمی آدم . قرمز تاپ لپ یه بود دستش تاپ لپ عکس تا

 ؟ کجاست االن این پارسا خودشه مال این که بگیره عکس همش دیگران



 کرد تاکید اونم پرسید اونم از آیدا به زد زنگ و برداشت گوشیشو پارسا

 لپ دیده رو پریسا که باری آخرین تا و نبوده تاپ لپ وسایلشون تو که

 ندیدین رو پریسا ماه چندین شماها : گفتم پارسا به . نداشته قرمز تاپ

 . نیاره خودش با اونو تهران میاد که بار هر میتونسته هم ترش قبل حتی

 : گفتم . میدیمش بود اگه گشتیم اتاقوکامل اون خودمون ما : گفت امیر

 اینکه نه مگه نوشته می رمزی خاطراتشو همه ارغوان اینکه نه مگه

 اگه و بوده کرده مخفی کامپیوترش میز زیر رو گشایی رمز برگه اون

 اصال و کردین نمی پیداش هرگز شما دید نمی خودش چشم با جاشو آیدا

 اتاق اون مطمئنی چقدر ... رمزیه خاطرات اون فهمیدین نمی وقت هیچ

 دونم می دونم می : گفتم پارسا سمت رفتم گشتین؟ کامل رو خونه اون و

 چک اینم بیا اما پارسا ناراحتم خودمم دادم بهت واهی امید مژده جریان با

 دست االن خونه اون ... پارسا کنم می خواهش ...کنم می خواهش . کنیم

 از یکی مال خونه اون : گفت پارسا ؟ کنه می زندگی اونجا کی ؟ کیه

 اونجا کسی دیگه جریان اون از بعد یادمه که جایی تا بابامه دوستای

 ... کنه نمی زندگی

 از شانسمونه بیا ولی سختته میدونم کنم می خواهش پارسا •

 . ندیم دست

 داد قورت دهنشو آب بود شده خیره من چشمای به همینجوری پارسا

 ... نذاره خونه اون تو پاشو دیگه ولی بیاد سرش بالیی هر حاضره انگار

 به گرفت رو خونه صاحب شماره برداشت گوشیشو و شد بلند باالخره اما

 ... گوشش سمت برد رو گوشی سختی



 بهش گرفت تحویل رو پارسا هم خیلی طرف . بود خالی همچنان خونه

 . شد زنده توم هیجان و امید دوباره ... بگیر رو کلید بیا االن همین گفت

 زود معطلین چرا گفتم بهشون کردم قطع رو لعنتی آهنگ اون رفتم

 ... بریم بشید حاضر

 مانتومو بود الزم فقط منم . منتظرم پایین گفت و برداشت کاپشنشو پارسا

 عجیب. گرفت مچمو امیر که بردارم مانتومو اتاق تو برم خواستم کنم تنم

 فرشته میخوام معذرت ازت : گفت دیدم می امیر از که بود نگاهی ترین

 که تصمیمی هر با سهیال به شدن نزدیک به کردی شروع که روزی از

 االن اما بپیچونی خوای می که بودم کرده شک کم کم بودم مخالف داشتی

 می آیدا حرف به دارم مهمه مسئله این حل هم تو برای که مطمئنم دیگه

 میتونه که هستی آدمی تنها تو خاصه پارسا به چقدر نگاهت که رسم

 ... کردم نگاش فقط بدم بهش نداشتم جوابی . بده نجاتش

 رفت جلوتر امیر مرتب و شیک کوچیک اما بود ویالیی شدیم خونه وارد

 چیز اتاقا از یکی خواب اتاق تا دو و بود هال یه کرد روشن چراغارو

 اما اتاق یکی اون شده جمع وسایل و جعبه سری یه نبود توش خاصی

 : گفتم امیر به سمت یه هرکدوم بود نفره یه تخت تا دو داخلش همچنان

 پیداشون که همونجاییه اینجا آره : گفت امیر ؟ بوده خوابشون اتاق اینجا

 پس گفت امیر ؟ عکس کدوم نه : گفتم ؟ ندیدی رو عکسشون مگه ، کردن

 عکس کدوم : گفتم پارسا به تعجب با . نداده نشونت نبود حواسم خیال بی

 ... نداد جوابمو ؟ هست ارغوان و پریسا از عکسی مگه پارسا



 با و رفت خودش پارسا پدرش از اصلی جریان شنیدن بعد : گفت امیر

 که زد مخشو اینقدر زد حرف کرد می تحقیق پرونده این سر که پلیسی

 و بودن تخت همین رو که عکسایی داد پارسا نشون رو پرونده کل طرف

 اونا برای گیره می عکس دوربین با عکسا و پرونده روی از هم پارسا

 که دادن پارسا نشون رو پرونده . بوده خودکشی که بود شده ثابت کامال

 ... نباشه قضیه پیگیر و کنه بس

 ؟تو پارسا آره ؟ همراهته عکس االن : گفتم بهش و پارسا سمت رفتم

 ؟ داشتی نگه گوشیت

 صد چیه گوشیش رمز دونستم می همیشه داشتم بر  جیبش از گوشیشو

 رفت باال قلبم ضربان ... عکسا گالری تو رفتم . بود زده من جلوی بار

 خودت با داری : گفتم پارسا به لرزون صدای با اومد می بند داشت نفسم

 خوایی می ؟ داشتی نگه گوشیت تو رو اینا چی برای ؟ کنی می چیکار

 ؟ آره کنی نابود خودتو

 رو خونه حدودی تا خودشون پلیسا : گفت و گرفت دستم از رو گوشی

 جزئی رسیدن وسایال اون و مخدر مواد به راحت خیلی چون اما گشتن

 : گفت هم امیر . کنم می شروع اتاق اون از من کنیم شروع نگشتن تر

 دیوار کنج سه که تختی به شدم خیره و برگشتم من ... من با آشپزخونه

 که برهنه دختر تا دو عکس ... لرزید تنم همه عکسا اون یادآوری با بود

 دورست بود ریخته کنارشون که خون کلی و هم روی به رو شدن مچاله

 بشم مسلط خودم به که کردم خودمو سعی همه ... تخت همون روی

 ... بگردم رو غریب و عجیب جاهای باید دونستم می گشتن کردم شروع



 : گفت اومد امیر نشد که نشد پیدا هیچی گشتیم تامون سه ساعت چندین تا

 ؟ گشتی قشنگ اتاقو

 که زدم حدس که جایی هر گشتم بود مرز درز هرچی ... آره •

 ... گشتم رو باشه تونه می مخفی جای

 از ... بود ریخته بهم حسابی اعصابش زد در به لگد یه امیدی نا با امیر

 پارسا پریدم متر سه داشت چهارچوب به در کوبیدن که بدی صدای ترس

 داشته وجود تاپی لپ اگه نشده هیچی: گفت امیر ؟ شده چی : گفت و اومد

 داد صدایی یه ببندم که درو اومدم بیرون رفتیم اتاق از . نیست اینجا باشه

 کردم بازش خودم ورود موقع داد نمی رو صدا این قبال که بوم مطمئن

 با امیر . شد تکرار صدا و کردم بسته و باز درو دوباره . مطمئنم آره

 این شبیه صداش کرد بسته بازو درو بار چند و اومد اونم کرد نگاه تعجب

 این گفتم امیر به ... بدی تکون و جعبه یه توی بزاری رو چیزی که بود

 ؟ خالین تو درا

 رفت هم پارسا بود کیپ در جای همه در کردن وارسی کرد شروع امیر

 یه نیست ها جا بقیه کیپی به در باالی الیه سه تخته که شد متوجه کمکش

 دقت با . کنه نگاه بیشتری تسلط با بتونه که روش رفت و گذاشت صندلی

 با شده کوبیده دوباره و شده باز قبال میخ تا دو این : گفت .کرد نگاه

 باالخره تا کشید اینقدر کشیدن رو شده باز که اونجایی کرد شروع دستش

 چیزی یه برو : گفت امیر به و کرد نگاه داخلشو . شد باز گشاد درز یه

 پارسا . برگشت آهنی میله یه با امیر . کنیم بازش بتونیم که کن پیدا

 دستشو شکست کامل رو ال سه تخته الیه شکستن باال از درو کرد شروع



 قرمز تاپ لپ یه آورد بیرون دستشو وقتی در خالی فضای یه و تو کرد

 . بود دستش کوچیک رنگ

 می نگاه بود میز روی که رو تاپ لپ و بودیم نشسته تامون سه هر

 آداپتور و بریم شد نمی بود هم وقت دیر نداشت شارژ . کردیم

 خودمون : گفتم مقدمه بی . بودم فکر تو حسابی . بخریم رو مخصوصش

 یکی به باشه کرده قایم و باشه موردی یه داخلش شاید نکنیم نگاه تاپو لپ

 من سمت چرخید جفتشون سر ... ژینوس مثل بدیم نشون بلده کامپیوتر که

 . کنه چک دقیق اینو ژینوس میدیم تهران میریم اصال موافقم : گفت امیر

 نخوابیدی روزه دو گفت امیر ... افتیم می راه پس : گفت و شد بلند پارسا

 برو خوابه ظهر لنگ تا ژینوس رسیم می زود صبح بری االنم پارسا

 منو بر و بر چرا : گفت منو به کرد رو . افتیم می راه صبح کن استراحت

 . کنه استراحت اتاق تو ببرش کنی می نگاه

 قرمزه جفتتون چشای . کنیم حرکت صبح فردا موافقم آره آها •

 ... بخوابیم بریم

 بخواب یکمی لطفا بیا : گفتم بهش گرفتم رو پارسا دست شدم بلند

 و گرفتم دستشو مچ . کنیم راضیش تونستیم سختی به ... کن استراحت

 پهلو به .تخت رو کردم هدایتش و آوردم در کاپشنشو اتاق تو کشوندم

 برم داشتم دوست ... معصوم های بچه مثل . خوابید و کرد من به پشتشو

 کردمو نگاش ربع یه حدود . داشتم دوست خیلی . کنم بغلش پشت از و

 بیافتیم راه بود قرار صبح بود برده خوابش کاناپه رو امیر هال تو برگشتم



 کردم خاموش چراغارو همه بودم کثیف خودمم داشتم کثیف لباس کلی

 . حموم رفتم خودمم ماشین تو انداختم لباسام

 حاضر و کردم جمع وسایلمو . شدم بلند خواب از امیر صدای با صبح

 روشن هم رو ماشین پخش حتی پارسا بود سکوت همچنان راه تو شدم

 تر جلو کم یه . پارسا گشنمه ، داری نگه جا یه میشه : گفتم بهش . نکرد

 ها زده قحطی مثل گشنگی از بودیم راهی سر رستوران یه تو داشت نگه

 شروع بیرون رفت و نخورد بیشتر لقمه یه پارسا خوردم می نیمرو داشتم

 منتظر .کنه پیداش رو ژینوس که آیدا به زد زنگ هم امیر زدن قدم کرد

 ... فکر تو رفتم حسابی بشه خنک چاییم که بودم

 دفتچه اون با ارغوان از او کردن اینجوری دختر تا دو این چرا آخه

 چیزی قراره اگه . بود کرده قایم تاپو لپ که پریسا اینم مرموز خاطرات

 قایم این داشتین می نگه دلتون تو خب دارین نگه مخفی کسی از رو

 برای نداشتم جرات ذهنمو تو افکار ؟ آخه داشت معنی چه بازیا موشک

 کلی بود شده تنگ دلم حسابی خونه رسیدیم باالخره . بگم تا دو اون

 یه بعد ... تختم رو شدم ولو اتاقم تو رفتم بعدشم دادم فشارش رو کبری

 جزئیات امیر که وقتی ما دیدن از بود خوشحال حسابی اومد آیدا ساعت

 من به شدش گرد چشمای با موند باز تعجب از دهنش گفت رو تاپ لپ

 : پرسیدم ازش ... آفرین دختر محشری تو : گفت طرفمو اومد کرد نگاه

 بری میشه : گفتم امیر به. میشه پیداش عصر تا : گفت ؟ کجاست ژینوش

 به : گفتم پارسا به رو ؟ بیاری گیر تاپو لپ این مخصوص شارژر و

 و پریسا خودکشی جریان در فقط اون ؟ بگرده چی دنبال بگیم ژینوس

 این میگیم بهش : گفت پارسا . دونه نمی دیگه هیچی هستش ارغوان



 همین نه یا کرده قایم توش چیزی ببینه کردیم پیدا تازه پریساست برای

 بودیم شده جمع ژینوس دور همگی . بدونه رو دیگه جزئیات نیست الزم

 کنم وارسی دقیق که نمیشه اینجوری بابا خبره چه : گفت  شد بلند هو یه

  زدیم می قدم همگی ... من اتاق تو باال طبقه رفت و برداشت تاپو لپ ...

 عکس یه ؟ باشه تاپ لپ اون تو تونست می چی یعنی داشتیم استرس

 خستگی از من ... کشید طول ساعت دو نزدیک ؟ خاص متن یه یا خاص

 میومد ها ازپله داشت دست به تاپ لپ ژینوس ... بودم شده ولو کاناپه رو

 که این از ؟ کردی پیدا چی : گفت پارسا سمتش رفتیم مون همه ... پایین

 بخشی لذت لبخند بزنه حرف که منتظرن همه و گرفته قرار توجه مرکز

 بودیم شده خیره بهش همچنان نشست کاناپه رو رفت و نگفت هیچی زد

 .... بزنه حرف که

 کرد وارسی شد نمی تر دقیق این از خب ... اوهوم ... اوهوم •

 ؟ بگم اول کدومو ... بد خبر هم دارم خوب خبر هم

 آدم مثل ... اه ... ژینوس دیگه بنال د : گفت و شد خورد اعصابش آیدا

 ... بیرون بیا جو از بزن حرف

 ... کردم کارشناسی کلی ذوق بی عه •

 بگو خواهشا عزیزم نده مون سکته : گفتم ژینوس سمت رفتم •

 ... کنه نمی فرقی گفتی و هرکدوم

 عوض تاپ لپ این ویندوز که بود این فهمیدم که چیزی اولین •

 ک باری آخرین از قبل حداقل یا شده عوض دیروز همین انگار شده



 وسواس با نبود مرتب اصال داشت پلوغی شلوغ هارد خیلی بوده روشن

 دقت هم اسماشون به حتی کردم نگاه فایالرو دونه به دونه حوصله و

 خارجی آهنگ مشت یه خاصی متن نه و شد پشدا خاصی عکس نه کردم

 ... درسی های فایل سری یه و ها هنرپیشه عکس و

 خبر گفتی که تو ؟ چی یعنی : گفتم بهش شد ساکت این گفتن بعد ژینوس

 نفس یه . بزن حرف ژینوس کنی می دیوونم داری ؟ که داری هم خوب

 های بازی قرتی خاص شرایط این توی ... زد لبخند و کشید عمیق

 زدی می بهشون کارد اگه که امیر و پارسا داشتیم کم رو ژینوس

 بازیاشو مسخره این بودیم مجبور همگی فعال اما . نمیومد در خونشون

 . کنیم تحمل

 ترین باهوش هستم ژینوس من گه اونجا از اما نبود هیچی آره •

 که کسی نشدم قانع نبودن هیچی به آیدا از مخصوصا جمع این تو آدم

 نصبی فایل یه بوده مهم براش که چیزی احتماال کرده عوض ویندوزرو

 ... میشده مطمئن سوابقش و افزار نرم شدن پاک از اینجوری بوده

 حدس داشت وجود خام های افزار نرم اسم به فولدر یه آخرش درایو تو

 شروع دقت با دفعه این . کرد پیدا میشه هم اینجا از هست که هرچی زدم

 که کدوم هر . بود نامنظم و هم تو هم تو خیلی که فولدر اون گشتن کردم

 دونه کردم چک و کرد مخفی توش چیزی بشه شاید که زد حدس شد می

 این که بودم دل دو مسنجر یاهو برنامه به رسیدم باالخره تا دونه به

 خاطر به نه یا کرده عوض رو ویندوز خاطرش به که افزاریه نرم همون

 اینکه ترفند خانوم پریسا بله کردم چک رو سازی مخفی های روش همین



 گذاشته خالی هم رو فولدر شکل و بوده بلد رو بزاره خالی فولدرو اسم

 که فولدر وارد . نمیشه دیده فولدر اصال نکنی باز رو صفحه تا یعنی بوده

 خاطرش به که مهمی افزار نرم اون به شدم مطمئن که دیدم چیزی شدم

 ... همینه شده عوض ویندوز

 انجام مهمی کار بفهمونه ما به خواد می بود مشخص کرد سکوت دوباره

 تو چی خب : گفت بهش آیدا نبوده کسی هر کار مورد این کشف و داده

 ... مارو دادی دق .ژینوس بزن کامل حرفتو ؟ بود فولدر اون

 فولدر داخل این : گفت و آیدا سمت گرفت کاغذ یه دستش تو از ژینوس

 ... نوشته که چیه این نفهیمیدم من کاغذ تو رفت سرمون همگی . بود

 یه این : گفت و داد جواب آیدا جای به پارسا ؟ چیه این که پرسیدم آیدا از

 ایمیل از چیزایی یه unknown,***@yahoo.com ... ایمیله آدرسه

 . بودم نکرده کار باهاش وقت هیچ اما بودم بلد تئوری صورت به اینا و

 خبر پریسا ایمیل این از کدومتون هیچ یعنی: گفت همه به رو ژینوس

 گفت پارسا خبرن بی چی همه از که بود معلوم همشون قیافه از نداشتین؟

 ؟ چیه رمزش ؟ چی رمزش :

 نه که اینه تر بد خبر نیست خبری رمز از همینه بد خبر : گفت ژینوس

 نباشه رمزش تا ریکاوری ایمیل نه کرده تعریف موبایل شماره براش

 هیچ . گشتم قبل از تر دقیق جارو همه دور یه من . کرد بازش نمیشه اینو

 رمزی چه پریسا که بزنین حدس نمیتونین ها شما نبود کار در رمزی

 ؟ باشه گذاشته میتونسته



 داشت کنان اخم امیر زدن قدم کرد شروع موهاشو تو کرد دستشو پارسا

 دقیقه چند از بعد آیدا . کردن فکر مشغول هم آیدا کرد می نگاه رو برگه

 می داشت یاد باید رو چی همه میومد بدش کردن حفظ از پریسا : گفت

 و در و وسایل و حروف و اعداد از موبایلش رمز ، گفت می همیشه کرد

 کردن نگاه با رفت یادش اگه که کرد می انتخاب مدرسه یا خونه تو دیوار

 حساب این با راهنماییتون از ممنون : گفت ژینوس . بیافته یادش بهش

 می که عددی و نوشته هر و بگردیم رو بوده پریسا که جاهایی کل باید

 . کردیم پیداش ها موقع این دیگه سال شاید . کنیم تست رو بینیم

 ... خرابه حالشون همه بینی نمی نریز مزه اینقدر : گفتم ژینوس به

 هم دیگه روز سه تمومه کارم من اوکی : گفت آیدا به رو و شد پا ژینوس

 میام شب سر دارم کار کلی که برم نکردم خرید هیچی هنوز تحویله سال

 خودم : گفت پارسا . بره که شد بلند امیر رسونه؟ می منو کی آرایشگاه

 آیدا . عصبانی و بود امیرکالفه . بخورم هوا یکم خوام می رسونمش می

 معلوم نیست قرار هیچی : زدن داد کرد شروع که کنه آرومش خواست

 این حل برای امید سوزن سر یه بار هر بشه پیدا نیست قرار هیچی بشه

 دیگه آیدا رفت بین از پارسا ، هیچی آخرش اما میشه پیدا لعنتی ماجرای

 ... نمونده ازش چیزی

 مون همه حال امیر باش آروم : گفتم بهش گرفتم امیرو دست و شدم بلند

 کردن پیدا باشه الکی تونه نمی اینا همه نباش امید نا اینقدر اما شده گرفته

 لپ اگه کن باور بوده قرمز رنگ عاشق پریسا عکس تو تاپ لپ مژده

 شد باعث و زدی در به تو که لگدی اون شدم نمی متوجه نبود قرمز تاپش



 درسته ایمیل آدرس به رسونده مارو اینا ی همه حاال بشه پیدا تاپ لپ که

 راهی یه مطمئنم من باشه الکی اینجا به رسیدن نمیتونه اما نداریم رمز

 . هست براش

 بهم ؟ کنی می تالشتو همه داری دونم می ؟ فرشته راهی چه •

 ؟ راهی چه بگو من به اما میذاری انرژیتو همه داری هم تو که شده ثابت

 ؟ بیاری گیر رو لعنتی ایمیل این رمز خوایی می چطوری

 به ناراحتیش از کردم نگاش فقط همینجوری بدم بهش نداشتم جوابی

 چه بگو بهم : داد ادامه باال بود رفته و لرزید می صداش تن پارسا خاطر

 ارغوان و پریسا ندارم رو پارسا وضعیت دیدن دیگه من ؟ فرشته جوری

 ؟ میفهمی ، میره می روز هر آدم این ولی مردن بار یه

 ... امیر دونم نمی چجوری دونم نمی : گفتم و ترسیدم دادش از خواسته نا

 آدم این پشت که شده ثابت بهم اما باشم متنفر پارسا از باید من اینکه با

 آدم یه سوزه می داره و انداخته جهنم تو خودشو که روح بی و سنگ

 .  میشه تیکه تیکه قلبم بار هر آدم اون دیدم از منم ده می جون داره دیگه

 این از هستین و بودین وفادار پارسا به همتون که میدونم •

 باشه الکی نباید سختی همه این اما شدین عصبانی شدین خسته جریان

 حتی خورم می من رو ضربه ترین بد باشه اگه چون باشه الکی تونه نمی

 می من رو ضربه ترین بد بازم کنه من نام به رو لعنتی خونه این اگه

 بیهوده کردم که غلطی هر مدت همه این تو میشه معلوم چون خوردم

 ... بشم تسلیم نمیخوام دیگه امیر بشم تسلیم خوام نمی من بوده



 رو آرایشگاه کال که آیدا بود عمرم تحویل سال های روز ترین روح بی

 نشسته گوشه یه کرد جواب رو داشت مشتری هرچی بود شده خیال بی

 هندزفری با و کاناپه رو بود شده ولو که هم امیر کرد می فکر فقط و بود

 کبری بود کرده حبس اتاق تو خودشو که هم پارسا کرد می گوش آهنگ

 موج بس از بزرگی این به خونه . دخترش پیش بود رفته که هم خانوم

 زد زنگ بهم ژینوس . برام بود شده تر تنگ هم حمید دایی خونه از منفی

 ... باشه ما پیش تحویل سال خواد می و شده دعواش مامانش با که گفت و

 این تو : گفت بهم تحویله سال خونه این نو انگار نه انگار که دید و اومد

 شب تا بگیریم رو سین هفت وسایل بریم شو حاضر کن ول رو ها دیوونه

 . داریم وقت

 جو از بهتر اما بود مخ رو واقعا که هرچند ژینوس های بازی دیوونه

 نگاه بودیم چیده که سین هفت سفره به نشستیمو تایی دو . بود اینجا لعنتی

 کنه تعریف سفره از یکیشون حداقل که بود منتظر ژینوس ... کردیم می

 گذاشت موزیک یه رفت . ببین حاال گیرم می حالشونو : گفت من به ...

 برقصم باهاش که گفت بهم و گرفت منو دست کرد بلند آخر تا صداشو

 هم شرایط ترین بد تو حتی ... شدم همراهش کم کم ولی نبود حسش اولش

 اومدم که خودم به . رقصیدم و خندیدم ، بود خوش لحظاتی برای میشه

 دوست رو رقصیدن چقدر که اومد یادم بودم شده همراه ژینوش با کلی

 اتاقش تو از پارسا بازی دیوونه و زدن جیغ کردیم شروع جفتمون . دارم

 می اذیتشون .ذاشتیم می سرشون به سر خبره چه ببینه که بیرون اومد

 موفق حتی امیر بعدشم . گرفت خندش و شکست باالخره آیدا یخ کردیم

 دستاشو و پارسا طرف رفتم برقصونیمشون و وسط بکشونیمشون شدیم

 . بودم کرده عرق حسابی گرفتم



 ... کنم می خواهش بیا همش دقیقه چند برقص باهام بیا •

 کارو این اینقدر دادم می تکون دستاشو خودم وسط کشیدمش زورکی

 لبخند دیدن بعد امیر و آیدا نشست لباش رو لبخند باالخره اونم تا کردم

 شیشه رفتم کردمو استفاده فرصت از گرفتن انرژی حسابی پارسا

 از بخوره کردم مجبورش دهنش تو گذاشتم خودم آوردم رو مشروب

 ... قاپید دستم از رو شیشه آیدا خوردم خودمم گرفتمو دهنش

 حرارت بودیم کرده تموم رو مشروب شیشه تا 3 اومدیم که خودمون به

 نبود معلوم بدم دست از رو فرصت این خواستم نمی بود رفته باال هممون

 تو لباش رو گذاشتم رو لبام بیاد گیرم موقعیتی همچین کی دوباره

 که بود مست اینقدر اما دید رو ناراحتی و غم موج شد می هنوز چشماش

 هدایتش خودم اتاق تو باال بردمش نکنه فکر چیزی به لحظه چند برای

 ... و تخت رو کردم

 حسابی دوش یه حموم رفتم شدم بیدار خواب از که بود ظهر نزدیکای

 بود تحویلم سال ترین روح بی گفتم که دیشبمو جمله تونستم حاال گرفتم

 رفتم بودم حال سر حسابی . بود تحویلم سال بهترین بگم و کنم رونقض

 از نبود آدما مثل هم خوابیدنش بود برده خوابش کاناپه رو ژینوس پایین

 وسایل داشت بود آشپزخونه تو آیدا... گرفت خندم وضعیتش دیدن

 . کابینتا از یکی به دادم تکیه رفتم کرد می آماده رو صبحانه

 ؟ وقته چند •

 ؟ وقته چند چی •



 ؟ شیطون امیر و تو •

 ... بگه چی بود مونده من کردن نگاه به کرد شروع بود کرده هنگ قیافش

 پیدامون صبح تا و باال رفتیم پارسا منو کردی فکر دیشب اگه •

 نمیشه بیدار بیاد هم زلزله و خوابه می جنازه مثل که هم ژینوس نمیشه

 خونه این ایرانی دستشویی تنها باشه یادت اگه اما کردی فکر درست

 . کنم می استفاده اون از فقط من و پایینه طبقه

 اومد کشید خجالت هم کمی گرفت خندش و کرد نگاه بهم ثانیه چند آیدا

 ... لطفا نگو پارسا به :گفت بهم و تر نزدیک

 امیر چرا که بود سوال برام همیشه راحت خیالت عزیزم باشه •

 بر کنجکاویم حاال نداره چیزی ای معشوقه ، نامزدی ، دختری دوست

 . میایین هم به که من نظر به شد طرف

 رو بریزم آب لیوان یه شدم مجبور نشد بیدار ژینوس زدم صدا هرچی

 جنگل از که روزایی اون: گفت و پرید خواب از وحشت با صورتش

 . شدی تر وحشی االن تازه برعکس شدی شهری بودی بهتر بودنت آورده

 باید امروز بخور تو صبحونه پاشو ژینوس نگو پرت و چرت •

 ... بدی یاد کردن چت و ایمیل بهم

 حتی داد یادم رو چیزا اینجور و چت و ایمیل کامل طور به روز اون

 اون تو میتونسته چی یعنی : گفتم ژینوس به .کرد درست هم ایمیل ی برام



 یا عکس یه یا متن یه میتونه باشه تونه می هرچیزی : گفت ؟ باشه ایمیل

 قایم رو آیدی این یاهومسنجر تو که اونجایی از اما باشه ... و فیلم یه

 رمز فرشته شو بیخیال اما حسابمونه طرف مخاطب یه احتماال بوده کرده

 بقیه بود عالی عید اول شب هرچی ... کنی پیدا تونی نمی وقت هیچ اونو

 هم امیر نمیومد من طرف دیگه که پارسا نداشت چندانی تعریف روزا

 هم من . بود بازکرده و آرایشگاه هم آیدا میومد و  رفت می ارواح مثل

 مجازی دنیای تو که چیزی یه بودم یاهو تو بیکاری سر از و وقتم کل

 تونه می آدم اینجا نمیشناسه رو هیچکس هیچکس اینجا که اینه داره جود

 بر باید شد تموم تعطیالت باالخره . باشه داره دوست که شخصیتی هر

 تر زود داشتم دوست بود شده تنگ وحیده برای دلم اصفهان میگشتم

 ... ببینمش

 و بودم خریده هم کادو یه براش حتی گرفتم تحویلش خیلی رو نازنین

 . بود هم حواسش خیلی مریضیم موقع خدا بنده آخر .دادم بهش یواشکی

 هر اما ... کرم سرد و خشک سالم یه وحیده به ولی همینطور هم فهیمه

 واسه دلمون قدر چه که بود معلوم جفتمون نگاه از نبود حواسشون که بار

 از هنوز سهیال بودم گرفته ویژه کادو یه هم وحیده برای شده تنگ هم

 شد هفته آخر . بیاد دیگه هفته دو یکی بود قرار و بود برنگشته سفر

 چشمای از کردیم بغل همو عالمه یه شدیم تنها که فرصت تواولین

 لیوان تا دو جفتمون برای نداشته خوبی عید اونم که فهمیدم ناراحتش

 البته کردن تعریف هم برای کردیم شروع اتاق کف نشستیم ریختم چایی

 یک بودم کرده که بینی پیش طبق وحیده روزای ... بود من با تعریفا اکثر

 جریان وقتی اما ... هیچی و بوده اتاقش تو اکثرا بود روح بی و نواخت

 هیجان حسابی . بود مونده وا تعجب از دهنش گفتم براش رو تاپ لپ



 به بشه ختم مژده کردن پیدا که کرد نمی فکر جریانا این شنیدن از داشت

 تو حسابی وحیده بود شده تموم دیگه حرفام ... مرموز ایمیل یه کردن پیدا

 ... شو همه کردم ترجمه خاطراتو دفترچه من راستی : گفت یهو بود فکر

 رفته یادم از خاطرات دفترچه اصال بمونه باز دهنم که بود من نوبت حاال

 لبخند ؟کردی چیکار ؟ بگو دیگه بار یه : گفتم بهش تعجب همن با ... بود

 دفترچه توش از چمدونش وقت سر رفت و لباش رو نشست قشنگی

 کارام این عاشق خودم من : گفت و نشست کنارم برداشت خاطراتو

 ی معادله گشایی رمز برگه اون کمک با تا کشید طول روز چند فرشته

 طبق بود کافی فقط نداشت کاری که هم بقیش بفهمم رو کلمات کل حل

 وبد شده ترجمه که ای صفحه تا چند اون ضمن در جلو برم معادله همون

 طبق دختر این . بود نشده ترجمه اصال آخر صفحه و ناقصه یکمی

 یه به ها صفحه بعضی ... نوشته رو چی همه دفترچه دقیق بندی صفحه

 بوده باهوشی خیلی دختر .کامل جمله یه ها صفحه بعضی و شد ختم کلمه

 کرده نگرانم خیلی آخر صفحه ترجمه فرشته کنه طراحی اینو تونسته که

 و برداشتم ترجمشو دفتر و خاطرات دفترچه ... ترسونده منو جورایی یه

 ... بخونم دقت و حوصله با خواستم می تختم رو رفتم

 اش عالقه و عشق ، پارسا همش بود وار نثر جمالت دفترچه شروع از

 به رسیدم پارسا پارسا پارسا فقط جلو رفتم می که صفحه هر پارسا به

 ترس) بقیه با داره زیادی زمانی فاصله بود مشخص که آخر های صفحه

 زمین ، نقاشی های تابلو ، خیانتکار آدمای ، شکنجه و تاریکی ،

 تابلو لرزید دلم ته خواسته نا (کمک ، زن تا دو و مرد تا سه ، شطرنجی

 و مرد تا سه سهیالست خونه مشخصه که شطرنجی زمین و نقاشی های



 اون اصال ؟ کیه یکی اون بگیریم نظر در یکی رو سهیال اگه زن تا دو

 میاره کم که آدمی ... کمک نوشته صفحه آخرین ؟ هستن کیا مرد تا سه

 بد شم می گیج دارم ؟ نگفته علنی خواستنو کمک این چرا میخواد کمک

 ... ترسم می دارم یکم حاال شدن گیج از تر

 ؟ ببینم میشه رو گفتی که ایمیلی اون •

    unknown.****@yahoo.comکردم حفظش آره •

 دراز تختش رو و کاغذ تیکه یه رو نوشت گفتمو بهش که ایمیلی وحیده

 زده برق مثل هو یه کرد می نگاه بود نوشته که کاغذی صفحه به و کشید

 . نوشتن چیزایی یه کرد شروع و برداشت خودکارشو پاشد ها

 پنج شیطان یعنی 666 ناشناس یعنی که اول کلمه فرشته ببین •

 هستش پریسا اسم ابجد عدد مجزا صورت به هرکدومش آخر عدد تا

 اما اسم ابجد حرف میشه جمعش و بیندن می جمع رو عدد این قائدتا

 اعداد با بازی که مشخصه نوشته مجزا رو عدد و حرف به حرف پریسا

 هست که هرچی ایمیل این رمز مطمئنم داشته عادت یا داشته دوست رو

 . باشه ایمیل همین مشابه چیزی یه

 حاال کلمات ای به بودم کرده فکر بس از شد می منفجر داشت دیگه مغزم

 خاموش چراغارو بود وقت دیر دیگه بود شده اضافه بهش هم عدد

 ترجمه مورد در که گفتم وحیده به صبح . خوابیدیم گرفتیم کردیمو

 نشدی موفق گم می بهشون من نگه کسی به چیزی فعال خاطرات دفترچه

 و عشق خاطرات دفترچه کل ببینه خوایی می : گفتم ؟ چرا پرسید ازم
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 حرفم این بعد ؟ بکشه زجر بیشتر خوایی می ؟ بهشه ارغوان عالقه

 ... کرد نگاه من به خاصی جور یه و فکر تو رفت حسابی وحیده

 مرده آدم یه با رقابتی هیچ من نکن نگاه اینجوری وحیده •

 همین میده عذابش بیشتر اینا خوندن دونم می فقط ندارم هم حسادتی ندارم

... 

 صفحه ترجمه از بعد فقط من دونی می خودت جور هر اوکی •

 از ترس شبیه خیلی شده وجودم وارد ترس و استرس حس یه آخر های

 مواظب باید خیلی فرشته باشی مواظب باید هستش سعید قرمز چشمای

 ... باشی

 می خوری ناهار سمت به داشتم بود کننده خسته شدت به بعدش هفته شنبه

 با ... داره کارت معاونت دفتر : گفت بهم همکالسیام از یکی که رفتم

 میزش پشت دیگه نشستو کنارم جا همون کردیم بغل همو خوشحالی

 ؟ خبرا چه : پریسد ازم نرفت

 خارجه مسافرت ؟ خبر چه شما استاد نیست خاصی خبر •

 ؟ نه یا گذشت خوش

 گذشت خوش واقعا بود خالی خیلی جات عزیزم مرسی •

 این بهونه به . بودیم نشده جمع بود وقت خیلی دیدم رو قدیمی دوستای

 تو نبودی خوابگاه و عید ایام کل شنیدم راستی دیدیم همو مسافرت

 ؟ کردی چیکارا



 گذشت خوش بهم خیلی اول روز 4 بخوایین راستشو خب •

 پیش ... تنها و تک خوابگاه تو بیام بقیشو دیوونم مگه گفتم خودم پیش

 . بردن منو سفر یه تا موندم دوستام

 اومده خوششون ازت خیلی علومهم پس : گفت و خندید سهیال •

 حق بهشون البته بردنت هم مسافرت و گذروندن باهات رو عید کل که

 دلم .گذره می خوش چقدر بودن جون فرشته با دونم می خوب من میدم

 ؟ چیه هفته آخر برای در نظرت بود شده تنگ خیلی برات

 بود شده تنگ براتون دلم منم استاد دونید می منو نظر که شما •

... 

 تا دو . بود نیومده استاد هنوز بود مشغول ذهنم همچنان بودیم هفته وسط

 با یکی خندیدن می هم بقیه و گفتن می پرت و چرت تخته پای داشتن پسر

 و دادن شماره داشتن مثال نوشتن الکی موبایل شماره کرد شروع ماژیک

 هم پشت موبایل شماره کلی کردن می مسخره رو پسرا و دخترا گرفتن

 به کدوم میشه گیج آدم ، شماره همه این بابا ای : گفت دختر یه . نوشت

 رو گوشی بابامون نوشتیم شماره یه دیدی آخرش .. آخه بنویسه که کدومه

 لبخند لبم رو خواسته نا منم خندیدن به کردن شروع همه ... ورداشت

 با گفت می راست کنم نگاه ها شماره به شد باعث گفتنش طرز از نشست

 بحرش تو بود نوشته هم تو هم تو رو ها شماره مزخرفش خط دست اون

 پایین انداختم سرمو رفت گیج سرم مثال کنم پیدا مجزا شماره یک که رفتم

 ببینم کن صبر ... نداشتم رو مسخره های شماره به کردن نگاه اعصاب

 گفت که وحیده حرف گیجه سر هم بر هم در های شماره ... کن صبر ...



 . هست احتمالش اره آره نیست توش حرف و عدده یه احتماال مزر این

 ... زدم زنگ ژینوس به سریع ... درسته آره

 ؟ کجایی ژینوس الو •

 ؟ کجام من چه تو به دوما سالم علیک اوال •

 . دارم مهم خیلی کار یه ژینوس نکن اذیت •

 ؟ داری چیکار •

 یه پریسا اتاق تو من که میگی کبری به پارسا خونه میری •

 داخل رفتی وقتی کنی پستش برام و داری برش الزمه گذاشتم جا کتاب

 یه دکستاپش صفحه عکس کنی می روشن کامپیوترشو پریسا اتاق

 به اصال بفرست برام عکسو اون جوری یه عدده پره توش که تصویره

 . بفرست کردی درست برام که ایمیل همون

 نداشته دوست خب طفلک این به دادید گیر هم شما بابا ای •

 ... عجبا خبره جه ایمیلش تو که بفهمه کسی

 هیچی آیدا به خواهشا بکن و گفتم بهت که کاری نکن اذیت •

 . کنم امیدوارشون الکی باز خوام نمی ... نگو مورد این در

 رمز ضمن در دم می خبر بهت میشه چی حاال ببینم بابا باشه •

 ... باشه داخلش بزرگ حرف یه باید حداقل نمیشه تنهایی به عدد ایمیل



 برد منو بازم بیرون بزنیم دانشگاه از که رسوندم وحیده به جوری یه

 . دادم نشونش عکسو خودم تاپ لپ رو از همبرگری

 مگه باشه عدد فقط توش که بذاره عکس یه آدم داره معنی چه •

 نکردم دقت خودم کن نگاه عکس این به خوب باشه داشته علتی اینکه

 ... میاری در سر من از بهتر تو گفتم

 ... ایه معنی بی و مسخره عکس کامپویتر دسکتاپ برای آره •

 برداشت شو یادداشت دفترچه باالخره شد خیره عکس به ریع یه حدود

 رو عدد شده تکرار عکس تو مختلف شکالی به که ثابته عدده این: گفت

 به تاپ لپ تختم رو شب ... دستم داد و کند دفترچه از رو کاغذ نوشت

 اون مسنجر یاهو تو نوشتم رو پریسا آیدی هیجان و استرس با ، دست

 که افتادم ژینوس حرف یاد است اشتباه رمز داد پیغام اما زدم هم رو عدد

 ... الزمه بزرگ حرف یه حداقل : گفت

 خفظ از که دختری برای حرف ترین نزدیک و دادم قورت دهنمو آب

 گذاشتم عدد اون اول بزرگ P یه ... خودشه اسم اول میاد بدش کردن

 خواستم می . شد مسنجر وارد مکث ثانیه چند بعد زدم رو  sing in دکمه

 اولین کردم دقت خوب . خوابن همه شدم متوجه که بزنم فریاد هیجان از

 که بود آفالین پیغام صفحه یه شد باز مسنجر شدن باز بعد که چیزی

 آی یه بود نفر یه برای ها پیغام همه ... بود گفته بهم موردش در ژینوس

 ... بیشتر تا بود روز یه از پیاما زمانی فاصله ... کویر نام به دی

 ؟ نمیایی واقعا دیگه یعنی •



 ؟ دیگه رفتی •

 داشت حقیقت اگه ؟ داشت حقیقت گفتی که اونایی همه یعنی •

 . شدم نگران خیلی خیلی بده خودت از خبر یه

 دروغ گفتی که اونایی همه امیدوارم نمیایی دیگه انگاری •

 ! باشه

 عید به شد می مربوط آخرش که بود مناسبتا تبریک فقط هاهم پیام بقیه 

 چند ؟ داشت وجود هم کانکت یه همین . بود شده قطع پیاما دیگه پارسال

 قبلی چتای زدنش با که بود گزینه یه کردم می چت عید تو که روزی

 چت سابقه دیدن آموزش اینترنت تو نیومد هیچی زدم اونو هرچی میومد

 رو ماجرا و گرفتم تماس ژینوس با نیومد کردم کاری هر اما دیدم رو

 کسی به گرفتم قول ازش ... کرده پاک چتارو سابقه که گفت بهم گفتم

 اینجور که بوده مهم خیلی پریسا برای بوده هرکی آدم این... نگه چیزی

 کویر برای که بود این میومد بر دستم از که کاری تنها ... کردتش مخفی

 . بود اشتباه رمز که گفتم وحیده به فرداش . کنم send و بنویسم سالم به

 از خواسته نا موج یه شدم سهیال خونه وارد که دفعه این شد هفته آخر

 جدید شراب یه ... داره برام سوپرایز یه : گفت بهم . شد تنم وارد استرس

 و محشر شرابش هم واقعا ... خواب اتاق تو رفتیم بازم ... بود عالی و

 حسابی سرم خوردم که پیک تا دو . نداشت حرف طعمش ... بود عالی

 تا سه کنه پر اومد که شرابمو جام شد تاریک چی همه شد سنگین

 جام کنارم اومد سهیال ... دیدم می تا سه رو چی همه اصال میدیدمش

 . کنار گذاشت و گرفت ازم شرابو



 حسابی االنم همین نخور بیشتر گلم خاصه خیلی شراب این •

 بودم گیج کامل دیگه تخت رو خوابوند منو جمله این گفتن بعد شدی مست

 نداشتم چشمامو کردن باز توانایی کنه می چیکار داره فهمیدم نمی اصال

 هوش بی کامال دیگه  شد می تر ضعیف داشت لحظه هر بدنم المسه حس

 ... شدم

 بودم ولو تخت روی همچنان ترکید می داشت سرم اومدم هوش به وقتی

 یادم هیچی بخورم تکون بتونم تا کشید طول دقیقه چند نبود تنم لباس ولی

 ... شد اتاق وارد حریر لباس یه با سهیال نمیومد

 بودی خسته بودی رفته عمیقی خواب چه ؟شدی بیدار عزیزم •

 . کنم بیدارت نیومد دلم

 ؟ نمیاد یادم هیچی استاد •

 . خوردی بس از بودی بیهوش عزیزم دیگه معلومه خوب وااا •

 واقعا گرم دمش شرابی عجب : گفتم و نشست لبم رو لبخند •

 . بود سوپرایز

 رفتم بعد و گرفتم دوست یه رفتم شدم خوابگاه وارد درد بدن و سردرد با

 پاسخ بی همچنان من سالم ولی مسنجر یاهو تو رفتم و برداشتم تاپمو لپ

 نبود ازش خبری سالی یک نزدیک ... نبود کویر از خبری بود مونده

 هفته یه ... نمیاد مسنجر سراغ دیگه کال یا ایمیل این بیخیال کال شاید

 شنبه پنج ببینه منو حضوری خواد می پارسا که داد پیام امیر بود گذشته



 هم با جا یه بیرون بیاد خواد می بود داده گیر هم وحیده بیرون زدم عصر

 هم در و فکر تو قیافش حسابی پارسا ... قرار سر رفتیم و گذاشتیم قرار

 دقیق خیلی براش رو سهیال با مالقاتم آخرین دوباره خواست ازم ... بود

 . کشیدم خجالت یکمی ... گفتم می وحیده به کلی همیشه ... کنم تعریف

 . کردن فکر کرد شروع پارسا ... بود شده قرمز صورتش هم وحیده خوده

 بشی مست حد این تا نمیشه باعث که خوردن شراب جام تا دو •

 ؟ بوده شراب که مطمئنی ! بوده خبر چه نیاد یادت که

 ... بدم تشخیص تونم می شرابو دیگه مطمئنم پارسا آره •

 تو که حالتی ریخته توش چیزی یه حتما بوده شراب اگه •

 . بیاد وجود به شراب خوردن با عمرا میگی

 نمی تو ، هست چی همه به حواسم من پارسا نباش نگران •

 می نزدیک ماجرا اصل به داریم میکنم حس باشی چیزا این نگران خواد

 وحیده دست کردم خداحافظی سریع خیلی نیست نگرانی وقت االن شیم

 می نگاه مارو داشت متفکرانه همونجور شدیم دور ازش و گرفتم رو

 .... کرد

 وقتی ترسیدم منم ، بترسی داری حقم ؟ فرشته ترسیدی : گفت وحیده

 دلیلی چه کرده می هم قبال که کرده باهات رو کاری همون سهیال شنیدم

 به خوبی حس تر جلو میره هرچی فرشته ؟ کنه خورد چیز که داره

 ... ندارم ادامش



 ترس بوده شراب تو چیزی یه گفت پارسا که وقتی گفت می راست وحیده

 اون من بود شده ثابت بهم زندگیم تو ها بار گرفت وجودمو همه عجیبی

 شده بهتر ظاهرم حفظ االن فقط نیستم دم می زندگیمنشون تو که قوی آدم

 نمی بکشم عمیق نفس تا چند شد می شدم دور پارسا از کامال حاال ...

 قدم پارک یه تو بریم گفتم وحیده به ... بفهمه استرسمو و ترس خواستم

 تو حسابی جفتمون و بودیم نشسته چمنا روی ... بهشت هشت رفتیم بزنیم

 ... بود کتاب تو سرشون بودن نشسته جلومون پسر تا چند بودیم فکر

 بهشون کردن نگاه با کردم سعی . خونن می اینا عجب چه : گفت وحیده

 از که بود مشخص لباساشون و تیپ از ببرم بین از دلمو تو ی دلهره

 مثل شدم خیره بهشون دقیقه چند ... هستند ضعیفی های خوانواده

 ... سمتشون رفتم ها شده هیپنوتیزم

 ؟ خودتی حسین ... حسین •

 قیافه زده می صدا اسمشو داره که کیه که شد خیره بهم ثانیه چند برگشت

 رفتم ؟ خودتی فرشته : گفت و شد بلند جاش از ... شد خندون متعجبش

 ... دادم فشارش زورم همه با کردم بغلش بزنم حرفی اینکه بدون جلوشو

 میاد یادم وقتی از که ای خانواده بوی .داد می رو خانواده بوی حسین

 حمید دایی بوی ... خورم می هنوزم و خوردم می رو داشتنش حسرت

 چند بعد شدن سرازیر هم حسین اشکای . شد سرازیر اشکام .داد می رو

 هم و وحیده هم . سالم :گفتم بهش و کردم پاک اشکامو کردم ولش دقیقه

 و وحیده به کردم رو کردن می نگاه مارو تعجب با داشتن حسین دوستای

 هم حسین ... دم می توضیح بهت بعدا برگرد تنهایی تو عزیزم ک گفتم



 که بودیم منتظر جفتمون زدن قدم کردیم شروع کرد راهی رو دوستاش

  . زدن حرف کنه شروع یکی اون

 یا باشی خودت داشتم شک شدی مردی خودت برای ماشاهلل •

 ... شدی عوض خیلی نه

 ... باشی خودت که نمیشه باورم شدی عوض خیلی هم تو •

 ؟ چطورن بقیه •

 که بال همه اون بعد ؟ مهمه برات بقیه حال که کنم باور یعنی •

 ؟ آوردن سرت

 سال چهار اگه اما ؟ نه یا بدونم مهمه برام واقعا دونم نمی •

 می چنان شم می خوشحال دیدنت از روزی یه که گفت می بهم یکی پیش

 .. ماه کره بره که گوشش زیر زدم

 گیر باغ هشت انتهای نیمکت یه خندید حسابی ام جمله این از حسین

 . نشستیم و آوردیم

 افتضاح ... بود افتضاح شد عوض چیز همه رفتی تو وقتی از •

 مریضیاش هم اکرم مامان . کرد ازدواج حلما . شد معتاد حسام . شد تر

 ! مریضه هنوزم شد شروع

 ؟ نه یا خوبه شوهرش ؟ کرد ازدواج کی با حلما خب •



 آدم سر باال خانواده پدر که وقتی : گفت و کشید آهی یه حسین •

 یکی آبجیت شوهر که بشه مشخص اگه بزرگتر بشه معتاد آدم یه و نباشه

 با بار یه وقت چند زندگیشه سر اما نیست عجیبی چیز حسامه مثل

 ... خونش گرده می بر دوباره و هست روز چند میاد شده کبود صورت

 سه که کتکایی اون یاد ناراحت یا باشم خوشحال باید بودم مونده واقعا

 روی بودم گذاشته دستمو ترس از که ای لحظه افتادم میزدن نفری

 تو منو که روزی اون یا آورد سرم حسام که هایی بال اون یاد صورتم

 شدنم تحقیر اون یاد سرم باال میومد که شبایی یا آورد گیر تنها خونه

 رو همشون بدبختی داشتم حاال افتادم اذیتاش و حسادتاش یاد .حلما جلوی

 اما ... نرفته پایین کدومشون هیچ گلوی از خوش آب که این از شنیدم می

 جمله یا و کلمه هیچ .بود عجیبی حس یه ناراحت نه و بودم خوشحال نه

 ... کنم نمی پیدا توصیفش برای ای

 ؟ زد غیبت کجا کن تعریف تو •

 االنم خوندم درس هم کردم کار هم همونجا تهران رفتم من •

 . اینجا اومدم کارا سری یه برای اونجام

 نمی وقت هیچ دیگه ؟ نمیگردی بر ؟ اینجایی موقتی یعنی •

 ؟ بینمت

 وقت هر بده شمارتو داری موبایل اگه برگردم باید آره •

 خبر چه مجید از راستی ... ببینیم همو که گیرم می تماس باهات برگشتم

 ؟ یادته مون همسایه همون ؟



 گشت دنبالت حسابی حسام زد غیبت تو که روزی اون فردای •

 زده کتکش حسابی بود داغون و درب برگشت که شب کنه پیدات که

 دم رفت شد پا یهو نداد جواب شده چی گفت بهش مامان هرچی بودن

 داداشش و باباش و مجید کردن بیداد و داد کرد شروع اینا مجید خونه

 بیداد و داد از بیرون ریخت کوچه کل شده چی ببینن ... بیرون اومدن

 ... گفت بهش هم آخرش دادن فحش مجید به کرد شروع ... حسام

 ... گفت چی بگو ساکتی چرا حسین گفت چی •

 ... رو تو وقته خیلی که گفت •

 اومد مجید از صحنه آخرین . بگه که نبود الزمم بگه بقیشو نشد روش

 حتی مونم می من کرد فکر اینکه از امیدوارانش لبخند اول چشمام جلوی

 ... افتاده براش اتفاقی چه حسام حرفای شنیدن بعد که کنم تصور تونم نمی

 ؟ کنه می کار مکانیکی همون ؟ کجاست مجید االن •

 که اونجور یعنی ندیدمش وقت هیچ دیگه شب اون از بعد •

 ... زد غیبیش تو مثل اونم ندیدتش کس هیچ شنیدم

 کال نداشتم رو مجید از شنیدن تحمل دیگه بود شده پر ظرفیتم دیگه

 حسین وایستادم شدم بلند نداشتم رو بود روم که فشاری همه این ظرفیت

 که بود منتظر و داد خودشو شماره آورد در قدیمی نوکیا یه جیبش تو از

 . بدم شمارمو منم



 فایده بدم هرچی بدم بهت که ندارم ثابتی شماره من عزیزم •

 تا دو تونم می ضمن در بگیرم تماس باهات دم می قول بهت نداره

 ؟ بکنم ازت خواهش

 ... بگو داری دوست هرچی نه که چرا آره •

 به ، نکن تعریف هیچکس برای رو مالقات این اینکه اول •

 مجید برادر از جو و پرس با داره احتمال اینکه دوم .. حسین کس هیچ

 . کنی پیدا ازش ردی بتونی

 سنگ زیر از دم می قول بهت بخوایی تو هرچی فرشته باشه •

 ... کنم پیدا ازش ردی یه شده هم

 ... شد جمع چشمام تو اشک دوباره کردم بغلش دوباره خداحافظی از قبل

 خبری همچنان اما تاپ لپ سراغ رفتم خوابگاه تو گذاشتم پامو که همین

 بهم شرابو همون دوباره سهیال خونه رفتم بعدش هفته آخر . نبود کویر از

 اومده جلو اینهمه نفهمه درونمو ترس که کردم استفاده انرژیم همه ار داد

 باز اومدن هوش به بعد ... شده قیمیتی هر به نداشتم اشتباه حق بودم

 دوباره که نگفتم پارسا به دفعه این اما . سردرد و درد بدن همون

 هم باز و رفتم دیگه بار یه ترم امتحانای شروع تا خوردم رو اونشراب

 بعد : گفت بهم سهیال خوابگاه به رفتن از قبل دفعه این اما ... بساط همون

 . باش داشته آمادگیشو االن همین از دارم دیگه سوپرایز یه برات امتحانا

 کرد می بیهوش منو که بود مخصوص شراب یه قبلیش سوپرایز

 اطمینان موج کردم نگاه چشماش تو ؟ باشه تونه می چی بعدیش سوپرایز

 برای شده معتادش که دختری راز اطمینان موج دیدم چشماش تو از رو



 هم قبلیتون سوپرایز از امیدوارم : گفتم زدم بهش لبخند بیشتر اطمینان

 خیلی میدم قول بهت : گفت و زد ای پیروزمندانه پوزخند ... باشه بهتر

 ... عزیزم بشی غافلگیر

 نوشتم پیام تو هم باز بود گرفته فرا ترس وجودمو همه شدم خوابگاه وارد

 هیچی لعنتی خونه اون تو دونستم می خودم اما... بود عادی چی همه

 بی با نداشتم زدن حرف حوصله دیگه هم وحیده با حتی نیست عادی

 دقیقه چند عادت طبق بود مونده یکی هنوز دادم رو امتحانا حوصلگی

 وارد امیدی نا با برداشتم و تاپ لپ بودن خوابیده همه که وقتی گذشته

 خوشحالی از ... سالم بود نوشته کویر ... اومد بند نفسم شدم مسنجر یاهو

 ... نبرد خوابم صبح تا

 ؟ فرشته خوبی مطمئنی •

 کجای من میارم باال دارم که تکراریه سوال این اینقدر وحیده •

 ؟ آخه بده حالم

 مشکلی یه میگه حسم اما نیست مشکلی خوبه ظاهرت آره •

 که میگی دروغ داری اما داده بهت شرابو اون بازم میگه حسم هست

 . نداده دیگه

 همه فعال نیافتاده هم ای تازه اتفاق هیچ ... نداده دیگه نخیر •

 ؟ باشم خودم حال به ذاری می تکراریه چی



 ... پوشید لباس و شد بلند کرد سکوت اش خورده ذوق تو چهره با وحیده

 کویر ... کنم فکر تونم می شدم تنها تنهای که حاال ... بیرون زد اتاق از

 که هستش آنالین کی که پرسیدم ازش داد منو سالم جواب دیشب باالخره

 مناسبتا تبریک و آفالین های پیغام دادن از نداده جواب هنوز دارم کارش

 مهم حال عین در اما نداره خبر پریسا مرگ از هست که هرکی معلومه

 و داشته نگهش اما کنه بالکش تونسته می ... کرده مخفیش پریسا که بوده

 نه شم می دیوونه دختر تا دو این دست از دارم دیگه ... کرده مخفیش

 پسر و دختر همه ای .. رازاشون و رمز نه بوده آدم مثل کشیشون خود

 خودتون آدم مثل هم شماها خب کنن می خودکشی شد خراب این تو دارن

 ... بشه چی که گذاشتین جا تردید و شک همه این ... دیگه کشتین می رو

 کنترل وقته چند این چرا زنم می چیه حرفا این ... من شده چم وای ای

 کم ندارم حق من ؟ میارم کم دارم یعنی شده چم شده ضعیف اعصابم

 امواج از خودمو شدم موفق لحظه چند برای ... برم تهش تا باید من بیارم

 حمله بهم استرس دوباره افتادم سهیال سوپرایز یاد یهو که کنم دور منفی

 حسین حرفای یاد نیست چیزی که بدم دلداری خودم به اومدم تا ... کرد

 ؟ کنم مقاومت تونم می کی تا یعنی میشم دیوونه دارم دیگه افتادم

 بشه شب تا ... میام شب آخر : بود داده جوابمو کویر کردم روشن تاپو لپ

 همینجوری . شدم دیوونه رسما من بخوابن همه و بیان نازنین و فهیمه و

 . بیاد بودم منتظر و کردم می نگاه تاپ لپ صفحه به داشتم

 . سالم •

 . اومدی باالخره سالم •



 ؟ باالخره میگی من به بعد زد غیبت هو یه تو •

 . نیومدم مسنجر اصال مدت این بودم گرفتار خب •

 ... اینطور که خب •

 میشه شده پاک چتام همه سابقه من . بکشی زحمتی یه میشه •

 ؟ بدی بهم کپی یه خودت و من چتای سابقه از

 ؟ خوایی می چی برای چت سابقه •

 چه و هستی کی که بیاد یادم خوام می گذشته خیلی خب •

 . شدیم آشنا جوری

 ؟ نیست یادت مطمئنی •

 بکن لطفو این تو میشه کار فراموش آدم دیگه روزگاره خب •

 . میشم ممنون خیلی من حق در

 . زدم می حدس •

 ؟ میزدی حدس چی •

 . باشم سرکار و باشه دروغ همش •

 . نمیشم متوجه کنی صحبت تر واضح میشه •



 برام حرف همه اون کردیم می چت هم با مدت همه اون ما •

 سرگرمیه ! خودتو حرفای حتی نیست یادت منو اصال میگی حاال زدی

 ؟ آره ؟ بودم خوبی

 اون کنم راضیش باید جوری چه ندارم تمرکز چرا شده چم من وای ای

 تونستم می کاش داشتم چت تجربه ذره یه کاش بده رو لعنتی چتای سابقه

 ... زدم گند کنم فکر ... کنم چیکار باید نمیدونم بگیرم کمک ژینوس از

 الزمه دیگم یکی من نیستم اون من بخوایی راستشو اگه ببین •

 . گفتین بهم چیا و هستی کی تو بدونم

 روشن مسنجرو سال 4 بعد ؟ جدیده داستان این ... داره خنده •

 ؟ رفته سر حوصلت نکنه ؟ بگی اینو که کردی

 باهاش که اونی من ؟ ها ... کنی باور تا بخورم قس چی به •

 عصاب دارم الزمش رو لعنتی سابقه او مرده اون نیستم کردی می چت

 ! نکن خورد منو

 می که چیزایی میگی دروغ داری کردم حس موقع همون من •

 حتی بگی راست شده که هم درصد یه شاید گفتم اما بود ممکن غیر گفتی

 دروغ و سرکاری همش که مطمئنم حاال اما شدم نگران برات هم کلی

 ... بوده

 بهم چتارو سابقه کنم می خواهش قبوله میگی تو هرچی اصال •

 . بده



 . کنی جبران باید گذاشتی کار سر منو همه این داره شرط یه •

 . قبول بگی هرچی ... کنم چیکار بگو خب •

 واقعی خیلی ولی بوده دروغ گفتی هرچی که درسته ببین •

 خورد زد غیبت یهو وقتی بودم کرده عادت پیامات به کردی می تعریف

 و بگی داستان یه برام شب هر باید ... شدم هم نگرانت تازه و ذوقم تو

 منم میگی برام هرشب دم می چتارو سابقه بهت اینجوری کنی گرمم سر

 ... فرستم می برات رو سابقه از قسمت یه

 همشو تو بگم داستان برات امشب همین من نمیشه بابا ای •

 برات خواست دلت وقت هر تا دم می قول من بده تو اصال ؟ بهم بدی

 ... گم می داستان

 ... برم خوایی نمی ... گفتم که همونی من نمیشه نخیر •

 که بشم مطمئن بفرست اوالش شروع برای قبول بابا باشه •

 . نکردی پاکش

 داستان تا شب فردا از اما نداره عیبی باشه اما زرنگی خیلی •

 ... فرستم نمی چیزی نگی

* 

 . تره سریع خیلی اینجا شدیم راحت آخیش •



 تو میشد وصل و قطع و کند سایت تو بهتره خیلی اینجا آره •

 ؟ کنی معرفی خودتو خوایی نمی باالخره

 دادی پیام بهم تو کنم معرفی خودمو نیست الزم که گفتم بهت •

 پس دادم اوکی بت منم کنی دل و درد غریبه یه با داری نیاز وگفتی و

 . لطفا شو بیخیالش

 بگودختری حداقل ولی اومدم میگی تو که همینه برا آره •

 ... دخترم دونی می االن که من مثل سالته چند پسری

 مگه کویرم من ... دختری گفتی خودت نپرسیدم ازت من •

 راحت خیالت فقط ... بسه همین ؟ اومده خوشت دیم آی اسم از نگفتی

 ... نیستم بچه

 و دوستی دنبال همه بودم شده امید نا دیگه ... قبول باشه •

 تونم می کنم می حس داری فرق تو انگار ولی بودن ناجور حرفای

 *. بزنم حرف باهات

 

 البته شب فردا بعدیمون قرار بسه آوری یاد واسه همین خب •

 می هماهنگ بعدی قرار برای قراری هر آخر بیام شب هر رسم نمی من

 منم کنی می سرگرم منو تو حال هر به نیومدم هفته یک دیدی شاید شیم

 ... بای فعال فرستم می برات رو بعدی قسمت



 بازش دوباره سریع شکست گفتم که بستم تاپو لپ چنان عصبانیت از

 برای پریسا که کار بی مجازی آدم یه داشتیم کم همینو ... بود سالم کردم

 سابقه بتونم تا بزنم کله و سر آدم این با باید بود کرده انتخابش دل و درد

 ! گفته این به رو چی همه پریسا مشخصه ... بگیرم ازش چتو

 کتابخونه بودن رفته نازنین و فهیمه شدم بلند خواب از سردرد با صبح

 بود دلخور دیشبم رفتار خاطر به هنوز که کردم می نگاه رو وحیده داشتم

. 

 ؟ داری رمان کتاب وحیده •

 ؟ چطور نه •

 داستان یه بخونم رمان کردم هوس ... همینجوری هیچی •

 ... حسابی

 ؟ خوندنه رمان وقت االن مطمئنی فرشته •

 ... گفتم چیزی یه همینجوری بیخیال هیچی ... هان •

 بودم مجبور بشه راضی که کنم تعریف براش باید داستانی چه آخه

 سابقه بتونم که میکردم قانعش جوری یه باید خوندن داستان به کنم شروع

 ... شد راضی باالخره تا کردم تایپ براش ساعت نیم حدود .بگیرم رو چتا

 نبود وقت هیچ که هم بابام . بود شده تنگ مامانم برا دلم •

 بیشتر یا نداشت وقتشو یا اما باشه کنارم کرد می سعی اینکه با دادشم



 تنها دختر یه من شلوغم ظاهر خالف بر من تا بود ارغوان به حواسش

 ارغوان ... بودم تنها واقعیت ولی داشتم خانواده کاغذ روی بودم

 حتی ... بود داداشم با عاشقی و عشق درگیر حسابی دوستم بهترین

 و دور ... گیره می ازم رو پارسا داره اون که کردم می حس وقتا گاهی

 خاطر به ... من از غیر داشتم دلخوشی یه همه ... کردم می نگاه برمو

 هر ولی اصفهان اومدیم هم با کردم کنسل رو خارج به رفتن ارغوان

 نوشتن درگیر و میشه پارسا عشق درگیر بیشتر میگذره که روز

 خیلی ارغوان راستی شم می تر تنها دارم روز هر من ... خاطراتش

 میگه ارغوان . مرموز و رمزی جورایی یه نویسه می خاطراتشو جالب

 ... بخونه نتونه هیچکس که بنویسم رو دلم حرفای جوری دارم دوست

 من ... باشه داشته من از نشون یه دنیا که الزمه بنویسم که الزمه اما

 نشد بنویسم اون مثل کردم سعی چی هر اما اومد خوشم کارش این از

 تصمیم جاش به من خواست می وقت خیلی نداشتم حوصلشو یعنی

 *... باشم داشته مخفی چیزای یه گرفتم

 سابقه از دیگه یکمی بودم شده موفق اینکه از میگشتم بر امتحان جلسه از

 دفتر : گفت دختر یه که بودم فکر تو حسابی بودم خوشحال بگیرم چتارو

 ... من دنبال میفرستاد رو یکی بار هر . دارن کارت آموزشی معاونت

 ؟ عزیزم بود چطور امتحانا •

 ... بگیرم مدرکو این تا مونده سال یه همش استاد عالی •

 ؟ کنی چیکار خوایی می تابستون این •



 که بعدشم کنم کرایه سوییت یه که دارم انداز پس اینقدر •

 . خوابگاه میام دوباره

 هفته آخر راستی ات آینده برای داری برنامه که خوشحالم •

 ... بگذره خوش بمون حسابی قراره هفته این باش همیشگی جای

 

 کنه می توجه بهم خیلی دارم دوست خیلی رو ساالری استاد •

 با دختر خیلی : گفت بهم بمونم که گفت بهم کالس شدن تعطیل بعد بار یه

 صدا دخترم منو . بود مهربون خیلی لحنش و نگاهش . هستی استعدادی

 یادم شده تنگ مامانم برای دلم چقدر که اومد یادم خودم تو رفتم .زد

 : گفتم بهش ؟ شدی ناراحت : گفت و نزدیکم اومد .تنهام چقدر که اومد

 اونم ... شده تنگ مامانم برای دلم استاد نشدم ناراحت شما دست از

 مامانت یاد شدم باعث که ببخشید : گفت و کرد بغلم شد ناراحت حسابی

 خوشم خیلی ازت داشتی هم نازنینی مادر حتما ماهی این ب دختر بیافتی

 بدونی قابل منو اگه هستی باهوشی و نازنین دختر تو ... پریسا اومده

 بازم اگه نباشی ناراحت اینقدر تا کنم کمکت که میکنم خودمو سعی

 تو مثل ماهی دختر بود، آرزوم همیشه کنم صدا دخترم رو تو بدی اجازه

 که مرسی استاد مهربونید خیلی شما دادم جواب بهش ... باشم داشته

 *... دارین محبت و توجه من به همه این

 دادم می نشون حال سر خودمو انرژیم همه با قرار سر رفتم شد هفته آخر

 گفتم سهیال به خونه راه تو ... شدم ماشین سوار نشاط و رویی خوش با



 همکالسی این شر از دارم که خوشحالم بدم تحویل اتاقو یکشنبه که قراره

 چشمم به که چیزی اولین زد پارکینگو در ... میشم خالص مسخره های

 مال هم ماشین این پرسیدم سهیال از ... بود حیاط تو دیگه ماشین یه خورد

 یه شدم که هال وارد ... زد لبخند فقط و کرد نگاه صورتم تو ؟ شماست

 . بودن نشسته کاناپه روی آقایی و خانوم

 همینجوری اونا نه و کردم سالم بهشون من نه شدم شکه دیدنشون از

 اعصاب لبخند کردن می نگاه منو و بودم نشسته همینجوری بودیم نشسته

 و کت یه بود حسابیا آدم این شبیه مرده قیافه ... بود لباشون رو کن خورد

 زنه ... عینکی سهیال مثل و گرد صورت بود تنش رنگ طوسی شلوار

 باشه تر جوون سال چند سهیال از خورد می داشت ترسناکی قیافه

 دوست اصال بود عجیب خیلی چشماش برق خشن و کشیده صورت

 . کنم نگاه چشماش به نداشتم

 وایستاد بینمون اومد سهیال بود ما بین وضعیت این که لحظه چند از بعد

 سال از میگفتم که دوستی همون ... دوستم ناهید شوهرم مهران : گفت و

 که گفتم براشون رو تو وصف اینقدر ... ارتباطم در باهاش تدریسم دوم

 چه یعنی . ببینن رو تو شده جور هر خواستن می نداشتن طاقت دیگه

 شاگردش با گفته شوهرش به یعنی ؟ کرده شوهرش پیش من از وصفی

 غلطی چه اینجا پس داره رابطه تماس حد در دوستش با بود گفته ؟ ...

 فهموندم بهش چشمام با سهیال چشمای به شدم خیره و برگشتم ؟ کنه می

 مثل : گفت مهران ... اینجا آوردی منو بازم اینا بودن با چرا شدم گیج که

 مسلط خودم به تونستم باالخره ! نیومد خوشش ما از خانوم فرشته اینکه

 دیده رو شما یهو خب : گفت سهیال . دیدنتون از خوشبختم سالم: گفتم بشم



 بود سرتق اول منم برای ... میشه باز یخش کم کم بذارین شده سوپرایز و

 و بیار در مانتوتو جون فرشته وایستادی چرا ... شد رام باالخره اما

 ... بشی جور زود خیلی مهران و ناهید با که میدم قول بهت باش راحت

 ساپورت یه زیرش ... آورد در مانتومو و برداشت شالمو سمتم اومد

 روشون به رو نشستم رفتم ... بودم پوشیده قرمز تیشرت یه با مشکی

  ... کرد می عصبیم داشت زنه اون نگاه من روی بود شده زوم نگاهاشون

 کن تعریف ؟ خبرا چه جون فرشته خب : گفت بهم مهران •

 حضوری بودم مشتاق هستی داری زبون و سر دختر گه می سهیال

 ! ببینمت

 ... دارن لطف استاد ممنون •

 بودم انداخته پامو من کنار نشست اومد بود کرده عوض لباساشو سهیال

 جون فرشته : گفت ... زد لبخند و پام روی گذاشت دستشو سهیال پام رو

 ؟ امروز شده چی نبودی اخمو قدر این که تو

 ؟ برم بدین اجازه اگه شدم مزاحم کنم می فکر استاد •

 خواستم ناهید و مهران از خودم من ؟ چیه مزاحمت عزیزم نه •

 ... ببینن رو تو که بیان

 ؟ کنیم صحبت هم با تایی دو لحظه یه میشه استاد •



 راحت خودمونن از ناهید و مهران بگو خوای می هرچی •

 نگفتم هیچی دیگه کردم سکوت  پاهام سمت چرخوندم سرمو عزیزم باش

 حرف به ناهید باالخره کردم می حس و بینشون معنادار های نگاه ...

 از تر ترسناک صداش تن ... نمیشه باز یخش اینجوری : گفت ... اومد

 ازم و گفت اینو ... کنم می درستش االن : گفت سهیال ... بود نگاهش برق

 نشون العملی و عکس چه جلوشون باید که بودم مونده ... رفت و شد جدا

 سر االن مثل باید یا ؟ بگیرم نشون شاد خودمو و کنم بازی نقش باید بدم

 مسلط خودت به ؟ االن بکنم غلطی چه آخه ؟ بترسم باید بدم ادامه سنگین

 ! بترسی ازش تو که نیست چیزی ... کن تمرکز ... فرشته باش

 کنه می باز یختو این : گفت دستم داد بود دستش پاکت یه برگشت سهیال

 چند پاکت داخل ... گرفتم ازش پاکتو کردمو نگاه بهش تعجب با . عزیزم

 تو که رو چیزی شد نمی باورم دیدنشون به کردم شروع بود عکس تا

 ... برهنه و بودم هوش بی که بود وقتی مال ها عکس ... دیدم می عکسا

 گرفته ازم ای زاویه تو عکسا همه ... عکس چقدر بود باور غیر واقعا

 آوردم می در شاخ داشتم دیدم که رو آخری عکس تا چند بودم تنها که بود

 عصبانیت از مخلوطی ... نبود معلوم قیافش که بود عکسا تو هم مرد یه

 ... سهیال به کردم رو گرفت وجودمو همه ترس و

 ؟ استاد چیه اینا •

 نیست خاصی چیز : گفت خندیدن به کرد شروع بلند سهیال •

 ... نباش نگران اینقدر عزیزم



 این شم می اخراج دانشکاه از من ... ببینه رو اینا کی هر ولی •

 استاد ؟ عکسه تو مرد یه شما تخت رو چرا ؟ گرفتین چی برا رو عکسا

 ؟ چی یعنی کارا این

 ترین کن خورد اعصاب خندیدن به کردن شروع تاییشون سه دفعه این

 بود که اینی از لحظه هر عصبانیتم شدت دیدم می عمرم تو که ای خنده

 این از ولی اینجام هدفی چه برای کرد نمی فرقی برام شد می بیشتر

 شدم بلند بودم شده عصبانی استفادشون سوء این و کثیفشون حرکت

 گفتم سهیال به رو ؟ خندین می دارین چی برای : گفتم فریاد با و وایستادم

 این معنی ... گفتم رازامو و شدم دوست باهات که کردم اعتماد بهت من :

 بی و سمتم اومد و شد بلند ناهید خندید می داشت هنوز سهیال ؟ چیه کارا

 ... زد هم دیگه تای چند بیام خودم به اومدم تا گوشم تو زد محکم هوا

 سهیال من : زدن فریاد به کرد شروع اون ترسناکش صدای اون با حاال

 اون از . نیار در و پاک دخترای تریپ ما برای کنم مدارا باهات که نیستم

 می ازت بدترشو عکسا اون برابر صد امشب ؟ آره ؟ ناراحتی عکسا

 ....گیرم

 رو بودم نشسته درد از بودم گیج گیج هنوز .میومد خون داشت دهنم از

 رو لبخند همچنان که ؟سهیال کنی می کارو این داری چرا : گفتم سهیال به

 عزیزم : گفت کرد پاک لبمو کنار خون و روم به رو نشست بود لباش

 ناهید و مهران دیدن بعد که زدم حدس من .نباش عکسا اون نگران

 اگه .کنیم کنترلت جوری یه بتونیم که داشتیم الزم ما بدی نشون واکنش

 می مدرکتو تو ... مونه می خودمون بین چی همه باشی خوبی دختر

 حرف دختر بعد به این از که الزمه فقط معدل بهترین با حتی گیری



 اصال ناهید .کن گوش میگه ناهید هرچی که االنم باشی خوبی و کن گوش

 به رو ناهید ... نکنی عصبانیش که خودته نفع به نیست مهربونی دختر

 و گرفت دستمو ؟ کری مگه ... ام تو با وایستا شو بلند : گفت و کرد من

 . بست رو در و سهیال اتاق تو بردم .باال طبقه برد منو کشون کشون

 اون تکلیف باید اول بزنه داد سرم کسی ندارم دوست من •

 داریم کوچولو مذاکره یه بعدش ... کنیم روشن رو زدی سرمون که دادی

 . بیار در لباساتو بیارم در طلبکارانتو چشمای اون اینکه از قبل تا حاال ...

 انداخت یادم خوردم پایین که چکایی اون کردم تمرکز ثانیه چند برای

 بازیگراش فقط بود بازی یه اینم .بود درست حدسم آره اینجام چی برای

 .بدم وفق شریط این با خودمو باید بود شده عوض قوانین بود شده عوض

 باشی داشته رو کاری هر آمادگی باید گفت می که افتادم آیدا حرف یاد

 که خوندم ناهید چشمای از .باشی داشته کردنو بازی نقش آمادگی باید

 شکارش با داره دوست اون بره می لذت من کردن مقاومت از داره

 ... زوده جلوش شدن تسلیم برای هنوز پس کنه لهش و بجنگه

 و دوستم سهیال با فقط من : گفتم بهش گرفتم جدی کردم مصمم چشمامو

 انداختم تف یه حرفم بعد . درک به برین همتون اینجا میام اون خاطر به

 شلوار یه زیرش آورد در مانتوشو .نشست پوزخند لباش رو صورتش تو

 اسکلت عکس یه روش که بود پوشیده مشکی تاپ یه با مشکی چرمی

 یا بند کمر شبیه چیزی یه کشوش تو از و رفت دراور سمت به ... بود

 بشی تسلیم خوایی نمی پس : گفت و من سمت برگشت آورد در اون شبیه

 ؟



 ... جهنم به برو : گفتم

 هم سر پشت همینجوری پاهام به زد رو ضربه اولین قدرتش همه با

 که بود این دفاع راه تنها بود من تصور فوق دردش .زدن به کرد شروع

 کتکای یاد داد می فحش و زد می وحشیا مثل بشم مچاله و اتاق گوشه برم

 .افتادم داشتم عادت بهش بچگی از که کتکایی یاد حسام کتکای یاد اکرم

 وقته االن آره کردم می مقاومت مقابلشون در که افتادم روزایی یاد

 سه حاال تا نفرن سه ه اینا زن تا دو و مرد تا سه .کنم تحمل باید مقاومته

 کن مقاومت مونده دیگه تای دو هنوز کردن رو  رو، خودشون نفرشون

 بود شده سر بدنم دیگه که زد اینقدر ... خونته توی .تونی می تو فرشته

 کنه فکر بذارم و شم تسلیم که بود وقتش حاال نداشتم دفاع واسه توان دیگه

 تو نزن : گفتم بهش کردن گریه کردم شروع ... وقتشه االن آره .برده که

 در لباساتو حاال : گفت و زد پوزخند دوباره ... کن بس نزن خدا رو

 سر : گفت و زد تا چند دوباره ... آره فهموندم بهش سر با ؟ نه یا میاری

 بی با نمیاری در بازی پرو هم دیگه ... چشم بگی باید نداریم دادن تکون

 جاهاش بعضی هم لباسام بود شده کبود بدنم جای همه . چشم : گفتم حالی

 ... کردم شروع لرزونم دستای با بود شده پاره

 شد اتاق وارد سهیال کشید می سیگار داشت و بود نشسته کاناپه روی

 نکن اذیت رو ناهید که گفتم بهت عزیزم : گفت و نشست کنارم اومد

 کبودیام به تا ... باهاشون کردی گریه همه این که نیست چشما این حیف

 وقاشو وق حوصله کن خفش : گفت ناهید . گرفت گریم دوباره زد دست

 ناهید . نکن امیدم نا لطفا کردم تعریفتو کلی فرشته : گفت سهیال . ندارم

 می که بود همونی : گفت سهیال به رو و شد بلند شد تموم سیگارش که



 امشب اینو میرم دیگه من خاصیه دختر میشه خوشحال ببینه رئیس گفتی

 ... بشه بهتر حالش یکم دار نگه اینجا

 دیدم می داشتم شد اتاق وارد مهران .شد خارج اتاق از ناهید همراه سهیال

 یه نه دیگه .کنم می خواهش نه لعنتی کمربند اون سمت میره داره که

 تر محکم ضرباتش بود تر قوی بود مرد زدن به کرد شروع و زد لبخند

 ... رفتم هوش از درد شدت از شد چی نفهمیدم دیگه

 لبخند با بدنم به مالید می کرم یه داشت اومدم هوش به سهیال صدای با

 چند تا کنه می معجزه کرم این عزیزم شدی بیدار : گفت و کرد نگاه بهم

 بیشتری امنیت بودن سهیال پیش انگار ... میشی خوب خوب دیگه روز

 ... ریختم اشک کردمو نگاش فقط روانی تا دو اون پیش تا داشت

 اتفاقی ندارم رو تو ناراحتی دیدن طاقت نکن گریه اینقدر •

 حواسشون بعدشم .کردی عصبانیشون که بود خودت تقصیر که نیافتاده

 اگه بعد به این از .هات زخم نیست عمیق خیلی نکنن ناقصت که بود

 ... ندارن کارت به کاری هم اونا باشی خوبی دختر

 لباسامو خواستم و شدم بلند بود شده بهتر خیلی دردام شدم بیدار که صبح

 . شد اتاق وارد مهران که بپوشم

 بعد سری که بدین قول باید خریدم نو لباس براتون بفرمایید •

 ؟ میدین قول بیایین خریدم من که لباسایی همین با هم



 سرم با شدم خیره بودم دیده عمرم تو که آدمی ترین روانی به ثانیه چند

 سختی به ... شد خوشحال و کرد ذوق حسابی ... آره که کردم اشاره بهش

 رو صبحانه که خواست ازم سهیال ولی برم که پایین رفتم پوشیدم لباسامو

 با منو که دیشب از اون .هستن روانی موجودات عجیب... بخورم اونا با

 اونا با رو صبحونه دادن گیر که االن از اینم کشتن می داشتن کمربند

 ... بخوریم

 ؟ داشتیم فرشته مثل دختر یه داشتی دوست مهران •

 ... نه که چرا ...آره ...آره •

 سخت همه اون با ناهید شدم جون فرشته شیفته که من •

 ... کرد می تعریف ازش چطور ندیدی گیریاش

 سهیال هستیم تو های انتخاب و درایت مدیون رو اینا همه •

 ... میشه زده شگفت فرشته دیدن از رئیس حتما نداره حرف تو سلیقه

 هم شاهین باید قبلش ولی نظیره بی فرشته مطمئنم من آره •

 نمی قبول رو کسی رئیس نده اوکی شاهین تا که دونی می کنه تاییدش

 تو عزیزم بخور : دستم داد و گرفت عسل و نون لقمه یه سهیال ... کنه

 سوییت کرایه برای راستی نکش خجالت شدی ما خانواده از جزئی حاال

 . بگیری کمک مهران از تونی می

 . نکش خجالت خواستی کمکی هر خانوم فرشته آره •



 درک توانایی نداشتم گفتن برای حرفی و بودم کرده سکوت فقط من

 از و نداشتن کارم به کاری شب تا دیگه .نداشتم شنیدم می که رو حرفایی

 رفتار باهام مهربون آدم تا دو مثل ... نبود خبری پوزخند و خوردن کتک

 شد شب آخر ... بشم دیوونه کامل طور به که نبود چیزی دیگه .کردن می

 افتخار آوردی دست به که موقعیتی به : گفت بهم سهیال رفتن موقع ...

 ثابت رئیس و شاهین به رو خودت بتونی اگه نده دست از فرصت این کن

 نجات کسی بی و تنهایی این از خودتو نداری هیچی به نیازی دیگه کنی

 به ضمن در همیشگی جای همون دیگه هفته دو : گفت و کرد بغلم . بده

 کنی می خودت رو ضرر بیشترین چون بزنی حرفی کسی با نزنه سرت

 میای خودت دل با اومدنت برای نیست عکسا اون به نیاز که مطمئنم من

... 

 همین یعنی ؟ بود چی خوانواده از سهیال منظور بودم گیج تاکسی توی

 دیوونه یه منو دارن تصمیم یا ؟ داشته ارغوان و پریسا از رو خواسته

 ؟ بکنن خودشون مثل

 خیلی رفتن فهیمه و نازنین ؟ میایی االن چرا ؟ فرشته کجایی •

 ... کنن خداحافظی ازت که موندن منتظرت

 چرا تو ... بیام زود نتونستم داشت نگه شب منو سهیال ایندفعه •

 ... میشه دلواپس مامانت ؟ نرفتی

 سری یه گفتم مامانم به . رفتم نمی دیدم نمی سالم رو تو تا من •

 ؟ بود چطور سری این ... میام فردا دارم اداری کارای



 ... ام خسته بگیرم دوش یه برم خوام می وحیده ام خسته •

 همینکه نبینه زخمامو و کبودیا وحیده که کردم تنم لباسامو حموم توی

 کویر سراغ رفتم خوابید

 

 معتاد زندگیم آدم بهترین بود شده ساالری اومدم که خودم به •

 دلتنگ که کردم می فکر لحظاتی برای حتی بودم شده توجهاش و محبتا

 من از روز یه بیرون میرفتیم و ذاشتیم می قرار هم با .نیستم مادرم

 تنهاست اونم و نیست شوهرش گفت خونشون برم که کرد دعوت

 بزرگ دیگه تو پریسا بیخیال : گفت که شم هماهنگ ارغوان با خواستم

 جور هر اما بشی هماهنگ یکی با تصمیمت هر برای نیست الزم شدی

 به کارامو نبود الزم دیگه گفت می راست ... میدونی بهتر خودت راحتی

 ازم گرم و صمیمی چقدر داشتم دوست خیلی خونشونو ... بگم یکی

 وقتا گاهی بابام و پارسا ما خونه تو ... آورد مشروب برام . کرد استقبال

 کشیدم می خجالت شایدم نبودم اهلش من ولی خوردن می مشروب

 ...آخی : گفت ... نیستم اهلش که گفتم بهش زد تعارف وقتی ... ازشون

 ... برم ماهت قیافه قربون نشدی بزرگ هنوز کنی می فکر چرا دخترم

 بودن .خوردن مشروب کردم شروع منم .گرفتم قرار رودربایستی توی

 بودن احساس و انگیزه .داد می نفس به اعتماد من به ساالری استاد با

 شدم هوش بی و شد سنگین سرم مشروب خوردن از بعد دفعه این ...

...* 



 

 نمی دیگه تابستون آخر تا ... کردیم جمع وسایلمو کل وحیده کمک با

 شده اش وابسته و بودم کرده عادت بهش حد از بیش سال یه این دیدمش

 منو فرشته : گفت شدن سوار موقع کردم همراهیش ترمینال تا بودم

 جمله این چی یعنی بپرسم ازش نشد وقت ... بود خاطرخودت به ببخش

 .پارسا خونه رفتم شدم تاکسی سوار نبود کن ول هنوز لعنتی درد بدن ...

 راحتی لباس خواستم اتاق توی ... باال ببرم وسایلمو که کرد کمکم امیر

 که شدم متوجه ... هال تو برگشتم مانتو همون با شدم پشیمون که بپوشم

 ... کنن می نگاه بهم دارن جورایی یه جفتشون

 یه فردا پس فردا تا باید راستی ؟ خوبین ؟ پسرا خبر چه خب •

 . بگیرم سوییت یه تنهایی قراره گفتم سهیال به کنینا اجاره برام سوییت

 سکوتو باالخره پارسا گفتن نمی هیچی و کردن می نگام همینجوری

 بزنم حرف اومدم ؟ گذشت چطوری سهیال خونه سری این : گفت شکست

 ... نذاشت که

 باد علت دادن توضیح موقع نگو دروغ من به فرشته فقط •

 خوابگاه توی چرا مدت چند این اینکه علت همچنین بگو لبتو گوشه کردن

 ... بودی ریخته بهم

 . ببخشید گفت چی برای و چیه جریان فهمیدم حاال .وحیده تو به لعنت



 چی همه شد جور که فرصت سر خواستم می نگفتم دروغ من •

 و نگران حد از بیش رو تو خواستم نمی فقط من .بدم توضیح کامل رو

 ... من میشی تر داغون سهیال از شنیدن بار هر با تو .پارسا کنم ناراحت

 مجبور . فرشته منتظرم : گفت تر جدی لحنی با و کرد قطع حرفمو پارسا

 ... کویر جریان از غیر البته بدم توضیح دقیق رو چی همه شدم

 ها کبودی و ها زخم دیدن با .باال داد لباسمو پارسا حرفام شدن تموم بعد

 می اینو تو : گفت و میز به کوبید مشتشو امیر شدن عصبی جفتشون

 خواسته نا امیر داد از ؟ فرشته شدی احمق ؟ کنی مخفی ما از خواستی

 کنیم چیکار گیریم می تصمیم فردا ... گرفت گریم کردمو بغض لرزید تنم

 نمی ... کردم گریه فقط شب تا اتاق تو رفتم ... کن استراحت برو فعال

 چهرش شدم بیدار خواب از آیدا صدای با ظهر برد خوابم کی دونم

 ... دونه می رو چی همه که بود مشخص بود نگران

 اونا ... فرشته میومدم باید بمونم تهران نداشتم طاقت دیگه •

 کردن هم پریسا و ارغوان با کارو همین یعنی ؟ کثافتایین چه اونا ؟ کین

  ؟

 و ام خسته هنوز گمم سردرد و گیج تو مثل منم آیدا دونم نمی •

 و بخوابم دارم دوست

 ... بگیری جون بخور چیز یه پاشو ولی باشه •



 فقط خواست می دلم اتاق تو رفتم بازم خوردم غذا قاشق تا چند زورکی

 ... نداشتم هیچیو به کردن فکر حوصله ... بخوابم

 من ارغوانه و پریسا اتاق این آره .آشناست اتاق این چقدر •

 که رومو .نیست کسی زنم می صدا هرچی ؟ کنم می چیکار اینجا

 نشستن کردن خودکشی که تختی همون رو نفر سه میدیدم چرخوندم

 همه .ارغوانن پریساو هم دیگه تا دو اون سوزه می داره مامانمه وسطیه

 میکنم هرکاری گن نمی هیچی و کردن سکوت تاشون سه خونیه تنشون

 گرفت دستشو مامانم شدن بلند جاشون از نمیشه بزنم حرف باهاشون

 به کدوم هر ارغون و پریسا خورد می صورتم به آتیش های شعله سمتم

 جاییی این از بیشتر دیگه کردم حرکت عقب عقب .سمتم گرفتن تیغ

 هر بازم ، کرد قفل پشت از فریبا که دریه همون در به چسبیدن .نیست

 ترسناک های خنده .خندن می دارن تاشون سه نمیشه باز کنم می کاری

 شروع اما بزنم حرف تونم نمی نمیشه باز در شن می نزدیک بهم .دارن

 تو جیغم صدای شدم متوجه پریدم خواب از آیدا صدای با زدن جیغ کردم

 . رفته باال واقعیت

 ؟ خوبی ... فرشته ... فرشته ... فرشته •

 پارسا و امیر کنه می نگاه منو ترس با داره دیدم رو آیدا زده وحشت قیافه

 قند آب برام نداره آیدا از کمی دست اونا قیافه .بودن وایستاده سرش پشت

 ... بود باال قلبم ضربان زدمو می نفس نفس داشتم هنوز .کردن درست

 منو دوباره ساعت نیم بعد .کنه آرومم که کرد خودشو سعی همه آیدا



 خوابیدن جرات دیگه زدم خواب به ظاهرمو هال تو برگشتن ، خوابوندن

 ... بترسم هم خوبیدن از که برسه روزی یه که شد نمی باورم ... نداشتم

 چه به ببین کنی می نابود دخترو این داری کن تمومش پارسا •

 ... روان و روح نه مونده براش جسم نه افتاده روزی

 همه این کنه تمومش بخوایی ازش که نمیشه هم همینجوری •

 قدم یه همش برسیم بهشون تا مونده قدم یه آیدا کردیم ریزی برنامه مدت

 ... بفهمیم رو چی همه تا مونده

 که باری اولین بعد که هستی همونی تو ؟ چرا دیگه تو امیر •

 چشمای با اشکاتو ... من پیش برگشتی دادی نفر 4 اون تحویل رو فرشته

 گناه بی دختر تا دو خاطر به گفتی که شنیدم خودم گوش با و دیدم خودم

 از تر بد داریم .کنیم می قربانی رو دیگه گناه بی دختر یه داریم مرده

 سهیال با فرقی هیچ ما کن گوش من به خوب پارسا .میاریم سرش مردن

 می چیکار فرشته با داریم که ببین و کن نگاه خوب .نداریم روانیا اون و

 ... کنیم

 پارسایی اون دیگه ، شده تردید دچار حاال و کرده سکوت پارسا فهمیدم

 تجاوز بهم که لندهور مرد تا دو اون دست داد منو قاطعیت با که نیست

 کم بذارم نباید بگیرم جلوشو بشه عوض نظرش اینکه از قبل باید ... کنن

 ... کردم باز رو اتاق در شدم بلند جام از سرگیجه با ... بیاره

 من به بشین پشیمون اگه نداره شدن پشیمون حق کس هیچ •

 نداریم حق انداختیم لعنتی زار لجن این تو منو که حاال کردین خیانت



 حتی ؟ فهمی می بیاری کم نداری حق پارسا کن نگاه من به .بیایین کوتاه

 تان 5 اونا مونده قدم یه همش میگه راست امیر ! من جون قیمت به

 میرم تهش تا من پارسا .بدن نشون رو خودشون همشون اینکه تا چیزی

 نیار کم .میکنم خواهش میندازم گیر برات رو روانیا این تای 5 هر

 . بوده بیهوده اینا همه که نگو کنم می خواهش

 زدنت جیغ خودت و گرفتم می فیلم ازت باید کن بس فرشته •

 االن بکنه تو با کاری هر پارسا دیگه ذارم نمی من میدی رو خواب تو

 ؟ فهمی می مطرحه جونت بحث

 دیگه ... گیره می قرار تاثیر تحت داره اونم که خوندم پارسا چشمای تو

 .کنم متوقفش باید بره جلو این از بیشتر احساستش میذاشتم نباید بود وقتش

 مسنجر یاهو رفتم کردم روشنش برگشتم تاپ لپ با و اتاق تو برگشتم

 تعریف براشون رو چی همه کردم شروع پریسا آیدی از اینم گفتم بهشون

 ... شد عوض همشون قیافه کردن

 به جوری چه عوضی کثافت اون ببین خوب پارسا ببین •

 شده پریسا جسم و روح وارد طریقی چه از ببین شده نزدیک پریسا

 میشه چطور تر کثیف این از کرده بازی رو دلسوز مادر یه نقش براش

 خوردن با جمله آخرین پارسا ببین خوب ؟ شد نزدیک دختر یه به

 توقف وقت حاال میشه تموم میشه شدنشش هوش بی باعث که مشروبی

 به من فرسته می رو پریسا خاطرات همه زودی به کویر ... پارسا نیست

 اعتماد کسی به اینقدر عمرش تو مطمئنم کردم نفوذ سهیال روح تمام



 به زحمتو همه این میندازم گیر برات رو تاییشون 5 هر زودی به نداشته

 ... کنم می خواهش ازت نده هدر

 گفتن برای حرفی واقعا دفعه این .بودن کرده سکوت تاییشون سه هر

 اطمینان بهش و شدم خیره بهش چشمام با گرفتم رو پارسا دستای نداشتن

 رو فشاری چه دارم که دونست می ... باشه داشته ایمان من به که دادم

 خسته منم که دونست می ... ترسیدم منم که دونست می ... کنم می تحمل

 تهش تا اینو خوام می خودم فقط االن که دونست می اینو حاال ولی شدم

 درخواست اون نه و بود داده رو قولش بهم که لعنتی خونه اون نه ... برم

 می چشمام از اینو نیستن مهم هیچکدوم بود داده بهم رو قولش که دومی

 . خوند

 

 چیزیم که فهمیدم ثانیه چند بعد اومدم هوش به سرگیجه با •

 بالیی چه دونستم نمی خیلی .بودم ترسیده خیلی کرد می درد بدنم نیست

 چهره با سهیال .بودم نشده زده وحشت اینقدر عمرم تو اومده سرم

 اگه : گفت ... شدم شوکه که داد بهم عکس تا چند شد اتاق وارد خندون

 بودم شده شوکه کنم نمی پخش جایی عکسارو این باشی خوبی دختر

 اینبار ولی بدم انجام کارارو اون بازم کردن مجبور عکسا همون با منو

 نمی بودم شده شکه ترس از من گرفتن عکس ازم بازم هوشیاری توی

 پخش عکسا بزنم حرف جایی اگه که کردن تهدیدم ... بگم هیچی تونستم

 این تصور ترسیدم می بیشتر روز هر بودم شوک تو روز چند تا میشه

 سهیال .کرد می دیوونم داشت بشه پخش وضعیت اون منو عکسای که



 دختر بدی قول اگه : گفت بهم داشت نگه منو کالس شدن تموم از بعد

 یکی نترس اینقدر که نیافتاده اتفاقی دیم می بهت رو عکسا باشی خوبی

 مرد تا دو بعدی سری عزیزم تموم بکنی بگیم که کارایی هم دیگه دوبار

 اگه گفتن بشم برهنه و برقصم که خواستن ازم شدن اضافه هم دیگه

 کارایی بگیرم عکسارو بتونم اینکه امید به میشیم عصبانی نزنی لبخند

 وگرنه بیارم دوستمو باید گفتن بعدی سری دادن انجام رو گفتن که

 رقصیدنمو فیلم که کردم مخالفت ... کنیم می رو بکنیم نباید که کاری

 کافی داشتن ازم بهتر و جدید مدرک یه بار هر ... دادن نشون کارامو

 از تر فرا میومد سرم که بالیی دیگه ببینه یکی عکسارو و فیلم بود

 دارن کار من اندازه به ارغوان با که بودن داده قول ... بود ریزی آبرو

 تصمیم کردم اعتماد سهیال به بازم من . میدن بهم عکسارو بعدش و

 *... کنم خیانت برادرم به خودم دوست به گرفتن

 

 نداشتم آیدا از کمی دست منم بود پریده رنگش بود جلودهنش دستش آیدا

 فهمیدم حاال ... بودن کرده استفاده سوء چقدر پریسا ترس و ضعف از

 نقطه دیدن استاد سهیال چون هستی خوبی انتخاب تو گفت بهم سهیال چرا

 خیانت عشقش به خودش خواهر بفهمه پارسا اگه ... هست و بوده ضعفا

 باید پارسا نیست ای چاره : گفت و گذاشتم میان در امیر با ؟ چی کرده

 ... داد قورت دهنشو آب ... خوند کامل سکوت در پارسا ... بخونه اینو

 ... مانیتور به بود زده زل همینجوری



 این دونم می کنی می فکر چی به داری االن دونم نمی پارسا •

 نگو لطفا .متنفرنشو پریسا از لطفا اما مسخرس حرفی هر ها موقع جور

 قبول .احمقانه شدن تسلیم این جای بکنه تونست می دیگه کار تا هزار که

 خاطر به میتونه آدم کن باور نیست بینی پیش قابل هیچی شرایط توی کن

 الکی سهیال ... بخواد دلش ته از اینکه بدون بکنه کاری هر ضعفش

 بین از رو دختر ترین ضعیف اون بود نکرده انتخاب رو پریسا

 ... بود کرده انتخاب دانشجوهاش

 بزنه قاط و بشه عصبانی پارسا االن کردم می فکر که تصورم خالف بر

 مقصر پریسا : گفت خیسش چشمای با من به کرد روشو خونسرد خیلی

 میدون من به هرچی مون همه مادرم و پدرم ، من ، بودیم مقصر ما نبوده

 بار وابسته و لوس رو پریسا برعکس بشم بزرگ مستقل گذاشتن و دادن

 حال به کردیم ولش یهو بعدشم ضعیف و نفس به اعتماد بدون .آوردن

 ... آوردیم سرش رو بال این ما ... خودش

 به شدم خونه وارد که ایندفعه ... خونش رفتیم سهیال با و قرار سر رفتم

 سهیال ... شدی ادب با که بینم می : گفت و زد لبخند کردم سالم ناهید

 خواستم می که منه تقصیر ادب با همیشه فرشته : گفت خندون

 که کردم تعحب بود هال تو سفید بورد وایت تخته یه ... کنم سوپرایزش

 شروع خوشحالی از من دیدن با اومد مهران !؟ کنه می چیکار اینجا این

 . زدن دست به کرد

 . خانوم فرشته میارم ایمان بهت دارم براوو براوو •



 خریده خودش که لباسایی همون بودم پوشیده که بود لباسایی واسه ذوقش

 که کرد اشاره بهم ناهید آوردم در مانتومو ... بپوشم بود خواسته وازم بود

 . دادم گوش حرفش به چشم گفتن با بشینم کنارش برم

 تاییدت اون اگه کنی امید نا رو ما نباید میاد شاهین امشب •

 بیرون زنده من دست زیر از دفعه این ؟ فهمیدی تو و دونم می من نکنه

 ! بکن سعیتو همه پس ری نمی

 ؟ کنم چیکار باید ... فهمیدم بله •

 ... باشه حواست فقط کنی چیکار باید فهمی می خودت •

 . ببند چشماشو : گفت و کرد اشاره مهران به

 ... آورد در بند چشم یه جیبش از سمتم اومد مهران

 اما ندارن اعتماد شما به هنوز شاهین ولی فرشته ببخشید •

  ... میشه عوض نظرش امشب مطمئنم

 ترس این دادم اجازه بودم ترسیده ... شد سیاه چی همه بست چشمامو

 بلند : گفت مهران دقیقه چند بعد ... ترسیدم که بدونن هم اونا و بشه علنی

 رو رو، دیگه آدم یه تنفس ... کرد بلندم گرفتو دستمو ... اومد شاهین شو

 و خشن صدای یه با وایستاده روم به رو شدم متوجه کردم می حس بدنم

 . زدن حرف به کرد شروع کلفت



 بیاد الزمه داریم جدید آموز دانش میشه شروع کالس خب •

 ... داره قرار سطحی چه تو ببینم تا تخته پای

 این کین روانیا این من خدای وای ... تخته پای برم که کرد کمکم مهران

 . دارن دوست کردنو بازی اینکه مثل چیه کارا

 . کن معرفی خودتو خب •

 . هستم فرشته من •

 شاید دونم نمی سفت چیز یه با اومد بند نفسم که پهلوم به زد محکم چنان

 ... آهنی چیز یه یا بود چوب

 ؟ احمق کنی معرفی خودتو درست نیستی بلد هنوز •

 . هستم نصیری فرشته ف ف •

 نمی جوابشو قطعا که مسخره سواالی سری یه پرسیدن به کرد شروع

 استخونهام کردم می احساس زد می محکم ضربه یه هم بار هر دونستم

 و زمین افتادم درد از تا کرد تکرار کارشو این اینقدر .شکنه می داره

 کی که زدن لگد با کرد شروع وحشیا عین یهو .کردن گریه کردم شروع

 می کردم می گریه داشتم فقط شدم می خورد داشتم .بشینی گفت بهت

 . میشه تر بد اوضاع کنم داد و جیغ اگه دونستم



 منو . کنین آمادش داره پایین بسیار سطح آموز دانش این •

 برهنه به کردن شروع خوابوندن دمر صورت به میز روی و گرفتن

 شروع بخورم تکون زیاد نتونم که بستن طناب با پاهامو و دست کردم

 باال رفت گریم صدای من زدن بود دستشون دم هرچی و کمربند با کردن

 ... افتادم کردن خواهش و التماس به دوباره

 رو کار همون من بگیم ؟ کنم چیکار باید بگین بسه خدا رو تو •

 ... بسه ندارم طاقت دیگه کنم می

 شدنی تموم ها ضربه ... خندیدن می داشتن همشون میومد خنده صدای

 دوباره کردن باز پامو و دست گذشت وضع همین به ای دقیقه چند نبود

 . تخته پیش بردنم

 ... دم می دیگه فرصت یه بهت •

 انگلیسی به دفعه این داد ماژیک یه لرزونم دست به لرزید می داشت تنم

 . زدن حرف باهام کرد شروع

 ! بنویس دفعه این ... کن معرفی خودتو مجددا •

 دستای با بود من سانتی چند که کردم پیدا رو تخته کورمال کورمال

 . زد می ضربه پاهام به دفعه این نوشتن کردم شروع لرزون

 . کن معرفی خودتو التین به •



 و شد بلند افتادم دوباره که زد اینقدر... زدن و سوال  بساط همون بازم

 مالیدن کرم موقع سهیال ... کاناپه روی کرد پرت منو برد کشید موهامو

 ازت حسابی شاهین بودی عالی که کرد می تعریف هام زخم روی

 شد شب آخر ... چیزت همه کال ات روحیه ات قیافه از اومده خوشش

 دو شلوغه سرش حسابی اومده خارج از رئیس : که گفت بهم رفتن موقع

 از هستن هایی دیوونه چه اینا آخه ... همیشگی جای همون دیگه هفته

 عایدشون چی یعنی شن می شاد دادن آزار و کردن گریه و زدن ضجه

 نباید امیر نه و پارسا نه قرار طبق .روانین اینا مطمئنم حاال میشه

 اومد نشه متوجه کسی که موارد رعایت کلی با هم آیدا سوییت میومدن

 رو روانیا این تا مونده قدم یه کردم تعریف رو چی همه براش ... پیشم

 ... بگیریم

 ؟ خبر چه کویر از •

 دونی می تو آیدا بده بهم رو سابقه آخر قسمت قراره شب فردا •

 ؟ بده پلیس تحویل ؟ کنه چیکار باهاشون خواد می ؟ چیه پارسا بعدی نقشه

 ... نمیگه ما به هیچی جدیدا نمیگه ما به دونم نمی نه •

 آخرین باالخره ... بخوابم یا بشینم باید جوری چه دونستم نمی درد از

 برام رو سابقه قسمت آخرین اونم و کردم تعریف کویر برای رو داستان

  : گفت جالبی جمله قبلش ... فرستاد



 که فهمیدم اول شب همون نیستی قبلی اون تو دونم می من •

 خاطره این تمام که امیدوارم ولی نیست اون برای تو جمالت و کلمات

 ... مرده باشی گفته دروغ هم تو و باشه دروغ هاش

 

 اورد نمی در لباساشو ارغوان اگه بود من گلوی روی چاقو •

 گوش حرفشون به گریه با کشتن می منو داد نمی گوش حرفشون به و

 می رو ما کردیم می مخالفت اگه دادیم انجام خواستن که کاری هر داد

 ارغوان ... کردن تهدید هم اینبار .گرفتن فیلم و عکس ازمون باز کشتن

 دارن فهمیدم صحبتاشون از ... میومد جیغش صدای فقط باال بردن رو

 داد تکراری وعده سهیال .کنن می آماده رئیس اسم به یکی برای مارو

 پایین آوردن و ارغوان ... تمومه چی همه رئیس با مالقات از بعد که

 خونه رفتیم کنم نگاه چشماش تو تونستم نمی بود نفرت از پر چشماش

 باالتر مدرک یه ازمون شدم باعث من ... نزد حرف من با دیگه ارغوان

 رو تو منو عکسای اگه که میزد داد سرم ارغوان ... بیارن دست به

 اونم ... کنن می فکری چه پارسا بابام وای تمومه چیز همه دیگه ببین

 بردن مارو هم دیگه بار چند ... بود باخته خودشو اونم ... بود ترسیده

 بهمون مختلف های شکل به و بستن می چشمامونو خونه اون به

 بازی غریب و عجیب های نقش خواستن می ازمون .کردن می تجاوز

 می وعده بار هر بود دادن شکنجه شبیه میزدن رو ما وقتا بعضی .کنیم

 و دست و کردن برهنه رو ما بار آخرین ... میاد رئیس بعد سری دادن

 همه از تر بد رئیس ... اومده رئیس که شدیم متوجه بستن پاهامونو

 گرفت ازمون بودنمونو دختر عوضی اون ... درد و شکنجه ترین بد بود



 عکسا همه شب فردا که گفتن بهمون شب آخر گذشته کار از کار دیگه

 می ارغوان ... نداریم باهاتون کاری دیگه و دیم می بهتون رو فیلما و

 می فریاد با کرد می گریه خارج برن کنه می مجاب خوانوادشو که گفت

 که بود این گرفتیم که تصمیمی تنها . گرفتن رو ما چیز همه اونا که گفت

 ... ریم می ایران از همیشه برای هم بعدش و تهران میریم امشب همین

 بهترین به من خیانت مدرک منه گناهان مدرک متنفرم تاپ لپ این از

 بزار کنم می قایمش خونه همین تو ببرمش بین از خوام نمی اما دوستم

 بود تو با من صحبت آخرین این هستم ضعیفی آدم چه من بدونه دنیا

 کنم خالی خودمو اینجوری تونستم باالخره که ناشناس یه با ... کویر

...* 

 

 پارسا به بود گرفته روحمو همه ترس کردم می سکته داشتم ترس از

 ... زدم زنگ

 . نکردن خودکشی ارغوان و پریسا ارسا پ پ پ •

 خودکشی وقت هیچ تا دو اون ... چرا فهمیدم حاال بود آشوب دلم تو

 که کنه خودکشی خواد می که کسی برن ایران از خواستن می ... نکردن

 بنویسه نامه یه تو رو چی همه تونست می .نداره کارا این به نیازی دیگه

 من نداشتن خودکشی قصد داشتن تصمیمی هر اونا ... کنه خودکشی و

 دو پریسا بنویسه رمزی رو احساساتش داشته عادت ارغوان ... مطمئنم

 به تصمیم نهایتا اما نه یا ببره بین از رو اعترافاتش تاپ لپ که بوده دل



 قول به داره وجدان عذاب خیانتش خاطر به اون گیره می کردنش مخفی

 تصور حتی باشه دنیا این تو اعترافاتش از مدرک ی خواسته خودش

 ... کنه می دیوونه آدمو هم گذروندن دختر تا دو این که سختی لحظات

 دو تا فرستادم براش رو چت سابقه بخش آخرین که این از بعد پارسا

 ... کردم می سکته داشتم لعنتی سوییت اون تو ... نشد خبری ازش روز

 ... زد زنگ گوشیم به که بود شب نصف ... نبود خبری هیچکدومشون از

 بشم مطمئن تا خونه اون تو برو فقط بده انجام رو بعدی قرار •

 . من با بقیش تو حرکت آخرین این شدن جمع تاییشون پنج هر

 رم می کجا دارم که دونستم می دقیقا حاال سرنوشت به سپردم خودمو

 می مرگ سوی به خودم پای با داشتم ... میذارم ای خونه چه تو پامو

 آخرین رئیس با مالقات درسته آره کردم می حس بوشو داشتم رفتم

 بدنم واای شدن کشته اون با مالقات بعد هم ارغوان و پریسا منه حرکت

 این ... کنم اطمینان پارسا به جودم تمام با باید نیست ای پاره ولی میلرزه

 شکنجه بدترین گفت می درست پریسا بستن چشمامو در دم همون از بار

 جیغ جای و بودن بسته دهنمو ... عذاب درد سوزش بود رئیس برای ها

 جسم تا دو بشکونه انگشتامو همه خواد می که گفت بهم ... نداشتم زدن

 مشابهش یا بود انبردست شاید کردم حس کوچیکم انگشت طرف دو سرد

 کسی یعنی ... بهتون لعنت . ... شنیدم خودمو انگشت شکستن صدای ...

 نمی فریادمو دیگه خودمم خدا وای شنید؟ نمی منو فریاد و جیغ صدای

 بودم بیهوشی به رو دیگه شکست هم دستم اون کوچیکه انگشت ... شنیدم

 : گفت که اومد رئیس صدای اومد پایین سمت از فریاد و داد صدای که

 متوجه دقیقه چند بعد ... کنین می غلطی چه جا این ؟ هستین کسی شما



 باز هم بند چشم کرد باز دهنمو چسب کنه می باز دستامو داره یکی شدم

 .بودن تا دو نداشتم زدن جیغ و کردن گریه واسه انرژی دیگه ... کرد

 یکی اون که کنه تنم لباس اومد یکشون بودن پوشونده رو هاشون چهره

 و پیچید دورم رو تختی رو ... دار برش همینجوری نیست وقت : گفت

 هال تو برد منو چیه جریان که بودم نفهمیده هنوز هاش شونه رو انداخت

 همه ... است پوشیده هم اونا صورت که هستن پایین هم نفری چند دیدم و

 پاهاشون و دست و بودن پوشونده گونی با صورتاشونو بودن گرفته رو

 ؟ بودن پلیس اینا و بود کرده خبر پلیس پارسا یعنی بودن بسته رو

 هم تاشون سه دو که دیدم ون یه تو انداختن و حیاط تو بردن رو مون همه

 شدت از شد بسته که در ... شدن ماشین یکی اون و سهیال ماشین سوار

 بعد بودیم حرکت در همچنان اومدم که هوش که ... شدم هوش بی درد

 ... اومد ها ماشین در شدن بسته و باز صدای وایستاد ون ساعت دو یکی

 ها ماشین بریم و همینجا کنیم ولشون باید همینجاست قرار گفت یکیشون

 اون رفتن بعد اومد جوش و جنب صدای یکمی ... کنیم مفقود باید هم رو

 ماشین یه صدای ربع یه بعد کردن می تقال داشتن بسته پا و دست تا 5

 و باز ون در کردم حس رو ماشین در شدن بسته و باز صدای اومد دیگه

 باهاش که ماشینی تو گذاشت منو برد و کرد بغل بود امیر ... شد بسته

 عقب صندلی روی ون فرمون پشت نشست رفت پارسا .بودن اومده

 حرکت هر با ... بودم کرده جمع خودمو و بود شده سردم بودم ماشین

 تحمل گفت بار چند امیر بودیم راه تو خیلی کردن می در انگشتام دستم

 .رفت ، شد پیاده امیر .وایستاد ماشین باالخره رسیدم می االن فرشته کن

 بود متروکه روستای شبیه کردم نگاه رو برم و دور نشستم سختی به

 خرابه خونه توی برن می رو اونا دارن پارسا و امیر که دیدم ... بیشتر



 نداشت اهمیتی برام بود سرد خیلی هوا کردم باز رو ماشین در سختی به

 راه کردم شروع برهنه پای دورمه روتختی یه فقط و نیست تنم چیزی که

 اینجا : گفت و شد سبز جلو امیر خونه داخل به رسوندم خودمو و رفتن

 کردم پیدا زدن حرف جون باالخره ... ماشین تو برو ؟ کنی می چیکار

 ... برگردم که کرد می اصرار داشت امیر . ببینمشون خوام می : گفتم

 راه تونم نمی که دید . امیر بیاد بذار : گفت و اومد سرش پشت از پارسا

 زده حلقه گردنش دور دستامو بود ترسناکی و عجیب خونه کرد بغلم برم

 که زیرزمینی داخل رفتیم کردم می حس جا همه امنیتو بوی و بودم

 پایین رفتیم سختی به زیاد شیب با ریز های پله بود خونه وسط ورودیش

 از ... بودن زمین رو بسته پا و دست و سر به گونی طور همون تا 5 اون

 ... سمتشون رفتم لرزونم پاهای با وایستم پام رو بذاره که خواستم پارسا

 بود ناهید اولی ... ورداشتن سرشون روی از رو ها گونی کردم شروع

 چون فهمیدم صداش از بود شاهین چهارمی سهیال سومی مهران دومی

 رئیس گفتن می بهش که بود مسن مرد یه هم آخری بودم ندیده قیافشو

 بقیشون عکس بر ... داشت ارزش اینا پیش اینهمه که بود که دونم نمی

 ... بود غرور و تکبر از پر اون نگاه داشتن ای پریده رنگ چهره که

 بازی شطرنج ترین بزرگ کاسپرلف دونی می : گفتم زدمو پوزخند بهش

 گفت چی بعد میدونی ؟ باخت آماتور یه به بار یه دیده خودش به دنیا که

 نداشت خبر بازی تمام در چون باخت آماتور یه به اون ؟ باخت مورد در

 برای انرژیش کل و بوده بزرگ حرکات دنبال همش و آماتوره حریفش

 و باهوش خیلی که مشخصه تو مثل آدمی ... شده صرف بزرگ حرکات

 و آوردی رو بال این دیگه دختر تا چند سر نیست معلوم که گندس کله

 دفعه این چون ؟ افتادی گیر حاال چرا دونی می ... نیافتادی گیر وقت هیچ

 نه نبود کس هیچ دید تو که موجود یه بود ارزش بی موجود یه طرفت



 سهیال ... بترسم آبرویی بی این واسه ازش که چیزی نه ای خانواده

 یه و کرد نگاه من به لحظه یه میومد در تعجب از داشت گردش چشمای

 .خورده بازی که بود فهمیده بود فهمیده رو چی همه قطعا پارسا به لحظه

 رو روش به رو نشستم بگه چیزی یه خواست می ... ای بازی چه اونم

 ... خاک

 مشخصه چی همه نظرم به ؟ سهیال بگی خوایی می چی •

 بدونی خوای می و شوکه برات واقعا اگه فقط مونده نمی گفتن برا حرفی

 مرگ فرشته هستم مرگت فرشته من که بگم بهت باید هستم کی من که

 ... همتون

 داشتم دوست فقط نداشت اهمیت برام بگه چیزی یه داشت سعی همچنان

 شدن سرازیر که اشکاش دیدم زدم پوزخند بهش ببینم رو کردنش تقال

 ... دیدم می عمرم تو که بود ای صحنه ترین بخش لذت

 رو آرامش چشماش تو زدم لبخند بهش و پارسا سمت چرخوندم سرمو

 ... بشه آروم تونست ها سال از بعد باالخره دیدم می

 ولی کنن چیکار خواستم می دونستم نمی بودن کنده بزرگ چاله تا چند

 و کرد بلندشون دونه دونه بودم پشتشون من کردن می که کاری هر

 ... نمیومد بر ازشون کاری ولی کردن می تقال داشتن ها چاله تو انداخت

 کامل دیگه که ریختن خاک اینقدر روشون ریختن خاک کردن شروع

 و کرد بغل منو پارسا کارشون شدن تموم بعد شدن مدفون ها خاک زیر

 هوش بی داشتم درد از دیگه اصفهان اومدیم و شدیم ماشین سوار باال برد



 چهره میاد یادم بیهوشی از قبل لحضات آخرین در که چیزی تنها شدم می

 ... بود آیدا زده وحشت

 ... بعد ماه 6

 تهران بودم اومده استراحت برای و بودم داده رو زمستون ترم امتحانای

 داشتم ... کرد می اذیت راستیه سمت ولی بود خورده جوش انگشتام

 که کرد اشاره بهم سرم باال اومد روح مثل کبری که رفتم می ور باهاش

 ندیده بعد به دانشگاه شروع از بغلش تو پریدم ... بود پارسا پایین برم

 این وقت هیچ نبود روح بی پارسای اون دیگه بود شاداب قیافش بودمش

 ازم پارسا اومدن پارسا سر پشت هم آیدا و امیر بودمش ندیده طوری

 . جلوم گذشت پاکت یه همراه به رو خونه سند بشینم که خواست

 سفته با همراه عزل بال وکالت با خونه سند این قرار طبق •

 .خونه میشه نامت به بری جایی هر االن همین کردی امضا که هایی

 بمونه خونه همین تو کبری اینکه دارم ازت خواهشی یه اما آزادی دیگه

 که بزنم حرف اومدم ... بره کنم جوابش نمیاد دلم دم می خرجشو خودم

 مونه می االن اما بود قرارمون طبق خونه این ... داد ادامه و نذاشت

 قول به کردم نابود رو تو زندگی حقیقت به رسیدن برای من مهمتر مورد

 یه که بود این بودم داده بهت دیگه وقل یه نداشتم اونا با فرقی آیدا

 همین باشی داشته که ای خواسته هر کنم براورده برات دیگه درخواست

 ... دم می انجام االن



 خبری پارسا منو مالقات از چون بودن کرده تعجب جفتشون آیدا و امیر

 همچنان و باشن ساکت که کرد اشاره بهشون دست با پارسا نداشتن

 ... بود من خواست در منتظر

 مونده دیگه درخواست یه هنوز ... درسته پارسا آقای درسته •

 جونشو درخواست مادرم مثل یکی به کرده تبدیل منو که آدمی با باید من

 : گفتم نشستم پارسا پای روی رفتم زدم آیدا و امیر به پوزخندی یه . کنم

 : گفتم و بوسیدم رو پارسا لبای .. دم نمی دست از فرصتو این نکن شک

 بهترین برام و کنی عقد منو باید دادی وحیده به که قولی انجام از بعد

 آخر تا من کنی ولم نداری حق هم عمرت آخر تا بگیری رو عروسی

 ... عزیزم میشم جونت بالی عمرت

 درخواست این اگه : گفت لبخند با کاناپه رو گذاشت کردو بلند منو پارسا

 نظرت به گفتم آیدا به رو... کنم می قبول میل کمال با منه از تو انتقام و

 ... خندید می بلند بلند امیر ... میاد بهم مویی مدل چه عروسی شب

 به بیرونیم شام امشب همه شید آماده شید بلند : گفت هممون به رو آیدا

 . امیر حساب

 ؟ حسابی چه رو : گفت تعجب با امیر

 برگشت سرمون همگی ! مونده سوپرایز ترین مهم هنوز •

  ! سوپرایز ترین مهم چی یعنی پارسا سمت



 دقت که خوب جریانه همون به مربوط حتما کردم فکر دستم داد برگه یه

 عکس بود عکس یه گمشدگان قسمت ... روزنامست تیکه یه دیدم کردم

 و اسم زیرش ... حمید داییی خونه از فرار از قبل عکس آخرین ... خودم

 . کردم نگاه پارسا به تماس شماره یه با بود نوشته منو فامیل

 اونا چون نداره داییت خانواده به ربطی هست هرکی •

 بدجور هست هم دیگه روزنامه تا چند تو ... نگشتن دنبالت هیچوقت

 . گرده می من دنبال داره کی یعنی ... عکس به بودم شده خیره دنبالته

 حسین به بزنم زنگ گرفتم تصمیم .بودم فکر تو همش گذشت روز چند

 . باشه داشته خبری اون شاید

 پیدا مجید از اثری بود نتونسته اونم بودم زده زنگ حسین به باری چند

 باشه مجید و بگیرم تماس اگه . نداشت خبری هم روزنامه قضیه از کنه

 باشه مجید و بزنم زنگ اگه بگیرم تصمیم باید ؟ کنم چیکار باید ؟ چی

 .. ناشناس تلفن یا پارسا کنم انتخاب باید میریزم بهم دوباره

 

 اولین .میگذشت عوضی تا پنج اون کردن دفن ماجرای از ماهی چند

 یه .میدیدم زنونه و شیک مجلسی لباس یه تو رو خودم که بود باری

 .تنگ و بلند آستین .بود زانوهام پایین تا که رنگ کم سبز سره یه پیراهن

 از بعد .میومد بهم نامنظم الیر موی مدل قطعا .گرد و هفت یقه از ترکیبی

 از .دیدم می سرم روی (زیتونی مش رنگ با) رو مو مدل این ها مدت

 یا ندارن نفس به اعتماد که هست دخترایی برای غلیظ آرایش من نظر



 رژ .بود مالیم چشمام و صورت آرایش دلیل همین به .هستن زشت واقعا

  .داشت سفید و سبز دورنگ رنگ هام ناخون .بود قرمز لبم

 .کن ولش رو آینه اون .فرشته رو خودت کشتی !!بابا ای •

 اگه تازه .کردم درست عروس تا دو اصل در امشب دارم قبول خودم

 .میگرفتنت اشتباه آیدا جای بود سفید لباسات

 گندت اخالق تحمل واقعا .شدم خوشگل خیلی ژینوس بمیری •

 عروسی اولین امشب خوشحالم خیلی امشب .سلیقت و هنر این به میارزه

 .میرم عمرم توی دارم که هست

 عروسی هیچ ، هیچوقت یعنی !!!!فرشته واقعا •

 منم ببین ، نکن نگاه رو خودت همه این راستی !!میشه مگه!!نرفتی؟؟

 نه؟؟ یا شدم خوب

  .شدی خوب آره •

 ...بکشی سیگار باهام بدی قول بهم باید امشب راستی •

 کردی سرویس .نمیاد خوشم سیگار از من ، دادیااا گیر •

 ....منو

 دیگه نشو بچه .نمیشه شب هزار که شب یه فرشته شو خفه •

 و میگیرن قیافه پسرا برا که دخترایی این ادای یکمی امشب، بذار



 ژست برای میکنه کمک خیلی سیگار .دربیارم رو نمیگیرن تحویلشون

 !!!خره کن باور ...گرفتن

 نگران اما .ندارم مشکلی گذاشتن کالس و گرفتن قیافه با من •

 ....میزنن رو مخت سوت سه میشی مدلی این بار هر که توام

 عمرا منم .آرایشت به بشه ریده که بخندی اینقدر الهی •

  .کنم درستش

 آرایشو گریه !!!آخه هستی آرایشگری چه تو ...جون احمق •

 پاشو ... پاشو .پوکه کلت تهش که میگه راست آیدا .خنده نه میریزه بهم

 ...منتظره پایین . اومده پارسا که

 حال من .جلو بری نشی زده جو .میشینیمااااا عقب جفتمون •

  .کنم نگاه رو تا دو شما زدن الس و بشینم تنها عقب ندارم

 ....بزن غر کم بابا باشه •

 .زد رو خودش خاص و سنگین لبخند و کرد نگاهم آینه تو از پارسا

 قیافه این دیدن از بود قرار کی من .بود خورده گره بهم نگاهمون

 .شدم می تر تشنه بار هر ، هیچ که نمیشدم سیر بشم؟؟؟ سیر خوشگل

 پدر باالخره .ببینم رو پارسا اقوام از خیلی شد باعث امیر و آیدا عروسی

 .برد پدرش پیش مستقیم رو من پارسا .دیدم ها مدت از بعد رو پارسا

 موردش در که است فرشته همون این :گفت بهش هماهنگی هیچ بدون

 پارسا سمت به تعجب با صورتم .آیندم همسر و نامزدم .زدم حرف باهات



 همسرش عنوان به رو من (دیدار این توی ) نداشتم توقع اصال .برگشت

 توی دیدارمون آخرین از تر شکسته که) پدرش صدای با .کنه معرفی

  .زد حرف باهام گرم و آروم لحن یه با .اومدم خودم به (بود شده پارک

 پارک توی که دختری همون ، یادمه کامل رو ایشون ...بله •

 حمایت ازتون داره و اومد خوشش شما از که بود گفته پارسا .دیدمشون

 فکر که بود اونی از بیش اومدن خوشش این معلومه که هم حاال .میکنه

 کسی دنیا این تو پیرمرد من .میذارم احترام جفتتون انتخاب به .میکردم

 فرشته اومدی خوش خانواده جمع به .منه خواسته اون خواسته .ندارم رو

 .جان

 این میتونه کس بی موجود یه فقط .بود بزرگ شوک یه مثل لحظه این 

 از .شدن قرارگرفته واقعی احترام مورد !!شدن آدم .کنه درک رو لحظه

 نامزد رو من پارسا میرسیدیم کسی هر به .شدن دار خانواده مهمتر همه

 .نبودم دنیا این تو اصال .نبود حواسم دیگه من اما .میکرد معرفی خودش

 به .بود شفاف و واضح پارسا فقط و بودن مبهوت و مات برام همه انگار

 چقدر . میومدن بهم چقدر .امیر و آیدا به بودیم رسیده اومدم که خودم

 دست همه با آیدا .داشتن رو خوشحالی این لیاقت دو هر .بودن خوشحال

 کرد سعی نخوره بهم آرایشش اینکه برای .کرد بغل رو من ولی میداد

 در رو آیدا تا داشتم الزم منم انگار اما .نخوره صورتم به صورتش

 خیره .بودیم گرفته همدیگرو دستهای شیم جدا هم از وقتی .بگیرم آغوش

 خوب بزنیم حرف هم با نبود الزم .میکردیم نگاه هم چشمهای به

 سخت اونها به ، هم سال چند این .میکنیم فکر چی به دو هر که میدونستیم



 ها روانی اون گرفتن و ارغوان و پریسا اصلی راز فهمیدن . بود گذشته

 آغوش در هم رو اون ، امیر به کردم رو .بود سختی همه اون پایان

 ازدواج از که میشه مگه . خوشحالم چقدر که گفتم بهش گوشی در .کشیدم

 این که کسایی میشه نباشم؟؟؟مگه خوشحال پارسا به افراد وفادارترین

 امیر و آیدا قطعا باشم؟؟ نداشته دوست رو دارند دوست رو پارسا همه

 برای باید پارسا .هستن من زندگی آدمای مهمترین جز پارسا از بعد

 و من .میشد جدا من از بودشون ندیده ها مدت که اقوامی بیشتر دیدار

 .نشستیم و آوردیم گیر باغ گوشه نفره دو صندلی و میز یک ژینوس

 باری آخرین .سیگار کشیدن به کردیم شروع و کرد راضی منو باالخره

 دود که بود حواسم دفعه این .بودم کرده سرفه کلی کشیدم سیگار که

 شنیدن حال در ظاهر در .نیافتم سرفه به تا بیرون بدم سریع رو سیگار

 مردای و پسرا داشت که ) بودم ژینوس گفتن پرت و چرت و ها وراجی

  .بودم زده شوک پارسا حرکت از همچنان اما (میکرد تشریح رو مجلس

 بهترین دیجی انگار  .رفتن رقص سن روی همه شام از بعد ساعت یک

 ایستاده سن کنار ژینوس و من .بود داشته نگه شب آخر برای آهنگاشو

  .شنیدم سرم پشت از رو پارسا صدای .بودیم

 با رو عروسی کل که میکرد حکم ادب ، عزیزم ببخشید •

 که) آقایون کننده خسته صحبتای خواستم نمی اما بگذرونم عزیزم نامزد

 معذرت حال هر به ، ببره سر رو ات حوصله (بود هم ناپذیر اجتناب

 زیبای فرشته با حسابی رقص یک آماده و هستم اینجا هم االن .میخوام

  .خودم



 منم .انداختن گیرت حسابی که شدم متوجه میکنم، خواهش •

 رقص برنامه آخرش تا اول از رو مجلس کل بود من به اگه .نبودم تنها

  .میذاشتم

 خستگی امشب اما بود کرده عرق بدنم کل .رقصیدیم آهنگ جور همه با

 هم پارسا با بودن از تر بخش لذت دنیا تو چیزی مگه .نداشت معنی

 عروس تانگو رقص وقت برن سن دور که گفت همه به دیجی هست؟؟؟

 .میکردن تمرین قبال باید آیدا و امیر ، میگفت راست ژینوس ...دوماده و

 زوج که گفت دیجی مدتی از بعد ... رو تانگو رقصیدن افتضاح خیلی

 که ببینم بودم منتظر .شن ملحق دوماد و عروس به میتونن هم دیگه های

 رو پارسا و بودم وسط خودم .شد کشیده دستم دیدم که وسط میره کی االن

 شده محو کامال همه حاال میدیدم، مات رو افراد همه حاال تا اگه . روم به

  ...میدیم رو پارسا فقط من .بودن

  میکنی؟؟؟ فکر چی به •

 ای دیگه دختر هر ...بگم رو احساسم نمیتونم ...پارسا نمیتونم •

 اینقدر چرا که کنم درک رو خودم نمیتونم .میشد متنفر ازت باید بود

  ...نشه تموم وقت هیچ عروسی این کاش .عاشقتم

 .میکرد گوش فقط پارسا و میزدم حرف براش من وقفه بی همینجوری

 چشم به کردن نگاه ...شونم با چپش دست و پهلوم به راستش دست لمس

 تا میخواستم .بود کرده بیشتر برابر هزار رو من انرژی لعنتیش های

   ...بزنم حرف براش من و برقصیم همینجوری عمر آخر



 دیگه مهمونا .بود صبح 3 ساعت ، آیدا و امیر جدید خونه رفتیم باغ از

 قرار امیر و آیدا .بودیم مونده هنوز که نفربودیم آخرین ما و بودن رفته

 استفاده پارسا و امیر صحبتی هم از آیدا .فرانسه برن عسل ماه برای بود

  ...اتاق تو کشوند رو من و کرد

 هست مورد این گفتن برای مناسبی وقت االن نمیدونم فرشته •

 ...بگم میتونم تو به فقط و میزنه شور دلم اما نه؟؟؟ یا

 ...باش راحت بگو عزیزم شده چی •

 ما ی همه از االن تو میدونم ...فرشته هستم پارسا نگران من •

 همه این .نمیشناسیش من مثل هنوز اما هستی نزدیک بهش بیشتر

 رفتار این که میگه بهم حسی یه .کنم درک نمیتونم رو بودنش خوشحال

 ای افسرده آدم که درسته پریسا و ارغوان مرگ قبل پارسا ...طبیعیه غیر

 دیگه ...شاده وقفه بی االن .نبود سرخوش اینجوری هم هیچوقت اما نبود

 مورد در هیچی دیگه کال ...نمیگه ما به هیچی نفر پنج اون گرفتن از بعد

 به !!!فرشته هیچی جدی، حرف نه و دلی و درد نه ...نمیگه هیچی

 که کسی تنها ...فرشته نگرانم خیلی من ؟؟؟ نیست عادی غیر این نظرت

 جدی میکنم خواهش ازت .هستی تو دلشه تو چی واقعا بفهمه میتونه

 ...دارم شدید دلشوره اما نیست خودم دست خدا به .بگیرش

 صدای .است ریخته هم به خونه .شدم ارغوان و پریسا خونه وارد*

 التماس دارن دختر تا دو ... نه ... نه ...دختر یه گریه صدای میاد، گریه

 رو در باید .میشه خفه صداشون .زدن جیغ به میکنن شروع .میکنن



 مامانمه برمیگردم، میگیره دستمو یکی .شده چی ببینم باید .کنم باز

 .بگیرم آتیش منم که میترسم .شدم جدا ازش .سوختنه حال در هنوز

 ولی .نکنم باز رو در که میکنه اشاره بهم سرش با ... نگرانه قیافش

 داره اتفاقی یه میخوان کمک اونا .خبره چه پشت اون ببینم کنم باز باید

 باز ، کنم بازش تا در سمت برگشتم .کنم کمکشون باید میافته براشون

 خونی تیغ تا دو .عصبانیه و ترسناک قیافش . میشه ظاهر جلوم مامانم

 ...میکنه حمله بهم و دستشه

 ....فرشته....فرشته ...فرشته

 چند .بشم بیدار شنیدنش با باید ها موقع اینجور که لعنتی اسم این به لعنت

 کاناپه بین و حال وسط .روشنه هوا .بیام خودم به تا کشید طول ای دقیقه

 ام سرگیجه تا کردم تمرکز دقیقه چند و شدم بلند .بود برده خوابمون ها

 برداشتم رو آب شیشه یخچال از آشپزخونه توی رفتم شدم بلند .بشه بهتر

  .شد آشپزخونه وارد هم پارسا .کشیدن سر به کردم شروع و

 کابوسات دوباره که وقته چند !فرشته؟؟ خوبه حالت مطمئنی •

 شده؟ شروع

 ....شده شروع بگم دوباره االن که بود نشده تموم وقت هیچ •

 ...روانشناس پیش بری باید •



 خودت بگم؟؟ چی برم پارسا ... بعیده تو از پرتا و چرت این •

 خیلی .نباش نگران . کردم عادت بهش من .برم  عمرا من که میدونی

  .کردم نیمرو هوس گشنمه،

 به هم من . بود دیگه جای فکرم و ذهن اما .بودم صبحانه خوردن مشغول

 .نداشتم رو گرفتنش جدی جرات وقت هیچ اما بودم کرده فکر آیدا حرفای

 میدادم ترجیح خودخواهانه .نداشتم رو روزها اون پارسای دیدن جرات

 اگه چی؟؟؟ میگفت راست آیدا اگه اما بمونه باقی هست که همینجوری

 باشه جریان در قبل بدتراز طوفانی یه جدیدش چهره این پشت

 چرا .دارم استرس همه این امروز و بودم خوشحال همه این چی؟؟دیشب

 چرا لعنتی کابوسهای این .باشم خوشحال همیشه برای و کامل نمیتونم من

 دفترچه کامل ترجمه آیدا عروسی از بعد داشتم تصمیم نیستن؟ من کن ول

 سورپرایزی وقت باالخره : گفتم .شدم بلند جام از .بدم بهش رو ارغوان

 که این از قبل .بیارمش که باال طبقه رفتم .بودم داده قول بهت که هست

 ترجمه و ارغوان دفترچه با و گرفتم دوش یه رفتم کنم عوض رو لباسم

 ...جلوش گذاشتمش و پایین برگشتم اش

 کرده ترجمه رو همش وحیده . ارغوانه خاطرات دفترچه این •

  .وقتشه االن کنم فکر بدم بهت خوب شرایط یه تو داشتم دوست ...

 دفترچه هم .ایستاد خوندن از بعد .شد دفترچه ترجمه خوندن مشغول

 چیکار داری گفتم بهش بار چند .کرد پاره رو اش ترجمه هم ارغوان

 .اشغال سطل توی انداخت و کرد پارشون کامل .نداد جواب میکنی،



 نه و ناراحتی نه اصال .بود لبانش رو لبخند . روم روبه نشست و برگشت

  .نبود چهرش تو عصبانیت

 نیست الزم .عزیزم شده تموم ارغوان مورد در چی همه •

 باشه تر مهم تو های کابوس مشکل حل کنم فکر ...کنی فکر بهش دیگه

 نه؟؟؟؟ مگه ...هستیم تو و من االن مهم، کل در .خوشگلم

 نشسته االن که آدمی این که بودم مونده . کنم چیکار باید االن بودم مونده

 عاشق برای ای منطقه دلیل هیچ که قدر همون نه؟؟؟ یا میشناسم رو جلوم

 .نمیشه پیدا ذهنم توی بودنش اینجور برای هم منطقی هیچ .نداشتم شدنش

 عمر یه که کرد پاره رو دختری خاطرات دفترچه چشمم جلوی اون

 مورد در رو واقعیت بتونه تا کشید سختی سال همه اون و بود عاشقش

 پنج اون از مرگشون های واقعیت پرسیدن از قبل چند هر بفهمه مرگش

 در بیشتر حداقل .نمیکرد رو کار این کاش .کرد گور به زنده رو اونا تا

 .بزنم لبخند منم کردم سعی ....حیف .میفهمیدیم مرگشون مورد

 .میکنم فکر تو مثل منم .هستیم تو و من االن مهم .عزیزم آره •

 فکر .کردم ناراحتت ارغوان خاطرات اوری یاد با دوباره اگه ببخشید

  ...بخونی اینارو که حقته و کنم می درستی کار میکردم

 راستی .نشدم ناراحت اصال منم . نباش ناراحت شدم متوجه •

  ازش؟؟ خبر چه وحیده، گفتی

 سوال من از و آورد فشار بهم اینقدر وحیده آخر سال این تو •

 همش وحیده .بود نداده گیر بهم اینجوری کسی عمرم کل تو که میکرد



 میگم بهش چی هر منم .کردیم چیکار نفر پنج اون با ما که بود این دنبال

  .کردیم دفنشون زنده زنده که بگم نمیتونم .نمیکنه باور ندارم خبر منم که

 دارم کار بیرون من ...میکنه فراموش کم کم ...میشه درست •

  .برم باید

 جون دیگه پاهام اینکه تا زدم قدم اینقدر . بیرون زدم و شدم حاضر عصر

 .بود گرم حسابی هوا .رسوندم پارک یک به رو خودم باالخره اما نداشتن

 یک .کنم گرما احساس بیشتر که میشد باعث هم زیاد تحرک و رفتن راه

 و شلوغ شهر یک شبیه دهنم . نشستم روش و کردم پیدا خالی نیمکت

 که مجید به ، وحیده به .کنم فکر چی به باید االن نمیدونستم .بود نامنظم

 غیر و بود کرده تغییر خیلی که پارسا به ، نبود اطش خبری هیچ هنوز

 من دنبال داره همچنان که ناشناس شماره اون به یا میکرد رفتار عادی

 گور به زنده رو اونا واقعا پارسا ... روانی تا پنج اون به شایدم میگرده

 قراره کی من .کنن حمله من به فکر از حجم این همیشه باید چرا کرد؟؟؟

 زندگی عادی آدم یک مثل مثل قراره کی .کنم زندگی عادی آدم یه مثل

 بدون و ساده و زندگیم و خونه سر برم خانوم یک مثل قراره کی .کنم

 رفتم بعدش و نشستم پارک تو که ساعتی دو کنم؟؟؟یکی زندگی حاشیه

 خواستم . نمیاد خونه شب و داره کار گفتش زد زنگ پارسا ...خونه

 دوش یه دوباره رفتم .نگم دادم ترجیح اما نمیاد که داره چیکار بپرسم

 به و بود بیخیال نمیشد اصال .بودم فکر تو خیلی خواب موقع شب .گرفتم

 بزرگترین میکردم فکر .بود شده تنگ وحیده برای دلم .نکرد فکر چیزی

 حس هنوز اما بود ارغوان و پریسا مرگ راز به رسیدن زندگیم چالش



 بیخیال که داشتم دوست .نیستن جاشون سر چیزا سری یه هنوز میکردم

  .برد خوابم افکار همین با ، نمیشد واقعا اما .شم چی همه

 یکی اون تازه .پیشم نیومد بیشتر دوبار یکی پارسا . گذشت هفته دو یکی

  ...بمونه نمیتونه و کاریه درگیر گفت می .نمیموند شب اومد که دوباریم

 به رسید راه از پارسا تولد .میدیدم کمتر رو پارسا میگذشت که روز هر

 .باشه وقته چند این سردی پایان میتونه خوب اتفاق این که گفتم خودم

 نیاورده خودشون با رو ژینوس .میدیدم ها مدت از بعد رو آیدا و امیر

 خودم .خوابید فقط اما .خوابید پیشم ها مدت از بعد پارسا شب اون .بودن

 به شدم بلند خواب از که صبح .بیام خودم به باید .میدیدم بنبست توی رو

 گردش ژینوس میشه مگه .دوتایی گردش بریم بیا که .زدم زنگ ؤینوس

 گردی تهران یه بیرون زدیم صبح از ...کنه رد رو تایی دو

 داد پیشنهادی هر .ژینوس های بازی دلقک به سپردم رو خودم...حسابی

 شام برای حتی .خندیدیم و گفتیم شب تا .کشیدم سیگار حتی .کردم قبول

 و بازی مسخره پایه اوناهم که خوردیم شام پسر تا دو با رستوران تو

 داشتم روحیه به نیاز من .خونه برگشتم و شدم جدا ژینوس از .بودن خنده

 همیشه بیارم کم نباید .کنم فکر حسابی و حموم وان توی برم باید حاال و

 امیر به ...خونه برگشتیم هم با و آیدا پیش رفتم فرداش ...هست راهی یه

 شب .بودم عصبانی پارسا های سردی از .اومدن زدیم زنگ  هم پارسا و

 درگیر همش وقت چند این .نگرانشم که گفتم پارسا به آیدا و امیر جلوی

 چیزی که گفت و زد لبخندی یه پارسا .چیه نیست معلوم که هستی کاری

 ...آره :زدم فریاد سرش و شد بیشتر عصبانیتم ...نیست نگرانی واسه

 نیست الزم . بگی بهم عوضی توی نیست الزم . میدونم خودم ....آره



 هم بالیی هر .شدم دنیا آدم ترین عوضی عاشق من که ...بگه بهم کسی

 رفتار باهام اینجوری داری حق .بکنم دل ازش نمیتونم بازم بیاره سرم

 طبقه برد منو و کرد آرومم آیدا که میزدم داد داشتم همینجوری ...کنی

 .گریه زیر زدم و کنم کنترل رو خودم نتونستم دیگه ...خودم اتاق تو باال

 گفتم بهت مثال من ... ها شما شده چتون ...شده چی که پرسید ازم آیدا

 صبر .میپرین هم به جنگی خروس مثل حاال اما باشه پارسا به حواست

 داره من با نمیبینی .گفتم بهش حالت همون با .شه تموم گریم که نکردم

 ولش و بکنم دل ازش که میده کننده قانع دلیل یه من به نه میکنه؟؟ چیکار

 روز تو .دارم حامی باشه خوش دلم که میکنه رفتار جوری نه .کنم

 و کرد معرفی آدم و عالم به آیندش همسر عنوان به منو شما عروسی

 اون از اما .بودم نشده امیدوار شکلی اون عمرم تو که داد امید بهم جوری

 بیشتر بار سه دو مدت این توی .میشیم دورتر هم از داریم روز هر روز

 تازه . موند شب تولدش شب فقط .رفته سریع اومده هم اگه .پیشم نیومده

 مسخره منو نگرانی داره هم حاال .خوابیده و بهم کرده رو پشتش شبم اون

 یه از منو که کسی عاشق . شدم این عاشق که احمقم من مشکل .میکنم

 این باهام داره حاال .هدفش به رسیدن برای برد تر پایین هم هرزه

  .... که نیستم سنگ از !!!آدمم منم .میکنه رفتارارو

 .کنه ارومم که کرد رو سعیش همه اما نداشت حرفام برای جوابی آیدا

 خوابم که کردم گریه اینقدر .بستم رو در و خوابم اتاق تو رفتم شب اخر

 ساعتی چند برای بیرون میرفتم ژینوس با میاوردم کم موقع هر .برد

 .....من مثبت نقطه تنهاترین به بود شده تبدیل ژینوس .بود آزاد فکرم

 پناه آب به و بودم حموم وان تو زمانی هر از بیشتر مدت چند این توی



 .بودم کرده خم پشت به سرمو و .بودم کرده باز هم از دستامو .میبردم

 اب سطح به آب شیر از که آب های قطره صدای به .بودم بسته چشمامو

 یه جزء نمیخواستم چیزی لحظه اون تو .میدادم گوش ، میکرد برخورد

  .کنه نوازشم که دست

 می نوازش رو موهام داشت .بودیم کرده بغل همو حموم وان توی*

 توی چرا نمیدونم .دیدم خوشگلشو چشمای و کردم باز چشمامو .کرد

 متوجه یهو .بود لبش رو مهربونش لبخند .داشت عینک هم حموم وان

 سهیال از و ترسیدم بود خون رنگ .شده قرمز وان داخل آب که شدم

 از ...شد محو کم کم سهیال لبخند .بود چاقو یه دستم توی .شدم جدا

 لحظه هر قیافش .اومدن کرد شروع مانند خون اشک چشماش گوشه

 توی اما .کردم نگاه دستم تو چاقوی به دوباره .شد می تر ترسناک

 خونریزی داشتم منم .بود رفته فرو شکمم توی .نبود دیگه دستم

 و میخندید داشت بود مامانم .اومد حموم در شدن باز صدای .میکردم

 و ها دست ...من پیش بیا .. .دخترم بغلم بیای وقتشه دیگه :گفت بهم

  *.میشد نزدیک بهم داشت ورش شعله بدن

 حموم توی .شنیدم پریدن خواب از موقع رو خودم جیغ صدای خودم

 درگیر فکرم همش .بیرون اومدم حموم از سریع .بود برده خوابم

 وقتا گاهی .... نفر پنج اون پارسا، ناشناس، فرد مجید، .بود موضوعات

 از و بودم خوشحال کنه پیدا مجید از ردی بود نتونسته حسین اینکه از

 فکر این به  .بودم پشیمون بگیره مجید از ردی بودم گفته حسین به اینکه

 هم پیداش اگه اصال ...شم رو روبه باهاش میتونستم چطوری که میکردم



 انتخاب از حسام؟؟؟ با خوابیدنام از خیانتم؟؟؟ از .بگم بهش باید چی کنم

 منو های کاری کثافت میتونه دلیلی چه ...اون واقعی عشق برابر در پول

 رو خودم وقتی اما ...میگشتم دنبالش چی برای اصال .کنه جبران

 .باشم عوضی اینقدر دارم حق که میبینم ، باال از ، میکنم نگاه منصفانه

 به .بده جواب من به باید هم دنیا ، بدم جواب مجید به من قراره اگه چون

 دامن تو من حقی چه به ؟؟؟ سوزوند من جلوی رو خودش مادرم حقی چه

 چه به .ندیدم خوش روز یه و شدم بزرگ هاش بچه و اکرم های کینه

 میترسیدم که شدم پسری عاشق حقی چه به زد؟؟؟ نارو بهم حسام حقی

 گیر حقی چه به برسونه؟؟؟ آسیب خودش به مبادا که بگم بهش رو حقیقت

 هدفش به تا بکنه رو دنیا کارای کثیفترین به وادار منو که افتادم پارسا

 یه من که اینه از غیر مگه بودم؟؟؟ کرده گناهی چه من مگه برسه؟؟؟

 باهام دنیا چرا دنیا؟؟ های بچه دختر همه مثل آرزو تا هزار با و بودم بچه

 دید از من شاید باشه؟؟ شاکی بودنم هرزه از حاال که کرد کاری همچین

 دیگه بسه ...اه...اه ...باشه مرگ حقم که باشم کثیف آدم یه آدماش و دنیا

 ....افکار و اوضاع این از شدم خسته

 ترسناک بار هر هام کابوس .شدم بیدار خواب از کابوس با صبح هم باز

 بلکه .بودم برده پناه رنگم سفید اتاق به .بود هفته آخر .میشد قبل از تر

 گشنم خیلی .بودم کشیده دراز تخت روی .باشم داشته آرامش کمی بتونم

 خیلی :گفتم ، کنم سالم بهش اینکه بدون .بود اومده پارسا پایین رفتم .بود

 آشپزخونه توی رفت مستقیم کنی؟ درست میشه کردم املت هوس گشنمه

 اون و بودم املت خوردن مشغول من .شد املت کردن درست مشغول و

 رفته فرو فکر توی .میزد پک سیگارش به و بود نشسته کاناپه روی هم

 رو خودش بدون زندگی نمیتونستم که بود کرده جادو جوری رو من .بود



 بهش من عالقه عمق تو هم باز بودنش مرموز و سردی .کنم تصور

 جذب رو من که بود صفاتش همین هم اولش از شاید .نداشت تاثیری

  .بود کرده خودش

 به عروسی شب از تو . نگرانتم من خوبه؟ حالت ؟ پارسا •

 بهم کردم کاری من اگه اومده؟؟ پیش مشکلی .شدی عوض خیلی اینور

 !!!میفهمی؟؟؟ ندارم رو دادنت دست از طاقت من بگو

 خیالت نمیدی دست از منو تو .عادیه چی همه نباش نگران •

 ...راحت

 رفته فکر تو حسابی .رفت و گفت کبری به مورد چند و شد بلند جاش از

 رفتم و داشتم برش .بود کامپیوترش کنار لبتاپ .اتاقش تو رفتم .بودم

 و ایدی . مسنجر یاهو توی رفتم و کردم روشنش .نشستم تختش روی

 نیاز :دادم پیام بود کویر که کانکشنش تنها به .داشتم رو پریسا پسوورد

 شب .نشد خاصی خبر و گذشت روز چند ...بزنم حرف غریبه یه با دارم

 بودم، کرده دانلود که رو پاتر هری اف دی پی کتاب داشتم و شد

 پارسا فکر هم باز .بودیم هم شبیه چقدر .میومد خوشم هری از .میخوندم

 نشکونه رو دلم اینکه برای فقط نکنه باشه؟؟؟ ترسیده نکنه .نمیکرد ولم

 آخر...بود آمیز تحقیر غریبی طرز به فکر این ...داده مثبت پیشنهاد بهم

 تا میکردم روشن رو پریسا تاب لب گذشته های شب روال طبق و شب



 قردا برای و داد رو جوابم کویر باالخره !! نه یا داده جواب کویر ببینم

 می درک کامل رو پریسا حس حاال . بزنیم حرف که گذاشت قرار شبش

 اون نه میشناسه رو اون نه که غریبه با داره الزم آدم وقتا گاهی که کردم

 قادر باید من . بود دلچرکینی حالت اون حال عین در اما . بزنه حرف منو

 ... غریبه یه نه بزنم حرف پارسا با تا بودم می

 بدم انجام رو کار این داشتم دوست پریسا لبتاپ با عمدا ً همین برای شاید

 و طعنه با همچنان اما نیستم پریسا من که بود کرده قبول که این با کویر

 من برای . گم می داستان براش دارم که رسوند می بهم مستقیم غیر

 و حوصله با اما داره که تفکری هر با که بود این مهم نداشت اهمیت

 که سنجی نکته و ریز های سوال از رو این میخوند منو های نوشته دقیق

 تبدیل من برای کویر اومدم که خودم به ... بودم شده متوجه پرسید می

 داشت رو ها مسیحی کشیش همون حکم شایدم یا و همدم یه به بود شده

 من به رو روحی تخلیه و سبکی حس اشتباهاتم به کردن اعتراف با که

 ... کرد یم هدیه

 تیر استخوانش مغز تا کرد می حس آدم . بود بارشی بی و سرد ماه بهمن

 باهام همچنان پارسا . بود تکراری و عادی ظاهر در چی همه کشه می

 و بودیم اسفند توی اینکه با گفت نمی رو دلیلش و بود روح بی و سرد



 همیشه . میومد شدیدی سرمای و سوز اما بود نمونده سال پایان به چیزی

 اما ذاشتم می کبری سر به سر و شدم می خونه وارد زیاد صدای و سر با

 به چشمم حیاط توی شدم خونه وارد آرومی به و بودم حوصله بی اینبار

 اما کرد یخ باسنم که بود سرد اینقدر اینکه با و نشستم روش . خورد تاپ

 می اپت آرومی به داشتم بخورم تاپ سرما همین تو یکمی که بود حسش

 شدم متوجه و برگشتم . اومد حیاط گوشه از صدا یه حین همین تو خوردم

 خودش . شد ظاهر بالکن زیر از کبری یهو . میاد بالکن زیر از صدا که

 سرما طاقت این از بیشتر دیگه منم . شد ساختمون وارد و داد تکون رو

  . داخل رفتم و نداشتم رو

 و ایما همون با ؟؟ بودی کجا که مگفت بهش و کردم پرسی احوال کبری با

 ... میکرده تمیز رو آشپزخونه داشته و نبوده جایی که داد جواد اشاره

 شد دستپاچه اینبار ؟؟ بود االن همین منظورم : گفتم و کردم تنگ چشمامو

 و نگفتم چیزی بهش دیگه ... بودم آشپزخونه تو جا همین گفت اشاره با

 هم کبری نیومد پارسا و شد شب . کنم استراحت کمی که باال رفتم

 بر که شدم مطمئن همنکه و کردم صبر دیقیقه ده ... رفت و کرد خدافظی

 زمین زیر بالکن زیر حیاط تو رفتم و پوشیدم گرم لباس سریع نمیگرده

 بودم نیومده اینجا زیرزمین تو وقت هیچ بود شده قفل زیرزمین در بود



 رو زیرزمنی هیچ تو رفتن به ای عالقه وقت هیچ من گفت میشه واقع در

 گفتم بهش وقتی که کرد می غلطی چه اینجا کبری ... ندارم و نداشتم

 که هرچی شدم مطمئن ؟؟ قفله اینجا در چرا... گفت دروغ بهم کجایی

 میفهمه کلیدساز به بزنم زنگ اگه و شد می پارسا به مربوط هست

 کسی از رو اون دبخوا و بده انجام خاصی کار که نیست آدمی کبری...

 !! خبره چه اینجا که بفهمم باید شده هرطور کنه مخفی

 رو روزی که یادمه خوب . نیاوردم خودم روی به اومد کبری که فردا

 یه داخل کلید دسته یه تو از هارو کلید گرفتم پریسارو اتاق کلید ازش که

 رو جایی یه باید که معمول طبق آورد در بود دامنش زیر مخفی جیب

 گفتم و کردم صداش بود بهداشتی سرویس کردن تمیز مشغول کنه میزت

 رو دستش ...تو میکنی کار چقدر آخه کن استراحت یکمی بیا کبری

 خانوم خوشگل: گفتم بهش و آشپزخونه صندلی روی نشوندمش و گرفتم

 فشار خودت به اینقدر حاللت حقوقت هستی اینجا که همین راحت خیالت

 پارچ یه میخوام و کردم آلبالو شربت هوس حسابی که بشین خانوم نیار

 خجالت کردم که هایی تعریف از حسابی . کنم درست جفتمون برا شربت

 ... شد سرخ و کشید



 دست با و چپم دست گرفتم رو پارچ شدم شربت کردن درست مشغول

 کبری با کردن صحبت مشغول رو خودم ... زدن هم کردم شروع راستم

 از پارچ انگار که کردم وانمود جوری کنارش از نشد رد موقع و کردم

 این از بعدشم ... کبری روی کردم خالی رو همش و خورد لیز دستم

 آدم شدت به کبری ... شرمندگی و ناراحتی ابراز کردم شروع کارم

 مشخص ( داشتم کامل اطالع ضعفش نقطه این از هم من) بود وسواسی

 داشت سعی اما شده سبناکچ و شربتی همش که ناراحته حسابی بود

 دربیار لباستو زودتر پاشو پاشو گفتم بهش . نداره عیبی بگه و کنه آرومم

 بدتر بمونه هرچی و ده می شربت بو تنت همه االن که بگیر دوش برو و

 کردم حمومش راهی و ندادم گوش بهش کرد مقاوت هرچی ... شه می

 تا اینجوری چون بگیره دوش یه که نمیاد بدشم اصال میدونستم خوب

 . زد می سکته لباسش کثیفی و چسبناکی از خونه بره و شه شب بخواد

 زیر کلید تا که بود فرصت بهترین حمام بره تا کرد قبول باالخره وقتی

 دسته دامنش توی از سری شد بلند دوش صدای که همین بدزدم زمین

 کنم تنم رمگ لباس اینکه بدون) شلوارم و تاپ همون با و برداشتم رو کلید

 . کرد باز رو قفل که بود کلید سومین . زیرزمین و حیاط سمت به دویدم (

 دسته و خونه برگشتم سریع و کردم رهاش شده باز همینجوری رو در

 کبری برای نمیشد اندازش من لباسای چون ... سرجاش گذاشتم رو کلید



 یه اینکه برای بود شده دار خنده حسابی . آوردم پارسارو پیرهن و شلوار

 جلوی همش رفتنش ی لحظه تا نکنه رو زیرزمین به رفتن فکر وقت

 ... بودم چشمش

 دیگه و رفته کبری بشم مطمئن تا کردم صبر ربع یه حدود عصر

 بیرون برم ساختمون از خواستم که همین و کردم تنم بافت یه برنمیگرده

 پارسا لحظه هر شاید ؟ کنم چیکار حاال شانس این به لعنت . شد قطع برق

 برم چطور تاریکی توی طرفی از بدم دست از رو فرصت این و بیاد

 تا پایین برم شمع با که کردم قانع رو خودم بدبختی با ؟ آخه زیرزمین

 رفتم و برداشتم کبریت و شمع یه کابینت توی از اونجا خبره چه بفهمم

 ی ههم ترس داشتم برمی زمین زیر در سمت به که ای هرپله ... بیرون

 توی حاال و متنفرم زیرزمینه چی هر از من میگرفت بیشتر وجودمو

 باز رو زیرزمین در لرزون دستای با تنها اونم ...اینجا برم باید تاریکی

 داشت هنوز ماه اسفند توی که زمستونی باد صدای شدم وارد و کردم

 رو در . بود کرده تر ترسناک رو لعنتی شرایط این کرد می نمایی قدرت

 تا پنج اون پیش بودم حاضر . کردم روشن رو شمع تاریکی توی ستمب

 به کردم سعی...نبودم زیرزمین این توی تنها اینجا االن ولی بودم روانی

 وقتی تا حداقل) رو عوضیم مادر لعنتی خاطره اون و باشم مسلط خودم

 میشی غرق بیشتر کنی سعی بیشتر هرچی اما . کنم دور خودم از(اینجام



 خودم به و بستم چشمامو ... میشد تر واضح و میاد یادت چیز همه بیشتر

 نیست بیشتر لعنتی خاطره یه هست که هرچی اون فرشته باش آروم گفتم

 ... بگردی جارو همه دقت با باید نداری زیادی وقت باش آروم

 شک برام همین .بود پرت و خرت از پر که سمتی به گرفتم رو شمع

 مگه باشه نامرتب اونجا و باشه جایی کبری همیش مگه .بود برانگیز

 می نگاه هم سقف های گوشه به حتی . باشه عمدی ریختگی بهم  اینکه

 متوجه بیشتر میگشتم بیشتر هرچی ... بود بسته عنکبوت تار کردم

 تو که هست پرت و خرت از پر اینجا اینکه و شدم می زیرزمین بزرگی

 و نیست هم برق که االن برسه چه کرد پیدا چیزی نمیشه هم روشن روز

 شمع چرخوندن با دیگه بار یه داشتم ناامیدانه ... دستمه کوچیک شمع یه

 شانس انگار . میکردم امتحان خاصی چیز دیدن برای شانسمو اطراف به

 در یه کردم پیدا کنه جلب منو نظر که چیزی یه باالخره کرد رو بهم

 به و نبود روش هم فلیق هیچ خوبم شانس از رنگ قرمز چوبی کوچیک

 ترس حس ... میشدم دوال باید اتاق اون به شدن وارد برای شد باز راحتی

 که چیزی اون بود کوچیک اتاق یه ... بود شده ادغام من در کنجکاوی و

 تنها ... بود کارتن تا چند و صندوق گاو ،یه صندلی و میز یه دید میشه

 شمع با و کردم بازش . دبو میز روی دفترچه یه خورد چشمم که موردی



 پارساست خط دست هست که هرچی شدم متوجه ... چیه ببینم کردم سعی

 ریسک موندن زیرزمین توی این از بیشتر پره هاش صفحه اکثر و

 دیگه خودم هم طرفی از بود پارسا اومدن احتمال هرلحظه بود بزرگی

 و رعتس با و باال اومدم سریع ندارشتم رو زیرزمین توی موندن طاقت

 از گوشیم با دفترچه های صفحه از گرفتن عکس به کردم شروع عجله

 همه از باالخره میکردم سکته داشتم برسد پارسا شاید اینکه استرس

 زیر به برگشتم ترس همچنان  و سرعت با و گرفتم عکس ها صفحه

 زمین زیر از اومدن بیرون موقع سرجاش گذاشتم رو دفترچه و زمین

 کشیدم راحت نفس یه و رسوندم باال به سریع خودمو و مبست کامل رو قفل

 گهیم شانس این به که بود فحش دلم تو شد وصل برقا بعدش ساعت نیم

 چک رو دفترچه اون از شده گرفته عکسای کردمو باز گوشیمو دادم می

  اومدم خودم به پارسا صدای با یههو که میکردم

 ... خانوم فرشته سالم •

  سالم س س •

 بیاد که زدم رو منو دکمه سریع بود عکسا اون روی نانهمچ گوشیم

 دقت با هم پارسا نکردم جا به جا رو گو نکنه شک اینکه برای و بیرون

 ؟ شده چیزی ؟ ای سراسیمه چرا گفت و کرد نگاه بهم



 ...بودم ترسیده یکمی بود رفته برقا ...نشده چیزی نه •

 !! بودی کرده روشن شمع که نداره ترس •

 خب آره : گفتم و کردم نگاه بودم گذاشته عسلی میز کنار که که شمعی به

 ... نیاد برق ها حاال حاال نمیکردم فکر ولی ...

 منو گرم آب بلکه نمیشه گرم میکنم هرکاری بدنم بگیرم دوش یه برم من

 میکردم رو خودم سعی همه و بودم حموم وان توی بیاره در وضع این از

 خونه این توی مخفی مکان یه پارسا اینکه از . کنم کنترل خودمو که

 از بعد ... نداشتم خوبی حس و بودم عصبی ... نداشتم خبر من و شدات

 . ببره خوابش پارسا تا موندم منتظر اتاقم توی رفتم حموم

 ... عکسا گالری توی رفتم و برداشتم رو گوشیم بودم کشیده دراز تختم رو

 ... کردم شروع اول عکس با

 حالی در فربه شکمی و سفید ابروانی با ساله پنج و سی وداحد مردی*

 وارد گذره نمی صورتش اصالح آخرین از روزی چند بود مشخص که

 با که حالی در نشست چوبی گرد میز پشت کافه گوشه در و شد کافه

 میزد دید را کافه داخل و اطراف مردم چشمی زیر روشن و هیز چشمان



 خوشایند براش کافه داخل پیانو آرام ایصد .میکرد فکر مهمی مطلب به

 تشخیص شد می بود کرده که ای حوصله بی اخم روی ز را این ... نبود

 میکرد فکر مهمی مطلب به مشخصا ً که درحالی دقیقه چند از بعد ... داد

 مثل ناگهان ولی شد، بود رویش روبه که شکر بسته کردن پاره مشغول

 باز تعجب حالت به را ابروانش اشهب رسید ذهنش به تازه مطلبی اینکه

 . شد خیره بر و دور به محطاتانه و کرد

 صورت با صدا یک تطبیق دنبال به رندانه مرد کافه همهمه درمیان

 فارس آنجا در واضح صورت به که فردی...بود دوروبرش افراد

 مرد برای که نبود ها آن پشت معانی و جمالت این اما . کرد می صحبت

 بود کرده جذب خود به را او چیز هر از بیشتر که چیزی کهبل بود جذاب

 می که بود صدایی تُن و آور رعشه های صحنه برخی تصاویر تداعی

 گذاشت کنار را اولیه احتیاط کرد محرک شدت به و آشنا خاطراتی شنید

 ایستاد داره شکایت پایش رفتن خواب از میکرد وانمود که حالی در و

 نگاهی سرعت به نفوذش با چشمهای با و اندچرخ اطراف به سری ...

 چهره روی بر نگاهش اینکه تا کرد کافه در حاضر افراد تمامی به

 با صحبت مشغول کافه پنجره کنار در که تفاوت بی و قد کوتاه مردی

 ...چرا دانست نمی اما بود نشده برآورده انتظارش ... ماسید بود تلفنش

 روی دوباره و کرد باز هم را هنشپیرا سوم دکمه میکرد پوچی ی خنده



 .کرد شکر شده متالشی بسته با رفتن ور مشغول و نشست اش صندلی

 از اطمینان از پس و ایستاد ، کوتاه مکثی از بعد و صدا شدن قطع با

 در ساله 35 مرموز مرد باره یک به ، رفت میزش سمت به مرد حضور

 که ای معرفی ...کرد خودش معرفی به شروع واقعی جنتلمن یک قامت

 از همه ها حرف . شد تبدیل وطن هم دو دوستانه گپ یک به زود خیلی

 های ناله از تلفیقی ، وطن از خارج ایرانیان حرفهای جنس

 .بود پوچ سیاسی های بحث و روشنفکرانه

 حرف این از فراتر چیزی گذشت می ساله 35 مرد ذهن در چه آن ولی

 را خود که ) خسته جوان ردم صدای تن . بود افتاده پا پیش های

 ( بود کرده معرفی ُکلن معتبر های دانشگاه از یکی در دکترا دانشجوی

 خود اصلی اسم جوان اینکه با . بود جذاب مرد برای هرچیزی از بیش

 ترجیح تعمدا ً ساله 35 مرد اما بود کرده ذکر مستقیا ً ( بود شاهین که ) را

 مرد ظاهرا ً که شد متوجه وقتی هم استاد بزند صدا "استاد" را او داد می

 " تسلیم سر از خنده یک با نیست او اصلی نام بردن بکار به حاضر

 صدا رئیس را ساله 35 مرد بعد به دقیقه آن از گفت ی " رئیس  چشم

 استاد سمت را پرمویش و زمخت دست رئیس مالقات پایان در . زد

 درحالی گرفت را داستا لطیف کمی و مو کم دستان متقابال ً و کرد دراز



 دیده درشون هم مختصری قرمزی اثرات حاال که ) نافذش چشمان با که

 و متعارف نا  کامال ً طور به و زد زل استاد خسته چشمان به ( شد می

 ... کرد وارد استاد دست به دردناکی فشار لحظه چند برای

 دوست با آشنایی از استاد .بود گذشته دو آن دیدار اولین از ماه سه

 کاری کردن رپیدا د روزی شاید که رئیس مثل منتقدی و ثروتمند

 با آشنایی از هم رئیس و بود خوشحال کند کمک او به آبرومندانه

 خوبی حس باشن داشته فراوانی مشترک عالیق میداد احتمال که دکتری

  . داشت

 به کاری مالقات برای رئیس که زمانیکه درست ماه سه گذشت از بعد

 از یکی در بلکه نام گم کافه یک در نه بار این را استاد بود رفته ُکلن

 کت رئیس . کرد دعوت خودش خرج به ُکلن شیک بسیار های رستوران

 پیراهنی و ای سرمه گردنی دستمال همراه به قیمت گران بسیار و شیک

 آن از رئیس فرخورده هم به موهای و بود باز سومش دکمه تا که

 رسید می نظر به تر ساده کامال ً که استاد و ودب پوشیده بود زده بیرون

 نوشیدن با دو هر مالقات ابتدای در داشت تن به ای سرمه معمولی کت

 با آن قبل و میز روی شامپاین گیالس کردن مزه مزه گفت بتوان شاید و

 همه روال طبق ها حرف شکستند را زدن حرف یخ گفتن " سالمتی به"



 اول دفعه از بیشتر آنچه ولی . شد وعشر روز سیاسی مباحث از محافل

 به زندانیان حقوق شدن ضایع سمت به بحث شدن کشیده داشت نمود

 زیر کامال ً که گویی گفت بود خاص طور به سیاسی زندانیان و عام طور

 تر شیرین دلیلی هیچ بدون استاد برای هم و رئیس برای هم بود پوستی

 با گو و گفت میانه . ودب سیاسی مسائل سایر درباره بحث مثال ً از

  . شد داده ادامه شامپاین گیالس تمام تقریبا نوشیدن

 شدن نوشیده منتظر دور راه از انگار که رستوران های خدمت پیش

 هارو گیالس و شدند عمل وارد سرعت به بودند شامپاین گیالس کامل

 رت گرم استاد و رئیس بین گو و گفت . کردند پر اعال شامپاین از دوباره

 اصالعات یکسری دادن برای مانعی استاد که طوری به بود شده

 مهمتر همه از و زندگی مکان ، تولد تاریخ ، بون مجرد مثل شخصی

 . دید نمی رئیس به کافی درآمد با شغلی یافتن برای دلشوره

 دادن دلداری در سعی کلی، عبارات با واقعی جنتلمن یک مثل هم رئیس

 وجود با استاد که گفت او به مستقیم طور به یکبار حتی .کرد می استاد

 ... باشه نداشته هم کارکردن به نیازی حتی اون مثل دوستی داشتن

 .گذاشت رئیس مستی حساب به را آن استاد که ادعایی



 سر به را بریانی مرغ حاوی بزرگ ظرف ها خدمت پیش حال همین در

 دو هر و  . انجامید دقایقی تدارکات سایر و غذا ظرف آوردن آوردند میز

 یک ُکلن در رئیس اقامت آخر های روز در . شدند شام خوردن مشغول

 در نه و کافه در نه اما . کردند مالقات را همدیگر دو آن دیگر بار

 از یکی به متعلق خانه رئیس گفته به . رئیس فعلی خانه در رستوران

 به کاری برای زمان آن در که بود تاجرش دوستان از یکی خانه ها ده

 رفت نمی هم نیویورک به رئیس، گفته به اگه البته . بود رفته نیویورک

  . میداد قرار او اختیار در را خانه این هم باز دوستش

 پله یک خانه داخل .ویکتوریا عصر معماری با آجری دوطبقه ای خانه

 کل ... دوم طبقه سمت به چوبی پله ادامه و رفت می زمین زیر سمت به

 شومینه . بود ای قهوه به مایل قرمز چوب از پوشیده اول طبقه کف

 قدیمی منزل گرمایشی منبع تنها گفت میتوان که ) بزرگی نسبتا ً سنگی

 ... داشت قرار پذیرایی اتاق در ( بود

  کامال ً ها مبل رنگ بود پوشانده رنگی سفید های میله را شومینه دور

 رئیس منزل به استاد ورود با و بود شده هماهنگ پذیرایی پرده رنگ با

 را میز روی گیالسه معمول طبق و برد پذیرایی اتاق به را او راست یک

 اندازه این تا عمرش کل در که نداشت یاد به استاد کرد شراب از پر



 رئیس رسم این ظاهرا ً ولی باشد خورده (الکل کال ً) شامپاین و شراب

 و منزل داخل فضای . بکنه پذیرایی الکی مشروب با میهمانانش از بود

 احساس ( بود افزوده اتاق بودن آمیز اسرار و خالص به که ) داخل نور

 در است اول بار برای که انگار نه انگار داد می رئیس به راحتی و گرما

 تنها گذرد می ها آن آشنایی از ماه سه که فردی با و غریبه فردی منزل

 نسبت همواره استاد زیرا ... نه که دوستی آنها دوستی . است نشسته

 این ماه سه از بعد حاال و ... میکرد حس بیشتری احترام حس رئیس به

 و تابلوها به نگاهش استاد حس این در . بود شده تر عمیق حس

 دیگری از ها تابلو از یکی . خورد لیز منزل داخل عجیب های مجسمه

 از آنها از یکی بودند باهم بازی ورق مشغول سگ تا چند بود تر عجیب

 حسب بر ظاهرا ً ها سگ دیگر بود داده تکیه صندلی به تر آرام همه

 سگ که اتاقی نور ... بودند عصبی یا و مضطرب ، شاد خود های کارت

 همخوانی پذیرایی اتاق نور با شدت به بودند بازی مشغول آنجا در ها

 . داشت

 در و کرد قطع را اش سیاسی بحث استاد کنجکاو چشمان دیدن ب رئیس

 استاد 1903 کولیج کاسیوس به متعلق " شجاعانه بلوف " گفت ادامه

 دیگر تابلو سمت به چشمانش ناخودآگاه و شنید را رئیس توضیحات

 دیگری فاضی در اینبار سگ چند هم با طرف آن تابلو چند . رفت



 : گفت استاد کنجکاوری دیدن با باهم رئیس . بودند بازی ورق مشغول

 سمت به را سرش استاد . بیستم قرن اوایل هستند کولیج اثر همشون

 توضیحات به بنا ظاهرا ً کرد تشکر او از و زد لبخندی چرخاند رئیس

 هنری اشیاء و تابلو آوری جمع به زیادی عالقه صاحبخانه رئیس

 تقریبا که بود دیگری عجیب تابلوی هم رئیس پشت در که چرا داشت

 خنده تابلو سمت به استاد چشم انحراف بود گرفته را رئیس پشت تمام

 همان در و برگشت عقب به خیز نیم حالت همان به . آورد در را رئیس

 مامور) استروفسکی هوگو ویکتور اثر ها جاسوس زندگی گفت حال

 های صورت تابلو در بود رنگی تابلو .امروزی هنرمند (موساد سابق

 تمام صورت . بودند بازی ورق مشغول آمیز اسرار مردهایی و ها زن

 هایی لباس ها مرد. بود شده پوشیده داشتند سر به که هایی کاله با افراد

 به ورق خاکستری و مشکلی شلوار و کت با گویی که داشتند تن به

 استاد برای ها صحنه . بودند نشسته زن یک کنار در یا رو به رو دست

 در داشت دوست گویی بود آورده وجود به را شکلی حریری و نرم لذت

 آرام آرام  اتاق . بود می ها مرد از یکی جای ها صحنه ها آن از یکی

  . شد می آشنا بیشتر استاد برای

 ان در ولی بود نیامده چشمش به اشیا از یک هیچ ورودش بدو در

 به استاد عالقه دیدن با رئیس . بود شده دار معنا برایش شیئی هر لحظه



 بروند خوری نهار اتاق به تا کرد دعوت استاد از و شد بلند هنری آثار

 وجود بودند استاد میل باب که بیشتری چیزهایی اتاق ان در ظاهرا ً

 . داشت

 دراز روی راه یک از عبو و زنان قدم و پذیرفت را رئیس دعوت استاد

 آنچه استاد خوری ناهار چراغ کردن روشن با . رسیدند خوری نهار به

 از نگاهش میکرد نگاه طراف به زده بهت . کرد نمی باور میدید که را

 زنی دادن شکنجه مشغول نفر دو آن در که ) آبرنگ نفیس تابلوی یک

 زن دل به موش تله شبیه آهنی های گیره بستن و کردن داغ طریق از

 تخت به جوان زنی و مرد آن در که ) دیگری شکنجه تابلوی به ( بودند

 شان ی چهره که دیگر مردی و زن توسط هاشان ناخن و شده بسته

 با نفیس های تابلو از بود پر اتاق . لغرید می ( شد می کنده بود پوشیده

 می نظر به استاد ...و خون بریدن شکنجه کردن داغ موضوعات همین

 همچون که چرا بود کرده فراموش را رئیس وجود دقایقی برای رسید

 که هم رئیس . پرید می دیگر تابلوی به تابلویی از زده هیجان کودکی

 وقتی . داشت نظر زیر را استاد حرکات تمام رسید می نظر به راضی

 و ها تابلو تعریف به شروع و رفت استاد کنار به دید مناسب را زمان

 داره زیبایی به رو افراد کشیدن زجر ها تابلو این . کرد جزئیات توضیح



 و زن هست آدم جوره همه که هستش این اینها خوبی . میده نمایش

 !؟؟ بری می لذت . نداره هم مرد

 از که بود کرده فراموش گویی داد تکون تایید سر معطلی بدون استاد

 دیگری تابلوی سمت به و . بود نگذشته بیشتر ماهی سه دو آن آشنایی

 کتاب مودبانه و رسمی حالت به را کشیش دو آن در که تابلویی . رفت

 روی بر را برهنه زنی شدن بسته و بودند ایستاده دست به مقدس

 : گفت خاص وجدی با استاد . میکردند نظاره دوار و خاردار دیواری

 سر رئیس ... کنه توصیف رو زیبارو تصویر این میتونه چی اصال

 تجربه خودت مگر گفت آرام ولی محکم صدایی تُن با و داد تکان تاییدی

 را آن معنای تا بود الزم زمان اما شنید استاد که ای جمله ... کنی اش

 خود ساعت به رئیس آمد در صدا به در زنگ بعد دقایقی . کند درک

 درب سمت به در کردن باز برای بعد و گفت چیزی لب زیر و کرد نگاه

 زیاد احتمال به که رئیس مهمان رفت پذیرایی اتاق به هم استاد رفت

 مقرر ساعت سر . هستند شناس وقت بسیار ها آلمانی و آلمانیست یک

 یک همراه به رئیس که بود خودش افکار در استاد است آمده قرار سر

 زیبایش لخت و بلوند موهای که ) ساله دو و بیست حدودا ً جوانی دختر

 سمت های شانه روی را آن و کرده دسته سلیقه با بسیار ای گونه به را



 نارنجی عریان نیمه تاپ با دختر زیبایی . دید ( بود انداخته راستش

 ... بود شده دوچندان تراشش خوش و کشیده پاهای و رنگش

 ... است تانیا دخترک نام که داد توضیح استاد برای جدی لحنی با رئیس

  . کند نمی صحبت دیگری زبان روسی زبان جز به و است اکراین اهل

 با است داده توضیح را چیز همه کرد می فکر ظاهرا ً که درحالی بعد

 و رسا صدایی با رئیس . کرد حرکت چوبی های پله سمت به دخترک

 اگر گفت استاد به رو پله اولین روی رو پاگذاشتن از قبل رسمی

 در دلشوره ایجاد باعث رئیس حرف این . پایین بیایی تونی می خواستی

 دخترک و رئیس رفتن از دقیقه چند آمد خودش وقتی استاد . شد استاد

 به را خود سرعت به . ندانست جایز را بیشتر تاخیر استاد بود گذشته

 اگر که آمد پیش برایش سوال این ناگهان حین همین در رساند ها پله

 دیگری ی غریبه میهمان چگونه است میهمان خانه این در خود استاد

 برای طبعا ً که ببرد زیرزمین را مهمانش باید چرا و است کرده دعوت را

 درب راست دست با رسید زیرزمین بپاگرد وقتی نشده آماده مهمان یک

 که کوتاه روی راه یک کردن طی از بعد کرد باز را رنگ سفید چوبی

 شده مجزا زیرزمین فضای دیگر از مصنوعی چوبی های دیواره توسط



 رنگی قرمز درب به بود شده روشن ضعیفی سفید نور توسط و بود

 . نداشت را درب کردن باز جرات بار این . رسید

 با رئیس در پشت از فاصله بال . زد در روی به ای ضربه چند دست با

 با . داد ورود اجازه او به (بود نعره به شبیه بیشتر که ) بلند صدای

 به سردی عرق و باخت را خود روحیه کامال ً استاد نعره صدای شنیدن

 را روحش بختک مانند مانندی بی کنجکاوری حس نشست تنش روی

 از . انداخت می گیر متضاد میل دو میان را او بیشتر هرچه و میداد آزار

 به و نداشت را آمیزش اسرار میهمان و رئیس رفتار درک توان طرفی

 پیروز کنجکاوری حس معمول طبق ... میکرد فکر محترمانه فراری

 تصویری ذره ذره در تدریجی کردن باز . کرد باز محتاطانه را درب . شد

 شدنش کامل با که تصویری . داد می قرار دیدگانش مقابل در را هولناک

 توان اینکه بدون . برد می فرو حیرت و بهت را او بیشتر هرچه

 دخترک و کشاند می داخل به اورا مرموز کشیشی باشد داشته پرسشی

 و بود شده کشیده صلیب به خانه مرموز تابلوهای همچون اینجا که

 آماده شکنجه برای را او گویی بود شده آویزان سقف از چنگی توسط

 خودت اگه که گفتم بهت گفت و  کرد استاد به رو رئیس بود کرده

 ای ضربه رئیس حرف این گفتن با . شه می بینهایت لذتش کنی تجربش

 دخترک . کرد وارد دخترک پشت بر داشت دست در که شالقی با محکم



 هشیار دوباره رئیس ی ضربه با بود شدن بسته به متمایل چشمانش که

 با استاد شد می وارد دخترک بدن به معطلی بدون بعدی ضربات . شد

 . کرد می دنبال را رئیس حرکات مبهوت صورتی و خشک کامال ً دهانی

 . پیچید می استاد وجود تمام در دخترک های زجه و ها ناله صدای

 اختیار عنان استاد ریخت می زمین به دخترک پشت از که خونی دیدن با

 به استاد شدن نزدیکتر از رئیس شد نزدیک دخترک به و داد دست از

 کرد باز استاد برای را جا و برداشت عقب به قدم چند شد شادتر دخترک

 های کبودی و ها زخم روی به را انگشتانش خاصی نرمی با استاد .

 . برد می خاصی لذت او ی ناله و دخترک پیچیدن از و کشید می دخترک

 به نگاهی رفت عقب به قدم یک کرد گره مشتی زد دریا به را دل ناگهان

 را دخترک اول ضربه زد دخترک کمر به محکم مشت با انداخت رئیس

 پشت به هم سرم پشت ها ضربه مابقی و سوم و دوم ضربه . کرد شوکه

 .شد بلند بند دهان زیر از دخترک جیغ صدای شد وارد دخترک پهلوی و

 ترس آن استاد  چشمان در دیگر . بود شده سرازیر چشمانش از اشک

 وجود دخترک درد از خاصی لذت بیشتر و نداشت وجود اولیه دلهره و

 کردند شکنجه را دخترک صبح تا رئیس و استاد . بود کرده پر را استاد

 استاد روان اعماق در ناب لذتی کننده تولید دخترک درد که طوری به

 *....رفت فرو ابدی و عمیق خواب به دخترک صبح 9 اینکه تا. بود شده



 نداره فایده گم می هرچی . کن بس میکنم خواهش نزن خدا تورو نزن*

 درد این کنم تحمل نمیتونم دیگه پام کف به میزنه رحمانه بی استاد و

 شدم سرم باالی یکی حضور متوجه کنم تحمل تونم نمی دیگه رو لعنتی

 می داره انگشتام سمت بره می و دستشه تو انبردست یه رئیسه اره

 حس انگشتام روی رو انبردست فلز سردی .حاله سر حسابی و خنده

 !!!نه...نه...نه کردم

 کم کم دیگه هوا بود برده خوابم شدم بیدار خواب از جیغ صدای با بازم

 رو رفتم خوردم آب لیوان یه خونه آشپز تو رفتم د می روشن داشت

 : کردن نگاه به کردم شروع عکسهارو ی ادامه کشیدم دراز کاناپه

 و لی شلوار یه با رئیس صبح ده ساعت حدود همیشه روال طبق*

 ملت پارک دریاچه باالی از بود باز باالش دکمه چهار سه که پیراهنی

 بند خوب دانشگاه یه تو رو استاد دست که وقتی از اومد پایین زنان قدم

 وقت قبل از بیشتر هم رئیس و دیدند می رو همدیگر بیشتر بود کرده

 یه گهگاهی و بود صبح هنوز . بزند سر عالقش مورد پارک به تا داشت

 اینکه تا ... بودن دویدن و ورزش مشغول کن گرم با مرد و زن سری

 می دختره یه دنبال ورزشی غیر لباس با که دید رو مردی دور از رئیس

 اینکه تا . میشدند نزدیکتر استاد به لحظه هر رو به رو از هردو . دوه



 پشت . شد رد رئیس کنار از سرعت با داشت عصبی ی قیافه که دخترک

 در زنان نفس نفس نداشت دویدن رمق دیگه که میانسال مرد سرش

 تا سه دو . بود عرق خیس حسابی و قرمز صورتش . ایستاد استاد کنار

 چند از بعد . نشست نیمکت روی همونجا و داد دخترک به آبدار فحش

 اون پیش هفته چند که میشه متوجه رئیس اینکه علت شدن جویا دقیقه

 هم بدبخت اون و کردن حسابی دزدی اون از دوستش کمک به دختره

 شانس از ولی بندازه گیرشون تا بود کرده کمین پارک تو روزه چند

 مشتاق خیلی رئیس . میکنه فرار دستش از و فهمید زودتر دختره بدش

 پس باشه گفته درست مرد اگه بدونه ماجرا این از بیشتر تا بود شده

 رئیس . لنگه می کار جای یه پس . بود نرفته پلیس سراغ مستقیم چرا

 باشه داشته نیاز کمک که هست درمونده اونقدر مرد که کرد احساس

 که کرد مطرح ای گونه به را کمک برای تعارف و همدردی اظهار پس

 ... کرد تعریف را ماجرا اصل سرناچاری از رئیس برای مرد

 دنبال . بوده روزش چند تنهایی برای مناسب کیس یه دنبال که مرد

 که ساعتی چند کنه تورش بتونه تا بود پارک تو تنها و کس بی دختری

 دختر یه برگرده میشه آماده که همین و کنه پیدا موردی نتونست گذشت

 یه سریع . کرد جلب رو نظرش مدرسه پشتی کوله یه با آرایش بدون

 ... دختره سمت میره و میکشه نقشه



 دخترک سمت به میکنه صحبت موبایل با میکرد وانمود که درحالی

 مانتو روی ریخت رو بود دستش که بستی نصف تنه یه با بعد رفت

 جبران برای و بره اون با تا کرد راضیش بود هرجور باالخره دختره

 توی و کرد معرفی گلی رو خودش دخترک ... بخره مانتو یه براش

 دست ضربات کنن حرکت خواستن که همین . بود کرده سکوت ماشین

 شیشه مرد . آورد خودش به رو گلی و مرد ماشین ی شیشه به نفر یه

 حاال : گفت و کرد گلی به رو که بود دیگه دختره یه آورد پایین رو

 نه گفت هیجان با بود شده پرلبخند که گلی صورت پیچونی می رفیقاتو

 ...جون ناهید

 سه خالصه . داد می گوش مرد حرفهای به فراوان اشتیاق با رئیس

 این و بازی عشق بهانه به که بوده اونجا و مرد خونه به رسیدن تایی

 خالی رو خونه و انداختن پا از رو مرد داشتن همراه که شوکری و حرفا

 چند . میکنه ترک رو مرد رئیس دلداری کمی از بعد . رفتن در و کردن

 . بود موبایل با رفتن ور مشغول پارک نیمکت روی رئیس بعد روز

 بود کرده بپا رئیس دل در غوغایی دخترها اون از مرد اون توضیحات

 رو کثیف بازی یه تو شدن درگیر برای الزم خصوصیات ی همه دخترها

 باالخره میومد حساب به بازی از جزئی ها اون برای صبر پس . داشتن

 زیر بود موبایلش گوشی با وررفتن مشغول رئیس که روزی همون در



 نیمکت سمت به دور از هدف بی که آرایش بدون دختری متوجه چشی

 .کرد وانمود مستاصل را خود رئیس . شد میومد

 و باالگرفت را سرش رسید نیمکت کنار به دخترک که زمانی درست و

 بدون بالفاصله و . کشید آهی بود شده خیره دخترک به که درحالی

 و گرفت سمتش به رو موبایلش شود دخترک العمل عکس منتظر اینکه

 که طوری به رئیس ، دختر شدن تر نزدیک با . خواست کمک ازش

 تغییر با و نگرسیت می او به تمام هیزی با بشه متوجه کامال دخترک

 تا بود نیاز دقیقه چند فقط . کرد او از کردن تعریف به شروع لحن

 و راحت ای طعمه را رئیس بود کرده معرفی گلی را خود که دخترک

 پارک دیگر گوشه در ناهید مخفیگاه سمت به رو اون و و ببینه ساده

 . بکشونه

 نقشه اجرای فکر به ناهید و گلی میرفت پیش خوبی به چیز همه

 طبق . رسیدند خونه به سه هر وقتی . بودند رئیس روی همیشگیشون

 آرایش از بعد و رفتند دستشویی داخل به ناهید و گلی همیشگی روال

 نشست رئیس کنار مبل روی و اومد رئیس سمت به گلی.اومدند بیرون

 . شد نزدیک رئیس به بود کرده پنهان سرش پشت که شوکر با هم ناهید

 درحالی ساله 35 حدودا ً مردی و شد باز هال در لحظه همین تو درست



 مرد دیدن از تنها نه رئیس . شد خونه وارد بود دستش اسلحه که

 . بود ریلکس هم خیلی بلکه نشد متعجب

 داد ناهید و گلی خورد به اسلحه زور به که بیهوشی داروی با رئیس

 رو چیزو همه کرد باز رو چشمانش گلی وقتی .کرد بیهوش هارو اون

 شد متوجه که بماله رو چشماش دستش با کرد سعی دید می تیروتار

 پاهاش و. نداره رو دادنشون تکون توان و شده بسته جایی به دستهاش

 پاش و دست مچ درد روی از . بود شده بسته تخت پایین به محکم هم

 . داره قرار حالت این توی وقته خیلی که بزنه حدس میتونست هم

 مقابل در و شد باز اتاق در که بود حالت این اوی هشیار دقیقه چند

 تو خودش خیال به گلی که میانسالی مرد دخترک زده وحشت چشمان

 بی ناهید : گفت خاص لحنی با . شد نزدیک بهش بود کرده اغفال پارک

 شروع رئیس جمله این شدن تموم از بعد . نمیکرد تعریف ازت خودی

 و میزد فریاد زده وحشت گلی کرد گلی صورت به سیلی چند زدن به

 سر روی آهنی سطلی گلی های فریاد دیدن با رئیس خواست می کمک

 گلی صدای اینطوری بست گلی گردن به رو سطل ی دسته و گذاشت گلی

 .پیچید می خودش مغز توی فقط



 میدونه خوب بکنم اطمینان ناهید به میتونم میدونستم : داد ادامه رئیس

 رو انبردست رئیس جملش شدن تموم از بعد... برامون کنه طور رو کی

 انبر الی را گلی انگشت . رفت گلی پای انگشتای سمت به و برداشت

 را گلی انگشت دستش فشار با و . افتاد لرزه به گلی بدن داد قرار دستی

 همزمان . شد بلند آسمان به گلی جیغ صدای فشار با همزمان شکست

 زیاد تقالی با بندی عایق کامال ً که ای دیگه اتاق توی تر اونور متر چند

 دیگش دست میخواست تا و کنه باز رو دستش یک بود تونسته ناهید

 چرمی کیف یک با استاد و شد باز اتاق در حین همین در کنه باز رو

 پرسید رو ناهید حال مودبانه خیلی و ایستاد ناهید کنار . شد اتاق وارد

 به دادن فحش به  شروع و کرد تف استاد صورت به عصبانیت با ناهید

 و کشید ناهید صورت به دستی احترام و ادب نهایت با استاد . کرد استاد

 باش آروم یکم هستید عصبی انقدر شما که بود نگفته خانوم گلی : گفت

 و رفت میز سمت به و بست دوباره رو ناهید شده باز دست استاد ...

 یه کیف ازتوی . کرد باز رو درش و گذاشت میز روی رو چرمی کیف

 شد لوله سیاه مشمای و رنگ سفید ماده حاوی سرنگ یک بند دهن

 ناهید تن به رو سرنگ و بست ناهید دهان به رو بند دهن . آورد بیرون

 به شمارو که کنم تشکر دوستتون از باید : گفت آرامی به و کرد فرو

 به گرفت بر در رو ناهید تن تمام شدیدی درد ...فروخت مناسبی قیمت



 لوله مشکی مشمای اون استاد بعد ... کرد می مرگ آرزوی که طوری

 های گیره و چاقوها به زده بهت لحظه چند برای ناهید کرد باز رو شده

 برداشت رو ها چاقو از یکی استاد . بود شده خیره مشما داخل جراحی

 ... رفت ناهید سمت به و

 و شد اتاق وارد استاد که بود گلی شکنجه مشغول رئیس بغلی اتاق در

 چیزی اون اشتیاق با بعد و بره بیرون لحظه چند برای که خواست او از

 بعد دقیقه چند کرد تعریف رئیس برای بود دیده ناهید وجود در که رو

 ریخت ناهید صورت روی سرد آب پارچ یه و شد ناهید اتاق وارد رئیس

 میخواستم !! اومد خوشم هستی نترسی دختر : گفت عامیانه لحنی با بعد

 اون در که میشی پیروز یا !! آزادیت برا فرصت یه بدم بهت فرصت یه

 با که رو کاری صورت اون که میخوری شکست یا و پیروزی صورت

 این بار یک که باشه یادت فقط ... میدم انجام باهات میکنم بازنده یه

 خالص رسونده وضع این به تورو که کسی دست از که بهت رو فرصت

 !!آزادی که وقته اون ... بشی

 جلوی بود نشسته گلی کنار درست میز یه پشت رئیس هال داخل

 نبود دنیا این توی انگار که گلی اما . بود میوه ظرف یه هردوشون

 . کرد نمی حرکتی هیچ و بود شده خیره روش روبه به هدف بی و مسخ



 در ناهید شد باز پشتی در داد می ادامه رو بحثش داشت جدی خیلی ولی

 پاورچین ... شد اتاق وارد نکنه تولید صدایی کرد می تالش که حالی

 سیم داشت فاطله گلی با قدم یه درست وقتی شد نزدیک گلی به پاورچین

 زدن هم به چشم یک در و بست خودش دست مچ دور به رو رنگی بی

 کرد طرف دو از کشیدنش به شروع و انداخت گلی گردن دور به رو اون

 انگشتای از دوتا به نگاهش کشید می رو سیم داشت که همونطور .

 شد می باعث کرد می حس که حسابی و حد بی درد و افتاد ناخنش بدون

 میخواست که چیزی تنها ... اما کنه استفاده رو توانش تمام نتونه که

 توان حسی بی داروی توسط که گلی . بود گاه شکنجه این از رفتن

 . بود شده گوشت تیکه یه مثل مقاومتی هیچ بدون نداشت خوردن تکون

 نکنه ماجرا بودن ساختگی متوجه ناهید اینکه برای حال این با ولی

 از گلی صورت رنگ وقتی بود گرفته محکم رو گلی دوست رئیس

 گفت رئیس به تردید با و کرد رها رو سیم ناهید زد تیرگی به سرخی

 مندی رضایت سر از لبخندی با هم رئیس ؟؟ برم ذاری می حاال شد تموم

 ... کن فکر حرفام به اما بری میتونی ... شد تموم : گفت ناهید به

 پارک توی نیمکت روی همیشگی عادت طبق رئیس وقتی بعد هفته یک

 وانمود ... شد خودش به ناهید شدن نزدیک متوجه که بود نشسته ملت

 و نشست رئیس کنار ناهید بعد لحظه چند ولی ندیده رو اون که کرد



 می بلند داشت که حالی در رئیس ... کنم می قبول رو پیشنهادت : گفت

 .اومدی خوش محفل به گفت ، شد

 از مشکی کیف و شلوار و کت دست یه با استاد ها شنبه پنج تمام مثل 

 ی دانشکده به رسیدن برای . شد دانشگاه وارد غربی ظلع آهنی در

 . شد می رد زبان دانشکده روی روبه از باید معمول طبق روانشناسی

 کی نشد متوجه حتی استاد که عادی قدر اون بود عادی خیلی چی همه

 یه از عادی غیر دعوای صدای .رسیده زبان دانشکده روی به رو

 از چیزی . کرد جلب خودش به رو استاد توجه زبان دانشکده گوشه

 دانشکده به استاد شدن نزدیک با دعوا صدای ولی . شد نمی دیده دعوا

 و میکنن دعوا باهم دارن دختر دوتا بود واضح حاال . شد می بیشتر

 در کردن دخالت به عالقه معموال استاد . دن می پسرونه های فحش

 از که وقتی . داد ادامه رو راهش بنابراین پس نداشت رو دعوایی هیچ

 دید دعوا متری چند در رو خودش هو یک کرد عبور دانشکده ساختمان

 استاد .داشت یکی اون به نسبت تری قوی چثه که ها دختر از یکی

 به ای ثانیه چند نگاه همون داد ادامه راهش به و برگردوند رو سرش

 و خشن دختر یه شکنجه ناب حس .داد استاد به خاصی حس دختر

 نظرش به استاد اوصاف این ی همه با ... رهایی برای هاش التماس



 صبح ... نیومد یادش کرد فکر هرچی روز اون آشناست دختر چهره

 بزارن باهم روی پیاده قراره یه تا کرد تلفن بهش جمشید دکتر جمعه

 اومد یادش ... بوده دیده کجا رو دختره این که اومد یادش ناگهان استاد

 توی جوون مرد یه با رو دختره اون دکتر مطب بود رفته که قبل هفته

 استاد با کمی درموردشون دکتر رفتنشون بعد . بود دیده دکتر اتاق

 بود نداده نشون اهمیت دخترک به زیاد استاد روز اون . بود زده حرف

 بهش راجع خواست می دلش دانشگاه تو امروز ماجرای از بعد اما

 دکتر از مستقیم غیر خیلی زدن قدم توی روز همون . بدونه بیشتر

 جوون مرد اون و سهیالست دختره اسم ظاهرا ً .پرسید دربارشون

 نظر از کردن ازدواج باهم قبل سال دو از کمتر که بوده شوهرش مهران

 دوست همدیگرو میکنن ادعا اینکه با .هستند خاص کیس یه اونا دکتر

 هرگز گذشته سال دو طول در ولی بشن جدا هم از نیستن حاضر و دارن

 نگران ذهنشون دیگه مسائل عالوه به دغدغه این . نداشتن خلوت باهم

 خوب کیس یه واقعا که بود شده مطمئن استاد حاال . بود کرده آشفته و

 بهش رو ها اون تا خواست جمشید از زیاد اصرار با .خورده تورش به

 دکتر ... کنه دنبال هارو اون درمانی و روانی کار استاد تا کنه معرفی

 و سهیال پرونده ظهر از بعد همون و کنه می قبول میل کمال با هم

 تا میکشه طول روز شبانه یه ... ده می تحویل استاد به رو مهران



 مهران و سهیال مراجعه اولیه علت . کنه مطالعه رو پرونده تمام استاد

 سرد جنسی ی رابطه" بود گفته دکتر که بود همونطور روانپزشک به

 این اینکه بدونه خواست می استاد که چیزی اما " مهران و سهیال بین

 الزم کار این برای گذاشته رو مخربش تاثیرات حدی چه تا سرد رابطه

 رسید موعود روز باالخره ... بزنه حرف زوج این با نزدیک از که بود

 توضیحات به اول جلسه کردن مراجعه استاد مطب به مهران و سهیال

 بود پرونده توی که چیزایی ی همه که بود دوم جلسه تو ... گذشت کلی

 یکنواختی بیهودگی حس ، جنسی مشکل ... کردن تکرار دوباره رو

 تو که کرد پیشنهاد استاد ... سهیال دائمی کالفگی نتیجه در و چیز همه

 طوری ها قرار بیان مطب به مجزا صورت به کدوم هر سوم جلسه

 که روزی ...بود وقت آخر و مجزا روز دو توی که بود شده تنظیم

 اما هست عصبی و کالفه که بود مشخص کامال ً اومد مطب به سهیال

 ...آورد می  بدست خواست می که رو اطالعاتی باید استاد

 کنم کمک شما به میخوام من که باشید نداشته شک ! ساالری خانم

 به شما خود کمک با باید کنم کمکتون بتونم اینکه برای ...اما

 راحت خیلی شما اینکه اونم داره راه یه فقط این و برسم ناخودآگاهتون

 بدون ترس بدون و کنید بیان رو میرسد ذهنتون به هرچی پرده بدون و

 برمیخوره من به نه یا هست اخالقی زنید می که حرفی کنید فکر اینکه



 درست کم کم ولی سخته اولش بیرون بریزید باید رو چی همه ... نه یا

 خودمون بین شما های حرف تمام بدونید رازهاتون محرم رو من میشه

 ...موند خواهد

 . داد رضایت عالمت سرش دادن تکون با کرد نگاه استاد به سهیال

 چند از بعد و بست رو چشمانش سهیال کرد کمتر رو اتاق نور استاد

 خاطره اولین درمورد زدن حرف . کرد زدن حرف به شروع مکث ثانیه

 رفتن کجاها و دیدن همدیگرو کجا ازاینکه ...مهران با آشناییش

 گهگاهی خاطرات این مرور نظر به گذاشتن ازدواج قرار چطوری

 و شد می مسلط خودش به هربار ولی . کرد می احساساتی رو سهیال

 خودش نتونست که بود اینجا و ازدواج روز به رسید تا . داد می ادامه

 کرد می نفس تنگی احساس که طوری گریه زیر زد و کنه کنترل رو

 از بعد سهیال بیاره براش آب لیوان یه تا که خواست منشیش از استاد

 منشی گرم دستهای بود سرش روی دستاش که همینطوری آب خوردن

 بوی متوجه تازه . میکرد نوازشش آرامش به داشت که کرد حس رو

 . بود شده منشی ریچی نینا تند عطر

 نگاهش با داشت انگار کرد نگاهش و برگشت منشی سمت به وحشتزده

 و آرامش جور یه منشی نگاه اما ؟؟ خبره چه اینجا که پرسید می



 چیزی نیست قرار کسی اینکه حس کرد می القا بهش رو خاطر اطمینان

 فکری یه سریع . بود شده زده بهت منشی حرکت از سهیال ...اما بدونه

 درحال دوربینی اینجا نکنه اینکه از نگرانی .... نگرانی یه زد سرش به

 زد کنار رو منشی سهیال بود که هرچی ... اخاذی فکر یا ... باشه ضبظ

 اتاقش تو سهیال شب رفت بیرون مطب از ای کلمه گفتن بدون و

 می فکر بود کرده تجربه قبل کمی که چیزهایی به داشت و بود خوابیده

 نوازشهای با رو سهیال منشی چون شاید . نزد حرفی هم مهران به کرد

 . بود کرده بیدار وجودش در رو خاص لذتی و بود کرده مسخ استادانش

 دلش فقط سهیال احتماال ً نبود اطمینان عدم و اخاذی از ترس اگر شاید

 سبز چراغ استاد دیگه حاال ... کنه پیدا ادامه ها نوازش این میخواست

 اومد می در درست محاسباتش اگه و بود داده نشون سهیال به رو

 ریخته رو زهرش ناهید استاد نظر به ... برمیگشت دوباره باید سهیال

 سه سهیال و بود درست استاد حدس ...میکرد صبر باید دیگه حاال بود

 اما . گذاشت مطب توی استاد با مالقات قرار و گرفت تماس دیگه روز

 داده رخ خودش و ناهید بین که اتفاقی از حرفی مالقات اون در سهیال

 بقیه که خواست سهیال از ندونستن به تظاهر با استاد . نزد حرفی بود

 بست رو چشماش سهیال ... بده ادامه بعد به عروسی روز از رو ماجرا

 خاطر به رو عروسی روز اتفاقات و تصایر کرد سعی گرفت حس یکم و



 آخر خاطرات اینکه تا داد نمی آزارش چیزی عروسی مراسم از بیاره

 همیشگی نفرت حس همون هم اون سر پشت و اومد یادش عروسی

 تخت توی هردو مهران و بود مونده اون بودن رفته همه شد پیداش

 باعث مهران رفتار برد مهران بغل توی رو خودش سهیال رفتن خواب

 ... خوابه می سهیال به توجه بی مهران بود شده سهیال سرخوردگی

 حس که شبی .عمرش شب ترین درگرم روح بی و سرد شبه یک

 رو سهیال بغض ها خاطره این مرور . کرد بیدار سهیال در رو حقارت

 به ریچی نینا عطر بوی باهم اینکه تا . کرد گریه به شروع و ترکوند

 . کرد می نوازش رو سرش گرم دست یه اون پشت و خورد مشامش

  ... بود شده تسلیم بود اومده خودش به سهیال وقتی اینبار

 فقط تنها نه بارها سهیال گذشت می مالقات قرار اولین از بعد ماه چهار

 طعم ناهید و استاد های زدن شالق با بلکه ناهید کشته کار های دست با

 و داشت کالفگی احساس دیگه نه . بود چشیده رو خاص و ناب لذت یه

 اندازه به ماه چهار این توی سهیال ها این بر عالوه . بود عصبی نه

 مثل هم مهران ... بود کرده پیدا شناخت خودش به نسبت عمرش تمام

 . کنه تجربه داشت احتیاج بهش که رو مرموزی لذت بود تونسته سهیال

 یه بودن گرفته زندگی ادامه به تصمیم استاد های مشاوره از بعد حاال

 یه بود نشسته مطب توی سهیال و مهران با ناهید و استاد وقتی روز



 به ناهید و استاد . شد اتاق وارد جذبه پر چشمهای با سال میان مرد

 از پر نگاه یه با رئیس دادند دست باهاش و ایستادند رئیس احترام

 هارو اون دوی هر رئیس کرد نگاه مهران و سهیال به اقتدار و آرامش

 به" که گفت ها اون به و شکوند رو سکوتش رئیس . بود ترسونده یکم

 " آمدید خوش خانواده محفل

 زدن قدم مشغول استاد و سهیال دانشگاه محوطه توی بعد سال چندین

 بعد و بود گرفته ناشناس یه از ایمیل یه سهیال که بعد روزی چند بودن

 : گفت استاد به رو جذابی و مهم چیز یه خواست می حاال تحقیق کمی از

 است سبزه یکیشون .عاشق دوتا مثل همن با همیشه... بینیشون می

 ؟؟ نه مگه داره ضعفی نقطه یه دنیا این توی هرکس . سفید یکیشون

 بال حاال همین از !!رسوند بهم آسمون از یکی رو دوتا این ضعف نقطه

 محفل برای رو خودتون میبینم تورم توی رو کفتر دوتا اون زدن بال

 ... کنید آماده ارغوان و پریسا

 چطور یعنی کرد گور به زنده اونارو که پارسا ؟؟ نمردن اونا یعنی

 .میشم دیوونه دارم اوناست خاطرات و اعترافات اینا ولی داره امکان

 ....برده خوابم دوباره کی که نفهمیدم که کردم فکر چیزا این به اینقدر



 رو گوشیم صفحه شد می تاریک هوا داشت دیگه شدم بلند که خواب از

 شکه کردم که بازش داده پیام حسین دیدم چنده ساعت ببینم تا کردم نگاه

 سکته فشار همه این از داشتم خدا واااای بود کرده پیدا رو مجید اون شدم

 براچی اصال ً کنه پیداش که نمیخواستم حسین از وقت هیچ کاش میکردم

 با کردم کاری کثافت همه این که منی اصال .بکنه کارو این که گفتم بهش

 بیافته برام هم اتفاقی اگه ولی ... کن کمکم خدایا ببینمش میتونم رویی چه

 کارا چی سال همه این آوردم سرش بالیی چه که بدونم باید ببینمش باید

 که کردم خواهش ازش و زدم زنگ وحیده به و برداشتم گوشیم پس کرده

 با شدن رو به رو سخته خیلی تنهایی که دونستم می چون بیاد همراهم

 کردن قطع از بعد فاصله بال ...کردم لگدمال رو پاکش عشق که کسی

 برم وحیده با میخوام روزی چند که گفتم بهش و پارسا به زدم زنگ تلفن

 کوچیک دستی ساک یه سریع پس . بشه عوض هوام و حال تا مسافرت

 اونجا از زود صبح تا وحیده خونه رفتم بیرون زدم خونه از و کردم جمع

 نحوه از زیادی استرس هم داشتم رو مجید دیدن شوق خیلی هم بیافتیم راه

 افتادیم راه زود صبح . نبرد خوابم صبح تا .... داشتم خودم با برخوردش

 راننده وحیده بوران و برف جاها بعضی و بود بارندگی مسیر کل .

 از سردتر خیلی یقینا ً رفتیم می که جایی ... نداشتیم مشکلی و بود مسلطی

 . بزنه رو مجید رد بود شده موفق حسین که جایی ... کردستان بود تهران



 کردستان محروم های شهرستان از یکی تو افتاده دور روستای یک

 صعب های مکان برای پل ساختن مشغول داوطلب گروه یک که جایی

 چه و رفته کجاها و بوده گروه این با کی از مجید نمیدونم ... بودن العبور

 حسین ... بودم شده مطمئن جاش از حداقل اما گذرونده رو روزگاری

 به جا ممکنه لحظه هر و هستن حرکت حال در همیشه که بود کرده تاکید

 دست برای فرصتی همین برای پس ... بشه غیب دوباره مجید و بشن جا

 که گفتم وحیده به ...کنیم گمش دوباره بود ممکن ... نبود کردن دست

 که بود شب سر ... نپرسید بیشتر دیگه ببینم رو قدیمی دوست یک قراره

 چقدر که بود مشخص کامال و کوچیک شهر یه . شدیم شهر وارد

 تنمون زخیم پالتو جفتمون که شد باعث سرد شدت به هوای ... محرومه

 یه ... مارکت سوپر یه داخل رفتم من و داشت نگه جا یه وحیده . کنیم

  ....کرد می نگاه تعجب با منو بود تنش محلی لباس که مسن آقای

 ؟؟ شهره کجای هتل بگید میشه ببخشید . سالم •

 شما شاید نداره بیشتر خونه مسافر یه شهر این . دخترم سالم •

 !! نیاد خوشتون

 مشخص شدم ظاهرم و تیپ به نگاهش متوجه میزد حرف کردی لهجه با

 ... اومدم کجا از بود فهمیده که بود



 ...نیست ای چاره نیاد چه بیاد خوشمون چه آقا نیست مهم •

 مسافر همون به رفتیم ... ماشین توی برگشتم و گرفتم رو آدرس ازش

 لهجه با اونم و بود خانم یه مسئولش بودیم گرفته رو آدرسش که ای خونه

  ... داد بهمون تخته دو اتاق یه و کرد بازجوییمون کمی کردی

 به آوردنش خاطر به کردم خواهی معذرت وحیده از شدیم که اتاق وارد

 اما .اتاق کردن گرم برای بود اتاق گوشه نفتی بخاری یه جایی همچین

 بچسبونیم هم به هارو تخت شدیم مجبور رو اتاق کرد نمی گرم زیاد چون

 . شدیم می تر گرم اینجوری چون بخوابیم هم کنار و

 .برد خوابمون شدیم گرم یکمی و کردیم بغلم همو که دقیقه چند از بعد

 و بود گشنمون حسابی . شدیم بیدار خواب از زیاد سرمای خاطر به صبح

 که گفتیم اونجا مسئول به .بود مرغ تخم و ملی پنیر اونجا صبحانه تنها

 آدرسی صبحونه خوردن از بعد بیاره و کنه نیمرو برامون مرغ تخم دوتا

 و کرد تنگ چشاشو کمی دادم نشون خانومه به رو بود داده بهم حسین که

 ...کرد نگاهش دقت با

  برین نمیتونین خودتون سخته خیلی اینجا به رفتن •



 رفت میشه چطور بگید میشه برگردیم که نیومدیم راه همه این •

 ؟؟ اونجا

 به و زد زنگ یکی به . تلفن گوشی سمت رفت و کشید عمیق نفس یه

 رو پسرش که گفت و کرد ما به رو بعدشم . گفت بهش چیزایی یه کردی

 حسابی . نوجوون پسره یه ... آدرس اون به ببره مارو که کرده راضی

 . کشید می خجالت و بود معذب هست خانوم دوتا با ماشین توی اینکه از

 یه . شد انداز دست از پر و تر کیفیت بی جاده رفتیم جلوتر هرچی

 و داریم نگه باید که گفت پسره جایی یه باالخره . بود خاکی جاهایی

 ... نه یا کنیم اعتماد بهش که بودیم مردد وحیده و من ... بریم پیاده بقیشو

 هم ماشین جای و نداره خطری و امنه اینجا نباشید نگران گفت بهمون

 ما چون و رفتن راه کردیم شروع ... نیست روی پیاده بیشتر دقیقه ده امنه

 که روستایی به رسیدیم دقیقه بیست از بعد رفتیم می پسره از تر آروم

 که بدیم پول بهش خواستیم و کردیم تشکر پسره از . بود آدرس توی

 تا چند به و شدیم روستا وارد... برگشت و گرفت راهشو و نگرفت اصال ً

 زبون و بزنن حرف فارسی نبودن بلد اصال که رسیدیم پیرزن و پیرمرد

 بود بلد فارسی که جوون حدودا ً آقایی یه باالخره فهمیدیم نمی رو هم

 می که گفت خوشحالی با .دادم رو مجید و گروه اون نشونی بهش و رسید

 اون به برد مارو دقیقا ... دنبالش بریم که خواست ازمون و شناستشون



 زندگی مدرسه توی اتاق یه تو گفت ... بود مدرسه یه که روستا سمت

 داده نشونمون که اتاقی در و شدم مدرسه حیاط وارد استرس با . میکنن

 نیست اینجا بومی بود مشخص اش لهجه از که جوون پسر یه ... زدم رو

  ... کرد باز رو در

 ؟؟ داشتم کار مجید با ببخشید سالم •

 ... نمیشه پیداش ظهر تا مجید : گفت و کرد نگاه بهمون تعجب با کمی

 ... پروژه سر رفتن

 ... بیاد تا میمونیم منتظر خب •

 ها بچه به دارم من تو بیاین وایستاد نمیشه که سرما این تو •

 ... بیاد مجید تا بشینین گوشه یه هم شما ... دم می درس

 اعتماد همه به که االن تا گفت وحیده ؟؟ کنیم چیکار که گفتم وحیده به

 ... روش اینم کردیم

 شد بیشتر تعجبش وحیده حرف از پسره اتاق داخل رفت رو گفت رو این

 وسایل با اتاق یه ... اتاق توی رفتم وحیده سر پشت منم . نگفت هیچی اما

 کتاب و بودن نشسته بچه پسر و دختر تا سه ضروری صرفا ً و ساده



 یه و کردیم سالم بهشون ماهم . کردن سالم مودب خیلی بود جلوشون

 خونه مسافر توی بخاری مثل اما بود نفتی هم اینجا بخاری نشستیم گوشه

 ... دادن رو درس ادامه کرد شروع پسره . داد نمی بو

 من نگاه متوجه بود قشنگی آبی چشمای با بچه دختر یه شاگردا از یکی

 از حواسش کامال ً . شد سرخ خجالت از نازش و سفید صورت و شد

 نگاه یه باالخره . میکرد نگاه من به چشمی زیر همش و شد خارج درس

 کهنه محلی لباس اون به لبخند این چقدر زد قشنگ لبخند یه و کرد کامل

 صدای با که بودم دخترک بحر تو حسابی و بود واقعی و دلنشین . میومد

 ... اومدم خودم به وحیده

 !!؟؟ کیه مجید •

 جای نتونم و باشه کرده طلسم منو انگار بود دخترک به همچنان نگاهم

 : گفتم وحیده به حالت همون به کنم نگاه رو دیگه

 باشم من اومدنش اینجا باعث کنم فک که ای دیوونه یه •

 حتما ... نه که احتماال ... منم باشه داشته که بدبختی هرچی باعث احتماال

 ... هستم من

 ؟؟ بگی بهش چی ببینیش میخوای •



 ...نمیدونم هنوز ... نمیدونم •

 آقا . بود دخترک به آخر لحظه تا من نگاه رفتن و شد تموم ها بچه درس

 راحت اینکه برای بعد گذاشت جلمون و کرد درست چایی برامون معلم

 داشتم دوست و گرفت خوابم چرا نمیدونم ... بیرون رفت اتاق از باشیم

 کردم می راحتی احساس انقدر اتاق این توی چرا نمیدونم اصال ً بخوابم

 خیلی کردم مچاله رو خودم و کشیدم دراز بخاری جلوی نمد روی رفتم

  : گفت که شدم بیدار خواب از وحیده صدای با ... برد خوابم زود

 ... اومدن کنم فک میاد ماشین صدای پاشو فرشته ... فرشته •

 نشستم سریع و پریدم خواب از ... بود انتها بی ی دره به سقوط مثل

 سرگیجه احساس و نبود خوب حالم ... کردم عرق کلی که شدم متوجه

 تنم پالتو اینکه بدون و پاشدم . بیام خودم به که کشید طول دقیقه یک داشتم

 حیاط گوشه یه رفت شد حیاط وارد بود نیسان یه ... در سمت به رفتم کنم

 پایین اومدن و بودن نیسان پشت پسر تا 3 . داشت نگه و مدرسه

 خالی مشغول میکردن نگام تعجب با میشدن من متوجه که هرکدومشون

 و کرد باز رو شاگرد سمت ماشین در دیگه نفر یه ... شدن وسایل کردن

 اینکه تا ماشین سمت به برداشتم قدم چند . نبود مجید اینم ... شد پیاده

 ترس و استرس وجودمو ی همه حاال شد باز راننده سمت در باالخره



 غلطی چه اینجا دقیقا که میکردم سوال خودم از داشتم حاال . بود گرفته

 از میزد بیشتر سنش از سال چند ظاهرش قطعا که مرد یه !! میکنم

 و خشن صورت همون بود سرش محلی پشمی کاله یه شد پیاده ماشین

 چند آورد می در هاشو دستکش داشت ... تر مردونه خیلی خیلی اما جدی

 متعجب میکردم من که کاری از همشون سمتش به برداشتم دیگه قدم

 اینکه تا برمیداشتم قدم سمتش به همینجور میکردن نگاه منو و بودن

 حرکت بی مجسمه یه مثل دید منو باال آورد سرشو ... وایسادم باالخره

 بود تابلو وضعیت این اینقدر ... میزد حرفی نه و میزد پلک نه ... موند

 یه فقط این که فهمیدن شاید حتی یا ... میشناسیم ماهمو فهمیدن همه که

  ... نداشتم نریختن اشک برای انرژی هیچ نیست معمولی شناختن

 همون مثل لرزوند می رو دلم صورتش . بود نشده عوض خیلی مجید

 اما . نبودن پاک هم ها اونقدر که پاکی و بیگناهی های سال مثل ... سالها

 موندن پاک و بودن پاک برای تالش مظهر . بود تالش مظهر برام مجید

 پارسا با . میکرد فرق پارسا با آسمون تا زمین داشتم االن که احساسی  .

 صاحبش وقتی داره سگ یه که کنترلی خبیثانه کنترل یه داشتم کنترل

 یه مثل . بود محض رهایی ... مجید با اما میکنه شل کمی رو قالده طناب

 مجید ... آزاده ... بره میتونه ... بپره میتونه که قوی های بال با فرشته



 تو مدتهاست و بری و بمیری میخوای که وقتایی مثل ... محضه آزادی

 شده بخشیده حدودی تا گناهات که میکنی احساس و بودی بیماری بستر

 به ... کرد خوش رو دلم مجید دیدن اما ... واهیه امید یه فقط شایدم ...

 ... تزکیه به بخشش

 ... شدن سرازیر هام گونه به که بود اشک قطرات و افتاد لرزش به سرم

 بالیی چه که میکردم فکر و بود تصورم تو که چیزایی اون ی همه چون

 جلوی رو مردی ... دیدم می خودم چشم با داشتم رو آوردم مجید سر

 ... نمیخوره جوون یک به اصال که شده شکسته اینقدر که دیدم می خودم

 بازو پشت از که شدم وحیده متوجه شدیم خیره هم به دقیقه چند دونم نمی

  ... گرفت رو هام

  ... میزنی یخ اینجا فرشته تو بریم بیا •

 نمد روی نشوند و برد منو اتاق سمت به برگردوند بازور منو حدودا ً

 چقدر نمیدونم بیرون رفت و برداشت رو پالتوش خودش بخاری جلوی

 بخاری به کردن نگاه به جوری شنیدم درو شدن باز صدای اما گذشت

 و کتری و بخاری کنار اومد .. کیه که کنم نگاه برنگشتم که شدم طلسم

 ... جلومه چایی یه دیدم بعدش و برداشت رو قوری



 چایی این . نخوردی اما ریخته برات چایی گفت (معلم)مهدی •

 ... بشی گرم تا بخور محلیه

 سرم رختخوابشون بغچه رو نشست اتاق گوشه رفت شدم متوجه

  شدیم خیره بهم دوباره ... چرخید سمتش به ناخواسته

 نخوری اینو اومدی سرما تو راه همه این فرشته بخور •

 ... میشی مریض

 دلم تو ... ریختم می اشک بیشتری شدت با و افتاد لرزش به سرم دوباره

 تا بزن اینقدر بیا بزن منو بیا . این غیر میزدی ای دیگه حرف کاش گفتم

 چایی این بگی اینکه نه عوضی کن اجرا بارم در رو عدالت بیا . بمیرم

 اون مثل هنوز ؟؟ نگرانمی هم هنوز یعنی نشی مریض تا بخور رو

 لرزون دستای با ؟؟ میریزی چایی بازم میریختی چایی برام که روزایی

 ... شد سیاه چی همه که ببرم لبام نزدیک که اومدم ... برداشتم رو چایی

 سختی به چهرشو و بود پاش رو سرم اومدم هوش به وحیده صدای با

  ... شدم می متوجه حدودا ً صداشو اما ببینم میتونستم

 هوش به داره نباشین نگران نیست خاصی چیز افتاده فشارش •

 ... میاد



 اومدم و شد بهتر کمی حالم خوردنش بعد که که داد قند آب لیوان یه بهم

 مجید بودن سرم باالی نگران های نگاه با همشون نذاشت وحیده که بشینم

 : گفتم و کردم نگاه بهش . بود من به همه از تر نزدیک و وحیده کنار

 . نیست مرگیم هیچ ... الکی دردسر ، دردسرم همیشه من •

 فرقی هیچ نزن حرف ها بچه مثل دختر دیگه شدی بزرگ •

 ... نکردی

 ...بود عمرم ناهار بهترین بگم میتونم و خوردیم حاضری ناهار یه

 سختی شرایط همچین یه تو میخوندن آواز و میزدن مجید دوستای

 هم رو وحیده منو حتی . داشتن روحیه هم قدر این و بودن شده داوطلب

 مجید از . بود شده بهتر خیلی حالم ناهار از بعد کردن خندیدن به وادار

 بیرون رفتیم هم با و کردم تنم پالتومو بزنیم قدم و بیرون بریم ک خواستم

 به چسبیده که کوهستان سمت به برد منو و شدیم خارج مدرسه حیاط از .

 شروع من ... بود کوهستان دل تو روستا این خود شایدم یا بود روستا

  زدن حرف به کردم

 غیبت هو یه ؟؟ بودی کجا سال همه این کنی تعریف نمیخوای •

  ...زد



 ؟؟ زد غیبم اول من مطمئنی •

  باشی متنفر ازم داری حق •

 تصمیم و میدی نظر و میکنی فکر دیگران جای هنوزم •

 ؟ میگیری

 ؟ کردم چیکار و بودم کجا ساال این بپرسی ازم نمیخوای •

 ؟؟ بزنیم حرف سال چند این درمورد اصال چیه نظرت •

 دیگه ... دیدمت که خوشحالم خیلی ... بگی تو هرچی ... باشه •

  نداشتم کردنت پیدا به امیدی

 ... دیدنت از خوشحالم ... اما ... شدم غافلگیر حسابی منم •

 یه بینمون فقط و بودیم باهم بیرون دوست تا دو مثل ساعت دو به نزدیک

 صحبتی گذشته از اون نه برگشتیم باالخره ... شد بدل و رد ساده مکالمه

 می اما بشه ها گذشته از صحبت نداشت دوست وضوح به . من نه و کرد

 خدافظی موقع ... رفته فکر تو چقدر که که بخونم چشماش تو تونستم

 نداره گوشی اصال ً که شدم متوجه که بگیرم تماس شماره ازش خواستم

 در باهام داشت دوست اگه که گفتم بهش و دادم بهش خودمو شماره ...



 با نمیدونم .بود مجید ذکرم و فکر همه  برگشت مسیر تو ... باشه تماس

 کردم بدتر روزشو و حال یعنی ... کردم درست براش حالی چه کارم این

 مجید همون هنوز ظاهر در حداقل و نداد نشون بهم بود هرچی ؟؟

 ... بود گذشته مهربون

 ژینوس با ... خوابیدم کامل روز یک حدودا ً تهران به رسیدن از بعد

 ، بود ناشناس شماره ... خورد زنگ گوشیم که برمیگشتم خرید از داشتم

 جواب باالخره جدی لحن با . خورد زنگ بار چندین . کردم تماس رد

 : دادم

 ...بله •

 ؟؟ خانوم فرشته •

 ؟؟ شما ، خودمم بله •

 دستگاه طریق از انگار . زن یا بود مرد نبود معلوم خط پشت صدای

 و انداخت می گروگانگیری های فیلم این یاد منو . باشه شده دستکاری

  . بترسم شدت به شد می باعث



 البته ... گردم می شما دنبال هاست مدت که هستم همونی من •

 تماس باهاتون که بود وقتش باالخره و کردم پیدا رو شما که وقته خیلی

 ... بگیرم

 کارم سر که میخواست یکی شاید اما شدم می ترک زهره داشتم واقعا

 . بذاره

 میدادم نشون باید ، کنه اذیت و بریزه کرم میخواد و حتما آشناست طرف

 : نمیترسم ازش که

 کار چی ... بعد مرحله برو کردی پیدا منو که حاال ! آفرین •

 ؟؟ میگردی دنبالم داری که هستی کی اصال ً ؟؟ االن کنم

 از باید رو سوال این کنم فکر هستم کی من که نیست مهم فعال •

 بپرسی ای دیگه شخص

 بزن حرف آدم مثل یا ندارم بازیارو مسخره حوصله من ببین  •

 ... میکنم بالکت و میکنم قطع یا



 می ... بشناسید رو پارسا باید بشناسید منو که این از قبل شما •

 پی من های حرف صحت به قراره حرفا این از تر سریع خیلی دونم

 ... باشه نشده دیر خیلی وارم امید اما ... ببری

 ؟؟ هستین کی شما اصال •

 خیلی فقط ... دوستشه نگرانه که دوستم یه کنید فکر شما •

 خودتون مراقب ... هستم تماستون منتظر صبرانه بی ... باشید مراقب

 ... باشید

 ... دیوونه بابا برو •

 گفتم ژینوس به رو ... کردم بالک شمارشو جا در و کردم قطع رو گوشی

 خوره مثل یارو حرفای خواب موقع شب چرا نمیدونم اما ... بود مزاحم

 چه . بود شده عوض دستگاه با که صداش مخصوصا ... افتاد جونم به

 تالشم علیرغم که بود محکم و جدی اینقدر ؟ بکنه کارو این داشت دلیلی

 یعنی ... کردم می فکرشو که بود اونی از بیشتر من رو حرفاش تاثیر

 پارسا با که بود پارسا آشناهای از یکی حتما ً !؟ بشناسم رو پارسا باید چی

 همچین پارسا با که یعنی . بودم تنها ... داره چیزی حسابی خرده یه



 وحشت گوشیم صدای با ؟؟ بریزه هم به زندگیشو بخواد که داره دشمنی

 : بود دیگه ناشناس شماره یه پریدم جام از زده

 ؟ بله •

 : شده دستکاری صدای همون بازم

 فقط من ... فرشته کردی بالک منو نکردی درستی کار •

 تو کردن پیدا من برای ...کن جمع خیلی حواستو کنم کمکت میخواستم

 حواستو گانه بچه های لجبازی جای به میکنم پیشنهاد اما ... نداره کاری

 ... کنی جمع

This is an unjustified fighting fight club… be careful  

 اینگلیسی کلمات چون . بود شده سیخ تنم موهای کرد قطع رو گوشی

 میتونست کی این خدایا ... شدن ادا فارسی ی لهجه کوچیکترین بدون

 حرف انگلیسی لهجه از اما ؟ دانشگاهه های بچه از یکی نکنه ؟ باشه

 اینجا نه گرفته یاد خارج تو رو انگلیسی هست کی هر زدم حدس زدنش

 به کردن فکر و حیاط تو زدن قدم بود شده کارم تمام روز چند  ...

 فراوونه توش کسخل و ایرانه اینجا اینکه در . ناشناس اون حرفهای

 ... داشتم مزاحم نفر هزار باالی بشمارم بخوام اگه حاال تا . نیست شکی



 و بده زحمت خودش به و کنه پیشروی همه این بخواد یکیشون اینکه اما

 مزاحم یه نمیتونه این میگفت من ششم حس !!... نه کنه عوض صداشو

 و لحن اینقدر ... نیست مسخرگی و شوخی فقط هم قصدش و باشه

 جمله بود کنجکاوکرده هم بود ترسونده منو هم که بود محکم کالمش

 مغزم تو مدام تکراره رو که نوار یه مثل گفت انگلیسی به که آخرش

 ... است مبارزه باشگاه یک در نابرابر ی مبارزه یک این*. میشد تکرار

 نه .. اما ؟؟ مجیده نکنه ؟؟ باشه داشته میتونه معنی چه این باش مراقب

 پیداش من که این از بعد کسخله مگه گشته می منم دنبال مجید اگه حتی

 من به داره که کیه اون اصال ً ؟ بکنه من به تلفنی همچین بیادو کردم

 پارسا طرف از باشه آزمایش یه شایدم ؟ است تله یه نکنه ؟ میده اخطار

 من به خودش راجع بخواد که است دیوونه مگه باشه پارسا اگه اما ؟؟

 ... دیگه احتماالی خیلی و ؟؟ محفله و سهیال به مربوط نکنه ؟ بده اخطار

 ... مجهول احتماالی از بود پر که داشتم نشیبی و پرفراز زندگی اینقدر

 ... میترکه مغزم داره کنم می حس ها موقع بعضی که طوری

 از اما ... ندارم اعتماد بهش چون بگیرم تماس ناشناس اون با نمیخوام

 هیچی که میکنم حس وقتا گاهی بگیرم نادیده حرفاشو نمیتونم هم طرفی

 کرد تاکید ... تنهام من که هستش این میدونم که چیزی تنها ... دونم نمی

 ازش چقدر ؟؟ شناسم می رو پارسا چقدر من واقعا ً بشناسم رو پارسا که



 پارسام اسیر من اینکه نه مگه ؟؟ هستم کاراش جریان در چقدر ؟؟ میدونم

 و پیچیدگی معتاد منو چنان . آورده در خودش اسارت به رو روحم و

 حاال ... ندارم ازش کندن دل برای شانسی هیچ که کرده خودش ابهامات

 واقعا تو پارسا بگم بهش و برم همینجوری که نمیتونم ؟؟ کنم چیکار باید

 برای ... بشناسمت من تا بگو ؟؟ هستی موجودی چه ؟؟دقیقا ً هستی کی

 به رو خونه بتونم باهاش که بود داده بهم که ای نامه وکالت باید اول قدم

 توی اومد مورد این چرا دونم نمی کردم می قطعیش رو کنم خودم نام

 ... باشه همین کار بهترین افکار و شرایط این با نظرم به ولی ذهنم

 زیر در جلوی خودمو که میکردم فکر و میرفتم راه داشتم که همینطور

 فکر داشتم ... بود دستم تو بودم کرده بازش بار یه که قفلی و دیدم زمین

 طوری و قبل دفعه مثل اونم ؟؟ کنم بازش میتونم چطور ایندفعه میکردم

 میتونه زمین زیر این دختر کن فکر ... فرشته کن فکر ... نفهمه کسی که

 کس هیچ خودت غیر هنوز چون ... باشه پارسا دنیای به تو ورود کلید

 و درد توی فقط نمیدونه گذاشتی زیرزمین توی پاتو بار یه اینکه درباره

 داخل رفتم ...بس و کردی تعریف رو زمین زیر جریان کویر برای دالت

 هنوز همیشه مثل . اومد کبری که بودم کردن فکر مشغول همچنان

 نگاهش داشتم و بود نشسته کاناپه به رو .شد کارکردن مشغول نیومده

 قبلی نقشه تکرار ؟؟ برسم کلید اون به بازم میتونم چطوری میکردم



 به که برداشتم گوشیو ... بیرون زدم و پوشیدم لباس و باال رفتم ...اشتباهه

 یه . برم تنهایی که دادم ترجیح و شدم پشیمون ولی بزنم زنگ وحیده

 رفتم خونه دفتر یه به سر یه اول باشه اختیار در تا گرفتم دربست تاکسی

 تر سریع کارا که دادم اضافه پول یکمیم بدم انجام رو سند انتقال کارای تا

 بهم آخرش امضای واسه کرد تمام رو کار مراحل که شد قرار بشه انجام

 و تر راحت خیال با حاال شد راحت خونم بابت از خیال . بزنه زنگ

  . کنم فکر پارسا به میتونستم بیشتر تمرکز

 که سازی کلید اولین به چشمم بود ها مغازه به حواسم ی همه مسیر تو

 بهم بود اخم پیرمرد یه شدم مغازه وارد . داره نگه گفتم راننده به افتاد

 : گفتم و کردم من و من یکم . چیه کارم که گفت

 رو کلیدش برام و بیای میخوام ندارم کلیدشو که هست قفل یه •

 ... بسازی

 ... میکنم بازش برات میام کردی گم رو کلید اگه •

 ... بسازین رو کلیدش فقط و باشه قفل همون میخوام نه •

 ... بفرما خانوم نیستیم اینکاره ما : گفت و شد بیشتر اخمش •



 دنیای تو میومد حساب به غیرقانونی مورد یه این و بود درست حدسم

 برخورد مشابه رفتم می کلیدسازی هر و چرخیدم غروب تا کلیدسازا

 عادی شما کار خانوم گفت یکیشون حتی میکردن رو پیرمرد همون

 شده کنجکاو حسابی هم تاکسی راننده  ... میزنی مشکوک داری نیست

 نذاشتم که کنه فضولی اومد میرم چی برای کلیدسازی همه این من که بود

 داشت هوا دیگه .نزن زیادی حرف و بگیر پولتو تو که رسوندم بهش

 بودم شده خراب شهر این ی آواره تر دراز پا از دست من شد می تاریک

 از بزنه در ترافیکارو از بعضی اینکه برای راننده برگشت مسیر تو ...

 که شدیم می رد داشتیم باریک کوچه یه از رفت می ها کوچه پس کوچه

 از شدم بود کوچه رفتگی فرو تو که کوچیک سازی کلید یک به چشمم

 یه . کثیف و هم بر هم در و کوچیک مغازه یه داره نگه که خواستم راننده

 زدنش حرف مدل هم و تیپش که فرفری موهای با ساله سی حدودا ً مرد

 . کرد سالم بهم . بود میدون چاله التای این شبیه

 جریان در که بگم خودم میخوام که کاری دادن توضیح قبل گرفتم تصمیم

 . هستم بودنش عادی غیر

 ... خدمتیم در آبجی بفرما •

 ... بدین انجام برام میخوام معمول غیر کار یه •



  ؟؟ غیرمعمول چی چعنی آبجی؟؟؟ کاری چه •

 کلیدش بشه مشخص و بفمه کسی اینکه بدون میخوام ، قفل یه •

  . باشم داشته رو

 و نشست خاصی لبخند یه صورتش رو و ریشش ته به کشید رو دستش

 : گفت

 غیر ، میگی شما که اونجور ، آبجی نیست عادی غیر این •

 داشته رو کلیدش میخوای که آبجی نیستی قفل اون صاحب چون . قانونیه

 ...باشی

 اون صاحب من که هستش ای خونه تو درست قفل اون اتفاقا •

 . ام خونه

 واقعا اگه . روزگارم ختم خودم من ... مارو نپیچون آبجی •

 کلید ازش نمیگفتی کن بازش بیا میگفتی اولش همون بود اینجوری

 . هستش نو قفل خرید از بیشتر قفل برای کلید ساختن اجرت . میخوام

 شد هرچقدر و نیست مهم پولش ؟؟ نه یا میدی انجامش حاال •

 . بهت میدم



 . کرد کاریش یه شد شاید بگو ، آبجی چیه قفل این جریان حاال •

 انجامش بگو کالم یک کنم تعریف قصه برات نیومدم من •

 ؟ نه یا میدی

 جای صد . نمیاد بر دستم از کاری چیه جریان ندونم تا منم •

 .نمیزنن حرف باهات همینقدر بری هم دیگه

 رفتم جا همه این میگفت راست ولی . میشدم کالفه داشتم مکالمه این از

 راه باهاش باید همینه فقط باشه امیدی اگه نزدن حرف باهام هم همینقدر

 . بیام

 توی برم میخوام شوهرمه دست کلیدش که زمین زیر قفل •

 قضاوتش شم مطمئن اینکه قبل نمیخوام بشه متوجه اینکه بدون زیرزمین

 ... کنم

 مدرک دنبال تو اون !! میانته خیانت جریان پس ...اوه ...اوه •

 ... میگردی

 راحت خیالت نیست مهم برام اصال پولش میگم بازم دقیقا ً آره •

 ... میدم قول ... میمونه خودمون بین فقط شما کار این



 . میرکد آنالیز مغزش تو منو حرفای داشت ... فکر تو رفت حسابی

  گفتم که کشید می صورتش رو دستشو داشت همچنان

 مطمئنم ... بشه باز میخوام اونم ... هست هم گاوصندوق یه •

  توئه اون کرده خیانت شوهرم میکنه ثابت که مدرک هرچی که

 سنگینی این از . شد خیره بهم بیشتری دقت با و کرد تر تنگ چشاشو

 بهتری ی گزینه چون بودم مجبور همچنان اما نیومد خوشم نگاهش

 . نداشتم

 شر ... شده خطری دیگه خیلی میخوای که اینی آبجی ببین •

 ...خودت جون برامون میشه

 .... میدم بهت بشه هرچقدر پولشم ... کن اعتماد بهم که گفتم •

 کارو این که شده وسوسه و درگیره خودش با حسابی که بود مشخص

 ... بشه درسر براش شاید که بود شده مردد طرفی از اما کنه قبول

 ... براش نمیشه دردسر که دادم اطمینان بهش و کردم تاکید دیگه بار چند

 : گفت کردن من و من کلی از بعد باالخره



 من کار گاوصندوق اما نیست مشکلی و خودمه کار قفل •

 ... باالست نرخش اما کنه کاری برات میتونه که میشناسم رو یکی نیست

 ... بشه راضی نکنم فکر نکنه صحبت خودتم با تا

 ... میذاریم قرار جا یه باهم فردا بده شمارتو اوکی •

 بیان دوستش اون با فردا شد قرار و داوده اسمش شدم متوجه •

 دوست که روزایی برای داشتم انداز پس فقط پول کلی ... ببینیم همو و

 الزم که بود راحت خیالم و بشه خبر با مخارجم و خرج از پارسا ندارم

 . کنم کم چیزی کارت از نیست

 شدم خونه قهوه وارد داد رو خونه قهوه یه آدرس بهم داوود •

 تخت روی دیگه مرده یه همراه کردم پیدا رو داوود و انداختم چشم

 رو و آوردم در کفشامو داوود تعارف با شدم ملحق بهشون . بود نشسته

  کنم نگاه داوود به فقط کردم سعی نشستم روشون به

 ؟؟ ماجرارو گفتی دوستت به ؟؟ کردی رو فکراتون خب - •

 . گفتم بهش رو گفتین شما هرچی دقیق آره •

 خب؟؟ •



 جدید؟ یا قدیمه گاوصندوق •

 قدیمی که میخوره قیافش به ولی نمیشه سرم چیزا این از من •

 ... باشه

 بتونی خودت که بندازم راه رو کارت میتونم باشه قدیمی اگه •

  میشه تابلو که کرد بازش دیگه جور باید باشه جدید کنی بازش هربار

 ؟؟ میخواین چقدر حاال ...باشه قدیمی امیدوارم پس •

 با نداره قابل آبجی : گفت بعد و کرد نگاه دوستش به داوود •

 ... ناقابل تومن پنج کردیم حساب براتون ویژه تخفیف

 به کنم پیدا بتونم ای دیگه کسه نبود معلوم چون نداشتم زدن چونه حوصله

 . کردم قبول ناچار

 ... باشید من تماس منتظر شب 10 ساعت از بعد شب فردا •

 ماهواره کاناالی بس از ... خونه سمت رفتم بیرون زدم خونه قهوه از بعد

 بود شده تموم کاراش که کبری رفت گیج سرم کردم پایین و باال رو

 و زدم بهش لبخندی یه زور به میره داره که فهموند بهم و شد حاضر

 آدرس و زدم زنگ داوود و سیا به دقیقه چند از بعد .. کردم تشکر ازش



 همون رو در . باشین اینجا دیگه ساعت یک تا گفتم و گفتم بهش رو

 تو بیاین سریع . باشین نداشته زدن زنگ به نیاز که میذارم باز ساعت

 ... نبیننتون تاکسی

 کرده مخفی رو صورتشون و بودن زده تیپ همچین تو اومدن ساعت سر

 زمین زیر دم و بالکن زیر بردمشون . بزنن بانک اومدن انگار که بودن

 رو قوه چراغ داوود . بودم کرده خاموش رو حیاط چراغهای عمدا ً

 : گفت لحظه چند از بعد . قفل کردن وارسی به کرد شروع و کرد روشن

 و کرد باز رو قفل دقیقه چند از بعد و برگشت بیارم وسایلمو برم من حله

 کنین چک رو گاوصندوق برین شما میدم انجام رو قفل کارای من تا گفت

 نور اون از بهتر خیلی قوه چراغ نور و شدیم زیرزمین وارد سیا منو .

 تا خواست ازم . شدیم زمین زیر داخل کوچیک اتاقک وارد . بود شمع

 و کرد وارسی یکمی ... دارم نگه گاوصندوق روی رو قوه چراغ نور

 در شد موفق سیا بعد ساعت نیم حدود . آورد رو نیازش مورد وسایل بعد

 براش و نبود ای پیچیده گاوصندوق انگاری کنه باز رو گاوصندوق

 دست که خواستم ازشون بودن ای حرفه کار خالف شایدم یا بود راحت

 مطمئن فقط . داخلش نشه جا به  جا چیزی که نزنن صندوق گاو داخل به

 ... شد تموم کارشون باالخره . نیست خبری جواهرات و پول از که شدن



 برداشتن رو وسایلشون ... حیاط توی برگشتیم و بستن رو گاوصندوق در

 : گفت داوود ...

 یادت پول ... بگیر رو کلید و بیا فردا شد تموم ما کار خب •

  بیاری خودت با نره

 ... راحت خیالتون پیشتون میام فردا باشه •

 میخواست بود وحیده شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با صبح

 داشتم تری مهم کارای من پیچوندمش جوری یه و آوردم بهونه پیشم بیاد

 احساسات اون و بود مجید با دیدار دلیلش شاید . داشتم عجیبی حس .

 میخواستم خودم خیال به چون بودم کرده خاکشون وقته خیلی که پاکی

 خودشون مثل میخواستم ... قوی آدمای از ...روزگار از ... بگیرم انتقام

 همه اون که بینم می االن اما . بمالم خاک به رو پوزشون و باشم قوی

 قبول جز نبوده چیزی من تقدیر که فهمیدم تازه . میکردم اشتباه وقت

 چیزی اون که فهموند بهم مجید ی درباره دیگران غلط های دیکته کردن

 قراری طبق ... بود نخواهم هم وقت هیچ و نبودم ، هستم میکردم فکر که

 . بگیرم تحویل رو کلید تا داوود ی مغازه به رفتم داشتم سیا و داوود با که

 ... آورد پاکت یه رفت دید منو تا



 رو گاوصندوق رمز گاوصندوق اون و قفل اون کلیدای این •

 ... بزنیش جوری چه که وگفتم نوشتم پاکت داخل برات هم

 : گفتم و درآوردم پاکت یه کیفم تو از منم

 ... بودیم کرده توافق باهم که مبلغی اینم •

 که شمارمو آبجی : گفت داوود که بیرون بیام خواستم و گرفتم رو پاکت

 خدافظی و باشه گفتم . کن حساب ما رو داشتی کاری اگه بازم داری

 می خوب موقعیت یه منتظر باید حاال ... خونه رفتم بیرون اومدم و کردم

 رو کار این روز توی باید البته ... لعنتی زمین زیر اون توی برم که بودم

 و رفت . میکنم چیکار دارم که بدونم و هوا باشه روشن تا بدم انجام

 10 ساعت هم کبری و . نبود بینی پیش قابل اصال ً روز تو پارسا آمدای

 کار نباید بیاد پیش خوب موقعیت یه تا موندم می منتظر باید پس میومد

 صبح پارسا باالخره اینکه تا گذشت ای هفته یک ... کردم می خراب رو

  ... جایی میره امیر با روز چند برای که گفتش بیرون بره میخواست که

 که صبح ... شم بیدار زود صبح تا زنگ روی گذاشتم رو ساعت فرداش

 داشتم استرس ... گاوصندوق و زمین زیر وقت سر رفتم سریع شدم بیدار

 برخالف اما ... نکنه باز رو قفل کلیدا و باشن گذاشته کاله سرم نکنه که



 خیلی روز توی زیرزمین تحمل ... شد باز قفل راحت خیلی انتظارم

 و قدیمی داخلش وسایل اکثرا که ببینم میتونستم حاال بود تر راحت خیلی

 و بود گرفته عنکبوت تارهای جارو همه و کثیف حسابی و هستن کهنه

 می چشمام جلوی اول از دوباره مادرم میخوردن بدنم و تن به هربار

 ... سوخت

 همراه قدیمی تحریر میز یک که دیدم تر دقیق حاال و شدم اتاقک وارد 

 صندوق گاو و طرف یه کارتن تا چند و اس گوشه یه چوبی صندلی یک

 العملی دستور طبق . قدیمیه اینم که بود مشخص ظاهرش . طرفه یه هم

 از پر توش . کنم باز رو صندوق گاو شدم موفق . بود نوشته سیا که

 یک صندوق گاو باالی قسمت آوردم نمی در سر ازشون که بود کاغذایی

 دل تو کوچیک صندوق یه شبیه که بود بقیه تر کوچیک ی محفظه

 کرد جلب نظرمو که چیزی اولین و کردم باز رو درش بود گاوصندوق

 مشکی رنگ به اما پریسا لبتاپ مارک و اندازه هم درست بود لبتاپ یه

 باعث که چیزی اما ... گرفت رو وجودم ی همه ای خواسته نا لرزش ...

 دیدن ، نمونه زدنم سکته به چیزی رسما ً و بشه گرد چشمام تعجب از شد

 پارسا که بودم مطمئن که ای دفترچه بود ارغوان خاطرات دفترچه

 توی سالم و صحیح حاال اما ... کرد اش تیکه تیکه خودم چشم جلوی

 می فکر که چیزی دیدن هضم ... کنم درک نمیتونستم بود گاوصندوق



 وجودمو همه بیشتر لحظه هر استرس . بود غیرممکن شده نابود کردم

 زمین زیر این توی کردم می خفگی احساس داشتم بازم و گرفت می

 لرزون دستای با ... بودم گرفته گر تاریک و سرد زیرزمین این تو لعنتی

 گرفتم عکس چه دفتر صفحات ی همه از و کردم فعال رو گوشیم دوربین

 محتویات همه کردم سعی . بود ریسک موندنم این از بیشتر دیگه

 بیرون اومدم زمین زیر از و بچینم بود که شکل همون به رو گاوصندوق

 تازه جیبم توی گذاشتم رو کلید و کردم قفلش قبل مثل رو قفل وقتی ...

 چرا ؟؟؟ ترسیدم اینقدر چرا ... نکشیدم نفس که وقته خیلی که افتاد یادم

 نمیتونم دیگه چرا ؟؟؟ شدم ضعیف اینقدر چرا ؟؟؟ دارم استرس اینقدر

 اس هفته آخر چون که بودم امیدوار و زدم زنگ وحیده به ؟؟ کنم تحمل

 و شدم آماده گذاشتم قرار باهاش بود درست حدسم خوشبختانه باشه تهران

 .... بیرون زدم

 : گفت وحیده پرسی احوال از بعد

 ؟؟ شده چیزی ؟؟ پریده رنگت ؟؟ فرشته تو شده چت •

 سر حوصلم میشم مریض دارم شاید . خوبم نیست چیزی نه •

 ... بزنم بهت سر یه اومدم بود رفته



 ؟؟ اومده پیش مشکلی مجید درمورد •

 نه دیدمش نه موقع همون از دیگه رو مجید ... وحیده نه •

 ... نیست چیزیم من نباش نگران ... دارم ازش خبری

 نگاه منو نگران همینطور و نکرده باور منو حرف که بود معلوم وحیده

 ... کرد می

 دادم نشون وحیده به ارغوان دفترچه از بودم گرفته گوشیم با که عکسایی

  ؟؟ میتونی بازم بودی؟؟ کرده گشایی رمز چطور رو قبلی یادته : گفتم و

 همون طبق اگه خونه میرم خونس تو اما دارم رو فرمولش یادمه آره...

 .... کنم ترجمه میتونم اینم باشه قبلی فرمول

 مرسی ... وحیده مرسی •

 میکنی چیکار خودت با داری ؟؟ دیدی آینه تو خودتو فرشته •

 !! فرشته میکنی دیوونم داری ؟؟

 به شاید بمون عاقل یکی تو حداقل خواهشا ً نشو دیوونه •

 ... بشه الزممون عقلت موقعش



 خاطر به فقط نکنه فکر که موندم عریضه نموندن خالی برای دیگه کم یه

 دوست اصال ً ... خونه رفتم و کردم خدافظی ازش هم بعد اومدم کار

 باشم داشته اومده پیش که اتفاقاتی این برای قضاوتی و فکر هیچ نداشتم

 احتمال هربار . پریدم خواب از بار چند کابوس پشت کابوس صبح تا ...

 از درد سر و گیجه سر با ... خالص و کنم می سکته االن که دادم می

 شد شب ... کرد نمی کمکی بهم دیگه هم گرفتن دوش . شدم بیدار خواب

 . پریدم جام از گوشیم زنگ صدای با که خوردم می تاب داشتم حیاط تو

 : بود وحیده

  ؟ بهتری ؟ فرشته خوبی ... سالم الو •

 ؟؟ کنی حلش تونستی ؟؟ کردی چیکار . خوبم سالم •

 دادم تطبیق دادی من به که عکسایی با رو فرمول امروز من •

 ... ولی کنم ترجمش تونستم بود درست فرمولش ...

 همون ؟؟ فهمیدی چی بگو نمیزنی حرف چرا ؟ چی ولی •

 ؟؟ دیگه قبلیس

 همون و شعرا همون و اس قبلیه همون گفت میشه تقریبا •

  ... عاشقانه متنای



 بندازتش نیومده دلش پارسا ... بود درست حدسم پس خب •

 ... داشته نگهش و دور

 ... فرشته چیزی یه فقط •

 ؟؟ چیه •

 این تو ؟؟ یادته بود یکی اون توی که آمیز اخطار کلمات اون •

 ...و شکنجه و شطرنجی زمین همون منظورم ... نیست

 که نیست اونا داشتن نگه به نیازی داشته برشون حتما خب •

 ... میشده یادآوری براش

 ... آخه ... فرشته •

 ؟؟ برنی حرف آدم مثل میشه !! منو کشتی !! وحیده •

 این و بودی داده بهم که دفترچه اون بین مهم فرق یه ... ببین •

 بود پارسا عاشقانه متنای و شعرا ی همه مخاطب قبلی اون توی ... هست

  اس دیگه اسم یه مخاطب این توی اما

 ... میدی ام سکته داری ؟؟ نه یا میگی ... وحیده اسمی چه •



 همه انگار یعنی .. پریساس مخاطب پارسا اسم جای به این تو •

 که یکی این توی یعنی . شده نوشته پریسا برای ها متن و شعرا این ی

 ... نوشته اینجوری دادی بهم

 سرم ... فهمیدمش نمی ... کردم نمی باور میشنیدم که رو چیزی !! ها

 ... بزنم حرف وحیده با این از بیشتر تونستم نمی دیگه و رفت می گیج

 این ؟؟ چیه جریان بگی بهم میشه ؟؟ خوبی ... فرشته الو •

 .... شده چی بگو من به ؟؟ آوردی گیر کجا از عکسارو

 کس هیچ با مورد این در فقط !! وحیده ... نشده ... هیچی •

 ... پارسا ...مخصوصا !! خوب !! نزن حرف

 ؟؟ چی یعنی این ... ترکید می داشت درد از سرم کردم قطع رو گوشی

 این اصال ً !!؟ کرد پاره چشمم جلوی پارسا که اونی یا اصله دفترچه این

 . ترسم می شدن گیج از . میشم گیج دارم ؟ داره معنی چه کاریا مخفی

 می خیلی نداشتن کنترل از االن و اینجا و نداشتن کنترل یعنی شدن گیج

 بهم رحمانه بی و وحشتناک چیز همه داشتم کنترل که موقع اون ... ترسم

 کنترل بی بازی یه وارد اگه کن حساب ... میشکست منو و کرد می حمله



 صبر قبال ً ... قوز باال قوز که هم ناشناس صدای این ؟؟ میشه چی بشم

 . میکنم صبر االن ولی نکردم

 فقط و بودم داده لم کاناپه رو نبود پارسا که اخیر روزای این اکثر مثل

 هم ترس و بود ترسونده منو بودم توش که مجهولی شرایط میکردم فکر

 که هم دپرس . میکرد دپرسم و زنداییم با زندگی دوران به برد می منو

 بکنم کاری یه چی با اما . بکنه کاری یه میخواست درونم عجول شدم می

 بعدشم ... کیه فرضیم دشمن و هستم موقعیتی چه تو دونستم نمی وقتی ؟؟

 حاال . خدا و میدونم خودم فقط دراومدم سختی چه با دوران اون از من

 متوجه اومدنشو ... اومدم خودم به پارسا صدای با ؟؟ برگردم باید دوباره

 ... بودم نشده

  خانوما خانوم سالم •

 ؟ اومدی کی ! سالم عه •

 انگار اصال ً ؟ تو چته ... وایستادم اینجا میشه ای دقیقه پنج یه •

 ... نبودی دنیا این تو

 ... رفته سر حوصلم نیست چیزیم •



 ... بزنیم حرف درموردش باید که هست موضوعی یه •

 ؟؟ موضوعی چه •

 سیگار یه مهمش حرفهای وقت معمول طبق و نشست کاناپه رو رفت

 ... کرد روشن

 نگاه تئاتر یه دارم انگار ... بود مخم رو رفتاراش ایندفعه چرا نمیدونم

 برای موضوع کردن جالبتر برای نمایشی حرکات و ها افه . میکنم

 : نمیبینه چیزی ترس جز نگاهش که تماشاگری

 با مگه ، شدی عوض خیلی اینور به وحیده با مسافرتتون از •

 ؟ بودین رفته کجا وحیده

 یه داشت دوست وحیده ... بهت که گفتم ... بابا نه ؟ من •

 ... بشه عوض هوامون و حال که باشیم داشته باهم روزه چند مسافرت

  نبود من جواب این •

  اصفهان بودیم رفته •

 ؟؟ مطمئنی •



 ؟؟ کنی می بازجویی منو داری که شده چی ؟؟ مگه چطور •

 اشتباهی رو مسیر یا ؟؟ راه وسط نشد عوض نظرتون احیانا ً •

  ؟؟ نرفتین

 برم میخوام ام خسته ... ندارم ها بازجویی این حوصله پارسا •

  . کنم استراحت اتاقم تو

 رو بازوم و استاد جلوم و شد بلند جاش از اونم . برم که شدم بلند جام از

  . شد خیره بهم ، ترسناکش کمی حتی و جدی شدت به چشمای با گرفت

 ؟؟ دوتا شما بودین کجا !! فرشته نگو دروغ من به •

 ما میکنه فرقی چه ... میاد دردم داره ... پارسا کن ول دستمو •

 ؟؟ تو حال به اونم بودیم کجا

 از خودمو زودتر هرچی داشتم دوست . بود شده خیره چشمام به همچنان

 ... گرفت وجودمو همه باز لعنتی استرس ... کنم خالص نگاه شراین

 هرچی . برگشت نفسم به اعتماد تا کردیم نگاه رو همدیگر بر و بر انقدر

 بکشم بو میتونستم درونشو ترس بیشتر کردم می نگاه چشماش تو بیشتر

 ترسناک انقدر یعنی من دادن دست از . ترسید می که بود اون انگار ...



 منم . بشه بیشتر و بیشتر نفسم به اعتماد شد باعث همین ؟؟ براش بود

 رفتم سریع منم ... کرد ول دستمو باالخره تا نگاهش تو ریختم رو تمامش

 اما مجید پیش رفتم که بود فهمیده انگار . خودم اتاق تو باال طبقه

 کسی به که پرسیدم ازش و وحیده به زدم زنگ سریع ؟؟ فهمیده چطوری

 آخه پس ... نگفته کس هیچ به که خورد قسم اون اما ... نه یا گفته

 شایدم ! کن صبر ؟؟ کنم چیکار باید من االن ؟؟ کرده شک چجوری

 تا حال این با ... چیه موضوع ببینم بزار !! کن صبر نیست این اصال ً

 لحظه هر و نمیدونم هیچی درسته . شدم پهلو اون به پهلو این از صبح

 ول نفهمم حقیقتو تا اینکه ... مطمئنم چیز یه از اما و شم می گیج بیشتر

 مهم برام بشه ، بشه میخواد هرچی نیست من ما تحمل و صبر . نیستم کن

 اولین تو ... چیه موضوع بفهمم باید شده که هرقیمتی به اما ، نیست

 باز رو صندوق گاو و زیرزمین رفتم زود صبح قبل ی دفعه مثل فرصت

 کاغذا بقیه گرفتم تصمیم .میخواست رمز لبتاپ ویندوز ورودی . کردم

 که پارسا یادداشت دفترچه همون متوجه کاغذا بین تو . کنم چک رو

 دیگه نوشته سری یه آخرش . شدم بود نفر پنج اون گذشته ی درباره

 خودم سریع ... باال برگشتم و گرفتم عکس صفحاتش از . بود شده اضافه

  خوندن به کردم شروع و رسوندم اتاقم به رو



 نمیشه که مرموز زن یه اندازه به چیزی هیچ بپرسی من از اگه **

  جسم یک تسخیر کردن کشف از منظورم . نیست زیبا کرد کشفش

 بعدی یک های زن لز ... روحه مختلف های الیه کشف منظورم نیست

 زن این اما . خودشونن بودن زن اسیر که هایی اون ... نمیاد خوشم

 این تو . مخلوقات اشرف گذاشتم رو فامیلیش من و اشرفه اسمش

 عجیب به بیشتر روز هر میگذره اشرف با آشناییم از که نیم و یکسال

 یه فقط دیدم امروز تا که هایی زن . برم می پی بودنش خاص و بودن

 نمیمونه چیشون هیچ کندیش وقتی که لباسشونه الیه اونم . داشتن الیه

 میلیون ها میلیون زن این اما ...نقو نق و نُنُر و لوس گوشت تیکه یه .

 هرچی که پیاز مثل . میشدم آشنا جدیدی الیه با دیدار هر در که داره الیه

 کسیه تنها زن این . درمیاد بیشتر خودت اشک میکنیش پوست بیشتر

 خیلی دیدیم می همدیگرو که هربار ...بکشونه چالش به منو تونسته که

 ... کنه ام تشنه فقط که اونقدر . میکرد تعریف برام گذشتش از مختصر

 که طرفم زمینی فرا موجود یه با کردم می احساس ووو بیشتر نه

 ظاهر خالف بر روحش . کنه بیان درست رو احساساتش نمیتونه

 خالصه که چیزی اون . بود تکاپو و جوش و جنب در شدت به آرومش

 معروف بازاریه حاجی یه دختر ایران تو که بود این فهمیدم گذشتش از

 . بوده ایران تو وقتی . داره خودش غیر دیگه خواهر یه فقط . بوده



 به اصال که مردی با داشته سنتی ازدواج . داشته دختر یه و شوهر

 ... کنه نگاه شوهر چشم به نتونسته شوهر چشم

 و سنتی شوهر یه جوش و جنب همه این با زنده سر دختری برای

 اومدن دنیا به از بعد مخصوصا ً . باشه کننده راضی نمیتونه قطعا ً مذهبی

 بعد دپرسی . میشه تکراری و سخت براش شدت به شرایط که اش بچه

 رو دلش نهایت در اینکه تا بکنه نمیتونه قضیه به کمکی زایمان از

 نشون واقعیش عشق به رو سبز چراغ اولین باالخره و دریا به میزنه

 به رسیدن برای و بشه عاشق داره حق دنیا توی آدمی هر . میده

 ... خطرناکن و ممنوعه شدت به عشقا از بعضی اما کنه تالش عشقش

 شدت به عشقای جزء قطعا ً متاهل مرد یک و شوهردار زن یک عشق

 خانواده یک در و ایران تو خصوص به  . خطرناکه حتی و ممنوعه

 نمیذاره و میکنه کور رو آدما ... نمیفهمه زبون و عشقه اما . مذهبی

 روز هر اشرف و هادی ی رابطه ... ببینن ای دیگه چیز همدیگه جز

 که بوده اشرف پدری خونه سرایدار هادی . میشه تر گرم و تر گرم

 زندگی بزرگ خونه اون ای حاشیه های اتاق از یکی تو زنش همراه

 خونه آشپزی و نظافت کارای داشته نام زینب که هادی زن . میکردن

 بوده حاجی متفرقه کارای مسئول و سرایدار هم هادی . میداده انجام رو



 شدت به اینکه بر عالوه زینب . بود حاجی اطمینان و اعتماد مورد .

 اینکه و داشته مهمتری و بزرگتر مشکل یک بود عصبی و وسواسی

 منطقی دلیل ها عیب این شاید . بشه مادر نمیتونست هرگز و بوده نازا

 دلشون که کاری هر برای آدما که دالیلی اون از . باشه خیانت برای

 هم هادی و اشرف ... میکنن درست خوشون برای ، بدن انجام میخواد

 البته بدن حق ای رابطه هر برای هم به که داشتن دلیل کافی ی اندازه به

 طوالنی مسافرت شاید اما . بوسه و احساسات بیان حد در رابطه فقط

 های خواسته به رسیدن برای موقعیت بهترین اشرف شوهر کاری

 ... بار یک فقط . شب یک . افته می اتفاق این باالخره . باشه بیشتر

 حامله اشرف رابطه بار یک همون خاطر به که میکرد رو فکرش کی

 هادی که ای بچه نطفه ... نمیکرد رو فکرش هم خودش حتی ... بشه

 بود شده بسته حقیقش عشق شکم توی حاال بود حسرتش در عمر یک

 بچه ایم که گرفت تصمیم ... گرفت حساسی و بزرگ تصمیم اشرف ...

 شوهرش از اجبار به که دختری جای به گرفت تصمیم . کنه حفظ رو

 این که میدونست اگه شاید . باشه داشته واقعیش عشق از بچه یک داره

 شکم که موقعی . نمیکرد کارو این وقت هیچ داره عواقبی چه تصمیم

 هم جنین دقیق سن حتی و شده حامله که فهمیدن همه و اومد باال اشرف

 و میکنه شک بود حساسی و شکاکی آدم که اشرف شوهر . شد معلوم



 ایران اون که اومده وجود به موقعی بچه این زمانی نظر از که فهمه می

 درگیر و بوده عربستان توی که ماهی سه همون تو درست ... نبوده

 در و نمیبینه کنه فرار خیانت این از بخواد که راهی اشرف .حجاج کار

 بشه جدا ازش میخواد که میگه شوهرش به پرتنش و طوفانی شب یک

 . نیست خودش مال بچه این که میشه مطمئن شوهرش که اینجاست ...

 یه براش ، میاد که خودش به اشرف و میشه کشیده حاجی به جریان

 هم مرگش پای تا میگیره تصمیم . شد تشکیل سخت و خانوادگی دادگاه

 چی همه میشه اتاق وارد و نمیاره طاقت هادی اما نزنه حرفی شده که

 میرن فرو سکوت و بهت در لحظه چند برای همه ... میکنه اعتراف رو

 علنی و کنه حفظ رو بچه داره اصرار اشرف اینکه بزرگتر مشکل ...

 همه . بگیرین جونمو اول باید بگیرین ازم بچمو قراره اگه میگه

 میدونه همه از بهتر حاجی ... چیه شدن مرتکب که گناهی حکم میدونن

 اشرف افته نمی اتفاقی هیچ شب اون ... خطره در دخترش جون که

 خالف بر اما . خودش اتاقک به میره هم هادی و خودش اتاق به میره

  ... میافته مهم اتفاق یک میداد نشون ظاهر که چیزی اون

 ای معامله اشرف شوهر با دخترش نجات برای میشه مجبور حاجی

 همیشه برای باید اشرف طالق قبال در که قراره این از معامله ... بکنه



 و نمیگه رو ماجرا حقیقت اشرف به حاجی اما . کنه ترک رو ایران

 هم هادی ...و برسه هادی به قراره طالق از بعد که میده قول بهش

 و بچه اومدن دنیا به از بعد . نداشت حاجی از امر اطاعت جز ای چاره

 اون و میدن هادی به و میگیرن ازش رو بچش ببینه اشرف اینکه بدون

 مسجد جلوی یکی رو بچه این که میگه بهش و زینب پیش میبرتش

 برای ... نداره رو بچه کردن بزرگ توانایی که نامه یه همراه گذاشته

 روز چند از بعد اما ؟؟ آسمونی یچه یه از بهتر ای هدیه چه نازا زن یک

 که نفوذی و حاجی واسطه به و  میگیرن مخدر مواد با همراه رو هادی

  ... میشه اجرا و صادر اعدامش حکم زود خیلی داشته اشرف شوهر

 رو حقیقت وهمه میشه بود شده زندانی داخلش که اتاقی وارد حاجی

 جون میشد انجام این از غیر اگه که میکنه تاکید . میکنه تعریف براش

 دیگه روز چند تا که میگه بهش . میشد سنگسار و بوده خطر در اشرف

 اجازه ایران برگردی اگر قبلیت شوهر با قرار طبق و خارج میفرستمت

 ... بچه اون سر هم سرتو هم ... داره رو دربیاره سرت هربالیی که ایم

 شانس حتی و مرده عشقش ... میبینه رفته دست از رو چی همه اشرف

 نه هست خودش جون برای تصمینی نه ...نداره هم رو اش بچه دیدن

 و بده تن پدرش خواست به اش بچه خاطر به میشه مجبور ... بچه



 هیوالی که بوده شوک همین شاید ... بشه خارج ایران از همیشه برای

  ... کرد بیدار رو اشرف درون

 دو از بعد بار اولین شدم آشنا باهاش پرواز همون تو بار اولین برای

 یه دستش گذاشتیم قرار همیشگی رستوران توی باهاش که ماه

 یاد رو آلمانی زبان زودی این به که بود عجیب برام ... دیدم روزنامه

 شام از قبل که بودم شانس خوش ... میخونه روزنامه داره که گرفته

 رو روزنامه شد باعث کنجکاویم حس ... بشوره رو دستش که رفت

 که ای مجله . معمولی مجله نه اونم هست مجله یه که ببینم و بردارم

 به عالقمند که آدمایی فقط مه ای مجله داره خشن سکسی های کمیک

 کال ً ... میاد خوششون ها مجله جور این از هستن سادیسمی های رفتار

 برخالف ... بود مالیم و رمانتیک کامال ً رابطه یه اشرف و من ی رابطه

 و کردن تعریف داستان با من انگار جفتمون خاص و عجیب روحیات

 خبیث و نهان قسمت اون ها داستان این به دادن گوش با اشرف

 تو مستقیم حضور برای ای عالقه اشرف ... میکردیم ارضا رو جفتمون

 و تخیلی های داستان شنیدن دیگه که بود مشخص اما نداشت بازی

 کردن واقعی برای را خودش عالقه وضوح به نمیکنه ارضاش فانتزی

 ... داد فانتزیانشون این



 دیدن از واقعی صورت به و باشه تئاتر این تماشاچی بهترین میخواست

 و بازی این ادامه برای من بخش الهام اشرف ... ببره لذت شنیدنش و

 تشویق ادامه در و اون پیشنهاد ... بود حس این از واقعی بردن لذت

 درست و محفل یک تشکیل برای بشم مصمم که شد باعث اون های

 باشه پرده پشت داشت دوست ... تر پیچیده و تر متنوع های بازی کردن

 ** بودن خبر بی وجودش از هم محفل اعضای حتی دلیل همین به و

 رئیس یعنی !! نبوده نفره 5 فقط محفل یعنی ... بودم شده خیره سقف به

 الهام جورایی یه که داشته مهم و خاص دوست یه محفل تشکیل از قبل

 اشرف اسم به زن یک ؟؟ بوده سادیمی فانتزیهای اون کردن عملی بخش

 االن ؟؟ کیه زن این . خارج به شده ترد عشق یا خیانت خاطر به که

 گیر برای پارسا نقشه ؟ هست هم زنه این دنبال پارسا یعنی ؟ کجاست

 یا اصلیه نمیدونم که خاطرات دفترچه اون به میتونه این ؟؟ چیه انداختنش

 یه حتی من و میگفت راست ناشناس اون انگار ؟؟ باشه داشته ربط جعلیه

 و برداشتم رو گوشیم بار چند و چندین ... نمیشناسم رو پارسا هم ذره

 نه یا کرد اعتماد بهش میشه که بودم مردد . اومدم ناشناس شماره روی

 رو انگلیسی ی جمله اون کردم فکر و فکرکردم فقط کامل روز چند ...

 بهش مهمه برام چقدر که براش دادم توضیح و کردم پیامک وحیده برای

  ... نه یا میرسه ذهنش به چیزی ببینه و کنه نگاهش دقت با گفتم



 وقتی از ... کردم نگاه پریسارو لبتاپ بیشتر دقت با و بودم اتاقم توی

 گرفته شکل درونم خواسته نا دفاعی واکنش یه دیدم رو لبتاپ این مشابه

 چرا لبتاپ یه ... بودم کرده قطع رو ارتباطم هم کویر با دیگه حتی و بود

 در توی از رو لبتاپ این که افتادم شبی یاد ؟؟؟ باشه گاوصندوق توی باید

 پریسا و ارغوان که بشیم متوجه اینکه برای شد سرنخی و کردیم پیداش

 شب های شکنجه یاد افتادم دلهره پر روزای اون یاد ... نکردن خودکشی

 شونه روی یکی دست که بودم افکار همین تو روانی تا پنج محفل تو آخر

 آورده پرتغال آب برام بود کبری بشم ترک زهره شد باعث که اومد هام

 ... برسه بهم باید و نیست خوب حالم من گفته پارسا که فهموند بهم ... بود

 شروع میلی بی با ... بزنم لبخند بهش کردم سعی و گرفتم ازش رو لیوان

 رفت ذهنم ... شدم خیره لبتاپ به دوباره و پرتغال آب خوردن به کردم

 ... پریسا یاهوی ورودی رمز سمت

 رفتم اما خبرم بی پارسا موقعیت از اینکه ریسک وجود با بعد روز صبح

 اشتباه من حدس این که بود این رویام و آرزوم بهترین زیرزمین توی

 دستای با ... باشه مسخره و ساده تفاهم سوء یه فقط اینا همه و باشه

 وارد با .. زدم رو اینتر دکمه مکث کمی با و کردم وارد رو رمز لرزون

 هنوز این اما میلرزید که بود تنم همه حاال . شد آب زهرم ویندوز به شدن

 افزار نرم . نداشتم رو دیدنش ظرفیت که دیدم ای دیگه چیز . بود اولش



 آیدی که داشت اکانت یه فقط و . بود روش کویر آیدی که مسنجر یاهو

 هام گونه از خواسته نا اشک ی قطره و افتاد لرزش به سرم ... بود پریسا

 و دست لرزش بتونم تا کشید طول دقیقه چند چیه نمیدونم شدن سرازیر

 از ... بیارم پریسارو و کویر بین چت کل سابقه تا کنم کنترل رو سرم

 باال بردم می که همینطور . شد شروع کویر و خودم اخیر های صبحت

 اولین به باالخره که باال رفتم اینقدر ... بشه دیده تر قدیمی های سابقه که

 کویر برای خودم که بود سالمی اولین همون درست و رسیدم چت

 یه داخلش که بود دیگه درایو یه ویندوز درایو از غیر ... بودم فرستاده

 دیدم و کردم بازش ... پریسا خاطرات اسم به داشت وجود نوشتاری فایل

 و داغون اوضاع همون با چطوری نفهمیدم ... متنش طوالنیه خیلی که

 همه دوباره . دادم انتقال گوشیم به بلوتوث طریق از رو فایل لرزش

 از بعد ... بیرون زدم زمین زیر از و سرجاش گذاشتم وسایالرو

 حمله ذهنم به سواالت اقسام انواع ... کردم قفل رو در اتاقم به واردشدن

 چی برا آخه ؟؟ بوده پارسا خود کویر مدت همه این یعنی ... بودن کرده

  ؟؟

 هستی کی واقعا تو پارسا ... کنم هضمش نمیتونم ... کنم درکش نمیتونم

 هم اول از پس که کویره پارسا اگه ؟؟ هستی چی دقیقا تو ، بگم بهتر یا ؟؟



 رو داستان ی همه و بود جعلی ارغوان و پریسا خودکشی که دونست می

 دیگه وای ... کرده کثیف بازی این وارد منو چی برای پس دونسته می

 با باشم داشته نسبی تمرکز یه تونستم مثال که ساعت یه بعد ... نمیکشم

 خوندن به کردم شروع رو بود پریسا خاطرات اسم به که رو متنی دقت

... 

 کجا از نمیدونم دقیقا ... خدایا ... نامهربانم خداوند برای ای نامه **

 باهات میخوام که باره اولین برای که میدونی خودتم اما کنم شروع

 حرفایی این از تر ظالم خیلی تو فهمیدم تازه ؟؟ میدونی ... بزنم حرف

 ... نداری هم مهربون روی و گفتن بهمون دینی های کالس تو که

 ازم زود خیلی که مامانم از اون ... ندیدم ازت چیزی که من حداقل

 رو دندون االن تا ... سردرگمیم . خودم حال و حس از اینم ... گرفتیش

 راهم سر رو ارغوان که نامردیه نهایت این اما نزدم دم و گذاشتم جیگر

 عجیب احساسات این که منم تنها میگفتم بود که هرچی قبال ... گذاشتی

 نه و اومده ارغوان االن اما . نمیفهمه منو هیچکی و دارم رو غریب و

 من االن ... کرده عالقه ابراز بهم بلکه میفهمه منو احساسات تنها

 دور از فقط رو ارغوان که بودم کرده عادت مدت این تو ؟؟ کنم چیکار

 نامه بهم گذاشتی دیگه چرا ... اما بسازم و بسوزم حسرتش تو و ببینم



 ... داره دوست منو که بود نوشته ؟ بود نوشته چی میدونی ؟؟ بده

 ... پارسا نه منه خاطر به فقط خونه این توی امدش و رفت که نوشته

 موندم االن ... نداشته بیانشو جرات اما ... منه عاشق وقته خیلی اینکه

 حرف یکی با اون به دادن جواب از قبل گفتم ... بدم چی رو جوابش

 عالی حضرت از بهتر کی که دیدم بعدش ولی نباشم مهم براش که بزنم

 من ؟؟ امتحانیه چجور این آخه بودم دلخور ازت همیشه ؟؟ میدونی ...

 ملت . بزنم بر ، رو داره دوسش که کسی ، برادرمو عشق جوری چه

 من داداش اونوقت بزن می فامیالشون و دوستها به رو عشقشون

 میاد پارسا سر به چی میدونی ؟؟ ببازه خواهرش به رو عشقش قراره

 . میترکه داره مخم !!!!!خدایا ؟؟ بفهمه اینارو اگه

 اگه ... میشه ضایع دلم عزیز طفلکی ... شه نمی که ندم جواب اگه االن

 ... نداره امکان میزنم رگمو بشکنم ارغوانمو دل بخوام که بیاد روزی

 بگم میشه ؟ بهش بگم باید چی ... اما بدم ایمیلشو جواب قراره میدونم

 خودم دل اونوقت اما ... عالیه این !! اره ... نرسیده بهم ایمیلش اصال ً

 مثل کرده بهم رو زندگیم شانس تنها بار اولین برای و زده که حاال ؟ چی

 از میکنه درک منو که رو کسی تنها ؟؟ بزنم لگد احساساتم به االغ

 اونقدر من یعنی ؟ داره دوستم و عاشقمه که کسی اونم ؟؟ برونم خودم

 داغون پارسا ؟؟ دربیارم چنگش از رو پارسا عشق که هستم نامرد



 ....خدا ؟ آخه کنم خیانت خودم برادر به میخوام جوری چه من ... میشه

 ............................... بگم بهت خواستم فقط

 فقط ... گرفتم رو ارغوان ایمیل دومین امروز ... موندم رسما ... خدایا

 و نظر برای باشه هرچی جوابم بود گفته بهم . بود نوشته خط دو

 پارسا زندگی از اما کنار میکشه نخوامش اگه و قائله احترام من تصمیم

 اون چون کنم فکر خودم به فقط بگیریم تصمیم بودتو گفته ... میره هم

 هم اون از چون ... بزنه بهم رو پارسا با اش رابطه قراره صورت در

 اگه ؟؟ کنم چیکار حاال ... بیشتر نه و دیده می برادر چشم به فقط پارسا

 در گفته اونم ... میمیرم من که بیرون بره زندگیم از ارغوان باشه قرار

 به ؟ کنم چیکار باید االن من یعنی . کنه ترک پارسارو قراره صورت هر

 زبونا سر ارغوان و پارسا عشق از صحبت هربار من که قسم خدا

 با بار هر اما . میکردم حس ارغوان چشمای توی رو ناراحتی میافتاد

 زنداداش رویاهام تو . کردم می توجیهش دلم توی ساختگی دلیل یه

 لطیف گندمی پوست اون . بودم قانع همین به و میکردم تصورش آینده

 دهن و دماغ اون ... خمارش و قشنگ چشمای اون ... صافش و

 میکشه موهاش عطر اون ! نازش و نرم موهای ... بامزش و کوچولو

 اوووووف ... که پوشیدنش لباس ... گفتم کی من ببین حاال ... آخر منو



 والت های کارتن تو از انگار رو ارغوان اصال ... شیک و خانومانه !!

 سیندرالس ... من دل تو اینجا ... اینجا گذاشتنش و داشتن برش دیزنی

 بدبختم منو اینطوری که کیه ؟ چیه ؟ اس خفته زیبای ؟ برفیه سفید ؟

 میدونم ... قشنگ و دردناک رویای یه به کرده تبدیل رو زندگیم ؟؟ کرده

 من و خوشه خرگوشیش رویاهای تو اس خفته زیبای ارغوان ...

 یه با باید پسره اون . بشم رو به رو کابوس این با باید که پرنسسشم

  خودم داداش اولشم ... تا چند با باید من میجنگید جادوگر

.................  

 میکنم کپی برات جوابمو متن فقط .... ندارم معصاب اعصاب !!! خدایا

 ببخشید ... عزیزترینم ... عزیزم ارغوان ؟؟ نه یا خوبه ببین بخون ...

 خیلی راستش ... حرفات از بودم شک تو اما ... میدم دیر جوابتو که

 رو دومت ایمیل اینکه از قبل ... اما بدم رو جوابت چی که کردم فکر

 کمی موضوع دومت ایمیل از بعد اما ... بود نه قطعا جوابم بفرستی برام

 حتی . بودم خوشحال فقط زندگیم توی تو داشتن از راستش . شد عوض

 اینکه ... بری میخوای گفتی اینکه اما . برادرم زن عنوان به شده اگه

 ...فقط ... کنی ترک رو پارسا قراره ... نه بگم چه و اره بگم چه

 ... میمیرم من زندگیم تو نباشی و بری تو اگه که میدونم ... ارغوان



 چی هامون خانواده که کردی رو فکرش هیچ اما ... عزیزی برام خیلی

 تصمیت اما ... بکن فکراتو خوب دادن جواب از قبل خدا تورو ؟ میگن

 ... عزیزترینم پشتتم و  ... قبوله باشه چی هر

 یکی حتما ؟ کردم فکر چی به بعدش میدونی تازه اما رفت فرستادم اینو

 هرکسی ... میکنه اذیت منو ارغوان ایمیل با داره و گذاشته سرکار منو

 باید ... شد ضایع خیلی ... نمیدادم رو جوابش کاش ... رفت آبروم هست

 ما ی خونه که شب فردا پس تا حداقل ... میشه چی ببینم بمونم منتظر

 من چقدر ! اوووف ؟ نه یا بوده ارغوان واقعا بهفمم نمیتونم دعوتن

 ........................................... متنفرم خودم از !! آخه احمقم

 نمیشه باورم اصال ...... خودخودش ... بود خودش ! جون خدا مرسی

 عشقم . گذشت خوش بهم خیلی عمرم تمام تو بار اولین برای دیشب

 که مرسی گفت گوشم تو و کرد بغل منو ، تو اومد در از که همین

 ..... مرسی ...... داری دوست منو هم تو که میدونستم ... دادی جوابمو

 ..... مرسی

 .......... میزنم حرف باهات همینوری بعد به این از جون خدا



 ... اواخر این غریبه و عجیب احساساتم بس از بگم چی موندم راستش

 وجدان عذاب میاد پارسا همینکه اما خوبه حالم ارغونم با وقتی تا

 میشه چی بره لو قضیه اگه ترسم می خیلی تازه .... کنه ام خفه میخواد

 همه شده ارغوان ...چرا ارغوان برای اما ترسم نمی خودم برای ؟؟

 برات اینارو که االن .... صبورم سنگ شده ... دردم مرهم شده ... چیزم

 همیشه ... بدهکارم نق و غر غر سال 19 بهت اینکه واسه مینویسم

 نگم بهت االن اگه . کردی اذیت منو اینهمه چرا که بودم کار طلب ازت

 و تو واسه هام نق نق ... میشه انصافی بی خوشحالم خیلی که

 رو دادی بهم که ای هدیه قدر که بگم گفتم ... خودم واسه خوشحالم

 همدیگه مال همیشه برای بتونیم ارغوان و من و بشه اگه . میدونم

 ........... میشم مدیونت عمرم آخر تا بشیم

 هیچی انگار !!! گرم دمت ... ها وقته چند این ترکوندی !!!!!!!خدایا

 که کردم راضی رو بابام باالخره ؟ میدونی ... میدی رو میخوام ازت

 بابام تصمیم تغییر تو خیلی پارسا ... بخونم درس اینجا و بمونم ایران

 دانشگاهی بهترین آوردیم ارغوان و من که ای رتبه طبق . داشت نقش

 قول به و باشیم باهم میتونیم همه از تر مهم و اصفهانه بریم میشد که

 موجود ترین ارزش با ارغوان .... آزاد و واقعی زوج یه ارغوان



 خداجون کنم چی خوشبختی همه این با نمیدونم ... دنیاست

..................................... 

 ارغوان هم ، من هم ... بود عمرمون شب بهترین دیشب ... خدایا

 باهم تنها ارغوان و من ؟ بکن فکرشو خودمون خونه اومدیم دیشب...

 خوشحالی از کرد زد گوش بهمون که ایمنی نکات و پارسا رفتن از بعد

 داشتم احساسی چه بگم جوری چه . کردیم بغل همو ساعت یک فقط

 باالی قسمت بودم کرده گریه بس ؟از بود عشقم شونه رو سرم وقتی

 با که حاال میکنم کشف رو خودم دارم تازه . بود شده خیس تیشرتم

 نیست راحتیاهم همین به که ببینم حاال ... سقف یه زیر تنهام عشقم

 صدمه بهش میترسم . کرد چیکار باید همجنس یه با نمیدونم چون شاید

 برای . زنه نمی ای صدمه بهش هستم مطمئن که بوسیدنو اما ؟؟ بزنم

 خاله پسر نخورده چایی جون خدا ببخشید ... اوه ... اوه ... دیشب همینم

 منم کنه درست املت امشب واسه میخواد ارغوان ... بای فعال ً ... شدم

 خیس چشماش کندن پوست پیاز موقع بزارم نمیخوام ... کمکش برم

 ببینم خندون و خوشحال رو عشقم چشمای میخوام فقط من ... بشه

.......................................................... 



 بود شلوغ سرمون کم یه راستش .... میدونم نزدم سر بهت وقته خیلی

 . سهیالست مسئله ... مطلب اصل سر میرم .... دانشگاه و درس با

 لی داری خیلی ؟ ... خبره چه وقته چند این ... استادمون ... که میدونی

 اگه ؟ میخوای ازمون چیزی عوضش در نکنه ؟ میزاری الالمون به لی

 البته ....میخوای ازم چیزی ... قربونی میگفتم بودم خرافاتی کم یه

 پیغمبر و خدا به ارغوان راستش .... هاااااا بمونه خودمون بین همینشم

 نگفتم بهش هستی تو که میدونم من اما ... نداره اعتقادی چیزا این و

 استادمون ... میگفتم داشتم ... برسیم بهم اون و من شدی باعث تو که

 تا ... وقته چند این ، داره رو ارغوان و من هوای خیلی خانوم سهیال

 خودش چون که گفت ... اش خونه کرد دعوتمون پیش روز چند اینکه

 زندگی و خونه عجب ... میدونه خودش دخترهای مثل مارو نداره بچه

 که گفت اما کردم تعجب راستش ، دانشگاه استاد یه واسه . داشت

 ... خودشه پدریه ارث هم خونه این و دانشگاهه استاد هم شوهرش

 ... آها ... کنه ردیف ای خونه همچین میتونه دانشگاه استاد کجا وگرنه

 داره دوست و میدونه خودش دخترای مثل مارو گفت ... میگفتم

 !!! مهربونه زن این چقدر ... باشه داشته خصوصی ارتباط باهامون

 اخالقش داشتم دوست ، داشتم مادر اگر ، میکنم فکرشو هرچی راستش

 !!؟؟ ممکنه خوشبختی همه این منو یعنی ... باشه خانونم سهیال مثل



....................................................................................

............................. 

 بود بد یعنی بده خیلی حالش ارغوان ... شدم بدبخت ... کمک !! خدایا

 االن . شدم بهتر ارغوان از زودتر اما بود بد خیلی البته منم حال ...

 االن ارغوان البته ... بود شده چمون نمیدونم کنم مراقبت ازش میتونم

 بهمون که بودیم خانوم سهیال ی خونه پیش شب چند . شده بهتر خیلی

 هنوز ارغوان منو چون گفت ... کرد تعارف سفید شراب گیالس یه

 یه خوردیم که شرابو ... بشه شراب قلوب یه با شاید نشده باز یخامون

 شب آخر بیمارستانه و بده حالش مادرش گفت . زد زنگ تلفنش دفعه

 نصفه کنه پیدا ماشین االن نمیتونه و خرابه خودش ماشین گفت ... بود

 ... بخوابیم مهمان اتاق تو که خواست ازمون هم همون برای ... شبی

 ارغوان و من رفت که اون ... کردیم قبول و است جمعه فردا دیدیم ماهم

 یه ... شد چم دفعه یه نمیدونم ... خوردیم شراب اون از دیگه کم یه

 من مثل هم ارغوان مردم می داشتم که میخواستم رو ارغوان جوری

 ... نداشتیم رو مشروب خوردن جنبه کدوممون هیچ کنم فکر ... بود

 چند این بدون فقط دیگه نمیگم ... شد چی میدونی خودت بعدشم خوب

 بریم شدیم مجبور که بود بد حالمون قدر این ... اومد در پدرمون روزه



 هم سهیال به ... خوردیم مشروب که نگفتیم دکتر به ترسمون از ... دکتر

 شد بیدار ارغوان ... اوه اوه ... شد چی رفتنش از بعد که نگفتیم

......................... 

 !!!!!!! خدایا

 هستم خلع تو انگار که بودم آدمی شبیه پریسا خاطرات شدن تمام از بعد

 همه این ... داشتم نبودن حس ... احساسی بی حس وزنی بی حس ...

 نوشته این حاال اما بودن هم عاشق ارغوان و پارسا که میکردم فکر مدت

 وجود ارغوان طرف از عشق این حداقل که میکرد ثابت رو این ها

 ارغوان و پریسا میدونسته اینکه به علم با و آگاهانه سهیال ... نداشته

 اون ... کرده جلب رو اعتمادشون و وقتشون سر رفته هستن گرا همجنس

 مدرک ازشون بتونه تا بود ریخته شرابشون تو چی نبوده معلوم هم شب

 چی همه .محفل بازی جدید، بازیگرایی به کنه تبدیلشون تا بگیره آتو و

 چسبوندن برای هست راهی چی ...بودن سخت پازل ریز های تکه شبیه

 برای اش نقشه از جزئی شاید ... پارساست جدید بازی این ؟؟ ها تکه این

 معمای حل برای ... نمیدونم  ... نمیدونم ... باشه زنه اون انداختن گیر

 ... پارساست خود کویر که فهمیدم حاال و شد کنده پوستم همه اون کویر

 اون مثل بودن الکی و دروغ همه میفرستاد برام که چتا سابقه اون یعنی



 !!؟؟ افتادم گیر توش من که هستش لعنتی بازی چه این خاطرات دفترچه

 همین کن حس رو خطر بوی که میگه منطق ... نمیتونم کنم درک نمیتونم

 اما ... برو همیشه برای لعنتی خونه این از و کن جمع رو وسایلت االن

 بفهم رو حقیقت شده قیمتی هر بر و بمون میگه منطق از تر قوی حس یه

 .... بچسبون بهم  رو پازل های تکه این و

 مهرها چیدن از بعد و کردم پهن رو شطرنجم صفحه ها مدت از بعد

 ... بود کم نظرم به دیگه رنگ یه .... سفید و سیاه ... شدم خیره بهشون

 ؟ سفید و سیاه همیشه چرا

 همیشه من چرا . کردم دقت سیاه رنگ یعنی ام عالقه مورد مهرهای به

 برای ... بودن عقب حرکت یه یعنی بودن سیاه ؟ میکردم انتخاب رو سیاه

 ، برد یعنی ... ساز سرنوشت فرصت یک یعنی حرکت یه همین استادا

 یاد پارسا از که هایی بازی شروع بهترین ... فشار یعنی ... باخت یعنی

 ... هستن اجرا قابل سیاه مهره با فقط و بودن دفاعی همشون گرفتم

 و بودم افتضاح همیشه سفید های بازی شروع تو من میکنم که رو فکرش

 بهتر که نداشتم احتیاجی چون شاید ... بشم خوب نخواستم هم وقت هیچ

 یادمه ... بودم گرفته یاد منم و بود داده یادم اینطوری پارسا شاید ... بشم

 بود شده یادگیریش و شطرنج ، بیچارگی و پناهی بی از که روزایی اون



 یه یادمه ... شدم جدید اتفاق این ی برده که نکردم دقت اما ... زندگیم امید

 سراسر اول همون از و کردم انتخاب رو سفید مهره پارسا جلوی بار

 باختم ، برد از اطمینانم و تصور برخالف آخرش اما بودم حمله و هجوم

 همون رو بازی . نکردم بازی دیگه و بود من شطرنج بازی آخرین اون

 ذهنم تو بار چند و چندین کردم آنالیزش بار چند و چندین و نوشتم شب

 اگه بودم بازی اون برنده قطعا ً من میکردم حساب هرچی . کردم بازیش

 بودم کرده نابود کامل رو پارسا شاه جناح . بود جمع حواسم کمی فقط

 حرکت یک نهایی حمله از قبل بود کافی فقط و بودم نذاشته براش چیزی

 اونم ... حرکت یک فقط ... بدم انجام خودم شاه جناح استحکام برای

 کنه بازی اون ی برنده رو من که بود بس پیاده یک... پیاده یک روندن

...  

 رو اشتباه اون نمیخوام دیگه ... زندگیه بحث حاال اما . بود بازی یه اون

 یک ... ندارم رو اشتباه اون تکرار جرات دیگه عبارت یه یا کنم تکرار

 دوست نه و میکنم حل روم به رو چالش با رو تکلیفم همیشه برای بار

 و سنجیده باید . کنم حمله محابا بی دارم دوست نه و کنم فرار دارم

 شده ساخته سال همه این که رو واقعی فرشته اون باید ... باشم خونسرد

 سنجیده و دقیق ساعت، مثل که قلب بی رباط یک بشم و کنم فعال رو

 رو بازی پارسا اگه ... کنم مرور باید سادگی به رو چی همه . است



 اولین : کنم مروری یه هامو دانشته بزار . کنم سادش باید من کرده پیچیده

 یعنی این ... هستش کویر خودش ، پارسا فهمیدم که اینه مورد مهمترین و

 میرسیدم قرمز لبتاپ اون به باالخره من ، بود چیده که دقیقی طرح طبق

 این به بود قرار هم نهایتا ً میکردم برقرار ارتباط کویر با هم بعدش و

 دلیل ارغوان و پریسا قتل ... شدن کشته ارغوان و پریسا که برسم نتیجه

 با که بزرگی ریسک و اومد سرم که بالهایی ی همه برای بود موجهی

 دلیل یه ... کردم انتخاب روانی نفر پنج اون به رسیدن برای دل و جون

 حال این با اما ... داره رو جنگیدن ارزش همیشه ، احساسی و خوب

 و طرح تو اما شدن سهیال اسیر ارغوان و پریسا که شد این منکر نمیشه

 تفکر از مسیر این به رو من که داشت وجود دلیل چه پارسا نقشه

 یا ؟؟ بسوزه براش دلم اینکه برای ؟؟ برسونه ارغوان و پریسا درمورد

 هیچ ارغوان ؟ کنه جهت هم و همدلیل خودش با منو اینکه برای شاید

 پارسا یعنی . بوده خواهرش عاشق تازه هیچ که نبوده پارسا عاشق وقت

 کی اینکه زمان ؟؟ میدونسته قبل از یا فهمیده رو این اونا مردن از بعد

 میمونه حاال ... بشم متوجه دقیق نمیتونم فهمیده رو موضوع این پارسا

 خیلی قضیه این از ... هست و بوده پارسا همون که کویر با چت مسئله

 پارسا که نمیشه دلیل این اما کویر آیدی سراغ رفتم من درسته عصبانیم

 هم بیشتر . شده تجاوز خلوتم به میکنم احساس ...بذاره سرکار منو بخواد



 اون از غیر به . دادم بهش رو تجاوز این اجازه چرا که عصبانیم خودم

 بزنم حرف هم کویر با درموردش نداشتم دوست اصال که  ناشناس تماس

 پارسا که اینه مهم ... هرچی حاال ... میگفتم بهش رو دلم حرفای ی همه

 رو میز روی ی دفترچه و شدم مخفیش محل وارد من که میدونه االن

 چی همه زیرزمین تو رفتم که بعدی سری همین برای . خوندم و دیدم

 ... کردم پیدا رو مجید من که بود فهمیده هم همونجا از ؟؟ بود سرجاش

 به من که نمیدونه اون حاال اما ... داشته نظر زیر رو من دقیق مدت تمام

 کویر با ارتباط قطع میگه منظق ... کردم پیدا دست گاوصندوق محتویات

 و افتاده اتفاقی یعنی این . اشتباست بودم گرفته رو تصمیم این ترس از که

 باهاش و باشم ارتباط در کویر با همچنان باید من .  فهمیدم چیزی من

 بیشتر باید کار این برای کنم شروع اون از رو بازی باید . ... بزنم حرف

 خیالی و فکر پارسا ... دربیارم پارسا کارای از سر گاوصندوق اون از

 اون اعترافات یا صحبتا از قطعا ً که یادداشت دفترچه ؟؟اون چی اما داره

 هنوز زیاد احتمال به که میکنه تایید رو مورد این شده نوشته نفر پنج

 ... بود فیلم همش کرد گور به زنده رو همشون که شب اون و ان زنده

 و آورد می در رو ها بال و کارها این ، من خواهر و نامزد با کسی اگه

 ارو اون پارسا اینکه . کندم می رو پوستشون زنده زنده افتاد می من گیر

 اعتماد فعلیم شانس تنها ... داره سرش تو خیاالتی یعنی داشته نگه زنده



 کنم پیدا اونارو جورایی یه که باشم وار امید باید و احتماله این به کردن

 کنم عادت کامال ً تا کنم بازی شطرنج بسته چشمای با که یادبگیرم باید ...

 ی مبارزه یه این که نیست مهم جوانب ی همه گرفتن نظر در به

 دارم میاد یاد که روزی از . مبارزم یه من که اینه مهم ، است ناعادالنه

 ... میکنم مبارزه

 شطرنج ی صفحه بودم نشسته کاناپه روی زانو چهار من و بود شب سر

 با رو ساده ترکیبای از بعضی داشتم بسته باچشمای و بود باز جلوم هم

 هر از قبل شدم پارسا ورود متوجه ... میکردم تمرین سفید های مهره

 به شدنش تر نزدیک لحظه هر و رسید مشامم به که بود تنش بوی چیزی

 ... میکردم تمرکز باید اما بود شده سیخ پشتم موهای کردم حس رو خودم

 ... میشد خبردار شصتش حتما ً میترسم من فهمید می پارسا اگه

 .. صدا طریق از ، کنی تمرین هم افزار نرم با میتونی •

 ؟؟ کنی نصبش برام میتونی ... نبود یادم ... میگی راست •

 ؟ ندارم رو کردن نصب افزار نرم حوصله من که میدونی

 با اونم افتادی شطرنج یاد مدت همه این از بعد شده چی حاال •

 ؟؟ بسته چشمای



 اومدم روفرم وقتی ، کنم تمرین میخوام . رفته سر حوصلم •

 شم خالص تکراری روزای این از . کنم بازی شطرنج هیات برم میخوام

... 

 ؟؟ خبر چه وحیده از •

 شروع کنم نگاه اینکه بدون و برداشتم رو بندم چشم سوالش این از بعد

 اما فهمیدم رو منظورش دقیقا ً ... کردن جمع رو شطرنج ی صفحه کردم

 ... راه اون به زدم رو خودم

  ... شده بهتر خانوادش با اش رابطه شکر خدارو که فعال ً •

 ... نبود خوشون رابطه من منظور •

 اگه .. چیه منظورت دقیقا ً بدونم که ندارم غیب علم که من •

 ... شکر خدارو خوبیم باهم ماهم که هستیم وحیده و من منظور

 ... میکنی شکر خدارو ... شکر خدارو چقدر •

 یه آدرس هم ژینوس از کردم بیرون شام هوس امشب ؟ پارسا •

 میبری؟؟  منو گرفتم رو خوب خیلی رستوران



 نظر مورد رستوران رفتیم و نکرد مخالفتی هیچ پارسا انتظارم برخالف

 گفت میشه ووو خودم اشتها با تهش تا و دادم سفارش دریایی غذای یه ...

 . بود گشنم حسابی و بودم نخورده هیچی جورایی یه گذشته روز چند

 میکنه نگاه رو من خوردن غذا داره چطور که شدم پارسا نگاه متوجه

 معشوقش به واقعی عشق یه فقط که نگاهی . خاصه شدت به که نگاهی

 : گفتم بهش رو شد تموم که غذام ... داره

 ؟؟ داشتی هم رابطه ارغوان با •

 ؟؟ چیه منظورت •

 رابطه ارغوان با پرسیدم که هست سوالی همین دقیقا ً منظورم •

 ؟؟ نه یا داشتی

 سعی و کرد سکوت ... چرا ناراحته اما نشده غافلگیر سوالم از بود معلوم

 دور که برداشتم رو کاغذی دستمال ... بیاد لباش رو ای ساده لبخند کرد

 ... کنم تمیز رو لبم

 نبوده کار در ای رابطه هیچ ؟؟ بشنوی چی داری دوست االن •

... 



 داخل از که فهمیدم بود بس فعال ً شوک یه همین کنم سکوت دادم ترجیح

 نگرانی کمی چشماش اعماق در شدم خیره چشماش به ... ریختمش بهم

 خونسرد پارسا قوت نقطه االن تا ترس کمی شاید حتی یا ... میدیم رو

 رو خونسردی این بازیم شروع برای باشه بهتر شاید . بود بودنش

 ... هستم خودم ضعفش نقطه که بشم مطمئن باید ... بشکونم

 براش رو پارسا با رفتن بیرون و شام جریان و دادم پیام کویر به شبش

 روز چند ... میکردم بزرگی ریسک داشتم کارم این با کردم تعریف

 تمرین بود کرده نصب برام پارسا که افزاری نرم با حسابی و گذشت

 اونی از تر سخت خیلی بازی اینجوری ... کردم بسته چشمای با شطرنج

 ... گرفتم دربست ماشین یه ظهر از بعد ... میکردم رو فکرش که بود

 از بعد و بود کار سرگرم و مشغول حسابی داوود ... شدم مغازه وارد

 گفت و زد خوشحالی سر از لبخندی آورد باال رو سرش کردم سالم اینکه

: 

 ... طرفا این از ... سالم ... به به •

 ... ببینم رو جفتتون باید دارم کارتون سالم •



 ساعت یک از کمتر تا بزن قدمی یه برا  و دور همین خانوم •

  ... شمام اختیار در دربست و بستم دیگه

 . بست رو مغازه باالخره اینکه تا زدم قدم اطراف اون ساعت یه حدود

 مطمئن خواستم فقط میریم کجا که نبود مهم برام و شدم ماشینش سوار

  ... قرار سر رسیدم ... هستش اونم گفت که نه یا هست هم سیا بشم

 تمام و کنید تعقیب شوهرمو میخوام دارم باهاتون دیگه کار یه •

 تمام ... میکنه که هرکاری و میره هرجا ... باشه بهش حواستون وقت

  ... میخوام میره که رو هایی آدرس

 : گفت داوود و کردن نگاه هم به کردن شروع دوباره

 . بیاری در بیچاره این کار از سر داری اصراری چه آبجی •

  ... باشه خودش حال به بذار

 هرچی ... کنین نصیحت منو نکرده الزم بگیرین پولتونو شما •

 میخوام ساعته 24 فقط میدم پول بهتون خواستین هرچقدر ، خواستین که

 ... باشه نظر تحت

 .... تمومه معامله پس •



 هنوز اما میگذشت سیا و داود توسط پارسا گرفتن نظر زیر از روز چند

 منو که خواست و گرفت تماس باهام وحیده ... بود نشده ازشون خبری

 خیلی اومد وقتی ... گذاشتیم قرار باهم همیشگی جای همون ... ببینه

 .... بود کنجکاو تابلو قیافش

 . بگو بهم دیگه اینو حداقل ؟؟ آوردی کجا از رو جمله این •

 ...نامرد نپیچون خاطرات دفترچه اون جریان مثل

 رو جمله این تلفن پای ناشناس یه اما ... نیاوردم جایی از من •

 سر ازش تو شاید گفتم ... نمیدونم چی یا اخطاره حاال... گفت بهم

 ... دربیاری

 آنالیز ذهنش توی رو چیزایی یه داره بود مشخص و فکر تو رفت حسابی

 : گفت و کرد تنگ چشماشو ... میکنه

 ؟؟ کیه درمورد اخطار •

 رسیده نظرت به چیزی اگه ؟؟ مگه میکنه فرقی ...نمیدونم •

 ؟؟ بگو



 این بدونم دقیقا ً باید یعنی ... اما فرشته میدم احتمال یه راستش •

 و حدس نمیخوام ... گفته بهت مکالمه از وقتی چه یارو اون رو جمله

 فرشته اون دیگه تو ... کنم کمک بهت درست بذار ... باشه اشتباه گمانم

 ؟ میاد سرت داره بالیی چه میشی قبل از تر داغون روز هر . نیستی قدیم

 من ... فرشته بزن حرف ؟؟ میارن سرت دارن بالیی چه بگم بهتر با

  ... کردم تعریف رو چیز همه براش

 ای فرضیه این حد چه تا یعنی بودم گم سردر و گیج شدم جدا که وحیده از

 رو سبز دکمه ... ناشناس شماره رو رفتم دوباره ؟؟ باشه درست میتونه

 مثل میخواد که خودش ... بیا ... برنداشت اما خورد بوقیی تا چند ... زدم

  ... میرسه که ما به ... آدم تنبون تو میافته کک

 یه تو ناشناس اون احتمالی تماس برقراری تا گرفتم تصمیم و بودم بیکار

 منو هرکی اینطوری ... بیام در وحیده حرفای شوک از و بشینم پارک

 رفتن خونه از قبل اینجوری حداقل هست خبرایی یه میفهمید میدید

 ساعت یک حدود ... بودم خودم تو . کنم جور و جمع خودمو میتونستم

 اصال صدا این به ... عجیب و مخوف صدای باهمون ... زد زنگ بعد

  میشه تر مخ رو هم هربار و نمیکنم عادت

  قدیمی دوست سالم •



 ... نیستم دوست ما •

 ... دوستیم باهم بکنی فکرشو که اونی از بیشتر خیلی خیلی ما •

 ... فهمیدی رو چیزایی یه که مشخصه و بودم تماست منتطر

 ؟؟ بود چی آخرت جمله اون معنی •

 ... آفرین ... باهوشی دوست همچین داشتن به میکنم افتخار •

 نکن کاری یه ... حوصله نه و دارم اعصاب نه !! ببین •

 یه ... بشه تموم مون طرفه یه دوستی و بگم بهت درمیاد دهنم از هرچی

 آره اگه ؟؟ نه یا داشته پارسا شناختن به ربطی لعنتی جمله اون بگو کلمه

 ؟؟ میدونی کجا از و هستی کی تو ...

 مهم ... طالیی فرصت یه یا ... سرنخ یه بزار رو اسمش •

 توش که شرایطی فهمیدن به قدم یه تو که اینه مهم ... ام کی من نیست

 وقتشه ... نشده دیر تا بگیری تصمیم وقتشه ... شدی تر نزدیک هستی

 این ... کنی آزاد خودتو و بیای بیرون زندگی اون از همیشه برای

 ... بگیری باید خودت که هستش تصمیمی



 که اونقدر اگه ؟؟ خودت واسه چیه بازیا گربه و موش این •

 بهم رو واقعیت کنده پوست و رک چرا مهمم برات من میکنی ادعا

 ؟؟ نمیگی

  ... نداریم زیادی وقت ... خطرناکه هردومون برای چون •

 .. البد میکنی تلف وقتمو پاتر هری معماهای مثل همینم برای •

 فرار و نمیکنم قطع رو گوشی االن همین من اصال که میدونی کجا از

  ؟ بشم گور و گم جایی یه برم نمیکنم

 ... اما بکنی رو اینکار که بودی عاقل اونقدر کاش ای •

 بینی پیش غیرقابل و تر عجیب هم معمایی هر . تازه معمای یه روز هر

 ... بودم شده  Fight club فیلم پایانی تیتراژ هیپنوتیزم ... قبلی از تر

 حاال ... ببینم رو فیلم که بود کرده تاکید گمانش و حدس مبنای بر وحیده

 پارسا که میکردم درک حاال بگم بهتر یا میشدم حرفاش متوجه تر واضح

 اون حرفای به ؟؟ کنم چیکار باید حاال چیه دقیقا ً بگم بهتر یا کیه دقیقا

 پیچیده ی پدیده چنین با واقعا ً اگه ؟؟ برم و بزارم ؟؟ کنم اعتماد ناشناس

 این دونستن وجود با حتی ؟ ساختش دستم از کاری چه باشم طرف ای

 ... کنم فرار بازم نمیتونم ... مونده جواب بی سوال کلی همچنان موضوع



 مطمئن چی همه از باید من ... کنم زندگی ذهنم تو سوال عمر یه با نمتونم

 زیر یا میشناسه منو بیشتر میکنم فکرشو اونیکه از ناشناس اون ... بشم

 تا گذشت ماه یک حدود ...آشناست به غریبه اون یعنی این ... داشته نظر

 قبل ی دفعه مثل درست ... بود گفته که آدرسی به رفتم زد زنگ بهم سیاه

 دادم بهشون رو پول میدادن رو اطالعات بعد میخواستن رو پولشون اول

 و مهمترین ... بدن بهم رو میخوام که ررو اطالعاتی که شدم منتظر و

 ... بود آدرسی یه بودن آورده بدست پارسا از که اطالعاتی ترین اصلی

 ...نیومد آشنا نظرم به کردم فکر هرچی اما ... داوودیه تو ویال یه آدرس

 نداشتم رفتن راه نای دیگه ایستادم وقتی میدونم فقط زدم قدم چقدر نمیدونم

 اون از سر خستگی از که بود روزی اون شبیه خیلی روزم و حال ...

 سرنوشت پارسا با آشنایی و پارک اون تو گذاشتن قدم و درآوردم پارک

 خطر یعنی خونه اون که میگفت بهم حسی یه .. کرد عوض رو زندگیم و

 اسم روش نکردم جرات رو یکی این ... یعنی نامعلوم سرنوشت یعنی ،

 تنها ترس ... بودم کرده تجربه االن تا که بود حسی بدترین اما ... بزارم

 ... میاد کنار وجودش با اما نمیکنه عادت بهش وقت هیچ آدم که چیزیه

 زنگ دوباره ناشناس که بودم نشسته نیمکت روی ... نخواد چه بخواد چه



 تر جدی خیلی ... بود قبلی های دفعه قبل از تر جدی صداش لحن ... زد

...  

 ؟؟ فرشته چیه تصمیمت باالخره •

 گفتن برا دلیلی ... چیه من تصمیم که نداره ربطی شما به •

 ... نمیبینم غریبه یه به تصمیم

 گرفتی رو میترسیدم ازش که تصمیمی پیداس که اینطور پس •

 ... خطری در که بدون پس ...

 ... زدم داد سرش زورم ی همه با و شدم عصبی جملش این از

 ... نزن زنگ من به هم دیگه ... خطرم تو که درک به •

 ...دوس نگرانتم من •

 نشون خودتو منی نگران و منی دوست که میکنی ادعا اگه •

 ... نکن قائم خودتو بزدل آدمای مثل و بده

 خیلی من نگیر احساسی تصمیم لطفا ً فرشته باش خونسرد •

 ... کنم کمک میتونم کنی فکر که اونی از بیشتر خیلی



 نزن زنگ من به هم دیگه ...ندارم نیاز روح یه کمک به من •

...  

 دور و کردنش خورد و کردنش خاموش از قبل و کردم قطع رو گوشی

 ... دادم پیام یه وحیده به انداختنش

 ... شدم خیره اف اف دوربین به زدن زنگ از بعد و بودم ویال در جلوی

 ... باشم مسلط خودم به کردم سعی اما میلرزید داشت تنم همه . شد درباز

 با ... بود مشخص ورودی در همون از باغ انتهای ویالی که بود باغ یه

 قراره نمیدونم ... کردن حرکت ویال سمت به کردم شروع آهسته های قدم

 همیشه برای پارسا و من تکلیف هست که هرچی اما بیاد سرم بالیی چه

 که خاصی طرح و چوبی درهای و ویال ظاهر از ...میشه روشن باهم

 ... نمیدونم قدیمی چقدر اما ... هستش قدیمی بنای که بود مشخص داشت

 یک ... شدم ساختمان وارد بود باز ، بود همه از تر بزرگ که اصلی در

 ... و گرامافون ... قدیمی های فیلم مثل ، قدیمی وسایالی با مجلل خونه

 خوشم میشد پخش گرامافون از تلویزیون تو که هایی آهنگ از وقت هیچ

 شدن تموم از بعد خر خر و قرچ و قرچ اون مخصوصا ً ... بود نیومده

 چی همه و جریانه در خونه این در زندگی همچنان بود معلوم ... آهنگ

 تا چند عتیقه های دونی شمع کنار و تاقچه رو حتی ... بود مرتب و تمیز



 و آقا یه ... بود خانوادگی عکس یه انگار یکیشون ... بود عکس قاب

 تو همشون . بودن ایستاده بینشون که بچه دختر دوتا و چادری خانوم

 که جوونی اون به نه اما آقا همون دیگه عکس یه . میخندیدن عکس

 این فهمید میشد دقت کمی با . بود وایستاده دختربچه یه و پسر یه کنارش

 پدرشون هست که هرکی مرد این ... هستن پریسا و پارسا دختر و پسر

 : شدم روح قبض سرم پشت از پارسا صدای با ... نیست

 ...مادرم پدرً  ... پدربزرگمه •

 !!!!خدایا •

 یه ... وایساده من قدمی چند تو که دید رو پارسا و برگشتم سرعت با

 و بودن شلوارش جیب تو دستاش . آبی جین شلوار یه و قرمز تیشرت

  ... میکرد نگاه منو داشت خونسرد خیلی

 ؟؟ پدربزرگته خونه اینجا احتماال ً پس •

 ...قطعا ً .... نه احتماال ً •

 ؟؟ بشینم کنی تعارف بهم نمیخوای •



 که پدربزرگش های جوونی عکس قاب بگه چیزی پارسا اینکه بدون

 طرح مبل روی نشستم .برداشتم رو بود دختر دوتا و مادربزرگ همراه

 : گفتم پارسا به رو ... میومد خونه این دکور به کامال که قدیمی چوب

 ؟؟ هستن کی دختر دوتا این •

 ظاهرم ... داشتم نفس به اعتماد هنوز اما فهمیدم نمی رو نگاهش معنی

 : پارسا خونسردی همون به ... بود خونسرد و آروم کامال ً

 های بچه تنها ... خالمه چپیه سمت ... مادرمه راستیه سمت •

  بزرگم پدر

 ... آیداست مادر خانوم این پس •

 ... آره •

 ؟؟ نمیشینی •

 بودیم شده خیره بهم جفتمون ... نشست روم به رو و رفت مکث کمی با

 بازم نمی رو بازی این من ... شطرنج تا بود دوئل یه شبیه بیشتر ...

 نمیبازم دیگه دفعه این ... باشم سیاه مهره باشه کرده مجبورم سرنوشت

 : بود خونه این تو احتماال ً میخواستم که چیزی ...



 ؟؟ میداری نگهشون اینجا رو حیوونا اون •

 ... آره •

  ان زنده هنوز چرا •

 لرزش مطمئنم و سیگارش پاکت سمت رفت دستش ... شد جدی نگاهش

 : گفت و کرد روشن رو سیگارش . دیدم دستاش توی رو ضعیفی

 شده تموم فضولیات که حاال بدم توضیحی نمیبینم دلیلی •

 ...بری میتونی

 برای دلم ... ببینمشون میخوام ؟؟ برم کجا ... اومدم تازه •

 ... شده تنگ جون سهیال

 فراموش اینجارو ... خودت خونه برو ... اینجا از برو فرشته •

 .. کن

 نشه مشخص چی همه تا ... برم زودی این به که نیومدم من •

 حسادت از ؟؟ عقده از ؟؟ نه ... بود خودت کار اینا همه ... نمیرم اینجا از

  ؟ ُکشتی دخترشو دوست با خواهرت ؟؟



 بین که سیگای لرزش میشد همچنان ... نگفت چیزی و کرد سکوت

 با شدنه رحم بی وقت ... اس حمله وقت االن ... دید رو گرفته انگشتاش

 ... ضعفش نقاط روی دادم فشار

 رو مجید بودیم رفته ؟؟ بودیم رفته کجا وحیده منو میدونی •

 همیشه ؟؟ میدونی ... شد غافلگیر حسابی دیدمش و رفتم ... کنم پیداش

 تو مدت همه این کرد ثابت بودن مجید بغل تو کنم بغلش داشتم دوست

 ... کردم تلف وقت تو آغوش

 ؟ مجید ....... تورفتی ؟؟ مجید..... !؟ تو جراتی چه به •

 ! مخملیه گوشم پشت منم البد ! نمیدونستی تو یعنی •

 کم کم چشماش دستش رو ریخت خاکسترش که بود اینقدر دستش لرزش

 گفتم بهش خونه آشپز تو که روزی اون شبیه . شد می قرمز داشت

 رو گذاشتم آرومی به پامو ... باشن هرزه داره امکان پریسا و ارغوان

 : گفتم بهش خند پوز با و پام یکی اون

 دوست لیاقت تو که فهمیده رو مورد این ارغوان هم احتماال ً •

 اینجا ارغوان اگه !؟؟ احتماال ً میگم چرا اصال ً ... نداری رو شدن داشته



 درست انتخاب و شناخته رو تو خوبی به که میگفتم تبریک بهش بود

 ... داده انجام

 بود رسیده هم اش شده قرمز چشمای مخصوصا ً و سرش به لرزش حاال

 و زدم لبخند عصبانیش صورت به دقیقه چند ... میزد دو دو چشماش ...

  آوردم در رو مانتو و شدم بلند جام از

 ... بخوریم خونه این تو حسابی شام یه باهم چیه نظرت خب •

 ... جون سهیال مالقاتی میریم هم بعدش ... داره خوبی حال و حس

 میکنی؟؟ نگام اینجوری داری چرا ؟؟ کجاست آشپزخونه

 شد سبز جلوم پارسا که میگردم آشپزخونه دنبال که میکردم وانمود داشتم

 دیده که بود وقتی هر از تر عصبانی و بود خون کاسه چشماش ...

 ... بود دستش تو من مانتوی ... بودمش

 ... برو اینجا از و بپوش •

 ... نمیرم اینجا از نبینم اونارو تا من •

 ... وگرنه ... بروو میگم بهت دارم !!! فرشته •



 میکنی چیکارم وگرنه .. باش راحت بگو ؟؟ چی وگرنه •

 هم کنجکاوی برای ؟؟ باشی نکرده باهام حاال تا که هست کاری ؟؟مگه

 چی ... بیاد سرم میتونه بالیی چه دیگه بدونم دارم دوست شده که

 تورو واقعی هویت آخرش کردی فکر ؟؟ کردی فکر من درمورد

 ... نمیشناسم

 با ... زمین خوردم که طوری داد هولم و گرفت محکم رو بازوم

 : زد نعره سرم لرزوند رو دلم ته که عصبانیتی

 ...برو اینجا از و کن تموم پرتارو و چرت این •

 ؟ فهمیدی ! نمیرم جایی هیچ خبره چه اینجا نفهمم تا من •

 نمیرم جا هیج نفهمم رو حقیقت اما ... بیار بیاری سرم هربالیی میخوای

 ناشناس یه ... نیستی زرنگ میکنی فکر که قدرام این که بدون ...

 جنایتی چه تو که داره خبر یکی یعنی ... داد اخطار بهم تو درمورد

  !! روانی ... خودته های بازی از یکی اینم که میزنم حدس البته ... کردی

 خاطر به کردم فکر اولش ... شد متوقف و برداشت من سمت قدم چند

 من سمت به دیگه که نگاهش خط از اما شده متوقف ناشناس اسم شنیدن

 ای دیگه عامل که شدم متوجه میکرد نگاه رو سرم پشت وداشت نبود



 حاال تا که خنثی حدودا ً و زنونه صدای ... شده شدنش متوقف باعث

 : گفت آمرانه بودم نشنیده

 بیرون برو ... تمومه کارت اینجا دیگه تو ... پارسا کن ولش •

 ...باش منتظر

 نمی باورم ... نمیکردم باور رو میدیدم که چیزی ... برگردوندم سرمو

 محکمی و جدی قیافه چنین و میزنه حرف داره و ست کبری این که شد

 های لباس اون دیگه . بود کرده تغییر هم پوشیدنش لباس حتی . داره

 موهایی و مشکی شلوار و چرم مانتوی با . نیست تنش دهاتی و مسخره

 آب ... اومد می خیلی بهش که آرایش کمی حتی و مرتبه خیلی حاال که

 بود گرفته پارسا که بازویی اون . شدم بلند جام از و دادم قورت رو دهنم

 ی همه با . بود زده خشکم حرکت بی . دادن مالش به کردم شروع رو

 با پارسا ... نکنه سرایت بدنم به درونم لرزش داشتم سعی توانم

 در مکث دقیقه چند از بعد و بود شده خیره کبری و من به عصبانیت

 کبری ... بیرون رفت و بست سرش پشت محکم رو ورودی چوبی

 بشینم کرد اشاره ... نداشت لب به لبخندی اما بود برنده آدمای شبیه قیافش

 کبری ... نشستم و بود کرده اشاره که جایی سمت رفتم لرزون پاهای .



 از رو خودم نمیخواستم اما میکردم نگاه بهش . نشست جلوم و اومد هم

 : باندازم تا و تک

 ؟؟ شم زده شگفت داری توقع االن •

 ... شدی زده شگفت چقدر که میگه خودش قیافت ... نه •

 خوب رو الل یه نقش تونستی که ... بزنم دست برات پس •

 ؟؟ وقت اینهمه کنی بازی

 نگاه تجربه با و پخته آدم یک مثل ... داشت روحی بی و سرد نگاه کبری

 دقیقه چند از بعد ... نگرفت قرار من حرفای تاثیر تحت اصال ً و میکرد

  ... اومد حرف به باالخره کردن نگاه

 و شدم خیره عکسش به ها سال ... شه شبیه خیلی چشات •

 ... دیدم رو اون چشمای دیدمت که باری اولین

 ... کبری نداره اهمیت برام ای ذره حرفات •

 برای ... مبل به داد تکیه کامال ً و نشست لباش رو روحی بی و سرد لبخند

 ... میشناختمش همیشه که ایی کبری اون با کردم مقایسش لحظه چند

 اما میبینم که رو چیزی بدم جلوه اهمیت بی داشتم سعی ظاهر تو درسته



 این اینکه. میگرفت رو وجودم همه بیشتر استرس و ترس ، لحظه هر

 یعنی . بود گوشم بیخ دقیقا ً و میشناختم من که نبوده اونی کبری سال چند

 شک پارسا بر و دور آدمای تک تک به اگه ؟؟؟ اشرفه همون کبری

 من دهن تو کبری ... کنم شک کبری به سال هزار نداشت امکان میکردم

 دل ساده آدم ذهنم تو همیشه . بود خانوادش و پارسا به وفادار خدمتکار یه

 هرچند ... میکشه زحمت داره حالل نون لقمه یه برای که بود صافی و

 تو هست که کوفتی هر یا اشرف یا کبری نقش که نمیفهمم دقیقا هم االن

 این تو نیست معلوم و نشسته جلوم هیبت این با حاال اما ... چیه قضیه این

 ... داره نقشی چه پیچیده بازی

 تو پارسا نقش بدونم که اینه چیزی هر از تر مهم من برای •

 ؟؟ بوده چی جنایت همه این

 ... بذاره اسمی یه میتونه هرکسی !؟ جنایت •

 ...یعنی •

 از بیشتر خیلی ... نمیدونی هیچی تو ... خانم فرشته یعنی •

  ... نمیدونی هیچی کنی فکر که اونی



 لحظه چند از بعد ... بود شده خیره من به حرفاش اثر دیدن برای کبری

 : داد ادامه

 از تر جذاب و مهمتر خیلی حقایق که میدم قول بهت من ! اما •

 جنایت همه این علل پارسا آیا ... داره وجود پارسا جنایت تو قول به

 که چیزی اون ، اینکه مورد ترین مهم ... نداره اهمیت اصال نه یا هست

 ... شد پیداش موقع سر درست میخواستم

 و پلیس پیش راست یه میرم االن همین یا میگی بهم آدم مثل یا •

  ... میگم رو حقیقت همه شده که خودمم شدن دستگیر قیمت به

 ترین باهوش تو ... فرشته هستی باهوشی خیلی دختر تو •

 بهت چی برای غریبه اون کردی فکر ... همشون بین هستی و بودی

 داره سعی مثال که کیه این بشناسیش که نیستی کنجکاو ؟؟ داد اخطار

  ؟؟ کنه کمک بهت

 ... اینجا بکشنی منو میخواستی ... خودتی غریبه اون •

 بزنم ای دیگه حرف اینکه بدون و پوشیدم رو مانتوم و شدم بلند جام از

 فرصت اینکه قبل بود جلوم امیر کردم باز که رو در ... در سمت به رفتم

 ام سینه تو کوبید محکم دستاش دوتا کف با بدم نشون العملی عکس کنم



 خوردم کمر با و کنم حفظ تعادلمو نتونستم و در چارچوب به گرفت پام

 از که کردم بیهوده سعی که همینطور ... بود اومده بند نفسم ... زمین

 : بست رو ورودی در و تو اومد امیر شم بلند زمین روی

 .... خانوم فرشته سالم •

 یکی اون با دهنم جلوی گذاشت رو دستش و نشست جلوم اومد امیر

 که همونطور . زمین میخوابوندم داشت و بود گرفته سرم پشت هم دستش

 رفتن فرو ... بود کبری دست که سرنگی به افتاد نگاهم میکردم تقال

 تا بود وحشتناک خواب یه مثل بیشتر ... شد نمی باورم گردنمو تو سوزن

 بود ای کننده فلج و مرگبار درد کردم حس که چیزی آخرین ... واقعیت

 وحشت ، لحظه اون ... شد شروع گردنم توی سوزن کردن فرو از که

 ... باشم کرده اشتباه نکنه .... میکردم فکر چیز یه به فقط زده

 عین در بدنم . بود تار جا همه . داشتم سرگیجه کردم باز چشمامو وقتی

 می منو یکی لحظه هر انگار . داشتم سنگینی احساس اما بود حسی بی

 سنگین ی کیسه یک میکردم احساس . پایین میکرد ولم ابرها باالی برد

 توی و چشام تو ... حلقم تو میاد وجود ی ماسه و شن که ام ماسه و شن

 واضح رو چیز همه بتونم تا کشید طول دقیقه چند .... میزد زنگ گوشهام



 . شده بسته پشت از دستام شدم متوجه که بمالم چشمامو خواستم . ببیم

 سرمو ... افتادم زمین روی شکمم به ... بودن شده بسته دستام به هم پاهام

 به کمی بود شده جاری که دهنم آب خنکی با . چرخوندم آهسته خیلی

 جلوی اومد یکی پاهای ... ویالم تو هنوز شدم متوجه ... اومدم خودم

 باال رفت چشمم ی گوشه از سختی به نگاهم ... سفید کتونی کفشای نگاهم

 ... میزد لبخند و بود سرم باالی پارسا

 ؟؟ شدی بیدار •

 ... بشینم میخوام •

 . باال کشید کمی منو ی تنه باال و هام دنده روی انداخت دستاشو پارسا

 مبل تا برد هوا تو منو و گرفت پاهامو طناب دستش یکی اون با هم بعد

 بود گرفته رو گردنم پشت که همینطوری مبل رو گذاشت هامو زانو

 ضامن چاقوی با رو میکرد وصل هم به پاهامو و دست که رو طنابی

 مبل روی درست که برگردوند منو شد تموم که کارش . برید دارش

  . بشینم

 بدتر همه از . داشت بدی حس اومدن هوش به . بودم نشده بیهوش حاال تا

 حرکات چشمام . چیه نمیدونستم و بودن زده بهم که بود دارویی اثر



 انگار . افتاد سرم و میکردن تکرار مدت تمام رو گیجشون و دورانی

 ترس خاطر به بلکه دارو خاطر به نه . میپریدم دوباره ولی میبرد خوابم

 تهوع حالت هم حدودی تا و میرفت گیج سرم . میکردم حس که خطری و

 به سرش با . شد وارد که بود کبری ... کردم باز رو چشمام ... داشتم

 همچنان و روم به رو نشست اومد . بیرون بره که کرد اشاره پارشا

 که بگم چیزی بهش اومدم ... نشده معنی و سرد نگاه همون ... نگاه همون

 گرد وحشت و تعجب برای مقاومتم ... اومد در شدن باز صدای دوباره

 کرده پر وجودمو تمام و بود شده هزار توان به استرس و ترس ... شد

 و زد زانو جلوش کبری سمت رفت راست یک و شد وارد آیدا ... بود

 اونم و کبری سمت رفت اومد امیر سرش پشت ... بوسید رو دستش

 دست اونم اومد پارسا همیشگی وکیل سرش پشت . کرد کارو همین

 لبخند با که بود ژینوس شد وارد که نفری آخرین بوسید رو کبری

 و محکم لبخند یه بلکه باشه لوده آدمای شبیه که لبخندی نه اما همیشگی

 رو سرش دستش بوسیدن از بعد و نشست دوزانو کبری جلوی مصمم

 جز به ... موهاش نوازش به کرد شروع کبری و پاش روی گذاشت

 گوشه یه هرکدومشون ، نشست کبری پای پایین همونجا که ژینوس

 نمیدونستم ... کنم نگاه باید کدومشون دقیقا ً االن که نمیدونستم ... نشستن

 این ؟؟ چی یعنی این ؟؟ خبره چه اینجا ... کنم فکر چی به باید االن



 به و باال آورد رو سرش ژینوس ؟؟ چی یعنی میدیدم که ای صحنه

 : گفت کرده بغض صدای وبا کرد نگاه کبری صورت

 همه این ... کشیدی سختی سال همه این ... ؟ مامان میبینی •

 ... وقتشه دیگه حاال ... کردی فدا ما خاطر به خودتو ... کردی تحمل سال

  ... ببینی رو سختی سال همه این نتیجه که وقتشه دیگه

 بی و سرد همچنان نگاهش اما کرد ژینوس به آمیزی محبت نگاه کبری

 :گفت و ژینوس سمت اومد امید ... بود روح

 ... شادیه وقت االن ... نیست ناراحتی وقته االن ، سارا پاشو •

 ... خوشحاله و ماست کنار هم سمیه االن

 دادن قورت با و من سمت اومد ... کرد پاک رو اشکاش و وایساد شد بلند

 شبیه همیشه مثل ... نشوند لباش روی رو لبخند همون دوباره دهنش آب

 بازوم دستش دوتا با و نشست کنارم . کرد خم رو سرش و شد لوده آدمای

 ... خودش سمت چرخوند و گرفت رو

 قیافت چرا ... الهی برم قربونت ... جونم فرشته چطوری •

 و خنده وقت االن ... گفت چی امیر نشنیدی مگه بخند ؟؟ شده اینجوری

  ... شادیه



 ووو شم می منفجر دارم دیگه که کردم حس ... آوردم کم دیگه کردم حس

 داشت سرم که بودم من این حاال و شد سرازیر چشمام از اشک ناخواسته

 : گفتم میکرد خفه رو گلوم داشت که لعنتی بغض و ترس با ... لرزید می

 چه من مگه ؟؟ خبره چه اینجا ؟؟ هستین کی شماها ش ش •

 ؟؟ کردم گناهی

 نکرده گناهی هیچ منم : گفت بهم رو و انداخت باال شونه تفاوت بی کبری

 ... قدیمی داستان یه ... کنم تعریف داستان یه برات داری دوست ... بودم

 میکنه تعریف داستان یه داره واقعا انگار که جوری و کرد مکث کمی

 ...کرد شروع

 ... نبود توش ای ستاره هیچ ... میکردم نگاه آسمون به زیاد وقتا اون*

 مطمئن ... نشه دیده هیچی که بود شده باعث کثیفی و دود همه شاید

 میشد که بود اتفاقی بهترین این شاید و نمونده مردنم به چیزی که بودم

 بی و بدبختی از شدن خالص ... شدن خالص و مردن . بیافته برام

 من گناه ... گناه این از ... درد و فالکت این از شدن خالص ... آبرویی

 درمان خرج و هام بچه کردن سیر بری که بودم زن یه فقط که بود این

 ما حامی تنها برادرم ... میکردم فروشی دست ، کوچیکم دختر مریضی

 افتاده بدهی و چک خوردن برگشت خاطر به . بود شوهرم مردن از بعد



 خرج بود شده هرجور باید نداشتم کارکردن جز ای چاره ... زندان بود

 همچنان اما بود سخت شرایطم درسته ... میکردم تهیه رو سمیه درمان

 شرایط این از رو برادرم حتی و هام بچه و خودم بتونم که بودم امیدوار

 همون به و فروشی دست میرفتم گرما و سرما توی ... بدم نجات سخت

 آبی و نون ی لقمه همون به ... بود خوش دلم درمیاوردم که چندرغازی

 ... شکایت نه و داشتم طلب کسی از نه . بودم راضی میآوردم در که

 یه راه سر رو من و بود شده نوشته ای دیگه جور یه سرنوشت ولی

 روحم تو صورتش چهره که مردی یه . مرد یه  داد قرار واقعی حیوون

 دوزار و بودن خیابون گوشه ساعت  از بعد که روز یه . شده حک

 بهونه به . خونه سمت میرفتم مولوی های کوچه پس کوچه از ، درآمد

 نشونم برگه به ایستادم کمر درد از . کرد پارک کنار پرسیدن آدرس ی

 اومد تندی بوی یه میخوندمش داشتم و افتاد کاغذ به تاچشمم . داد

 ترس ... نبود تنم لباسی هیچ اومدم هوش به وقتی ... شد چی نفهمیدم

 مرد یه روانی آدم اون ... بود گرفته رو وجودم ی همه وحشت و

 سرم بالیی چه بگم دقیق ندارم دوست ... بلند موهای با بود میانسالی

 به بار چندین اول روزای تو . داد منو هایی شکنجه چه و آورد

 کرد من با که کارایی ... داد شکنجه منو ممکن شکل ترین وحشیانه

 به کارهاشو از یکی اما ... ممکنه غیر خیلیا برای هم تصورش حتی



 ... میبرد لذت ازش خیلی انگار چون . داشتم نگه یادم غریبی طرز

 یه ... میدوخت هم به پشتمو سوزن و نخ با و بست می هم به دستامو

 بارها و بارها ... همینطور هم پاهامو ... کرد می بخیه انگار که حالتی

 اما کردم التماس خودم برای ترس از طرفم اومد که باری اولین شاید ...

 همه از که سمیه مخصوصا ، هام بچه خاطر به فقط میگذشت که هرچی

 کردم خواهش و زدم زجه ... کردم التماس بود مریض و کوچیکتر

 ازمن غیر هام بچه که ... برم بذاره که کردم التماس و دادم قسمش

 من مگه اصال نمیگم چیزی کس هیچ به برم بذاره اگه و ندارن رو کسی

 لذت بلکه نداشت فایده تنها نه هام زجه اما بگم بخوام که داشتم رو کی

 یک چنگال تو کس بی و تنها زن یه . کرد می بیشتر هم رو روانی اون

 بچه دوری تحمل و طرف یه تجاوز و شکنجه و زجر ... وحشی حیوون

 حرفاش توی ... طرف یه هستن حالی چه در االن اینکه فکر و هام

 هیچ و راهی هیچ . برم بیرون اونجا از زنده نیست قرار که شدم متوجه

 . میشد تر ساییده روحم و میشدم تر ضعیف روز هر ... نبود امیدی

 یه میشدم شبا و میکرد زندانی پنجره بدون اتاق یه تو منو روزهای

  ... پناه بی سرگرمی ابزار



 ، بود کشیده رو پام انگشتای از دوتا های ناخن اینکه از بعد شب یه

 ی گوشه کاغذی دستمال تیکه یه مثل که همینطور ... کرد مست حسابی

 . بود گذاشته کمرم روی رو پاهاش و بودم شده بسته میله یه به اتاق

 جون بی من ... گرفت تماس یه همیشگی آدم اون با و برداشت رو تلفن

 با که شدم متوجه داشت که ای مکالمه از ... بودم شده ولو حال بی و

 شکنجه از داره لذتی چه با و میکنه صحبت من درباره داره خط ور اون

 که شدم متوجه و آیفون رو گذاشت رو گوشی . میزنه حرف من دادن

 شرایط و مسته اونم مشخصه صداش تن از که زنه یه خط ور اون

 ... نداره نرمالی

 زنده پخش برات تا بگو داری؟؟ سفارشی چه عزیزم خب •

 ... بدم انجامش

 صدای دارم دوست ... بشنوم رو جیغش صدای دارم دوست •

 ... بشنوم رو زدنش زجه

 . گرفت تازم زخمای از یکی روی از محکم وشکون یه ناخوناش با 

 رو زن ون های خنده صدای . زدم بلندی جیغ بد حال همون توی

  ... بود اومده خوشش که میشنیدم



 ... باشه جیگر اعماق از یکی میخوام بیشتر زجه ...این کمه •

 !!رئیس نمیتونی که نگو میزاد داره که زنی مثل

 توی ابزاریکه با و داد قل زمین روی رو من و شد بلند مبل روی از

 که نحوی آورترین درد و بدترین به رو من داشت دست دم اتاق

 اون . میکردم خواهش و میزدم زجه فقط من . داد شکنجه میتونست

 رو رئیس و زد می قهقهه تلفن پای بود رسیده خواستش به که زنه

 تفریح یه این که شدم مطمئن ... میکرد تحریک من شکنجه به بیشتر

 و زنه تلفن پای یکی این که شدم وار امید لحظه یه اما . اوناست برا

 خودم پای با حاضرم حتی من بدونه اگه شاید ... بیاد رحم به دلش شاید

 بزاره ، نگم چیزی کس هیچ به بدم قدم و بیام پیششون بار یک ای هفته

 . نداره کس هیچ برای تهدیدی که من مثل تنها و بدبخت زن یه . برم که

 : گفتم و کردم جمع رو انرژیم تمام

 بچه تا سه من ... کنه آزاد منو بگین بهش خدا تورو خانوم •

 غیر به ، داره احتیاج من به و مریضه کوچیکم دختر ... خانوم دارم

 ... برم من بذاره بگید بهش میکنم خواهش ... ندارن رو کسی ازمن

 این نگم هیچی کس هیچ به میدم قول ... بیام بگین هرجا بازم میدم قول

 ... میگیرم گل رو دهنم



 نگران االن وای ای !داری بچه بودی نگفته عزیزم وای •

  شدم ناراحت چقدر ؟؟ ای بچه

 به دلش ، دارم بچه من فهمیده اینکه از شدم خوشحال لحظه یه برای

 : گفت ، ترسناک و شد خشن صداش لحن یهو اما اومده رحم

 زجه بهتر باید . باشه نگران که نبوده کسی شبیه هات زجه •

 که چیه نظرت اصال ؟ تی بچه نگران که درک به ؟؟ فهمی می ، بزنی

 چرا پس  بدبختی نگفتی مگه ، بیاره رو همشون رئیس بدی ادرس

 خانوادگی زجه صدای ؟ اینجا بیارتون رئیس بگم ؟ بمونن زنده میخوای

  ؟ رئیس نه مگه ، مریضه که کوچیکه اون مخصوصا . بیشتره حالش

 از خندیدن حین در مرد اون ... خنده زیر زدن دوتایی و گفت که رو این

 کفش یه . ببینم درست نمیتونستم . پوشید خاصی کفش یه مبل کنار

 هم خیلی فهمیدم تازه خورد بهم اش ضربه اولین وقتی که تیز نوک

 حس . من به مالحظه بی زدن لگد به کرد شروع مرد اون سخته

 توانی دیگه که زد قدر اون . شده خیس خون و عرق از تنم میکردم

 بود گرفته بودم زده زجه بس از گلوم . نداشتم خواهش و التماس برای

 چی همه . میاورد رحم به رو خودم دل کشیدم نفس خس خس صدای .

 زد اینقدر . نمیرم بیرون اینجا از زنده دیگه که بودم مطمئن و بود تموم



 حرف زن اون با داشت همچنان ... نشست رفت و شد خسته دیگه که

  میزد

 افتاده روزی چه به ببینی نیستی ... اشرف خالیه خیلی جات •

... 

 دوست ... باشم اونجا االن داشتم دوست ... خالیه جام واقعا •

 اونم .. شه اینجا آواره عوضی اون خاطر به ... باشم ایران االن داشتم

 بازار بزرگ حاجی ، محتشم عباس دختر ... محتشم اشرف ... ، من

 نزدیک از رو زن اون زدنای زجه و باشم اونجا بود حقم االن ... تهران

 ... کرد خوردشون باید ... کنم چیکارش میدونستم بودم اگه ...  ببینم

 ؟؟ کنی چیکارش میخوای حاال ... کرد خورد باید هارو زن تمام اصال

 . میزنه زیاد حرفم اینکه مخصوصا ً . تمومه باهاش کارم •

 مینداختم و میکشیدم انبر با رو زبونش وگرنه میمیره داره که حیف

 سگها . میکنم ولش بیابون تو اطراف همین میبرمش ... سگم جلوی

 ... کمتره شرشم اینجوری . کنن پاره رو بقیش

 که هوش به ... برد کجا و کرد ماشین سوار منو جوری چه نفهمیدم

 خاشاک و خاک کردم نگاه برم و دور هرچی و شبه شدم متوجه اومدم



 قطره دیگه حتی . بدم تکون نمیتونستم رو پاهام نه و دستام نه ... بود

 . کنم گریه لحظات آخرین برای بخوام که بود نمونده برام هم اشکی

 لعنتی عذاب این زودتر هرچه مردنم با داشتم دوست و بستم رو چشمام

  ... شه تموم

 اینجا کنم فکر که شد باعث سرم باال سفید سقف اومدم که هوش به

 به من که گفت دکتر به و سرم باال اومد که پرستاری اولین با اما برزخه

 که رو زنی میتونه معجزه یه فقط ... نمردم که فهمیدم اومدم هوش

 داره بدنش تو شکستگی چندین و شده شکنجه وقفه بدون روز چندین

 معجزه ... داره نگه زنده صبح تا رو میکنه ریزی خون جاش همه و

 دور مکان اون روز همون درست بخوان مهندس یه گروه اینکه بعدی

 دور از بعد که یکیشون ... کنن بررسی کارخونه احداث برای رو افتاده

  : گفت بهم مالقاتم به اومد روز

 من قراره ماهه شش ... شانسی خوش خیلی شما خانوم •

 اما ببینن اینجارو بیارم و کنم جمع رو مهندس رو بردار نقشه آقایون

 و کردنشون جمع به شدم موفق صبح روز اون اینکه تا نشه جور هربار

 کنه وارسی جارو همه میخواست که نبود بردار نقشه وسواس اگه تازه

  ... نمیشدی پیدا شما



 از من میکردن فکر که بود مشخص پرستارا آمیز طعنه های صحبت از

 پول بهم که افتادم آدم مشت یه گیر حاال که بودم فروش تن زنای اون

 که کسایی گفتم مامور به ... اونجا انداختن منو زدن کتک بعد و ندادن

 ازشون هیچی و بودن پوشونده رو وصورتشون روندیدم دزدیدن منو

 برم شد هوب حالم که فرصت اولین تو خواست ارم مامور . نمیاد یادم

 بذارن که بود این خواستم ازشون که چیزی تنها ... کنم تنظیم شکایت

 همون با شدم موفق روز پنج از بعد ... بزنم سر هام بچه به و خونه برم

 و شم بلند جام از شدید سرگیجه با همراه گرفته گچ سینه قفسه و دست

 ... کنم فرار بیمارستان از و بردارم رو کناریم لباس

 دیگه سمیه ... میکردن گریه داشتن سارا و امیر شدم که خونه وارد

 تازه که ساله دو دختر یه ی شده کبود صورتش ... نمیکشید نفس

 زنده و نمیکشه نفس دیگه حاال اینکه و بود شده شروع بازیاش شیرین

 برای هم و میکردن گریه خواهرشون برای هم سارا و امیر ... نیست

 کجا ؟؟ مامان بودی کجا میگفت کنان گریه امیر ... من داغون اوضاع

 نبودی اما میخواست تورو . کرد گریه فقط وقت چند این سمیه که بودی

 اشکی هیچ چرا نمدونم ؟؟ اومده سرت بالیی چه ؟؟ مامان بودی کجا ...

 برای و خونه اون توی من اشک ی قطره آخرین ... ریختم سمیه برای



 بعد ... نداشت وجود ریختن برای اشکی دیگه و بود شده ریخته التماس

 هیچ و نشستم اتاق گوشه هفته چندین سمیه غریبانه کردن خاک از

 باشم اال داشتم دوست ... بزنم حرفی هیچ نداشتم دوست ... نزدم حرفی

 میخواست که میافتادم مرد اون حرف یاد به همیشه ولی اس مسخره

 آخرین ... بودم تر راحت االن میکشید اگر شاید بیرون بکشه رو زبونم

 عین در و داشتنی دوست و معصوم چهره اون با که عزیزم سمیه لبخند

 سمیه حتی ... بود شده هک ذهنم توی ، زد من به مریضش حال

 ... اما ...اما بده امید و  انگیزه من به لبخند با داشت دوست هم دوساله

 سر های ماشین های شیشه کردن تمیز با و بیرون رفت می امیر

 ... بود شده تموم برام چی همه ... خونه میاورد نون لقمه یه ها چهاراه

 داداشم ... شیم خالص و بمیریم هم بچه دوتا این و من داشتم دوست

 بچه و خودم موش مرگ با که شدم وسوسه حتی ... بود زندان هنوز

 دقیق رو چی همه و بودم بیدار صبح تا که شب یه اما ... بکشم رو هام

 پای مست زن اون ... شد زده ذهنم توی جرقه یه کردم مرور دقیقا ً و

 تهران بازار از صحبت و گفت رو پدرش اسم حتی و فامیلش و اسم تلفن

 تا و میموندم زنده باید من ... نموندم زنده الکی من یعنی این ... کرد

 روح . بگیرم رو شدم الش و آش تن انتقام بگیرم رو دخترم خون انتقام



 شده پا دلم توی دوباره امیدی تور یه ... کنیم زنده دوباره رو غرورم و

... 

 ... کردم پیداش رو حاجی میکردم رو فکرش که اونی از زودتر خیلی

 که نبود مهم برام اما چیزیه یه درگیر انگار اونم بود درهمی و احمق ادم

 رو خودم جوری یه باید ... نبود مهم برام کس هیچ دیگه ... چیه درگیر

 توی کردم شروع داشتم درد کمر همه این با ... چسبوندم می بهش

 که بودم شده تکیده اونقدر . کردن جا جابه بار و کردن حمالی بازار

 حاجی وقتی اذان از بعد ظهرا . نمیشدم مزاحمم هم بازار های عمله

 خودم ... بشم رد حاجی جلوی از میکردم سعی مسجد سمت میرفت

 و ناز طریق از و هستم ای تکیده  و زشت زن که میدونستم خوب

 مختلف های بهانه با بار چندین ... بشم نزدیک کسی به نمیتونم عشوه

 منو بارها بودم مطمئن  . بدم نشونش رو خودم تا رفتم حاجی جلوی

 رو خودم روز یه حساب همین رو کارمیکنم حوالی همین میدونه و دیده

 دلش حاجی ... شد بد حسابی حالم و زدم زمین به حاجی حجره جلوی

 ... یادشه منو بود معلوم . آورد آب برام شاگردش و اومد رحم به

 جلشو بازم که فرداش . بود اومده رحم به دلش حاجی و گرفت ام نقشه

 به رو سرش که حالی در و زد صدا منو مهربونی با شدم سبز مسجد تو



 ام خونه و میکنم کار کجا پرسید ازم کرد پرس احوال باهام بود زمین

 خدمتکاری پیشنهاد بهم هستم نیازمد واقعا شد مطمئن وقتی . کجاست

 یه نقش در بیارم هم معرف یه تا خواست ازم البته . داد رو خونش توی

 ولی ... شد چی نمیدونم . غریبم و ندارم معرف که فهموندم بهش الل

 دلم تو دل ... نیازمند الل خدمتکار یه شدم ... نگرفت پس رو پیشنهادش

 قدم به رو من که بشم کسی ی خونه وارد باالخره شدم موفق ، نبود

 نقشه هیچ زمان اون . میکنه تر نزدیک مرد و زن اون به رسیدن برای

 االن که میدونستم رو همین فقط کنم چیکار قراره بعدش که نداشتم ای

 که بگیرم تصمیم بعد و خبره چه ببینم اول و باشم صبور باید و اینجام

 هم وخودش مرده حاجی زن فهمیدم اول روزهای همون ... کنم چیکار

 و مل رغم علی حاجی خونه . نداره خوبی روحی و جسمی شرایط

 که دختراش از یکی از غیر به نداشت بیا و برو اصال ً زیادش اعتبار

 توی . بود عجیب برام همه از بیشتر چیزی یه ولی ... میزد سر بهش

 ساله 12 دختر یه ، افسرده نسبتا ً پیرمرد یه با و بزرگ خونه اون

 های صحبت از . آیدا اسم به تودار و غمگین دختری . میکرد زندگی

 دختر این پس نمردن حاجی های بچه از یک هیچ که بردم بو ها همسایه

 میکردم رو فکرش که اونی از تر زود خیلی !! اشرف جز ؟؟ کیه مال

 بهم حسی یه . میلنگید کار جای یه اما بود افتاده من دام به طعمه



 برخالف ... نیست عادی شرایط این و هست خبرایی یه اینجا میگفت

 شوهر آمنه اسم به حاجی ی دیگه دختر ، خارجه میدونستم که اشرف

 هم پسر یه آمنه . میکرد آمد و رفت حاجی خونه به زیاد داشت پولداری

 داشت پریسا اسم به کوچیکتر دختر یه و پارسا اسم به داشت آیدا سن

...  

 شد می هم اطمینان قابل آروم آروم که بودم الل کلفت یه همچنان من

 . باشم داشته نزشون زیر تر دقیق و بهتر میکرد کمک بهم که اطمینانی

 رابطه نه نبود خوب اصال ً آیدا حال ... بودم نگرفته تصمیمی هیچ هنوز

 شبیه اصال ً روحیش روز و حال نه و بود خوب اش خاله و حاجی با ش

 آیدا شبا که فهمیدم مدتی از بعد ... نبود عادی ساله دوازده دختر یه

 اون بود مهم خیلی برام آیدا . میکنه گریه و ساختمون پشت میره

 تفاوت بی بهش نسبت نمیتونستم پس . بود اشرف به فرد ترین نزدیک

 اولش . زدم حرف باهاش زدمو دریا به دلمو شب یه باالخره . باشم

 تو رازی یه هرکسی گفتم بهش اما نیستم الل من که کرد تعجب خیلی

 بهش اومده اطمینانی قابل و خوب دختر نظرم به چون و داره زندگیش

 از بیشتر خیلی حرفم . کنیم بدل و رد رو رازمون باهم تا کردم اطمینان

 حوصله و توجه ، محبت با گذاشت اثر آیدا روی میکردم فکر که اونی

 تو گذشته اتفاقای ی همه زبونش زیر از و کشوندمش خودم سمت به



 خبر چی همه از اما بود بچه که درسته . بیرون کشیدم رو خونه این

 همه و وایمیستاد فالگوش میخواست دلش هرجا ، دقیق و ریز داشت

 با مادرش آبرو حفظ برای اینکه ... میشنید رو مهم و مخفی حرفای

 آبرو حفظ برای اینکه کرده خیانت پدرش به و هم رو ریخته خونه نوکر

 ... زندگیش پی رفته و کرده رهاش هم پدرش بعدش خارج فرستادنش

 که ای بچه همون با دلش حتما و نداره دوسش اصال مادرش اینکه

 ای توکل آیدا که بشم متوجه تا نبود سخت خیلی .... خیانتشه نتیجه

 به حتی روانی زن اون و ندیده مادرش سمت از محبتی هیچ سال دوازده

 دیده من فقط رو زن اون دیگه شب ی نیمه . نکرده رحم هم خودش بچه

 !! بودم

 دیگه معنی دیگه حاال اما میکردم نگاه آیدا به طعمه یه چشم به اوایل

 رو دختر این و نمیزد بهش هم زنگ یه حتی مادرش... داشت برام ای

 آیدا به فقط و فقط سال یک حدود ... بود گذاشته تنها شرایط این تو

 آیدا .... باشه من حامی بهترین میتونه آیدا که شدم مطمئن شدم نزدیک

 حروم خواهر از تنفرش حس و بود باهوشی دختر شدت به حال عین در

 و مونس به بودم شده تبدیل من ... میشد قبل از بیشتر روز هر زادش

 امتحان رو آیدا باید ...دالش و درد شنونده و هاش تنهایی دم هم

 پرسیدم ازش بار یه بذارم تاثیر روش میتونم حد چه تا که میکردم



 و مکث بدون ؟؟ بکنه رو شده باهاش که کاری این تالفی داره دوست

 گوش پشت با آیدا . داد تکون تایید عالمت به رو سرش مصمم خیلی

 البته . هست نوکر اون زن پیش خواهرش که بود فهمیده وایستادنها

 راهی سر یه دختر اون میکنه فکر و نداره اطالعی هیچ نوکر اون زن

 برای که نداره خبر حتی بدبخت . کرده پیدا مسجد تو شوهرش که هست

 و مهر همیشه برای آبرویی بی این تا کردن درست پاپوش شوهرش

 رو حقیقت و بزنی زنگ بهش که چیه نظرت گفتم بهش ... بشه موم

 ؟ میکنه بزرگ رو شوهرش خیانت بچه داره که بدونه اونم تا ؟ بگی

 ی همه و زد زنگ زینب به آیدا که بودم وایساده تلفن پای خودم فرداش

 ناخوساته یا خواسته هدفی به رسیدن برای همیشه ...: گفت رو ماجرا

 که شدم متوجه خونه توی های صحبت از که وقتی . داد قربانی باید

 زده آتیش رو خودش و نداشته رو حقیقت فهمیدن ظرفیت و تحمل زینب

 داده خودم به که قولی برخالف بود نزدیک حتی و شدم ناراحت خیلی

 عامل من ... بشه فدا زینب که بود تقدیر این اما . بریزم اشک بودم

 باالخره و بود زینب خودکشی مسئول اشرف نبودم زینب تلخ مرگ

 های وایسادن گوش فال و صحبتها از بده رو تاوانش که میرسه روزی

 پیش شده فرستاده زینب خودکشی از بعد اشرف دختر که فهمیدم آیدا

 . زینب برادر



 به رو زینب خانواده با رابطه کال بود خانواده آبروی نگران که آمنه

 شده حاجی ریزی آبرو باعث و بوده بدکاره زن یه زینب که این بهانه

 رو بچه اون که داد زینب برادر به درشتی پول یه زیاد منت با . کرد قطع

 شده شکسته خواهرش به بزرگ بهتان برابر در که هم زینب برادر ببره

 بدونه اینکه بدون رو بچه . میدید آمنه خانواده مدیون رو خودش ، بود

 به پیش رفت دختر اون که شد اینجوری ... برد و برداشت کیه پدرش

 تصمیم حاجی هماهنگی با آمنه ... بشه بزرگ که خودش دایی اصطالح

 آتش اون توی دخترش که گفتن اشرف به اینکه و گرفت هم ای دیگه

 که بود طبیعی خیلی مرده انداخته راه زیرزمین توی زینب که سوزی

 پیش ببره و بگیره پس رو دخترش که باشه این دنبال به اشرف اون

 فکر و میشه ناامید مطمئنا ً ساختگی داستان این با حاال اما . خودش

 حاجی خانواده اعتبار آبرو و میزنه رو قیدش و مرده دخترش که میکنه

  ...میشد تر پیچیده چی همه میرفتیم جلوتر هرچی میشه حفظ

 . پاره پاره باطن در اما مومن و دار آبرو ظاهر به خانواده یه

 اما موجه ظاهری با واقعی پست شیطان یه تنهایی به هرکدومشون

 هرکاری به دست آبروشون حفظ برای که کثافت و لجن از پر درونی

 ضعف نقطه باالخره که بود این تر جالب و مهمتر نکته ... میزدن

 میکنه فکر که دختری ... فرشته اسم به دختری ... کردم پیدا رو اشرف



 میتونم چطوری که میکردم فکر داشتم که روزایی تو درسته ... مرده

 بناندازم گیر رو اشرف باالخره و کنم متالشی درون از رو خانواده این

 یه ، برسونم کارش سزای به رو روانی عوضی اون اشرف سریق از و

 جرقه یه و بود بزرگ هدیه یه گفت میشه که اتفاقی . افتاد خوب اتفاق

 ... بزرگ نقشه طرح یک

 میکرد سعی و بود شده معتاد من توجه و محبت به جورایی یه که آیدا

 آمنه پسر برای که بود شده متوجه بیاره دست به خبرچینی با رو من دل

 . میبره دکتر دائما ً رو پارسا آمنه خاطرش به که اومده پیش مشکلی

 پیش رو پارسا ها دکتر از یکی توصیه به اواخر این گوش تا مغز دکتر

 که داده هایی تشخیص سری یه دکتر اون و بردن روانشناس دکتر یک

 هروقت رو پارسا بودم شده کنجکاو خیلی . بشه مطمئن ها اون از باید

 دیدار اون با ازش که چیزی تنها میدیدم حاجی خونه میومد آمنه که

 . جوره یه هربار پارسا که بود این بودم فهمیده گریخته و جسته های

 که میگفت من به حسی یه . میکرد تایید منو های حرف هم آیدا حتی

 که چیزی ... داره بردنهاش دکتر به ربطی پارسا بودن حالتی چند این

 اختالل اسم به خاص بیماری یه دچار پارسا کرد تایید آیدا باالخره

 ... بود دوقطبی



 هم کنار بودم آورده بدست روز اون تا که رو اطالعاتی وقتی شب یه

 بار اولین برای که چیزی یه ، نقشه یه . زد سرم به چیزی یه گذاشتم

 میتونستم کمکش با که من به بود هدیه یه بیماری این . کرد آرومم

 بود آمنه بزرگ مانع اما کنم کنترلش بتونم تا بگیرم اختیار در رو پارسا

 بکنه درمان رو پسرش میخواست مصمم و مدبر مادر مثل که

 که وقتی مخصوصا ً بگیره ازم رو ام هدیه بهترین بذارم نمیتونستم

 رو پارسا بیماری کاری، محافظه روحیه همون برای بازم آمنه فهمیدم

 به دست پس . داره اطالع ازش خودش فقط و فقط و نگفته کس هیچ به

 تو معمول طبق بود اومده پدرش دیدن برای آمنه که روزی یه شدم کار

 از کاری برای وقتی ریخت چایی یه خودش برای و رفت آشپزخونه

 مطمئن ... ریختم چاییش تو برنج قرص دوتا رفت بیرون آشپزخونه

 بعدی قربانی ... کرده مسمومش کی که نفهمیده هم آمنه خود که شدم

 متالشی صدا و سر بی و داخل از باید خانواده این هرحال به . بود الزم

 اون به که آدمایی ی همه بین نظرم به . کردم شروع آمنه از من و میشد

 اگه بود تر باهوش و تر زرنگ همه از آمنه میکردن آمد و رفت خونه

 رو خانوادشون اینها از زودتر خیلی اشرف کاری کثافت راز نبود آمنه

  ... میکرد متالشی



 آمنه مرگ از بعد ... بود راهم ادامه برای بزرگی مانع بودنش قطعا پس

 اصلی و واال هدف یه انتقام . کنم فکر انتقام به فقط نبود الزم دیگه ،

 کنم فکر هم دارن هرچی و اموال این تصاحب به میتونستم حاال اما بود

 و کنم کنترل رو داره دوشخصیتی بیماری پسریکه بشم موفق کافیه فقط

 به رو شون همه و کنم بازی دارم دوست که جور اون شخصیتش باهر

 و کثافت همه این کردن پاک ی عرضه دنیا اگه . کنم حذف کم کم کمکش

 رسید هم دومم هدیه . میکنم پاکش خودم دستای با من نداره رو چرک

 پارسا به روز هر من که حالی در و ناراحتی و افسردگی اوج ت حاجی

 به شدت به که آیدا و پارسا اصرار به من ... مرد ، میشدم تر نزدیک

 سالها اون تو . شدم پارسا خونه خدمتکار بودم کرده وابستشون خودم

 کامل اعتماد بهم هم پارسا پدر که کردم بازی خوب رو رولم اونقدر

 زندگی وارد منه پسر بفهمن اینکه بدون ، امیرو قدم اولین تو . داشت

 تا بود سختی کار خیلی ، داشتم پارسا از که شناختی با . کردم پارسا

 اسم با آیدا طریق از هم سارا . بشه تبدیل پارسا دوست بهترین به امیر

 میشد پر خونه اون یواش یواش . شد پارسا دوستای حلقه وارد ژینوس

 با هرکدم . بودم چیده پارسا اطراف دقت به رو اونها که هایی مهره از

 توی که اطالعاتی . میاوردن برام اطالعات جور یه داشتن که دیدی

 دیدم کردم فکر که خوب ... میکرد کمکم خیلی بعدی های قدم برداشتن



 صدای سرو بی و قانونی کشیدن باال و ام نقشه بهتر شدن اجرا برای که

 این خودم خانواده از وکیل یه داشتم نیاز وکیل یه به خانواده این مال

 راه از سومم هدیه که بود اینجا . باشه داشته نمیتونست رو خصوصیات

 از بعد برادرم و شد جور زندان از برادرم آزادی برای الزم پول . رسید

 فهمید و دید رو من جدید زندگی وقتی . اومد بیرون زندان از سال چند

 و گرفت قرار تاثیر تحت خیلی کردم جور خودم رو بدهیش پول تمام

 خالی جای میتونست که بد کسی تنها اون . کرد پیدا ارادت من به نسبت

 بره که کردم تشویقش بارها پس کنه پر من نقشه توی رو وکیل تون

 طوالنی راه که میدونستم بشه وکیل شده که هرجور و بخونه حقوق

 اندازه به نه و بود قوی من ی کنیه اندازه به نه ، بود هرچی ولی هست

 . بود افتاده جریان به رگهام تو تازه خون یه انگار ! طوالنی من نقشه

 هدیه برام بودم کرده که تدبیری و صبر خاطر به دائما ً هم روزگارم

 که مسیری تو افتاد و شد قبول حقوق برادرم باالخره و میفرستاد

 بود شده کشیده من سمت به کامال ً آیدا گذشت سال چند ... میخواستم

 من نداشت نفوذ روش من ی اندازه به کس هیچ بودم مادرش من انگار

 نفرتی ... بکارم ذهنش توی رو عمیقی نفرت و خشم بودم شده موفق

 باعث که داشتنی دوست نفرتی . مادرش خانواده حتی و مادر از عجیب

 امیر که نداشت هم تعجب جای . بود شده شدنش مکارتر و ترشدن قوی



 تو طرفم همه از و بود شده پارسا دوست ترین اعتماد قابل و بهترین هم

 که بود این مشکل تنها و میرفت پیش روال طبق چی همه ... بود مشتم

 به مسلط و جوان دختر یه که آیدا . نداشتم اشرف به دسترسی هنوز

 خاطر به هربار و رفت مادرش پیش بار چندین بود شده خودش

 . برمیگشت افسرده و خورده شکست ، مادرش تفاوت بی رفتارهای

 ، بگه برام رو مادرش زندگی جزئیات که میخواستم آیدا از هربار

 اشرف زندگی بم و زیر تمام از میکردم حس آیدا اطالعات با که جوری

 داشت آلمان به که سفری آخرین تو آیدا باالخره اینکه تا دارم اطالع

 از بشه پیداش که بود منتظر و بودم دنبالش ها سال که رو چیزی اون

 که هرکسی یا مرد اون از میتونه که اطالعاتی هر که خواستم آیدا

 مکالمات متوجه هم آیدا ... بیاره گیر ، داره رابطه ایران در باهاش

 صفتش شیطان مادر بیشتر و میشه اشرف و مرد اون عجیب و خاص

 تماس چند متوجه و میاره گیر سرنخ یک باالخره ... میشناسه رو

 با مرد اون که وقتی و میشه ایران به مرد اون مشکوک و خاص

 شماره اون مرد اون گوشی از آیدا کردن صحبت مشغول مادرش

 آیدا ... برمیداره داشته باهاش رو تماس بیشترین که رو مشکوک

 رو کثیف های بازی و کاریا کثافت اون تنهایی به مرد اون که فهمید

 نکته . میکرده محفلی و گروه یک از صحبت اشرف با و نمیده انجام



 بوده مرد اون بخش الهام و پرداز ایده اشرف فهمید که بود این جالبتر

 از خبری هم اونا و نداره خبری محفل افراد جزئیات از اما هست و

 هاش طعمه از اسمی صحبتهاش توی مرد اون حتی ... ندارن اشرف

 برای آیدا . میزنه حرف آوردن می سرشون که بالیی از صرفا ً و نمیاره

 ناخواسته اشتباه یک فقط اما . بود من سرباز بهترین اشرف به رسیدن

 باالخره مرد اون و مادرش حرفای مخفیانه شنیدن از بعد شد مرتکب

 وارد از بعد و داد دست از رو اعصابش کنترل و شد لبریز صبرش کاسه

 سرعت با هم بعدش گفتن ناسزا مادرش به کرد شروع اتاق به شدن

 بود من آغوش برد پناه که جایی اولین به و رسوند ایران به رو خودش

 کردم پیدا رو خانوم سهیال شخص شماره اون طریق از راحتی به ...

 همچنان البته و شدن سهیال دورادور مراقبت مسئول امیر و برادرم

 اشرف که شد باعث آیدا اشتباه که درسته ... داشتن نظر زیر رو فرشته

 من نظر از اما نکنه اعتماد هم خودش دختر به دیگه حتی و بشه غیب

 و نقشه حاال نداشت رو کسی من از غیر و نبود زن اون دختر دیگه آیدا

 طرف هر از کامال ً پارسا . بود من چشمان جلوی روشن روز مثل آینده

 اون و بشه باخبر خواهرش خیانت از بود وقتش . بود من کنترل تحت

 که بود وقتی چند آیدا هم و من هم . بده نشون رو کنترل غیرقابل روی

 همه که من . بودیم شده هم به ارغوان و پریسا خاص های نگاه متوجه



 از ناب آتوی یه باالخره که میگفت حسم و داشتم آمد و رفت خونه جای

 . میکنم فعال رو پارسا دوم شخصیت کمکش به و میارم بدست اینجا

 اون آیدا کمک به و کردم پیدا دست ارغوان خاطرات دفترچه به باالخره

 بین ای رابطه که بودم شده مطمئن دیگه . کردیم معنی و خوندیم رو

 کلیه بود آماده پارسا به اساسی ضربه برای هرچی ... دوتاست اون

 عشقش خیانت دادن نشون پارسا رحم بی و مرموز شخصیت کردن فعال

 ... بود خواهرش و

 تو غیرمستقیم شدن موفق زیرکانه خیلی ژینوس و آیدا دیگه طرف از

 هرجا میدونستم . بره دانشگاه کدوم و رشته کدوم که بندازن پریسا ذهن

 جایی به رو ها اون ، شد هم همینطور . دنبالشه هم ارغوان بره پریسا

 کردن تور دنبال به گرش حیله و تیز چشمای اون با سهیال که کشوندیم

 نقشه بقیه اجرای . بود شیطانی محفل اون برای سر درد بی های طعمه

 فقط ارغوان و پریسا شدن مستقر و رفتن از بعد . بود ای ساده کار

 اونها سمت به رو اون و کرد تحریک رو سهیال شاخکهای بود کافی

 دوتا که که دادن اطالع بهش و کردن پیدا رو سهیال ایمیل ها بچه کشوند

 شهر اون توی هم هاشون خانواده که واردت تازه دانشجوهای از

 رو ارغوان و پریسا قطعا ً سهیال اینطوری . هستن همجنسگرا نیستن

 نفر دو بکن رو فکرش . گذاشت می محفل اون اختیار در و میکرد تور



 نابود خانواده دیگه عضو یه های فانتزی توسط خانواده اعضای از

 رو خانواده کل باهاشون میشه ابد تا که میمونه باقی مدارکی و میشه

 بزرگ طرح یک . میرفت پیش داشت خوبی به چی همه . کرد مالی لجن

 راحتی به سهیال میکردم بینی پیش که همونطور . مدت دراز و دقیق و

 وقتی و داد قرار شیطانی محفل اون اختیار در و زد گول آنهارو هردوی

 ها طعمه بقیه مثل بود شده تموم محفل برای مصرفشون تاریخ که

 از بعد پارسا که میدونستم . نمیشد ختم اینجا کار اما . کرد حذفشون

 هیچ که شه می خشمگین و اعصبانی حدی به اتفاق این از شدن مطلع

 به انداختنش و خشمش کنترل برای پس . کنه کنترلش نمیتونه کس

 القا پارسا به باید . بود سازی صحنه یه به نیاز میخواستم که مسیری

 اونها شدن کشته از بعد پلیس که شواهدی ی همه رغم علی که میکردم

 و اشتباهه ، کرده پیدا ، پریسا و ارغوان شدید احساسی رابطه بر مبنی

 میکرد فکر که پارساست همیشگی فکر داره حقیقت که اونچیزی

 وقت اون . دنباست دختر پاکترین خواهرش و هست عاشقش ارغوان

 تحریک فاجعه این مسببین از سخت انتقام یه گرفتن به رو پارسا میشد

 پیش طبق ، ارغوان و پریسا قتل صحنه به پلیس ورود از بعد . کرد

 شده سازی پاک بودنش شده کشته که کسایی توسط پریسا لبتاپ بینی

 چه و بود اونا میل باب که هم خاطرات دفترچه نبود داخلش چیزی و بود



 که هرچند . بودن همجنسگرا دختر دوتا این که بفهمه پلیس که بهتر

 بود اهمیت بی و معنی بی جوون دختر یه های پرت و چرت پلیس برای

 ارغوان میکرد فکر که پارسایی ... نشدن هم معنیش به موفق اصال ً و

 پلیس های دنیا،صحبت دختر ترین پاک خواهرش و هست عاشقش

 که روزی ... نکرد باور رو دختر دوتا این خاص ی رابطه بر مبنی

 میخواستیم که چیزی اون القای برای دادن تحویل رو جفتشون وسایل

 درست که کنیم ثابت بهش و کنیم عوض رو خاطرات دفترچه بود الزم

 دزدیده ساده کلک یه با رو پریسا ایمیل رمز که هم آیدا .... میکنه فکر

 داخل که رو پریسا خاطات و شد ایمیلش وارد دوتا اون حذف بعد بود

 رو ایمیل سابقه کل و برداشت بود نوشته خودش برای و خودش ایمیل

 موجود یه به پارسا میکردم بینی پیش که همونطوری . کرد پاک

 اونطور خانواده عضو دوتا هم حاال بود شده تبدیل جو انتقام خطرناک

 اطالعاتم پریسا خاطرات کمک با هم و بودن شده حذف میخواستیم که

 یه توسط اینبار ها اون انداختن گیر وقت . بود شده بیشتر محفل اون از

 وجود درمورد پارسا به باید ... بود رسیده خانواده دیگه عضو

 اون طریق از اینکه و میگفتیم عزیزش ی زاده حروم ی دخترخاله

 به رو مسیر راه فقط من ... بگیره رو عشقش و خواهرش انتقام میتونه

 پیش رو چی همه که بود خودش سرشار هوش این و دادم نشون پارسا



 به مجبور رو اون فرشته به فشار با گرفت تصمیم که بود پارسا ... برد

 حسام دوست به ناشناس یه طریق از اینکه . بکنه خونه اون از فرار

 عمش دختر به کنه جرات تا بخونه گوشش تو قدر این که داد خوبی پول

 حسابی که رو فرشته دقیق و منظم سازی صحنه باید ...... کنه تجاوز

 در . داد قرار خودش مسیر تو تصادفی ظاهر در ، بود لورده و له

 راه هدف بی و خسته و اومد بیرون زندگیش محل از فرشته که روزی

 یه به که بود بینی پیش قابل داشت که روی پیاده مسیر طبق و میرفت

 به میکرد تعقیب رو فرشته که امیر هماهنگی با پارسا میشه ختم پارسا

 محل فرشته از کنه خلوت کمی خبرش بی جا همه از پدر با اینکه بهانه

 ناراحتی از فرشته . بپرسه رو بود نزدیکی اون که پارکی در کتابخونه

 نزدیکی که شد وارد ذهنش توی فقط و نیاورد باال هم رو سرش حتی

 راه کلی که داغون و خسته دختر یه واسه . داره وجود پارک یه اینجا

 ظاهر این با . کنه استراحت و بشینه توش تا پارک یه از بهتر چی رفته

 که وقتی پارسا انداخت خودش تور توی رو فرشته پارسا ، سازی

 با و غیرمستقیم رو اون کرد سعی کرد برخورد مجید اسم به مانعی

 حسام خوردن کتک ؟؟ حسام از بهتر کی . کنه حذف دیگه نفر یه کمک

 مجید اسم به ، بود فرشته به هدیه یه واقع در که فرشته چشمای جلوی

 کنن خنثی همدیگرو و بیافتن هم جون به دوتا اون شد باعث و شد تموم



 این حاال انداخت پارسا تور توی پیش از پیش رو فرشته که چیزی .

 اون و کرد هدایت میخواستم من که مسیری به رو فرشته که بود پارسا

 ارغوان میکرد فکر که پارسایی . کرد کنترلش بود الزم که جور

 و ارغوان خون انتقام دنبال به محکم و مصمم حسابی بود عاشقش

 پارسا که بود این و کردم برخورد مانع یه به بازم اما ... بود خواهرش

 احساس بهش که شدم متوجه حتی و شد وابسته فرشته به مسیر این در

 از تماس شماره یه شدیم موفق رئیس انداختن گیر از بعد .. کرده پیدا

 از که کردیم سعی اس زنده دخترت که پیام یک با و کنیم پیدا اشرف

 رو فرشته رابط به طریق از کرد سعی اشرف ... بیرون بکشیمش لونه

 ... دنبالته کسی گفتیم فرشته به اینکه جالبتر و نشد موفق که کنه پیدا

 انسان شناختن به ای عالقه هیچ و شد رد کنارش از تفاوت بی کامال ً

 به یا کویر با هاش صحبت توی حتی و نداشت زندگیش در گذشته های

 هربار پارسا ... نمیکرد موضوع این به ای اشاره هیچ که آیدا عبارتی

 درونی افسردگی دچار بیشتر میکرد جویی باز روانی نفر پنج اون از که

 راهی باید .. میکرد آرومش که بود فرشته فقط و ... میشد عصبانیت و

 بی دخترخاله همون فرشته و ببرم بین از رو پیمان این که میکردم پیدا

 سمت از رو خیانت بوی باید پارسا . پارسا برای بشه ابتدایی ارزش

 بهش اینکه و بود فرشته خود خود راه بهترین میکرد استشمام فرشته



 و گیج باید . ارغوانه و پریسا نابودی اصلی عامل پارسا که بشه ثابت

 مرگ از بعد که کویر آیدی طریق از آیدا ... میکردیم اعتمادش بی

 قرار فرشته روحی حاالت همه جریان در بود ساخته ارغوان و پریسا

 یه با و بکشونم زمین زیر به رو فرشته شدم موفق راحتی به ... داشت

 عبارتی به کویر آیدی ... بکنم اش دلهوره و ترس دچار محکم ضربه

 توی ارغوان و پریسا شدن کشته گناهی بی برای ای دیگه تایید حکم

 ای دیگه مدرک و میشه تموم پارسا جنایت اسم به حاال بود پارسا ذهن

 کیبورد روی مرده پارسا اثرانگشت گذاشتن آینده در ... اش علیه بر

 مطمئن من ... نیست سختی کار خواهرشه لبتاپ عین که لبتاپ اون

 دخترش به مستقیم میخواد و ایران میاد خودش باالخره اشرف که بودم

 باشه کرده برقرار ارتباط باهاش شاید که میزنم حدس حتی و کنه کمک

 .... نداره اهمیت براش اصال ً چون ، نگفت  اون از چیزی فرشته اما

 زمین زیر داخل مدارک و اسناد دیدن و گرفتن قرار فشار تحت با حاال

 میخواستم من که رو کاری اون بازم و  میشد وارد بهش الزم فشار اون

 در سعی و شدن حساس بینی پیش طبق و پارسا به آوردن فشار .میکرد

 فرشته خود که فشاری طریق از هم پارسا ... حقیقت دونستن معما حل

 ای دیگه کس ارغوان مثل اینکه و خیانتش به میکنه یقین میاره بهش

 فعال شو دیگه روی اون میشم موفق بازم اینجوری و داره دوست رو



 همه طبق نهایتا ً ... میبره بین از رو فرشته خودش دست با نهایتا ً و کنم

 البته که پارساست گردن به چی همه مکان، این مالشدن بر و مدارک

 فرشته مردن از قبل البته ... کرد خواهد خودکشی پلیس رسیدن از قبل

 فقط و پایانی سکانس آماده روانی تا پنج اون داشتن اختیار در با و

 زدن زجه از که همونقدر قراره اشرف ... هستم اشرف حضور منتظر

 از میکرد، مرگ آرزوی من های بچه برای و میبرد لذت التماسم و من

 همون توسط اونم ، ببره لذت داره دوستش که دختری زدن زجه

 !! دخترخودشه اتفاقا که من مهره ترین اصلی حضور در و روانیها

 هام بچه به رو خانواده این اموال همه میتونم پارسا حذف با درنهایت

 کنم خدافظی دنیا این از آرامش با و برسن واقعیشون حق به و برسونم

... 

 خیس اشک از من صورت و  چشمام ... بودن شده خیره من به همشون

 می همشون بین رو سرلرزونم میدیم تار رو همشون که جوری بود شده

 حرفی چه ... میکردم هضم رو میشنیدم که چیزای داشتم و چرخوندم

 اش ثانیه به ثانیه که سرنوشتی ؟؟ بکنم میتونم فکری چه ؟؟ بزنم میتونم

 چه !دقیقا ؟؟ داشتم سرنوشت این تو نقشی چه من . بود شده دیکته برام

 حال در من کابوس در عمر یه که ؟؟زنی بدونم مقصر باید رو کسی

 نگاهش اون معنی سال همه این از بعد حاال و نبود من مادر بود سوختن



 میکرد نگاه دختری به داشت مرگش آخر لحظه . فهمیدم مرگ از قبل رو

 که پدری . بود بزرگ دروغ یه و شوهرش خیانت مدرک و سند که

 که فهمیدم حاال ، رفته و کرده ول منو چرا که بودم متنفر ازش همیشه

 باعث که منی .بوده مرده من اومدم دنیا به از بعد و نداشته وجود اصال

 حرف هرحال به ... شدم مرگش باعث نهایت در و خیانتش رسوایی

 زن یه دختر لیاقت بودم هرزه زن یه دختر نهایتا ً من و بود درست حسام

 واقعی مادر اما ؟؟ بودن گوشت تیکه یه از غیر باشه میتونه چی هرزه

 باعث که بود روانی و سادییسمی موجود یه . نبوده هرزه یه فقط من

 . بوده آدم عده یه کثیف رویاهای و ها فانتزی شدن عملی و گیری شکل

 قربانی بودن جلوم االن که آدمایی ... خودش لذت و سرگرمی برای

 متنفر ازشون نمیتونم هم لحظه یه حتی بودن اشرف های کاری کثافت

 هنری اثر یه کبری ... آوردن سرم که بالیی و بازی همه این برای باشم

 و گرفت ازش رو خانوادش اشرف خود طریق از ... بود کرده خلق

 اون به بود واقعیش عشق ثمره مثال ً که دختری طریق از . کرد نابودش

 مسیر این تو دختر این سر خواست دلش که بالیی هر و رسید عوضیا

 ... نقص بی بازی یه .... شده حساب و دقیق ریزی برنامه یه ... آورد

 میزدم آتیش رو خودم زینب مثل منم میتونستم و بود باز دستام اگه شاید

 رو فکرش که بود اونی از تر سخت خیلی حقیقت این دونستن ظرفیت ...



 رو من های سوال و ابهامات ی همه جواب خونه این بود مطمئن میکردم

 بیاد میخواست سینم ی قفسه از قلبم و نداشتم رو تحملش حاال اما میده

 ... بیرون

 ... بیا کنار باهاش و شو رو به رو سرنوشت با ... گلم آبجی نکن گریه -

 بینی پیش و برنامه طبق درست بودی عالی اینجا تا البته ... من مثل

 کنی آماده دیگش روی اون شدن فعال برای رو پارسا شدی موفق کبری

 تا چند به باید که خونه این به رسیدی موعد از زودتر یکمی البته ...

 چیزی اینجا آدرس از هم کسی به اینکه اول ... بدی جواب من سوال

 دوست بهترین میکردم فکر همیشه ... بودم شده خیره بهش ؟؟ نه یا گفتی

 خیال با که میکرد بازجویی رو من داشت حاال اما . پارساست حامی و

 ... دادم تکون منفی عالمت به سرمو ... کنن سالخی منو بتونن راحت

 : گفت و کرد نگاهم تردید و شک با کمی

 ؟؟ تماسه در باهات که وقته چند ناشناس اون -

 چهره تو رحمی بی هم این دیدن . بود سخت اما بدم رو جوابش خواستم

 میدیدم داشتم رو واقعیش روی تازه و خواهرمه شدم متوجه حاال که کسی

 اینم تازه که داشت شخصیت دوتا که نبود پارسا فقط جمع این تو ...

 همون حکم من برای بودن اینجا که آدمایی همه . بود ناخواسته



 آیدا ... میدیدم رو دیگشون روی حاال که داشتن رو بودن دوشخصیته

 سختی به ... بود من جواب منتظر جدی و رحم بی نگاه همون با همچنان

  بدم رو جوابش که کردم سعی لرزون صدای با و

 ... تماسه در من با که روزه چند همش -

 پارسا پیش که شده متوجه و کرده تحقیق درموردت اشرفه خود قطعا ً -

 که تماسی از بعد که بودم امیدوار .. بده اخطار بهت خواسته و هستی

 بهش و شد گرفته باهاش روانیش دوست اون شدن غیب از بعد دقیقا ً

 کنه گم رو گورش همیشه برای و بره ، اس زنده دخترش که بشد رسونده

 تو داره حق خب .... داره دوست رو عزیزش دختر خیلی خیلی انگار اما

 که جوابایی به ؟؟ فرشته کجاست گوشیت .... هستی واقعیش عشق دختره

 .... ندارم اعتماد دادی

 وقتی میکردم نگاش داشتم خیسم چشمای با همچنان و نگفتم بهش هیچی

 بعدش . گشت جیبامو و شلوارم سمت برد رو دستش کردم سکوت که دید

 ورودی رمز ... برداشت رو گوشی داخل از و کیفم سمت رفت نگاهش

 شروع تمام دقت با ... گفتم بهش مکث کمی با که پرسید ازم رو گوشی

 : گفت کبری به رو ربع یه بعد ... کردن وارسی و چک رو گوشی کرد



 تماس هم هربار و نگرفته تماس باهاش بیشتر بار چند ... میگه راست -

 به .... شده شروع هم پیش روز چهار همین از و بوده اون طرف از

 رو و ساختمون داخل برگشت دوباره پارسا ... نگفته هم چیزی هم وحیده

  : گفت کبری به

 ... نیست دنبالش کسی کردم چک رو بیرون -

 کامل .... کن چک جارو همه بار یه ساعت هریه : گفت پارسا به امیر

 ... بگردش

 که کرد مجبورم و گرفت  رو من بازوی چپش دست با سمتم اومد پارسا

 به کبری پاکه پاکه وگفت کرد کبری به رو گشتن کلی از بعد بایستم

 در سمت به کرد اشاره دستش با داد تکون رو سرش تایید عالمت

 بازوم کنه باز رو دستم طناب اینکه وبدون  کرد روباز پام طناب پارسا...

 و شد سبز جلوم ژینوس.. در سمت به میداد هل منو وداشت  گرفت رو

 دردت به که این:گفت و کرد باز رو کلیپسم . سرم  بردپشت رو دستش

  .میگیرم قرض ازت رو امشب ی...عزیزم رنگه خوش خیلی... نمیخوره

 دستم به که هولی با پارسا.هام روشونه شد پخش و شد باز هم از موهام

 که شدم متوجه شدیم خارج ساختمون واز کشوند در سمت به رو من داد



 رو زمین زیر چراغهای وقتی زیرزمین سمت به میبره داره رو من

 اس خونه یه شبیه جورایی یه و بزرگی خیلی  که شدم متوجه کرد روشن

 که بود قدیمی آجرای از دیواراش.باشه داشته بخش چندین که میخوره و

 ی کنارش و بود آهنی درش که بود اتاق ی بودم ندیده جوری این حاال تا

 کرد پرت منو و کرد باز رو چوبی در ... بود چوبی درش که دیگه اتاق

 هم قبل واز بودن بسته دستام چون ولی بودن باز پاهام اینکه با .... داخل

 شد باعث وصفت  وسرد سیمانی زمین .زمین خوردم داشتم سرگیجه

 اتاق تو هیچی المپ یه از غیر ب  بشه زخمی حسابی وپوستم  بیاد دردم

 خاموش رو چراغ و بست رو در رفتنش بعداز.... بود خالی وخالی  نبود

 ساعت دو حدود از بعد  میشد بیشتر  واسترسم ترس لحظه هر ... کرد

 میز شبیه . شد اتاق وارد  دار چرخ میز ی همراه امیر.شد روشن چراغ

 تجیهزات سری ی روش کردم دقت. بود بیمارستان توی دار چراغ های

 بعد و رفت ور باهاشون یکمی ....پزشکی تجهیزات شدم مطمئن که بود

 ....کرد تستشون ام سینه روی شکل ای دایره چیز تا چند چسبوندن از

 کنین؟ چیکار باهام خوایین می امیر؟؟ چیه اینا

 قرار ما البته ..بمونی زنده شکنجه زیر بشیم مطمئن اینکه برای اینا

 برای حاضرن که اومده نفر پنج اون سر به بالیی کنیم کاری نیست



 البته ..بکشن رو تو دادن شکنجه زحمت شدن خالص و مردن زودتر

 گوشی با کبری .کنیم شروع اول اومدن با تا هستیم اشرف منتظر فعال

 ..گرفت تماس باهاش خودت

 تجهیزات کردن تست از بعد و داد انجام رو کارش خونسردی کمال در

 :گفت در بستن از قبل البته رفت و شد بلند جاش از

 ....بری دنیا از که قراره هم همینجا اومدی دنیا به اتاق همین تو شنیدم-

 تر عصبی و گرفت می رو وجودم همه بیشتر ترس و استرس لحظه هر

 تقال از .کنم باز رو دستم که نشدم موفق کردم سعی چقدر هر هه شدم می

 سعی و کردم مچاله رو خودم زمین روی خوابیدم و شدم خسته کردن

 محض سکوت از .گذشت ساعت چند ....کنم تمرکز چشمام بستن با کردم

 درد سر از .گذشته نیمه از شب که بود معلوم جیرکا جیر صدای و

 چراغ اینکه بدون .نبرد خوابم هم لحظه یک حتی  داشتم که وحشتناکی

 .نزدیکم اومد یکی و باز در  بشه روشن

 بیداری؟؟ ...فرشته ...فرشته-

 همه ...نداشتم گفتن  برای حرفی هیچ ...بود مجید ...برگردوندم رو سرم

 کمک و کرد باز رو دستم ..بودم گفته بهش نامه یک صورت به رو چیز



 رو چشمم اتاق بیرون نور شدیم خارج که اتاق از .وایستم بتونم که کرد

 کرد اذیت

 زیر توی باشنت آورده ساختمون از بردنت بیرون از بعد که زدم حدس-

 زمین

 در به بریم  زودتر باید دارد بدی صدای شدن باز موقع لعنتی در این فقط

 سمت به مهابا بی پارسا و شد باز در که شدیم نزدیک زمین زیر اصلی

 ای قوی مرد مجید که درسته شدن گالویز هم با حسابی کرد حمله مجید

 از و کنم چیکار باید که بودم مونده من .بود قوی خیلی هم پارسا اما بود

 و آورد در رو چاقوش پارسار که وقتی اونم کردم می سکته داشتم ترس

 کرد رو پارسا از دستی مجید مجید شکم توی کنه فرو رو چاقو کرد سعی

 چاقو دیوار به بارش چند کوبیدن با و گرفت داشت اختیار در رو چاقو که

 مجید سر پارسا فاصله توهمین اما زمین رو کرد پرت دستش از رو

 و روش افتاد زمین، روی انداختنش از بعد و دیوار به کوبید محکم

 رو چیزی هر تحمل .مجید کردن خفه و دادن فشار رو گلوش کرد شروع

 رو چاقو .نداشتم رو بمیره من خاطر به مجید اینکه تحمل ولی داشتم

 ضربه همون با پارسار .پارسا گردن تو کردم فرو پشت از و برداشتم

 روانی کامال ً موجود یه مثل من سمت برگشت و کرد ول رو مجید اول،



 تنم تمام که اینقدر کردن فرو گردنش تو رو چاقو  هم پشت کردم شروع

 یه ....فرشته کن بس : گفت گرفت رو دستم مچ مجید و شد خون غرق

 فهمیدم انگار حاال و لرزیدن به کرد شروع دستام و اومدم خودم به لحظه

 رو دستم مجید ...لرزیدن به کرد شروع تنم ی همه .... کردم چیکار که

 :گفت و گرفت

 ......باید هست فرصت تا فرشته نیست وقت- 

 تو همچنان اما بدوم سرش پشت بودم مجبور منم دویدن به کرد شروع

 چند تو و کرد باز رو ویال در ....بودم بود، افتاده که اتفاقی شوک و بهت

 خواست ازم مجید شدن سوار از بعد که بود پارک ماشین یه ما متری

 تو رو پاهام ..بود خون غرق تنم تمام ....ماشین صندلی کف بخوابم

 که کاری عمق متوجه بیشتر گذشت می بیشتر چی هر و کرد جمع شکمم

 منو اینکه از قبل ..بود افتاده رعشه به تنم همه ... شدم بودم،می کرده

 پیاده ماشین از بتونم که آورد چادر ی وبرام  رفت .خونه داخل ببره

 رو من شده، گچ مثل و سفید صورت با .شدیم وحیده  خونه  وارد ...بشم

 چه برسرم خاک :وگفت زد محکم سیلی ی خودش به  وحیده  میکرد نگاه

 براش اتفاقی نیست خودش خون: گفت بهش مجید ؟؟ آوردن سرش بالیی

 کل تو ...حموم سمت برد و گرفت منو دست کنان گریه وحیده ...نیافتاده



 سرامیک ب مجسمه یه شبیه شست می رو من حموم تو وحیده که مدتی

 آدمو یه خودم دستای با که نمیشد باورم .بودم شده خیره حموم کف سفید

 ...کشتم رو

 هال وارد ... کرد تنم لباس جوری چه نفهمیدم وحتی  کرد خشکم وحیده 

 به و برداشت را موبالیش گوشی ... کاناپه روی نشوند رو من و شدیم

 :وگفت زد زنگ کیه میدونستیم حاال که ناشناس اون

 بود درست بودین داده که آدرس ماست پیشه االن فرشته خانوم اشرف

 های قیافه. شه بهتر حالش بدین اجازه بزنه حرف باهاتون بتونه نکنم فکر

 گریه داشت همچنان که وحیده بوده فکر وتو  هم در حسابی دوتاشون

 دوتاشون انگار هام شونه رو گذاشت رو وسرش  کنارم اومد میکرد

 مورد در تلخ حقیقت همه این شنیدن و فهمیدن.بود سوخته برام دلشون

 چه بود شده تعیین پیش از سناریو یه زندگیش کل بفهمه آدم واینکه گذشته

 از سختی به شدم خیره مجید نگران چهره به لحظه چند....بزرگیه ضربه

  درازکشیدم تخت وروی  وحیده خواب اتاق توی ورفتم  شدم بلند جام

 ای گریه بگیرم رو خودم گریه جلوی  نتونستم دیگه و بود ترکیدن وقت

 ... غمگین و غریبانه فریاد یه .فریاد شایدم یا بود زجر شبیه بیشتر که

 حال به بذارن باید و بشن اتاق وارد نباید که بودن فهمیده دوتاشون انگار



 برد خوابم کی نفهمیدم . بزنم فریاد فقط وجودم همه با و باشم خودم

 که شدم متوجه و بود روشن هوا ... میزد گیج و میکرد درد سرم همچنان

 خونه آشپز تو وحیده بود خوابیده کاناپه روی مجید ... صبح هشت ساعت

 زد کنار برام رو صندلی ... پیشش برم که کرد اشاره آرومی به که بود

 جلوم گذاشت و کرد درست عسل چایی یه برام بعدش و روش بشینم که

 . بود میز سمت به نگاهش خط و نشست هم خودش ...

 کم کم مجید بخورم صبحونه ای لقمه چند بودم مجبور ضعف خاطر به

 کاناپه روی رفتم . بود فکر تو حسابی و نشست کاناپه روی . شد بیدار

 کنم صحبت تنها مجید با میخوام که شد متوجه وحیده نشستم مجید جلوی

 . کنم شروع باید جوری چه نمیدونستم... خواب اتاق داخل رفت وحیده

 خواسته کمک مجید از و بدم گفته رو جریان خالصه نامه توی که درسته

 پاهام بین رو دستام ... زدنه حرف از تر راحت خیلی نوشتن اما بودم

 دادم قورت رو دهنم آب چندبار و میدادم شون فشار هم به و بودم گذاشته

 ... بشم مسلط خودم به کردم سعی ...

 جلوت که کثافتی بدونی؟؟ بیشتر کنی؟؟ پیچم سوال نمیخوای •

 ؟؟ بشناسی بیشتر رو نشسته



 هیچ که دنیا تو چشمایی تنها . کرد نگاه بهم و باال آورد رو سرش

 و سردرگم چقدر که بود مشخص ساده و صاف . نداشت ای پیچیدگی

 کثیف دنیای وارد دفعه یه داشت که قشنگی و پاک  دنیای از من . غمگینه

 نظر یه به کنه کمک نمیتونست تنهایی به وحیده . کردم خودم پیچیده و

 رو غمگین و سردرگم قیافه این که حاال . داشتم احتیاج اطمینان مورد

 ذهن تو که  بالیی هر بود حقم شاید ... بودم پشیمون تصیصم از ، میدیم

 سزای کمی اینجوری که که بود اشرف حق شاید . بیارن سرم بود کبری

 یه مثل بودم اومده دنیا به که اتاقی تو بود حقم شایدم ... روببینه اعمالش

 دیگه مجید دریایی دل برابر در دارم ارزشی چه من مگه بمیرم حیوون

 جیغ سرش زورم ی همه با . نداشت وجود اعصابم کنترل برای توانایی

 آدم به میکنی دیوونم داری ... بگو چیزی یه مجید بزن حرف د زدم

  . بگو چیزی یه کشیده گه به رو زندگی کل که خائنی

 مخفی برای مقاومتی اونم انگار ... افتادن لرزش به چشماش تو اشک

 جایی دیگه که بود شکسته اینقدر اونم انگار ... نداشت بغضش کردن

 .... نداشت ترمیم برای

 تو نامه دوستت که روزی از ؟؟ بگم چی داری توقع ؟؟ فرشته بگم چی -

 گذشتت مورد در هایی صحبت باهام که روز چند این و رسوند بهم رو



 داغون سال چند او از بیشتر خیلی روز چند  این ... فرشته توشوکم کردن

 تو من نظر از ... گرفتی درستی تصمیم که کردم می فکر همیشه ... شدم

 خائن یه خودم جلوی االن من . فرشته نیستی و نبودی خائن وقت هیچ

 عکس بر باشم داشته طلب  ازت که اینجا نیومدم من . بینم نمی کثافت

 و دیدمش خونه جلوی سکوی رو که دختری . بخوام معذرت ازت  اومدم

 نفهمیدم من اما . داد هدف  انگیزه ، داد بو و رنگ من سخت زندگی به

 کردم می فکر من و بود چشمام جلوی. میاد سرش به داره بالیی چه که

 که ندیدم اما دارم خبر درداش و ها رنج همه از و  شناسمش می که

 تو فرشته نیستی توخائن میشه نابود ذره ذره داره چطور چشمم جلوی

 توی تو . دنیایی این آدمای ی همه مثل آدم یه تو . فرشته نیستی کثافت

 مقصر لعنتی دنیایی این . نیستی مقصر افتاده که اتفاقاتی این از هیچکدوم

 کردم فکر و کردم اعتماد تصمیمت به و رفتم و گذاشتم که مقصرم من .

 تو دیدن دیشب دونی می ... پارکه توی آدم همون تو خوشبختی مسیر

 که وقتی میکردم فکر همیشه ؟ کرده چیکار من با وضعیت اون توی

 این اما مرد من از بخشی یه دیدم رو تو خالی صندلی و مکانیکی برگشتم

 و برم نداشتم حق من . مرد و کرد تیکه تیکه رو روحم همه که بود دیشب

 بهت که منم این فرشته  خوام می معذرت .. بذارم خودت حال به رو تو

  . کردم خیانت



 میخواستم بشم منفجر میخواستم بود شده گریه به تبدیل کامال ً مجید بغض

 اومدم . کنم تیکه تیکه و خودم و بزنم جیغ تنمه تو جون که چقدر هر تا

  . نذاشت مجید که بزنم حرف

  نگو هیچی میکنم خواهش . فرشته نگو هیچی -

 و نشتم کنارش رفتم . بود بریده رو امونم گریه هق هق  شدم بلند جام از

 من گذشته رویایی که گذاشتم جایی رو سرم . شونش رو گذاشتم رو سرم

 خدایا کرد می نوازش آرومی به که کردم حس سرم روی رو دستش .بود

 و کن خالصم مجید آغوش تو . کن خالص همینجا رو من هستی اگه

 ...رو لعنتی کابوس این کن تموم

  : گفت وحید که بودیم شام میز سر شب 

 کنی می چیکار اشرف با ؟ چیه ات نقشه فرشته ؟ کنی چیکار میخوای -

  ؟

 . ترسو بزدل ، اشرف بمیره بره -

 با تو که فهمید وقتی . فرشته نداشته خبر هیچی از ماها مثل اونم -

 خبر که بوده کسی تنها مدت این ی همه تو انگار . کرده شک پارسایی



 بعدشم و ارغوان و پریسا ماجرای فهمیدن از بعد و بیماره پارسا داشته

 که شده مطمئن آیدا توسط تو وجود از شدن خبر با و نفر پنج اون شدن گم

 بهت ناشناس یه عنوان به داده ترجیح و داری ربط اینا ی همه به تو

 . کنه خطرناکتر برات رو اوضاع بگه بهت مستقیم اینکه تا کنه کمک

  . نمیشدی خیال بی نمیفهمیدی رو حقیقت تا که تو برای اونم

 یک اگه . وحیده نیست مهم برام معادالتش و فکراش از کدوم هیچ دیگه -

 که دم می ترجیح منم ، باشه درست موردش در کبری حرفای از درصد

  بگو بهش رو همین گرفت تماس بازم اگه . درک به بره

  ؟ کنی چیکار میخوای کبری با -

 از آینده روز چند تو اگه . میکنم روشن باهاش رو تکلیفم همیشه برای -

  میزنم حرف باهاش مستقیم خودم نمیشه  مطمئنم که نشد خبری پلیس

  : گفت مجید به کرد رو وحیده

  ؟ بری و بذاری میخوای جریان این شدن تموم بعد ؟ مجید  آقا  چی شما -

 مهم برام اصال هم خودش نظر .  فرشته با مگه نمیرم جای دیگه من -

  . نذاشت باز که بزنم حرف اومدم مجید به رو جدی نگاه با نیست



 قضاوت .بسه همدیگه مورد در احساسی تمصمیمای . فرشته بسه -

 .بسه همدیگه کردن

 خودم تکلیف باید کرد صبر نمیشه این از بیشتر دیگه گذشت روزی چند

 که گرفتن تصمیم هم مجید و وحیده. کردم می مشخص کبری با رو

 . نداشت فایده باشن تنها میخوام اینکه برای من اصرار و بیان من همراه

 وجودم ی همه با اما بود غوغا درونم . گذاشتم قرار خودم ی خونه توی

 کبری . باشم قوی باید فعال که میدونستم و  کردم حفظ رو خودم ظاهر

 . بود  قاطع و مصمم هنوز قیافش . اطرافش بقیه و بود نشسته وسط

 من علیه مدارک همه حال هر به  دونست می برنده رو خودش همچنان

 به اعتماد از پر و مغرورانه شون همه نگاه خودش نظر از البته .  بود

  حاال ولی  .بودم اونا اسیر من پیش شب چند همین که درسته بود نفس

 کنم وارد رو خودم ضربه که بود من نوبت حاال و بودم نشسته جلوشون

  بگه براشون رو چی همه که کردم اشاره وحیده به ..

 طریق از و کردم تهیه خودم گوشی عین گوشی یه سیا کمک با اینکه از

 هر با تماس  سابقه و پیام هر شدم موفق بود هکر که دوستاش از یکی

 خیالتون یعنی این . بریزم گوشی این توی رو میخواد دلم که تاریخی

 دست به پریسا لبتاپ دادن با وحیده رو خالص تیر . تنهام من راحت



 حسابی  میدیدن رو شب اون اتفاقات کل فیلم داشتن که وقتی . زد کبری

 به  من که بفهمه میخواست کی بود شده جالب و دیدنی هاشون قیافه

 شدم موفق ها عکس قاب کردن نگاه موقع ساختمون به ورودم محض

 شعمدونی  توی رو بود کرده جور برام سیا بازم که ای مخفی دوربین

  وحیده برای مستقیم اونشب صحبتای و اتفاقا کل تصاویر و بذارم کار

 و دراومد خونسرد وضعیت ازاون باالخره کبری قیافه . شد می  فرستاده

 یک از کمتر در صبر و زحمت سال همه این . شد عصبانی آدم یه بیشتر

 عمر کل نتیجه نبود ساعت یک من نظر از البته . بود رفته باد به ساعت

 بدونه اونم که بود حقش و شدم خیره چشماش به من.بود من رفته باد بر

 . باشم محکم که کردم جمع رو انرژیم همه  رسیدیم اینجا به جوری چه

 ؟ میکنین تعجب چه از . شما کردن تعجب همه این از کنم می تعجب

 خوبی به رو بودین داده یادم که درسایی فقط من . نیوفتاده خاصی اتفاق

 توی رو من که روزی تا چی همه .بودم خوب شاگرد یه فقط من دادم پس

 تو خوب بازیچه یه من و  رفت پیش شما نقشه طبق کشوندین زمین زیر

 اینقدر که ناشناس تماس همون اما . بودم جون آیدا یا کویر دست

 من به که اخطاری . من برنده برگ و فرصت به تبدیل بودین منتظرش

 مورد در اینکه از بعد . روانیه بیمار یه پارسا که فهمیدم من و شد داده

 بتونه داره امکان پارسا که شدم مطمون کردم تحقیق خوب پارسا بیماری



 بیماریش از ناشناس که همونجور و  کنه مخفی کسی از رو مورد این

 این از اطرافیانش از یکی حداقل یا اطرافیانش میشه مگه  خبرداره

 پارسا اینکه و کنم شک مورد این به نباید چرا.باشن نداشته خبر جریان

 حلیگه و مکاری همون به که کرد ثابت اشرف . باشه تنها مسیر این تو

 و فکر به وادار رو من پارسا مریضی گفتن با .گفتینه شما که هست گری

 پشت کی که بفهمم میتونم چطور . بشم احتماالت ترین محتمل غیر مرور

 تعجب ؟ باالخره بده نشون رو خودش که شه می چطور و است پرده

 یادم رو بودن یک درجه هنرپیشه خودتون . دادین یادم خودتون ، نکنین

 بهش که فرق این با اما  بودم خوردن بازی مشغول همچنان من . دادین

 چت ادامه با و کردم عمل بینی پیش قابل فرشته همون  مثل . داشتم آگاهی

 کنین فکر که دادم اجازه بهتون ، نکنه شک مثال اینکه برای کویر با

 پارسا بیماری از که  نفهمیدین شما . هستم بینی پیش قابل براتون همچنان

 قشنگش داستان کردن تعریف موقع افتخار با جون کبری و شدم خبردار

 خبر حتی و میگه من به داره رو  راز این باره اولین خودش کرد فکر

 فکر فقط. بود گفته خواهرش به پسرش بیماری مورد در آمنه که نداشت

 خودمو باید البته .رفتم پیش شما نقشه طبق و شدم زمین زیر وارد کردین

 با اینکه بهونه به ، کردم می پرده پشت آدمای یا آدم تسلیم خودم پای با

 حق بار یه فقط که جایی و مخفی مکان یه تو اونم کنم صحبت پارسا



  دادم که احتمالی طبق و کردم امتحان رو شانسم . بذارم توش پامو داشتم

 پیش روز چند هم وحیده . داد نشون رو خودش  پرده پشت آدم باالخره

 وحیده رسوند بهش رو من نامه و خواست کمک ازش و مجید پیش رفت

 اگه که گفت و گرفت تماس ناشناس شماره با ویال به من ورود از بعد

 باید هستی که کسی هر و خطر در االن که بدون مهمه برات فرشته واقعا ً

 مغرورانه که بود این شما اشتباه بزرگترین . بدی نشون خودتو باالخره

 نیست بیشتر توضیح به نیازی . میشناسین کامال رو من  کردین می فکر

 حاال . ببرین پی خودتون اشتباهات به میتونین  بهتر من حرفای از بعد و

 و تو برای همش نمیخوام چیزی خونه این از غیر من شفافه معامله هم

 یه خودتون رو پارسا جسد فقط بساز رو شون آینده و برو هات بچه

 که کارایی فقط . بقیه مثل بسازین براش داستانی یه و بکنین کاریش

 جاده که بفهمم اگه دارن رو فیلم این هستن من با که افرادی تمام کردین

 رو درجا  فیلم این کنین درست دردسر کدوممون هر برای و زدین خاکی

 در هات بچه برای که درخشانی آینده میتونی وقت اون و بازپرس میز

 دست و خانوادگی اونم ، کنی برآوردش زندان توی رو گرفتی نظر

  . جمعی

 و کردم کبری عصبانی چشمای به رو نگاه آخرین و شدم بلند جام از

 خونه تو که بود اون عصبانیت نعره حاال ، خونه از  خروج لحظه



 برای دلیلی هیچ اما کنه صحبت من با داشت اصرار اشرف ... میپیچید

 ... درک به بره بگه بهش گفتم وحیده به و نداشتم باهاش صحبت

 میدونستم خوب ... کردم تموم رو خونه فروش معامله و بودم بنگاه توی

 بهتر پس بکنه کاری بخواد کبری که میدادم احتمال رفتنه وقت دیگه که

 رو نگاهم آخرین ... بود بهتر مون همه برای این بشم دور ازش که بود

 برخالف مجید بیرون اومدم خونه از اشک قطره چند با و کردم خونه به

 داشت شاید ... بود منتظر در دم ، بمونه پیشم نداشتم دوست که اصرارم

 کسی هیچ که جایی بره من با میخواست دلش که دستاش دور رویای به

 خیلی باصدای مردی یه شدم که ماشین وارد ... میرسید نشناسه مارو

 : میکرد دکلمه محزون

 روَزش ُکشً  مهمان ی خانه میهمان این از است گرفته سخت دلم من

 تاریک

  اند انداخته ، نشناخته ، هم جان به که 

  آلود خواب تن چند

  ناهموار تن چند

  ناهشیار تن چند



  نشدند قرمز بیهوده ها زرد

 دیوار به بیهوده نیانداخته رنگ ، قرمزی

  نیست پیدا آسمان ، اما شده پیدا صبح

  آشوب کارش همه ، برخی ی ُمرده روشنی ته گر

  ! قرار بگرفته پنجره هر ی شیشه سر بر

 این از است گرفته سخت دلم من

  تاریک روزای ُکشً  مهمان ی خانه میهمان

 . اند انداخته ، نشناخته هم جان به که

  آلود خواب تن چند

  ناهموار تن چند

  ناهشیار تن چند
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