
 یکاغذ یشاهزادها

1 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 یکاغذ یشاهزادها

2 
 

 
 

 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

 www.romankade.comآدرس سایت : 
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

  

 

    

 *                                                 یکاغذ ی*   شاهزاده ها        

 

 

 ینیسادات حس میقلم :  مر به

 

 صفحات :   تعداد

 

 : عاشقانه ، رازآلود ، طنز  ژانر

 

 

 

http://www.romankade.com/
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 ( سندهیاز نو ی)   سخن 

 (   دیقسمتوقبل از شروع بخون نی) حتمًا ا                                     

 

که دنبال  یافراد یو برا رنینم شیبه سرعت پ یلیداستان خ نیبگم که اتفاقات ا دیاز شروع با قبل
رمان  یاز ژانر ها یکیجالب نباشه ...  دیشا یداستان نیمختصر هستند چن یکوتاه و متنها یرمان ها

   بیداستان فراز و نش نیطنز هست اما ا

 اتفاقات جالب رمان  یپس برا سمشیکه کالً طنز بنو شدیخودشو داره و نم یها

  شهی... به مرور زمان داستان پخته تر و جذاب تر م  دیصبور باش یکم

داره و  یادیز ینیشبیپ رقابلیو غ زیانگ جانیرمان در سه فصل نوشته شده و هر فصل اتفاقات ه نیا
 ... فتهیداستان ب یهست که قراره درادامه  یاتفاقات ی هیفصل اول در واقع     پا

 گذاشته بشن ... تیبعد در سا یتا فصلها دیرمان استقبال کن نیبا نظراتتون از ا دوارمیام

همه خوب  نویا یجالب نباشه ول نیاونطور که دوست دار دیبگم که اول داستان شا دیهم با نویا
که از خوندن ادامه  دیشروع آروم داره و مطمئن باش کی زیانگ جانیه یماجراها یکه همه  دیدونیم
 ... دیشینم مونیرمان پش نیا ی

 ... خوامیداره ازتون عذرم یپس اگه اشکال ذارمیم تیسا یرمان من هست که تو نیاول نیا

 

            

 

 

 

 * دیرمانو انتخاب کرد نی* از همتون ممنونم که ا               
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 *  دیاز خوندنش لذت ببر دوارمی* ام                      
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  یو مجنون ها یلیل تی... روا یخوانده باش یار یبس یعاشقانه  یتا به حال داستان ها دیشا

 که  ییها ندرالی... داستان س شودیکه به عشق ختم م یاجبار  یازدواجها تیو حکا روزگار

 ...  شودیکه به عشق بدل م یینفرتها یو قصه  کنندیعشق خود م ریرا اس نیبلور یها شاهزاده

 ...  ستین نهایکدام از ا چیبه ه هیمن شب بیپر فراز و نش یزندگ تیداستان من ! حکا اما

 من قرار داده ... ریزمانه را در مس یو خم ها چیتمام پ ریتقد ایگو

 چشم  لومتریتا صدهاک شانیکه برق لباسها ستییارباب زاده ها تیروا یکاغذ یها شاهزاده

 در آن را هزاران یروزپادشاه کیکه حسرت  ستیباشکوه یکاخ ها ی... قصه  زندیم را

 نفر بر دل دارند ...  

  یکه پوسته  ستییانسانها یزندگ تی... حکا ستیافسانه ن کیفقط  یکاغذ یها شاهزاده

  یبر تخت ها هیکه تک شوندیکه متولد م ییمنو توست ... بچه ها بیاسباب فر شانییطال

 و به  ماندیم یدست نخورده باق نشانیرنگ یحکومت کنند ... آنها که سفره ها شانیاجداد

 ...  زندیمن و تو پوزخند م یرو

  میفرستیو به سرنوشت لعنت م مینینشیم یکه گوشه ا میهست ییمن و تو ... ما همان ها و

 ... 
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 از حسرت است ...  یکوه زندیم ادیفر مانیکه چشمها یز یو تنها چ میکنیم نگاهشان

 که  میهست ییشده ... احمق ها رهیکه به آنها خ یز یحسرت آم یمن و تو و تمام نگاه ها و

 ...  میشده ا مانیچشمها ریاس

 

 

 

 

 

 

 

  ♥♥ In the name of love    ♥♥   

         

                            &Piper princes     & 
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 219 سپتامبر

 

 

 

 مقصدم کجاست ... اسمان شهر دانمی.نم زنمیقدم م سیسرد پار یها ابانیهدف در خ یو ب تنها

 

 ...  ستنیگر یو آماده  ستیخاکستر شهیمثل هم 
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 تلنبار شده ! یا شهیشهر ش نیدر آسمان ا ایدن یغم ها یهمه  انگار

 

 امان باد  ی...   شالق بخورمیسو وآن سو تلو تلو م نیها به ا وانهیدر افکارم  مانند د غرق

 است و سوز هوا مردم زیی...پا زندیچنگ م میبرگلو یراکبود کرده وبغض بزرگ میها گونه

 ؟ کنمیرا حس نم ییچرا من سرما یگرمشان فرو بروند ول یرا وادار کرده که در پالتوها 

 

 از تمام  گریحاال د یبودم ...ول زییپا یدنیپرست عتیطب یقبالً عاشق تماشا ریبه خ ادشی

 ام ... دهیدل بر ایدن یها عاشقانه

 

 ام  دهیو صورت رنگ پر دیسف یرها شده اند و لبها میشانه ها یبررو شانمیپر یموها

 مگرمهم است ؟! یول  کنندینگاهم م بی....  مردم عج زندیم ادیام را فر یدرماندگ

 

 ...او  شوندیم زیلبر می...چشم ها زندیم یچیافکارم را ق اهیس یغرش آسمان پرده  یصدا

  شکندیرام نمیبغض سنگ لغزندیم میباران بود ....قطرات سرد باران که بر گونه ها عاشق

 تر شده  دی...باران شد کنندیم سیصورتم راخ گریکدیپر از اندوهم بدون مجال به  یواشکها

 ... شودیگم م رشینظ یب یدر ترانه  نمیحق حق غمگ یصدا و

 اند  دهیشده وبه تنم چسب سیخ میپناه برند...لباسها ییکه به جا دوندیم ابانیبا شتاب در خ مردم

 دارد؟!   یتیبازنده اهم کی یها برا زیچ نی..اما مگر ا
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 را با شدت از صحنه  ینازک فراموش یو پرده  کندیکلمه بازنده تا عمق وجودم نفوذ م یتلخ

 وزمزمه ها در خورندیوقفه در ذهنم چرخ م ی...اتفاقات گذشته ب کشدیخاطرات کنار م ی

 ... شوندیسرم واضح تر م 

 

 ی...چشم ها دیآ یدر م شیچشمانم به نما یجلو میکابوسها زیمرد نفرت انگ ی چهره

 راکه جز  شی...حرف ها زدیریترس را در وجودم م شهیهم شیاحساسش راکه سرد یب 

 رنگش ثابت مانده  ییکلت طال ینمانده ...نگاهم را که رو یاز آنها در ذهنم باق یا زمزمه

 که  ی...نگاه ناباور و شکسته ام به جسم شودیکه  در سرم منعکس م یکیشل ی..صدا

 ...   کنمی.. نه ..نه  خواهش م اورمیب ادیخواهم به  ی...نه ..نه نم کندیسقوط م نیزم یبررو

 .... زنمیو بلند تر زجه م رمیگیوار در دست م وانهیامان خاطرات د یرا از درد هجوم ب سرم

 

 

  یبر زمزمه ها دیآ یکه باسرعت به سمتم م یونیبوق بلند کام یفقط صدا شودیچه م دانمینم

 .. کندیخاطراتم غلبه م ترسناک

 

  رهیوچشمان غمبارم به روبه رو خ ندیآ یم نییصورتم پا یواز رو شوندیحس م یب میدستها
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 مرگ را تمنا یالهه  دنیوجودم فرا رس یقصد حرکت ندارند ...انگار همه  می...پاها شوندیم

 در  نیبوق بلند ماش یکه صدا کشدینم هی... به ثان کندیم 

 حسم حلقه  یب یدور شانه ها ی... دستان قدرتمند کندیام گوشم را پرم یچندمتر 

 یونیکام یو صدا مانمیبعد من م یو لحظه ا کشندیو مرا با شتاب کنار م شوندیم

  یاز گذرش باق یلباسم اثر  یرو یو جز گل ها شودیکه نامفهوم تر م 

 انهیروحم از حرارت حام یکه تن سرد وب میو آغوش گرم ناج ممانی...من م نمانده

 ...شودیاش گرم م 

 

 مشامم را  پر کرده و یفرانسو یعطرآشنا یام ازشدت شوک بند آمده ...بو هیگر

 را به کار انداخته است ... میرادارها 

 من خاص تر است ...من ماه هاست که  یبرا یا حهیعطر تلخ از هر را نیا

 را خفه کرده ام ... میهایدلتنگ رینظ یعطر ب نیباا

  نیتر بایبهت زده ام در ز یآورم وچشم ها یخشک شده ام را آرام باال م گردن

 شود ... یقفل م ایدن نگاه

 ... نی..ای...ا حیمس ایشود ... یم دهیشن میاز ته گلو یفیضع یصدا

 آورد ... یقلب شکسته ام را به درد م ندیآ یم نییاش پا یستودن یکه از چشم ها ییاشکها

 ... ستمیکه خواب ن کندیباورم م چدیپیبم و مردانه اش که در گوشم م یصدا

 خوابه مگه نه ؟!!..... هی نی...ا نی...ا شهی...باورم نم الری_ آ
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 خارج  میاز گلو ییاما صدا کنمیباز و بسته م یسردم را مانند ماه یها لب

 ...جسم ندیآ یام فرود م یزرد و استخوان یشدت بر گونه هابا  می...اشکها شودینم

  یو سر برشانه ها فشاردیرا در آغوش م فمینح 

 ... شکندیحق حق مردانه اش وجودم را در هم م ی...صدا گذاردیام م خسته

 

 ؟!   الریسرت اوردن آ ییخوابه ... چه بال هی نی_ بگو که ا

 

  کنمیآورم و به دور گردنش حلقه م یفقط دستانم را باال م اورمیبه زبان ب یز یچ توانمینم

 ... زنمیحق م یپناه یکودک ب ومانند

 

 داستان  یازکجا دانمیبه سرم آمده ...نم ییچه بال دانمیآن لحظه خودم هم نم در

 

 دلتنگم ... یلیکه خ دانمیداستان چگونه آغاز شد فقط م نیا دانمیکنم ... نم شروع

  

 ... یپوشال یگذشته ها یبرا
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 2018آگوست
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  یآورم و رو یرا در م  فمیو کث یخاک ی... مانتو بندمیرا آهسته م یو در ورود شومیخانه م وارد

 ...  کنمیام قرار دارد پرت م یکیکه در نزد یا کاناپه

  ی... چشمانم را با کالفگ شودیم انیام نما یکینگران مادرم بالفاصله در نزد ی چهره

 ....  فشارمیهم م یرو

 «... دو ... سه   کی»        شمارمیم

 «؟؟  یوقت شب کجا بود نیتا ا »

 دارد که شب  نیسرخ شده نشان از ا ی.... رگه ها دهمیو نگاهم را به چشمانش سوق م کشمیم یپوف

 دارم  شیدرپ یطوالن

 « جواب پس بدم ؟   دیبا:»   میگویم جانیو ب دهمیم رونیخشک شده ام ب یلبها نینفسم را ازب 

 «، آره ...  یکنیم یخونه زندگ نیا یکه تو یتا وقت_» 

 که  ییپارکت ها یخسته ام را رو یپاها یمبل خشک و سلطنت یوبا بلند شدن از رو زنمیم یپوزخند

 ... رومیو  به سمت اتاق م کشمیم کنندیم قیرنگ گرمشان سرما را به پوستم تزر برخالف

به  شوندیبرداشته م بمیکه در تعق شیقدمها یو بعد صدا شودیسکوت برفضا حاکم م قهیدق چند
 گوشم

 «؟!   ستمی!... مگه باتو ن یه:»   رسدیم 

 و به سرعت چند  دارمیبرم ی... ساک کوچک کنمیو در بزرگش را باز م رومیم میسمت کمد لباسها به

 زیچ چیه طیبرداشته ام .... در آن شرا یز یکه چه چ دانمینم ی... حت چپانمیملباس در آن  دست
  میبرا

 .... ستین مهم
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 لیو با وسا گذارمیم فشیو لحن پر از خشم او لپتابم را در ک یدر پ یتوجه به سواالت پ بدون
 یمحدود

 .... شومیکه به همراه دارم از اتاق خارج م 

 شماره را لمس  نیاول دی.... بدون ترد رومیم نیمخاطب ستیو به ل رمیگیرا در دست آزادم م لمیموبا

 .... کنمیو تماس را برقرار م کنمیم

 

 ؟! باتو ام  یبر  یخوایوقت شب کجا م نی؟! ا هیچ گهیاداها د نی؟! ... ا یزنیزنگ م یبه ک یدار _»  

» .... 

 

 ...   چرخانمیدر کاسه م یرا با کالفگ چشمانم

 

 « الو ؟! _ » 

 .... شودیاز دلم رد م یاز شاد یفیخوابالود فرد پشت خط موج ضع یصدا دنیباشن

 سخت  روزگار هنوز   یباز  نکهیکنند ... از ا تمیحما شهیرا دارم که هم یکسان  نکهیاز ا یشاد

 ... ردیانها را از من بگ نتوانسته

 «ه ؟! الو ؟! ...  پوف ... مردمم آزار دارنا .... آخه وقت مزاحم شدن_ »  

 «..  نیالو آرم» :   گزمیحرف فرد پشت خط  لبم را م دنیشن با

 «؟!  الریآ ییتو»  :  کندیرا قطع م حرفم
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 «شده ؟!  یز ی؟ چ یگینم یچیچرا ه»   دهدیمجال دادن به من با استرس ادامه م بدون

 «؟!  یوقت شب زنگ زدم ... تهران نیببخش ا_» 

 «آره.... چطور ؟! _»  

 «دنبالم ؟!.....  یایب شهیم_»  

 مزخرف  یبحث ها نیرا از لحنم خوانده ...  البته ا زیهمه چ شهیکه مثل هم دانمی... م کندیم مکث

 شده .... یعاد گریاو هم د یبرا

 

 « اونجام ...  گهید ی قهیباشه ... تا ده دق»  :    دیگویم یبا لحن جد 

 نکرد ... اگر چه که    چمیممنونم که سوال پ نیآورد .... از آرم یبوق متمدد مرا به خودم م یصدا

 پدربزرگانه اش در راه است ... یها حتیاست و مراسم نص یفعل تیوضع نیا دانمیم

 

 « ...  رونیب یپاتو از خونه بزار  ی؟! حق ندار   یزنگ زد یبه ک_»  

 ه باشم ... فقط بدجورداشت یاز جواب دادن هراس نکهینزنم ..... نه ا یتا حرف فشارمیرا به هم م میلبها

 را ندارم ....  جهینت یب یبحث و جدل ها یخسته ام و حوصله  

 

 وضع نیبه ا یخوایم یتر شدم ... تاک بهیکردم که دوساله واسه تو از عالم غر کاریچ دونمی+ من نم

 ؟!  هی؟! برات کاف ینیشکستنمو بب یخوای؟! م یادامه بد 

 

 شدن پوست دستم را  دهیمحکم دستانم را مشت کرده ام که  بر نقدری... ا فشارمیهم م یرا رو میپلکها
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 چشمانم باز یشدن در ورود دهیکوب یصدا دنی... با شن کنمیحس م یبه خوب میفشار ناخن ها ریز

 به مغزم هجوم آورده کبارهیکه به  ی... سرم از فشار افکار  شومیبلند م میو به سرعت از جا شودیم 

 ...  کشدیم ریاند ت 

 ..... ردیبا قدم زدن ذهن اشفته ام ارام گ یکم دیتا شا رومیسمت باغ م به

 

 

..................................................................... 

 

    

 

 و در سکوت مطلق زنمیسنگ فرش باغ قدم م یشده رو نیمهتاب مز رینظیشب که با نور ب یکیتار در

 ... کنمیرا در سرم مرور م نیریتلخ و ش یگذشته ها 

مسرانه به  نقدریچرا ا دانمینم یول کندینم بمینس یز یبه دفتر خاطراتم جز سوزش چشمانم چ رجوع
 ورق

 یدر مرداب ب یمیقد یبایروشن و خاطرات ز یجمله ها افتنی دی... انگار به ام دهمیزدن ادامه م 
 انیپا

تلخ و  یانیپا دیبا یبه زود دانمی.... اگر چه که م زنمیمحتاجانه دست و پا م میها شهیو سرد اند 
 یتراژد

 خود رقم بزنم .... یبرا انیپا یب یخاکستر  نیرا با غرق شدن در ا 
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  دنی.... با د گردمیو با وحشت به عقب برم روندیشانه ام افکارم کنار م یرو یقرار گرفتن دست با

 که در دست  یماگ بزرگ دنیغرغر کنم که با د مکنیدهانم را باز م ستادهیام ا یکیکه در نزد نیآرم

 ....  دهمیو آب دهانم را قورت م شودیدهانم خود به خود بسته م دارد

 .... هینگاه نکن دهن ینطور ی...ا ی: ه ردیگیخنده اش م ندیبیام را که م رهیخ نگاه

 ....   یکنیکه ... من مهمونم تو کوفت م ی: شعور ندار  کنمیم زانیرا آو میلبها

 که ... صاحبخونست  ستیمهمون ن نجاستیروزشوا 366روز سال  365که از  ی_ مهمون ؟  کس

  کردمیحوصله ندارم وگرنه آسفالتت م فی_ ح

 : واسه تو درست کردم  ردیگیلبخند ماگ را به سمتم م با

 ...  نوشمیگرم و خوش طعم درونش را م عیاز ما یو جرعه ا رمیگیرا از دستش م ماگ

 آورند و لبخندم را محو  یبه ذهنم هجوم م رحمانهیاما  خاطرات ب زنمیخاطر طعم خوبش لبخند م به

  کنندیم

  کشدیم یحالت صورتم آه دنی. با د

 « ؟!  یکنیم یرو ادهیز یدار  یکنی؟! فکر نم الریآ یتمومش کن یخوایم یک_»   

 

 ستیقرار ن چوقتیوضع ه نیا»  :  رقصانمیماگ م یبدنه  یو انگشتانم را رو زنمیم یپوزخند

 ...«؟!  یرو ادهیکنه.... هه ... ز رییتغ 

 

 بود که خودش یز یچ نیا»  :  میگویم شودیبه بخار گرم نسکافه که ارام در فضا محو م رهیخ 

 «...   ادتهیانتخاب کرد ... تو هم خوب  
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 داره ...  یحد یز ی... هر چ یکنیم یتالف یساله که هر لحظه دار  هیتو  یول_»  

 «به خاطر منم شده تمومش کن ...  کنمی...خواهش م کشهیداره زجر م مادرت

 

  یبرا خوادی... دلم نم یز یعز یلیتو برام خ نیآرم»   کنمیجذابش نگاه م یبه چهره  تیعصبان با

 ...   یو ازم دلخور ش یخودتوواسطه کن ستین یوقت حل شدن چیکه ه یارزش یموضوعات ب نیهمچ

 ...«تمومش کن  کنمیمنم ازت خواهش م پس

 

واسه تو  یماجرا چه نفع نیآخر ا دونمینم»  :  دوزدیو به آسمان م ردیگیرا از من م دشینا ام نگاه
 داره

 «باشه اونا خانوادتن ...  یبدون هر چ نویا یول  

 

 چیا بچشو هآدم متظاهر که شوهرو تنه هی؟  هیاز خانواده چ فتیتو تعر نمیبب»  :  خندمیم یعصب
 وقت 

 گاه دخترش باشه با  هیکنه تک یسع نکهیا ینداشته و بعد از مرگ وحشتناک شوهرش به جا دوست

  نیزتریشک از دست دادن عز یرو که هنوز تو یازدواج کرد و دختر  شیمیتمام با عشق قد یرحمیب

 کنه ؟؟ دایحضور پ شیمراسم عروس یبود رو مجبور کرد که تو کسش

 شیمیوقته که از عشق قد یلیکه من خ دونستینم یگفت که مجبوره ول ستادویروز روبه روم وا اون

 خبر دارم ... 
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چون عاشقش بود  اوردیوقت به روش ن چیه یکه اون دوسش نداره ول دونستیخوب م چارمیب یبابا
... 

 اون فقط  یول رنیبابام حاظر بودن که براش بم یشرکا یاز دستش بده ... دخترا خواستینم چون

 «...     نهیبب شویعمر عاشق هیکه تقاص  ستین نجای... هه ... خوشحالم ا دیدیم مهتابو

 

  کنمیتندو پر بغضم را رها م یو بعد نفسها میگویم تند

بهت  یو رفتاراتم  ول دیعقا نیمخالف ا نکهیبا ا:»   دیگویم یو بعد به  نرم گذردیم  هیثان چند
 حسادت 

 «   یدیراحت احساساتتو بروز م نقدریکه ا کنمیم

 

  توانمیهم م کیتار مهین ی... در همان فضا شودیاش قفل م دهیبه چشمان کش نگاهم

 دهم ...  صیاشک را به وضوح تشخ برق

 

 «؟  هیمنظورت چ:» سخت است  میحرفش برا لیتحل

 

 نیانصاف شده ام ! ارم یاورد .... من چقدر ب یقلبم را به درد م شودیم شیکه مهمان گونه ها یاشک
 که  ستیکس شهیهم

 که بلدم ناراحت کردن اوست ...   یو من فقط تنها کار  نشاندیم میلبها یرا رو لبخند

 اشکها را .... نیحرفها و ا نیا لیدرک کنم ... دل توانمی... نم یول



 یکاغذ یشاهزادها

20 
 

 رشیو مس کندی...انگشتم رد اشکش را دنبال م گذارمیگونه اش م یو رو برمیرا ناخداگاه جلو م دستم
 ...  کندیرا پاک م

 اندازند ... یم هیسا شیگونه ها یبلندش بر رو یو مژه ها شوندیارام بسته م شیپلکها

 « شده ؟   یز ی؟ ... چ یکنیم هیچرا گر:»  میگویم یو به سخت کشمیرا با تعجب عقب م دستم

مظلوم نگاه  نقدری... تو چرا ا الیخ ی... فقط ... ب یچیه» :  زندیم یو تلخند شودیباز م شیچشمها
 ؟  یکنیم

 

 اتفاق ناجور تو راهه ... هی کنمی... اخه حس م ادیوجهت خوشم نم نیاز ا اصال

 

 را به نی... شکه شده و ا شودیقطع م شیبا حلقه شدن دستانم دور بازوها حرفش

 : زنمیشش لبخند م... به واکن کنمیاز شل شدن دستانش حس م یخوب 

 یپشت کردم ول شهیکه خواهرت م یوقته به زن یلیخ نکهی... با ا یکنارم شهیکه هم یمرس »
  چوقتیه

 ... اگه تو  یاز کارام بازم طرف منو گرفت تیتینارضا یبا وجود همه  شهی... هم ینکرد یخال پشتمو

 «...  کردمیم کاریچ دیبا دونمینم ینبود

 ! نی.... آرم ییدارم تو نجایکه من ا یبدون که تنها خانواده ا نویا »

 «؟!   یزنده ا 

 »:  رسدیبه گوشم م شیبا حلقه شدن متقابل بازوانش به دورم صدا همزمان

 از  شتریادبو ب یدختر لوسو شکمو و غرغرو و ب   نیکه ا کنمینم انکار

 «دوست دارم   یکس هر
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 «...  ستیابراز عالقتم مثه آدم ن» :   رمیگیم شیاز بازو یشگونین

  یحرکتا نیاز ا گهی.... د یندار  اقتیل» :  شودیاز من جدا م عیو سر دیگویم یآخ

 «کرد  یدم و دستگاهت اتصال یدید هویعادت نداره ،  ستمتینرو س کیرمانت

 «؟!  یخوابینم ارشوریخ یشبا تو دبه  انایتو اح» :   کنمیرا کج م لبم

 افتد .. .  یکه دستم را گرفته به سمت خانه به راه م یاندازد و در حال یال مبا یا شانه

 «؟!  یر یکجا م» :  میگویتعجب م با

 

 « ...  کنهیو االنم آفتاب طلوع م ادیخوابم م یلی... آخه خ ارشوریخ یدبه » اندازد   یباال م ییابرو

 چشمانم  رودیم شیکه رو به گرگ و م ییهوا دنی... با د کنمیبه آسمان م ینگاه

 که زمان چقدر زود گذشت ... ی... به راست شودیم گرد

 مامان بزرگ »  پرسمیم نیافتم و رو به آرم یم یز یچ ادیبه  میشویخانه که م وارد

 «؟!  ستین خونه

  یخوبه ... چشم بابا یلی... نگران نباش جاش خ یننه بزرگت افتاد ادیچه عجب »  

 «...  رهیآفتاب بگ ینیکیبا ب ییرفته سواحل هاوا دهیدور د بدبختمو

 «مسخره ...  »   خندمیم کهیدو ت یویدرشتش در ما کلیبا آن ه میتصور مادر بزرگ جد با

 «...  ییبه جون خودم رفته هاوا:»  دیگویبلند م رودیکه به سمت اتاقش م یحال در

 «....  میدونستینم میداشت یعجب ننه بزرگ الکچر :»  کنمیو زمزمه م رومیم همانیسمت اتاق م به

....................................................................... 
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 ... گردانمیرا برم میو رو زنمیم یبه صورتم غلت دیگرم خورش یپرتوها دنیتاب با

 اتاق گذاشته بودم و اصال  نیرا در ا لمیوسا یحواس یبا ب یخستگ یاز رو شبید

 پرده ها  دیرو به آفتاب را دارد و با یپنجره  نیاتاق بزرگتر نینداشتم که ا ادی به

 سرم را در بالش  تیو با عصبان کنمیبکشم ... *"اخم م را

 ...  میگویم یو لعنت کوبمیم

 حه و به صف کنمیم شی... از شارژ جدا کشمیم یعسل یدستم را رو لمیدنبال موبا به

 پرت  یرا طرف لی... با حرص موبا کنمینگاه م دهدیرا نشان م ازدهیکه ساعت  اش

 «..  ضیمردم آزار مر»   کنمیم دیو رو به خورش کنمیم

 ...  رومیم سیو به سمت سرو شومیبلند م میجا از

 

.............. 

 

  کنمیم ی.... مکث کنمیو در اتاق را باز م میآ یم رونیب سیبه دهن از سرو مسواک

 اندازم ... یم میبه لباسها ینگاه و

  یابر لم داده اند هر جا یکه رو یعروسک یو شلوار گشاد که طرح خرس ها بلوز

 امروز صبح تا بعد از نیکه آرم دانمیاندازم ... م یباال م ی.... شانه ا خوردیبه چشم م آن

 .. شومیاز اتاق خارج م  یالیخیپس با ب دیآ یکالس دارد وحاال   حاال ها به خانه نم ظهر

 ... 

 و به محض ورود  رومیبه سراغم آمده به سمت حال م کبارهیکه به  یسرخوش با
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 یصحنه ا دنی... با د کنمیرا روشن م ونیزیو تلو دارمیبرم زیم یرا از رو کنترل

 و زنمیم یکه در حال پخش است با دهن پر کف پوزخند یعاشقانه ا لمیاز ف18+ 

  زایچ نیواسه ا نایا گنی... راست م دناینشون م زایچه چ یاول صبح»  میگویم 

 ...« ستین شونیو صبح حال شب

 

 که به  گردمیو  برم دهمیبه تاسف تکان م یسر  

 نیکه با بزرگتر یسه جفت چشم دنیبروم و دهانم را بشورم که با د سیسرو سمت

 رنگ از دستم  یورتو مسواک ص شومیخشک م میشده اند در جا رهیحد به من خ 

 ... شودیم رها

  نیآرم شودیبه سرفه کردن که باعث م کنمیو شروع م زنمیم یپلک 

  ینیو با عجله س دیایشربت خشک شده به خود ب ینیآشپزخانه با س یدر ورود که

 مرا به سمت راهرو بکشد ... میاپن بگذارد و با گرفتن شانه ها یرو را

 

 

  نیآرم

 

 

 که چند لحظه یبه خاطر صحنه ا دانمیکه بهم وارد شده نم یشدت شوک از

  یز یآبرور نیبه خاطر چن ایبخندم  دمید شیپ 



 یکاغذ یشاهزادها

24 
 

 اتاق هل  نیتر کیداخل نزد کندیسرفه نم گریرا که د الریکنم ... به سرعت آ هیگر

 پشت سرم واریو بدون پلک زدن به د ستادهیا می... روبه رو بندمیو در را م دهمیم

 « دختر ...  ییزیآبرور یتو خدا»  تا نخندم :  رمیگی... لبم را گاز م کندینگاه م 

 االغ کودن ... مگه  کشمتیم» :  دیگویم غیو با ج شودینگاهش به من قفل م باالخره

 «؟!  یامروز کالس نداشت تو

 ... دستانم را سپر صورتم  کندیبه سرعت به سمتم حمله م ندیبیرا که م سکوتم

 و در  رمیگیرا م رهیدستگ کنمیتا به در اتاق برخورد م رومیمو عقب عقب  کنمیم

 « الریآ یخنگ یلیخ»  :  زنمیداد م شومیکه با شدت از اتاق خارج م یحال

 صورتشان یکه هنوز هم اثار خنده رو یدو احمق  یو روبه رو رومیسمت حال م به

 «؟!  نمایس نی... مگه اومد نیرو آب بخند»  :  نمینشیاست م انینما 

 « ؟!  هیک گهینداشت ... اون دختره د نمایکم از س» _  سورن

دوسدخترتو  یدی... دو روز چشم ننه باباتو دور د یشعور یب یلیخ» :  کندیحواله ام م یچشمک نیرادو
  یاورد

 «؟!   خونه

  یهرکول نیدوسدختر ؟! من غلط بکنم همچ» :  زنمیگرد شده داد م یچشمها با

 «باشه ...  دوسدخترم

 

 «بودم ....  دهیند یرو با لباس خرس یهرکول چیتا به حال ه» :  سورن

  یبشر از بروسل نیدر کل ا یفشن داده ول رییتغ یک دونمینم» :  چرخانمیرا م چشمانم
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 «کم نداره ...  یز یچ

 

 «؟!  ی... آخه معلوم بود شکه شده ... بهش نگفته بود دهیحتمًا خجالت کش» _  نیرادو

 

  نیعنصر خجالت تو رفتار ا هیحرف از خجالت نزن که من از همون روز اول »  _  من

 ... تازه  ستیدخترونه ن یکارا نیراحت باشه اون اهل ا التی... خ دمیند موجود

 قتل منو ....  یجا نشسته و داره نقشه  هیاالنم  نیهم

 

 ...   ماندیشانه ام حرف در دهانم م یرو یبا نشستن دست 

 «؟  یگفتیم یخوب ... داشت» :  رالیآ

 «!  گفتمینم یز یمن ؟ من چ» :  نیآرم

 دوست  نیمسببش ا دیدیکه  د یدر هر حال صحنه ا» :  کندیو سورن م نیرو به رادو الریآ

 ...«بود  شعورتونیب

با  یسوال ...شما چه نسبت هی... فقط  میدیند یز ینه بابا ما که چ:»   دیگویم یبا لبخند گشاد نیرادو
 «؟!  نیدار نیآرم

 عذابشم ... یفرشته »   زندیم یلبخند ترسنالک الریآ

 «  رسمی... بعدا حسابتو م رونیبرم ب خوامیم یشانس آورد» :  زندیشانه ام م یرو یا ضربه

   یو به دو کودن دهمیم رونیبسته شدن در نفس حبس شده ام را ب یصدا با

 !«مرض »  :   زنمیم یهستند پس گردن دنیدر حال خند که
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 «برم شماره بدم  ...  ستیاگه دوسدخترت ن گمی... م هیعجب دختر باحال:»   سورن

 یآسون تر  ی؟!  راها یخودتو تا آخر عمر بدبخت کن یخوایم»  شودیگرد م شییاز پررو میچشمها
 «کار هست ....  نیا یبرا

مثه تو نگام  یز یبه جماعت ه الریدر ضمن آ»   رمیگیوار به سمتش م دیاشاره ام را تهد انگشت
 ...« یبهش چش داشته باش نمینب گهی...  حواست باشه د کنهینم

 «؟  یکارشیمگه چ نمیبب سایوا»  :  کندیم زیچشمانش را متفکرانه ر سورن

 الریآ» :    میگویبرداشتن کنترل خالصه م یبلند شدن برا نیو در ح کشمیبه صورتم م یدست
 « میباهم بزرگ شد مویدار ی... سه سال باهم تفاوت سن کمهیکوچ یخواهرزاده 

 ... ایرد کرد ی: پسر از ته تغار دیگویکه از تعجب مات مانده بود م یدر حال نیرادو

  یبوده باش یمج یحاصل اج دیکه باباتاون زمان داشته با ی.... با سن یستیتغارم ن ریاز ز تو

 «  یدم حض کننشونت ب یمج یاج هی...  ایح یب شعوریب»   من

 

............................................................. 

 

   الریآ  

  

 

 که در  یآخر گوشت یکه با چشمان گرد به من زل زده تکه  یانیتوجه به دا بدون

 « مامان ؟!  یشد ریس»  :  کشمیبه شکمم م یو بعد از خوردنش دست زنمیاست را به چنگال م بشقاب

 « ...  لمیتکم گهید میبخور یشاپ بغل یتو کاف میبستن کیک هی میاگه بر گهیم»  :  کنمیم انیبه دا رو
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 اون تو المیاگه گودز ینداشتت بهت گفت ؟! لعنت یاونا رو بچه  یهمه » :  کندیزمیرار شیچشمها

 « بود ...   لیسال تکم هیتا  یاون خرابت کرد یکه حواله  ییغذا لیس نیبود با ا 

 « ادبه ....  یب کمیمامان ... خاله  ریگوشاتو بگ» :  گذارمیشکمم م یرا رو ستمد

 هست ؟! ی: حاال از ک پرسدیم الیخیو ب خوردیاز نوشابه اش را م یکم

 ؟! ی: چ میگویم باتعجب

 

 ! الی: گودز زندیم یپوزخند

 ...آخه به تو چه که از کجا اومده ؟! تو فقط خوشحال   ی_ از شاه عباس صفو

 مردم ... انی؟! چقدر کالس م یخور یتو نم تزایپ ی هی...  بق یشیخاله م یدار  باش

 اندازد : یرا باال م شیابروها

 دوراه وجود داره  که انسان بودنتو قبول کنم  فقط

 .... نییپا زهیریم یخور یم ی: شکمت سوراخه و هر چ کی

 «نداره ....  یرمونیتو وجودته که س کریانگل غولپ هی:»  دو

 

 «شکموِا ...  کمیسوم : فقط قبول کن که بچم  ی نهیگز» :  میگویم باخنده

 «کرده  ییکارا هیعباس آقا واقعا ً  نکهینه مثه ا_» 

 « شعوریب»  زنمیبه کتفش م یا ضربه

 «؟!  یمارو ورشکست کن ینجور یکه ا یچرا صبحونه نخورد» _   خنددیم

 مگه دستم » :  برمیچشمانم سر م یرا جلو یالیخ نیصبح ، آرم یماجرا یآور  ادی با
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 «....   یعوض نینرسه آرم بهت

 «...   کنمیم فیپارک برات تعر میبر»   شومیبلند م یصندل یو از رو کشمیم یقیعم نفس

 

..................... 

 

 :  میگویچمن ها از خنده پخش شده  م یکه رو انیو رو به دا کشمیم یپوف

 فاضالب وسط  یتو ویعوض نیروز تو و اون آرم هینداره بخند ...خودم  بیع_ » 

 «...  کنمیخفه م شهر

  یمنو تو کدوم جهنم کردنیم میشانس تقس یمن موندم وقت یعنی» :  کندیمن م روبه

 «؟  میبود

 «؟!  یدادچرا ؟ مگه توام مثه من آبروتو به فنا _» 

 

 «باال آوردم ...  یننداز چه افتضاح ادمی» :  کشدیم یو آه شودیم رهیغم به آسمان خ با

  کندیمنتظر من نگاه م یچهره  به

 ؟! نمیبب ارهیبرام ب یجانیه لمیگفته بودم چنتا ف  مایبه  ش ادتهی_ 

 دهمیتکان م دییتا یرا به نشانه  سرم

 

 * فلش بک *
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  انیدا

 

 

که به  شبی... پدرو مادرم از د شومیتخت پخش م یو رو بندمیدر لپتاب را محکم م یکالفگ با
کنم  کاریرفته اند هنوز برنگشته اند و لپتاب وقت نشناسم هم هنگ کرده ... : اوف ... حاال چ یمهمان
 ؟! 

 پیو ز دارمیرنگم را برم یمشک فی... ک رومیو به سمت کمد م شومیبلند م میاز جا یز یچ یآور  ادی با
را  یکوچک فلز  ءیدرونش ش لیانبار وسا نیو از ب برمیم فی... دستم را داخل ک کنمیکوچکش را باز م

 ....« ستمین کاریگمونم اونقدرام ب:»   کشمیم رونیب

را  لمیف نی... اول دهمیکاناپه لم م یو با برداشتن پاکت پاپکرن رو کنمیوصل م ونیزیرا به تلو فلش
چشمانم تا  لمی... با شروع شدن ف چپانمیمشت پاپکرن در دهانم م کی یالیخیو با ب کنمیم یپل

که با  دیآ بندتا سرفه ام  کوبمیام م نهیافتم ... مشتم را به س یو به سرفه م شودیحد گشاد م نیآخر
  یصدا دنیشن

را خاموش کنم ... دستم را با  ونیزیکه تلو دارمیبرم زیم یدر در با عجله کنترل را از رو دیکل چرخش
باز شدن در همراه  یکه با صدا لمیمستهجن ف یشدن صدا ادیو با ز گذارمیم یدکمه ا یرو یحواسیب
 .... بندمیچشمانم را م شودیم

 

 

 «... شد ؟!  یبعد ... بعدش ... چ» :  میگویم دهیبر دهیخنده بر نیب در

مصادره  موی... لپتابو گوش زنهیوز گوشام زنگ مکه هن دیکش یغیج هی... مامانم  گهید یچیه_ » 
 دیسرمو خورد از بس ازم پرس کمی..... تازه ج کنهیبهم نگا م یمنحرف جنس هیکردن ... بابامم به چشم 

نگرفته  شاشوچ یمامانم خوب جلو ایکه لباس بخرن ... گو میدیپول نم لمیف یتو یچرا به اون آدما
  یبوده و چشما
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کسم به  چیوسط ه نیمنو به راه راست برگردونه ... ا کنهیم یآلوده شده ...مامانمم که داره سع بچه
خانواده  یاعضا شینداشتم پ یآبرو یسادگ نیاز خودم دفاع کنم ... به هم دهیمنه بدبخت فرصت نم

 «شد ...  یستیرهسپار ن

 

 ؟! یکن کاریچ سیبا مهد یخوایبرات ... حاال م رمیبم» ام دلم دردگرفته _  دهیبس خند از

که  یزده آخه از اون روز  یچه گند دهیکنم ... فک کنم خودش فهم شیزنده زنده سالخ خوامی_ م
 « سین داشیفلشو داده پ

 .« شدینم دامیپ تیمنم بودم هفت فرسخ_ » 

 «؟!  یکرد کاریتو چ یراست_»  

 «کردم ؟!  کاریچ ویچ_» 

 «؟  یبه مامانت گفت_ » 

 «بگم ؟  یز یقرار بوده چ»  میگویم یالیخ یتنها با ب یول فهممیرا م منظورش

گرفته ام بنبست  شیکه در پ یکه راه فهماندیباال رفته اش به من م یو ابروها هیعاقل اندر سف نگاه
  ستیفرار ن یبرا ییاست و جا

 «؟!  گفتمیم دیمگه با_ » 

 .... یبر  ییجا یتونینم تشی... بدون رضا یبگ دیکه با یدونی... م الریاحمق نباش آ_ » 

 دیجواب آزمون با_»   کنمیتازه الک زده و بلندم م یبا ناخن ها یو خودم را مشغول باز  کشمیم یپوف
 ...« ادیب

... باعقب انداختنش فقط خودتو  یانجامش بد دیزود با ای ریکه د هیکار نی؟ ا یر یتفره م یچرا دار  »
 «    ...  یدیعذاب م شتریب

 ....... کشدیم یو نفس اه مانند کندینم افتیب من درازجان یجواب



 یکاغذ یشاهزادها

31 
 

 «؟  یبه مامانت نگفت دونهیم نیآرم_» 

 «...  کردیخبردارش م نایکه زودتر از ا دونستیاگه م»  رمیگیم می_ نگاهم را از ناخن ها

 « یبهش بگ دیبا_ »  

 « ...  دونمیم_ » 

 ؟! شمیبحث را عوض کنم  : به نظرت قبول م کنمیم یو من سع زندینم یحرف

 کرد ... یهر کار  شهی... با پول م ستیمهم ن میاندازد : قبول نش یباال م یا شانه

 ... رمیگیپول نم یکه من از کس یدونیخودت م ی: ول کنمیم اخم

 ؟! یکس یگی_ تو به مامانت م

  هی... من  دمیدوباره آزمون م گهی_ اون که از همه بدتر ... اگه قبول نشم سال د

 ... رمیاگه بم ی... حت رمیگیاز اون زن نم قرونم

 کنم ... تیراض تونمیکه نم دونمی_ م

 ... یدونی_ ممنون که م

 

............................................................ 

 

 جادیکدام قصد شکستن سکوت ا چیه ایگذشته است و گو نمانیب یکه از مکالمه  ستیا قهیدق چند
 ! ااانی: دا کنمیرا غنچه م می...لبها میشده را ندار

 _ هوووم ؟!

 _ حوصلم سر رفته ! 
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 ... شهیباز م یفروش یاسباب باز  یصبر کن گهید کمی_ 

 ! نیچقدر بانمک شد دایجد نی:  تو و ارم کنمیرا کج م لبم

 ... امیدرب یافسردگ نیست که از ابرام بفر یز یچ هی:   میگویو م کنمیبه آسمان م رو

اسکل  نویمنو آرم نیبردار هم حی! دست از سر مس ی: چقدم که تو افسرده ا شنومیرا م انیدا یصدا
 بسه ... یخودت کرد

 ... ستین سیاعصاب خس یمثه تو ب حی: مس میگویم یهمان حالت قبل در

 ... یدوسپسر افغان هینبود بعد اون همه دعا و التماس الاقل  سی_ اگه خس

 ... کندیحرفش را قطع م شودیکه درست پشت سرم متوقف م ییپا یصدا دنیشن با

 چرا ماتت برده ؟!  ی: ه میگویشده م رهیکه با بهت به پشت سرم خ انیبه دا 

 تو قراره نکهینکن ... ا یبا عصاش زد تو سرت ؟؟ صد بار گفتم باهاش شوخ حیمس

 از  یکی... منکه گفتم قصه نخور... خودم  سیاون ن ریکه تقص یر یبم ینگلیتو س 

  هیتمومه ... فقط پوستش  ی... بچم همه چ رتتیبگ ادیب کنمیمجبور م پسرامو

  باشیمتر ازت کوتاه تره ، کلشم که مثه ج مین هیو قدشم  زنهیبه زغال م نموره

 ... اون شکم گندشم بره الغر کنه گمیم شیصافه ... تازه اگه تو بپسند صافه

 دایاگه بفهمه باالخره براش زن پ شهیخوشحال م یلیخ نمی؟! آرم یایچشو ابرو م یمادر چرا ه وا
 کردم ....

 و به  شودیحد باز م نیچند نفر چشمانم تا آخر یانفجار خنده  یصدا دنیشن با

 و به  گزمیکه از خنده دوال شده اند لبم را م یدو پسر  دنی... با د گردمیبرم عقب

 ؟ تازه داشتم  یکنیم بمی: تعق میگویشده م رهیبه من خ نهیکه دست به س نیآرم

 بدبخت  نیکردم االن ا فیازت تعر ی.. کل یخرابش کرد یزد گرفتمیزن م واست
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 که ...  کنهیرم م دید تورو

 کچلو کوتاهم آره ؟!  اهوی: که من س شودیم کیآهسته به من نزد یقدم ها با

 ؟! یستی: ن رومیمو عقب  شومیبلند م میجا از

 ...  کنمیم دنیکه با سرعت شروع به دو داردیبرم زیبه سمت خ بالفاصله

 پارک را پرکرده است و من بالعنت  یآن دو پسر  فضا یخنده ها یصدا

به دور گردنم متوقف  نیآرم یکه با حلقه شدن بازو دومیبه شانس گندم به سرعت م فرستادن
 ...  شومیم

 !  ی...گردنمو شکست ی... ولم کن روان یآ ی_ آ

 ! اگه االن  یذره آبرو واسه من نذاشت هی؟!  یکدوم گناهم ی_ من موندم تو جزا

 ... رمیگینکنم عذاب وجدان م خفت

 ... یتا ادب ش دمی_ ولم کن وگرنه اون عکس خفت بارتو نشون دوستات م

 ؟! یم پارش نکردچشا ی: مگه اون دفعه جلو کندیگردنم را رها م بالفاصله

 پاره کردم ... شمینگفتم کپ چوقتیه یاندازم : ول یرا باال م میو ابرو گردمیسمتش برم به

 _ سوء استفاده گر کالهبردار ...

 

 استاد ! نیدار اری: اخت خندمیم

 : دیگویاز دو پسر رو به من م یکیکه  مینینشیچمن ها م یهمه رو هیبق دنیرس با

 ... میبش یمعرف گهینشد به همد صبح

 ... نیآرم ی: من سورنام ... همکالس کندیرا به سمتم دراز م دستش
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  الرمیکرده ... من آ میدوستتون قبال معرف نیا دونمی: گرچه م دهمیاو دست م با

 ...  نیآرم ی خواهرزاده

 دختر  هیواسه منم  شهیخانوم اگه م الری: آ دیگویکه م دهمیهم دست م نیرادو با

 ... آخخخ .. نهیاز آرم شتریب یلی... البته من استانداردام خ دیجور کن خوب

 نشونت بدم .. یاستاندارد هی...  یعوض شعوری: ب نیآرم

کردم عشقم حرص نخور ...تو که  ی: شوخ دیگویم دیمالیکه هنوز گردنش را م یدر حال نیرادو
 ... کنمینم انتیبه تو خ چوقتیمن ه یدونیم

 ؟!  یبه زن من چشم دار  نمیساببی.. وا ی: هو سورن

 .! یچقدر کشته مرده دار  نی: اوه اوه ... آرم من

  دمینم چکسیمن دخترمو به ه دیبحث نکن ی: الک کنمیبه آندو م رو

 به من !  شیبچسبون یخواستی: ازون موقع که پسرت بود و م انیدا

 منگال نجات بده ! نیمنو از دست ا ای: خدا  نالدیم یبا کالفگ نیآرم

 .... اقتیل یب ی: منگل خودت نیرادو

 نجات بدم ... یدگیاز ترش مونویم یمنه که خواستم تو ری: اصال تقص سورن

 دارم ... لیمن قصد ادامه تحص یدرد نکنه ول نیریخ ی: دست همه  نیآرم

 قبول  یز یفک نکنم معدم چ ندهیآورد : تا دو سه روز آ یعق زدن در م یادا سورن

 ... کنه

 که کنمیآنها نگاه م یها یخره باز خنده به مس با

 گردمیبا تعجب به عقب برم کشدیمانتوام را م یکه گوشه  یاحساس دست کوچک با
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 شده کوچول.... ی: چ کنمیتعجب م ستادهیا میکه روبه رو یدختر خردسال دنی. از د 

بر دهانم  یقفل محکم ایو گو شودیفلج م کبارهیچهره اش زبانم به  دنیآورد ....با د یرا باال م سرش
 کندیدنبال م میانگشتان نس یرا ال به ال شیشمیابر ی... چشمانم بدون پلک زدن رقص موهاخوردیم

 خوجودم مس ای... گو شودیم دهیبه چشمانش کش اریاخت ی... نگاهم مانند طلسم شده ها ب
  یخاکستر 

 یدر گذشته ا ای... گو اسمشنیم یرا به خوب بیچشمان عج نیچشمانش شده ...... من ا یانتها یب
به  یچشمها را آموخته ام ... امواج کوچک نیا یمن سالها الفبا ستیکداممان ن چیکه در خاطرات ه

  شودیم یجار  شیگونه ها یو با شدت به رو شکندیناگهان ساحل سرد چشمان دخترک را م

 ... بردیرنگ دختر م یاقوتی یاشکها دنی.. نفسم با د

:  زندیچنگ م میلرزانش مانند زنگ ناقوس به گوشها یو صدا شودیکوچکش از هم باز م یلبها باالخره
 منتظره ...  یلیمنتظره ... خ ایکتوریتنهاست ... و یلیخ ایکتوریناراحته ... و ایکتوریو

  نیکشد ... چشمانم تا آخر یانگشتان خشک شده سردم م یرا نوازش وارانه رو دستش

 و لحظه  شودیتار م دمی... د کندیاز بدنم عبور م یقو یانیشود و جر یباز م حد

در دست دارد  یکه کتاب کوچک نمیبیرا م یهستم . دختر جوان یمیقد یخانه ا اطیبعد انگار در ح یا
 یضربه ا یداده و گه گاه هیرنگ تک دیتاب سف یکتاب بر رو ی... سرش را خم کرده و غرق در ماجرا

 ...  خوردیتکان م یو تاب اندک کندیوارد م نیبه زم شیکوچک با پا

 زبانیسرخش که م یو لبها زندیکنار م متیبلندش را با مال یلحظه باد موها هر

 ...  شودیم انینما همتاستیب یلبخند 

 در گرداب آرامش دختر فرو رفته ام که خود را فراموش کرده ام ... انگار در  آنچنان

 هستم که  یا دهیکش ریبه زنج یو من برده  باستیز یالهه  نیفقط ا ایدن نیا

 کنم .  شیکرده ام تا ابد تماشا ادی سوگند

 ...  دهدیکرده اند م یکه اسمان را نقاش اهیس یاسمان نگاه هر دومان را به ابرها بیمه غرش
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  اتویبارون بباره ب خوادیم ایکتوری_ و

  دیگویاورده م رونیکه سرش را از پنجره ب یزن

 مونده  گهیکم د هیفقط  _ اومدم ...

  بنددیو پنجره را م دهدیتکان م یسر  زن

  ردیگیرفتن او دختر دوباره خواندن کتاب را از سر م با

  کندیم دنیمهابا شروع به بار یکه باران ب گذردینم قهیدودق

  دودیو و باال گرفتن دامنش به سرعت به سمت عمارت م کشدیم یفیخف غیج دختر

 کشد  یرا به سمت او م میپاها بیعج ییرویافتم ... انگار ن یدنبالش راه م به

 ... چدیپیبسته شدن در ، در گوشم م یو به دنبال ان صدا شومیوارد عمارت م ایکتوریبا و همراه

کوتاه  ی... موها نمشیخوب بب توانمی... حاال م دیا یبه سمت دختر م دمید شیپ یکه لحظه ا یزن
  یتونیز

 دارد  یکوچک ینیو ب کیبار یها، لب یعسل یچشمها ،

و  یشمیابر ی... لباسها رسدیبه نظر م متیانداخته گرانق شیشانه ها یکه رو ییموهر طال شال
 جواهرات 

 که از اشرافزاده هاست  دهدیکننده اش نشان م رهیخ

 یکه به سخت یو تو لباس ایکتوریو می_ امروز مهمون دار دهدیتکان م ایکتوریو یبرا یتاسف سر  با
  یبرات سفارش دادمو داغون کرد

 ذره ابه هیمادر ... فقط  الیخی_ ب

 ...  نمیچهره اش را بب توانمی... حاال م دیگویم ایکتوریو

 که ... منم ؟! نی.... ا ردیگیافتد و ترس تمام وجودم را فرا م یبه شماره م دنشیبا د میها نفس
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   رسنیم یسرو وضعتو درست کن . مهمونا به زود عتری_برو سر

 دهیچسب نیانگار به زم می... خشک شده ام و پاها رودیو به سمت راه پله م دهدیتکان م یسر  دختر
... 

 و  شندیقرن پ کی یحداقل برا ییبا مدل ها یول کی..... همه و همه ش لیو عمارت و وسا لباسها

 واقعا  ایشباهت است  کیفقط  نیا یعنیکرده باشم ....  یدر دو زمان زندگ توانمیدختر ... من نم نیا

 من هستم ؟ نیا

 از شاهزاده ها ندارد ... یکه به تن کرده کم یفاخر  ی... با لباسها دیا یم نییاز پله ها پا ایکتوریو

 ؟ ی_ مادر،  الکسو دعوت کرد

  شهیکه پدرت ناراحت م یدونی_ م کشدیم یاه زن

 الکس نامزد منه  ی_ ول

 یشناسیتو که پدرتو م ی_ البته ول

 نداره  کتوریو ای انایبا نامزد ل یفرق چیبدونه که الکس ه دی_ پدر با

 نداره  ینظر  نیکه پدرت همچ میدونی_ هردومون م

  ایکتوریتمومه و نجایبحث هم نی: ا دیگویبدهد زن م یجواب ایکتوریو نکهیاز ا قبل

........................... 

 

 واضح میقرار دارد کم کم برا میکه روبه رو یدخترک مو کوتاه ریو تصو زنمیم پلک

 ندارد ...  ایکتوریبه و یشباهت چی... ه کنمینگاهش م قی.... دق شودیم 

 ؟! یخر ی: خاله فال نم زندیم میصدا
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 که لحظه  یو مانند کس کنمی... سرفه م شودیانگار راه نفسم باز م شیصدا دنیشن با

 ... کشمیم میها هیا ولع به ربه دور گردنش بوده هوا را ب یطناب شیپ یا

 حالت خوبه ؟! الری: آ انیدا

 ؟! هویشد  ی: چ سورن

 : دختره کو ؟! کنمیو به اطراف نگاه م رمیگیآرام م باالخره

 وفتهیوقت خونت ن هیدر رفت  یکردیتشنج م یتا اسم پول دادن اومد داشت دی: بدبخت د انیدا
 گردنش ... 

... همه  فهممینم هیبق یاز حرفها یز یگرفته اند که چ یآن لحظه آنقدر افکار مختلف ذهنم را به باز  در
... از  خندندیم هیو بق کندیم فیرا تعر یز یچ نی... رادو کنمینگاه م هیتر شده ... به بق بیعج زیچ

 یعقربه  یام کس بردهیبه سر م بمیعج یایکه در رو یهنگام شهیکه مثل هم فهممیم شانیرفتار عاد
 ایدن نیهم در ا دی... شا کنمیرا شگفت آور مجسم م زیمن همه چ دیروزگار را متوقف کرده ... شا

تا به خاطر  کندیم ینزنند زمان را دستکار  یوانگیبه من انگ د هیبق نکهیدارم که به خاطر ا یفرشته ا
راز مخوف  نیاز ا یبه کس تچوقینشوم ، البته که من ه حیمجبور به توض بمیو عج یحالت طوالن

ندارم که  یهم از کس یباور ندارم و انتظار  نمیبیچون خودم هم بعد از دو سال به آنچه که م میگوینم
 .... ردیحرفم را بپذ

در گذر زمان را درک نکرده ام و اکنون بعد از دوسال پر از  یناهماهنگ نیا چوقتی...ه کشمیم یآه
 نیا یام را درباره  جهینت یب یباشند باالخره جستجو ها یکه مبادا واقع ییها دیترس و واهمه از شا

ام به آن  شبانهدارم که وانمود کنم مانند خواب  نیدر ا یمتوقف کرده ام و فقط سع یعیحالت فراطب
 عادت کرده ام ...

 ستینکار نهستماما قابل ا یسرو ته زندگ یترسناک و ب لمیخوب ف گریاز هزاران باز یکیکه من  البته
 یشدن یخودم مانند فراموش کردن تمام لحظات تلخ زندگ یبرا الیخیآدم ب کیکردن نقش  یکه باز 

و  دیایبکه بدون دانستن اسم و رسمت به کمکت  یداشتهباش ینشانیب یفرشته  نکهی.... مگر ا ستین
 نیکه ا کنمیفکر م نیوقتها به ا یرا باور کند ... گاه تیبودنت تمام حرفها بیو غر بیبا وجود عج

  یپر 
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 انیبه پا نیدر زم تشیمامور یها روز  لمیمن فرستاده شده ؟ اگر مانند ف یاز کدام آسمان برا مهربان
 خبر برگردد  من بدون او چه کنم ؟! یبرسد و ب

 فرشته ام تنگ شده ...  ی.... چقدر دلم برا

 تو  ییکجا الری... آ الری: آ نیآرم

... از  کنمینگاه م هیو به بق زنمیشکل گرفته در سرم را پس م یانتها یار بافک نیآرم یصدا دنیشن با
  کنمیشده اند تعجب م رهیکه به من خ ییچشمها دنید

 ... حواسم نبود  زهی: چ...چ من

 : بله کامال مشخصه .. نیآرم

 بعد بگذارم ... یبرگردم و فکر کردن را برا یبه حالت عاد کنمیم یسع

 ؟! یگفتیم یداشت ی: حاال چ من

  میدوروبرا نهار بخور نیرستوران هم هی میبر دیایب گمی: م نیآرم

 ... ردیگیم میاز پا یشگونین انیکه دا رمیگیبه خود م یمتفکر  ی افهیق

 کندینفهمند در گوشم زمزمه م هیکه بق یطور  انیتا داد نزنم ... دا رمیگیرا گاز م لبم

 ، چنان  میبر یو پانش یمتفکرتو جمع نکن ی افهیاون ق گهید ی قهی: اگه تا دو دق

 ... یبخور  یکوفتم نتون یکه تا عمر دار  امیرو اون تاغارت م یحرکت

تا  دی... االنم با مینهار خورد نیایشما ب نکهی... ما قبل از ا زهی: چ کنمیو رو به پسر ها م زنمیپلک م تند
 ...  رفتیم ادمیداشت  میبر ییجا هی

 ؟ نیاورد نی: ماش نی... آرم شودیو بلند م داردیرا برم فشیهم ک انیو دا شومیبلند م میجا از

 هست  انیدا نی: ماش من
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پس  انی. به محض خروج ازپارک دا میشویو از پارک خارج م میکنیم یاز بچه ها خداحافظ انیدا با
 ... زندیبه من م یگردن

  یچته وحش ی: هو من

 یخوایحرف از غذا اومد ... م یوقت یکردیفکر م یدرمورد چ یداشت قایمن موندم دق ینی:  انیدا
ذرم چاق  هی....  یتا مرز حلقتو پر کرد شیساعت پ مین نی؟؟ چون هم یز یغذارو تو شش هات بر

 حرفمو باور کنه ... یکس یشینم

  خورهی: اومم ... فک کنم داره بهم برم کنمیم زانیرا آو میلبها 

 ...  شدیحل م شیوقت پ یلیکه مشکل خ خوردی_ اگه بر م

 .  میشویو سوار م میرسیم نیماش به

 حاال ؟ میری: کجا م من

 ...  دونمی: نم انیدا

 الری: آ انیدا

 : هوم ؟ من

 ...  ادیم جینتا گهی: سه روز د انیدا

 : خوب  من

رس که بو ییکسا جیهفته بعد از اعالم نتا هیبه مامانت بگو ...  زویاالن برو همه چ نی: هم انیدا
 نی... به نظرم االن بهتر یکن شیکه راض ستیبرات ن یباشن و خوب ...وقت سیپار دیشدن با
 ...  تهیموقع

مرحله  نیا دیزود با ای ریاست و د انیکه حق با دا دانمی... م رومیو به فکر فرو م کشمیم یقیعم نفس
مادرم جزء  تیکه گرفتن رضا میدانیرا هم هر دومان خوب م نیدشوار را پشت سر بگذارم ... اما ا ی

 یا دهیچ ایباال داده و ه دیاول پرچم سف نیکه عقلم از هم کنمیحس م یمحاالت است و به خوب
  یدرباره 
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 ندارد ... میدار شیکه در پ ییگفتگو

 پام بزار .... یجلو یراه هی:   کنمیو زمزمه م شومیم رهیبه آسمان آرام خ نیباز ماش یپنجره  از

.................................................................................................................. 

 و  زنمیم ی... پلک شومیم رهیقرار دارد خ میکه روبه رو یبه در بزرگ دیترد با

 . زنمیو زنگ را م برمیشوم دستم را جلو م مانیپش نکهیاز ا قبل

 . کنمیبزنم را در سرم مرور م خواهمیرا که م ییو حرفها دهمیرا قورت مدهانم  آب

 ... بندمیو در را م شومیم اطی... وار ح شودیباز م یکیت یکه در با صدا کشدینم یطول

 چرخانمی... به دنبال مادرم نگاهم را در اطراف م شومیو وارد خانه م گذرمیم اطیسنگ فرش ح انیم از
  شودینم بمیخانه نس بیجز سکوت عج یز یکه چ یو وقت

به اتاق  شودیم ریمن دلگ یوقتها که از رفتاها یکه مثل همه  زنمی.... حدس م رومیسمت راه پله م به
 کارش پناه برده ... 

 ...  زنمیبه در م یو تقه ا شومیرنگ متوقف م یدر مشک یبه رو رو

 تو  ای: ب رسدیبه گوشم م شیصدا

 رهیو به او خ نمینشیقرار دارد ... م زشیم یکه رو به رو رومیم یاناپه او به سمت ک شومیم وارد
رنگش را قاب گرفته ...  یقهوه ا ی دهیکش یاش چشمها یمشک میفر نکیع شهی.. مثل هم شومیم

 دای... حتما جد رسندیم شیکه حاال به زور به شانه ها کنمیم اهشیمواج س یبه موها ینگاه
 یبیعج زیگذشته و من متوجه نشده ام ... در هر صورت چ یادیهم مدت ز دیکرده ... شا اهشانکوت
 خانه اتفاق افتاده غافل هستم .... نیکه در ا ییزهایاز چ شهیچون من هم ستین

 ... ستیمهمم ن میخانه باشد برا نیا یکه مربوط به اعضا یز یهر چ میبهتر است بگو دیشا

 ؟! زمیشده عز یز ی: چ کندیقرار دارد بلند م شیکه روبه رو یپوشه ا یرا از رو سرش
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زن کرده ام خودش را به  نیکه با ا یدوسال هر رفتار  نیکه در تمام ا کنمیفکر م نیبه ا یلحظه ا یبرا
 یهفته  نیبهتر است که ا دیو شا ردیبپذ میرفتارها یکرده که مرا با همه  یزده و سع دنینفهم
کمتر تنفر به  یکم  کنمهرگز او را مالقات ن گریچند روز د نیعد از اب دیشا نکهیرا با احتمال ا ماندهیباق

 خرج دهم ..

 باهات حرف بزنم  یموضوع هیدر مورد  خواستمی: م من

 نیتر ی... دو سال است که طوالن کنمیتعجبش را درک م نی... ا دوزدیپر از بهتش را به من م نگاه
آن هم در حظور ” خداحافظ ” و ” سالم ” ما رد و بدل شده  نیکه ب یو بدون نفرت یعاد یجمله ها

من  با مانهیصم یرابطه ا جادیدر ا یادیز یسع شیبوده و بس ... البته که او دو سال پ گرانید
از دفتر خاطره مان  یجز بخش یز یهر دومان چ یکه حاال از آن برا یداشت ... مثل قبل ... رابطه ا

 نمانده  یباق

آزمون  یبرا شیفرانسه م  .... از دو سال پ یتو لیوقته که به فکر تحص یلی: من خ مدهی*"و ادامه م
 آزمون دادم ... شیتالش کردم و خوب ... دو ماه پ یورود

 

 : دهمی. ادامه م نمیتا واکنشش را بب کنمیدلخورش متمرکز م یچهره  یرا رو نگاهم

 سیتا هفت روز بعد پار دیصورت با نی؛ در ا  شمیو من احتماال قبول م ادیم جینتا گهیچند روز د تا
 باشم ....

سرپرستتم  یو بدون اجازه  ی: و تو پاسپورت ندار  ردیگیحالتش حرفم را از سر م یب یچهره  با
 ییسند جدا یامضاکنه ؟! اونم پا ادیبگم ب ریتا به ام یخوای... ازم م یاز کشور خارج بش یتونینم
 من و تو رو ؟؟  یشگیهم

 یدیاز دست نم ویزیپس االنم چ یامضا زد ویسند نیهمچ ریز شیکه خودت دوسال پ یدونی: م من
 ! 

از  دی... شا یباهام حرف نزن دی.. شا یکنیم یزندگ یخودم دار  یکینزد نیکه هم دونمیاالن م ی_ ول
... اما ... اما  یبا درد و غمم شاد باش دی... شا یمن بکن یبرا یبدبخت یآرزو دی... شا ادیمن خوشت ن
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زنده  رمویمیخونه م یایم رید ی... شبا وقت یخوابیچند متر دورتر از من نم دونمیبرام بسه که م نیهم
 ...  ترسمی... م شمیم

 ها از خونت فاصله داره ؟ لومتریکه ک ییجا یبر  یخوایاز دستت بدم ... بعد تو م نکهیا از

  یکه خونه  یدونی؟! خودتم خوب م یزنیحرف م ی: خونه ؟ از چ زنمیم یپوزخند

 یپدرم دارن زندگ یکه خانواه  یی... جا سهیمن پار یواقع ی... خونه  ستین نجایهر جا باشه ا من
که بابام توش مظلومانه جون داد و  ی... شهر  نجایکه بابام توش بزرگ شده نه ا یی... جا کننیم

 جنازهبه  دونستمشیکه مادر م یکه کس ییاکه بهش زدن پاک کنه... ج ینتونست خودشو از اتهامات
که به بابام زده  ییکارش برچسبا نیشد و گفت که پروندشو مختومه اعالم کنن و ا رهیبابام خ ی

 بودنو محکم تر 

... با  یبهم داد تویکه خبر عروس دمیخوابیو با قرص م دیلرزی... هنوز از اون شک بزرگ دستام م کرد
  یتمام تو ییکه با پررو ویاون لحظه ا رهینم ادمی....  تیمیام ... با عشق قدباب یشرکا نیاز بزرگتر یکی

 رهینشستم و خ یمهمون یتو یصندل نیآخر یشرکت کنم ... رو تیعروس یتو دیکه با یگفت صورتم
لحظه از اون جشنو  هی ینکنم و حت هیبه خودم قول داده بودم که گر یول سوختیشدم ... چشمام م

 غیت نمیبیرو که م ییاز دست ندم ... به خودم قول دادم که خوب نگاه کنم ...از تک تک لحظه ها
 قلبتو زجرت بدم ... یعمرت فرو کنم تو یلحظه  نیکنم و تا آخر درست

طاقت  گهیچون د یخوشحال باش دی: اما حاال با دهمیفرو م یو بغض بزرگم را به سخت کنمیم مکث
گذشتتو به رخت بکشه  یدق که روزا ی نهیآ هیبکن ... بدون  تویو تو هم زندگ رمیدن ندارم ... ممون

 کنم ...  یزندگ خوامیکه م یعمرمو طور  ی هیبق خوامی... بزار برم ... م

 ی... لحظه  رومیکه صالبتشان را از دست داده اند خرامان خرامان به سمت در اتاق م ییقدم ها با
که  ی: وقتشه پرنده ا شومیم رهیو چشمان سرخش خ سیو به صورت خ گردمیآخر به سمت او برم

که  یز یزود تر از چ یلیخ یکه براش ساخت ی... چون محبس اجبار  یآزاد کن ویقفست نگه داشت یتو
 .... رهیگیجونشو م یکن فکر

  کشدیم دکیرا با خود  یار یکه سالهاست خاطرات بس یصدا از عمارت سرد  یب

 که  ستیتکه کاغذ کهنه ا گذارمیکه از خود به جا م یز یو تنها چ شومیم خارج
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  یمیقد ریکه در آن تصو یافراد یخنده ها یو صدا رقصندیدر باد م شیها خرده

 خانه دفن شده ... نیا یآجرها یوقت است که در البه ال یلیدارند خ حظور

 

.................................................................................................. 

 

  انیرا   

 

 

 

اطراف را  ی... با کنجکاو زنمیم یخنک به پوستم لبخند یو با برخورد هوا شومیسالن فرودگاه م وارد
شان از  دهیبه دنبال مسافر از راه رس یو دلتنگ اقیکه با اشت ییخانواده ها دنیاما با د گذرانمیاز نظر م

 یموها یرا ال گشتانم. ان کوبدیاز حسادت بر در قلبم م یموج کشندیبه اطراف سرک م تیجمع انیم
 لختم فرو 

... آرام  رمیبگ کنندیم کیام را تحر یعصب ستمیرا که س یبیاحساسات عج یجلو کنمیم یو سع برمیم
 . کشمیسالن به دنبال خود م نیکف مرمر یو چمدان کوچکم را رو دارمیقدم برم

پر  یکشور را با دل نینبودم که ا شتریب یدوازده ساله ا یرا که پسر بچه  یدارم آن روز  ادیدرست به  
 ی... سفر  یاجبار  یشکسته عازم شدم ... عازم سفر  یاز غم به مقصد غربت ترک کردم ... آن روز با دل

 ن هم احساس کرده بودم انتها ندارد ... آن زما یکه حت

قفل  یپسر  یو نگاه من رو دیآ یدر م شیچشمانم به نما یجلو لمیآن روز مانند ف یلحظه به لحظه  
 یزندگ یزل زده که باعث تمام اجبارها یکه اشک در آن حلقه زده به مرد یکه با چشمان شودیم

 اش بوده ...  یخاکستر 

  کنمی: خواهش م زندیبار لب م نیآخر یبرا
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که  یاندازد و در حال یم ریسرش را به ز شودیتر م ظیاخم مرد که لحظه به لحظه غل دنیبا د اما
رنگش  یچمدان مشک یبا انگشتان خشک شده اش دسته  چکدیداغش بر کف سرد سالن م یاشکها
 .... کندیسالن را ترک م زندیم ادیکه اندوهش را فر ییو با قدمها ردیگیرا م

 

دست  کندینم بمینس یز یکه جز عذاب چ یاهیس یکه از مرور گذشته ها کنمیم یو سع زنمیپلک م تند
 بکشم ...

را از  ییو حس تلخ تنها کندیقلب خسته ام را گرم م یبیعج یمادرم گرما یبایز یبا تصور چهره  
 شودیم میو لبخند مهمان لبها ردیگیبه خود م اقی. نگاه حسرت بارم دوباره رنگ اشت زندیوجودم کنار م

.... 

 رمیگیم شیکه سرعت گرفته اند راه خروج را در پ ییو با قدمها زنمیام را به چشمانم م یآفتاب نکیع
 ... 

 نجای... به قول کارن من ا کشمیم یبه صورتم پوف دیداغ خورش یمحض خروج با برخورد اشعه ها به
 دیبارش برف و باران درست در آغوش خورش ریردن زک یهستم که بعد از سالها زندگ یمثل پنگوئن

 ام ... دهیلم

  کنمیبلند م ینیسرنش یب یتاکس یو دستم را برا رومیقدم جلوتر م چند

 _ دربست ؟

که داخل صندوق عقب  ردیگیو چمدانم را م شودیم ادهیپ نیاست از ماش یانسالیکه مرد م راننده
پوست صافم را هدف قرار داده در امان  رحمانهیکه ب ییتا از گرما شومیبگذارد ... به سرعت سوار م

 کوچک آن را خنک کرده ...  یفضا یبه خوب نیبمانم ... کولر ماش

 پسر جان ؟ یای: از کجا م دیگویم کندیم یکه با دقت رانندگ یو در حال شودیسوار م راننده

  سی: پار دهمیلبخند جواب م با

خطاب به راننده که  یفرانسه ا میمق ای یرفته بود حی: واسه تفر دیگویزد و ماندا یرا باال م شیابروها
 . کنمیم یاونجا زندگ لیواسه تحص شتری... بچکدومی: ه میگویم ستیمرد کنجکاو ایگو
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نگاهم  زندیکه م یکه با حرف گذرانمیپر ازدحام شهر را از نظر م یابانهایخ ی... با کنجکاو دیگویم یآهان
درسته ؟ چون  یبود رانیا یادیحتما مدت ز ینباشه ول یراننده : فضول رمیگیم رونیاز ب یرا با کالفگ
  دهمیتکان م دییتا یسرم را به نشانه  ستیحواسش به حرکات من ن دانمیم نکهیبا ا یلهجه ندار 

 واسه زبان ندارم  یبودم و مشکل رانی: آره خوب ، دوازده سال ا

 پسرم ؟ یر یاصال حواس ندارم ! کجا م یوا ی: ا پرسدیم دستپاچه

 ؟؟ نینطوریا نجایا یراننده ها یهمه  نمیکن پدر من ! بب ی: خب کمتر فضول میگویخودم م با

  هی: زعفران میگویام م یدرون یتوجه به گفته ها یب

 

..................................... 

 

 رمیرا بگ بمیاحساسات عج انیغل یجلو کنمیم یعو س شومیم رهیقرار دارد خ میکه روبه رو یدر بزرگ به
 نکهیا یدرباره  یا دهیا چی... ه فشارمیچمدانمرا محکم م یو دسته  کنمی... با استرس پوست لبم را م

درباره  خواهمیهم نم دیاندارم ... نه ، ش کشندیانتظارم را م یعمارت چه اتفاقات نیبعد از ورود به ا
خانه رقم  نیدر ا یجالب یکه صحنه ها ستیکه امروز قرار ن دانمیاش فکر کنم چون ال اقل خوب م
نخواهدداشت ... باالخره دستم را به  یا جهیسخت هستند که انگار نت یبخورد ... عقل و قلبم در جدال

 .... زنمیو زنگ را م برمیم فونیسمت آ

 ام که پا پس بکشم ...  امدهین نجای... من تا ا کشمیم یقیعم نفس

 یز ینشوم ... امروز جمعه است و اگر چ دهیتا د رومیکنار م فونیآ یاز جلو زندیکه به سرم م یفکر  با
 مادرم در خانه تنهاست ... یعنی نیاند و ا یعوض نشده باشد خدمتکاران االن مرخص

 ؟؟  هی: ک رسدیبه گوشم م فشیلط یصدا

 : مامور آمارم خانوم  کنمیمانند بچه ها ذوق م شیصدا دنیشن با

 ؟؟  ی: آمار ؟؟ چه آمار  دیگویو م کندیم مکث
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چند  مینیبب میریگیآمار م می: دار ستمیا یم فونیآ ینشود ... جلو دهیتا چهره ام د کنمیرا خم م سرم
 ... ادشونهی انویبه اسم را یبدبخت فلک زده ا هینفر هنوز 

 حیییمس ایاندازد :   یبه خنده ام م غشیج ی. صدا زنمیم ییلبخند دندان نماآورم و  یراباال م سرم
 اااااننننننیییییررررراااااا

 . رسدیباز شدن در به گوش م کیت یبالفصله صدا و

آورم که با چهره  یو سرم را باال م زنمی... پلک م ردیگیرا م دمید یجلو یز یچ شومیکه وارد م نیهم 
  ی

 ...  شومیپوشانده شده مواجه م یآفتاب نکیکه با ع ییو چشمها عبوس

 : سالم 

 میکه غول روبه رو دهدینشان م خورندیمتر هم تکان نم یلیم مین یکه حت ییخشک و لبها ی چهره
 ؟ ی: من خوبم شما خوب ستیخوشحال ن دنمیاصال از د

 ...  نمیبینم یهم عکس العمل باز

که  نمیتا صاحبشان را بب کنمیسرم را کج م ندیآ یکه به سمتم م ییتق تق کفش ها یصدا دنیشن با
و با گفتن  دیآ یکاود ... آرام به سمتم م یکه با بهت چهره ام را م شودیقفل م یینگاهم به چشمها
دستش را باال  رسدی... به من که م کندیرا مرخص م ستادهیرا که اکنون کنارم ا یگاردیتنهامون بذار باد

 محروم بوده ام سرم .را دنشیکه سالها از چش یی... با حس گرما گذاردیصورتم م یآورد و رو یم

 ... *" کندیام را تار م دهیو اشک د کنمیبه سمت دستش کج م 

 رهیصدا و خ ی... او هم ب کنمیحس م میگونه ها یداغ اشک را رو یو روان شدن قطره ها زنمیم پلک
 دهدیم یدلتنگ یکه هر مولکولش بو ییاست از قطره ها سیهردومان خ ی... گونه ها زدیریاشک م

 ... 

 : دلم برات تنگ شده ...  رمیگیو سخت در آغوشش م کنمیحلقه م شیرا به دورشانه ها میبازوها
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 یکس یو حس تلخ ب یاز دلتنگ یادیز یدور از خانه و به دور از مهر آغوشش گذرانده ام ، شبها سالها
چون ساده  دی... شا میرا دارم که بگو نیو حال فقط هم امدهین میغربت خواب به چشمها اریدر د
 که در قلبم انباشته شده .. ستیخالصه کردن احساسات یجمله برا نیو کوتاه تر نیتر

همون  میو دلگرم دیام یمرده بودم . همه  هی؟ من بدون تو مثله  ی: دلتنگ دیگویآرام م هیگر انیم
 تموم شد ... من همون شب تموم شدم  یکه رفت یشب

!  از  ی: چقدر عوض شد دیگویو م کندینگاهم م قی... عم میشویاز هم جدا م یطوالن یقیاز دقا بعد
 ؟  ستیباهات ن یا گهیکس د نمی... صبر کن بب یجذاب تر شد کردمیکه فکر م یاون

االنکه تنها بودم ... مگه  نی. تا هم: فک نکنم .. گردمیو دوباره برم کنمیتعجب به پشت سرم نگاه م با
بود به چمدونم  دهیآخر چسب یخودشو تو چمدونم جا داده باشه ... آخه تا لحظه  یکارن عوض نیا
 لسوفیف یعوض نشده ... آقا زاتیچ یهنوز بعض نکهی: نه مثل ا خنددیم یببر  دیمنم با گفتیم

 منظورم 

 دخترت بود  دوست

 ییچه بال سیمعلوم ن شمینطوریشده؟ بابا هم تیزی... مامان چ حیمس ای:  کنمیرا گرد م چشمان
که قشنگ ازمون دوتا بسته کالباس درست کنه  ارمیسرخرم ب هیبعد من پاشم با خودم  ارهیسرم ب

 پست کنه کالج ؟

 که من ازون  نی: در ضمن شما فک کرد دهمیو ادامه م کنمیم یکوتاه مکث

؟ به جون کارن من تنها عاشق دوتا دختر  نیرفته به فکر دختر بازن رونیکه هنوز پاشون از مرز ب پسرام
شوهر کردن فراموش کردم  دمیخفته بودن . تازه اونارم همون وقت که فهم یبایو ز ندرالیشدم اونم س

... 

نگفتم مامان جان ...  یز ی... من که چ دونستمیداشتمو نم یبی: عجب پسر نج دیگویبا خنده م مادرم
 نوم آماده کرده بودم ... دنیکه قبل از رفتنت ازت داشتم خودمو واسه د یفقط با شناخت

؟ که  یدرمورد من فکر کرد ی: مامان ! من اونجا همش چهارده  سالم بودا !  تو چ میگویتعجب م با
بدون که پسرت با شعور  نوی؟ ا یاول دسته گلمو بدم بغلت که سکته کن دارید یکه تو امیح یب نقدریا
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ه بشکه اب قند ی نجایا امیگفتم پشت در منتظر بمونن که اول ب دمیکه رس نیحرفاس .. هم نیتر از ا
 برم دعوتشون کنم داخل ... ستین یخطر  نمیبی... حاال که م دیش یدرست کنم بعد کم کم بهم معرف

 ی هی: خوشحالم که هنوزم روح دیگویم نمیبیم یکه برقشان را به خوب یو با چشمان ردیگیرا م دستم
 ... یدار  یشاد

 خونه ... دوساعته دم در نگهت داشتم .. میبر ای: ب کشدیرا م دستم

............. 

 

کنم و همه جا را با  یدر اتاقها را باز م زنمیکه در دستم قرار دارد گاز م یسرخ بیکه به س نطوریهم
که در  یبیراهرو قرار گرفته تکه س یکه در انتها یرنگ یبه در ماهون دنی.... با رس  کنمیرو م روینگاهم ز

  یآورم و رو یباال م دیترد او دستم را ب رومی... به سمت در م دهمیقورت م دهیجو میدهانم است را ن

که در  یدیو سف اهیخاطرات س ایاست  رهیدستگ یاز سرما دانمی... نم گذارمیاش م یفلز  ی رهیدستگ
 یفلز  ءیبه آن ش ی.... فشار کوچکلرزاندیاز سرما به ناگه بند بند وجودم را م یاتاق دارم که موج نیا

را  میوار روبه رویکه نصف د یرنگ یمشک یچوب یشدن قفسه  انی... با نماشودیو در باز م کنمیوارد م
 ...  شوندیکج م یبه سمت لبخند محو میاشغال کرده لبها

 یجا یکوچک و بزرگ چوب یدر مثلث ها قهیه با سلمحدود ک دیکوچک تول ینهایپر از ماش یا قفسه
و  رسانمی... با چند قدم خود را به قفسه م ستیاریبس یخاطرات کودکانه  ی رندهیگرفته اند در برگ

 دمین را خریماش نیکه ا ی... روز  کشمینسبتا بزرگ قرمز رنگ م نیبدنه ماش یرو یانگشتانم را به نرم
  یکه با شاد یداشتم که انگار آن جسم کوچک مرا به بهشت وصل خواهد کرد ... وقت یچنان ذوق

 یها یبه اسباب باز  یکه او عالقه ا دانستمیکامل شده ام را به مادرم نشان دادم م ی مجموعه
 یندارم که قفسه  یدوست چیانکار کنم که ه توانستمیرا هم نم نیو رنگارنگ من ندارد اما ا متیگرانق
را درک  حالمشوم ... مادرم هم  کیرا با او شر تیموفق نیا یرا به او نشان دهم و شاد زمیر اماسرا
 بود در عذاب بود ... دهیکه پدرم به دورمان کش یر یاز من از حصار نفوذ ناپذ شتریب یاو حت کردویم

آدم  کیاو  از یسنگ یاما صد ها بار محکم خوردن به در ها گشتیهم مدتها به دنبال راه فرار م او
 شکسته ساخت ... 
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کردم  زشونیبار تم هیموندن .... البته من هر چند وقت  یدست نخورده باق یکه رفت ی_ از همون وقت
 برات چقدر ارزش دارن ... دونستمی... م رنیتا خاک نگ

  کنمیداده نگاه م هیو به مادرم که به چهار چوب در تک گردمیبرم

 : ممنونم  من

 باهات حرف دارم  یکل میبر ای: ب زندیم یچشمک

........... 

 

 

 

 : جاااااان ؟  میگویچشمان گرد شده  م با

 تو ؟  یکنیم ینطور ی: وا ! چرا ا دیگویم کندیگاز را چک م یرو یکه قابلمه  یدر حال مادرم

 بفهمم ؟ دینامزد کرده اونوقت من االن با امی_ ل

واکنشو ازت نداشتم ... تو از همون اول که  نینتظار ا:  ا دوزدیو به من م ردیگیرا از قابلمه م نگاهش
 ... لهیبه چه دل تیمیهمه صم نیکه ا یدونستیمجد شروع کرد م یپدرت رفت و آمدشو با خانواده 

 متنفر بود .... وای... اون از ش امیل ی: آره ... ول کنمیم زمزمه

 : هنوزم هست  شدیآشپزخانه خارج م از

 _ پس ...

؟  ندازهیتو م یپا یفقط سنگاشو جلو ی؟ فکر کرد یهمه سال باباتو نشناخت نی: بعد ا بردیرا م حرفم
که ازش متنفر بودو مجبور شد  یروز آزاد واسه خودش نداشته ... رشته ا هی یبچم از شونزده سالگ
 که یبا دختر  هکه ازش متنفر بود و مجبور شد انتخاب کنه ... حاالم که مجبور یانتخاب کنه ... کار 
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که ازشون متنفره گره  ییزایبا چ امیل یزندگ یول ادیبه نظر ن نطوریا دیازش متنفره ازدواج کنه .... شا
 خورده ...

؟  کنهیم یتر چه فرق نییپا ایپله باال تر  هیهممون با اجبار و تنفراتمون گره خورده ... حاال  یزندگ
 هیتو  نکهیچقدر تنهاترشدم ؟ فقط با فکر به ا یدونی؟ م دمیکش یچه زجر  یدونیم یکه رفت یوقت
لحظه زنده  نیتا ا یکنیم یزندگ یما ساخته دار  یکه پدرت برا یعمارت و زندان نیبهتر از ا ییجا

 موندم .... 

که  یدونیم زمی.... عز انی: را کشدیم میموها یو دستش را نوازش وارانه رو ندینشیمبل م یرو کنارم
و عروسک  یر یگیاونو براش م یبکنه تو جا خوادیکه م یبه اون فرد لیبدت امویکه بابات ل یوقت

 ...  یشیخواسته هاش م

 مامان ؟ یبگ یخوایم ی_ چ

از هفت  شتری... من ب یبار خواسته هاش بر  ریز شتریب نیبگم تو مثله ما نشو ... نزار از ا خوامی_ م
که بخاطر  خوامیبه بعد قراره سخت تر بشه اما نم نیکه ازا دونمیسر کردم ... م ییتنها یساله که تو
 کنم .. چهیخودم تو رو باز یخودخواه

 برگردم ؟  یگیم ی:  دار  فشارمیهم م یرا رو میلبها

 فرار کن !  گمی: نه ... دارم بهت م لرزاندینگاهش دلم را م غم

 یخوایفاصله رو تمومش کنم اونوقت تو م نیپلک زدن هم ندارم : م..مامان ! من اومدم که ا توان
 ؟  یفرار کنم ؟ از چ

که  یدونی... م رسهیم ایزود نیو به هم دهی... پدرت مطمئنن خبر اومدنتو شن انی_ خوب گوش کن را
و قبل از شروع  رانیا یهفته اومد هی ی... فقط بهش بگو که برا شناسمیپدرتو م یاز هرکس شتریمن ب

که  ییوارهای... برگردو هر وقت که قدرت شکستن د انی... بعد از اونم برگرد را یگردیکالسات برم
 ... ستیاالن وقتش ن ی... ول ستایو جلوش وا ایب یکرد دایرو پ دهیدورت کش

هم انگار به اغما رفته اند ...  میمردمک چشمها ی... حت کندیباز شدن در هردو مان را خشک م یصدا
حکم زنگ ناقوس را دارد ... همانقدر تکان دهنده ... مرگ آور ...  میابر شیقدمها یهنوز هم صدا

 هشدار دهنده ....
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  گردانمی... گردن خشک شده ام را برم شوندیدرست پشت سرم خاموش م شیقدمها

 ... شودیچهره اش متوقف م یو رو خوردیمارکش به باال سر م یاز کفشها نگاهم

کنار چشم و  یها نیکه عوض شده چ یز یصورت ...  همان اخم ها ... همان چشمها ... تنها چ همان
به  شتریصالبت چهره اش را ب یجو گندم یشده ... موها دیهم سف ششیاش است ... ته ر یشانیپ

 ... کشدیرخ م

 : سالم  زنمیم لب

 جان کند ...  دیمرد با نیبه ا انشیب یکه برا یکوتاه ی کلمه

 م _ سال

و به دنبال آن مشت  شی... تکان خوردن کوتاه دستها رمیگیو در آغوشش م رومیجلوتر م یاندک
 ...  ایمرد دن نیمغرور تر یبرا ستین یبی... رفتار عج کنمیحس م یکردنشان را به خوب

که کم  ستیزیچ نیدلخور نباشم چون فعال پاسخ دادن به احساساتم آخر کنمیم یو سع رومیم عقب
 دارم ...

 ؟  رانیا یایکه نگفتم ن ی_ مگه قرار نبود تا وقت

 _ چرا 

 ؟  یکنیم کاریچ نجایا قای_ پس بگو دق

 

 شده  رهیبه من خ یکه با نگران کنمیبه مادرم م ینگاه

 ... رمیبگ یانتقال خوامی: م کشمیم یقیعم نفس

 ؟  یگفت ی... چدمی: نشن کندیخشم نگاهم م با

 خوامی... م ممیانتقال ی: اومدم که بمونم ... دنبال کارا میگویو م نمیبیمادرم را م یشدن چشمها بسته
 بدم ... لیادامه تحص نجایا
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 آره ؟؟  یبشه ... هه ...انتقال نیهمه خرجت نکردم که آخرش ا نی: من ا زندیخشم داد م با

امروز  نی... هم یر یبگ یتونیفقط به جهنم م ویکه من هستم انتقال یغرد :  تا وقت یتر م بلند
 وگرنه ..... زنهیو تا نگفتم فکر برگشتم به سرت نم یگردیبرم

 یتو گهیپنج ساله د نکهیبدتر از ا ی؟ چ ی: وگرنه چ برمیو حرفش را م فشارمیهم م یرا رو میدندانها
 ؟.... ریجناب نخست وز دیاون خراب شده درس بخونم و آخرش بشم عروسک جد

 

به همون خراب  یگردیبرم گهید یهفته  هی: تا  بردیحرفم را م خوردیودتم مکه به ص یمحکم یلیس
 ... یاز جات تکون بخور  یکه تا آخر عمرت نتون ارمیسرت م ییشده ... وگرنه بال

 .... کنمیدنبال م شودیرا که به سمت راهپله برداشته م شیسرخ قدمها یچشمها با

 ی: در ضمن ... پسر شجاع بهتره به فکر مادرتم باش دیگویو رو به من م گرددیرفتن برم نییاز پا قبل
 ... یقراره تجربه کنه ... به نفع همست که تو برگرد ویسخت یکه روزها

 یلبم م ی... انگشتم راگوشه  شودیم سیو صورتم خ زنمیآرام پلک م شیقدمها یدور شدن صدا با
 ... ب کنمیکشم و رطوبت خون را لمس م

 یچارگیب نیهمه ضعف ... از ا نی... از ا خوردیبه هم م حالم

و زمزمه  کشدی... در آغوشم م شومیاز اشکش روبه رو م سیکه با صورت خ گردمیسمت مادرم برم به
 ... سایروز با قدرت جلوش وا هی... برگردو  زمی: برگرد عز    کندیم

 

  ................................................. 

 

  الریآ
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را  یکار  خواهمیام  ... خسته از شمردن لحظه ها م رهیخ میروبه رو دیسف یپلک زدن به صفحه  بدون
را که  یرنگ یمشک یکنم دفتر ساده  یوقت است که به فکر انجامش هستم را عمل یلیکه خ

 .... رمیگیرنگ را به دست م ییطال سیروان نو دارمیرا برم خوردیخاک م فمیک یمدتهاست گوشه 

 

 

 

 

 

  لسونیخاطرات ِاما و                      

 

 

و من عاجز از دنبال کردن آنها تنها به دنبال  زنندیمغزم پرسه م یمختلف در کوچه پس کوچه ها افکار
 نیکنم ... اما چه کنم که ا یمنفذ زندان یب ییکه تک تکشان را به دام اندازم و در سلولها گردمیم یراه
 محال است .... یکار 

و  کشمینفس م قی.... عمرقصدیم یماه به آرام وریشهر فیلط میرنگ اتاق در آغوش نس یآب ی پرده
است احمق  ریدلگ زییپا گفتندیرا که  م یکسان شهی... هم  کنمیرا با تمام وجود حس م زییپا یبو
ز ا داردهراس  یکیکه از تار یحماقت تلخ شده ام و مانند کودک نیکردم و حال خودم دچار ا یم یتلق
... سوم مهرماه  زانمیگر کندیام را با خود حمل م یزندگ اهیس عیتمام وقا خیکه تار یفصل لعنت نیا

که پدرم تصادف  یروز  ۹۵و هشت آبان  ستیکه مادربزرگم را از دست دادم ....... ب ینودو سه روز 
 سوخته اش را خروارها خاک سرد در آغوش گرفت .... یکرد و جنازه 

 ییبایاند و تمام ز دهیکش زییپا یرو یخط قرمز  میبرا کیتار یروزها نیاما تمام ا ستمین یخرافات
 کرده اند .... زیرا در چشمم ناچ شیها
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کرده از  شیخزان رها یخش خش برگ ها انیکه معشوقش در م یتر از هر عاشق نیمن غمگ وحاال
ازش کرده ام سردرگم تر و که خودم آغ یکه قرار است با سفر  کنمیو حس م رمیرحم دلگ یفصل ب نیا

 شوم ...  گریتنها تر از هرزمان د

 یپرده  یزود نیکه روزگار به هم کندیقلبم زمزمه م یو در پستوها زندیبر دلم چنگ م بیعج یحس
خزان هم طعم ماندگار زهرش را  نیشب رنگش ا یزهاییو مانند تمام پا زندیآرامش را از ذهنم کنار م
 به من خواهد چشاند ....

ام  نهیرا گم کرده چون س مشیمانده و قلب من انگار تقو یباق یروز به شروع فصل دلتنگ زدهیس هنوز
وداع  ی... لحظه  کندیم یقرار  یب نگونهی... من هنوز نرفته ام و قلبم ا سوزدیم نشیغمگ یاز تپش ها

 چه خواهد کرد ؟؟ !

 دلم بگذارم ... یکجا رکردهیرا اس میدار گلو رویگ نیرا که در ا یبغض دانمی... نم گزمیرا م لبم

 گریروزها باز نیدشوارتر شده ... ا شهیاز هم میبرا” شاد  شهیدختر هم’ کردن نقش  یروزها باز  نیا
 نینگران ا نیکه آرم نمیبیم یاند و به خوب دهیرا فهم قتیحق نیهم ا انمیاطراف ای... گو ستمین یخوب
 است و حق هم دارد.... ریچشم گ راتییتغ

 ردیدارم که دستم را بگ ازیرا هم ن یام هستم و انگار کس یهم بدجور محتاج نقاب دوستداشتن خودم
 و پشت  ستین راههیگرفته ام ب شیکه در پ یکه راه دیو بگو

 نکرده اند.... نیشبانه ام کم یو هراس را بر دلم روانه کرده کابوسها دیکه موج ترد یظیمه غل نیا

 دانمیبرده ... نم ادیانگار پرنسسش را از  میوفا یب یاز همه سردرگمم ... فرشته  شتریب یدم آخر  نیا
تنگ شده و  شیکنم ... دلم برا اهیدفترم را س یورق ها نگونهیکرده  که ا میچرا حاال که پر از حرفم رها

نکند که نگرانش شده ...  راز قلبم بدجو یقسمت گرید یبزنم... از طرف شیدارم که برا یادیز یحرفها
  نیهم از فرشته ام که بدتر نیبالش را شکسته باشد ... ا یافتاده باشد ... مبادا کس شیبرا یاتفاق

 انتخاب کرده است ...  یباشک باز  میقا یرا برا زمان

که قرار است حامل  یامروز تمام صفحات دفتر  خیتار نیکه با هم خواهمیاست و نم ادیز میها یگفتن
که آن روز  یسبکتر شده ام ... از خانم روانشناس کنمیکنم ... احساس م اهیشود را س یار یخاطرات بس
 شهیکل ی دهیا نیا کردمیکه فکر نم یبرنامه اش را تماشا کردم سپاسگذارم ... به راست یبه طور اجبار 



 یکاغذ یشاهزادها

56 
 

 که یچون با طومار  فتدین یبه دست کس چوقتیدفتر ه نیا دوارمیواقع شود ... ام دینوشتن مف یا
 آورد  یجمله سرش را به درد م کیابتدا نوشته ام تنها  نیمن در هم

 ”  یپرحرف رزنیچه پ “

 آرزو کنم  کیجالب گرفته ام ... قرار است آخر هر صفحه  میتصم کی خوب

 

 ”را در خود ثبت کنند  ینیریدفتر لحظات  ش نیتمام صفحات ا دوارمیام“   

 

.................................................................................. 

 

 

 یباال”  نیآفال”  دنیبا د کنمیچت را باز م یو صفحه  لغزانمیم بوردیک یانگشتانم را رو یدینا ام با
 اندازم  یردو بدل شده م نمانیکه ب ییامهایپ نیبه آخر ی... نگاه کشمیم یصفحه آه

 

 کردمیم دایحتم پ شدینم داتیپ گهیروز د هی... اگه تا  داینا پ طانی: سالم ش من

 خودت یزندگ یپ یو رفت یفراموشم کرد که

 

بودم نتونستم برم  ریلپتابم خراب شدو چون درگ شیاعصاب ... دوروز پ ی: سالم پرنسس ب فرشته
 ... رشیتعم یبرا

 

 شده ؟  یز ی؟ چ یبود ری: درگ من
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  ممیانتقال ی... فقط دنبال کارا فتادهین ی: نه اتفاق فرشته

 

 ؟  رهیسخت گ یلیبابات خ یگفت ی؟ مگه نم ی: باالخره کار خودتو کرد من

  گمی: هنوزم م فرشته

که در آخر  یو خوب ... مطمئنا کس کشهیطول نم ادیز یدونیکه م یرو شروع کرد ی: پس چرا باز  من
 ؟  یخودت خورهیاز همه ضربه م شتریب

 خسته شده بودم ؟  تیوضع نیچون از ا دی.... شا دونمی: نم فرشته

 که شده  یمتیامتحانش کنم ...به هر ق خوامیم یول ستیکه آسون ن دونمی: خودمم خوب م فرشته

 

 ؟ یمتی: هر ق من

 

  دونمی: نم فرشته

 ؟ ومدیسراغت ن گهید ی: راست فرشته

 ؟ ومدیسراغم ن ی: ک من

  گهید ایکتوری: و فرشته

 : چرا من

 ؟ یقبل یای: همون رو فرشته

 ! دونمی: نم من
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 .؟ هی؟ منظورت چ یدونی: نم فرشته

 

مثل قبله ... اما ... احساس  یکه انگار همه چ هیصحنه ها و صداها ... همشون  طور ی: همه  من
 عوض شده ...  یز یچ هی کنمیم

 بده  حیتوض شتری:  ب فرشته

 

  درست مثله قبله ... همون اتفاقات و همون افراد .. زی: خوب ... همه چ من

  ینفر داره سع هی... انگار  ستیدرست ن یز یچ هیکه  کنمی... احساس م فقط

 یقلبم درد م ایبعد از تموم شدن هر رو دایاز ماجرا رو عوض کنه ... و ... قلبم .. جد یقسمت هی کنهیم
بگم  نویکرده ... دوست ندارم ا بمیکه نس یو درد ایکتوریا وتوهم زدم ... ام دمی... شا دونمی... نم رهیگ

 ... نیواقع یادیاما ز

 

 ؟  کشهی: چقدر طول م فرشته

 

 تر شه  یقراره طوالن یکه به زود گهیبهم م یحس هی... و  هیچند ثان دی:  درد ؟  شا من

 : متاسفم  فرشته

 ؟ ی: تو چرا متاسف من

من هرگز  ویکه تو لقب فرشترو بهش داد عرضمیآدم ب هی... چون  ستمیکنارت ن نکهی: واسه ا فرشته
  ادیازم برنم یکار  چیچون ه ستمین قشیال
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 یباش یآدم معمول هی یاز نظر هر کس دی... تو شا یبکن یفکر  نی: هرگز به خودت اجازه نده که چن من
 یکه تو ی. معجزه ا.. یمعجزرو دار  هیمن حکم  یاما تو برا نمشیبب کینتونم از نزد چوقتیکه ه
 رو داد  هیهد نیبهم با ارزش تر میدوران زندگ نیبدتر

بال  نکهیکه با ا یبود ی... تو فرشته ا یسخت بهم داد یاون روزا یبود که تو تو یز ی... چ دی... ام
... تو  یگم شده بود و نجات داد شیزندگ کیتار یکوچه ها یکه تو ویخودت شکسته بود اما دختر

 ...  کنمیحس م میزندگ یحظورتو تو انمیاطراف یاز همه  شتریجسمت کنار من نبود اما ب دیشا

 

  ینکرده بود ... مرس فیازم تعر نقدریا ی: تا حاال کس فرشته

 هزار تومن  صدیس شهینداره ... م ی: قابل من

 :   وات ؟ فرشته

 و  ادیاعت یر یاز فراگ یر یبه جوانان افسرده ...(            شرکت جلوگ یبخش دیام نهی: )هز من

 شما آرزو  یرا برا گاریو س شیبدون حش یا ندهیآواره آ یکارتون خوابها شیافزا

 ... کندیم

...  یواسه هدر کردن استعدادت انتخاب کرد ویآدم اشتباه ی: از تالش فراوانت سپاسگذارم ول فرشته
 من سه ساله معتادم 

 

 ؟ کنمیکارتون خواب بدبخت چت م هیمن دارم با  یعنی:  من

 

 : من فقط گفتم معتادم ... کارتون خواب کجا بود ؟ فرشته

  یدار  ادیاعت شهیداره باورم م گهی: د من

 ؟  یزنیحرف م شی... تو از حش کنهیم میسالخ نهیتو دستم بب تی: بابام اگه کبر فرشته
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 ! وونهی: د من

  ستمیمدت ن هی یمن برا ی: راست فرشته

 ؟ چند روز ؟ یبر  یخوایم ومدهی: ن من

 کشه  یدو هفته طول م تای: نها فرشته

 : دددوووو هههههههفففففتتتتتتههه    من

 

ده تا  نیدست تنها شکم ا تونهیم ی؟ ک یبر  یکدوم گور  یبزار  یخوای: دو هفته منو بچه هاتو م من
 کنه ؟  ریس ویجارو برق

 : هان ؟ فرشته

 ؟ ها ؟  یشیگم و گور م یر یبار م هیکه هر چند روز  یگرفت گهی: نکنه زن د من

 فتیش ستیحد اقل ب دیکردنشون با ریبرا س شینجوریکه من ساختم هم یارتش نی: واال با ا فرشته
 .. رمیبکنم سکته کنم بم گرویتا فکر زن د ترسمیکار کنم ... م

 : دوستت دارم  احمق من

 نطوری: منم هم فرشته

 

 : زود برگرد ...  من

 تا به کارام برسم ...  رمیم گهی:  چشم پرنسس ... من د فرشته

..................... 
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که قول داده بود که  یچهار روز از موعود نکهیاندازم و با حساب ا یم امیپ نیآخر خیبه تار ینگاه
 یحرکت م بوردیک یزده ام را رو خی... انگشتان  شودیاز دلم رد م یاز نگران یگذرد موج یبرگردد م

 کنم  یم پیدهم و شروع به تا

 

ازت نشده ...  یو االن چهار روز از دوهفته رد شده و هنوز خبر  یگردیکه زود برم یبهم قول داد “
بدجور نگرانم کرده  نیو ا ستیاالن حالت خوب ن گهیبهم م یحس هیبگم ازت دلخورم چون  تونمینم

 اشتنتوافتاده و من حاال دارم حس تلخ و ترسناک ند یادیاتفاقات ز یکه نبود یمدت نیا ی.... تو
 ... کنمیتجربه م

 یطوالن یبازم به سراغم اومدن ول بیعج یاهایعوض شده ... رو زایچ یلیخ یمدت که نبود نیا تو
 شیبرام نما لمویف هی کنهیم یداره سع یکینگار آدما نه ... ا یتر از قبل ... صحنه ها عوض شدن ول

که فعال  یشو من تنها دلخو رهیگ ی.... قلبم ... هنوزم درد مشهیم بشیکوتاه نص یبده اما فرصت ها
دارم که بهت  یادیز ی... حرفا هیموقت نیکه ا دونمینشده ... البته م شتریکه ب نهیداشته باشم ا تونمیم

 رید یکه برا دمیباشه ...فقط برگرد ... قول م ومدهین شیبرات پ یو مشکل یزود برگرد دوارمیبزنمو ام
 کردنت غر نزنم ... *

 

...... 

 

کشم ...  یم یبنفش  غیو من هم ج ستمیا یم خیس میسر جا یو بلند یناگهان غیج یصدا دنیشن با
 غیخراش جگوش یدر صدا نیناهنجار برخوردش با زم یافتد و صدا یم عمیبا بلند شدن سر یصندل

و همه  کنمیم زیترسناک ت ی... با ترس چشمان گشاد شده ام  را به دنبال منبع صداها شودیها گم م
 ...  گذرانمیاتاق را از نظر م ی

 یکاور ی... کم کم مغزم ر کنمیام مکث م یدرحال خودکش لیموبا دنیافتد و با د یم یبه عسل چشمم
 .... یعوض نی: خدا لعنتت کنه آرم زنمیکه افتاده داد م یو با درک اتفاق شودیم

 ... کنمیتند و نامنظمش را حس م یو تپش ها گذارمیقلبم م یرا رو دستم
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 یبردن آلودگ نیاز ب یبکشم و برا  یکه  کالفه هوف شودیآزار دهنده باعث م یها غیدار شدن ج ادامه
 و تماس را وصل کنم ....  دهیصفحه کش یانگشتم را رو یصوت

  : الو ؟ من

 ؟ یخوب زمیرسد : سالم عز یاز پشت خط به گوش م یگرم و مردانه ا یصدا

فکر  یا جهینت افتنیو با ن کنمیو رو م ریآشناست ... اطالعات مغزم را ز یکم شیکه صدا کنمیم حس
چه برسه به  هیک رفتیم ادشیشد  یبهش وارد م یشوک نیهمچ نمیشتی... اگه ان گهی: بله د کنمیم

 ... زنمیچل م شمینجوریمن که هم

 شما ؟ دی: ببخش من

کردن خودش مردد است  یمعرف یشنوم ... انگار برا یکوتاهش را از پشت خط م ینفس ها یصدا
 نشناختمش دلخور شده  نکهیهم از ا دی... شا

 جان  الریآ رمی_ ام 

... پس بگو چرا آشنا به نظرم آمد ... خندا دار است ...  کندیم یاش را بازنشان خچهیباالخره تار مغزم
 شکل گرفته ...  نمانیاست که ب یتماس نیاول نیو ا میهمخانه ا گریکدیما دوسال است که با 

 و خطاب به  رودیدر هم م میکه به مرد پشت خط دارم ابروها ینفرت یآور  ادی با

 آقا  دی: اشتباه گرفت میگو یم او

جمله  دنیکه با شن برمیصفحه م یآورم و دستم را به سمت عالمت قرمز رنگ رو یم نییرا پا یگوش
 باهات حرف بزنم  دیتو رو خدا قطع نکن با الریشوم : آ یاش متوقف م

 انفریندارم جناب ک ی: من با شما حرف میگویم یکالفگ با

 موضوع رفتنت باشه ؟ یاگه درباره  ی: حت دیگو یعجله م با

 آورم : خب ؟ یباال م یلیم یکشم و دستم را با ب یم یپوف

 کند  یمکث م یقطع نکرده ام تعجب کرده چون کم نکهیاز ا انگار
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روم باش ...  نگییویشاپ ل یکاف شیدنبالت پس ... ساعت ش امیب یکه دوست ندار  دونمی: م ریام
 ...  یبشنو دیهست که با یمهم یحرفا

 م ... کن یو تماس را قطع م زنمیم یپوزخند

گرفته  یرا به باز  مانیکه سالهاست زندگ یدر برابر مرد یرفتار  نیاما چن ستیادب یب نیکه ا دانمیم
 ....ستیادیو از سرش ز شودینوع برخورد محسوب م نیبهتر

از  یکیساعت تا رقم خوردن  ۶ یعنی نی... و ا دهدیرا نشان م ۱۲که عدد  کنمیبه ساعت م ینگاه
 مانده ... یباق میخاطرات زندگ نیمزخرف تر

 

................... 

 

را  ستیراننده که پسر جوان ی رهینگاه خ کنمیم یو سع فشارمیرا محکم م دمیسف فیک ی دسته
 ... رمیبگ دهیناد

افکار  یآزار دهنده  یها ادیتا فر کوشمیو م دهمیم هیتک یصندل ینمانده اما سرم را به پشت یادیز راه
 غزم را محاصره کرده اند را خفه کنم که م یمختلف

 خانوم  میدی: رس کنمیرا باز م میراننده چشمها یبا صدا 

 

 : ممنون  رمیگیرا به سمتش م پول

 : مهمون ما باش خوشگله  زندیم یچندش لبخن

که تا آخر  وردمیسرت م ییاندازم : برو خداتو شکر کن که حوصله ندارم وگرنه بال یبه او م یز یت نگاه
  یمهمون نکن ویعمرت کس

 ...  بندمیرا محکم م نیشوم و در ماش یم ادهیمبهوتش پ یچهره  مقابل
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  زی... آشغال ه بارهیواسم م واری: امروز از در و د کنمیم زمزمه

.... 

 

روم * با فونت  نگییویشاپ ل یبزرگش که عبارت * کاف یبه تابلو ی... نگاه ستمیا یکافه م یرو روبه
 ...  شومیاندازم و وارد م یآن حک شده م یرو ییبایز

 تیکافه و آهنگ ال یو ساده  کی... دکور ش کاومینگاهم اطراف را به دنبال فرد مورد نظرم م با
 احساس آرامش کنم ... یکم شودیباعث م شودیکه پخش م ییایاسپان

 شده  ... رهینامعلوم خ یکافه نشسته و به نقطه ا یدر گوشه  یز ی... پشت م نمشیبیم باالخره

و او انگار سخت در افکارش غرق شده چون با  رومیکه در قسمت دنج کافه قرار دارد م زیسمت م به
در  یماند ... چشمانم را با کالفگ یدهد و در همان حالت م یواکنش نشان نم یشدنم ذره ا کینزد

 ... نمینش یو م کشمیرا با صدا عقب م یمتوجه کردنش صندل یچرخانم و برا یکاسه م

 یاش رنگ دلتنگ رهی...نگاه خ شودیم رهیاو که انگار باالخره به خود آمده باچشمان بهت زده به من خ 
 دارد  : سالم

 باشد  دهیشن یدانم جز خودم کس یم دیکه بع میگویم یلب سالم ریدر جوابش ز 

 نگاهش را بردارد ستیو او هم انگار قرار ن شومیم رهیرنگش خ یمشک قیچشمان عم به

 و او ... کنمینگاه م مینفرت به مرد روبه رو ی.... من از رو

دهد و با  یو به گارسون عالمت م دهدیم انیپا مانیچشمها نیکه به جدال ب ستیکس ریام باالخره
 ؟ الرجانیآ یخور یم ی: چ دیگو یروبه من م زیحاظر شدنش سر م

 برم  خوامی...  زود م یذرونخوشگ ومدمیاندازم : ن یرا باال م میابروها

من رو به  یتوجه به گفته  یو ب  زندیم یکه از نقاب مهربانش متنفرم لبخند محزون یچهره ا با
  یشکالت یانبه و بستن کی: دوتا ش دیگویگارسون م
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 ییشکالت یعاشق بستن گفتی: مهتاب م گرددیرفتن او  به سمت من برم با

 ؟ ادیعالفم کنه بدم م یکس نکهیگفته که چقدر از ا نمی_ ا

 بودمت ... دلم برات تنگ شده بود ....  دهیوقت بود که ند یلی: خ  ردیگیم دهیهم حرفم را ناد باز

 ؟  نطوریکه بگم  منم هم ی: توقع ندار  میگویپر تمسخر م یو با لحن کنمیرا کج م لبم

 : نه ... البته که نه  زندیم یتلخ لبخند

  شنومی: م کنمیرا در هم قالب م میزده و دستها یبه صندل هیتک

 

 دیبزند ترد خواهدیکه م یحرف ی... انگار برا چدیپیو انگشتانش را به هم م رودیاش درهم م چهره
 هم نگران واکنش من است ! دیدارد ... شا

اصال تعجب نکردم ... خوب  دمیواسه رفتن به فرانسه از مهتاب شن متیتصم یکه درباره  ی: وقت ریام
و  ادیکه از منو مهتاب خوشت نم یتو با رفتارات نشون داد میکرد یکه باهم زندگ یدوسال نیا ی... تو
مدت  نیا یو... من ... تو یتا با ما روبه رو نش یخونه نباش شهیکه م ییتا جا یکرد یسع شهیهم

 ویدیخودتو عقب کش شهیاما تو هم میخوب داشته باش یرابطه  هیتمام تالشمو کردم تا با هم 
 ... یفرصتو نداد نیبه من ا چوقتیه

 فایا یچقدر تو یجنابعال نکهیا یتا درباره  نجایا میومدی... ما نانفریجناب ک نی: بب برمیرا م حرفش
و شدت تنفرم نسبت بهت حرف  یمن موفق بود یوجدان واسه خانواده  یمزاحم ب هیکردن نقش 

 ...  میبزن

 ؟  هی: منظورت چ ندیآ یصورتم به گردش در م یفرو رفته رواز غم  یهاله ا ریاش  که ز رهیت یمردمکها

 هی نکهیا ای یدیبه لجن کش مونویزندگ نکهیا انفر؟یک ی: کجاش واست نامفهومه اقا زنمیم یپوزخند
... ذره ذره وارد وجودمون  یسم بود هیما مثله  ی؟  تو واسه خانواده  یکرد یباز  چارمیب یعمر با بابا

 ویانتقامتو گرفت خره...و .... تو باال میداد یشرویپ یبهت اجازه  ادتیما با غفلت از قدرت ز ویشد
که با وجود  یدیخند ی... به مرد یدیو به حماقتمون خند ی... نابودمون کرد یهممونو نابود کرد

 هیکهنست که توش  یمثلث عشق هیوسط  دونستیم نکهیخبر داشت ... با وجود ا یاز همه چ نکهیا
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 یهمه  یتو دونستیکه م یگوش همسرش ، زن یتو چوقتیاما ه ستین شتریب یضلع اضاف
  یکه کنار هم زندگ ییسالها

که زنش  یعشق ممنوعه ا یجلو نکهیا یبرا چوقتیبوده نزد ... ه یا گهیمرد د شیدلش پ کردنیم
...  ستادیسرت خراب نکرد ... فقط وا یکه خودش برات ساختو رو یشرکت یبهت داشت رو نگرفت

تا چه حد پست و نمک نشناس باشن ... اون رفت و شما دوتا  توننیتماشاکرد که آدما م ستادویوا
 براش دادن ... ینیسنگ یبها انتونیکه اطراف ی... عشق  دیعاشقانتونو شروع کرد یزندگ

مادر  یکه ب ی... همان شب یروس... درست مثل شب ع لرزندیخاطرات تلخ م یاور  ادیاز  میدستها
 شدم ...

بار  نیوقتشه که دست از سرم برداره ... هم گهی: برو ... برو و به اون زن بگو که د شومیبلند م میجا از
بده و هردومونو از  تی.... بگو رضا هیکاف گشید یایتباه کردن دن یکه واسه خودش ساخته برا یگناه
 نجات بده میکه توش یعذاب

 یآخر چشمم به بستن یلحظه  گردمیبرم یو شکسته اش به سمت ورود نیغمگ یتوجه به چهره  یب
 یافتد ... آنقدر غرق در خاطرات تلخ گذشته بوده ام که متوجه نشده ام ک یم زیم یآب شده رو یها

 سفارشها را آورده اند ...

 نیتر نی: فکر کنم سنگ ریام شومیخشک م میجمله اش سر جا دنیبرنداشته ام که با شن یقدم هنوز
 تاوان واسه خودمون باشه ....

 ... س... سرطان داره  ضهی: مهتاب ... مر کندیم مکث

 کنم  یحس م یرا به خوب شیو من لرزش صدا دیگو یزحمت م به

 ؟ ی:  چ زنمیام ....لب م دهیاشتباه شن کنمیم فکر

  نی: بش ریام

 ... شودیو منتظر م کندیدرخواست م متیمال  با

 ... نمینشیم یصندل یدهم و رو یتکان م یحسم را به سخت یب یپاها
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 .... یکه عذاب بکش خواستی... مهتاب نم یعنی...  ی: قرار نبود که بفهم ریام

واسه تحت  وی: هه ... روش خوب میگو یو رو به او م شودیلبم کج م ی... گوشه  زنمیپلک م ناباور
 ... یقرار دادنم انتخاب نکرد ریتاث

 

 یقرار نگرفت ری: بله ... مشخصه تحت تاث گفتیبود با تمسخر م نیآرم اگر

 ... الریبود آ نی: کاش موضوع هم دیگویلب م ریو ز زندیم ی... فقط لبخند تلخ ریاما ام 

 : چند وقته ؟ کنمی... زمزمه م فشارمیهم م یرا رو میلبها

و ...  ادهیگفت از کار ز ی... م گرفتیم یدیشد یسردرداسه ماه ... اواخر خرداد بود که  ای: دو ...  ریام
کرد ... تا  یوقتشو صرف مسائل شرکت م شتریتمام ب یچون دو هفته  ومدیم یبه نظر منطق نیا
اونجا دکتر  و مارستانیشده ... رسوندمش ب هوشیب دمیاومدم خونه د یچند روز بعد ... وقت نکهیا

 چند 

اومد ... دکتر گفت که ...  شایکه جواب آزما یبده ... وقت شیآزما دیو گفت که با دیسوال ازم پرس تا
 سرطان داره ... 

 

 : چقدر ؟ فشاردیسوال قلبم را م نیا دنیپرس یچرا ول دانمینم

به  دیسال ... شا کیحالت ...  نیکه در بهتر گفتیکشه ؟ دکتر م ی: چقدر طول م دیگویبا بغض م 
... دکتر بهمون  نی... ا ی... ولشهیحل م یدرمان یمیکه با ش یگو با خودت ب ادیب یادینظرت مدت ز

نداره ... به  دبراش وجو یکم تر صد نفر بهش مبتالن و فعال درمان ایدن یمورد نادره که تو هیگفت که 
 ...  کایآمر میکه بر کنمیدارم بهش اصرار م نیخاطر هم

 

 که دلم بسوزه و بمونم ؟ یگیبهم م یدار  ناروی: ا من

 ... فقط  شمیتو به خواسته هات نم دنیوجه مانع رس چی: نه ... من به ه  دیگویسرعت م به
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 : دهدیو ادامه م دهیکش ینفس

 یکه تو کنمیازت خواهش م یول ارمیحرف تلخو به زبون ب نیکه .... دوست ندارم ا خوامیازت م فقط
که  نهیکنه ... منظورم ا دایپ بهبود شیروح تیکه وضع یباهاش بهتر تا کن یمونده کم یمدت باق نیا

کار حالش  نیو من مطمئنم که با ا یایب دنشیآخر هر ماه به د خوامی... فقط م یبر  یخوایحاال که م
  یلیخ

 ...  شهیم بهتر

 کارو بکنم ؟ نیا دی: و من چرا با میگویم رحمانهیاندازم و ب یرا به سمتش م زمیت نگاه

 یز ی... هر چ الریآ کنمی: خواهش م شودیبه چشمانم م رهیخ زندیم ادیرا فر یکه درماندگ یچهره ا با
 ذارمیسنتم ... نم ی... برا کنمیفرانسه فراهم م یتو لتیو تحص یزندگ یبرا یکه الزم داشته باش

 ... ادیب شیپ یمشکل

 ...  انفریک ی: مال و اموالتو واسه خودت نگه دار آقا شومیبلند م میجا از

 نه ... ایدارم را بزنم  دیگفتنش ترد یرا که برا یتا حرف کنمیپا و آن پا م نیا

: درضمن  زنمیو قبل از رفتن لب م کشمیم یاز دست افکار انسان دوستانه و آزار دهنده ام پوف کالفه
  کنمی... بهش فکر م

 ... کنمیچشمانش را حس م دیو برق ام رومیسمت در م به

........ 

 

... چند قدم  ردیذهن سرکشم آرام گ یقدم بزنم تا کم یکم رمیگیم میو تصم شومیکافه خارج م از
توجه را به خود  یفروشگاه اسباب باز  نیتریکه پشت و ییعروسک بزرگ موطال دنیکه با د دارمیبرم

 شوم ...  یمتوقف م کندیجلب م
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کرد با نشان  یبه خانه برگشت و سع ایتالیدر ا یماه سفر کار  کیکه پدرم بعد از  یآوردن روز  ادیبه  با
مدتش را از  یطوالن بتیاز غ یبود ناراحت دهیخر میکه برا یمتیرنگارنگ و گران ق یها یدادن سوغات

را جلب کرد  همکه توج یز ی... آن روز تنها چ کنمیجوشش اشک را درچشمانم حس م اوردیدلم در ب
 بزرگ  یعروسک

آن  یه ها کرده بود .. غرق در مرور خاطره فرشت هیکه او را شب یبلوند و لباس آب یبود با موها بایز و
محو و محو  میروبه رو یبایبعد عروسک ز یشود و لحظه ا یتار م دمید کنمیروز هستم که احساس م

 شود ... یتر م

 

که با ستاره  ستیا رهیآسمان ت نمیبیکه م یز یچ نی... اولشودیواضح م دمیو کم کم د زنمیپلک م تند
کوچک ابر  ریو حر درخشدیم ییبایشده ... مهتاب درست وسط آسمان به ز نیکوچک و بزرگ مز یها

 ... زندیرا بوسه م شیگاه به گاه رو

 دنی... با د  نمینش یم میو رطوبت با تعجب در جا یو با حس نرم دهمیتکان م یرا به آرام دستم
 !  حیمس ای:  کنمیو بهت زده زمزمه م ردیگ یکه در آن هستم نفسم م یطیمح

 توانمیامکان ندارد... من ... م نی... ا کنمیباران زده قرار دارد م یچمن ها یبه دستم که رو یهنگا
 را ؟ !!! ایرو کیلمس کنم ... 

 یکوچک و بزرگ با شاخه ها ی... درخت ها گذرانمیدهم و اطراف را از نظر م یدهانم را قورت م آب
...  دهندیرا از آنچه که هست ترسناک تر جلوه م زیو همه چ رندیگیعبور نور را م یکه جلو دهیدرهم تن

 ... زیچ چیه گریاز چمن و .... د دهیپوش نیزم

بهت  انیشود که با ترس آب دهانم را قورت دهم ... م یشاخه ها باعث م یوزش باد از البه ال یصدا
  زیرا ت میشنوم ... گوشها یاز دور م یو ترس انگار زمزمه ا

  کنمیم

 *  یکه به من پاسخ ده خواهمی* م

 *  زنمیاگر بد حرف م ی* حت  
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 را که تا کنون گفته ام *  ییزهای* تمام چ    

 * فراموش خواهند شد *   

  

 اما  ستمی... شجاع ن  رومی... به دنبال صدا م شومیبلند م میاز جا یآرام به

 ... کشدیم ییجادو یمرا به سمت آن آوا ییروین انگار

 

  شودیرا درست امده ام چون صدا رفته رفته واضح تر م ریمس انگار

     

 *  یکه به من گوش کن خواهمی* م     

 به من گوش بده *  زنمیاگر بد حرف م ی* حت        

 * نه در شعرم *       

 *  می* بلکه در اشکها        

 پر از لبخندم *  ی* نه وقت        

 پر از نفرتم *  ی* بلکه وقت      

  

 یدنبالش بگردم چون رو ادیکه ز ستین ازی... ن زنمیکنار م یمجنون را به آرام دیسرد ب یها شاخه
 گاه مهتاب است ...  هیتک یینشسته که گو یسنگ بزرگ

... دامن  دهدیآن را به من نم دنید یبلندش پنهان شده و اجازه  یموها ریز شهیاش مثل هم چهره
 از حد آشناست ... شیب میبلوندش برا یرنگ و موها یبلند آب
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 یخواهم به آن صحنه  یشده ... م رهیرا به دور پاهاش حلقه کرده و به آسمان خ فشیظر دستان
 میتا از جا کنمیرا به هم دوخته باشند ... با ترس تالش م می... انگار لبها توانمیلبخند بزنم اما نم بایز

 یم کیمن نزد هاز پشت ب یکس کنمیلج شده ... احساس مف کبارهیتکان بخورم اما تمام وجودم به 
 ام که  دهی... انقدر ترس کنمیحس م یشود... جدا شدن روحم را از کالبد به خوب

 ندینش یشانه ام م یرو ی... دست دهدینم یفرمان چیه مغزم

 ینیبب دی_  تو نبا

 ....  کنمیکه حس م ستیزیمطلق تنها چ یکیبعد تار یلحظه ا 

 

........ 

 

 یمحکم گردنم را م ی...انگارهنوز دستشومیم رهیو شکه به روبه خ کنمیباز م کبارهیرا به  میچشمها
 یجمع شده اند  .... به زحمت دستم  را باال م میشش ها کنمیو حس م دیآ یفشارد ... نفسم باال نم

مشتم را دوباره  نما تمام توا... ب رودیم یاهیس می... چشمها کوبمیام م نهیبر س یجان یآورم و مشت ب
 ام  نهیبر س

 به سرفه کردن .... کنمیو شروع م شودی... باالخره راه نفسم باز م کوبمیم

و خودم را  کشمیم نیزم یرا رو میپاها ی...  به سخت سوزاندیرا م میخشک و متمدد گلو یها سرفه
به شدت  شیچند لحظه پ یتنفس یام به خاطر حمله  نهی... قفسه س کنمیمجتمع رها م یپله ها یرو
 خواهد شد  شتری... ب دانمیکه حاال م ی... درد کنمیرا در قلبم حس م یبیو درد عج سوزدیم

 

......................................... 
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گذارم...  اتفاقات امروز ،  یهم م یرا رو میو پلکها دهمیفلز سرد تاب سر م یرو یرا به آرام انگشتانم
به کابوس شده ، همه و همه در سرم چرخ  لیکه حاال تبد ییاهای، رو شی، حرفها ریبا ام دارمید
کردم از  یسع لهاسا نیجنون ندارم ... تمام ا اهیتا مرز س یکه فاصله ا کنمیو من احساس م خورندیم

 به بن بست خورده ام ....  گریفرار کنم و انگار د زیهمه چ

 

که امروز تنم  ستیمثل کابوس زی... ماه کامل است و آسمان پر ستاره.... همه چ کنمیآسمان نگاه م به
 را به لرزه درآورد .. 

و لبخند  شودیدلم آرام م نیآرم دنی... با د چرخانمیسرم را م دهیترس یکس یقدمها یصدا دنیشن با
گذارد و روبه  یب متا یپشت ی... دستش را رو ندینشیتاب م یو کنارم رو دیآ یم کتری... نزد زنمیم

 جوجه سرخوشم بغض کنه ... نمیکند : نب یمن م

کند و حلقه زدن اشک را در چشمانم حس  یم دنیباشم ، لبم شروع به لرز یبه دنبال تلنگر  انگار
 .... کنمیم

 ... نی: آرم زنمیم لب

 : جانم ؟ شودیمحو م لبخندش

 ؟  ی: چرا ؟ چرا بهم نگفت من

 شود  ی... نگاهش محزون م خواندیرا از چهره ام م زیهمه چ انگار

 ؟ یدی: پس باالخره فهم نیآرم

 .... دمید روی: امروز.... ام دهمیجان سر تکان م یب

 که انتظارش را نداشته باشم ... ستین یز یمتعجبش چ ی چهره

 ؟ چطور ؟ ی: چ نیآرم

باهام حرف  خوادیموضوع رفتنم م یقطع کنم که گفت درباره  خواستمی: امروز بهم زنگ زد ... م من
شه  یمراحل ط یسر  هی دیرفتن با یبرا دمینرس یهنوز به سن قانون نکهیکه به خاطر ا یدونیبزنه ... م
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شدمو حرفامو  یگذشته ها حرف زد ... منم عصبان ی... درباره دمشیشاپ د یکاف ی... بعد از ظهر تو
 ... بهم گفت ... گفت که سطان داره ...  ضهیکه گفت مهتاب مر رونیب امیزدم ... خواستم ب

 ...  کنمیم مکث

  گهیسال د هی تاینها گفتیم ری... مهتاب ... ام دنی: گفت که دارن تاوان م دهمیبغض ادامه م با

 نیا کنهی... گفت حس م امیب دنشیداره ... ازم خواست ... خواست که آخر هرماه به د فرصت
 از عذابش کم بشه  یمدت کم نی.. تا ... تا ابراش کرد . شهیکه م هیکار نیبهتر

  شودیبرقرار م نمانیچند لحظه سکوت ب یبرا

 ؟  یکن کاریچ یخوای: م نیآرم

 

نبود که  یز ی..... چ تیوضع نیکه عذابش بدم .. اما ...ا خواستمیم شهی:  خوب من ...من هم من
 انتظارشو داشته باشم ... 

 

 یآدما تو ی.... همه نیدرخواستشو قبول کن ... بب یکنی... اگه به حرف من گوش م الری: آ نیآرم
حرفا  نیما ماست ... فکر نکن که من با ا یاز همه  یجزئ’ اشتباه ‘ کنن و  یاشتباه م شونیزندگ
اما  میاشداشته ب یمتفاوت نیمنو تو د دیکه کرده تبرئه کنم ... شا یمهتابو از اشتباهات خوامیم

من و تو  کنهینم ی... فرق گهید یایدن یو چه تو نجایچه ا یکه هر کس میدار دهیعق نیمون به اهردو
باشه  نیسنگ یلیخ ی...  اون تقاص ممکنه گاه میدیمهتاب هممون تقاص اشتباهاتمونو پس م ایو 

 دهیداره تاوان م نشماال نی... اون هم مونهیجواب نم یکرده باشه ... مطمئن باش ب ی... مهتاب هرکار 
اگه  یکنم ... ول یبخشندگ یتو باشم تا ادعا یجا تونمینم چوقتیو ه ستمین حتی...اهل نص الریآ

 نباش ... نطوریاون بد بوده تو ا

منم اونجا بودم  داشکردیپ هوشیب ریکه ام ی: اون شب دهدیو ادامه م کشدیم یآه ندیبیرا که م سکوتم
... اونقدر تند  شدیم وونهیداشت د ری... بابا ازم خواسته بود که چند تا از اسناد شرکتو براش ببرم.... ام

گرفتن ...  شیو از مهتاب آزما مارستانیب میدی.... رس میبود تصادف کن کیکه چند بار نزد روندیم
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دو هفته بعد بهم زنگ زد  نکهیتا ا دمشیند گهیاونشب مهتاب به هوش اومدو مرخصش کردن ....د
 یشده بود و رگه ها اهیچشماش س ریشوکه شدم ... ز دمشید یو ازم خواست که برم خونش ... وقت
شده ... آخه  یکه بپرسم چ تمجرات نداش ی... حت دمی... ترس ادیچشمش سرخ ... الغر شده بود ... ز

... گفت که  ونهیدرم یمهم یمساله  یپا که دونستمیباشه و م ختهیبهم ر نقدریا ومدیم شیکم پ
  یگرفتن ... درباره  شارویجواب آزما

اونجا  دیچون شا کایبره آمر رینداره ... ازش خواستم که با ام یدرمان چیه نکهیگفت ... ا شیماریب
که  یروز  یبرا شیو بهم گفت که تنها نگران ختیکرد ... اون فقط اشک ر دایبراش پ یبشه چاره ا
 ... یینباشه تو

که هنوز با مرگ  تیموقع نیا یسن حساس و تو نیا یتو نکهی... ا یکن یزندگ یخوایچطور م نکهیا
و محبتشو پس  یتو اونو از خودت برون دی؟ ... گفت شا یتنهاتر ش یخوایچطور م یومدیپدرت کنار ن

...  نهیبیم ویشد میکه پشتش قا ی... گفت نقاب یشیپژمرده تر م یکه هر روز دار  نهیبیاون م یول یبزن
 یکس یگاه شم تا احساس ب هیازم خواست که مراقبت باشم و تنهات نزارم .. خواست که برات تک

... گفت  یمثله تو رو نداشته ... خواست که ندون یداشتن دختر  اقتیکه ل کنهی... اون فکر م ینکن
... حرفاش ... هر  یکه ناراحت نش یینایکه دلرحم تر از ا دونهیم یول یکه ازسنگ یوانمود کن دیشا

که دارم که بهت  یز ی... دردناک ... و االن  من تنها چ قی.... عم دیبریبود که قلبمو م یغیکلمش مثل ت
 یکه برا یفکر نکن دوارمیدوست داره .... و ام یکه تصور کن یز یاز اون چ شتریکه مادرت ب نهیبگم ا
 ... میشناسیکه خوب م دونمیو م گمیبهت م وینیدروغ سنگ نیکردنت دارم همچ یراض

آن زن  یبرا نقدریا ی... من ک رمیرا بگ میاشکها زشیر یتا جلو زنمیو تند پلک م گزمیرا م لبم
 بندم ... یو چشمانم را م دهمیم هیاش تک نهیشدم ؟ ... سرم را به س یاحساسات

به  یقیدقا  کنندیم میاورد و دستان مردانه اش شروع به نوازش موها یحرف دستش را باال م یب
 آغوشش را به خاطر بسپارم ...   یگرما کنمیم یو سع مانمیهمان حالت م

را از  لمیو موبا برمیرنگم م یاسیلباس  بی.... دستم را به سمت ج دهمیرا از هم فاصله م میها پلک
 ...  رومیم نیمخاطب ستیو به ل کنمی... صفحه اش را روشن م کنمیآن خارج م

 کرده ... یکه برام مادر  یی: فقط به خاطر تو و به حرمت سالها میگویم نیبه آرم خطاب
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شماره اش  ی... انگشتم را روکنمیشده مکث م نمیمخاطب ستیاز ل یجزء یکه به تازگ یاسم یرو
 ... کنمیو تماس را برقرار م گذارمیم

 : جانم ؟ چدیپیم مدرگوش شیاز چند بوق صدا بعد

 فشارم .. یهم م یرا رو میلبها

 ؟ الری: آ ریام

 کنمی: قبول م زنمیرا کنار م دیو ترد کشمیم یقیعم نفس

*........................................................................................................ 

 

 

  لسونیخاطرات اما و                   

 

 

 میتصم یول کندیساعت سه صبح است و من هنوز نتوانسته ام بخوابم ... سرم به شدت درد م االن
 یاهویه یکار کم نیبا ا دی... شا سمیبنو یکه به خودم داده ام عمل کنم و چند خط یدارم به قول
 ...  ردیدرونم آرام گ

روز قبالست که االن چند  یبرا کنمیکه مطرح م ییزهایچ یزده ام چون همه  روزید یرا برا خیتار
 ...  میاز آن گذشته ... بگذر یساعت

با او شوم  داریحاظر به د یکه روز  دیگنجیوقت در تصورم هم نم چیمالقات کردم که ه یبا کس امروز
 ... شودیکه آتش نفرتم به او هرگز خاموش نم ی... کس
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 یآرامش را از زندگ یکه مدتها پرده  ستیآور خاطرات تلخ ادی میاسمش هم برا ی... حتانفریک ریام
 یبرا یا نهییهمچون آ میکه تمام چهره اش برا یاو نشستم ... کس یمن کنار زدند ... امروز روبه رو

 بازتاب گذشته هاست ....

 

 میکرد یزجر اور بود ... ما دوسال کنار هم زندگ می... لبخندش ... حرکاتش ... همه و همه برا شیصدا
را  شیقدمها یصدا دنیشن یایگرفتم ... دوسال تمام  فوب دهیآن مدت وجودش را نادو من تمام 

کنم که  بتبه خودم و او ثا خواستمیشدم ... انگار م رهیداشتم و امروز مثل احمق ها به چشمانش خ
 فرارم 

 ترس و ضعف نبوده ....  ینگاهش از رو از

دوست  گفتیشدن نداده ام ....... م کیشد و گفت به او فرصت نزد رهیوقاحت در چشمانم خ با
 نیکه ب یز یتنها چ دهیبسازد ... هه ... چقدر احمق است که هنوز نفهم یخوب یداشته با من رابطه 

 نفرت است ....  یماست شعله ها

بود را به زبان آوردم .... گفتم پدرم سوخت ...  دهیقلبم را خراش واریکه د ییاز دو سال حرف ها بعد
که تنها  یوفا بود... همسر  یکه ب یکه تنها گناهش قلب عاشقش بود ... از مهتاب گفتم ... زن یمرد

 اش ...  یبود ... از خودش گفتم ... از نمک نشناس”  انتیخ” پاسخش به عشق زهر 

 از همه گفتم ... و او تنها گفت مهتاب سرطان دارد ...  یگفتم ول کوتاه

...  ستادیاز حرکت ا هیکه چند ثان یناگهان به قلبم چنگ زد طور  یز یانگار چ یچرا و چطور ول دانمینم
با من  خواهدیقرار گرفته بودم ... فکر کردم م شیدروغها ریشدم که تحت تاث یاز دست خودم عصبان

باور  شدبود که باعث  یز یکدرش چ یو مردمکها نشیغمگ ی.. چهره  شی... چشمها یکند ول یباز 
 کنم ...

بودن  نی... از فکر تنها تر شدن ... از تصور تنهاتر دیدلم لرز یچرا ... ول دانمیمان ندارد ... نمدر گفت
بودن داشتم  یفقط توهم قو دیشکافتم ... شا کردمیسنگ شدن م یکه ادعا ی... کس الری... من ... آ
 و دارم ...
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مهتاب  دنیعشق ممنوعشان ... خواست که آخر هر ماه به د یبرا یتاوان است ... تاوان نیکه ا گفت
را داشته  شیماریمقاومت در برابر ب ییکه توانا یکه زنده است ... تا زمان ی... تا وقت ی... تا وقت میایب

 باشد ... 

  یارزش ندار  یدر قبال آن زن ب یا فهیوظ چیزد : تو ه ادیقد علم کرد ... فر غرورم

  کنمیفکر م شیگفتم رو یداشتم ول دی... ترد دیزبانم نچرخ یرد کنم ول خواستم

... 

مرا غرق در خاطره ها کرد ... انگار سرنوشت عهد  نیتریپشت و یبایآمدم عروسک ز رونیکافه که ب از
 کرده بود که امروز مرا در مرداب خاطرات خفه کند ...

 ...  دادیطعم کابوس م میایبار رو نیا یباز هم به سراغم آمد ... ول ایکتوریو

خونم را به هزار رساند ...  نیام آدرنال یکیمرموز در نزد یبه او بودم که حس فرد رهیخ شهیهم مثل
 ... دمیطعم مرگ را چش یکه لحظه ا ادی... آنقدر ز ادیبودم ... ز دهیترس

 

مرگ تا چه اندازه بد  میتا بگو یستیتر شده ... ن دیدرد قلبم شد میتا بگو یستیمهربانم ... ن ی فرشته
که حاال  ییای... در رو دمیرا د ایکتوریو من باز و یستیکه ترس موجبش باشد ... ن یطعم است ... وقت

مرا قدرتمند  یادیز حیمس ار... انگ دینام ایآن را رو شودینم گریکه د ییایوحشت دارم... رو دنشیاز د
 کند ... شمیآزما خواهدیم دیرا سر راهم قرار داد ... شا یسخت عیمحسوب کرده که امروز وقا

 

 یقتیحق کنمی؟چرا فکر م کندیم یدارد با من باز  یکس کنمیطور است پس چرا حس م نی... اگر ا اما
 ؟  گنجدیکه در تصورم م ستیزیتر از چ اهیتلخ تر و س دهیخواب ایکتوریکه پشت و

 

شدنشان  شتریآنها تنها ب یبرا یپاسخ افتنین عاجز از و م خورندیچرا ها در سرم چرخ م نیا ی همه
 ... کنمیرا تماشا م
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 یلیهمه گناهانشان ... خ ی... برا دهندیحرف زدم ... گفت که ببخشم ... گفت همه تقاص م نیآرم با
 ... میزود ... زود تر از آنچه تصور کن

کرده ام که از  یمن هم گناه دی...!  شا دانمیکرد ... نم ریوجودم را تسخ یحس تلخ شیحرفها با
 تقاصش در هراسم ....

 یها واژه  ونیلیم ینیبه سنگ می... فقط دو کلمه گفتم اما برا کنمیزنگ زدم و گفتم که قبول م ریام به
در  یاتفاقات خوب دوارمی... ام کنمیترک م سیکشور را به مقصد پار نیا گریناشناخته بود ... دو روز د

 یدشوار تر  یو خم ها چیسرنوشت پ یکه باز  دیگویبه من م ی... حس یند ... ولآنجا انتظارم را بکش
 را در سر راهم قرار خواهد داد ...

 دارم ...  یحرف زدم اما حس سبک ادیچه خواهد شد ؟ باز هم ز یعنی 

 آرزو کنم  دیبا یراست اوه

 

 افکارم درست نباشند  *  کنمی* آرزو م 

 *..................................................................... 

 

 ؟ ییییی: قبول شششششدددد انیدا

 : ببند اون منقارو خوش صدا  بندمیرا با حرص م میچشمها انیدا غیج یصدا با

  اقتیل یب ی نهیکند : بوز یرا جمع م شیلبها

  گری: جوووون ... تو فقط فحش بده ج خندمیم

  زی... بدبخت ه ری: برو بم کندیرا جمع م صورتش

 داره ...  می: اوففف .... چه ناز کنمیرا کلفت م میصدا
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 ... ردیگیاش م خنده

  یجوووونم ....تو فقط بخند خانوم ی: ا من

  الریآ ری.... بم یییی: ا کندیرا جمع و لبش را کج م لبخندش

  کوبدیم میکه محکم به ساق پا زنمیم قهقهه

 کوفت کن نفله  توی: بستن انیدا

... درسته که هوشت  یقبول شد شهیجدًا باورم نم ی: ول  ردیگیرا از سر م شیحرفها جانیه با
نفرو  ستیاز ب شترینبود ... آخه اون دانشگاه هرسال ب ینیب شیواقعا قابل پ گهید نیا یباالست ول

 ...  کنهینم هیبورس

سخت  یلیسرم داشتمو قبول دارم که خ یفکر آزمونو تو شیوقت پ یلی: من از خ دهمیرا تکان م سرم
 بود ...

 سخت باشه ... اون مثل خانوادته .. یلیبرات خ دی... با نی... جداشدن از آرم گمی: م انیدا

 ... کنمیرسم م یخطوط فرض نیزم یرو میو با پا کشمیم یرفتن آه یبرا دمیترد لیدل یآور  ادی با

 تحمل کنم  تونمیبدون اون نم کنمیشده ... حس م:  نرفته دلم براش تنگ  من

  شیبردیو با خودت م یکردینبود باهاش ازدواج م تیی: اگه دا انیدا

 یاز همون اولم برام حکم برادرو داشته و حت نی... آرم کردمیم یکار  نی: نه ... فکر نکنم همچ خندمیم
 .... نمشیبب یا گهیبه چشم د تونستمیکه نم دونمیم ممینداشت یاگه نسبت خون

 که با خودم ببرمش  میراه دار هی: فقط   زنمیم یبشکن

 ...  کندینگاهم م یسوال

و شما با هم  رسونمیبه هم م درویاما شما دوتا وزغ ترش ستمین یامر راض نی: گرچه من به ا من
 فرانسه ... میریباهم م دویکنیازدواج م

 ...  میباهم برشو  ادهی: نه بابا ؟ پ دیگویبا چشمان گرد شده م 
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  هی: جون تو راه خوب من

  میدار گمیراه د هی یدونی: م انیدا

بندازمش  ایکنم ؟  شیمعرف میخونگ یبه عنوان گربه  ایحملش کنم ؟  فمیک یتو یخوای؟ م ی: چ من
 .... ایصندوق پست ؟  یتو

 ؟  یاون ذهن خالقتو خفه کن قهیدودق شهی: م انیدا

  ی: عوض کنمیم زانیرا آو لبم

به خاطره ها منتقل  نویبه نام آرم یکه موجود نهیا گشی: راه د شودیبلند م شیتوجه به من از جا یب
 درس و مشقمون ... یپ میو بر میکن

 دردسرم هست ... ی... ب هی: فکر خوب  دهمیحالت متفکر سر تکان م با

 ... ندازمیرا در سطل زباله ب مییتا ظرف بستن شومیبلند م میهم از جا من

 عاشقو نگا  ی: اوه ... اون خرا انیدا

 روندیم یبعد پشت درخت بزرگ هیو چند ثان زنندیبه هم قدم م دهیکه چسب یدختر و پسر  دنید با
  رمیگیرا م انیو دست دا شودیباز م شمین

  می: پاشو بر من

 : کجا ؟ انیدا

  مینیبب یخاک برسر  لمیف می: بر میگویم جانیه با

 : ها ؟  انیدا

 

  شهیاالن تموم م می: پاشو بر من

  برمیآن دو قرار دارد م یکیکه در نزد یو به سمت درخت رمیگیرا م دستش
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 ... میشویدرخت پنهان م پشت

 ... یدار  ی: ه انیدا

  یایب گهیبا برف سال د زنمتیم یجور  هی یار یدرب یباز  تی: خ رمیگیدهانش را م یجلو

...  کشمیسرک م یواشکیو  زنمیانند گربه ها به درخت چنگ م. م دارمی... دستم را برم زندیپلک م تند
  زنندیکه دارند حرف م نمشانیبیم

  گهید نی: بجنب کنمیم زمزمه

 برن تو حلق هم ؟ نجایهم یانتظار که ندار  ی: ه انیدا

 دارم دی: شا زنمیم یثیلبخند خب یشدن سر پسر به دختر مو نارنج کینزد با

 که با وجود  ستیطور تمانیآورد ...موقع یم رونیب یهم سرش را با کنجکاو انیدا

 شدنمان کم است  دهیبودنمان به محل مورد نظر ، امکان د کینزد

 اهیو پوست س بیعج یکه انگار منتظر باشد دستش را به سمت گردن پسر که با مدل موها دختر
  بردیبه برق گرفته ها دارد م یادیسوخته اش  شباهت ز

 ....  کنمیرا به هم دنبال م شانیشدن سرها کینزد جانیه با

 مصرفا  یعالف نشده بودم ... ب نقدری: تا به حال ا من

 : مگه دفعه چندمته منحرف ؟ شنومیرا م انیمتعجب دا ی زمزمه

 .... گذاردیم یمو نارنج یکیلب خ یلبش را رو پسر

 ... پرمیم میاز جا یبلند غیج ی: چه عج..... هنوز حرفم تمام نشده که با صدا من

که با چشمان گرد شده شان اطراف  یو در حال شوندیکه با ترس از هم جدا م کنمیبه آن دو م ینگاه
 یو بعد به صفحه  شوندی... مانند خنگها به آنها که با سرعت دور م گذارندیپا به فرار م کنندیرا نگاه م

 ...  شومیماز خنده منفجر  تیو بعد از درک کردن موقع کنمینگاه م لمیموبا
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 ی... هممونو منقش ....کرد شی... ع نی: خ.. خدا ... لعنتت کنه ... آرم میگویم دهیبر دهیخنده بر نیب
 ... 

 ها فکر کردن ارواح شورش کردن ... چارهی: ب دیگویچمن ها پخش شده م یکه رو انیدا

 عقب مونده شده بود ...  یسوسکا هیشب افشونی: ق من

لحظه حس  هی...  شنیم ی، ارواحم فلج مغز  چی؟ ادما که ه یزنگه تو دار  یصدا نمی: آخه ا انیدا
 کردم آخرالزمان شده 

به  دیجا بدرد خورد ... درسته ر هی نیآرم یخباثتا نیام که دلم درد گرفته : آخرش ا دهیخند آنقدر
 ..بود  یموندن ادیبه  یصحنه  یما و عشق و حال اون دوتا ول یخوش

انصافا نقشه هاش  ی.... ولشهینم یگور نکنه راض یبشر تا تو رو تو نیدهد : ا یرا تکان م سرش
 خالقانست  یلیخ

 ینقشه ها یطراح ینابغرو به خاطر ابتکاراتش تو نیا اهیروز سازمان س هی ترسمی: م کشمیم یآه
آدم  باشه ... تلریواسه ه یخوب نیجانش تونستیبچه م نیناموسا ا یکننده بدزده ... ول ریقافل گ

 کپه استعداده ... هیکه ..  سین

 

سقف فرانسرو  نی... ا شهیشلغم تنگ م نیبگو دلت واسه ا ی: حاال ه چرخاندیچشمانش را م انیدا
 رو سر

 ... کنهیآوار م هممون

 

 فعاله ... یادینمه ز هیدرونش  طانی... بچم فقط ش ینطور ی: نگو ا من

عوض کن تا ملتو تو گور  تمی. اون زنگ افسانه ا می: بله مشخصه ... پاشو بر شودیبلند م شیجا از
 نکرده ...

 افتم .... یو به دنبال او به راه م خندمیم
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 ................................................ 

 

 ؟ یوردین ریگ طیکه بل یچ یعنی:  انیدا

قراره چند  یجنابعال هنکیا یعنی:  میگو یرنگم را ببندم م یچمدان آب پیز کنمیکه تالش م یحال در
  یمالقات کن ویچشم رنگ یبرنجا ریزود تر از من اون ش یساعت

.... 

 ... ستنین یبیعج زیچ پرمیازخواب م شونیکینحص  ی: واسه من که هر روز با صدا انیدا

  ردیگیضبط کرده ام خنده ام م انیدا یکه برا یزنگ هشدار  یآوردن صدا ادی با

 کلفت داد بزنه :  یکنار گوشت با صدا یکی: بله معلومه خندم داره هر روز  انیدا

 ؟ یبد ریبه آقات ماچ صبح بخ یخواینم فهیضع

  یختیکرم ر یباز  یتو ی: غلط کرد زنمیم قهقهه

 کنم  یانگل باز  یبا تو گهید یدفعه  هیبخورم  زی: من چ انیدا

 دلت بخواد  میلی: خ کنمینازک م یچشم پشت

وادارم کردبا ناز و ادا از پسر  انیو دا میکرد یجرعت باز  قتیبا چند نفر از بچه ها حق شیماه پ دو
بفرستم ... خدا  شیبرا یو در آخر بوس رمیشکر بگ وانیل کی کردیم یشان زندگ یکه واحد بغل یمومن

 ... دمیکه چقدر خجالت کش داندیم

 انیاز دا دیشد که من با یطور  ی... باز  گرددیکه ورق برم ندیگو یبودم و راست م یدستش عصبان از
ضبط کردم و  شیزنگ هشدار را برا نیاو جرعت را انتخاب کرد من هم ا نکهیو بعد از ا کردمیسوال م

 قرار شد که دو ماه در حال بخوابد ....
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بود  کینزد ایآخر نیا گهی... د کردنینگام م ای: دوماه تمام مامان و بابام به چشم عقده ا انیدا
 شوهرم بدن ....

 ؟  یماچ به آقات بد هی یخواینم فهی: ضع زنمیم یچشمک

 : ببر صداتو  زندیم غیج

  یداشت یبرات اوقات سخت رمی: بم خندمیم

  ارمی: به موقش حالتو جا م انیدا

  میاله شیآزما هیدفه بس بود ... پسره فکر کرده بود  هی: زر نزن بابا .. همون  من

.... 

 ... شودیسکوت برقرار م نمانیب یقیدقا یبرا

 

  کنمیکنسل م طمویبل رمی: م  شودیبلند م شیاز جا انیدا

 همش دو روزه  انی: بچه نشو دا شومیم زیخ مین

 کنم ؟ کاریچ یی... من اونجا تنها میبر میخوای: تا سر کوچه که نم انیدا

 ؟  نمینب ختتویر تونمیمن چند ساعتم نم یعنی:  میگویم یشوخ به

  شعوری: ب کندیم اخم

جا نداره و منم  گهیکنسل نکن چون پرواز منم احتماال د طوی: بل  دهمیم حی... توض ردیگیام م خنده
  میریبگ طیمجبورم کنسل کنمو دوباره بل

فرودگاه دنبالت که  میایو بعد باهم م لیدن یخونه  رمیم دمیخوب پس من رس لهی: خ کشدیم یپوف
 جونت منو پرپر کنه  نیآرم یوقت گم و گور نش هی
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 یمعنا میکوتاه که تا مدتها برا  یام جز اسم او ... واژه ا دهینشن زیچ چیو من انگار ه دیگو یم او
 نیقلبم شد ... پس ا یکه بعد از آن روز جزء ممنوعه ها ی... اسم دادیرا م ایدن یها یتمام خواستن

 د؟یگوینامنظم چه م یتپش ها نیلرزش .. ا

 

 ...  کندیم یقرار  یب  نطوریاسمش ا دنیهنوز قلبم با شن یچقدر مسخره است که بعد از پنج سال دور  

 ؟ لیدن یخونه  می: مگه قراره بر  میگویم یسخت به

 ...  دهدیرا تکان م سرش

 ؟ ی: مگه .. مگه آدرس خونشو دار  من

 ت رفت فرانسه بهش سر بزنه زاپاس خونشو داده به بابا که هر وق دی: آره خوب آدرس و کل انیدا

 خونش ؟ میکه قراره فردا بر یگفت لی: و تو به دن من

  میکن زشیسورپرا می... قراره بر ری: خ انیدا

 که باعث شکش شود  مینگو یز یچ گریتا د فشارمیرا به هم م میلبها

  شهیدوتا مزاحم تو خونش خوشحال م دنی: چقدم از د  کشمیم یشده اه دمغ

 نه ؟ یدیوقته ند یلیخ لویتو دن ی: دلشم بخواد ... راست دهدیبه گردنش م یقر  انیدا

 داداش شما ...  نیا لهیسه ی... ستاره  شهیم ی: اووم .... پنج سال من

 ...  ستییدر دلم غوغا یول میگویم یالیخ یبا ب ظاهرا

 پارسال میدید گرویکه همد یبار  نی... آخر دمشیند ی: منم درست و حساب  کندیم زانیرا او شیلبها

 فرانسه  میرفت التیبود که واسه تعط تابستون

 عوض شده ؟ یلی: خ پرسمیم اریاخت یب

 جذاب شده  یلی... خ شینیبب دی: با دیگویم جانیه با
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 کنه ؟ فیتعر یک ینکن فی: تو تعر چرخانمیرا م میچشمها

چاق شده بود ... صورتشم  کمیو  خوردیبود مدام م نجایا ی... تا وقت گمیم ی: نه جد  دیگویم عیسر
که رفت چون تو سن بلوغ بود دماغش ورم کرده بود و  میکه تمام سال پر جوش بود ... اون آخر

...  شیامکان نداره بشناس شینیاالن اگه بب یبود واسه خودش ... ول یخالصه که جوجه اردک زشت
 اونجا خوب بهش ساخته ...  یقبله رنگ چشماشه ... معلومه آب و هوا هیکه شب یز یتنها چ

 یآن ماه گرفتگ ی، حت اتشیاو را با تمام جزئ یگوش دهم ... چهره  شیکه به حرفها ستین الزم
... و  بنددیدر ذهنم نقش م دصورتشیایدارم ... هر وقت که اسمش م ادیکوچک پشت گردنش به 

 ...  ستینقاش حاذق رحمانهیذهنم چه ب

من  یبرا یروز  شیها یژگیکه آن چهره با تمام و داندینبوده  ... نم بایکه او آن زمان ز دیگویم انیدا
 عالم بود ..  سیتند نیباتریز

 رنگارنگش  یدخترا دمیاندازم : شا یرا باال م میابروها

 دوست دختر نداره ... گفتی: فک نکنم ... م انیدا

 ؟ ی: اون گفتو تو هم باور کرد کنمیو برق را خاموش م زنمیآباژور را م دیکل

 صفره  ری: کالً اعتمادت به جامعه ز   دیگویمتاسف م یلحن با

اعتمادم تاوان بدم  یباشه که برا نیبهتر از ا دی: شا کشمیدراز م انیتخت بزرگ دونفره ام کنار دا یرو
 نه ؟

 بکپ بابا ! ری؟ بگ یگرفت یگفتم تو فاز فلسف یچ هی: باز من  انیدا

 کندیو پشتش را به من م دیگویم

  ری: شب توام بخ خندمیم زیر

 *.............................................................. 

*........................... 
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عقربه ها  دنیو با د کنمیبه ساعت م ی... نگاه بندمیرا م پشیو ز چپانمیم فمیرا در ک لیوسا نیآخر
ساعت  مین انی... پرواز دا  کنمیم زانیلبم را آو دهندیرا نشان م قهیکه ساعت هشت و چهل و پنج دق

 ...  شودیبلند م گرید

کردن  نییو کار مسخره باال و پا کنمیرا روشن م یو ی... ت دهمیکاناپه لم م یو رو رومیهال م به
 ...  کنمیکانالها را شروع م

را بفهمم ...  لمیتا داستان ف کنمیم یو سع کنمیکند مکث م یپخش م یاکشن ملیکه ف یشبکه ا یرو
زنگ تماسم را  شبیکه د میگویرا شکر م حیو مس دارمیبرم یعسل یآن را از رو لمیزنگ موبا دنیبا شن

  اوردیطاقت م گریعوض کردم وگرنه فکر نکنم قلبم د

  کنمیتماس را وصل م نیاسم آرم دنید با

 : بله ؟ من

 سرورم  ؟  نی: درود بر ملکه گمشده ...  خوب نیآرم

 : نه ... دلم برات تنگ شده  نشاندیلبانم م یلبخند را رو شیصدا دنیشن

خونتون بچه ... اوضاعت با مهتاب  ی: دو روز نشده که رفت کندیم قتریخنده اش لبخندم را عم یصدا
 چطوره ؟

که  فهممی.... اما بازم ... م میایبا هم کنار ب میتونینم یزود نیخب ... به ا ی: خوبه ... ول نمیچیبرم لب
 خوشحاله ...  یلیخ

 خوادیم یخانوم هیبهم زنگ زد گفت که  انیدا ی... اوه راست شنومیم نوی: خوشحالم که ا نیآرم
 نیبه آرم یهیفرود گاه نگاه عاقل اندر سف یکنسل کنه و خواست که زود تر خودتو برسون طشویبل
  شهیبلند م گهیساعت د مین انیپرواز دا  نیاندازم  _ آرم یم یالیخ

کشه  یطول م میو برس یداره و تا آماده ش ریجناب دانشمند ... پرواز دوساعت تاخ دونمی: م نیآرم
   کنهیم زیجفتمونو حلق او انیدا میبرس ریپس زودتر از جات تکون بخورکه د
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  شمی: باشه االن حاظر م پرمیم میجا از

 یکنم ... مانتو یو درش را باز م رومی... به سراغ کمد م رومیو به سمت اتاقم م کنمیرا قطع م تماس
 رونیرا که ازقبل آماده کرده ام را ب یخی،  ییمویو شال ل یخی یراسته  نی، شلوار ج ییمویکوتاه ل

 ... پوشمیو به سرعت م کشمیم

بلند و پرم را حالت  یمژه ها ملی... با ر زنمیکرم پودر به صورتم م یو کم رومیم شیآرا زیم یجلو
  کشمیسرخ و برجسته ام  م یلبها  یو در آخر برق لب را رو دهمیم

...  شومیو از اتاق خارج م دارمیبرم فمیچمدان نسبتا بزرگم را به همراه ساک و ک نیبوق ماش یصدا با
 نیو با آرم کوبمیم نیزم یرا رو می... با حرص پانمیبه بار سنگ یاندازم و نگاه یبه پله ها م ینگاه

 ... رمیگیتماس م

 ؟ یای: چرا نم نیآرم

 : دو سه تا کارگر الزم دارم  نالمیعجز م با

 کند  یو قطع م خنددیم

جذابش  یادیز دشیسف نیروشن و شلوار ج یآب شرتی.. ت شودیپله ها ظاهر م یبعد جلو قهیدق دو
 کرده 

 یبر  یخوای... مگه م گهیتو چمدون د یذاشتیخودتم م ییهوی:  زندیم یکوله بارم سوت دنید با
 که  یوپیات

 ؟  یبر یبا خودت م زاتیهمه تجه نیا

 کمک  ای..... ب زغالمی: مزه نر کنمیرا کج م لبم

  بردیم نییاز پله ها پا یعاد یلیو خ ردیگ یو چمدان و ساکم را م دیآ یپله ها باال م از

  گهید ای: چرا ماتت برده ب دیگویم کنمیده نگاهش مگردد و به من که با چشمان گرد ش یبرم

 واسه خودت یهست ی: غول میگویم رومیم نییکه پا نطوریهم
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 ازم ؟  یکرد فی: االن مثال تعر ردیگیاش م خنده

 اندازم  یباال م یا شانه

  میرویم نیمدل آرم نیآخر یو به سمت فرار  میشویخانه خارج م از

 عروسک  شهی: دلم واست تنگ م  کشمیکاپوتش م یرو یدست

 مدل باال ترم  نیماش هیفکر  یعوضش کنم ... تو خوامیم گهی: د نیآرم

 : ملت چه خرپولن  کنمیرا جمع م لبم

بابا  واسه توام  دونمی... انگار من نم شهیانگار خودش سوار فرقون م گهیم نی: همچ دیگویخنده م با
 سفارش داده ... یعروسک خفن خارج هیواسه تولدت  رمیگرفته .... تازه ام نیمثه هم یکی

 : نگه داره واسه خودش  من

  رنیگی: خدا شانس بده ملت چه کادوها م نیآرم

 ؟  یار یمنو در م ی...ادا ی: ه من

 

  شهیم ری:  آممم ... داره د نیآرم

 

*...................................... 

 

  نجایکشوندم ا دهیشمارو نرس دی: ببخش میآ یم رونیآغوش پر مهر  پدر بزرگ ب از

 بدترش نکن ... گهیهستم د ریواسه رفتنت ازت دلگ شینجوری: هم کندیاخم م 

 : میگویام بودند م یحام شهیکه هم یو رو به پدربزرگ و مادر بزرگم ، کسان زنمیم لبخند
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  شهیاز هر دوتون ممنونم ... دلم براتون تنگ م 

 

 کند :  یچشمش جاخوش کرده را پاک م یکه گوشه  یبزرگ اشک مادر

 ...  یمارو فراموش کن ی... نر زمیبدون تو سوت و کوره عز خونه

  کنمیخونرو رو سرتون آوار م امی؟ هر ماه م یفراموشتون کنم مامان شهی: مگه م دهمیرا قورت م بغضم

 

*"دلم برات رمیو*"آغوشمگ مرویانداخته ... به سمتش م نییکه سرش را پا کنمیم نیبه آرم ینگاه
 یجار  میگونه ها یبه رو میاشکها لیو س شکندیدر فرو دادنش دارم م یکه سع یش بغض۶شیتنگ م

بدون او دوام  خواهمیکند ... من چطور م یام م وانهیلحظه نبودنش د کیفکر  ی... حت شودیم
 ؟  اورمیب

 

  وونهی: من االنم دلتنگتم د فشاردیو مرا سخت به خود م کندیرا به دورم حلقه م شیبازوها

هق هقم را  یتا جلو گزمی... لبم را م کوبدیو محکم بر قلبم م شودیم یپتک دیگویکه م یکلمه ا هر
 ... رمیبگ

 

سرخ و صورتش  شی... چشمها شومیجدا م نیاز آرم یلیم یبا ب کنندیپرواز را که اعالم م ی شماره
 یخداحافظ هی: برو از بق زندیم یمصنوع یو لبخند کشدیصورتش م یاست ... دستش را رو سیخ

  کندیکن و با نگاهش به مهتاب اشاره م

 شده ... رهیبه من خ سیاندازم که با صورت خ یبه مهتاب م ینگاه

...  رمیگیآورم و من هم در آغوشش م ی... دستم را به زحمت باال م ردیگیو در آغوشم م دیآ یم جلو
 ... کنمیبه وضوح شکه شدنش را حس م
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  زمیعز شهی: دلم برات تنگ م کندیکه زمزمه م شومیاز او جدا م 

 

 ...  کندیکه دلش را گرم م دانمیم یول ستی... هرچند مصنوع زنمیلبخندم

 ... امیم دنتونی: هرماه به د من

ردو  نمانیکه ب یدو روز با هر حرف نیکه ا ستییبرق آشنا نی... ا زندیبرق م یاز شاد شیمردمکها 
 ... ردیگیچشمانش را فرا م شدیل مبد

به عمو  ی... نگاه رومیم ستادهیدورتر ا یکه کم انیو به سمت دا کنمیم یهمه شان خداحافظ از
 ندارد  یخوب یکه با مادرم و خانواده اش رابطه  دانمی... م کنمیم

  رومیودر آغوشش فرو م رومیم کتری... نزد

 جان  الریآ نی_ مواضب خودتون باش

 یز یمرا مانند دختر خودش دانسته و چ شهی...او هم کنمیم یو با زن عمو هم خداحافظ زنمیم لبخند
 کم نگذاشته است ... میبرا

 شد ... رید می: بر انیدا

 . میشویو از سالن انتظار خارج م میرویم هایبه سمت پله برق انیدا با

 

 به سکوت دارم  ازیو ن رمیکه االن با خودم درگ داندی... خوب م زندینم یحرف انیدا

............................................ 

 

  انیرا

 



 یکاغذ یشاهزادها

92 
 

 

شهر و تمام خاطراتش نفرت دارم  نی... از ا کنمیپر ازدحام را تماشا م یها ابانیخ نیماش یپنجره  از
 ...  شکندیشان وجودم را درهم م یاداور یکه هرچند کوتاهند اما  ی.... خاطرات

 دهیخواب یاز بدبخت یپرزرق و برقش کوه یهاله  ریکه ز ی... شهر  ستین بایز میر براشه نیا زیچ چیه
 ندارم .... یهم فقط من از آن دل خوش دی... شا

که  یاز مرد تیکه تا ابد دهمیامروز به خود قول م یکس متنفر نبوده ام ول چیروز از ه نیبه ا تا
زدنش  نیزم یبسازم برا یر یسنگ شوم و از نفرت شمش خواهمیرا تباه کرد متنفر شوم ... م میآرزوها

 ... 

 آقا  میدی: رس کشدیم رونیراننده مرا از افکارم ب یصدا

  شومیم ادهیو پ رمیگیبه سمتش م یحوصله تراول یب

 پولتون  هی: آقا بق شنومیرا م شیصدا

  رومیتوجه به سمت سالن فرود گاه م یب

.... احتماال پرواز ها با  کنمیکه در سالن هستند تعجب م یادیز تیجمع دنیبا د شومیکه م وارد
 یو رو کشمی.... چمدانم را به دنبال خود م ستین یدیجد زیچ نیمواجه شده و البته که ا ریتاخ

 .... نمینشیسالن م یدر گوشه  یصندل

....  رمیبگ دهیچند روز را ناد نیمربوط به ا یافکار آزار دهنده  کنمیم یو سع رمیگیرا در دست م سرم
 ...  دمیجنگیبا خودم نم نطوریرا داشتم که االن ا شییمگر ممکن است ؟ ... اگر توانا یول

 یبه اسم فرشته ا رهیو خ اورمیب رونیب بمیکه با عجله آن را از ج شودیباعث م لمیزنگ آرام موبا یصدا
 نجات داده تماس را وصل کنم  یر یخود درگ نیکه مرا از ا

 : هوم ؟  دهمیم جواب

 ...  نزاکتیب کهی: هوم و مرض .... مرت زندیم غیج 

 ؟ جااااااانم ؟  یزنیخوب چرا م لهی: خ رمیگیخنده ام را م یجلو
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 ؟ یرفت یکدوم گور  یتمام منو ول کرد ی_ جانمو کوفت ... دو هفته  

 لی: واسه ماه عسل اومدم برز کنمیم هیتک یصندل به

 دختر ؟ هی_ با 

  یکس یدیمارو ؟ تا حاال د ی: اسکل کرد کنمیم ینثار گوش یهیسف عاقل اندر نگاه

 بره ماه عسل؟ ییتنها

 یپ یرفت یخرابه ول کرد نیماه عسل ... منو تو ا یبر  ییکه تا آخر عمرت تنها ارمیسرت م یی_ بال
 یر یم گهید یکیبدم بعد تو با  سیسرو تیقزم یبه تو دی؟ منو احمقو بگو که صبح تا شب با یخوش

 عشقو حال ... 

 : تموم شد ؟ من

  دمیخونه چون رات نم یاینم گمی_ د

 گرفتما  ی؟ برات سوغات یهان یرام ند ادی: دلت م شودیخط م میلبها

 هس ؟  ی: حاال چ کندیم مکث

 برام  یکه بپوش دمیکه دوس دارم .... خر ییخوب ... از اون لباسا زیچ هی:  من

  یکن یدلبر 

 ... رونیب یاز خونه بر  ینم که تا چند روز نتونک ی_ آنچنان برات دلبر 

 ؟  یکن یطونیش یخوای: چرا ؟ دلت تنگ شده م من

 حرکت جفت پاهاتو قلم کنم .... هیبا  خوامیکه م ی_ چه جورم ... طور 

 ...فعال  یبیخونم ... واسم خوشگل کن ب گهیساعته د ۷،  ۶:من تا  ردیگیام م خنده

 

 ؟  یکرد نیهمنش ایما رو با ک ای: خدا زنمیو لبخند م کنمیرا قطع م یگوش دیبگو یز یچ نکهیاز ا قبل
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 ...  رومیم یو به سمت سالن اصل شومیبلند م می.... از جا کنندیم جیپرواز را دوباره پ شماره

تا قبل از خاموش کردن  رومیم ی... به کنار  دهمیبار رفته  و چمدانم را به مسئولش م لیسمت تحو به
....  کندیام برخورد م نهیبا شتاب به س یز یدهم ... هنوز دو کلمه ننوشته ام که چ امیبه کارن پ لمیموبا

 .... شومیم نیو پخش زم دهمیتعادلم را از دست م

.............................. 

  

 

  الریآ

 

 : ولم کن  میگویم انیخطاب به دا رومیبار م لیکه به سرعت به سمت تحو نطوریهم

  شهیوگرنه حالت بد م گهی... بخور د مونیم نی: اوففف ... حاال من شدم پرستار ا انیدا

 ....  خوامی: اه ... گفتم نم چرخانمیبه دست دارد  م یآب یرا به سمت او که قرص و بطر  سرم

 نکن  یلجباز  شهی: االن پرواز پا م کندیرا به سمتم تند م شیقدمها انیدا

  دهندیم لیرا تحو شانیمانده اند و دارند چمدانها یکم یخلوت است و عده  سالن

 : گفتم ک...... شوندیتند تر م میقدمها

و  انیگفتن دا نیه ی... صدا شودیو سپس افتادن هردومان  قطع م یسخت زیبا برخورد به چ حرفم
 میاکه با او برخورد کرده ام افتاده ام چون ج یشخص یرو ای...  گو  رسدیبه گوشم م یفرد فیآخ ضع

 ...  رسدیکف سالن به نظر م یراحت تر از سنگ ها

و نگاهم در دو چشم درشت و  کنمیدرحال پرس شدن است سرم را بلند م رمیکه ز یتصور فرد با
که آن چشم ها را قاب  یا رهیبلند و ت یشود .... مژه ها یجمع شده از درد قفل م یا لهیت ی دهیکش
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کوچک و برجسته سرخ و پوست صافش را که  یو لبها دهی، دماغ کش رهیت ییخرما یگرفته ... موها
  هیدر چند ثان

 بمانم  ... رهیبه او خ شودیکرده ام باعث م زیآنال

؟ پس  هیشکل نیا گنیکه م یحور  یعنیاز آسمون افتاد ؟  هوی نیا“   دهمیآب دهانم را قورت م 
 ” بالش کو ؟ 

  چرخانمیم شیاحمق ها نگاهم را به سمت شانه ها مثل

 بال نداره که...... “

  کندیذهن خالقم را خفه م شیصدا

 وقت  هی_ بد نگذره  

 .... کندیهم ادم را مسخ م شیصدا یحت

 حرفش  لیبا تحل ....  شومیبلند م شیو به سرعت از رو میآ یخودم م به

  کنمیبلد شود نگاه م شیکند از جا یم یدر هم رفته و سع شیاو که ابروها به

خوش تراشش به  کلیه یرو دشیسف یال استار مشک یو کفشها یمشک نی... ج دیسف شرتیت
 مانکن هاست * هی*  شب گذردینشسته ... از فکرم م یخوب

 ... کنمیدزدم ...پوزخندش را حس م یآورد نگاهم را م یرا که باال م سرش

 شکسته ...  ممیگوش یو کمرم داغون شده ... صفحه  فی:  لباسام کث پسر

 .... نمیبب بذار

 ؟ نیکشیکردنه  ؟ خجالت نم یباز  یجا نجای: ا زندیکه داد م کنمیم نگاهش

 .... م ...من ... خسارتشو ... دی:ب.. ببخش زنمیلب م شکه
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  یجمله  نیا یکه خسارت بده ؟ به جا یبه باباجونت بگ یخوای: م زندیداد م دوباره

  بتیخانوم کوچولو ... پولت باشه تو ج یکه مثل بچه ها رفتار نکن ریبگ ادی مسخره

 وقت الزمت نشه ....  هی

 شود ...  مایتا سوار هواپ رودیم یبه سمت در خروج تیو با عصبان دیگویم

 در شوک هستم ... زبانم بند آمده ...  هنوز

 ...الری: آ .. آ کندینگاهم م یبا نگران انیدا

به هم قفل شده ام با  یدندانها ی...از ال فشارمیم را به هم می... دندانها شودیدر چشمم جمع م اشک
 آشغاااااالللل ... ی: عوض  غرمیحرص م

........................ 

 

  میشویم مایهواپ یپ یآ یبخش و وارد

 نکن .... یعصب خودی... خودتو ب رمیمن م الری: آ انیدا

 

 بود ؟  یچه کوفت گهید نی: ا کشدیدستش را به صورتش م یحرص و کالفگ با

  میهم بود شی... کاش پ

 : برو من خوبم  کنمیو زمزمه م فشارمیهم م یرا رو میلبها

  گرداندیرا برم شیو رو دهدیتکان م یسر  دیترد با

 گردمیم میو به دنبال شماره صندل رومیجلو م انیاز رفتن دا قبل

  کنمیو  نفسم را فوت م نمینشی... م کنمیم شیدای... پ 
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 که  یشخص دنی... با د کنمیکه کنارم نشسته نگاه م یرا چرخانده و به فرد سرم

 و  شوندیگرد م میرا بسته چشمها شیداده و چشمها هیتک یرا به صندل سرش

 دهمیتاسف تکان م یاز رو ی...سر  کندی...پشتش را به من م ستیادیز گرید نی... ا زنمیپلک م ناباور
... 

  ستین یزادیهم مثل رفتارش ادم دنشیخواب

 ...... دیشا ی.... ول

 

  کنمیم تی: حال کنمیو زمزمه م زنمیم یشخندین  رسدیکه به ذهنم م یز یبا چ 

 یروان هیک بچه

 

 .............................. 

 

  انیرا

 

راجلو داده و  شیکه لبها ستیصورت دختر نمیبیکه م یز یچ نیو اول کنمیرا باز م میچشم ها 
 ؟  کندی... مثال دارد فکر م ردیگیکرده ... خنده ام م کیدارد بار یبیرا که رنگ عج شیچشمها

که در فرودگاه با او  ستیهمان دختر نکهی... ا شودیاش چقدر آشناست ... لبخندم محو م افهیق
 بارش کردم ... اوففف ... حتما حاال خواستمیبودم که هرچه م یبرخورد کردم ... آن لحظه آنقدر عصبان

 تمرکز کرده ...  ینطور یکشد که ا یقتلم را م یهم دارد نقشه 

 ..  کنمیتوجه ساعت را چک م ی... ب کندیکه به من نگاه م دهمیبه خود م یتکان
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 ام ؟ دهیساعت خواب ۵....  شودیگرد م میچشمها

 که خواب را از من گرفته بودند ... دادندیمدت آنقدر افکار مختلف آزارم م نیا

 نمانده ...  یبه مقصد باق دنیتا رس یز یاوضاع پس چ نیبا ا خب

 درست  یصبحانه  ی... امروز حت کنمیم سیخشک شده ام را با زبانم خ یلبها

 نخوردم و االن بدجور گرسنه ام ...  یحساب و

 

  چرخانمیام سرم را به سمتش م یدختر کنار  یصدا با

 

 ... خوب ... نیگرسنه باش دیغذا آوردن و فکر کردم با نیخواب بود ی_ وقت

  گذاردیم زیم یرو میرا روبه رو یمصرف کباریو ظرف  کشدیرا م زیمربوط به م اهرم

 گرم باشه ... دیکه غذارو آوردن و هنوز با ستیوقت ن یلی: خ

 :  دیگو یاندازد و م یم ریکه با خجالت سرش را به ز کنمیبه ظرف غذا و سپس به او نگاه م مشکوک

 اوردمیدرم یبچه باز  دی... نباخوامیعذرم تونیخاطر گوش به

 درموردش اشتباه فکر کرده ام ... دی...شا شومیشکه م زندیکه م یحرف با

آش و الش  گرویبدبخت د هیکه  دیجمع کن شتریبه بعد حواستونو ب نیفقط از ا ستین ی: مشکل من
  دینکن

  زندینم یحرف

 میحرف شروع به خوردن غذا ی... ب زندیبرق م اتشیمحتو دنیو چشمانم با د کنمیظرف را باز م در
 ...  کنمیم
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.................... 

 

 

 محترم ........*  نیمسافر

 

 پله ها  یرا رو میکه پا نی... هم رومیم یو به سمت خروج کنمیرا باز م کمربندم

 ...  زارمیب یآفتاب ی... از هوا زنمیگذارم با حس وزش آرام باد لبخند م یم

 ... کنمیبلند م یتاکس یو بعد از چند قدم دستم را برا رمیگیم لیرا تحو مچمدان

..... 

................ 

 

 

معنا  نیبه ا نیخرابشده و ا نشیماش یمحترم تاکس ی... راننده  شومیرد م ابانیو از خ کشمیم یپوف
 ....  رمیبگ نیدوباره ماش دیست که با

 یتاکس الیخ یکه ب رمیگیم میتا ساختمان فاصله دارم تصم النیم کیفقط  نکهیفکر کردن به ا با
 کیبا وجود  یول ستیکوتاه ریبروم ... درست است که مس ادهیمانده را پ یگرفتن شوم و راه باق

 .... دیآ یبه نظر م یچمدان طوالن

....  فهممیرا نم لشیامادل کنمیخودم حس م ینگاهشان را رو ینیسنگ یاند ول ابانیدر خ یکم افراد
 ..... دهمیو به راهم ادامه م دهمیتکان م ی.... سر  نمیب ینم یاندازم ... مشکل یم میبه لباسها ینگاه
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................ 

 

 بگردم .... دی... حوصله ندارم دنبال کل زنمیبه آن م یو ضربه ا ستمیا یدر م یرو روبه

 دارم م.... ی: از خستگ زنمیبه چمدان لب م رهیو من خ شودیم درباز

 ... شودیقطع م میروبه رو یصحنه  دنیبا د حرفم

 یهان ی_ ها

 ...  بنددیبه داخل خانه در را م دنمیو بعد از کش ردیگیرا م دستم

 : چطور شدم ؟  کشدیم شیبه موها یدست

 ؟   ی: دوست ندار  زندیو با ناز پلک م ندیچیلب برم ندیبیرا که م سکوتم

به سرفه  کنمیو شروع م پردیم میکه در گلو دهمیرنگش آب دهانم را قورت م یآب یبه چشمها رهیخ
 کردن 

 یآب وانیو چند لحظه بعد با ل کنمیدنبال م شودیتندش را که به سمت آشپزخانه برداشته م یقدمها
  گرددیبدم

 ... کشمینفس سر م کیو  رمیگ یرا از دستش م وانیل

 ماه عسل ؟  یکه باهاش رفته بود یا تهی:  کو اون عفر دیگویشده م زیچشمان ر با

 اضافه نداشتم  طی: تو چمدونمه ... پول بل خندمیم

 ؟ یبامزه ا یلیخ یدونستی: م زندیم یترسناک لبخند

 ها ؟ ها ؟ یمنو با خودت نبرد ی: واسه چ ردیگیگوشم را م کدفعهی

  ی... من خودم اونجا اضاف شیول کن گوشمو ... کند یآ ی: آ کشمیم یسیدرد ه از

 بشه ؟  یکه چ بردمیبعد تو رو م بودم
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 پسره نکبت  اری_ بهانه ن

 ؟ یفهمیم رونیبابا ! .... انداختنم ب هی: بهانه چ بندمیرا م میچشمها

 ؟  ی: چ کندیرا ول م گوشم

  رونی: آره انداختنم ب دهمیجواب م دهمیکه گوشم را ماساژ م نطوریهم

 ؟  ی...خوب زهی: چ شودینرم م لحنش

 ؟  یکه واسه خودت ساخت هیختیچه ر نی:  ا گذرانمیرا از نظر م شیتا پا سر

 : خوشگل شدم ؟   زندیم یچرخ

  یشد اییاثتثنا هی... شب یلی: خ کنمیرا کج م لبم

  اقتیل ی: آشغال ب زندیم غیج

 ...  گذارمیکند که با خنده پا به فرار م یسمتم حمله م به

.................................. 

 

 .... شومیمبل ولو م یرو زنمیکه نفس نفس م یدرحال

 کرده  شرفتیانصافا اولش نشناختمت ... کارت پ ی: ول من

 

  ستیحرفه ا یاست و االن در حال گذراندن دوره ها میکارن گر رشته

 معلوم بود  فاتتی: بله از تعر کشدیبلوندش م سیبه کاله گ یدست کارن

 

 ؟ یبوس بد هیبهم  یخواینم یهمه خوشگل کرد نیا ی: خانوم کنمیرا خمار م چشمانم
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 ... ری: برو از ننت بوس بگ کندیرا به سمتم پرت م شییدمپا

  اریدرب شرتتویت انی: را دیآ یو به سمتم م شودیمبل بلند م یرو از

 ...  یکن تیخودتو اذ خوادیوس خواستم نمب هی: اوه اوه ... بابا من فقط   کنمیرا گرد م چشمانم

 کارا باشه واسه بعد ... نی:   ا زنمیم یچشمک

 : ببند اون گاراژو ... *" کندینثارم م یپس گردن 

 ؟ یشیم یخوب بابا ... چرا وحش لهی: خ میگویم یآخ

  کشدی*" که آن را از دستم م

  کندیم دنیبه آن کرده  و شروع به خند ینگاه

 ؟ یخندیم ی: مرض ... به چ من

 گرد  میچشمها نمیبیکه م یز ی.... با چ  ردیگیم میو روبه رو کندیرا باز م شرتیت

 «آسان    یزندگ ی... تجربه  فیال یز یا»  ... پشت آن جمله :   شودیم

 رژ لب باشد نوشته شده ...   زنمیکه حدس م یز یبا خط درشت  و چ  یبه فارس 

 سرخ شده  تیصورتم از عصبان کنمیآورم و حس م یم ادیمردم را به  بیعج یها نگاه

 ؟  فیال یز یحاال چرا ا نمی: بب کارن

........................................... 

 

 بعد  دوساعت

 

 :  زنمیو لب م میآ یم رونیب سیکه با دستم دلم را گرفته ام از سرو یدرحال
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 به تو  لعنت

 نخور  یز یها چ بهیدهد : صد دفعه گفتم از دست غر یرا به دستم م یو قرص دیآ یبه سمتم م کارن

  زندیو قهقهه م دیگو یم

 عجب حالتو گرفته ها . دمش گرم  ی: ول کارن

 : خفه شو ... آخ .... من

 به خونه ... یگند نزن اریبه خودت فشار ن ادی: باشه فقط تو ز دهدیتکان م یسر 

 اخر که گذاشتنش تو  یمرد اسهال داشت ... تا لحظه  یوقت امرزمی... بابا بزرگ خدا ب گمی... م امممم

 .... ستین یفکر بد فیال یز یا  خیتکرار نشدن تار یمشغول بود بنده خدا ... به نظرم برا قبر

 : کککاااااااررررررننننننن زنمیم داد

 آورد : ججججوووووننننن؟   یرا در م میادا

 من کو ؟  یسوغات ی... راست ی: ه دیآ یم شادی یز یچ انگار

 به .... ی: سوغات زنمیم شخندین

 : حرف زشت نزن  گذاردیدهانم م یرا رو دستش

 پاک کن ... ویدیکه به خودت مال یی: فعال برو اون آشغاال زنمیرا کنار م دستش

 : چشم آقامون   کندیرا باز م ششین

 ... خارهیتنت م نکهی: نه مثل ا من

 .... شودیکه با خنده وارد اتاقش م رومیسمتش م به

 .... کنمیرا باز م سیدر سرو یو با درماندگ رودیاز درد درهم م صورتم

  شنومیرا م شیصدا که
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 ...  یمهاجرت کن ییبه دستشو یِ : به نظرم بهتره واسه چند روز  کارن

 

...................................................... 

 

 اعت قبل ** دو س

 

 الریآ

 

 

 

 گرفتن  لیو بعد از تحو شومیخارج م مایکه کرده ام از هواپ یاز کار  یراض

  رومیم انیباز به سمت دا یشیبا ن چمدانم

 کندیحالتم تعجب م دنید با

 ؟ یخوب نمی: بب انیدا

 بد باشم ؟  دی: البته .. چرا با من

  نکهی... ا ویباش یدرحال خود خور  دیکه از تو دارم االن با ی: آخه با شناخت انیدا

 ؟  یشد وونهی... د یعنی یزنیلبخند م یدار  ینطور یا

 بهش فکر نکن ... ادیدوستم ز میبر ای: ب رمیگیرا م دستش

  ی: نه فک کنم واقعا خل شد انیدا
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 که  یکرده ام و عکس العمل یکه با آن نکبت از خودراض یفکر کردن با کار  با

  شودیتا بناگوش باز م شمیو دوباره ن شومیم خواهد داد خرذوق نشان

*................................. 

 *............... 

 

 :  زنمیم یاندازم و سوت یم میبه ساختمان روبه رو ینگاه

 داداشت تو کار قاچاقه ؟  نمیبب

 ؟ یمثبت به ماجرا نگاه کن دیبا د یتونیبار نم هیتو  نمی: بب کندینگاهم م دانهیام نا

بره  خوادیجول و پالسشو جمع کردوگفت م شیپنج سال پ یکه داداش جنابعال ی: جور  میگویم ینچ
 داشت ...  شهینم یمثبت تر  دیکنه د یمستقل زندگ

 .... تمیشیمن هالک اون مثبت اند یعنی:  شودیساختمان م وارد

 ...  شومیاندازم و به دنبال او وارد م یباال م یا شانه

 ؟ دیبریم فی: خانوما کجا تشر میشنوینگهبان را م یدامحض ورود ص به

 ؟  میدلمون بذار یکجا نوی: حاال ا میگو یم یفارس به

 اومدم .... شونیا دنید یهستم و برا لسونیو ی: من خواهر آقا دهدیجوابش را م انیدا

 ...  دیورود ندار یشما اجازه  ی: ول کندیبا شک نگاهمان م نگهبان

 ؟  گمیمن دروغ م دیکنی: شما فکر م انیدا

 ... رمیتماس بگ لسونیو یبا آقا دیاجازه بد یول ری: خ نگهبان

 : نه ...  انیدا
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 : چرا ؟ نگهبان

 ...  میکن زشیکه سورپرا میخوای: خوب ... امروز تولد برادرم هستو ما م انیدا

 : اوه ... واقعا ؟ دهدیحالت م ریینگهبان  تغ ی چهره

 خونشون رو هم دارم ... دکی دی: بله ... من کل زندیم یلبخند عشوه گر  انیدا

 کنم ...  رشی...من تازه از سفر اومدم و قصد دارم که قافلگ دیچک کن دیتونیم

 ...  دهدیرا به نگهبان نشان م دیو کل دیگو یم

  دیی... بفرما کنمیخراب نم زتونویمن سورپرا نطورهی: اوه اگه ا زندیم یلبخند مرد

 ممنون  یلی: خ دیگویبا ناز م انیدا

 ...  میرویهردو به سمت آسانسور م و

  یعجب دلبر  انی: دا کنمینگاه م دهدیمربوط به طبقه را که فشار م دیاو که کل به

  دونستمیو من نم یبود

  کنمیحروم نم ییمهارتارو من هرجا نی: ا زندیعشوه پلک م با

  ختیآورم : دل و رودم بهم ر یعق زدن در م یادا

.............. 

 

خودم  شیدرآن قرار دارد ... پ یکه دو در شکالت میشویم ییو وارد راهرو مییآ یم رونیآسانسور ب از
 ساخت هر طبقه اش  نهیزم نیبا ا یساختمان”  کنمیفکر م

 ” هر واحد چند متر است ؟  یعنیدو واحد دارد ؟  فقط

 کدوم واحده ؟  یدونیحاال م انی: دا من
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  دونستممیاگه نم یحت ی: آره واحد دومه ... ول دهدیتکان م دییبه نشانه تا یسر 

 ... میکردیامتحان م دویکل

 ؟ دی... چرا به فکرم نرس دیگو یم راست

هنوز دراش با  یباکالس نی: ساختمون به ا دیگو یو در همان حالت م کندیرا وارد قفل م دیکل انیدا
 بوده که درارو  یچ دشونی.. به نظرت ا. شهیوا م دیکل

 نکردن ؟  عوض

 خرابس ... هیو داخلش شب کهیش نقدیا رونشیواال ... البد ب دونمیاندازم : چم یباال م یا شانه

 

  دهمیو ادامه م دهمی... آب دهانم را قورت م شودیبا باز شدن در قطع م حرفم

 ؟  هیختیر نی: آمممم ... به نظرت چرا درش ا

 دیو سف یو طوس یاب ی... کل خانه با رنگها کنمیو من با دهان باز اطراف را تماشا م میشویم وارد
 نیبمانم ... اگرچه که ا رهیبه آن خ شودیآن باعث م کیو ش متیگرانق لیشده و دکور و وسا نیزاید

ساخت  یابر هک یو حوصله ا قهیکه در آن بزرگ شده ام اما سل ستیازعمارت یگوشه ا یواحد آپارتمان
 ساختمان فکر کنم ...  نیآن در ا هیشب یکه به داشتن واحد شودیآن به کار رفته باعث م نیزایو د

 شده نکبت ! قهی: چه خوش سل من

  یلیدکورش خ دمیخونرو د نیکه ا یبار  نی: آخر رودیبه سمت راهرو م انیدا

  نی... آممم ... ا ییکرم طال یها هیتو ما یز یچ هی یدونیبود ... م متفاونت

 تره ..    کیش یلیخ

  ...  خندمیدر دل م کنندیشده که ماه به ماه دکور عوض م یوسواس یمثل زن ها لیدن نکهیفکر به ا با

 ؟ میچمدونارو کجا بذار انی: دا رمیگیم واریرا از درو د نگاهم
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  نجایا ارشونی: ب رسدیاز اتاق ها به گوشم م یکی یاز تو شیصدا

 تو ؟ یی: کجا کشمیرا به دنبال خودم به راهرو م چمدانها

 اتاق  نیتو ا ایآورد : ب یم رونیرا از در ب سرش

 ...  پرندیباال م میداخل اتاق ابروها دنی... با د شومیاتاق م وارد

 : چه مرتب ... زنمیم لب

که در  یا شرفتهیپ ستمی... س دیسف یاب یو روتخت دی... تخت دونفره سف دیسف یاسپرت آب مبلمان
نصب شده ... فرش  وارید یتخت که رو یروبه رو نچیشصت ا ید یاتاق جا گرفته ... ال س یگوشه 
 شوندیاتاق  ... همه و همه باعث م یگوشه  ی ستادهیو آباژور ا دیدرهم سف یبا طرح ها یآب یفانتز 
 همه  نیکه از ا

 پسر شگفت زده شوم .... کی یآن هم برا قهیسل

 

که حس آرامش را به روحم  یدارد به طور  یفیلط فیبودن ط کیش نیخانه در ح نیدر ا زیچ همه
 رنگ ها  یکه روانشناس ی... به راست زنمیکه نا خداگاه لبخند م ی... به طور  کندیالقا م

 ... خوب ...  نمیرا بعد از مدتها  بب بایز یخانه  نیمشتاقم تا صاحب ا یلی... خ ستیبیعج زیچ

دور از تصورم بود ... از آن پسر  یلیخ نیا میبگو دیدارم ... با شیپنج سال پ لیکه از دن یشناخت با
...  رفتیدرست مانند اخالق نمونه اش انتظار م یخشک و سلطنت لیمتشکل از وسا یمغرور خانه ا
 عوض یبتمث یکرده به گونه  رییتغ ایو ظاهرش که گو قهیاخالقش هم مثل سل دوارمیهوففف ... ام

 !  ستیمن خاص و دوستداشتن یباشد ... گرچه او هرطور که باشد باز هم برا دهش

که  میگردد : بر یبه سمت من برم کندیم زانیآو یجالباس یرا رو دشیسف یمانتو نکهیبعد از ا انیدا
  میکار دار یلیخ

 ؟ می: کار دار میگویم متعجب
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 .. گهی... واسه تولد د الریآ یشوت یلی: خ انیدا

 ؟ ی: وا ... تولد ک من

که  یاز اون شلغم دیمن با یعنیشاه قاجار ...  نی: تولد ناصر الد دهدیتاسف تکان م یبه نشانه  یسر 
  لهی؟خوب من که گفتم تولد دن قاً یبوده دق یچ دشیکرده بپرسم ا هیتو رو بورس

درخت نارون  ریولدش را زت ی... مثل قلبم ... درست مثل آن روز که با دستان لرزانم کادو لرزدیم نگاهم
که آن را در گردنش  یمن وقت یبرا ینبود ول یآنچنان یکردم ... کادو مشیتقد اطیح یگوشه 

 الماس ارزشمند تر شد ... راطیانداخت از هزاران ق

که آن شب از ذوق  یام را شکافت طور  نهیکه لبخند زد ...حس کردم قلبم س یتشکر کرد ... وقت یوقت
شود ... از آن شب  میقرار نبود خواب مهمان چشمها گریخوابم نبرد ... غافل از آن که بعد از آن شب د

 ... ختنیبه بعد کارم شده بود اشک ر

نشود ... چند روز بعد او رفت ... رفت و من تنها  رابیس یسرد دلتنگ ینبود که بالشم از قطره ها یشب
” دوستت دارم ”  کیشد که گفتن  نیود ... او مغرور بود و من مغرورتر و اکه کردم سکوت ب یکار 

 آرزو شد ... میبه او برا یخشک و خال

فرود آمدن  یرا بوسه زد ... او رفت و صدا شیپاها یمن جا یآن روز رفت و اشکها محبوبم
. او بود که مرا از .. دیچیپیمدتها در سرم م شدیکه دور و دورتر م یآب درحال یدر گودالها شیقدمها
  دیباریکرد ... چون آن روز باران م زاریباران ب

 .... 

 تو ؟  یی: کجا انیدا

 ؟ یگفت ینزنم : ها ؟ چ هیگر ریتا مثل احمق ها ز گزمیرا م لبم

 دهد ... یرا با تاسف تکان م سرش

 ؟ یبه سالمت یگرفت مری: آلزا انیدا



 یکاغذ یشاهزادها

110 
 

 

 ... اوردمینم ادیرا به  زیچ چیگرفته بودم و ه مری... کاش آلزا زنمیدلم پوزخند م در

بعد و بعدش را ... و  یرا ... و نه روز ها زیرا .. نه آن روز نفرت انگ یمیقد یرا ... نه خاطره ها لیدن نه
آمد ... هه .. خنده دار  یبه سراغم نم چوقتیداشتم ه مریاگر آلزا دیرا ... شا ایکتوریو ستیدر صدر ل

... در عوض پر است از  مندارد که از فراموش کردنش هراس داشته باش یز یچ من یاست ... زندگ
 تلخ ...  یشکست و روزها

 

... خودم  ستیباخبر ن یز ی... حق دارد که متوجه حالم نشود ... او از چ دوزمیم انیرا به دا نگاهم
 ...  کردمیم ینیب شیچون شکست را پ دینخواستم بداند ... شا

 بوده و هست ... میها یاز روزمرگ شکستن

بچه گانه نبود ...  یجز عشق یز یچ یمیخودم را ببازم ... آن حس قد دیبار نبا نی... ا زنمیرا م نقابم
کاش ها گم  یا انیآن روزها خودم را در م یآور  ادیمن مدتهاست که فراموشش کرده ام پس چرا با 

خاطره  نیگذشته ها را فراموش کنم .... ا دیپس با نمیاو را بب ادیبه بعد قرار است ز نیکنم ؟ من از ا
 و بس ...  ردیگ یها فقط  وقتم را م یباز 

من هم مشکل است اما  یکه قبول کردنشان برا دانمیاگرچه که خودم م زنمیحرفها را به خودم م نیا
 شوم ... الیخیکه فعال ب کنمیم یسع

 

 ریکه د دانستمیبا او نداشتم ... م دارید یبرا یمیتصم چیبه امدن به فرانسه گرفتم ه میکه تصم یوقت
 زود  ای

 امروز .... یافتد ول یم اتفاق

  یچونیکه نگهبانرو بپ یسرهم کرد یز یچ هی: فکر کردم  من

 ... میدرست کن کیک میالزمه که بخر یچ مینیبب می... بنده راستشو گفتم ... االنم پاشو بر ری: خ انیدا
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 هوی امیروشن کنم اونوقت ب تونمیسرم  اجاقو نم ری؟ من خ کی: ک کنمینگاهش م هیاندر سف عاقل
 ... ایدرست کنم ؟ چه توقعا دار کیک

 ؟ تو فقط کمک کن ... یگفت تو قراره درست کن ی: حاال ک کشدیو به دنبال خود م ردیگیرا م دستم

 :  میگویو م کنمی... درش را باز م رومیم خچالیو به سمت  میگویم یا باشه

 لحظه حس کردم اومدم بازار  هی...  میبخر یز ینکنم الزم باشه چ فک

......................................................... 

 

صد دفه  الری: آ انیدا یعصب غیبا ج شودیکارم همراه م نیو ا برمیرا درون سس شکالت فرو م انگشتم
 دور کن ... یگفتم انگشت واموندتو از اون سس لعنت

آن  ی... انگشتم را که قطرات شکالت از رو خندمیم زیو ر کنمیپر از حرصش نگاه م یلذت به چهره  با
 ...  کنمیوارد دهانم م انیدا یآورم و مقابل نگاه وسواس یباال م خورندیسر م

اگر عقب  یعنی نیندارد و ا یکه تا انفجار فاصله ا ستیآتش فشان هیسرخ شده اش شب صورت
 کنم ...  یام و سس شکالت خوشمزه خداحافظ چارهیتا آخر عمر با انگشت ب دینکنم با ینینش

 ... غلط کردم ...زهی: چ زنمیم یو لبخند احمقانه ا کنمیرا باز م شمین

 ...  شودیخامه م یبا اسپر  کیک نییو مشغول تز کندیرا آنطرف م شیرو ظیغل یچشم غره ا با

اندازم و رو به  یم کندیم یرا بررس کیبه او که با دقت اطراف ک یبه سس شکالت و نگاه ینگاه
اعصاب به  یب یوسواس نیانگشتموبه دست ا ی: انگار امروز تو قسم خورد کنمیظرف سس زمزمه م

 ... یفنا بد

دقت باالتر زبانم را ازگوشه  ی... برا دهمیو آب دهانم را قورت م برمیظرف م کیدستم را نزد اطیاحت با
  برمیدستم به مقصد انگشتم را در شکالت خوشمزه فرو م دنیآورم و به محض رس یم رونیبلبم  ی

 چطوره ؟ نیا نیبب الری: آ دیگویم چرخدیکه به سمتم م نطوریهم انیدا
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 چطوره ؟ نیا نیبب الریآ

 چطوره ؟ نیا نیبب الریآ

 ... چطوره ....  چطوره

و من از حال رفتن  شودیدر سرم اکو م کندیکه هر لحظه ترسناکتر جلوه م یمانند زمزمه ا شیصدا
 ... کنمیحس م کبارهیرا به  میتمام سلول ها

و  دیآ یشده به گردش درم هایسکته ا هیام که شب افهیق یبه انگشت خشک شده ام و بعد رو نگاهش
 :  لرزاندیکل ساختمان را م غشیج یبعد صدا یلحظه ا

  ااااررررررللللللالااااایآ

 یدست و پا  انیدهد و من با جلو آمدن دا یرا باال م”  میبه فنا رفت” مغزم پرچم  غشیج یصدا با
 میپا یاز جا کنمیکه حس م دومیعمیسر ی؛ طور  گذارمیو پا به فرار م دهمیخشک شده ام را تکان م

 شود .... الیخ یدفعه ب نیا ستیهم انگار قرار ن انیاما دا شودیگرد و خاک بلند م

 یو لحظه ا شودیم ریانگشتانش اس نیام ب قهی گذارمیم یدر ورود یروبه رو یسنگها یرا رو میپا تا
همراه  نیریرنگ ش دیسف یاز آن ماده  یانبوه ریشدن خامه با دفن شدن صورتم ز یاسپر  یبعد صدا

 ...  شودیم

و  میگویم ی.... آخمیآ یفرود م نیزم یرو منگاهیو با نش خوردیسرم میبردارم که پا یقدم خواهمیم
 کنمیزمزمه م دهمیدستم ماساژ م کیکه *"را با  نطوریهم

 ... *" انی: لعنت بهت دا

تا با  کنمیو  تالش م کنمی...هول م ماسدیدر قفل در دهانم م دیچرخش کل یصدا دنیچیبا پ حرفم
 ..... شنومیرا مباز شدن در  یچشمانم کنار بزنم ... صدا یخامه ها را از رو گرمیدست د

 که  ستیدرشت و سبز یها لهیت نمیبیکه م یز یچ نیو اول کنمیرا به زحمت باز م میچشمها

... دوباره همان  زنمیو چند بار پلک م کشمیچشمم م یشده ... دستم را با شک دوباره رو رهیمن خ به
 و همان صورت متعجب ...  یدرشت گربه ا یچشمها
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 کرده ... رییتغ یلیکه خ گفتی: راست م کنمیو زمزمه م زنمیبه او زل م مبهوت

 رنگش ؟  ایکنه ؟  رییتغ تونهیمدل چشمم م نمیبزار بب یول

اندازد ... فکر کنم شک دارد که خانه را درست آمده باشد ... انگار  یبه در م یو نگاه کندیگرد م عقب
 .... بنددیو در را م شودیچون وارد م شودیمطمئن م

 ...  دیآ یجلو م کنمیکه مثل احمقها نگاهش م به من رهیخ

 نبود ؟  شیمگه تولدم دوماه پ نمی: بب دیگویم یو به فرانسو کندیرا از هم باز م شیلبها

 ؟  ستین ریفرستادن د کیواسه ک کمی:  دهدیادامه م میبه صورت خامه ا رهیکه خ زنمیپلک م تند

  شودیمتوقف م میپا یو درست جلو شودیتر م کینزد

 : و ... خامه .... ازش متنفرم  پسر

 فرار نکردنم  یبرا یلیتا دل اورمیبه مغزم فشار ب کنمیم یو سع کنمیرا کج م سرم

 چه خبره ؟ نجایبگه ا یکی:  زندیکنم که داد م دایپ

سرم را  انیدا یزبانم بند آمده با صدا یتا حرف بزنم ول کنمیو تالش م کنمیباسنم را فراموش م درد
 ...  دهی... اوهم مانند من شوکه شده و رنگش پر کنمیو به او نگاه م کنمیکج م

 ... برادرمه   یخونه  نجای: م....ما ... ا انیدا

 خواهر داشته باشم ! ادینم ادمی:  ردیگ یشکل م یپسر گربه ا یلبها یرو یپوزخند

 من .... ی.... ول ی: ول انیدا

 تو ؟  نیاومد ی... شما چطور  نمی: اصال بزار بب دیگویشده م کیبا چشمان بار پسر

 :   دهدیادامه م یکشد و عصب یم یبه ما فرصت حرف زدن بدهد آه نکهیاز ا قبل
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 نیهم دنیگوش نم ی... هه ... وقت میدرارو عوض کن دیگفتم با یساختمون لعنت نیا ریدفه به مد صد
ادعاش  شونمیکی... تازه  ندازنیراه م یپز  ینیریخونت ش یتو انی... تو روز روشن م گهید شهیم
 برادرشه ... یخونه  نجایکه ا شهیم

 یگرفتیمچشونو م ی... ال اقل وقت میقد ی: دزدم دزدا دهدیاندازد و ادامه م یبه ما م ینگاه
 صاحبخونه از 

  ومدنیدر نم اب

 

  کنمیم اخم

 نیخونه و ا یتو میاومد دیکلمنه و ما با  یپسر عمو یخونه  نجای! ا میستی... ما دزد ن ی: ه من
 میگیکه دروغ نم دهینشون م

 کنم . یاست اشاره م زیم یکه رو یدیو به کل میگویم

تو و داداش  یقسمتشم که من پسر عمو نیا شهی: پس م دیگو یو م کندیم دیبه کل  یمشکوک نگاه
 ؟ یکن حیتوج ستمیخانوم ن نیا

 نکهیبندد  ... مثل ا یچشمانش را م یو پسر کفر  خوردیبه در م یبزنم تقه ا یحرف نکهیاز ا قبل
 یو به دنبال آن صدا خوردیبه در م یبعد دوباره تقه ا هیچند ثان یبدهد ول یندارد جواب میتصم
 به گوش  یپسر 

 ؟ یخونه ا انی: شا دیگو یم یکه به فارس رسدیم

 .... کندیو بازش م رودیبه سمت در م یاست با کالفگ انیاسمش شا ایکه گو یگربه ا پسر

در برگزار شده  یجلو قایدق کیدرامات شینما نیو چون ا رسدیمکالمه شان به گوشمان م یصدا
 از نود درصد است .... شیشدنمان ب دهیاحتمال د

 شده ؟  یز ی: چ دیگویم یبه فارس انیشا

 دانشگاه نه؟ ی... رفت رمیامروزو ازت بگ یجزوه ها خواستمی_ نه ... فقط م 
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 ؟ نگران شدم ... یومدی... چرا ن دیطول کش کمی: آره امروز کالس انیشا

 افتاده ؟ یاتفاق نمیبودم ... بب ریاومد تا االن درگ شیکار مهم برام پ هی_ 

 : نه ...چرا ؟ انیشا

  یلگد خورده شد یگربه ها هی_ آخه شب

 .... ردیگ یم مخنده ا بردیکه پسر ناشناس به کار م یهیاز تشب یآن همه فشار ذهن انیم در

 :  دیگویم رودیدر کنار م یکه از جلو نطوریکشد و هم یم یپوف انیشا

 ... گمیم کیتبر ۲۱قرن  یدزد یصحنه ها نیتر یاز کمد یکیبه  ورودتو

 

فک کنم دختر عموم  میکی.... خواهر نداشتم و اون  کنمیم ی: معرف ردیگیرا به سمت ما م دستش
 باشه .... 

وجدانم را  ی.... در آن لحظه صدا میشویبا پسر ناشناس چشم در چشم م رودیکه کنار م نیهم
ُگه  یپسر جذابه امروز تو ی.... هرچ شهیتر نم یگل گل نیما از ا ی: به به ... زندگ نالدیکه م شنومیم
 روسک.... اون از صبح که زدم موکتش کردم اون عشهیعمرم باهام چشم تو چشم م یصحنه ها نیتر

 ویگربه ا یپسره  نیارتکاب جرم ا یوسط صحنه  ایکه گو شیپ قهی. اونم از چند دقخوش اخالقو ..
 ... دمید

قراره  گمید ی قهیشازده بهم زل زده ... البد دودق نیُکپه خامس ا هی هیشب افمیق یاز االن که وقت نمیا
 بریب نیجاست سابمیزندانو م یاییدارم دستشو یوقت ایبهم زل بزنه ...  ادیب تیزندانم برد پ یتو یوقت

 از کنارم رد شه ...

 یعسل ی لهیمن غرق آن دوت کندیم انیرا مسلسل وار ب شیها یکه وجدانم تمام فانتز  نطوریهم
نامنظم قلبم  یتپش ها نیو تنها طن شنوندیاطرافم محو محو تر م ی... صداها بردی... نفسم م شومیم

 شکند ... یسکوت حاکم بر وجودم را م
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 سیخ یصنوبرها یوزد و بو یم یبه آرام یفیلط مینس کنمیبسته است اما حس مخانه  ی پنجره
پژمرده  یساخته به سلولها رینظیب یبیو عطر سرد و تلخ او را که ترک یخورده حاصل از باران صبحگاه

 انگار طلسم شده اند ...  می... مردمکها کندیم قیام تزر

 نیدارد ا یبیعج ی... طعم سقوط ... چه چشم ها دهدیحس خلسه م میکردن در آن چشمها  برا نگاه
 پسر 

 آشناست ... مینگاه ...چقدر برا نیعطر .. ا نیحس ... ا نیسقوط ... ا نیا ی.... ول  جذاب

 یقرارم آرام م ی... قلب ب  رندیگیهم قرار م یخشک شده ام رو یپلک ها ردیگ ینگاهش را که م 
 ...  شودیسردم خارج م یلبها نیو نفس لرزانم از ب  ردیگ

 بود ؟... یچ گهید نی: ا کنمیزمزمه م جیگ

 

 ”؟ !  انیدا “

شناسد ؟ در آن  یرا م انی... او از کجا دا رمیکه سرم را با بهت باال بگ شودیو باعث م دیگویم متعجب
 ندارد مگر .....  یا دهیکه قرار است بشنوم ا یز یچ یلحظه ذهنم اصال برا

اش  دهیورز یبه دور بازوها شیبه سمت پسر و حلقه شدن دستها انیشتاب داپر یقدم ها دنید با
 .... امکان ندارد...  پرندیباال م ستندین دنیکه قابل د میابروها

 ”  لیدن“ :  انیدا

 .... لی... دن لی...دن لیدن

پر کرده اند مهر  کبارهیمغزم را به  واریکه درو د ییو بر ناممکن ها دهدیدر سرم اکو م انیدا یصدا
 آشنا بود  میبرا نقدریآور ... پس بگو چرا ا ادینگاه اعت نیچشمها ... ا نی...ا زندیم دییتا

 ؟  یاومد خبری؟ چرا ب انیدا یکنیم کاریچ نجای: ا کندیرا از آغوشش جدا م انیدا ینرم به

صدا لب  یو ب کشمیم یآه نمیبیمرددش را که م ی... چشمها ندینشیم انیدا یهمه مان رو نگاه
 ” احمق ”  زنمیم
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 یز یدارد ... سورپرا دیترد زشیافشا کردن سورپرا یکه به وجود آمده هنوز هم برا یهمه دردسر  نیا با
 دانمیم دیبع زندیچشمک م یپسر گربه ا یکانتر آشپزخانه  یکه رو یکیسرو وضع من و ک نیکه با ا

 مانده باشد ...  یاز آن باق یز یچ

 ... میموفق نشد نکهیو ... خوب ... مثل ا میکن زتونی: قرار بود سورپرا کنمیم لیبه دن رو

 ؟ هیک گهید  نی: ا پرسدیم انیو رو به دا کندینگاهم م جیگ لیدن

 ... نیهم از ا نی... ا شوندیخط م میلبها

 شییشناسا تونستیبود نم نجای... مامانشم ا شینشناس ی: حق دار  شنومیرا م انیدا یخنده  یصدا
خالقانش دهن هممونو  یبا نقشه ها یبود رانیکه ا یکه تا روز آخر  هیبچه همون کس نیکنه ... ا

 آسفالت کرد ...

 ...  رومیوا م دشیخالصه و مف فیتعر از

 ریخوش رنگ سنگ مرمر ز یشروع به شمردن رگه ها میو چشمها کنمینگاهش را حس م ینیسنگ
 ... کنندیم میپا

 ؟!  الری: آ کندیبهت زده اش گوشم را پر م ی زمزمه

 شودیاو ادا م یلبها نیکه از ب ی.. اسمم وقت شوندیبسته م  شودیکه به قلبم وارد م یاز لذت میچشمها
  بایچقدر ز

را که با خودم گذاشتم فراموش کردم ...  ییقول و قرار ها ی... آه ... چقدر ساده همه  رسدینظر م به
 ؟؟! گذاردیم میهم برا یگر یاه دکنار او بودن مگر ر

 ” چه خبره ؟ !  نجایبه من بگه ا یکی“  

 ... به کل او را فراموش کرده بودم ... کندیهمه را متوجه او م انیشا حرف

 ؟  یتو نبود  دن یخونه  نجای: مگه ا انیدا

 بکشد  یپوف یبا کالفگ انیکه شا شودیو باعث م دیگویم لیبه دن خطاب
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 : آخه من چند بار بگم ..... انیشا

 رفته بود ...  ادمی...  دینه ... اون کل ی: وا لیدن

  دهدیم حیمنتظرمان توض ینگاه ها دنی... با د کشدیخوش حالتش م یبه موها یدست کالفه

 کردمی... فکر نم دیرو خر نجایا انیو شا ییکردم واحد روبه رو یاسباب کش شی: من سه ماه پ لیدن
 ادمی یز یچ دینگفتم .... و اصال از اون کل یز یفرانسه و چ نیایب نیموقع از سال بخوا نیا یکه تو
 نبود 

 ! یکه خواهر دار  ی: و به منم نگفت انیشا

 ... شودیم لیو منتظر جواب دن دیگویشده م زیچشمان ر با

: متاسفم بچه ها اشتباه من بود که نگفتم خونرو عوض کردم و  شودیم یمملو از شرمندگ لیدن نگاه
 ...  دمیم حیواست توض امیخونه و بعدا م برمیمن مهمونامو م انی..... شادیروبه رو شد یطور  نیا

نامنظم تر و تمام  مینفسها تمیر داردیکه برم ی... باهر قدم دیآ یکند و به سمتم م یبه من م ینگاه
و دستش  ستدیا یم می... روبه رو شوندیمعنا م یفراموش کردنش زدم پوچ و ب یکه درباره  ییحرفها

...  گذارمیم دستشو در  کنمیکف سرد سالن بلند م ی... دستم را با مکث از رو کندیرا به سمتم دراز م
 ... چه  کندیو تپش قلبم را متوقف م کندیاز بدنم عبور م یقو یانی*"جر

بلند  میکه از جا کندیو کمک م کشدی... دستم را آرام م ی*" بعد از پنج سال دور  دهدیم یبیعج حس
 نقدریا ستانیحاصل از وجودش در کنارم که ا بیعج یسست ایاست  میدرد پاها یبرا دانمیشوم ... نم

  دیآ یسخت به نظر م

... 

 یدارم دختر عمو شهی: باورم نم ندینشیم شیلبها یرو ییبایو لبخند ز کاودیصورتم را م نگاهش
 خوشحالم  دنتی... از د نمیبیبعد از پنج سال م طونمویش

...  میدیدیم یبهتر   تی... کاش با وضع ی... ول نطوریسرخ شده اند : منم هم میگونه ها کنمیم حس
 ... کنمیبه صورت غرق خامه ام م یو اشاره ا
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 ...  ستیستودن میبرا شیکه درست مثل آن وقتها پژواک خنده ها کنمیو من فکر م خنددیم

 ...   یبامزه شد یلی... خ الیخی: ب لیدن

 :   چمدوناتون کجاست ؟  رودیسمت راهرو م به

اندازم که  یم یبه چشم گربه ا یچمدانها را نشانش دهد ... نگاه یتا جا رودیبه دنبالش م انیدا
و  شودیم کمیآورد ... نزد یم رونیاز جعبه ب یو چند تا دستمال کاغذ بردیم زیدستش را به سمت م
 ...  یخوشحالم نون خامه ا تیی: از اشنا ردیگیدستمالها را به سمتم م

 « نطوریمنم هم»  میگویلب م ریز

که  دهدیلبخندش نشان م یباشدش ول دهیشن یجز خودم کس دانمیم دیکه بع میگویارام م انقدر
  یز یت یگوشها

 .... دارد

  گذردیداده از ذهنم م که او به من«  ینون خامه ا»  لقب

و با حرص   رمیگی... دستمال را از دستش م نمیچی... لب برم دیگویبلوندم م یبه خاطر موها حتما
 ... بچه پررو ...   کشمیصورتم م یرو

................................... 

 

 خانوما ... دیی: بفرما میتا وارد شو رودیکند کنار م یدر را باز م لیدن

 شیسرتق و خودخواه چند سال پ لیو مودب همان دن تیپسر با شخص نی... ا پرندیباال م میابروها
 کرده ... رییمثل ظاهرش تغ  ایاست ؟ خوشحالم که رفتارش هم گو

... با نگاهم اطراف را  شنومیبسته شدن در را م یبعد صدا یو چند لحظه  شومیوارد م انیدنبال دا به
 شوندیخط م میخانه لبها یتم سلطنت دنی... با د کنمیکنکاش م

 «هنوز مثه قبله ...  زایچ یبعض نکهینه مثل ا»  
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 راه نداشت عوض شه داداش ... گهید یکی نی: قبول کن ا شنومیوجدانم را م یصدا

 ...  کشدیرا به دنبال خود به داخل اتاق م مانیو چمدانها کندیته راهرو را باز م یبایدر بزرگ و ز لیدن

آن به سمت  وارید کیبزرگ که  ی... اتاق دیآ یبه شکل او در م میو لبها شومیوارد اتاق م یکنجکاو با
از سقف و تخت دونفره  زانیآو کیاست ... لوستر کوچک و ش یا شهیشهر به طورکامل ش یمنظره 

  دیفس شیآرا زی... کمد لباس بزرگ و م ینقره ا زیر یها یبا سنگدوز  دیسف یو روتخت یطوس دیسف
... 

 رمیرا بگ شمیباز شدن ن یجلو کنمیم یسع

  دیاتاق جدا داشته باش دی: اگه دوست دار گذاردیاتاق م یچمدان ها را گوشه  لیدن

 ... دیازش استفاده کن دیتونیو م هیخال یکنار  اتاق

 خوبه ... من برم صورتمو بشورم ...  نی: نه نه ... هم دهمیرا تکان م سرم

 یودست لرزانم را رو ستمیا یم نهیآ ی... روبه رو شومیو وارد م کنمیداخل اتاق را باز م سیسرو در
 یو سع زنمیآب به صورتم م ی... مشت کنمیآب را باز م ریو  ش کشمیم یقی... نفس عم گذارمیقلبم م

 ببرم ... نیخامه را از ب یچرب کنمیم

 

..................................................... 

 

 یتفاوت می... برا شومیم رهیو به او که درحال درست کردن قهوه است خ کنمیگاه سرم م هیرا تک دستم
و همه جا با تمام داشته  شهینه ... من او را هم ایشده باشد  باترینه ... ز ایکررده باشد  رییندارد که تغ

چطور بدون او طاقت  ه... او پنج سال نبوده و من حاال در عجبم ک پرستمیم شینداشته هاها و 
 آوردم ... هم 

سالها اگرچه وانمود کردم او را فراموش کرده ام اما تمام  نیکه در ا میدانیو هم قلب عاشقم م خودم
و  کندیحس م نگاهم را ینی... سنگ  کردیچشمانش را تمنا م نیریوجودم غرق شدن در مرداب ش
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 تیو من باز هم مسخ جذاب زندیهل نشوم ... لبخند م کنمیم ی... سع چرخاندیسرش را به سمتم م
 ... ستییپسر جادو نیا زی... همه چ شومیم شیانتها یب

 ” یفکر  یتو “

 خاطراتمون افتادم ... ادی:  شودیتر م قیعم لبخندم

  انی: چقدر گذشته ها دور به نظر م زدیریرا در فنجان ها م قهوه

 زمانو به عقب برگردوند ! شدی... کاش م نیری: و چه قدر ش کشمیم یآه

تا از دست  دیآرزو ها نکن ... من چهارسال آزگار طول کش نی: ترو خدا از ا کندیرا گرد م چشمانش
  کنمیخالص شدم ...  اگه زمان برگرده از حرص سکته م میلعنت یجوشا

.... 

 ... واسه تو که بد نشده ...  یگی: راست م خندمیم

 ”من کشته مرده صداقتتم  یعنی_“ 

... روبه  نمینشیام قرار دارد م یکیکه در نزد یمبل ی... رو ردیگیقهوه را به دست م ینیو س دیگویم
  دیی: بفرما شودیو خم م ستدیا یم میرو

 : ممنون  دارمیبرم ینیقهوه از س یفنجان

 گذاردویم زیم یخودش رو یرا هم برا ی... فنجان ندینشیبا فاصله کنارم م یو کم دیگویم یجان نوش
 کجاست ؟ انی: دا پرسدیم

 ”خسته بود  یلی. خ دهیخواب_ “ 

 نه ؟ چطور بود ؟ یامسال کنکور داد ی: راست دهدیتکان م یسر 

 .. نهیبودنمون هم هم نجایا لی: دل کنمیشکر به قهوه ام اضافه م یقاشق

 “؟ هیمنظورت چ “
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همون دانشگاه ثبت  انمیشدم ... دا هیآزمون دادمو بورس”........” دانشگاه  ی: من برا کنمیم نگاهش
 هی؟ واقعا بورس ی: چ دیگویفرانسه با تعجب م ادیبه خاطر من حاظر شد که ب شترینام کرده ... البته ب

 ؟ یشد

  دهمیتکان م دییبه نشانه تا یسر 

 ”بود  زیبرانگ نی... از همون اولم هوشت تحس هیعال نیواو ... ا “

چقدر  یکن یم ششیکه ستا یشدن از طرف کس نی... تحس کنمیرا حس م میشدن گونه ها سرخ
 لذت بخش است ...

  ستین امینطوری:  ا من

 ی الری... تو همون آ نمیبی... فکر کنم دارم خواب م کنهیم یداره شکسته نفس یک نی: اوه ... بب لیدن
 اتاقم ؟  ی نهیکه برگه معدلشو چسبونده بود به آ یهست

از  یهنوزم وقت ویآورده بود دی... سه تا تجد یمخم بود ی: بس که رو میگویان روز م  یاداور ی با
 ...  بافمیکه دارم جفنگ م یگفتیم شدیمعدل من صحبت م

و پنجره و قاب عکسم  نهیآ یدو سه برگه معدلتو رو کیکه با چسب  شدینم لیدل نیا ی: ول خنددیم
صورتم برگه نمره هاتو  یرو یخوایکه م دمیدیهفته خواب م هی... تا   یبود بزن وارید یکه رو

 ...  یبچسبون

 یخواب بود ال یوقت انویاون دفعه که دا ادتهی:  کندیم نیرا مز میلبها یخاطرات گذشته لبخند ادی به
 حوض ؟ یتو مشیگذاشت اطویح مشیبرد مویچوندیپتو پ

 ماه کبود بود ...  هیبازوم تا یدندوناش رو یبره ؟ جا ادمی شهی: بله مگه م لیدن

 اومده ... سکته رو رد کرده بود  لیفک کرد س چارهی: ب من

کاناپه  یکه رو ویاون روز رهینم ادمیوقت  چی: ه رقصندیبدنه فنجان م یاش رو دهیکش انگشتان
... اون روز کل  نینزاشت بیبه نص یشیگونه لوازم آرا چیصورتمو از ه انیخوابم برده بودو تو و دا

 خبر رفتم دم در استقبالشون .... یخونمون دعوت بودن و من بدبخت از همه جا ب لیفام
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 :  خندمیم زیر لیدن تیسرخ شده از خجالت و عصبان ی افهیق یآور  ادی با

 که تا االن وجود داشته ... یشدیم یدختر  نیگفت که زشت تر آقاجون

 گرفته بودم  یو رک بود ... تا چند وقت افسردگ قیعم یلیخ فاتشونی: بله تعر لیند

 .... 

 

از قهوه  شهی... همزنمیلبخند م نشیری... با حس طعم ش نوشمیخوش عطرم م یاز قهوه  یا جرعه
 نکهیآن هم بعد از ا شومیتلخ و بدمزه م عیما نیا دنیحاظر به نوش هیبق یبوده ام و فقط جلو زاریب

مردم به خاطر  %۹۹مطمئن شوم آنقدر شکر اضافه کرده ام که طعمش را متوجه نشوم ... مطمئنم که 
 ... کنندیرا تحمل م یزهرمار  نیکالسش ا

.... از  کردیقبول نم یز ی؟ تا دوروز معدم از شوک چ نیبود ختهیسوپم  شامپو بچه ر یتو ادتهی:  لیدن
 نه .... ای کنهیکف م نمیبب زدمیبرنجمم هم م یاون روز به بعد حت

 

حتما  میگفتیم مویوردیخودمون نم یما به رو یول بهیمزش عج یگفتی: همش م میگویخنده م با
 یبه قتلمون برسون یایوقت ن هی نکهی... شبش از ترس ا      داکردهیمشکل پ تییچشا ستمیس

اون  نکهی... تا ا میتعجب کرد یبه کارمون نشون نداد یواکنش میدید یبعد وقت یخوابمون نبرد ... ول
 .... میمشاهده کرد مونیبستن یتو ویلعنت یایمصنوع دندون

 ...  یظرف بستن یاز دستتون حرص خورده بودم که نشسته انداختمشون تو نقدری: ا لیدن

  زتیعز یتو قهوه  لیکل فام دادمیم دونستمی.... اگه اون وقت م ییییییییی:  ا   شودیجمع م صورتم
 تف کنن ....

 ... نی:  همون قهوم مونده بود که تبرکش کن رودیهم صورتش درهم م او

کننده تر  رهیخ یکه لبخندش از هر اثر هنر  کنمیبار به خود اعتراف م نیهزارم یو من برا خنددیم
 محروم بودم ... دنشیکه من سالها از د یر ینظ یب یاست ... نقاش
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 ”!  یکرد رییتغ یلی... خ گفتیراست م انیدا “

 ....امیکنار ب زایچ یباالخره تونستم با بعض ی: سخت بود ول دهدیرا تکان م سرش

 ؟  یستیخوار که ن اهیگ نمی: بب کنمیم زیرا ر میها چشم

 ؟ دنیبرم سراغ چر هوی: نه بابا ... همون فست فودو کنار گذاشتم تا دم مرگ رفتم ... بعد  لیدن

 ... خندمیلحن بامزه اش م به

 بود ؟ ی: منم اولش نشناختمت ... چرا صورتت خامه ا دیگویو م کندیم مکث

 ... فتمیجا ماند و روز تولدش م یچشم گربه ا یکه خانه  یخوشمزه ا کیک ادی به

  میجبرانش کن انیتا فردا با دا میاز تولد نگو یز یکه چ رمیگیم میو تصم کشمیم یآه

..... 

 به جنگ شد ... لیتبد میکرد یسرمون شوخ ری... خ یچی: ه میگو یفقط م پس

 گذارد  یم ینیو فنجان ها را در س خنددیمردانه م 

 بخوابم ... بابت قهوه ممنون .... رمی: من م شومیبلند م میجا از

 : نوش جان ...  لیدن

 ...   کنمیهال  را ترک م یلیم یو من هم با ب رودیسمت آشپزخانه م به

............................... 

 

 ...  کنمیجابه جا م میپا یرنگم را رو یاندازم و دفتر مشک یم دهیخواب قیکه عم  انیبه دا ینگاه

 میلبها یکه لبخند لحظه ا یو در حال گذارمیم دیسف یصفحه  یرا رو سینو روان

 ... کنمیشروع به نوشتن م کندیترک نم را
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      لسونیخاطرات ِاما و    

 

...  لرزندیم جانیاز ه می... آنقدر که دستها  ستیحسم ن فیتوص یبرا یخوشحالم که واژه ا آنقدر
نکرده ام  تیاحساس رضا میاندازه از زندگ نیوقت به ا چیچند سال ه نیدر ا کنمیکه حس م یطور 
 ... 

 بعد از پنج سال با او روبه رو شدم ...  امروز

باشد که  یخاطره ا میکنم ... قول دادم که تنها براکه رفت با خود عهد بستم که فراموشش  یروز 
 شودیتمام م دنشیکه با ند ستیاز دفتر قلبم را اشغال کرده ... به خود گفتم  حس زود گذر یقسمت
 ... 

 ...   کندیاسمش ضربان قلبم را نامنظم م دنیشن یکه حت دانستمیخودم هم م یول

نگاه خوش  یکردم و امروز تنها با لمس دوباره  یتفاوت یب یهمه قول و قرار با خودم بستم و ادعا آن
 .... دیام  کوب نهیوار به س وانهیرنگش قلب دلتنگم د

مدت پنهان کرده  نیکه ا یپرده از تمام احساسات شیرا شکست ... صدا میتمام آرمانها شیبایز لبخند
 بودم برداشت ... 

و ....  نیریشد و با خود فکر کردم هنوز هم مرداب چشمانش همان مزه را دارد ... ش رهیمن خ به
 .... کندیجلوه م ایاتفاق دن نیباتریز میکه غرق شدن در آن  برا کندیترسناک .... آنچنان مسخم م

بود  نیکه امروز توانستم ثابت کنم ا یز یگرفتن احساساتم را داردم و تنها چ دهیقدرت ناد کردمیم فکر
 که 

 ...  شومیم ایموجود دن نیدست و پا تر یدر مقابلش ندارم  ... من کنار او ب یاراده ا چیه
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همتا شوم ... البته که  یمرد ب نیعشق ا یتجربه  نیکه اول دوارمیاما ام ستیخواه ادهیکه ز دانمیم
 یباشد دور از انتظار است ول دهیکه تا به حال طعم عشق رانچش نیدارد و ا یادیخواهان ز دانمیم
 داشته باشد .... قتیحق نیریناممکن ش نیا دوارمیام

 

 نیهم انبار شده اند که دست به دامن ا یرو می... آنقدر حرفها یکاش زودتر برگرد یا زمیعز ی فرشته
در چق نکهی... از ا میبگو تیکه دوباره جان گرفته برا یاز عشق خواهمیزبان شده ام ... م یدفتر ب

... امروز  قجز عش یاز حس یباشند ... کنار او و  ته نیچن نیا میدوست دارم تمام لحظات زندگ
دارم  یمشکل قلب دیشا دانمیکرد که بازهم درد گرفت ... نم یقرار  یاما آنقدر قلبم ب دمیرا ند ایکتوریو
... 

دو سه بار سکته را داشته باشم .... امشب تولدش بود و چه  یانتظار روز  دیجنبه ام با یقلب ب نیا با
.... کاش همه  نمیرا نب ایکتوریو گریفردا بتوانم جبران کنم ... کاش د دوارمیشد ... ام نطوریکه ا فیح
 کاش بتوانم قلب معشوقم را از آن خود کنم  یآرام باشد ... ا شهیهم زیچ

 

 امشبم را از ان خود کرده  یاست و ارزو ستیصدر ل فرشته ام در” کاش ها  یا”  نیا انیم در

 

 ” یکه زودتر برگرد دوارمیام ”

 

*** .............................................. 

 

 

 .... شودیرد و بدل م کندیم یرا بررس زیکه با وسواس م انیساعت و دا نیب نگاهم

 نکرده ؟ رید گمی: م نمیچیبرم لب
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  گهیربع د هیتا  تایکه گفت نها یز ی: طبق چ شودیو دوباره مشغول م کندیبه ساعت م ینگاه

 ... رسهیم

 به من ندارد  یتوجه نیرا که در حال حاظر کوچک تر یانیحرکت سرم حرف دا با

 ...  کنمیم دییتا

 .... پراندیهردومان را از جا م  دیچرخش کل یصدا

 دیو با استرس به سمت کل کشمیرنگم م یاسیکوتاه  راهنیبه پ ی... دست رودیبه سمت در م انیدا
 ... رومیبرق م

”  یخاموش کردن برق تنها به جمله  ی دهیخز بودن ا یمن برا یشده و اصرار ها کیتار یبه تازگ هوا
 یمجبور شدم برا شهیختم شد ... و من مثل هم انیدا”  کنمیخاموشت م ای یکنیبرقا رو خاموش م ای

 ها بروم و کل چراغها را خاموش کنم ...  دیبه سمت کل فقط یاز خطرات جان یر یجلوگ

 

از دست  ی... فکر کنم که حت کشمیم یاندازم و آه یخانه م کیتار مهین یبه فضا یحس یب نگاه
 ... دیایناقص العقل برن نیا یبرا یهم کار  حیمس

 

با روشن شدن المپ ها  یبمب کاغذ رنگ دنیترک یصدا لیو به محض ورود دن شودیباز م یبه آرام در
  شودیهمراه م

 تولدت مبارک...”  مییگویم همزمان

 ... شودیقرار گرفته محو و محو تر م مانیکه روبه رو یفرد دنیبا د لبخندم

 کنمیم یکنم و سع یشده نگاه م رهینقطه خ کیکه با چشمان وحشت زده به  یبه گربه ا یبا ناباور  
 کنم ... لیبه وجود آمده را تحل تیموقع

 نکرده .... دایزدن پ یبرا یانگار مغزم حرف یول کنمیرا باز و بسته م میها لب
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 ؟ هیچه وضع کوفت گهید نی.... ا ی: ه  نالدیم انیدا

فک  کنم مرده  ... به  انی: آمم ... دا میگویم میروبه رو یسکته زده  یچشم برداشتن از گربه  بدون
 ؟ رنمونیگیم یآزار  وونینظرت به جرم ح

 

 : رودیدر هم م شیو اخمها دهندیم زیسا رییبا حرفم تغ میپسر روبه رو یمردمکها

 یروان یعمته دختره  گربه

 ؟ هیبق یخونه  یایم هویکه  یجنابعال ایمنم  ی: روان کنمیمتقابال اخم م 

 ؟  شهیم یچ یکنیکه با ترقه از مهمونات استقبال م ییتو گاهیمنم پس جا ی: اگه روان زندیم پوزخند

 یز یچ نجایپررو وزبون دراز ا یگربه  هی: مهمون ؟! من که جز  فشارمیهم م یرا با حرس رو میدندانها
 نه ؟ زننیخونه ... گربه ها که در نم یاینداره که در نزده ب ی.... تعجب نمیبینم

 ...   کنمیاش  م یعصب ی افهینثار ق یو پورخند میگویم

 

  یمواظب حرف زدنت باش دمیار م: بهت هشد  کندیم زیرا ر چشمانش

  ینکن دمیتهد دمی_ منم بهت هشدار م

 شد ! خیتنم س ینگو ! تمام موها ی_ وا

 ...  رومیبه عقب م یکم دهمی... آب دهانم را قورت م دیآ یتر م جلو

 ؟ زبونت کجا رفت دختر شجاع ؟ شدی: چ خنددیم یعصب

 نزن... سرجاشه  نویآورم : شما جوش ا یم رونیکنم ... زبانم را ب یترسم را مخف کنمیم یسع

  میفرار کنم که بازو خواهمی.... م دیآ یو با سرعت به سمتم م خوردیآخر م ریت

 ...  کندیام م یزندان واریخودش و د نیو ب ردیگیم را
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 یمثله من از طعمه ها ییگربه ها یدونی: م کندیرا خمار م شیو چشمها کندیمان را کم م فاصله
 ...  گذرنیچموش و خوشگل نم

 یخوایم یچه غلط ارهیسرت ب ییبال هیخانوم ... االن بخواد  الریکن آ یزبون دراز  یبفرما ... حاال ه »
 «؟  یبکن

 : و... ولم کن  زنمیلب م دهیترس

 ؟یکنیگربه صدام نم گهی: د ندینشیم شیلبها یهم پوزخند اعصاب خورد کنش رو باز

 .... ادیاره خوشم ممن تازه د ی! ول بهیعج

 کنمیو حس م زندی... قلبم از ترس تند م شودیو مور مورم م کندیبه گونه ام برخورد م شیها نفس
 لباس هم معلوم است ...  یاز رو یحت شیتپش ها

 احمق کجا رفته ؟  انیدا نیا

 ...” دهیترس یادیز نجایا یکی  نکهیاوه ... مثله ا“  - 

 را بدتر کند ... تیندهم که وضع یتا جواب فشارمیرا به هم م میحرفش لبها با

 ی: گفتم ولم کن عوض کنمیآزاد شوم ... تکرار م شیتا از حصار دستها کنمیم تالش

 ” یبیب میکار دار یلیچرا ؟ هنوز خ_“ 

ببازم  دیملتمسم است.... پس نبا یترساندن من و لذت بردن از چهره  یبرا شیکار ها نیکه ا دانمیم
 ... 

 ... زنمیم یا انهیلبخند  موذ رسدیکه به ذهنم م یر با فک 

 ... *"  کندیمطمئن ترم م جشیگ ی چهره

تجربه  یب یبچه  نی... ا خندمی... در دلم م خوردیم یبرخورد دستم به گونه اش تکان کوچک با
 مرا مسخره خود کند  ؟! خواستیم
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فکر  یول ی... از همون اول چشممو گرفته بودمیوحش ی*": من عاشق گربه ها کنمیرا خمار م چشمانم
  یباش هیپا کردمینم

 ... دهدیو آب دهانش را قورت م زندیپلک م زیر

 ....*" رمیرا بگ دنمیخند یجلو کنمیم تالش

 ”بچه ؟  یایتز م هیچرا واسه بق یتجربه ا یب نقدریتو که ا”. میگویخود م با

..*.. 

 من هستم که با  نیبرعکس شده و ا زی...حاال همه چ برمیگوشش م کیرا نزد سرم

 میکن کاریچ یخوای... م زمی... *": تو انتخاب کن عز کنمیمتعجبش نگاه م ی... به چهره  کنمیم یباز  او
 ؟ 

 من انتخاب کنم ؟ یخوای... م نمی: آممم بزار بب میگویم یو با لحن لوس کشمیرا عقب م سرم

 ؟ خوادیم یمن دلم چ یدونیم آورم : ی*"را نامحسوس باال م

 ”  منحرف الف زن بدم  یبه بچه گربه ها یدرس حساب هی نکهیا”  کنمی*"زمزمه م یحال در

 *" زنمیم یهمزمان با تمام شدن حرفم چشمک 

 شومیو از خانه خارج م رومیم یکه با سرعت به سمت در ورود شودیو دوال م کندیاز درد م ی.... ناله ا
 ... 

اش فرو برده از  یکه سرش را در گوش یدرحال لیو دن شودیمحض خروجم از خانه در آسانسور باز م به
 .... شودیآن خارج م

 

 خراب شد ... زی... همه چ کشمیم یپوف

  ندیبیام م ستادهیآورد من را که پشت به در ا یرا باال م سرش
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 ... سالم  زهی: چ  میگویو با من من م شومیم هول

خاموش شد  میگوش زدیداشت بهم زنگ م انی: سالم ... دا کندیرا برانداز م میرتاپانگاهش س با
 شده ؟ یز ینتونستم جواب بدم ... چ

 بشه ؟ خوادیم ی: نه ! چ میگویکه به بار آمده  تند م یافتضاح یآور  ادی با

 تو  میبر ای؟ ب یستادیوا نجای: چرا ا لیدن

 : نه ! زنمیکه با چشمان گرد شده داد م دیآ یم جلو

 : نه ؟ پرندیباال م شیابروها

 بگم ... دیبا یز یچ هی: نه ... من  دهمیدهانم را به زحمت فرو م آب

 نیاز ب یحرف ستیانگار مغزم قفل کرده و قرار ن یول کنمیرا باز و بسته م می... لبها کندینگاهم م منتظر
 آنها خارج شود ...

 شده ؟ یز ی؟ چ یخوب الری: آ لیدن

... فک کنم تب دارم ... اره ... یعنی: من ...  شومیم رهیخ کندیبه او که مشکوک نگاهم م یدگدرمان با
 بده ....  یلیامم ... حالم خ

 دکتر  می: واقعا ؟! پس حاظر شو بر شودیچهره اش نگران م حالت

  می_ دکتر ؟ ا....اره بر

 ؟  یاماده ش یخوایلباسا ؟ نم نی: با ا دیگویشده م جیمن گ یکه معلوم است از رفتار ها یحال در

  میزودتر بر دی... با رمیمی: نه نه ... من دارم م میگویم تند

 .... ی_ با شه ول

 ...  ماندیدر دهانش م واریبه د یبلند برخورد در ورود یبا صدا حرفش

 بودم ... ی: دختر خوب  کنمیو زمزمه م فشارمیهم م یرا رو میپلکها
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 ” کککششششمممتتتتییییم“  

به عقب نگاه کنم به سمت آسانسور  نکهی.... بدون ا کشمیم ینیو ه پرمیداد بلندش از جا م یصدا با
از  دیآ یکه باصورت سرخ شده به سمتم م انیشا دنیاما با د دهمیرا فشار م دشیو تند کل رومیم

  رمیگیپناه م لیو پشت دن شومیاتاقک خارج م

 .... 

 

به  انی... شا زنمیچنگ م لیدن راهنیآورم و به پ یده ام را باال مز خی یدستها انیجلو آمدن شا با
 چه خبره ؟  نجایبگه ا  یکی...  ی: ه ردیگیرا م شیجلو لیکه دن چرخدیسمت من م

 پررو بپرس ... یدختره  نی: از ا کندیبه من اشاره م انیشا

  یز یکرم نر یخواستی... م ی: پررو خودت میگویبه جانب م حق

 : هه !  انیشا

 ؟یراه انداخت ویتو که اون مسخره باز ای ختمی: من کرم ر دهدیرا تکان م سرش

 تو خونه  ی: تو اول بدون در زدن اومد میگویم یساختگ تیمظلوم با

 سرم ... ریداشتم خ دی: با لگد که درو باز نکردم ... کل  زندیداد م انیشا

 ؟ ستیخونه ن یکس ی: مگه نگفت کندیم لیدن روبه

 خونه ! انینم ۹: به من گفته بودن تا ساعت  لیدن

 آنها *"  یبا فکر کردن به حرفها 

 شده ؟ ی: حاال مگه چ لیدن



 یکاغذ یشاهزادها

133 
 

و بهم  ارمیاتاق بردارم و برات ب یاز تو قاتتویپوشه تحق امیکه ب یشده ؟ تو به من گفت ی: چ انیشا
 هیوارد شدم  نکهیکنم که هم نکارویهم خواستمی... و من م ستیخونه ن یکه کس یگفت ویداد دیکل

من بدون  هبود ک یباق مشمیکرده بود سکتم دادو تازه دو قورت و ن یسرتق که هوس ترقه باز  یبچه 
 خونه  یاجازه اومدم تو

... 

 

 : و ؟ لیدن

 سوء تفاهم بود  هی...  گهید نی: هم میگویم عیسر

 که ناقصم  یگی؟ چرا نم نی: هم بنددینقش م شیلبها یمزخرفش دوباره رو یطانیش شخندین

 ؟  یکرد

 درآورد ؟ یمنحرف باز  یاول ک یگیچرا نم نمی: بب شوندیگرد م میچشمها

 .....  یداشت یکه چطور  یگینم لی: اوه ... من منحرفم ؟ چرا به دن زندیلبخند م مرموز

به باد   لیدن شیپ میذره ابرو رمیرا نگ شیاگر جلو یعنی نیبزند و ا یچه حرف خواهدیکه م دانمیم
 رودیم

 : تولدت مبارک ! زنمیداد م بایتقر یو با لبخند مسخره ا گردمیبرم لیبه سمت دن عیپس سر 

 ... رمیگیوقوع حادثه را م ینحو جلو نیبه ا و

 : اوه ....  ردیگیشکل م شیلبها یرو یو کم کم لبخند زندیچند بار پلک م لیدن

 باشه ... ادتیهنوز  کردمی... فکر نم ممنون

 بره ؟ ادمی شهی: مگه م کنمیرا حس م میشدن گونه ها خسر 

 مارمولک مظلوم نما ؟ یکه بحثو عوض کرد یبگ یخوای... نم ی: ه انیشا
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 دهیقرار قلب سرکشم را ناد یتند و ب یتپش ها کنمیم ی... سع رمیگیرا م لیتوجه به او دست دن یب
 منتظره ...  انیداخل ... دا می... : بر رمیبگ

 چونمیپیم ینجور یداره ا یکی شهی: هاه !.... باورم نم انیشا

 شد .... ینطور یا  یول میکن رتیو قرار بود که قافل گ میبود ختهیتولدت ر یبرنامه برا ی: کل من

 بوده ... نیترقه ا انی: پس جر خنددیم لیدن

 ؟ یایتو نم انی: شا کندیشده م رهیناباور به جلو خ یکه با چهره  انیبه شا ینگاه

 بهتره ...  نیجا نباش هیاندازد : فعال  یباال م یشانه ا لی... دن دهدینشان نم یواکنش انیشا

 ... شودیخانه م وارد

 ...! ی: ه میگویکه در همان حالت مانده م یانیبه شا رو

 «چخه ... برو خونتون »   دهمیکه دستم را تکان م کندیم نگاهم

 ... بندمینشسته م میلبها یکه رو یه امندان روزیو در را با لبخند پ میگویم

 

.......................................................... 

  

 قبل از روز اول کالج   شب

 

  لیدن یکه درباره  یطرف و افکار مختلف کیاز  نیارم یبرا یدر دلم خانه کرده ... دلتنگ یبیعج غم

  بتیفرشته و غ یهم ماجرا ییاورند و از سو یبه مغزم فشار م گریاز طرف د زنندیذهنم پرسه م در

 کرده  فیرا ضع میعصب ستمیبدجور س  ایکتوریو زیو شک بر انگ بیشدن عج بیمدتش و غ یطوالن
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 اندازم  یشده م رهیکه به سقف خ انیبه دا ینگاه

 «؟  یکنیفکر م یبه چ  »

 «اون  هیشب یز یچ هی ای...  ندهیبه آ»   کشدیم یآه

 «چرا ؟ » :  دهمیم هیتاج تخت تک به

 «؟  هیچ” چرا“منظورت از  _»  

 اورم یبه زبان م پرسمیرا که مدتهاست از خودم م یجواب یو سوال ب کنمیرا بازبانم تر م لبم

 «؟  یر یوقوعشو بگ یجلو یتونیکه نم یدونیکه م یوقت یکنیچرا بهش فکر م»  

 «خودمو براش آماده کنم...  خوامیم .... فقط رمیبگ ویزیچ یجلو ستیقرار ن_ » 

 : دیگو یبزنم م یحرف نکهیاز ا قبل

 «...  ادیکه در برابر سرنوشت ازم برم هیتنها کار نیچون ا دیچرا ؟ شا »

را که به دنبالش بودم گرفتم... ما آدم ها پر از  یجواب نکهیا یبرا دیندارم که بزنم .... شا یحرف گرید
... و سرنوشت ... تمام نقطه ضعف هامان را از بر است ... و ما ... اسباب  ی... پر از سست میضعف
تر دور انداخته  رید یبرااست که  نیا دیایکه از دستمان برم یکه تنها کار  میهست یرنگارنگ یها یباز 

  یهامان از همان اول در مراحل سخت باز  ی... بعض میاوریدوام ب فشیکث یها یفشار باز  ریشدن ، ز

 یها ی... تا آخر عمر در باز  میمورد عالقه اش هست یانگار عروسک ها گرید یو بعض میشویم دمتول
انقضامان نابود  خی... همه بعد از تمام شدن تار کندینم یو ... البته که فرق میبریمود شده به سر م

تکه چوب  چند انیدرم ای میدر تابوت طال کوب با گذشته هامان وداع کن ستی... مهم ن میشویم
و سهم ما هر چه هم که ثروتمند ” ...  ستیپوچ بودن زندگ” که مهم است یز ی... تنها چ دهیپوس
 از  ریفق ای میباش

 ؟”  چیه” باشد جز  تواندیبنا شده چه م چیه ی هیکه بر پا ییایدن

 : کندیسرو تهم را متوقف م یافکار ب انیدا یصدا



 یکاغذ یشاهزادها

136 
 

شد که به  ی... و ... چ میبد رشییتغ میتونیداره و ما م یبه ما بستگ یکه زندگ یگفتیم شهیتو هم »
 «؟  یکرد دایسرنوشت اعتقاد پ

که  یاحمق یشد ؟ خوب فکر کنم سرنوشت خودشو به بچه  یچ» :  کنمیم یبلندم باز  یناخن ها با
 «بسازه ثابت کرد...  خوادیاونطور که م ندشویآ تونهیم کردیفکر م

 «؟  یتونینم یباعث شده فکر کن یچ» :  انیدا

که امشب افتاد تنم  ی... با فکر به اتفاق میبه او بگو میو کابوسها ایکتوریراجع به و توانستمیم کاش
 «مرگ پدرم ... ازدواج...مادرم ...   »  :  میگویو تنها م دهمی... بغضم را فرو م لرزدیم

هم  دیلم نمانده ... شادر د یز یرا که جز نفرت از او چ یچقدر سخت است که مادر خطابش کنم کس 
 ... کنمیتنها وانمود م

... اگه سنگم که  یول امیبچه به نظر ب خوامینم نیاز دست دادن مادر بزرگ... بب» :  دهمیم ادامه
  یباش

 «...  شهیتموم م نیسنگ یلیبرات خ تیزندگ یگاها هیدست دادن تک از

 که نشون  یهست یز یتر از اون چ یتو قو»   :  ردیگیدر آغوشم م یو با مهربان شودیم زیخ مین

 یمعروف نیو دانشگاه به ا یهمه تالش کرد نی... ا یکه افتاد نباخت ی... تو با تموم اتفاقات الریآ یدیم
بهش مشکله ...  دنیدردم رس یب یآدما یبرا یکه حت یی... جا الریآ یاومد نجای... تو تا ا یقبول شد

» 

  فشارمشیو محکم در آغوشم م کنمیم بغض

 «تموم ماست ...  یکه آرزو نمتیبب یگاهیجا یکه تو ی... به روز  الریدارم آ مانیبهت ا» :  انیدا

 ....«نبودم  نجای... ا دیکنارم نبود نیاگه تو و آرم:»  میگویلرزان م یصدا با

 من همان  یآورد ... او برا یو لبخند بر لبانم م شودیم یفرشته در ذهنم تداع اسم

 .... گردندیخواه ، ناخواه  به دنبال آن م شانیکه تمام آدم ها در زندگ ستیدیام معجون
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 ...«  یالر یتو بدون ما بازم آ» :  انیدا

 

 جدا  انیاز دا لیمیاعالن ا ی... با صدا کنمیاشک را در چشمانم حس م جوشش

 کرده  وونمی... د نهیحتما آرم» :  میگویلرزان م یبا صدا رومیم زیکه به سمت م یو در حال شومیم

 «رو فرستاده ” ماه مدرسه  یباز آمد بو” آهنگ  نیبس ا از

 ...« ذارهیراحتت نم نجامیبشر ا نیا» :  دیگویبا خنده م انیدا

... با خواندن  کنمیباز م عیرا بدون توجه به فرستنده سر لیمی... ا کنمیو در لپتاب را باز م خندمیم
 .. شودیخشک م بوردیک یستم روو  د شودیخنده ام قطع م امیمتن کوتاه  پ

 «فرستاده ؟  یز یچ یشد پس ؟ عکس جن یوا چ:»   انیدا

 ... کنندیم دنیمهابا شروع به بار یرا گرفته بودم ب ختنشانیر یکه جلو ییاشکها

 .... رنگ شوق دارند .... دهندیبغض نم یبو گریکه د ییاشکها

  پردیکه از جا م زنمیم یغی... ذوق زده ج گردمیبرم انیو به سمت دا زنمیپلک م تند

.... 

 «  یکنی؟ چرا رم م وونهیچته د» :  انیدا

 

 «برگشت ... برگشت ... باالخره برگشت » :  میگویم تند

 «برگشت ؟  یک:»   دیگویم جیگ ی افهیق با

 که فکر کردم تنهام گذاشته ... تو بخواب من فعال  کار دارم ...  یکی:»   گردمیسمت لپتاب برم به

 ...« گذرهیسرت م یتو یچ فهممیهمه سال هنوز نم نیبعد ا» :  دیگویو کالفه م کشدیم یپوف
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 «شو  الشیخ یپس فقط ب  »

 « ریشب به خ »

 « ریشب توام به خ»  زنمیم لبخند

  شودیصفحه است قفل م یکه رو یامیپ یرو نگاهم

 ...«سالم پرنسس ... دلم برات تنگ شده »  فرشته

 :  کنمیم پیتا تند

 «؟  دمیکش یدوهفته چ نیا یمن تو یدونیدلت تنگ شده ؟ م»  

 «  خوامیمعذرت م» :  فرشته

 «افتاده ؟  یاتفاق» :  سمینویشک م با

 «نه   »   فرشته

 «؟  میاز هم پنهون نکن ویزیمگه قرار نشد که چ» :  رسدیم نیقیبه  شکم

 ... گذردیم قهیدق دو

 « کردمیکاش به حرفت گوش م:»  فرشته

 

 « ؟  هیمنظورت چ »

 

 « بازمیکه شروع کردم م یباز  نیا یکه تو یگفت:»   فرشته

 « کردمیکه فکر م یز یباختم پرنسس ... زودتر از اون چ» :   فرشته

 «؟  یکار کرد یچ »
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 «...  رمیبه جهنم بگ ویانتقال تونمیگفت که م... اونم  یانتقال یبهش گفتم ... برا:»  فرشته

 «که ازش اومدم  یگفت برگردم به همون خراب شده ا» :  فرشته

  گزمیرا م لبم

 « ؟  یکرد کاریتو چ »

 «عروسک خوب رفتار کردم ... برگشتم  هیمثل » :  فرشته

 

 «بگم   یچ دونمیمن ... واقعا نم  »

 

 « دادمیم تیبه حرفت اهم دیمنم که با نی... ا یبگ یز یچ ستین یاز ین» :  فرشته

 

 «ازت نبود ؟   یچند وقته خبر  نیواسه همون ا »

 

 «که ناراحتت کنم  خواستمیبودم و نم ختهی... به هم ر بایآره ... تقر» :  فرشته

 

 «خوندم ...  اماتویپ» :  فرشته

 

 «   درکش کنم  تونمینم کنمیکه روش فکر م یهرچ» :  فرشته

 

 «کرده  جمیگ شتری... فقط ب دی... اتفاقات جد نطوریمنم هم »
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 « هیبفهمم هدفش چ تونمینم:»   فرشته

 «؟  خوادیازت م یکه چ دهیچرا فقط بهت نشون نم» :  فرشته

 

 «  خوادیم یصبر کنم تا بفهمم چ دی... فک کنم با نجاستیمشکل هم »

 « که شده تمومش کنم  وهرطوریباز نیا دی... با یول ترسمی... م نمیبب یشتر یب یها ایرو دیبا »

 

 «؟!  یکار کن یچ یخوایرسوندن اون به خواستش باشه ... م یو اگه تموم کردنش به معنا»    فرشته

 .....«  هیبفهمم هدفش چ دیاول با »

 « و... اره ... چرا که نه ؟!  »

 « !  میطرف یبا چ میدونینم یفکر کن !  ما حت کمی»  فرشته

 ....  ایباشه  یطانیروح ش هیاون  نکهی؟ ا ستیواسم مهم ن یچیه گهیاگه بگم د هیا شهیکل »

 ...«ازشرش  خالص شم  خوامی...  فقط م یا گهیهرموجود د ایفرشته   هی

 

 «  رمیبگ یمیتصم تونمینم میدونیازش نم یز یکه هنوز چ یبگم ... وقت یچ دونمینم»  فرشته

 

 که کابوس  یاز روز  قایدق یعنی...  ستین ایرکتویاز و یاالن دو سه روزه که خبر  »

 «خفم کنه ...  خوادیم یز یچ هیکه حس کردم  ی... از اون روز  دمید
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 «شده ...  شتریدرد قلبت ب یگفت:»   فرشته

تر  یداره قو کنمیکه هست حسم یز یهرچ ایکتوریحرفم بچه گانه باشه اما ... و دیشا نیبب» :  فرشته
 هینفوذ به  دمیشا ای...  یکنیم یشتر یشده احساس درد ب شتریتو ب یچون نفوذش رو دی... شا شهیم
 «...  ادیتو فشار م یخاطر رو نیبراش سخت تر شده و به هم یلیدل

 ...  رمیگیلرز م شیفرض درست بودن حرفها با

 

 «چرا من ؟  یول »

 بهت بفهمونه مربوط به خودته ... فک کنم ...  خوادیکه م یز یاون چ دی... شا دونمینم» :  فرشته

 « یفهمیم نمیکنه ا دایادامه پ اهایرو اگه

 

 ... شودیم قیتزر میترس به تک تک سلولها حس

 «؟  ونهیراز بزرگ درم هی یپا یبگ یخوایم »

 

 ...« دایتر به نظر م یمنطق نیا کنمیحاال که بهش فکر م ینبود ول” راز ” آممم ... منظورم » :  فرشته

 

باورش کنم  ....  تونمیتصوره که خودمم نم یماورا یماجرا طور  نی؟ ا یزنیاز کدوم منطق حرف م »
 ...«که وجود نداره منطقه  یز یداستان مسخره تنها چ نیا یتو

 

 « میبفهم لشویدل دیکه اتفاق افتاده و با هیزیچ یمنطق ریغ ای ی! منطق یه» :  فرشته
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 و من دارم مثل احمقا  فتهیباشه که برام اتفاق م یحالت عصب هی نیا دیاصال شا  »

 «...  گردمیتوهم م هی لیدل دنبال

 

 یز یچ نیکه همچ میدونیو هردومون خوب م میدربارش حرف زد ی؟ ما کل یشد وونهید» :  فرشته
 ...«باشه  نایمثله ا یز یچ هی ای یتوهم ، اختالل عصب هیفقط  تونهینم

 

 نیداشتن راحت تر از ا یمسخره به نظر برسد اما اختالل عصب دیانکارش کنم ... شا توانستمیم کاش
  یآن وحشت داشته باش لیخودت هم از کشف دل یکه حت یدچار باش یتیاست که به وضع

 

 یادیکه قصد داره با نفوذ به من به هدفش برسه ز هیموجود هی ایکتوریموضوعم که و نیا یول   »
 «؟!   ادیبه نظر نم یلیتخ

 

  شودیصفحه ظاهر م یرو دیجد امیو باالخره پ گذردیم قهیدق پنج

 

 ... زندیم خیو دستانم  شودیخواندنش چشمانم گرد م با

 

 «؟  یدیترس»  :  فرشته

 

که تا به  ی... چقدر ترسناک است که کس شودیدر پوشاندنش دارم آشوب م یکه سع یقتیاز حق دلم
 ... شناسدیحد مرا م نیتا ا دهیحال مرا ند
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  شودیصفحه ظاهر م یرو یدیجد امیپ

 «؟  شناستیم نقدریترسناکه که ا»  :  فرشته

 حسم را  ی... انگشتان ب دهمیآب دهان تلخم را قورت م ی... به سخت بردیم نفسم

 آورم  یبه حرکت در م بوردیک یرو

 «  یکه فکرشو بکن یز یاز اون چ شتریب »

 از آن است که به آن فکر کنم ؟ کتریو نزد شناسدیکه مرا م ستی... نکند کس کنمیم شک

  امیپ یصدا دوباره

 جهینت نیکنم ... بعد از دو سال هنوز به ا یکه باهات باز  ستیو قرارم ن شناسمتینه نم» :  فرشته
 ؟ یدینرس

  دهمیم رونیب یتند و نامنظمم را به سخت یها نفس

 «؟   یهست یقعا ک....  تو وا شهیوقتا برام سوال م یگاه »

 «فرشته باشم  ؟!  هی...واقعا  دی... شا دونمینم» :  فرشته

 

 «  ترسمیواقعا م دارم»

 « دونمیم» :  فرشته

 نیا یدارم ... و تو یادیز یکه به شناخت آدما عالقه  میآدم عاد هی!... من فقط  الیخ یب» :  فرشته
 ...«خوبم  کمیکار 

 

 «  ستین یعاد زشیچ چیمن ه یاز تو ... زندگ نمیا ایکتوریاون از و »
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 بیعج یاهایرو نیکه ا میزیچ نیهمچ ایموجود ناشناخته  هی دیکه شا کنمیفکر م نیدارم به ا   »
 «...  انیسراغم م

 

فکر کن که من باورشون  نیباشن به ا بیعج فتهیکه برات م یاتفاقات نیهرچقدر که ا یول» :  فرشته
 ...«کردم 

 

 «ازش بترسم  ؟!   دیکه با هیزیچ نیو ا  »

 

...  ونهیداستان مرموز درم هی یمطمئنم که پا ایکتوریدرمورد و ی... ول یلیهرجور ما دونمینم» :  فرشته
 «...   یکه تو بهش مرتبط یداستان

 

 «نباشه   یگیکه م نطوریا دوارمیام  »

 

 «... فعال !     نطوریمنم هم» :  فرشته

 

 «فعال       »

 ..... بندمیو در لپتاب را م فشارمیرا م دیکل نیآخر

 

 

***...............................................................................................*** 
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   لسونیخاطرات اما و                              

 

نوشتنم بودن  لیاه آوردم امشب دلدفتر پن نیکه به خاطر نبود فرشته به ا ییتمام شب ها برعکس
 اوست ...

رد و بدل شد باعث شده  نمانیکه امشب ب ییاز برگشتنش خوشحالم که حد ندارد اما حرفها آنقدر
 ... رندیدر سرم شکل بگ یافکار ترسناک

 را بفهماند  یز یدارد با نفوذ به من چ یکه هست سع یفرد ایهر موجود  ایکتوریو دیگویکه او م یطور 

 هم هردومان ... دیمن است ... شا ایمربوط به خودش  ادیبه احتمال ز که

 لمیبه خاطر ف دیقابل درک است ... شا میبرا یادیداستان ز نیاست که ا نیا ترساندیکه مرا م یز یچ
 مدت تماشا کرده ام ...  نیاست که ا یوودیترسناک هال یها

به خاطرش خوشحال  دیبا دانمی... نم ستیسروته ن یب یاهایو رو ایکتوریاز و یروز است که خبر  چند
 نه .... ایباشم 

 شیباشد که نفوذ به من برا نیبه خاطر ا تواندیچند روزه اش م بتیغ نیا دیگویکه فرشته م یطور 
 ...چرا ؟! یسخت شده ... ول

به  یشتر یر بفشا فرشتهیبه گفته  ینطور یبرگردد ؟!  ا شتریب ییرویمدت با ن نیقرار است بعد از ا یعنی
 از قبل .... شتریب یلیمن وارد خواهد شد .... خ

 ..... ستیمشکل کرده چ شیکه نفوذ را برا یلیدل دانستمیم کاش

 ..... خواهدیاز من چه م دانستمیم کاش

 ؟.. ستی... چ دی... شا ای ستیاو ک دمیفهمیم کاش



 یکاغذ یشاهزادها

146 
 

آنچه در ذهنم بود را بازگو کرد که شوکه شدم ....  قی... امشب آنقدر دق زندیحرف م بیهم عج فرشته
دارد  یادیز یکه به شناخت آدم ها عالقه  ستیبه قول خودش شخص ایفرشته است  کیواقعا  ایاو 

 نیتا ا مرا توانندیهم نم انیو دا نیآرم یچون حت کنمیم نیاست واقعا مهارتش را تحس نطوریو اگر ا
 کنمیماجرا را بزرگ م نیدارم ا خودیحرف زده ام و ب عیضا یادیزهم من  دیکنند ... شا ینیب شیحد پ
... 

 جز قبول آن نداشته .... یکه از پدر مستبدش دوباره شکست خورده و راه گفتیم فرشته

 از آرامش ... یهم است ... پر از شکست ... خال هیمن و او شب یزندگ

 یزده ام ... البته استرس جانیه ییابتدا ی... مثل بچه ها شودیکالج شروع م یاز فردا کالسها یراست
 توانمیمتفاوت به من وارد شده را نم یطیو قرار گرفتن در مح دیجد یمالقات با آدم ها یکه برا
 ...  رمیبگ دهیناد

 

 بهتر از آنچه که در تصورم است باشد ... *   زیهمه چ دوارمی*   ام

 

................................................................ 

.............................. 

 

 

 

 

 ”مصرف  یپاشو انگل ب“  
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 میو سرجا شوندیبشقاب باز م یبه سرم چشمانم به اندازه  یو برخورد بالش بزرگ انیدا غیج یصدا با
  نمینشیم خیس

 ! شعوری: سکته کردم ب دهمیآب دهان تلخم را قورت م انیدا یعصب ی افهیق دنید با

 میزیتو سرمون بر یخاک هی... پاشو یدیکه ساعتو د یبزن دیبا ی: سکترو وقت  زندیداد م انیدا

عقربه کوچککه ساعت هفت را  دنیاندازم ... با د یبه ساعت م یو نگاه مالمیرا با دست م چشمانم
 ... پرمیو از جا م میگویم ینیوحشت زده ه دهدینشان م

 بشه .... تونهینم نیبالش بهتر از ا یتو یکنیمثله کبک کلتو م ی: بله وقت انیدا

 .... رومیم سیو به سمت سرو زنمیبه سرعت مالفه را کنار م شیتوجه به حرفها یب

  شومیخارج م سیبا عجله از سرو کشمیصورتم م یکه حوله را با شدت رو یدرحال

 یانیو خطاب به دا کنمیپرت م یآماده کرده ذوق زده حوله را به طرف میبرا انیکه دا ییلباسها دنید با
  انیدا ی: عشق خودم زنمیکه از اتاق خارج شده داد م

 

 ی... موها کنمیرا به تن م ستیرنگ یتنگ سورمه ا نیروشن و ج یتند لباسها را که شامل بلوز آب تند
طرف  کیسرم را به  یجلو یاز موها یقسمت  یدار آب نینگ فیظر ی رهیو با گ زنمیبلندم را شانه م

 ...  کنمیجمع م

 ی... کوله  رومیکنار م نهیآ یاز جلو میبه لبها یو با زدن رژ کمرنگ صورت زنمیکرم به صورتم م یکم
 ... شومیو از اتاق خارج م دارمیام را برم یمشک

 

.............................................. 
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داره   ویحکم گار نجایا نتیماش انی: دا نمزیم یسوت نگیداخل پارک ستمیس نیآخر ینهایماش دنید با
... 

 ؟ یگار  یگیم”   ویام دبل یب“ : تو به   زندیبه سرم م یا ضربه

 ؟  یانتقاد ندار  یچرا جنبه  ی: وحش دهمیرا ماساژ م سرم

شد  رید میحمل کرده ... گمشو بر نجایشلغمو تا ا یتو یگار  نی: فعال که هم دهدیتکان م یسر  انیدا
... 

 .... فتمیپشت سرش به راه م زانیآو یلبها با

........... 

 

شود ... خوب  دهیبه سمتمان کش یادیز یکه نگاه ها میشویوارد کالس شده  و باعث م انیدا همراه
از  خواهمیچون نم ستیرا شکر که استاد در کالس ن حیاست ... مس دنیرس رید یایهم از مزا نیا

 نظم شناخته شوم .... یب یدانشجو کیاول به عنوان  نیهم

 ...  نمینشیو پشت آن م رومیکه آخر کالس قرار دارد م یخال زیسمت م به

گرفته .... دانشجوها  یدر آن جا یو صندل زیم یحدود س نمیبیکه م یز یو با چ ستینسبتا بزرگ کالس
از عذب  یینشانه ها شودیاز آنها م یبعض یهستند و فقط در چهره  گریاکثرا درحال حرف زدن با همد

 ...  دیرا د

 

 ویی... فقط من حس کالس اول ابتدا گمیچرخانم  :  م یکه در کنارم جاگرفته م انیرا به سمت دا سرم
 دارم ؟

 

 یجوجه پولدارا نیاز ا یکی شهیم ی: به نظرت چطور  دیگویم دیاندازد و نا ام یباال م یشانه ا انیدا
 خوش رنگو تور کرد ؟
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 ! یگیم یتو چ گمیم ی: من چ چرخانمیرا درکاسه م چشمانم

  ادیبه نظر خوب م یکی: اون  کندیسرش را کج م انیدا

 ... رسمیدرشت سبز م یبلوند و چشمها یبا موها یو به پسر  رمیگیرا م انینگاه دا رد

 خوشگله ! یادی: واسه مردن ز دهمیمتفکر *"ا جلو م یحالت با

  یتر  نیسنگ ی: تو نظر ند زندیم میبه بازو یا ضربه

 ! یخوته مثله قصابا به بچه مردم زل زد ری: تقص نالمیم دهمیکه رد ضربه اش را ماساژ م یدرحال

حدودا پنجاه ساله در  یو مرد شودیکند در کالس باز م ادهیبدنم پ یرا رو شیضربات بعد نکهیاز ا قبل
است  لشیمشغول کار با موبا گرشیو با دست د کندیمارکش را حمل م فیدست ک کیکه با  یحال

بلند  ااست از ج اتیاضیاستاد ر ادی... همه به احترام مرد تازه وارد که به احتمال ز شودیوارد م
 .... شوندیم

 ...  نندیکه بنش خواهدیو از همه م زندیم ینیلبخند دلنش کندیرا خاموش م لشیهمانطور که موبا مرد

  چرخاندیو نگاهش را در کالس م ندینشیم زشیم پشت

  یاوقات خوش دوارمی.... ام اتتونیاضی: سالم ، من جانسون هستم ... استاد ر مرد

  میدر کنار هم داشته باش رو

 

***.............................................. 

 ... ردیگیمغز خسته ام را در آغوش م یاحساس تازگ یز ییمطبوع پا یتنفس هوا با

 نگذاشته و از طرف میبرا یروز اول رمق نیوقفه آن هم در هم یساعت کالس ب سه

 ... چدیپ یبه هم م یمعده ام از شدت گرسنگ گرید 

 ؟ یر یکجا م ی... دار  ی: ه زنمیجان لب م ی... ب کشدیدستم را م انیدا
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 شدن نجات بدم ... دهیملتو از بلع هی خوامی: م انیدا

 : ها ؟ میگویم یجیگ با

 همه جوون ناکام از  نیا شهیمنفجر م هوی...  اریبه مخت فشار ن ادی: تو ز انیدا

 االنم منو اون استاد  نی... تا هم دهی... سه ساعته خون به مغزت نرس رنیم ایدن

 ... هیشکرش باق یجا یلقمه نکرد هی خپلو

  خندمیم

 !“انگار خون آشامم  یگیم یجور  هی “

 ...  یشیر ماز اونام ترسناک ت یگرسنه باش ی: وقت انیدا

 دهانم بسته شود  شودیمعترض معده ام باعث م یجوابش را بدهم که صدا خواهمیم

 ... . دمی: باشه فهم دهدیتکان م یسر  انیدا

 ... رمیگیم کی: برات قهوه و ک دیگویکوتاه به بوفه م ینگاه با

 .... کنمیحس دور شدنش را تماشا م یو با چشمان ب دهمیتکان م یتفاوت سر  یب

که  یز یچ لیو شروع به تحل زندیگرمش را کنار م یسرم را برگردانم که ناگهان مغزم پتو خواهمیم
 ...  کندیام م دهیشن

 : قهوه ؟! میگویو بلند م شوندیگرد م چشمانم

 آن  یرو یکه به تازگ یمکتین یو از رو دهدیکرختم به سرعت واکنش نشان م بدن

  پردیگرفته م جا

 قهوه ؟ : اون گفت  کنمیم تکرار

 :  غرمیبا حرص م رمیگیکه حاال دور شده سرعت م انیکه به سمت دا همانطور
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 کشف کرد ... ویزهرمار نیکه ا یا قهیبه تو و اون عالف کج سل لعنت

 عیآن ما دنیکنم تا مجبور به نوش شتریسرعتم را ب رمیگیم میاست پس تصم ادیز انیام با دا فاصله
 نشوم ... زینفرت انگ اهیس

  زنمیم شیصدا شومیکه م کترینزد

 ........ ایدا “

 

راهم قرار گرفته و به دنبال آن سقوط هردومان به  یجلو یکه به طور ناگهان یبا برخورد به فرد حرفم
را در بر  میکه ستون مهره ها یو چشمانم از درد فتمیم نیزم ی... به پشت رو شودیقطع م نیزم یرو

 ...  شودیگرفته با شدت بسته م

 ... شودیخارج م  نشانیاز ب” آخ ”  هیشب یز یو چ رندیگیاز هم فاصله م میلبها

 دهید بیبا ستون کردن دست آس کنمیم یو سع کشمیم یقیدرک آنچه که اتفاق افتاده نفس عم یبرا
 که در آن قرار گرفته ام خارج شوم ... یتیام از موقع

 زیخ مین ی... *" و به سخت سوزدیاشته و ممحوطه خراش برد یمانیدستم بر اثر برخورد با کف س کف
 ... شومیم

....    گزمیدر بلند شدن دارد لبم را م یافتاده و سع نیزم یمتر آنطرف تر رو کیکه  یپسر  دنید با
 ! شودیبهتر نم نیهم از دسته گل روز اول  ... امروز از ا نیا

به او برسم از جا  نکهی... قبل از ا رومیو به سمت پسر که پشتش به من است م شومیبلند م میجا از
و  کنمیکامل به فنا رفته خودم را لعنت م یمارکش که به معنا یلباسها دنیبرخاسته و من با د

 . شودیم یچشمانم پر از حس شرمندگ

:  میگویام م دهیکه هنوز صورتش را ند یکه از شرم و بهت به لرزش درآمده خطاب به پسر  ییصدا با
 ....من .... واقعا  شر...شرمندم ... م دیب...ببخش

 ... زدیریبه هم م شتریاعصابم را ب نیزبانم از کنترلم خارج است و ا لکنت
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 ؟ نیشما ...  خوب... “

چهره  دنیو من با د گرددیکه سرش را با دست گرفته به سمتم برم یشخص مقتول در حال باالخره
تا در  کندیو تالش م ستدیا یقلبم از تپش م...  کنمیرا حس م ایدن یاش متوقف شدن تمام عقربه ها

 ام پنهان شود .... نهیاز س یگوشه ا

... پسر مقابلم هم با بهت نگاهم  کنمیاطرافم را از حالت اسلوموشن خارج م یایو دن زنمیپلک م ناباور
و  شودیم انیدارد نما یکه حاال رنگ خاکستر  شیا لهیاز خشم در چشمان ت یی... کم کم رگه ها کندیم

 : دیگویم یعصب

 ؟  نجاستیا یک نیبب واااو

 ... رومیکه متقابال عقب م داردیبه سمتم برم یقدم لنگان

 کردم ... داتیپ نیزم یرو گشتمی: تو آسمونا دنبالت م شودیکج م یلبش به پوزخند ی گوشه

 ؟ یاون بکوب نویشغلته که خودتو به ا ای یتو کال کور  نمی: بب داردیبرم یگر ید قدم

به وجود آمده شکه شده ام که مغزم قفل کرده و  تیبه هم دوخته شده ... آنقدر از موقع میلبها انگار
 را ندارد ... شیحرفها لیقدرت تحل

 ؟ یبه سالمت ی: الل شد شودیتر م قیام پوزخندش عم دهینگاه ترس دنید با

 ... به سرفه کردن کنمیو شروع م پردیم میکه درگلو دهمیدهانم را قورت م آب

 یبه چند سانت دنشی... با رس کندیرا دنبال م شیشدن قدمها کیفقط نزد میوچشمها دیآ یم جلوتر
 .... کندیو شروع به ِارور دادن م شودیم یکاور یام مغزم باالخره ر

... درد تمام  کنمیم دنیسرعت شروع به دو نیو با آخر دهمیخشک شده ام را تکان م یپاها
مشت شده به نظر  یتوسط آن دستها میبهتر از خورد شدن استخوانها نیاما ا ردیگیرا فرا م میسلولها

 ...  رسدیم

 بدوم ... عتریسر شودیو باعث م بنددیچشمانم نقش م یسرخ شده اش جلو صورت

........... 
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آن  دنیاندازم... با ند یبه اطراف م یو نفس نفس زنان نگاه کنمیساختمان دانشگاه توقف م پشت
 بود ؟  یچ گهید نی... ا حیمس ای:  کنمیو زمزمه م کشمیم یقینفس عم یبعص یچشمها

 یز ینشسته اند چ اطیکنار ح یها مکتین یکه رو یانیجز دانشجو یول کشمیسرک م واریکنار د از
 ... دهمیم هیتک واریو سرم را به د بندمیرا م میچشمها ی... با آسودگ نمیبینم

 

 ”؟  یگردیم یدنبال کس “

 

  ستادهیا میو به او که روبه رو شوندیحد باز م نیچشمانم تا آخر شیصدا دنیشن با

 ” ؟  هیزیچ یجن نیا”  گذردی... از فکرم م شوندیم رهیخ

 وارید نمیبب کردمی" من ؟ نه ! فقط داشتم ... داشتم نگاه م کنمیو به خودم اشاره م زنمیپلک م تند
 دانشگاه 

 نداشته باشه " ینکرده درز و شکاف ییخدا

 بود که گفتم ؟!!!!!! یچه چرت نیا

 ؟ " یدیرس میا جهی"  حاال به نت دهدیرا باال م شیها ابرو

  هینداره ... اوممم ... من برم بق ی" آره خدارو شکرمورد زنمیم یو لبخند مسخره ا دهمیتکان م سر

 چک کنم ؟!! " واراروید

 کشدمیو عقب م ردیگیام را از پشت م قهیاز کنارش بگذرم که  خواهمیو م دهمیتکان م شیبرا یدست
 ... 

 خواندن ...  لیبه انج کنمیوشروع م بندمیرا م میچشمها
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 عجله ؟  نی: کجا با ا دیگویم یلحن ترسناک با

 : گفتم که  خندمیم احمقانه

 مال من واجب تره  یکارت قابل درکه ول تی: اهم دیگویتمسخر م با

 یبه بوته ا لیکه کاش تبد کنمیآرزو م نمیبیگره شده اش را که م یو مشت ها یعصب یچشمها
  یدرخت

 ها ندارم  ییتوانا نیکه از ا فیح یشوم ول یز یچ

 ها ؟ یبود که کرد یاون چه غلت شعوریب ی: دختره  زندیفکر راه فرار هستم که داد م در

 نکردم که ! ی_ من ؟! من کار 

سر جاش . ها ؟ نظرت  ارهیحافظتو ب یکتک درست و حساب هی دی:  شا فشاردیام را در مشتش م قهی
 ؟ هیچ

  یبدجور باهام موافق دهیکه نشون م افتی: ق شودیم قتریپوزخندش عم ندیبیام را که م دهیترس نگاه

 یی: خودت باش ! مظلوم نما زنمیم بیو به خود نه کنمیام را به سرعت از حصار دستانش آزاد م قهی
 !  دهیجواب نم اروی نیا یجلو

: من فقط به جناب  برخورد کردم چرا جو گرفتت ؟ قتل  کنمینازک م یو پشت چشم ستمیا یم صاف
 .... یشیخودته که هر دفه مثله قارچ جلوم سبز م ریکه نکردم ! همش تقص

 

 تو کال  نمی: نه بابا ! پس زبونت سرجاشه !  بب دیگویو با تمسخر م زندیم یتکخند

 ؟ یخور کن زیچ ویکنیکه بهشون برررخوورررددد م ییکسا یدار  عادت

 

 ...  خورمیم یو من تکان زندیم داد
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کردمو تو  یخود مغرورالدولت بود ... من ازت عذرخواه ری: تقص زنمیو من هم داد م بازمیرا نم خودم
 ... یبارم کرد یکه تونست یبه جاش هر چ

 

خسارت بده ؟اصال به تو چه که از کجا قراره  یجونت بگبه بابا  یخوایم هیآورم : چ یرا در م شیادا
 راتو برو ... روی؟ تو خسارتتو بگ ارمیپول ب

 

 ؟ یکرد یسر لباس من خال یاونقدر حرست داد که اومد قتیحق دنیِا ؟ شن_“ 

 

 ؟  یخسارتشو بد یخواینکنه م هی: چ دیگویجوابش را بدهم م نکهیاز ا قبل

 

 یداشت اقتشویکه ل ویزیندارم ... چرا خسارت چ یقصد نیهمچ ری: خ زنمیم یخودش پوزخند مثل
 بدم ؟ 

 

غذام  یکه تو ییتو اااققتتتیپس ل یبگ شهی؟ خانوم  م اقتی: هاه ! ... ل کندیرا گرد م شیچشمها
 ؟ سیاالن کشون کشون ببرمت اداره پل نی؟ چطوره هم هیچ یختیدارو ر

 

در  دمی؟ شا هیصورتت چ یچن تا مشت محکم تو یره نظرت دربا  نمی....  بب ای”  دیگویم متفکر
 زشتت ؟  یآوردن چشما

 

 بکنه ....!  ینداشتنشون فرق ایداشتن  ی: گرچه فکر نکنم واسه تو که کور  کندیلبش را کج م ی گوشه
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 ؟ با صورت  یدید نهیا یزشت ... خودتو تو یگیمن م یکه به چشما یی:  کور تو زنمیپلک م ناباور

 ! یعقب مونده ا مونیم هی هیبدفرمت درست شب کلیو ه زشت

 

 _ من ؟!!!!

بشنون  نویدانشگاه ا یاگه دخترا یدونیعقب مونده ام  ؟ م مونیم هی: من شب کندیخودش اشاره م به
 .... رنیمیمن برام م یاشاره  هیدانشگان با  نیا یکه تو ییدخترا ی؟ همه  ارنیسرت م ییچه بال

 

 کردمیافتادم... فکر م ریگ ییدایپد دیند نیهمچ نیمن که ب چارهی: پس ب چرخانمیرا م میچشمها
 حرفا باشن ...  نیتر از ا ریچشم و دل س نجایا یدخترا

 

امثال تو پلکم  یمن برا یول رنیمثله تو بم یکج اخالق یبرا هیبق دیشا نی: بب کنمینگاهش م ریتحق با
 شازده ... زنمینم

 

پسرام بهت  دونمیم دیاخالقت بع نی؟  با ا یتو جزو دخترا حساب کرد: نکنه خود دیگویتمسخر م با
 بدن !  تیافتخار عضو

  دهیعمق فاجعرو نشون م یکه تو عضوشون نی_ هم

 _ حداقل من نقص عضو ندارم 

  یچشم ندار  نکهیکور ! ا گهیم یبه ک یک نی: بب فشارمیهم م یرا رو می... دندانها رمیگیاش را م کهیت

 مشکل خودته  ینیبب تویجزاب نهمهیا
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 ؟  ی؟ ناراحت شد هیچ“ :  خنددیم

 

 .... رسدیآورد آنقدر که فاصله مان به زور به چند سانت م یم کیرا نزد سرش

شب  هی ی... برا یول ستنین لمیاستا یسرتق و لوس تو ی: گرچه دخترا دیگویم میبه چشم ها رهیخ
 ...  دونمیم نکهیکنم ... با ا یبرناممو برات خال تونمیم

 ” مثله تو ارزششو  ندارن  ییاحمقا” :  زندیرا کنار م میاز موها یدستش تره ا با

 

و چشمانم پر  لرزندیاز خشم م می... لبها کنمیهجوم خون را به سرم حس م شیحرفها دنیشن با
 ...  شوندیم

 آورم  یآورم و با شدت برگونه اش فرود م یرا باال م دستم

  دوزمیکج شده م یلیرا به صورتش که به خاطر شدت ساز نفرتم  زیلبر نگاه

 ”  ارین فتی*" مثل خودته رو به زبون کث اقتیکه ل ییحرفها “

 ...  کندیصورتم م بیو نگاه سرخش را نص گرداندیرا به سمتم برم سرش

 ؟ ... یکرد ی: چه غلط غردیم شیدندانها نیب از

 یکه قرار است رو یلی...س شومیم رهیآورد و من بدون پلک زدن به چشمانش خ یرا باال م دستش
 دردناکتر بود .... میبرا یلیاز صدها س دمیکه شن یچون  حرف ستیمهم ن میبرا دیگونه ام فرود آ

 

 ” چه خبره ؟  نجایا “
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 ... میریگینگاه نفرت بارمان را از هم م دیآ یکه به طرفمان م یمرد یصدا دنیشن با

 ... کشدیکه دورمان جمع شده سرم سوت م یتیجمع دنیو با د گردمیسمت صدا برم به

 

 “  نیایدنبالم ب  ”

 

 ...      فتمیبه دنبال مرد راه م میو قبل از پسر روبه رو کشمیم یآه

 

****  .................................... 

 

 

 شهرت و قدمت مثل بچه  نیبا ا یدانشگاه یواقعا خجالت آوره ... دانشجوها   “

 ”و جنجال به پا کردن ....  دنیپر گهیبه همد ییابتدا یدوره  یها

 

 ”با شما دوتام !  ”

 

  وارید یرو کیکالس یو رو کردن تابلو ها ریدست از ز زیمرد پشت م ادیفر یصدا با

 ...  دهمیبه او م یو نگاهم را با کالفگ کشمیآنها م یرو یگذار  متیق و

  زیفقط پشت م نجایاضافه اش معلوم است که کارش ا یها یدرشت و چرب کلیه از

 نظم است ...  یب یکردن سر دانشجوها دادیو داد و ب نشستن
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 ”؟  نیراه انداخت یمعرکه ا نیهمچ یروز اول یبا چه فکر   “

 

 از جا بپرم  شودیو باعث م کوبدیم زیرا محکم به م دستش

 

 همه سال نیبعد ا ذارمی... من نم نیگرفت یباباتون عوض یبا خونه  نجارویا “

 .”تازه وارد لکه دار بشه  یچند تا دانشجو یاحمقانه  یدانشگاه با رفتارا نیا شهرت

 

 

  دهیپوش یرنگ یکه کت و شلوار طوس یانسالیو مرد م خوردیبه در م یا تقه

 ...  شودیم وارد

 کارلوس ؟ یشده آقا یز ی: چ شودیبلند م شیاز جا زیپشت م مرد

  ری: خ دیگویو م گذاردیم زیم یکه در دست دارد را رو یدو پرونده ا انسالیم مرد

 براتون جالب  دیدردسرسازمونو براتون آوردم ... مطالعش با یدانشجوها یپرونده ها ،

 ...  باشه

 ال !اومده جک  ... پس ... فع شیبرام پ ی: من کار  دهدیتکان م زیمرد پشت م یبرا یسر 

 ... رودیم رونیب زیو از اتاق نفرت انگ دیگویم

 

 را زیم یرو یهمکارش چشمانش را فرا گرفته  پرونده ها یحرفها دنیکه بعد از شن ییبا کنجکاو مرد
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 ... شودیدوم چشمانش پر از بهت م ی..... به محض باز کردن پرونده  زندیورق م 

 

 ؟  نیرادمهر ؟  شما پسر جناب رادمهر انی: را دیگویم میبه پسر کنار رو

 

 و یناراض دهیکه شن یز ی... انگار از چ نمیبیپسر را م یو بسته شدن چشمها کنمیرا کج م سرم

 است  کالفه

 

 ؟  هیک گهی: رادمهر ... رادمهر ... رادمهر د کنمیلب تکرار م ریز

 

 «؟  شنیم یاگه پدرتون بفهمن چقدر عصبان نیدونیچرا ؟ م گهیشما د  »

 

 ؟  ستیزده ام آدم مهم یلیکه امروز به او س یپدر پسر  یعنیشده ام ...  جیگ

 ... گور خودم را کنده ام ؟!  یعنیدرست باشد  نیاگر ا و

 حلقه زده و مدام  میکه اشک در چشمها یصحنه که در حال نیفکر کردن به ا با

  شومیجناب آممم .... آها ... رادمهر به زندان منتقل م یها گاردیتوسط باد کنمیم التماس

  یراه راه زندان و با خوردن سوپها یعمرم را در لباسها یمانه  یباق یسالها و

 از سلولها از فرط  یکی یو سر انجام  گوشه  گذرانمیبد اخالق آنجا م آشپز

 ...  ردیگیقلبم درد م دهمیجان م یگرسنگ
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 مزخرف تموم  نقدریا میزندگ کردمی: فکر نم کنمیمه مو زمز کشمیم یسوزناک آه

  هیبه خاطر  دیخفن مرد ... اونوقت من با یلیخ تیبا اون همه جنا تلری.... ه شه

 ...  رمیخفت بم یتو یلیس

 

 ”با شمام خانوم  !  “

 

   کنمیم میمرد روبه رو یو پژمرده ام را حواله  دینا ام نگاه

 

  نیهمچ نیدار ینطور یو اونوقت ا نیشد هیرتبه ها بورس نیاز برتر یکیبه عنوان  »

 «؟   نیکنیبا دست خودتون نابود م ویتیموقع

 

 «؟   دیکنیبلند م هیبق یدست رو یبا چه حق »

 

 زدن بهشون دادم ...  شونیکه ا وی... : من فقط جواب حرف شودیم ی... دارد در حقم نامرد کنمیم اخم

 ؟  نیندازیگردن من م ویهمه چ نیدار چرا

 

  یو حرف نیگیزبونتونم درازه ؟ اگه راس م نیکرد ی: خرابکار  زندیو داد م کندیهم متقابال اخم م مرد

 ؟ یمعرکه راه بنداز  نکهینه ا یر یبگ دشیناد یتونستیشما زدن م به
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آقا چه حرف  نیا نیدونی: من ؟ من معرکه راه انداختم ؟ شما که نم کنمیبه خودم اشاره م متعجب
  یزشت

 ؟  مگه ... نیکنیم یداور  ینطور یا نیزده چرا دار بهم

  گذاردیپسر حرفم را نصفه م یخسته  یصدا

 ” امضا کنم ؟  دیکجا رو با “

 ... کشدیرا به سمت خود م شیروبه رو یو برگه  رودیمرد م زیو به سمت م دیگویم انیرا

 .... دهدیبرگه آن را به طرف مرد هل م ریز ییو با زدن امضا داردیبرم زیم یاز رو یخودکار 

 

 ” برم ؟  تونمیم “

 

 تند از یتکان بخورد با قدمها دییتا یشده به نشانه  رهیکه بهت زده به او خ یسر مرد نکهیاز ا قبل

 ...  شودیاتاق خارج م 

 

 ز تق حاصل ا ی... صدا کنمیدنبال م شوندیبعد محو م یرا که لحظه ا عشیسر یدهان باز قدمها با

 ... شودیاتاق اکو م یدر فضا قیبار در ان دقا نیدوم یشدن در برا بسته

 

  نجایرفت ؟ اونوقت تو ا چوندیچه راحت پ یدی... د الری* خاک تو سرت کنن آ

 اعصاب  یب یقاض نی! گمشو برو تا ا یزنیکچل چونه م یکیخ نیبا ا یدار  یواستاد

 اتهاماتو نچسبونده بهت ...*  ی همه
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 ... ابمیجو خفقان اور نجات  نیاز ا دیمانند او رفتار کنم تا شا کنمیم یو سع زنمیم یبیخود نه به

در ثابت نگه  یکه سع یدردناک یو با قدم ها دهمیاز او خود را کالفه جلوه م دیهم به تقل من
 داشتنشان 

 امضا کنم ؟  دی: کجارو با رومیجلو م دارم

 و با امضا  دارمیرها شده را برم زیم یرو انیکه توسط را یبزند خودکار  یحرف نکهیاز ا قبل

 ...                 رومیحک شده عقب م”  تعهد نامه ” آن با فونت درشت عبارت  یکه رو یبرگه ا کردن

 

 ....”  یتکرار نشه آقا گهید دمیمن قول م “

 ” النتر  یآقا”  دهمیادامه م زیم یرو یبه تابلو ینگاه با

 

 : اجازه هست ؟  میگویه در ماشاره ب با

 

 و از آن فشارمیدر م یفلز  ی رهیدستگ یدستم را رو یمصنوع یو  من با زدن لبخند دهدیتکان م یسر 

 ... شومیآزار دهنده خارج م یفضا 

 

.................................................................................................*** 

 

 

را ندارم پس بعد از خارج  هیبق یو پچ پچ ها نیسنگ یسرکالس رفتن و تحمل نگاه ها ی لهحوص
 شدن 
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 کنمیچمن ها دراز بکشم چون حس م یتا رو رومیدانشگاه م یپشت اطیدفتر حراست به سمت ح از
 تمام 

 که در حال کمرنگ شدن است کرخت شده ...  یاز شدت ضعف و درد بدنم

...  شودیلبانمخارج م نینفس حبس شده ام از ب اطیح دنید یو با خال کاودیاطراف را م چشمانم
 سالنه 

رنگ تازه اش به مشام  یکه بو یمکتیو پشت ن رسانمیشده م یخودم را به بخش چمن کار  سالنه
 رسدیم

 ...  کشمیدراز م 

 صبر کنم ...  انیاست که تا آمدن دا نیبکنم ا توانمیکه م یتنها کار  یعنی نیدر کالس مانده و ا فمیک

 

 چطور قرار خود نکهیو ا ندهیبا فکر کردن به آ کنمیم یو سع کشمیسرد م یچمن ها یدستم را رو کف

 کار با نقش بستن دو چشم  نیا یکنم ذهنم را از اتفاقات امروز منحرف کنم ... ول کینزد لیرا به دن 

 ؟ اصال او  کنمی... من چرا دارم به او فکر م کشمیم ی... پوف شودیدر سرم منحل م یا لهیت یعصب

؟ آه ... هرچه که بود آن مرد  ادیپدرش چه بود ؟ مهراد ؟ مهر لیشد ؟ فام شیدایاز کجا پ کبارهی
 بدخلق

 رنگ عوض کرد ...  دنشیبا فهم 

 

 

 باشد ؟  تواندیپسر که م نیا یعنی
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و خطاب به  فشارمیهم م یرا رو میشده دندانها دهیاز افکارم که به سمت آن پسر پررو کش کالفه
 یکالغ

 ؟! هیک افهیبدق ی: اصال به من چه که اون عوض میگویم ضینشسته باغ وارید یکه رو 

  رمیگیکه انگشت اشاره ام را به سمتش م کندیبه من سرش را کج م رهیخ کالغ

 لقمت نکردم ...  هی: برو گمشو تا 

 

 ! یخودت وونمیاندازم : د یرا باال م میابرو

 

 .... برو رد کارت  شتهی: پ دهمیرا تکان م دستم

 

 و  بیعج یها یر یخود درگ نیچون با وجود ا ستین یحوال نیدر ا یکه کس کنمیرا شکر م حیمس

  دادمیم لیادامه تحص  یفاراب مارستانیدر ت دیکالج با یکرده ام قطعا به جا دایکه پ یدیجد

 اما  دهمیچمن ها فاصله م یاز رو یو به قصد نشستن سرم راکم شنومیرا م ییپا فیضع یصدا

 با ضعف چشمانم را ببندم ... شودیو باعث م دهدیامانم نم جهیسرگ

 

 _  بابا من واقعا متاسفم ...

 

 را باز کنم  میچشمها یکه با کنجکاو شودیباعث م شودیم مکتین کیکه نزد یفرد یصدا دنیشن 
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 وده نب یمهم زی_  من که گفتم چ

 

 یلختش چنگ زده ... برا یدر موها یکه با کالفگ ندینشیم یپسر  یو نگاهم رو زنمیم یغلت
 شناختنش

 به فکر کردن ندارم ...  یاز ین

  دشیاز د یاز هر حادثه ا یر یجلوگ یبرا رمیگیم میافتاد تصم نمانیکه ب یاتفاقات  یاور  ادی با

 ...  رومیم مکتین ریو به ز دهمیم یشوم ... به خود تکان محو

 که تکرار نشه .. دمی_ نه ! من قول م

 ... الو ؟ .. الو ؟ ... کنمی_ بابا خواهش م

 به یز یبرخورد چ یبا صدا یرفته باشد ول دیشا کنمیکه شک م یطور  شودیسکوت برقرار م  هیثان چند

 ... شوندیگرد م میروبه رو چشمها وارید 

 _ لعنت بهت !

 

 مرا تنها  تیحجم از عصبان نی... اگر با ا شومیدر خودم جمع م شتریو ب دهمیدهانم را قورت م اب

 چالم  یکند و بعد هم گوشه ا یرا خال شیکه تمام دق و دل زندیمطمئنن انقدر کتکم م ندیجان بب یب و

 تا از شرم راحت شود ...   کندیم

 نجایکه ا دهی... حتما فهم کنمینگاه م واریها  به د یمثل سکته ا شیشدن قدمها کینزد یصدا با
 هستم و 

 ... اوردیدخلم را ب خواهدیم

 ... شوندیمتوقف م مکتین یشده و بعد جلو کترینزد شیقدمها
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حرکت  یدوباره ب مکتین یکنم که با نشستنش رو میخودم را تسل خواهمیو م دهیکش یدلم اه در
  شومیم

 ... کشمیم یاسودگ یاز رو یصدا نفس یب و

 ؟ یتا ک یبرود ول نجایصبر کنم تا از ا دیحاال فقط با   

 یچقدر گرسنه هستم اختصاص بدهم تا صدا نکهیاز ا ریغ یگر ید زیتا فکرم را به چ کنمیم یسع
 شکمم

 مسبب مرگم نشود ... 

  شیدایخودپسند از کجا پ یعجوبه  نیو چه شد ! اخر ا کردمیهم از روز اول دانشگاه ! چه فکر م نیا

 برخورد کنم ؟ ان هم دوبار ! یپسر از خودراض نیکشور با ا نیهمه ادم در ا نیا نیاز ب دی؟ چرا با شد

 شده ام ؟   یدست و پا چلفت نقدریچرا ا اخر

 از امروز  یز یاز اتفاقات امروز با خبر شود ... اگر چ لیکه دن یو خجالت اور است وقت عیضا چقدر

 نکند ... یکه دهن لق میهم بگو انیبه دا دی... با زنمیشک خودم را دار م یب بفهمد

 دردسر ساز  یدختره  کشمتی_ م

 شود .. منظورش من که نبودم ؟ ینعلبک یاندازه  میکه چشم ها شودیو باعث م غردیخشم م با

 هستم که  تیوضع نیخالص شدن از ا یبرا یفکر راه در

  ی... مردمکها ستدیا یبم از حرکت مو قل شودیدستم نفسم قطع م ریز یز یحس وول خوردن  چ با

از  دیو دستم را با ترس و ترد دهمیبه سمت دست خشک شده ام سوق م یشده ام را به سخت فلج
  یرو

بدقواره  یسوخته  اهیس یوالی... برداشتن دستم همانا و چشم در چشم شدنم با ه کنمیبلند م نیزم
 همانا 
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.... 

 نیسرم کم یکه باال  یلی... نه کشته شدنم توسط عزرائ ستیمهم ن میبرا زیچ چیه گریلحظه د نیا در

 سنگ قبرم حک شود ... یکه قرار است به عنوان علت مرگ رو یز یثمرم و چ یب یو نه زندگ کرده

  زنمیم غیو با تمام توان ج کنمیدهان خشک شده ام را تا اخر باز م فقط

ام که توان  دهی... انقدر ترس پردیانطرفتر موچند متر  شودیبلند م مکتین یبا ترس از رو انیرا
  دنیخند

 که من کردم به حتم سکته کرد ...  یکار  نیتنهاست و با ا کردیتا االن فکر م چارهی... ب ندارم

  یگر ید غیکه ج دیا یو به سرعت به سمتم م دهدیم شیبه شاخکها یتکان زینفرت انگ موجود

 ی افهیتوجه به ق یامده و ب رونیب مکتین ریکه بدنم جوابگوست از ز یسرعت نیو با اخر کشمیم

 اطیخشک شده  به سمت ح شیروبه رو یبه صحنه  رهیکه دومتر انطرفتر خ یپسر  یزده  بهت
  یاصل

 .... دومیم

 

................................................................... 

 

  یکاغذ وانیل کندینگاه نگرانش را حواله ام م یهر از چندگاه یرانندگ نیکه در ح یانیتوجه به دا یب

 ...  کشمیو بخار گرمش را نفس م برمیصورتم م کیقهوه را نزد یمحتو

 بار اه  نیده هزارم یبرا شوندیو باعث م بندندیبار در ذهنم نقش م نیهزارم یامروز برا اتفاقات

 بکشم .... یسوزناک

 "  وجود داشت  میخود را بر فنا ده یزندگ یبا عنوان  " چگونه لحظه لحظه  یاگر مسابقه ا مطمئنن



 یکاغذ یشاهزادها

169 
 

 اول بودم .... گاهیجا قیال من

 اند کاسه ام سوراخ بوده ! دادهیکه سهمم را از نعمت " شانس " م  یکنم وقت فکر

  کنمیام*" ... ارام زمزمه م دهیاورم و انگشتان کش یم نییرا پا وانیل

 دتو بو ری_ همش تقص

 ... شودیم شتریذره ذره ب یکاغذ وانیل یو فشار انگشتانم رو ردیگیشکل م  میابروها نیب یظیغل اخم

 مصرف حال به هم زن  یتو بود ب ری: همش تقص غرمیشده ام م دیکل یدندانها نیب از

 جادیا وانیل اتیدر سطح محتو یکوچک یکه موجها شودیو باعث م لرزدیاز شدت حرس م دستانم
 شود 

  کنمیرا حس م انیمتعجب دا نگاه

 ؟ الریا یزنیحرف م یدار  ی: با ک انیدا

 و کنمیدست ازادم را دراز م رمینگاه پر از حرصم را از قهوه بگ نکهیو بدون ا انیتوجه به دا یب

 ...  دهمیم نییرا پا نیماش ی شهیدر ش یرو دیفشردن کل با

  کنمیپرتش م رونیاز پنجره به ب عیحرکت سر کیقهوه  را  باال اورده و با  وانیل

 ... دهمیرا دوباره باال م نیماش ی شهیو ش زنمیم یپوزخند

 

 شده ام ... وانهیکرده که د دایپ نیقی... انگار  پرسدینم یز یچ  انیدا

  گذردیراه در سکوت م ی هیبق

و  کنمیم انیرو به دا نیو توقف ماش لیدن یخانه  یو سنگ نما کیشدن ساختمان ش انینما با
  شیصدا

 ... زنمیم



 یکاغذ یشاهزادها

170 
 

 امروز نگو  یدرباره  یز یچ لی_ به دن میگویو ارام م کشمیم یقینفس عم نمیبیمنتظرش را که م نگاه

 

 بسته ام باز انیرا که به اصراردا یمنیاو باشم کمربند ا یاز سو یمنتظر جواب نکهیو بدون ا میگویم

 ... شومیم ادهیپ نیو با باز کردن در از ماش کنمیم 

 

………………………………………….. 

 

  لسونیخاطرات اما و                                             

 

 افزود  میزندگ یروزها نیمزخرفتر ستیکه افتاد ان را به ل یروز اول دانشگاه بود و اتفاقات امروز

 احمق به  یموجود دوپا کیخودم داشتم توسط  یبرا ییروز طال نیکه از ا ییایتصورات رو تمام

 رفت !  باد

 ! شودیبه دفتر باز م شیباشم که روز اول دانشگاه پا ییدانشجو نیو اخر نیکنم اول فکر

 دختردردسر  کیبکنند ...  یدرموردم چه فکر  هیبق ستیکه امروز به اب دادم معلوم ن یدسته گل نیا با

 ...  کندیدعوا درد م یاغتشاشگر که سرش برا سازو

 ! یخفت عجب

  یرا با نگاه کوتاه نیباشد ... ا یمهم یاز خانواده  دیرسیه امروز با او دعوا کردم به نظر مک یپسر 

 موضوع مهر  نیهم بر ا دمیکه در دفتر شن ییداد ... البته حرفها صیتشخ شدیسرو وضعش م به

 ؟  ستیاو ک یعنی یزد ول دییتا
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 تا حد امکان از منابع  دیاز اخراج شدنم با یر یجلوگ یچون برا ستیمهم ن میکه هست برا یکس هر

 انهاست  ستیکه معلوم است او در صدر ل یکنم و جور  یدور  دردسر

 گردش  یرا هم درباره  لیدن یکلمه از حرفها کی یانقدر در خودم فرو رفته بودم که حت امشب

 . دمیهفته نشن اخر

  انیدمغ من متعجب بود و چند بار از دا ی افهیق دنیاز د لینگفت ... دن لیاز امروز به دن یز یچ انیدا

 از جواب دادن طفره رفت ...  یبه نحو انیدا یول دیعلت حالم پرس ی درباره

 

 

 

 دردسرها از دنبال کردنم دست بردارند  دوارمیام

 

............................................................................. 

 

 رفت ! میبدبخت شد ی_  پاشو خرس قطب

 شوندیحد باز م نیتا اخر میبه صورتم چشمها یو به دنبال ان برخورد بالش بزرگ انیدا غیج یصدا با
 و 

  پرمیم میشدت از جا با

 شده ؟ ساعت چنده ؟  ی_ ها ؟ چ

 ... میکالسو از دست داد هیاالنم  نی_ ساعت هشته ابله خوش خواب ! زودباش اماده شو هم
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دست و صورتم و مسواک  ی مهیو بعد از شستن نصفه و ن رومیم سیه سمت سروسرعت نور ب با
 زدن 

  شومیخارج م سیبه دست از سرو حوله

 رنگ و  یبه سمت کمد رفته و بلوز گرم گلبه عیو سر شودیدر اتاق استرسم چند برابر م انیدا دنیند با

 سرم  یرا با کش باال میو موها پوشمی... تند تند لباسها را م کشمیم رونیرا ازان ب یدیسف شلوارکتان

  شومیاز اتاق خارج م دمیکتان سف فیو با برداشتن ک کشمیم میلبها یرا رو ی... رژ لب کالباس بندمیم

نشسته  زیکه با ارامش پشت م یدر حال دنشیو با د چرخانمیدر اطراف م انی... نگاهم را به دنبال  دا
 و 

 شد ! رید گهی: پاشو د زنمیداد م خوردیم صبحانه

 ؟  یشال و کاله کرد  یبر  یخوای: کجا م کندیتعجب نگاهم م با

 دانشگ.... یبر  یخوایتو ؟ مگه نم ی: خوب میگویحرص م با

و اخم  شوندیم کیذره ذره به هم نزد می... ابروها کنمیم تیموقع لیو شروع به تحل زنمیم پلک
  یظیغل

  ردیگیشکل م نشانیب

  اااانننیداااا کشمتی: م زنمیم داد

  گذاردیو پا به فرار م شودیبلند م زیکه از پشت م رومیسمتش م به

  کندیو خودش را به داخل اتاق پرت م کندیرا باز م لیکه در اتاق دن دومیدنبالش به سمت راهرو م به

..... 

 که لیو به طرف دن شودیم الیخ یکه ب  رسانمیدر راببندد خودم را به در م نکهیاز ا قبل

  ردیگیو پشتش پناه م رودیمطالعه است م مشغول
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 شده ؟ ی: چ دیگویشده م رهیکه با ورود ما به اتاق دست از مطالعه برداشته و با تعجب به ما خ لیدن

چنگ زده  لیپناه به لباس دن یب یکه مثل بچه گربه ها انیبه خون نشسته به سمت دا یچشمها با
  رومیم

 من :  اون مارمولک مظلوم نمارو بده به 

 ؟  نهی: منظورت ا کندیاشاره م انیبه دا لیدن

  یار یکه پسش ن ی:  به شرط دیگویکه با خنده  م دهمیتکان م سر

  شودیهمراه م لیکه با اخ پر درد دن ردیگیم لیدن یاز بازو یشگونین انیدا

 ؟ رتیغ یب کهیمرت یکنیمرغ معامله م ی: مگه دار  انیدا

 لحظه جو گرفتم  هی دی:  ببخش لیدن

 دستش به ناموس من بخوره  یکس نمی:  نب دیگویم یو با لحن الت کندیم یبه من اخم بانمک رو

از  انیلباس دا ختیبدر ی قهی دنیو با کش شومیم کینزد لی... به دن دهمیرا تاب م میچشمها
 پناهگاهش 

  کنمیم خارجش

 ؟ ینیزم بیبود س نیهم تی: ته جان فشان زندیم غیج انیدا

  گهیروز د هیشدن ندارم ... باشه واسه  یرتیاندازد : جون تو حال غ یباال م یشانه ا الیخ یب لیدن

 ؟ یدیترس ینطور یکه ا هی: حاال جرمت چ لیدن

  شیاز خواب زمستون یکردن خرس قطب داری: ب انیدا

  شودیهمراه م لیبلند دن یکه با خنده  زنمیم انیبه دا یگردن پس

 شاخشه  ی... اعدام رو نهیسنگ یلی: جرمت خ لیدن

 داداش  ؟ گنی: اخه به تو هم م انیدا
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  کشمیرا م انیدا ی قهی

  یزر زد ی:  وقت مالقات تمومه . بسه هرچ من

 : من هنوز جوونم ... من هنوز  دیگو یم هیبا حالت گر  کنمیرا از در خارج م انیکه دا همانطور

 ! میکنم ... گوش ستیسربه ن وترموینتونستم هارد کامپشکار کنم ...من هنوز  یجوجه رنگ نتونستم

 ... نیباهام دفن کن موی! گوش میگوش یوا

 تور کردن  ی هینامحسوسش به قض یدومش و اشاره  یجمله  دنیو من با شن زندیبلند زار م بلند

  رمیخنده ام را بگ یجلو توانمیپسر نم دوست

  ستیمجاز ن تیبودن جرمت وص نی: متاسفم ... به علت سنگ میگویم یجد یلیخ

 کنمیحس م ینشسته به خوب می... نگاه گرمش را که رو کندیما نگاه م یها یبا خنده به خل باز  لیدن
... 

 ...  شودیقلبم نامنظم م یو تپش ها ردیگیگر م بدنم

 از اتاق  لیدن یبرا یو با تکان دادن سر  کشمیرا م انیدست دا اورمیدر ب یباز  عیضا نکهیاز ا قبل

  میشویم خارج

 

........................................................................................... 

 

 ...  کنمیاست پوست لبم را م یعاشقانه ا لمیکه در حال پخش ف یو یت یبه صفحه  رهیخ

نخواهم  شیپ لیدر رابطه با دن یر کا چیگرفته ام رفتار کنم ه شیکه در پ یمنوال نیبخواهم به هم اگر
 برد ...

 نرود یعاشق یپ یمتوال یهایخاطرات درخشان و خرابکار ی خچهیمن  و تار یعشق یبا  تجربه  یادم
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 تر است  نیسنگ 

 از داشتن دوستپسر سر باز زده ام ... شهیکه هم نمیبیم کنمیگذشته که فکر م به

 میتمام نداشته ها یجا  نیارم غیدر یب یمحبت ها یبود ول یخال میپدر و مادر در زندگ یچه جا اگر
 را 

 دل نبندم ... یبه پسر  یعاطف یرفع کمبود ها یبرا چوقتیکرده بود و باعث شد که ه پر

 کس  چیقائلم که ه یاو چنان ارزش یها بود ... من برا نیتمام ا یسوا لیحسم نسبت به دن یماجرا

 ...  کندینم درک

  یبودم ... روز ها لیو دن انی، دا نیکردم کنار ارم دایرا پ گرانیشناخت د ییتواناکه  یهمان وقت از

 عمرم کنار انها پشت سر گذاشتم ... یخاطره ها نیام را با رقم خوردن بهتر یکودک نیریش

 گرفته بود را با  میکه برا ییکادو یجعبه   میسالگ زدهیکه روز تولد س دمیفهم یبه او را وقت حسم

 .... دمیو درخشان را د بایز ءیباز کردم و ان ش دیلرزیم جانیکه از ه ییدستها

شده  نیعطرش عج یبا بو بیرا که عج یا یمخمل یذوق زده بودم که دوست داشتم جعبه  انقدر
 بود 

 ... رمیخودش در اغوش بگ یجا به

 چطور خودش را به  پالک را در گردنم اندازد قلبم ریکه زنج ستادیکه پشت سرم ا یوقت دیا یم ادمی

 ... دیکوبیام م نهیس واریو د در

همان حس  شی... هنوز هم لمس دستها ردیگیم یرا به باز  مینفسها تمیهم عطرش مثل انروز ر هنوز
 را

 پوست گر گرفته  یسردش به رو ریکه زنج یکه پالک  را در گردنم انداخت ... وقت یدارد ... وقت 

 ... از همان لحظه بود که  اورمینشست ... همان لحظه بود که به خود قول دادم به دستش ب ام
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 از چوقتیکه ه یمقدس شد ... طور  میبرا فیظر ءیرا شناختم ... از همان لحظه ان ش احساسم

 جدا نشد ...  گردنم

 ند ...داشتم که در گردنش بما دی... ام دمیتولدش پالک خر یخاطر بود که برا نیهم به

 که رفت ... یکوتاه بود ... از تولدم تا تولدش ... روز  میکه دوران عاشق فیح

 از حسرت به جا گذاشت ...  یکوه میکه برا یروز 

 .... دهمی! من دوباره از دستش نم نه

 

 .... دهمیرا دوبار از دست نم زیچ کیمن     

 

.......................................... 

 

 که به طور  دیبزن یدست به کار  دیکه دوست دار یجذب کس یاست که برا نیا ایکار دن نیتر احمقانه

  دیدر ان افتضاح کامل

 

 آنها با  نیاز ب تایکه نها یجور واجور  لیوسا دنیبا د شومیآشپز خانه که م وارد

 ...  رمیگیبه خود م یوارفته ا ی افهیکار کرده ام ق یخور  وهیم یچاقو

 .  درخشدیم میچشمها یز یچ دنیکه با د  چرخانمیدر اطراف م یدیرا با نا ام نگاهم

 

 " ی" کتاب اشپز                         
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............... 

 

 الزمه که دست به دامن  هیچقدر ادو دونستمیبه مقدار الزم " ؟ من اگه م هی" ادو یچ یعنی_ د اخه 

 ! شدمینم یاشپز  کتاب

  کنمیمصرف را به دوردست ها شوت م یو کتاب ب میگویناالن م یلحن با

 کنم ؟!!! کاری_ حاال چ

 گوگل را باز یو بعد از روشن کردنش صفحه  دارمی... برش م زندیچشمک م میبه رو زیم یرو لپتاب

  کنمیم

  گردمیم یرانیا یغذا کیپس فقط به دنبال دستور پخت  ستیمد نظرم ن یخاص یغذا

  شودیتا بناگوش باز م شمیاز غذاها ن ییبلند باال ستیل دنید با

 کشد  یطول نم ادیز نیا یول

  فرستمیام لعنت م شمندانهیاند ی دهیبه ا شتریو هر لحظه ب کنمیرا چک م ستیل

 یمن یبرا یول ادیبه نظر م یخوب ی دهی... بوقلمون شکم پر ؟ ا ی: آخه منو چه به آشپز  زنمی... غر م

  ییابتدا یدستور پختا نیذره کسر شانه ا هیتا به حال اجاقو روشن نکردم  که

 ! یشیهالک م یکه از گرسنگ یاسمشو بگ یای_ اخه ........... ؟ تا ب

 ؟ اوق !  هیچ گهید نیا نمی... واستا بب الیخیبخار پز؟ ب خرچنگ

 دست به دامن  دی... انگار امروزم با دهیهنوز عمرش به آخر نرس  لیدن نکهی: نه مثل ا کشمیم یپوف

 ... میش رستوران

  زنمیم یو بشکن خوانمی. با دقت متن را م خوردیم یز یلپتاب را خاموش کنم که چشمم به چ خواهمیم
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.............. 

 

 سکته  یاز خوش لی: اوممم .... دن زنمیاز آب شناور است لب م یانوسیکه در اق یبه تکه گوشت رهیخ

  ارهیبه زانو در م ویقاشق ازش هر مرد هی... کنهیم

 ... یهس جز قرمه سبز  یهر چ هیشب نی: جون عمت ... ا دیگویاز درونم م ییصدا

 ؟   یکنیکه اظهار نظر م یدونیم یاز اشپز  ی_ اخه تو چ

 قورمه قرمز ؟ ای هیقرمه سبز نی! اخه ا یعمره اشپز  هی_ حاال نه که تو  وجدان

 ! بهی_ به نظر منم عج شودیم زانیاو میلبها

  زوی... چهارتا چ کننیکه همه م یکن ... مثل کار  یغذاتو معرف یاسم من دراورد هی_ به نظرم با 

 خراب شه  لیدن شیپ یقرمه سبز  یاسمشم غذاس ! فقط  نزار چهره  کننیم یقاط باهم

  یزنیزر م یدار  یادیز گهی_ د کشمیم یهوف

 اطراف مستقر کنن ژشونویو یروهایبلش با اورژانسم هماهنگ کن ن_ از ما گفتن بود ! فقط به نظرم ق

  تیاز توص ی_ مرس کنمیرا کج م لبم

  میاومد در خدمت شیپ ی... کار  کنمی_ خواهش م

 دست بردارم  یر یاز خود درگ کنمیم یو سع چرخانمیرا م چشمانم

 که با تعجب به سمت راهرو بروم ... شودیباعث م خوردیکه به در م یزنگ و به دنبال ان تقه ا یصدا

 ؟  کشدیطول م 3نگفت که کارشان حداقل تا  لیدن مگر

 ... حالت چهره اش نشان  شومیهوا مانده روبه رو م یکه دستش رو یانیبا  شا  کنمیرا که باز م در

 تعجب کرده  دنمیکه از د دهدیم
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 _ سالم 

 اورد  یم نییو دستش را پا دیا یمن به خودش م یصدا با

 دم در ؟ ادیب نیبگ لیبه دن شهی_ سالم . م

 را با الفاظ  گری... نه به ان روز که کم مانده بود همد پرندیاش باال م یلحن رسم دنیاز شن میها ابرو

 و نه به االن  میریبه رگبار بگ کیرک

  ستیخونه ن لی_ دن

  یبه مشکل خورده بود و برا انیمدارک دا یسر  هیدهم _  یادامه م نمیبیکنجکاوش را که م نگاه

  هیادار یکارا ریامروز درگ نیهم

  یبلد باش یاشپز  ادیاورد _ بهت نم یبه گردش درم میلباسها یرا رو نگاهش

 " ستمیبلد ن یواقعا اشپز  نکهی" واسه ا نالمیدلم م در

 ؟ کردمیم یکه داشتم اشپز  دیاز کجا فهم نیا اصال

 کندینگاهم م بیکه عج نمیبیم

  یلحظه ا یو برا گزمی... لبم را م رسمیام م یقرمز گل گل شبندیو به پ رمیگیاش را م رهینگاه خ رد

  بندمیرا با خجالت م میچشمها

که  یو مالقه ا پتیت نی. با ا یبشر ظاهر نشد نیا یبار مثله ادم جلو هی" خاک تو سرت کنن که 
 دستت

 " یپنجاه شد یدهه  یزنا هیشب یگرفت 

 کل خانواده هست  یدستپخت من تو فی_  اتفاقا تعر

 _ جدا ؟! 
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  رومیعقب م یاورد که متعجب کم یم کیرا نزد سرش

و لبخند  درخشدیچشمانش م یشمی...  کندیرا بو م یز یانگار که دارد چ کشدینفس م قیعم
  ینامحسوس

  ندینشیم شیلبها یرو هیچند ثان یبرا

 ؟ یدرست کرد ی_ قرمه سبز 

  زنمیو تند پلک م دهندیم زیسا رییتغ میچشمها

 ! " افشینه ق خورهیم ی؟ نه بوش به قرمه سبز  یپخت یتو چ دیاز کجا فهم نی: " اخه ا وجدان

  دهمیدهانم راقورت م اب

 _ اره . چطور مگه ؟ 

 !  لی_ خوش به حال دن

 کیچشمانم نزد شودیم انیبه من ب رهیلحن ممکن و خ نیجمله اش که با مظلومانه تر دنیشن با
 است 

  فتدیب رونیکاسه ب از

 بشه ؟ " دیقراره شه نکهیخوش به حالش عمو ؟ ا ویچ ی" چ

... االن فکر  ماندینصفه م انینگاه متعجب شا دنیکه با د رومیبه وجدان پرحرفم م یغره ا چشم
  کندیم

 مشکل دارم  یاز نظر عقل که

  کنمیصاف م یرا با سرفه مصنوع میگلو

 ؟ لهیبه حال دن_ چرا خوش 

 تجربه کنه  ویخونگ یغذا ی_  چون بعد چند سال قراره مزه 
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  شیرا هنوز ازما مییفضا یکه قرمه سبز  فیح یول شودیکباب م شیکه دلم برا دیگویمظلومانه م چنان

 ام تا از قابل خوردن بودنش مطمئن شوم  نکرده

 دوست دارم ؟ یقرمه سبز  یلیمن خ یدونی_ م

 " یشیم زاریب یاز جد و آباد قرمه سبز  ینیبب نوی" اگه ا

  ستیبرام جذاب ن ادیز هیبق قی_  عال

 شده  یهم دردسر  یقرمه سبز  نیتا از شر مهمان ناخانده خالص شوم ... ا زنمیرا به ان در م خودم

 داخل ؟ امیب یکنی_ دعوتم نم

 ؟ اونوقت چرا – کنمینگاهش م هیاندر سف عاقل

  یپخت یچ نمیال اقل بب خوامی_ م

 یخزعبالت یتا اخر عمر برا ندیرا بب می... اگر شاهکار هنر زنمیو تند پلک م دهمیدهانم را قورت م اب

  کندیکرده ام مسخره ام م فیرد شیکه برا 

 جالب نشده  ادمی... حاال ز زهی_ چ

  ادیچرا ؟ نترس ز یکنیم ی_ شکسته نفس گذاردیم شیرا به نما فشیرد یکه دندانها زندیم یلبخند

  ستمین ریگ سخت

 ... کنمیو راهش را سد م کوبمیوارد شود که کف دستم را محکم به چهار چوب در م خواهدیم

  زنمیم یکه لبخند احمقانه ا کندینگاهم م یسوال

 پس  نیایب ینطور یکه ا کشمینامرتبه و من خجالت م یلیکه ... خونه خ شهینم ینجور ی_ امممم ... ا

  گهیوقت د هی یبرا مشیبزار نیایب

 نداره  ی_ اشکال
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 اشکال داره  میلی: چرا خ زنمیم داد

  یبرا مشیبزار انی... معذرت ... فقط ب زهی: چ کنمینگاهش م یکه با لبخند عذرخواهانه ا رودیم عقب

  گهیوقت د هی

  یو بعد صدا رودیبه من م یاخر چشم غره ا ی... لحظه  رودیو به سمت در خانه اش م کشدیم یاه

 بکشم و وارد خانه شوم ... یکه نفس اسوده ا شودیباعث م چدیپیشدن درکه در  راهرو م بسته

 شد  یغذا هم عجب دردسر  نیا

............................................................... 

 

 باز  ... در را شومیبلند م میو از جا رمیگیم میکتاب روبه رو یزنگ در نگاهم را از صفحه  یصدا با

  شومیروبه رو م انیو دا لیدن یخسته  یو با چهره  کنمیم

 _ سالم 

به محظ ورود خودش  انی... دا شوندیوارد خانه م عیو سر ندیگویم یلب سالم اهسته ا ریکدام ز هر
 را 

  کندیاندازد و شروع به غرغر م یمبل م نیکترینزد یرو

 ساختمون به نیاتاق به اون اتاق ، از ا نیبرگه از ا هی یامضا یشدم از بس برا وونهیمردم ... د ی_ وا

 ساختمون رفتم  اون

واقعا ... هر دو  یبه خودت زحمت داد ی_ چقدم که جناب عال دیا یاز داخل اتاق م لیدن یصدا
  یقدم

  یکردیبساط غرغرتو پهن م ینشستیجا م هی رزنایپ مثل

 ؟ یکرد ییارارو خودت تنهاک یهمه  یبگ یخوای: نکنه م دیگویحق به جانب م انیدا
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و پررنگ جنابو  دینقش مف تونهیم یبزنم ! ک یحرف نیخندد _ من غلط بکنم همچ یجان م یب لیدن
  یتو

 ؟ رهیبگ دهیاخر ناد یبرگه  یامضا

 کرده ؟ " کاری" مگه چ

  ندینشیمن م یهردوشان رو نگاه

 خودشو خراب کرد  چارهیسرش زد که ب یچنان داد میایفردا ب دیمرده گفت که با ی: وقت لیدن

 چون کنمیخودم را گم و گور م شهیمن هم شودیم یعصب انیدا یافتم ... وقت یتصورش به خنده م از

  شودیکنترل خارج م از

 ناقابل نازشو بکشم  یامضا هیانتظار داشت واسه  یعوض کهی: مرت زندیغر م انیدا

 سفارش بدم ؟ نیخوریم ی... بچه ها چ می: بگذر لیدن

... غذا درست  یسفارش بد یز یچ خوادی... نم زهی: چ میگویم دیافتم و با ترد یشاهکارم م ادی به
 کردم 

 ؟!!!!! یکرد کاری: چ ندیگویو هردو م  شودیگرد م شانیچشمها

 : غذا درست کردم  دهمیدهانم را قورت م اب

 ؟ نیستی: مگه گرسنه ن رومیبه سمت اشپزخانه م بشانیفرار از نگاه متعجب و عج یبرا

 بکشم  ینیه شودیکه باعث م کندیبا سرعت از کنارم عبور م یز یچ

 درون قابلمه  یغذا دنی... با د داردیدرش را برم عیو سر رساندیتوجه خودش را به قابلمه م یب انیدا

 ؟ ی: تو واقعا غذا درست کرد زندیم غیج

 کرده  زیداخل قابلمه چشمانش را ر اتیبه محتو رهیو او خ گذردیم  هی... چند ثان دهمیرا نم جوابش

  کندیفکر م تشیدارد درمورد هو انگار
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 هست ؟ یچ نی_ حاال ا شودیم میاز چند لحظه انگار باالخره تسل بعد

 بزنم  یحرف نکهی... قبل از ا رومیوا م پرسدیکه م یسوال با

 رود ... یکنجکاوانه به سمت قابلمه م انیل دابا سوا کردهیکه تا حاال در سکوت ما را تماشا م لیدن

 درست  شیکه غذا را برا ستیبه درک ... مهم کس انی... دا ردیگیشکل م میلبها یرو یمحو لبخند

 ام ...  کرده

 انیاز دا یاو هم کم ی افهی... ق شودیم رهیخ یافسانه ا یو به غذا کشدیکنار م یرا کم انیدا لیدن
 ندارد 

 باز شود  شمین شودیکه باعث م گرداندی... ناگهان بالبخند سرش را برم

 ! یخنگ یلی: خ زندیم انیبه سر دا یفیخف ی ضربه

  الری: دستت درد نکنه ا  کندیبه من م رو

کنترل بدنم هر لحظه ممکن است از دستم خارج شود  گرید کنمیو حس م شودیدلم جشن بر پا م در
 و 

  کنندیم یخال میرو یانگار اب سرد شیبعد یبغلش کنم که با جمله  محکم

 وقت بود ابگوشت نخورده بودم  یلی_ خ

 بهت " دی... اومد درست کنه ر نیاز ا نمی.... ا ی: " ه وجدان

 : آبگوشت ؟ کنمیلب زمزمه م ریباز مانده ... ز دهانم

 و قابلمه را از دستش  رومیم لیه سمت دن... ب کنمیو نگاه پژمرده ام را نثار قبلمه م کشمیم یاه

  نیواسه خودم درس کردم شما غذا سفارش بد نوی_ ا رمیگیم

 ...  میخوریم نویکه ... هم ادهی:ز دیگویم بمیمتعجب از رفتار عج انیدا

 گرسنمه  یلیکمه ... من خ میلی_  خ کنمیم اخم
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 خود دار باش  کمی لیدن یال اقل جلو یول ادهیز یلیخ شتی: درسته که گنجا انیدا

 خوب نشده  یکنیاونقدرام که فکر م نیا  انی_ دا

  یتصور  چیه کنمیم یکه من دارم سع میدونیاورد _  هر دو مون م یقابلمه م کیدستش را نزد انیدا

 غذا نداشته باشم  نیا یمزه  از

 کنجکاوم  نیا یمزه  یمن که درباره  یول دونمی:  شما رو نم  کشدیم انیقابلمه را از دست دا لیدن

 را که با کلمه " ابگوشت " یو قابلمه ا رومیبه سمت اپن م زندیم ادیام را فر یکه درماندگ یا افهیق با

 ریاز خم یو از مقدار   دارمیبرده بودم برم ادینسبت داد وجودش را به کل از  میبه غذا لیدن که
 درونش

 ...  گذارمیم زیو سر م زمیریم سیرا در د 

 ؟  یزار ی: چرا کنار ابگوشت برنج م دیگویم یجیا گب لیدن

 ؟ ستیچ گرید نیا دیشکر الاقل نپرس خدارا

  ستیابگوشت ن نی_ چون ا  شوندیخط م میلبها

 ؟ هی: پس چ دیگویسکوت محض م هیاز چند ثان بعد

 عاشق شدنم  نیبا ا رمی... بم کشمیم یهوف

  ی_ قرمه سبز 

 ... شودیبرقرار م نمانیب ینیسنگ سکوت

 ابگوشت باشه  دادمیم حی: من شخصا ترج انیدا

 ...  کشمیغذا را در بشقابها م ضیو با غ کنمینازک م شیبرا یچشم پشت

 ...  نمیتا واکنشش را بب زنمیزل م لیبه غذا ندارم پس فقط به دن یلیم خودم
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 و قاشقش را از ان پر کرده و به سمت دهانش  زدیریشفته اش م یخورش را رو قیاز اب رق یکم

 ...  بردیم

 ...  شودیم اتشیو بعد از خارج کردنش مشغول مزه مزه کردن محتو بردیرا در دهانش م قاشق

 ...  دهدیقورت م دهیجو میشده و غذا را ن رهیبه غذا خ بیعج یحالت با

  زندیلب م فیضع ییند و با صداک یشده ام نگاه م خشیشده م زیبه من که با چشمان ر یچشم ریز

 ... امممم .... شوره  کمی_ خوشمزست فقط 

 اش  افهیو ق کندیاز غذا را مزه م یکم لیحرف دن نیبوده با ا شیازما جیکه مثل من منتظر نتا انیدا

 ؟  هیچ گهید نی_ ا دیگویو نامفهوم م رودیم درهم

 که  لیدن چارهی... ب کنمیو با مزه کردنش احساس حالت تهوع م گذارمیاز غذا را در دهانم م یقاشق

 شد قورتش دهد ...  مجبور

 سفارش بدم ؟ نیخوریم ی_ چ شومیبلند م میجا از

 

..................................................................................................... 

 

 

 

  انیخسته و خواب الود دا یو با چهره  کنمیباز م یرا کم میچشمها کشدیکه لباسم را م یحس دست با

 ... کشمیم یو پوف کنمیبسته اش م یبه چشمها ی... نگاه شومیرو م روبه

  کشدیم یعیفج غیکه ج رمیگیم یشگونیکنم دستش را ن یر یگ یام جلو قهیاز پاره شدن  نکهیا یبرا



 یکاغذ یشاهزادها

187 
 

  شودیباز م شیچشمها و

 شود .... یم نیشده و پخش زم یاز جانب من خنث یفینثارم کند که با ضربه ضع یلگد خواهدیم

 اور شد ...  میضربه گ کیچقدر خسته است که با  چارهی... ب ردیگیام م خنده

 میا یم رونیو با زدن مسواک ب شورمی... دست و صورتم را م رومیم سیو به سمت سرو شومیم بلند
... 

 افتم  یم نیزم یو رو کندیم ریگ یز یبه چ میبه سمت کمد بروم که پا خواهمیم

  زنمیکه مسبب افتادنم شده م انیدا یبه پا یو ضربه ا میگویم یاخ

 پهن کن  گهید یجا هی_ پاشو جنازتو ببر 

 نفس راحت بکشم  هیمنقرض شه من بتونم  الرهیا ینسل هر چ ی:  اله زندیغر م انیدا

 فرستاده  یاز افسردگ تینجات بشر یبرا_  جون تو خدا منو 

  میریبم میاوردوز کن یاز خوش خواستهی_ اره ... حتما م

  یهست یباهوش ی_ خوشم اومد ! بچه   زنمیم یبشکن

 من بکپم  یشرتو کم کن یتونی_ خوبه ... حاال م

 ؟  یکه خودت بخواب یکرد داری_ منو ب خندمیم

باشه  ادتی:  فقط  میگویم رومیکه به سمت کمد م نطوریو هم شومیبلند م میکه از جا دهدینم یجواب
 ساعت

 ... قستیو چهل دق هفت

 شی... چشمها شودیکه همانطور در هوا خشک م دهدیبرو بابا تکان م یرا به نشانه  دستش
  کیاتومات

  کندیپرت م سیخودش را داخل سرو هیو در کمتر از چند ثان شودیباز م وار
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.................................... 

 

 

  دهیچیپ نیماش یکه در فضا لیتوجه به عطر سرد دن یب کنمیم یو سع زنمیقطور را ورق م کتاب

 درس داده بدهم ... دایکه استاد جد یرا به مطالب تمرکزم

 که با وجود او مطالبش  یکه نگاهم را از صفحه ا شودیو باعث م شکندیسکوت حاکم را م لیدن یصدا

  رمیبگ رسدینامفهوم و دشوار به نظر م بدجور

 ؟ نقدرخستستیا انی: چرا دا لیدن

 شانه ام جابه جا کنم  یرو یرا که در حال افتادن است کم انیکه سر دا شودیباعث م حرفش

 نتونست خوب بخوابه  نیهم یو برا میکردینگاه م لمیوقت ف ریتا د شبی_ د

 ؟ یایپس چرا تو خسته به نظر نم نیدیدیم لمی_ اگه باهم ف

 کمبود خواب ندارم نیهم یو برا دمیبعد از ظهر خواب روزی_ من د

  دهدیتکان م یسر 

 کالس  رفتیوضع بهتر بود نم نی: با ا لیدن

  فهمهیاز درس نم یچیه ینطور یچون ا نهی_ اره ... نظر منم هم

  شودیم یراه درسکوت سپر  ی هیبق

  کندیچشمانش را باز م یجیکه با گ دهمیم انیبه دا یشگاه تکانبه ساختمان دان دنیرس با

 کالس برو خونه استراحت کن  یایب خوادینم یدانشگاه اگه خسته ا میدیرس انی_ دا من
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  دهدینه تکان م یسرش را به معن انیدا

 ... االن بهترم امی_ نه م انیدا

  میشویدانشگاه م اطیوارد ح انیو همراه دا کنمیم یخدا حافظ لیدن از

 ساختمان  ی... هنوز به ورود شودیخارج کرده و مشغول مرور مطالب م فشیکتابش را از ک انیدا

 فرو برده و از روبه رو  دشیجد لیکه سرش را در موبا یمنبع دردسر در حال دنیکه با د میا دهینرس

 ...  کنمیتعجب م دیا یم

 عوض کنم که  یاز برخورد احتمال یر یجلوگ یرا برا رمیمس خواهمیم رسدیمان که م یدومتر  به

 دومتر از من  نکهیو بعد از ا ستدیا یم اوردیب رونیب لشیاز موبا یسرش را لحظه ا نکهیا بدون

 .... دهدیادامه م رشیگرفت به مس فاصله

 

 من روبه روشم ؟ " دیداره ؟ از کجا فهم رتیبشرچشم بص نی"  ا

 . شومیوارد کالس م انیاندازم و به دنبال دا یافکارم باال م یبرا یا شانه

 

استاد قرار  ایاست و گو کیزی... کالس اول ف مینینشیکه اخر کالس است م یز یپشت م شهیهم مثل
 است 

  ردیبگ زیقبل کوئ یدرس هفته  از

 خواندن ندارم .... کیزیف ی... اصال حوصله  زنمیم هیتک یصندل یو به پشت کشمیم یهوف

 شروع  یکه از ابتدا ی، دختر  کای... با جس گردانمیو سرم را برم کنمیرا حس م ینگاه کس ینیسنگ

 ... شومیدارد چشم در چشم م یلیارتباط با من و ام یبه برقرار  لیم کنمیاحساس م کالسها
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 ... احتماال بتوانم بعد از کالس  ردیشکل بگ شیلبها یرو یلبخند گرم شودیکه باعث م زنمیم لبخند

 ... رسدیو داشتن دوست خوب به نظر م میهست بیغر نجایا انیبا او اشنا شوم ... منو دا ترشیب

 بگذارم که  زیم یسرم را رو خواهمیکالس م هیبه بق یو بعد از نگاه کوتاه دارمیاو چشم برم از

 ... کندیم لیام تحل دهیاورد و انچه را که د یانگار خون به مغزم هجوم م ناگهان

  شنومیگردنم را م یخورد شدن استخوانها یکه صدا گرددیچنان با شدت به سمت در کالس برم سرم

  یو ارام در حال کیتمیر یدوباره اش که با قدم ها دنیبا د یام ول دهیاشتباه د کنمیفکر م اول

  ماندیدهانم باز م شودیاست وارد کالس م لشیدر موبا یز یچ پیمشغول تا رسدیبه نظر م که

 .... مگر او ... نمیکن بب صبر

 شکل گرفته خاموش کرده و سرش را باال  شیلبها یکه رو یرا با لبخند کم رنگ لشیبعد موبا هیثان چند

 اورد ... یم

 اتفاق شوکه نیاو انگار برعکس من از ا یول کندیم یمحض باال اوردن سرش نگاهمان با هم تالق به

 داده ثابت  شیلبها یرو یقیرا به پوزخند عم شیکه جا یحس و لبخند یب یرا چشمها نی.... ا نشده

 کنند .. یم

 ...  ردیگیکالس جا م یگوشه  یتک صندل یو رو شودیکنارم رد م از

 است  یعیدانشگاه است و طب نجای... ا کنمیبهت زده ام را جمع و جور م ی افهیو ق میا یخودم م به

دو هفته او کجا بوده  نی... پس در ا یول میکالس مشترک با هم داشته باش میکه باش یاز هر سال که
 ؟

 

 فکر کردن به منبع دردسر را متوقف کنم  ...  کنمیم یو سع دهمیرا تکان م سرم
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  هی نکهیقبل از ا یکنار بزار  ویباز عی_ اصال به تو چه که کجا بوده ؟ بهتره ضا کنمیلب زمزمه م ریز

  یدرست کن دیجد دردسر

ذهنم را  دیپس فقط با ستیلیاص یکه او هم از خانواده  دانمیبورسه هستم و م یدانشجو کی من
  یرو

 خودم متمرکز کنم  یو زندگ درس

 با لبخند خاصش  ستی... استاد که مرد جوان و خوش مشرب گذاردیم مهیاستاد افکارم را نصفه ن ورود

 ...  کندیرا شروع م دیجد درس

 2+2 یتمرکز کردن رو یام که حت دهیرس جهینت نیاز شروع کالس گذشته و من تنها به ا قهیدق ده

 ... رسدیناممکن به نظر م یفعل طیدر شرا هم

  ییتا عامل اغشاشگر را شناسا گردانمیرا در کالس م  نمیو نگاه اتش کنمیفوت م یرا با کالفگ نفسم

 خفه کردنش فکر کنم ...  ینحوه  یو درباره  کنم

 ...  ستنیدوتام ن یکی: ماشا ا...  کنمیکالس زمزمه م تیوضع دنید اب

 ؟ " یکن کاریچ یخوای:" م وجدان

 طرفا  نی: چه عجب از ا میگویلب م ریز

 دلت تنگ شده بود ؟ " هی" چ وجدان

 باشم  یادم عاد هینکرده  ییاواخر شک کرده بودم که نکنه خدا نی: نه فقط ا کشمیم یپوف

 رفع شد ؟ " تی: "  االن نگران وجدان

 : صد در صد  دهمیتکان م سر

 کالس شلوغه ها  یلیامروز خ گمی:" م وجدان
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 کنم ... داشیاندازم : فقط اگه پ یکالس م یبه دختر ها یچپ چپ نگاه

 ؟ " یکن دایپ وی: " ک وجدان

 داده یکه امروز تخم کفتر نزر  ی_ اون

  هیچ یمه براهمه یدیکه نفهم یبگ یخوای:  نم وجدان

 مدام پچ پچ  یکنار  فیرد ی... دختر ها گذرانمیو دوباره کالس را از نظر م زنمیپلک م یجیگ با

  شودیخرزوقانه باز م ششانیو ن  زنندیو به ته کالس زل م گردانندیسرشان را برم یو هر از گاه کنندیم

  یکالس در کمال ارامش  رو یاهویکه فارغ از ه رسمیم ییو به موجود دوپا رمیگینگاه هاشان را م رد

  دهیاخر کالس کپ یصندل تک

  قوارهیب یعقب مونده  یبه اون دراکوال نایا ی: هاه ! نگو که همه  زنمیو لب م کنمیم زیرا ر چشمانم

 زل زدن ! 

 

به فنا  ییسامورا لیجفتمون به هفتصد روش اص دمیم نانیبهت اطم یکم بلند تر بگ هی: اگه  وجدان
  میریم

  شوندیخشک م یاستاد هر کدام در جهت یکه با صدا چرخانمیرا در کاسه م میچشمها

 حالتون خوبه ؟ لسونی_  خانوم و

  شودیو کالس منفجر م شودیحرف استاد توجه ها به سمتم جلب م نیا با

 که کاش چشمانم  کنمیچشمانم را به حالت اول برگردانم در دلم ارزو م کنمیم یکه سع یحال در

 با استاد چشم در چشم شوم  یماندن ادیلحظه به  نیدر ا شدمیچپ بود و مجبور نم یمادرزاد

  گزمیو لبم را م گردندیاولشان برم یبه سرعت به جا میمردمکها
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 ...  دهدیو ادامه درس را م دهدیتاسف تکان م یاز رو یسر  استاد

 

 شکل گرفته ... شیلبها یرو یکه پوزخند نمیبیو م کنمیبه دراکوال نگاه م یچشم ریز

 نه  ای یکنیم ایمثه سکته ا افتویلباتو به کف پات دوختم بازم ق یوقت نمی: بب کنمیم زمزمه

و  کنندیکه با اعالم اتمام درس توسط استاد همه با تعجب به هم نگاه م گذردیم قهیپنج دق حدود
 ششانین

 رودیوت محض فرو مزده و در سک خیبه باز شدن است  که با جمله بعدش  کالس  رو

 تا  زنمیصدا م یکی یکیاسماتونو   ادهیمهمه و وقت هم ز یلیدرس خ نیکه ا یی: از اونجا استاد

 ... دیمبحث حل کن نیمسئله از ا هیکدوم  هر

 ؟  یچ میکه از درس قبل داشت یز یاستاد پس کوئ ی: ول شودیاول بلند م فیاز دختر ها از رد یکی

  دیحل کن نیخوایکه م یسوال نی: نمرش اختصاص داده شده به هم زندیم یا ثانهیلبخند خب استاد

 در حال محو   ینامعلوم یبه نقطه  رهیاندازم که خ یم انیدا یو نگاه پژمرده ام را رو کشمیم یآه

 است شدن

 کسانی جیبا نتا قهیدق کی تایو همه بعد از نها زندیاسم ها را صدا م یکی یکیو  کندیشروع م استاد
 در 

  نندینشیم شانیجا

  لسونی: اما و استاد

 در وصف حال من است و با حالت سه برابر سوزناک تر در ذهنم  بیکه عج یو به اهنگ کشمیم یاه

  دهمیگوش م شودیم یپل

 " مثل تمومه عالم حال منم خرابه خرابه خرابه .... مثل تمومه بختا بخت منم رو آبه رو آبه روآبه ....
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  نلسوی: اما و استاد

 سفت و مزخرف خودم  زیپشت م قهیدق کیدر کمتر از  عتایو طب رومیو به سمت تخته م شومیم بلند

  رمیگیم جا

 رادمهر  انی: را استاد

 دیشدن جناب مغرور الدوله با عیضا یلحظه  می... هه ...  از همه که بگذر شودیلبم کج م گوشه
  یدنید

  باشد

 را  یطوالن ی... استاد مسئله ا دیا یو به سمت تخته م شودیاش بلند م یاز تخت سلطنت یلیم یب با

و جواب هر  شودیکه تخته پر از فرمول و محاسبات م کشدیطول م قهیدق کی بایو تقر دهدیاو م به
 سه 

  شودیتخته نوشته م یمسئله باال بخش

 

بل چشمان گرد امده و مقا نییاولش از سکو پا یو با برگرداندنش به جا بنددیرا م کیدر ماژ انیرا
 شده

داره  دنید یک ی افهیبه " معلوم شد ق هیشب یاخر نگاه ی... لحظه  رودیاش م یمن به سمت صندل 
" 

 ام  دهیانفجار رس یکه احساس کنم به نقطه  شودیاندازد که باعث م یسمتم م به

  رفتی: همونطور که انتظار م زندیم یلبخند استاد

 که کل کالسو خواب بود ! " نیا ی" پس بچه درس خونه .... ول گذردیذهنم م از

 دیو با رمیگیمبحث امتحان م نیجلسه بعد از ا ی: خوب برا دیگویو م کندیبه ساعت م ینگاه استاد
 بگم 
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  تیپس با توجه به وضع رهیگیهم صورت نم ینیگزیجا چیترمتون  باشه و ه نیا یقراره پنج نمره  که

  نکهیاخر ا یو نکته  دیکمک بخوا یر یادگی یبرا یکه از کس کنمیم هیبهتون توص امروزتون یها نمره

  دی... موفق باش کنمیرفتار م نطوریمثل امروز باشه منم هم تیبه بعد وضع نیاز ا اگه

 افتد ...  یدر کالس م یو همهمه ا دهندیم رونیحبس شده شان را ب یرفتن استاد همه نفس ها با

 ؟  میکار کن ی: حاال چ نالدیم یبا درماندگ انیدا

  شدمی... داشتم نگران م ی_ چه عجب زبون باز کرد

 ؟  میبش ی... حاال دست به دامن ک می: رسمًا به فنا رفت دیگویم توجهیب انیدا

  کوبدیم زیاندازم که سرش را به م یباال م یا شانه

 ارنیازت کم نم اتمیدورو بر نکهی: نه مثل ا وجدان

  یببند که آبرومو برد یکی: تو  کنمیم اخم

 من مقصرم ؟ شهی: تو تخته هات پس و پ وجدان

 ؟ من تخته کم دارم ؟ ی: من ؟ االن با من  کنمیگرد به خودم اشاره م یچشمها با

  یزدیکه االن با من حرف نم ی: اگه کم نداشت وجدان

  یصدا سگ بد زنمتی_ حد خودتو بدونا ! چنان م

 ؟ ی؟ اونوقت چطور  ینو بزنم یخوای: تو م وجدان

 ... یر یبگ ادینشونت بدم تا خوب  ی_ بزار عمل

  کوبمیاورم و در سرم م یکند دستم را باال م یدوباره شروع به وراج نکهیاز ا قبل

 خودم را جمع و انیدا دهیگرد و نگاه ترس یچشمها دنیبا د یول رودیو چهره ام درهم م میگویم یاخ

  کنمیم میکرده و دستم را پشتم قا جور
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 حالت خوبه ؟  الری: آ انیدا

 : اره ...چرا بد باشم ؟ میگویم تند

 فشار روته ..  یلیاواخر خ نی؟ فکر کنم ا میدکتر بر هی یخوای: م  انیدا

  ونیرا در کلکس یصفت روان نی... هم شومیخودم متاسف م یو برا رمیگیرا نامحسوس گاز م لبم

 کم داشتم  میها یژگیو زیام افتخار

 : میگویو م کشمیم یاه ردیگیم یکه کم کم دارد رنگ نگران انیدا ی رهیبردن نگاه خ نیاز ب یبرا

  ستی؟ پنج نمره کم ن میکن کاری... امتحانو چ الیخیب نارویا

  یچیه چکسیکه ه نهی: همونو بگو ... مشکل ا ردیگیبه خود م یصورتش دوباره رنگ زار  حالت

نفر که خوشبختانه به خون جفتمون تشنست و  هی... البته به جز  مینشده که ازش کمک بخوا شیحال
 ... 

 داشته باشه  یوقت خال دونمیم دیبع

کالس خدارو شکر  یملتمس دختر ها تیانبوه جمع انیکه در م فتهیو به شاهزاده خود ش دیگویم
 ختیر

  کندیاشاره م ستین دنینحسش قابل د 

و  سابمیرا با حرص به هم م میاعصاب و خودپسندانه اش دندانها یرو یاوردن پوزخندها ادی با
 همانطور

 کمک  ارویاز اون  یترمو ول نی: حاظرم مشروط شم ا میگویم کشمیرا به سمت در کالس م انیکه دا 

  میزیریتو سرمون م یخاک هی...  نخوام

 

..................................... 
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 ....  کنمیو کتاب را به ناکجا اباد پرت م کشمیم یبعص غیج

  کنمیباز م ییایرا مثل ستاره در میتخت پرت کرده و دستو پاها یو خودم را رو کشمیم یاه

 

  فهممینم یچیکار کنم ؟ ه ی: حاال چ نالمیم عاجزانه

  یمنت کش میبر دیبا دی:  شا وجدان

 ؟ یییییییی_ چچچچچ

 برس  تیچارگی! به ب یچی: ه وجدان

به هوا پرت  یو لگد  کشمیم یبلند غیج یا جهیبه نت دنیبا نرس یول گذردیدر سکوت م قهیدق دو
  کنمیم

  چدیپیدر خانه م انیغرش دا یو صدا شودیاتاق باز م در

 خودم وارد عمل شم ؟  ای یشی: خفه م انیدا

و از  کشمیم ینیاش ه افهیق دنیکه با د گردمیو به سمتش برم شودیبشقاب م یاندازه  چشمانم
 تخت 

  میا یفرود م نیزم یافتم و با مخ رو یم نییپا

  گذارمیسرم م یو دستم را رو میگویم یاخ

  ای: جلو ن زنمیم غیکه ج دیا یسمتم م به

 ؟ انیدا هی: فقط بگو کار ک کنمیو به صورتش اشاره م  نمینشیم میسرجا

 ؟ هیکار ک ی: چ دیگویم جیگ
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است پوشانده شده لبم  دشیماسک جد  ادیکه به احتمال ز یا رهیزرد ت ریبه صورتش که با خم رهیخ
 را 

  ذارمی: نه ... نه ... من نمم دهمیتکان م نیو سرم را به طرف گزمیم

 شده  یچ الری: آ دیگویم نگران

 ؟  انیدا دهیصورتت ر یتو ی: فقط بگو ک زنمیم غیج یساختگ یو ناراحت تیعصبان با

 یعوض مونیم کشمتی: م غردیم هیو بعد از چند ثان کندینگاهم م یجیبا گ ولا

  گذارمیو پا به فرار م کشمیم یغیشدنش ج کیو با نزد خندمیاحمقانه اش م یبه چهره  بلند

 زنمیو دست و پا م کنمیکه شروع به داد زدن م کشدیو به سمت خود م ردیگیام را م قهیراه  نیب در
... 

  رمیگیکه دستش را گاز م گذاردیدهانم م یدستش را رو انیدا

  ی: وحش کشدیو دستش را عقب م کشدیم یسیه

  کنمیجمعش م عیاورم که با بازشدن در سر یم رونیرا ب زبانم

 دهیرا باال زده پوش شیها نیکه است یطوس راهنیبا پ یجذب مشک نیکه شلوار ج  لیدن دنید با
 نگاهم 

 و در دل  کنمیحالت داده شده م ییبایکه به ز شیبه موها ی... نگاه شودیاز قلب م پر

 ... رومیصدقه اش م قربان

 ... دهمیکه متقابال جوابش را م کندیو سالم م زندیم یگرم لبخند

  نیکنیدادو هوار م ینطور یدزد اومده که ا کردمیفکر م شناختمی: اگه شما دوتا رو نم لیدن

  خنددیاندازم که م یم نییپا و سرم را گزمیخجالت لب م با
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که با  زنمی... چند بار پلک م کندینگاهم م یو با شگفت گرداندیسرم را به سمت خودش برم انیدا
  یحالت

که  شومیکه من نگران م کندیم نیف نیف یو طور  کندینداشته اش را پاک م یاشک ها یشینما
 اتیمحتو

 اش شود و خفه اش کند ینیکنده شود و وارد ب کدفعهی صورتش

  یبرا الری... ا نهیلحظه رو بب نیا تونهینم ی... هر ادم خوامینم یزندگ نیاز ا یز یچ گهی: من د انیدا

  دهیعمرش خجالت کش یبار تو نیاول

 : مسخره  زنمیو دستش را پس م کنمیحواله اش م یترسناک یحرفش چشم غره  دنیبا شن 

  ستمیاورد : از تو مسخره تر ن یم رونیرا ب زبانش

 به صورتت ؟ یدیمال هیچ نایا انیکشد : دا یصورتش را در هم م لیدن

 : ماسک عسل و ماست و زردچوبست ...  انیدا

 : چطور مگه ؟  کندیم زیرا ر چشمانش

 .... فقط انگار  یچی: ه فشاردیهم م یرا رو شیلبها لیدن

  مششوریم رمیخوب م لهی: خ زندیم غیج انیدا

  هیادیبگم انگار زردچوبش ز خواستمی: م کندیزمزمه م لیکه دن رودیم سیسمت سرو به

  رمیخنده ام را بگ یتا جلو رمیگیرا از تو گاز م لپم

  میقهوه بخور هی میبر گردهی: تا برم گرددیبه سمتم برم لیدن

............................ 

 .. نوشمیرا م نمیریش یاز قهوه  یاست کم انیصورتش نما یکه هنوز هم اثار خنده رو لیبه دن رهیخ

 ؟ نیکن کاریچ دیخوای: استادتون بدجور حال همه رو گرفته ... حاال م لیدن
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 اون پنج نمره رو بزنم  دیق دی... فکر کنم با دونمی_ نم

  ادیبرب یکه از دستم کار  میستی:  متاسفانه هم رشته هم ن لیدن

 

.... اوضاع خودت  ستی... اونقدرام مهم ن الشیخی: ب دهمیتکان م ستیمهم ن یبه نشانه  یسر 
 چطوره 

 ؟ یسینو ینامه م انیپا یدار  ؟

  رهیگ یلیکردم ... استاد راهنمام خ یکه فکر م هیزی: اره ... سخت تر از اون چ لیدن

 ؟ یکن کاریچ یخوای_ بعدش م

  یشرکت ساختمان هی یدم ... همزمانم توفوق ازمون ب یبرا خوامی؟ م یلی: بعد از فارق التحص لیدن

  شمیم مشغول

 

 بوده و هست  نطوریهم شهی... او هم زنمیم لبخند

  یکرد ویفکر همه چ شهی_ مثل هم

 داره  ادیو تالش ز یقو یبه اراده  ازیبراورده کردنشونه که ن نی_ ارزو کردن اسونه ... ا

 به دست  ویخواستیکه م یز ی... چ یبود ینطور یهم ی... مطمئنم .... از همون بچگ یتونی_ تو م

  میریبگ دهیناد تویحکومت استبداد ری... البته اگه تاث یاورد یم

 داشتم ؟ ی: من حکومت استبداد خنددیم

 و اتاق  میبکن شویمثل کوزت حمال کردیمجبور م انویمن بود که منو دا ی_ نه اصال ... عمه 

 ؟ میزدشو سرو سامون بد جنگ
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  یتمام به خاطر شما از درس و زندگ یچرا اون کارو کردم ؟ من دو هفته  ستین ادتی_ انگار 

 خونه  یشکسته افتادم تو یو با پا افتادم

 اتفاق بود  هی... همش  میکردنت نداشت ستیسربه ن یبرا یقصد چی_  اون بار واقعا ه

 باشه  یول بهی_ عج

 منطقه خارج  هیبه  رمیم یدو روز  یواسه  ... من دارم ی: اوه راست دیگویکه م میخندیدو م هر

  ینقشه کش یپروژه  یبرا شهر

 : دو روز ؟ پرسمی... مظلومانه م رمیرا بگ میشدن لبها زانیاو یجلو کنمیم یسع

  ذاشتمی: اره ... مجبورم مگه نه تنهاتون نم لیدن

 ؟  یهمش به فکر ما باش دیکه با یمونی: مگه دا میگویام م یرغم خواسته درون یعل

  ادیب نییگفت نگران شما دو تام ؟ من نگران سقف خونمم که قراره پا ی: حاال ک لیدن

  شعوری: ب کنمینازک م یچشم پشت

  ندیبیشکل گرفته را نم میلبها یکه رو یو لبخند رودیخنده به سمت اشپزخانه م با

 

................................................... 

 

 .... شومیو من دوباره دمق م دیا یم رونیچکش از اتاق ببا ساک کو لیدن

 رفته  ادمی یز یچ هی کنمی: امممم ... حس م کندیبه اطراف م ینگاه

  یخونه دار شد یزنا هی: شب دیگویشده م یاره برق هیشب یکه به خاطر سرماخوردگ ییبا صدا انیدا

 صدا قشنگ  ستمیمسخره بشه من ن دیکه با ی:  کس چرخاندیچشمانش را م لیدن
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  یبا لحن رودیو همانطور که به سمت در م کندیم یدست شیپ لیکه دن دیبگو یز یچ خواهدیم انیدا

 دی، دستاتونو قبل غذا بشور دی، غذاتونو کامل بخور دیخطرناک نزن یزای: دست به چ دیگویم مادرانه

 ... مامان دوستون داره خوشگال  دیزحمت سقفم سالم بزار ینره ، ب ادتونیمسواک  ،

 اندازد  یم زیان روز نفرت انگ ادیمرا ناخداگاه به  زی... همه چ توانمینم یلبخند بزنم ول خواهمیم

 گذاشت ...  میتنها ادشیکرد و با  یکه با لبخند خداحافظ ی... همان روز 

  الری: ا لیدن

 : بله ؟ دهمیو بغضم را فرو م میا یم رونیفکر ان روز ب از

 ؟  یندار  ی: کار  لیدن

 : نه ... به سالمت  دهمیتکان م نیرا به طرف سرم

 که مشکل  کتیزیامتحان ف یدرباره  ی: راست دیا یم ادشی یز یکه انگار چ شودیدر خارج م از

 ... یداشت

 که  ییبهت کمک کنه ... تا جا تونهیم انیبگم شا خواستمی: م دهدیکه ادامه م کنمینگاهش م منتظر

 نابغس  هی کیزیف یتو دونمیم

 و بعد از باز  فشارمیهم م یرا رو میپلکها ندمانیناخوشا یها داریو د یپسر گربه ا یاور  ادی با

 : ممنون  ...  میگویم کردنشان

 نداشت ... خداحافظ  ی_ قابل

 ...  شودیبعد وارد اسانسورم یو کم دیگویم

  کنمیم ییرنگ واحد روبه رو یبه در ماهون یو نگاه کشمیم یاسانسور اه یبسته شدن درها با
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 گره  ذارنیم زهیسرم جا یکه برا یینه ؟ به نظرت چرا سرنوشت من به ادما فهیکث هیشوخ هی نی_ ا

 ؟  خورده

 

............................... 

   

 سرماخورده و دایشد انی... دا کنمیکاناپه پخش م نیکترینزد یو خودم را رو بندمیرا م انیاتاق دا در

 ...  نیهم از ا نیاستراحت سه روزه گرفت ... ا یدکتر رفت گواه لیصبح که با دن امروز

 جنازمم ازون خونه  دونمیم دیبرم که بع ییسرم ؟! اگه تنها زمیبر ی: حاال چه خاک میگویزار م یحال با

  دمیناقابلو از دست م ی... اگه نرمم که پنج نمره  ادیب رونیب

 نکبت من  یاز زندگ نمی: اححححح ... ا کوبمیمبل م یرا به پشت سرم

  دارمیمبل برم یعسل یرا از رو یبرداشته  و گوش یدست از خود ازار  لمیزنگ موبا یصدا دنیشن با

  کنمیو صفحه چت را باز م زنمیم یاسم " فرشته " لبخند پهن دنید با

 : احوال پرنسس پرمشغله ؟ فرشته

 ؟ یم خودت چطور : خوب کنمیم پیتا

 منم خوبم  ی:  تو خوب باش فرشته

 داداش  ی... فکر کنم منو با دوست دخترت اشتباه گرفت شنومیم دیجد ی_ حرفا

  رمیگیاشتباه نم چکسی:  من پرنسسمو با ه فرشته

  شمی_ اهم اهم ... فک کنم دارم معذب م

 ؟ ی: االن در چه حال فرشته
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  کشمیاه سوزناک م هی هیجا ولو شدمو هر چند ثان هیفقط  یچی_ ه

 شده مگه ؟ ی: چ فرشته

  کنمیفکر م یمنت کش ی_ دارم به انواع راها

 داشت ؟ میا جهی: نت فرشته

 ترم  نیبشم سنگ الیخیب دمی_ اره ... فهم

 ؟ قایدق یکار کرد ی؟ چ یکن یمنت کش یخوایم ی: واسه چ فرشته

 نفره ... دردناکه نه ؟ هیهمون  ریالن کارم گکردمو ا کسانیبا خاک  ویکی_ 

 : جالبه  فرشته

 چیمطمئنن به ه نکهیا ایلوس کنم  هیهمسا یگربه  یقراره خودمو برا نکهی؟ ا قایجالبه دق شی_ چ
 جاش 

 ؟  کنهیو احتماال نسلمو منقرض م رتمیگینم

 : هر دوش  فرشته

 رزرو کنم ؟ طیاول بل فیرد یبرات تو یواقعا ... دوست دار  ی_ مرس

  رسهیکه وقتم پره وگرنه جذاب به نظر م فی:  ح فرشته

  یاظهار نظر نکن شمی_ ممنون م

 ارومه ؟ یروزا همه چ نی: ا فرشته

 اگه منظورت  یو چاله چولس ول  شیو پس و پ یمن قربونش برم هر لحظش پر از بدبخت ی_ زندگ

 ارومه  یبه طرز ترسناک یبگم همه چ دیبا استیکتوریو

 امکان داره دست از سرت برداشته باشه ؟ یکنی: تو فکر م رشتهف
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 ... به دلم افتاده که قراره بدجور شکه بشم  ترسمیم شتریدارم ب گذرهیکه م یهرچ ی_ احمقانست ول

 ایسادگ نیکه اوضاع به ا دونهیاز وجودم م یبخش هی یباور کنم که تموم شده ول خوادی... دلم م
  ستین

 رفته باشه  شهیهم یبرا ایکتوریکه و هیخودیانتظار ب نیا و

  نهینظر منم هم ی: دوس ندارم بگم ول فرشته

  کنهیبرات سخت تر م وی... فکر کردن بهش فقط همه چ الیخی: ب فرشته

 دانشگاه چطوره ؟ یسخته  ... راست یول دونمی_ م

 بگه  یخانوم سال اول دیبا نوی: ا فرشته

 خوبه  میریبگ دهیناد وییفضا یعقب مونده  ی_ اگه  دراکوال

 باشه  یادم مهم دیداره طرف ! با می: چه اسم  پرمالت فرشته

 به اعصاب منه  دنی؟ متخصص ر ی_ پس چ

 عاشقش شدم  دهی: ند فرشته

 برادر ... طرف مذکره  شهی_ نم

 رو اعصابه ؟ یلی: خ فرشته

کج و ماوجش  یبزنمش دندونا نقدریا خوادیدلم م کنهیم ایمثه سکته ا افشویق ی_ چه جورم ... وقت
 زهیبر

  رونیب

 : زشته ؟ فرشته

 فاضالبه  یسوسکا هیشرف داره بهش ... شب لی_  دسته ب

 بگو من درخدمتم  یداشت ازیادب کردنش ن یاضافه برا یروی: اگه ن فرشته
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  ی_ به زود

 به فکر جون خودم باشم  دی_ االن با

 ...  عیسر یر یکد شماره گ یشماره اورژانسو بزار رو یشنوی: از من م فرشته

  بمیج یتو ذارمیرو هم م هیاول ی... جعبه کمکا  هی_ فکر خوب

 سرت کن  میمنینره ، کاله ا ادتیضدگلوله  قهی... جل ی: موفق باش فرشته

  شومیام از خنده پخش م یفرض پیبعد از مواجه شدن با ت انیشا ی افهیفرض ق با

 ...  مونهیم ادمیهات  هی... توص یبه فکرم_ ممنون که 

وارد خونش شو ... به محض  زیخ نهی... س یباهاش روبه رو نش مایباشه مستق ادتی: فقط  فرشته
 نکهیا

 کن  کیشد شل بیصورتش عج حالت

 ... خداحافظ فرمانده  اتیعمل یبه سو شی_ چشم ... پ

   ی: با فرشته

......................................... 

 

 ... برودت ؟ صدورت ؟  ی.... همه   یازت بخوام که همه  خواستمی: م زنمیم لبخند

 ... میکن یزندگ یو خوش یکنارو به خوب می: اها کدورتا رو بذار زنمیم یو بشکن کنمیفکر م یکم

  ینبوغت تو نیخاک تو سرت کنن با ا ینعی:  کوبمیدست به سرم م کیفکر کردن به جمله ام با  با

 کودکه ؟  لمی؟ مگه ف میکن یزندگ یو خوش ی! به خوب یساز  جمله

 ؟ ییتو ! اونجا ی: ه کنمیزمزمه م ارام
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 : خبر مرگم اره  وجدان

 کار کنم ؟ ی_ به نظرت چ

 باال  اری: هر دو دستتو ب وجدان

 اورم  یرا باال م دستانم

 : لبخند بزن  وجدان

  زنمیم یاحمقانه ا لبخند

 سرت ی: محکم بکوب تو وجدان

 ؟ یکنی: منو مسخره م کشمیم یکه گفت پوف یز یفکر کردن به چ با

  دیبه ذهنم رس طیشرا نیا یبود که تو ی: متاسفانه تنها راه وجدان

 ؟ ادیسرم م یی_ به نظرت اگه ازش کمک بخوام چه بال

  کنهیگوشه چالت م هیو  یر خویمشت م یی... تهش چن تا شهینم یز ی: چ وجدان

 دادنت  یبه خاطر دلدار  ی_  مرس

 نداشت  ی: قابل وجدان

 ...  زنمیبه در م یاورم و تقه ا یرا باال م دستم

  ماندیم میباز شدن دردر گلو یکه با صدا کشمیم یقیعم نفس

 در چهارچوب در دهیپوش یطوس شرتیو ت یکه شلوار اسپرت مشک یدر حال انیشا کلیبعد ه هیثان دو

   شودیم انینما 
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 : سالم  زنمیلب م نمیبیمتعجب و منتظرش را که م نگاه

 : سالم  کندیم زیرا ر چشمانش

 ؟ یدار  ی: کار  دیگویم یکه با کالفگ کنمیم مکث

 _ اره 

 دهد : خب ؟ یاش را به در م هیتک نهیبه س دست

  خوامیم یز یچ هیازتون  یعنی: ازت ...  دهمیدهانم را قورت م اب

 : از من ؟ پرندیباال م شیابروها

 : جالبه ... ادامه بده  دیگویکه م دهمیرا تکان م سرم

 امتحان مهم دارم  هی_ اممم ... من خوب .... پس فردا 

 زنگ بزنم اداره اموزشو پرورش بگم لغوش کنن ؟ یخوای: م انیشا

 درس  نیکه من از ا نهی: نه ... اممم ... موضوع ا دهمیتوجه ادامه م یو من ب دیگویتمسخر م با

  دمینفهم یچیه

 ؟   ستیزنگ بزنم مدرست بگم حالش خوب ن تیول یبه جا یخوای: م انیشا

 و  نیبد حیدرسو برام توض خوامی: نه ... م دهمیاش م یسبز و وحش یرا به چشمها نگاهم

 مسئله هاشو حل کنم  نیکن کمک

 ؟  یخواینم یا گهید زی؟ چ نی:  هم رودیو عقب م زندیبار پلک م چند

  ی: موفق باش دیگویم بنددیکه در را م یکه در حال دهمیتکان م نیرا با شک به طرف سرم

  چدیپیدر راهرو م شیو صدا شودیبسته م میبه رو در

  زنمیاورم و دوباره و دوباره در م یرا باال م دستم
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 ؟ هی: چ کندیبا اخم در را باز م انیشا

 ....  کنمی: خواهش م میگویاورم و با لحن ملتمس م یحالت در م نیام را به مظلوم تر چهره

  کنمیم یبخوا یکار  هر

  کندیمکث م یول رودیم شیبستن در پ یبرا دستش

 ؟  ی: هرکار  دیگویم میبه چشمها رهیخ

 : اره  میگویم تند

 درست کن  مهی: برام ق زنمیم یشخندین

 ام : ها ؟ دهیشن اشتباه کنمیم احساس

  کنمیبهت کمک م یدرست کن مهی:  اگه برام ق انیشا

 من ... ی... ول ی_ ول

 : خوب ؟  انیشا

 منتظرتم  3: ساعت  زندیکه لبخند م دهمیسر تکان م یدرماندگ با

................................................................................... 

 

 بهم زنگ بزن ...  یداشت ازین میا گهید زیخونه هست ... اگه چ یتو ی: خوب همه چ انیشا

 من برم به کالس  یندار  یاگه کار  گهینوشتم ... خوب د زیم یدفترچه رو یتو شمارمم

 ... خداحافظ  برسم

  شنومیکه خودم هم به زحمت م میگویم یلب خداحافظ ریز

  کوبمیم واریسرم را به د انیرفتن شا با
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 ؟ احححححح ستیبارت ن یچیه یگفتیکالم م هی یمردی... م زمیتو سرم بر ی_ حاال چه خاک

 کمکم  تونهینم ضهیکه مر انمی... دا شدینم ینجور یا یکردی... اگه اون روز واسش قمپز در نم

 دردسر ندارم  یروز ب هیکه  رمیمن بم ی... ا کنه

  کنمیو بعد از روشن کردنش صفحه گوگل را باز م کنمیخارج م بمیرا از ج لمیموبا یگوش

 پنچر نکن  تمویدفه شخص نی: جون مادرت ا میگویدرمانده م یلحن با

  کنمیرا باز م زریو در فر رومیاز سرچ کردن دستور پخت مورد نظر به سمت اشپز خانه م بعد

  گذارمیم زیم یو رو دارمیگوشت قرمز برم یاول بسته ا یکشو از

 را به هم زده و  میدستها کشدیطول نم ادیز انیشا یها ییکه به لطف راهنما ییاز جستجو بعد

 بپزم که انگشت برات نمونه  ییغذا هیاندازم :   یم زیم یمتفکرم را به مواد رو نگاه

 

....................................................... 

 

 اما با تصور برمیو دستم را به سمت درش مگاز نگاه کرده  یبه قابلمه رو ینگران با

  کشمیکه قرار است با ان مواجه شوم دستم را عقب م یا صحنه

 تونمممممممممممی: نههههههههههه .... من نم زنمیم غیج

 لمیو مارو ف یزنیجمله رو عر م نیهم یبند دار  هی قستیدق ستی: مرضضض ... ب وجدان

  یبردار  یخوایدر قابلمه م هی دوننی.... نم یبکش ویکس یخوایم کنهیندونه فک م ی... کس یکرد

  یار یدرم یباز  یهمه مثل عقب مونده ها کول نیا

 اسونه  یش کهیت کهیت یعصبان یگربه  هیبه دست  ستیکه قرار ن ییتو ی: گفتنش برا من
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  سمیناممو بنو تی:  ال اقل درشو بردار اگه بد شده بود قبل از اومدنش وص وجدان

 سمیبنو دی: اره منم با میگویو افسرده م کنمیرا جمع م میها لب

  دارمیو درش را برم دهیکش یقی... نفس عم بندمیرا م میو چشم ها برمیقابلمه م کیرا نزد دستم

 رفت ؟ ریاونجا هست ؟ چرا تصو ی! کس ی: ه وجدان

  می... کم کم چشمها کنمیمتر باز م یلیم میپلکم را ن یکم کرده و ال میپلکها یاز فشار رو یکم

  دهمیشده هل م ییرو نما یرا به سمت غذا میباز کرده و مردمکها را

 ... گزمیو لبم را م زنمیقابلمه ناباورانه پلک م اتیمحتو دنید با

  کنمیمزه م دیرا با ترد اتشیاز محتو یبرداشته و کم یقاشق

 

 .. کندیم دنیشروع به لرز میپر از اشک شده و لبها میمزه اش  کم کم چشمها دنیچش با

  شومیم رهیدوباره به غذا خ هیو چند ثان گذارمیم زیم یقابلمه را رو در

 ارومه ..من چقد خوشحااااالللمممم ی: همه چ کنمیو شروع به قر دادن م کشمیم یبنفش غیج کدفعهی

 .... حااالاا قررررر...... 

  یجون بازم گل کاشت الری: ا میگویم یغیج یصدا با

 : خوب حاال فقط مونده برنج ..... برنج .... برنج ؟ زنمیم یخر ذوق خندلب

 : برررررررررنننننجججججججججججج؟ زنمیگرد شده دادم یچشمها با

  میچشمها نمیبیکه م یز ی... با چ دارمیو در قابلمه را برم کنمیرا به سمت گاز پرت م خودم

 افتد  یقابلمه م یافتاده و تو رونیکاسه ب از

 امده دوباره به  رونیکه از قابلمه ب یو بعد از کنار زدن بخار  کنمیداد گاز را خاموش م با
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 شباهت دارد تا به برنج  دهیماس یبه فرن شتریب نمیبیکه م یز ی... چ کنمینگاه م ان

 با یاز ان بردارم ول یکم خواهمیو م برمیو در ان به اصطالح برنج فرو م دارمیرا برم یقاشق

 گرد  میچشمها کشدیه بالنسبت برنج به ان وارد کرده و به سمت خود مک ییروین حس

 امده  رونیاز دستم ب یدر ان چارهیقاشق ب یول کشمیبه سمت خود م شتریو قاشق را ب شودیم

  رودیدر بالنسبت برنج فرو م و

 ؟ یدزد ... مگه دعوا دار  شعوری: ب کشمیو دستم را عقب م زنمیم غیج

 ؟ واسه خفه کردن  یروش درست کردنشو بهم بد شهی: المصب انگار باتالقه ... م وجدان

  رسهیخوب به نظر م هیبق

 خفه اعصاب ندارم  یکی: تو من

 نزاکت  ی: اشغال ب وجدان

 کنم ؟ کاری: حاال برنج چ من

 : با من حرف نزن  وجدان

 بکشم  ویکیمونده ناز تو  نمی: هم کشمیم یپوف

  دیا ینم ییصدا

 کنم  کاریچ یگی... حاال م دیخوب بابا ببخش لهی: خ من

 خورشته ... زنگ بزن رستوران برنج سفارش بده ... اون باتالقتم ببر  هی: اصل قض وجدان

  یکنیبه حالش م یفکر  هیبعد  خونه

  ی: وجدان خودم زنمیم یگشاد لبخند

.............................................................. 
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 به اشپزخانه  یو با نگاه بندمیبلند و مواجم را پشت سرم م یموها

 .... ادیکه منتظرن شوهرشون از سرکار ب یخونه دار  ی: شدم مثه زنا کنمیم زمزمه

  دهمیسرم را تکان م میا کتک بزنر گریشوهرم باشد و هر روز تا دم مرگ همد انیشا نکهیتصور ا با

  میگویم  یبال به دور   و

 و  کشمیم ینیه دهدیعقربه اش که ساعت سه را نشان م دنیافتد و با د یبه ساعت م چشمم

 : برنجو نبردم  پرمیم میجا از

 و دارمیگاز برم یباتالق را از رو یو قابلمه محتو رومیسرعت به سمت اشپزخانه م با

  رمیگیم میتق تق در تصم یصدا دنیاز اشپز خانه خارج شوم که با شن خواهمیم

 خودم را در قابلمه خفه کنم ... همانجا

 را باز کرده  یکی... در  رومیها م نتیو تند به سمت کاب کنمیبه اطراف نگاه م یدستپاچگ با

  چپانمیو قابلمه را در ان م کشمیم یان نفس دنیبا خلوت د و

 که با  شومیروبه رو م یانیبعد با شا یدر از اشپزخانه خارج شده و کم باز شدن یصدا با

  یقهوه ا ی... موها ستادهیهال ا یهمرنگش در ورود نیو شلوار ج یمشک شرتییسو

 پشتش انداخته .... یرو یرا به باال حالت داده و کوله مشک خوشرنگش

 افتد  ی... نگاهش که به من م دهیپوش یز یچه چ دمینفهم یانقدر افسرده شده بودم که حت صبح

 اندازد : سالم  یرا باال م شیابرو

  گمیم تی_ سالم ... تسل

 مزه  ی: ب رودیبه من م یچشم غره ا شیو با نگاه کردن به لباسها زندیپلک م یجیگ با

 و من هم به طرف اشپزخانه  رودی... به اتاقش م اورمیرا در م شیادا گذردیکه م ازکنارم
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 را اماده کنم ....  زیتا م رومیم

 ظرف خورش خوش  دنیکم نگذاشته باشم ... با د یز یتا چ چرخانمیم زیم یرا رو نگاهم

 ... زنمیم یبار لبخند خرذوق نیدهم یبرا زیم یرو رنگ

  ادیم یخوب ی: به به ... چه بو شودیوارد اشپزخانه م انیبعد شا یکم

 ...   کندیرا برانداز م زیو با نگاه کنجکاوش همه چ رودیم زیطرف م به

 بچه ...  ی: چه کرد زندیم یو سوت زندیخورشت برق م دنیچشمانش با د یشمی

 نه  ایکه طعمشم مثل ظاهرشه  دید دی: البته با دیگوینگاه ذوق زده ام م دنید با

 زد حال " کهی" مرت میگویدلم م در

 اجیاورم که جوابش را ندهم چون فعال به وجودش احت یو به خودم فشار م کنمیرا کج م لبم

 هردومان  یبرنج را برداشته و برا سید انی... شا رمیگیجا م زی... بعد از او پشت م دارم

 ... کنمی... بشقاب را از دستش گرفته و تشکر م کشدیبشقابها م در

  زدیریبرنجش م یرا رواز خورش  ی... قاشق نمیتا واکنشش را بب شومیم رهیبه او خ اقیاشت با

  شودیمنتظر من روبه رو م یو چشمها رهیشروع به خوردن کند که با نگاه خ خواهدیم و

  بنددیخوردن غذا باز شده م یو دهانش را که برا زندیم پلک

 ؟ یشروع کن یخوای: امممم ... تو نم انیشا

  شودیجابه جا م یصندل یو رو رودیکه عقب م دهمیتکان م نیرا به طرف سرم

 : چرا ؟  انیشا

 : شما بخور نگران من نباش  میگویم خونسردانه

 نگران خودمم ...  شتری: ب کندیم زیرا ر شیمشکوک چشمها  انیشا
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 ؟ یشروع کن یخوایزد ... نم خی: غذا  میگویم کالفه

 ؟ یختیتوش ر یز یچ یاندازد : نکنه زهر  یبه ظرف خورش م ینگاه انیشا

 کنم ؟ ستتیسربه ن خوامیبود که م عیضا نقدریا یوا یا : کنمیرا درشت م میچشمها

 چارتیب یزدن به معده  یفانتز  ی: به جا میگویم الیخیو ب گذارمیدر دهانم م ینیزم بیس خالل
 برس 

 ... سرتم تو بشقاب خودت باشه 

 مامان بهت به به بده ؟ فکرشم نکن  یخوای: م دارمیبرم یگر ید ینیزم بیکه س کندیحرص نگاهم م با

 قاشق به به  هیخدا  یکه محض رضا فتمیو با بشقاب غذا دنبالت ب ارمیچرنده پرنده درب یبرات ادا که

  یکن لیم

 ؟  یبه تو گفته بامزه ا ی: من موندم ک زندیم یپوزخند عصب انیشا

 ... حاال اگه شکت  یبا پوزخند مزحکت جذاب یلیکه به شما گفته خ ی: همون زنمیم یخونسرد لبخند

 شده شروع کن  برطرف

 : اول  خودت شروع کن تا شکم برطرف شه  خنددیم انهیموذ انیشا

 و شروع به  کشمیم میغذا یاز خورش رو یو کم کشمیم ی... پوف دیگویحرص دادنم م یکه برا دانمیم

  کندی... اوهم شروع م کنمیم خوردن

 ...  ردیگیغذا خوردن را از سر م حرفیو ب زندیقاشق لبخند م نیخوردن اول با

  نیکه با چن زندیحدس هم نم ندیپسر را بب نی... هرکس ا زنمینا خداگاه لبخند م اقشیاشت دنید با

  نیبهتر یمنو نیکه مطمئنن هر روز گران تر یکودکانه ذوق کند ... کس نطوریا یز یچ

  خوردیخوشحال شده و ان را با اشتها م نطوریساده ا یوعده غذا کیبا  دهدیرا سفارش م رستورانها
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 ... 

 که بر خالف  میفهمیظرف ها و البته قابلمه م اتیو با تمام شدن محتو میخوریسکوت تند غذا م در

  میچقدر گرسنه بوده ا تصورمان

 ... هیختت عال: جدا از اخالق نمونت دست پ دهدیو نگاهش را به من م زندیم هیتک یبه صندل انیشا

 ممنون  

 کرده و  فیام تعر یاز اشپز  یبار است که کس نی... اول زنمیجمله اش لبخند م ی کهیتوجه به ت بدون

 : نوش جان  میگویم زیبلند شدن از سر م نی... ح کندیذوق زده ام م نیا

 ... بزار کمکت کنم  نیماش یتو نی:  بچ دیا یکه جلو م  کنمیها را جمع م ظرف

: فکر کنم بسته قرصاشو گذاشتم  رودیها م نتیکه به طرف کاب بندمیرا م نیبعد در ماش قهیدق چند
 یتو

  نتیکاب 

 که کنمیدهانم را باز م شودیم کیکه باتالق را در ان پنهان کرده ام نزد ینتیکه به کاب دنشید با

 ... بندمیرا م میفقط چشمها نتیبا باز شدن کاب یول میبگو یز یچ

  هیچ گهید نی: ا شنومیرا م انیشا یصدا

 " یگندو بپوشون نیا دی" هل نشو ... فکر کن ... فکر کن ... با

  یبه باتالق سرش را کج کرده و با چهره ا رهیکه خ انیو به شا کنمیرا باز م میچشمها عیسر

  هی... فرن ستین یخاص زی:  چ میگویم کندیان را بو م متفکر

 باشه  تونهینم میا گهید زی: چ کندیزمزمه م ردیان بگ نگاهش را از نکهیبدون ا انیشا

 ؟  یدرست کرد ی: حاال چرا فرن کندیبه من م رو
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 که بهتره حاال که دمیدرست کنم و امروزم د یبراش فرن خواستمی... م ضهیمر روزیاز د انی:  دا من

 اونم درست کنم  ذارمیم یوقتمو واسه اشپز  

 است  یمثل من که هر روز مشغول گل کار  ی... ادم کنمیکه سرهم کردم تعجب م یهم از دروغ خودم

 در دروغ گفتن تبحر داشته باشد  دیبا

 داره  یبدونم چه مزه ا خوامینم ی: حت کندیدرهم به باتالق نگاه م یبا چهره  انیشا

 یبا درک نقدریکه ا ینیبب ری:  خ میگویدل م در

 حالش خوب انی... دا  گهی... من برم د زهی: چ کنمیو محکم بغل م دهیقاپ انیرا از دست شا قابلمه

  ستین 

 : باشه ... ممنون واسه غذا  انیشا

 : صبر کن  دیگویکه م رومیو به سمت در م میگویم یکنمیم خواهش

 باشد  دهی... نکند فهم شودیحبس م نفسم

  میکن با هم کار ویکه مشکل دار یمنتظرتم تا درس 5:  فردا ساعت  انیشا

 : باشه ... ممنون  کنمیحبس شده ام را فوت م نفس

  بندمیودر را پشت سرم م شومیخانه خارج م از

............................................................................ 

 

 که  دی... چطور به ذهنت رس هی: عال زندیلبخند م میو به رو کندیکه نوشته ام م یبه جواب ینگاه

  یبر  یراه نیهمچ از

 و لبخندش  زندیبه سرم م یباهوش بودنم فکر کنم با ته خودکار ضربه ا لیدر مورد دال نکهیاز ا قبل
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 ؟  یاستفاده کرد تیفرمول من دراورد نیکه  از ا یکردیفکر م یبه چ قای: دق شودیم محو

  شودیم زانیاو میو لبها کنمیمندانه ام را جمع م روزیپ لبخند

 شروع به حل کردن  یبعد یصفحه  یو رو ردیگیمن دفتر را از دستم م یکالفه از خنگ باز  انیشا

  کندیکرده ام م یباز  تشیثیکه با ح یدادن مسئله ا حیتوض و

 سدینویصفحه م یو به او که با مهارت فرمول ها را رو چرخانمیغنچه کرده ام م یلبها یرا رو مداد

 حیبهتر توض یلیکه از استادمان خ میبگو توانمی... به جرات م کنمینگاه م سازدیاز انها راه حل م و

  دهدیم

 اورم  یکه ذهنم را مشغول کرده به زبان م یرا از لبم جدا کرده و سوال مداد

 : اممم ... استاد ؟ من

 گرداندیمکث  سرش را به سمتم برم با

 ؟  یخاب کردانت ویدانشگاه معمول هیباال  یهوش بیضر نی: چرا با ا من

  ستمین ینظر لطفته ... من ادم خاص نی:  ا زندیم یلبخند کمرنگ انیشا

  یبش اریاستاد  یتونیم ی... حت گمیکه درست م یدونی؟ خودتم م یگیم نوی: چرا ا من

 بشم که اونم دوست ندارم  اریدانشگاه خودمون استاد یتو تای: مگه کشکه دختر ؟  نها خنددیم

  فهی؟ واقعا ح یکه بهت داده شده استفاده کن یاز هوش ی: چرا دوست ندار  میگویرا واضح تر م سوالم

  یش لیفارق التحص یدانشگاه معمول هیاز  که

 ... درستو بخون بچه  نمیشتیهم رده ان کنمیمن االن حس م یگیکه تو م ی: جور  انیشا

  یداشته باش یمحکم لیدل دیبا یکار  نی: واسه همچ ستمیول کن ن امامن

 رو گفت  زایچ یبعض شهیوقتا نم ی: بعض ردیگیرنگ غم م شیکه چشمها نمیبیوضوح م به
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 نکن ... یفضول نیاز ا شتریب یعنی نیا و

  یسوال برد ریاون مسئله رو که ز تی: هو زندیرا ورق م کتاب

 حل کن  نوی: حاال ا دهدیرا نشان م یگر ید مسئله

 نسکافه ؟ ای: قهوه  رودیه مو به سمت اشپز خان شودیم بلند

 ... : نسکافه  دیکه نظرم را پرس ستیکس نیاول

  ستیاونقدرام بد ن انی: شا میگویلب م ریز

................................................................................... 

 

                                                                      لسونیاما و خاطرات

 

 پر از دردسر بود  شهیهم مثل هم  امروز

 قابل خوردن  یغذا کیبار  نیاول ینه ... امروز برا اینوشته ام  انیاز شا یز یتا به حال چ  دانمینم

 بود دردسر شود  کیکردم ... البته با صرف نظر از جناب باتالق که نزد درست

  یو به کل افسرده شده بودم ول دیدرست کنم روحم پرکش مهیازم خواست که ق انیکه شا یوقت

 از اب درامد  یخوب زیچ انصافا

 با  دهدیخورش ها را سفارش م نیها و بهتر کیاست نیکه مطمئنم هر روز مرغوب تر یپسر 

  دیرسیخوشحال به نظر م یلیمن خ یمعمول مهیق خوردن

که خودش  دمیفهم لیدن ینخورده و من از صحبت ها یرانیا یغذا ستیبود که چند سال گفته
 نخواسته 
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 به ظاهر مرفه و ارامش دارد   یدر زندگ یاو هم مثل من مشکل کنمیبرود ... احساس م رانیا به

 ه ام اشتباه کرد دیدارد که او را از خانواده اش دور کرده ... فکر کردم شا یلیاو هم دل کنمیم حس

 مطمئن شدم که غم  دمیسوال کردم د شیزندگ یدرباره  یرا هنگام نشیغمگ یچشمها یوقت یول

 دارد ...  یقیعم

  مانیامروز به حرفش ا ینابغه است و من اول باور نکردم ول کیخود  یاو در رشته  گفتیم لیدن

 را که پشت نقاب شادش پنهان کرده بفهمم ...  یراز  خواهدیدلم م یلی... خ اوردم

 خواهم اورد ... یخوب یداد مطمئنم که نمره  حیتوض میکه او با مهارت درس را برا یطور 

 از اوممنونم که نجاتم داد ... واقعا

چون حس  دیخواهد شد ... شا میبرا یدوست خاص انیشا دیگویبه من م یحس یچرا ول دانمینم
  کنمیم

 ...  میهم هیکه چقدر شب میفهمیم ندهیدرا

  شوندیباز نم گرید میشب است و چشم ها مهین قایدق االن

 

 

  رمیرا بگ فتهیفردا حال پرنس خودش دوارمیام

 

............................................................ 

 

 تا درس را مرور کنم  زنمیرا ورق م کتاب
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 به امتحان ... استاد با  نمیاز امروز که قراره بر نمیبکنم ؟ اون از جلسه قبل ا ی: حاال چه غلط انیدا

  رونیب ندازتمیم پایت

و به  زنمیم یغیدست انداز ج یازرو نیماش عیبعد با پرت شدن فج یو لحظه ا  میگوینم یز یچ
  یصندل

 ؟  یروان یکنیم یچه غلط ی: دار  زنمیم چنگ

  دهیزبونتو بر انی... فکر کردم شا یافتخار داد : چه عجب زندیم یشخندین انیدا 

 بکنه  یغلط نیبخوره همچ زیچ انی_  شا

 خوش گذشت ؟ ی: راست خنددیم

 خوش گذشت ؟ ی_ چ

 و .... یخال یدونفره و خونه  یو فضا هی!  پسر جذاب همسا گهید روزی: د انیدا

  انیهات واسه له شدن خوب به نظر م هی: کل زنمیم شیبه پهلو یکتابم ضربه ا با

  دهینشون م یکه االن سالم نیجدا منتظر بودم مفقود االثر اعالمت کنن ... ا یجنبه ... ول ی: ب انیدا

 شده .. لیعل انیشا که

 راحت باشه از من سرحال تره  التی_ خ

 شد ؟ یجدًا چ ی: ول انیدا

 رفتم خونشو اونم به قولش عمل کرد  روزید مهیق انی... بعد از جر یچی_ ه

  دیگوینم یز یچ گرید انیبه دانشگاه دا دنیرس با

.................................................. 

  گهیبرسون د الری:  ا کندیپچ پچ م انیدا
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 ... تو که  ییییالری: آ نمیبیم میکه صورتش را روبه رو دهمیو به مطالعه ادامه م چرخانمیم چشم

 ... ینبود  سیخس

  شهیم زاریب تشی... طرف از موجود یلوس نش یواسه کس چوقتیکه ه کنمیم حتیبهت نص انی_ دا

   یآشغال یلی: خ زندیبه شانه ام م یفیضع ضربه

 سکوت  دوباره

  نی... جون ارم گهینشو د زیچ الری: ا انیدا

 قسم نخور  نوی: جون ارم کنمیم اخم

 بودم  ضیمر روزیانصاف من د ی؟ ب یرسونی: باشه ... حاال م دیگویمظلومانه م انیدا

 جون کندم  یخصوص سیتدر نی_ من واسه ا

 برگه ها رو بدم  خوامیم دیکتابارو جمع کن گهی: خوب د استاد

  کندیو استاد بالفاصله برگه ها را پخش م کنندیعزادار کتاب ها را جمع م ییها افهیبا ق همه

 خونسردش سرم را به سمت برگه  یچهره  دنیاندازم و با د یبه شاهزاده ناکجا آباد م ینگاه

 ... کنمیو شروع به نوشتن جوابها م رمیگیگاز م یسوال ها لبم را با خوشحال دنی... باد گردانمیبرم

 یا ندانهروزمیاورم و لبخند پ یسرم را باال م ی... با خوشحال کنمیکه برگه را پرم شودینم قهیدق ستیب

 ... برگه  کندیو رو م ریسوال ها را ز یدیکه با نا ام کنمینگاه م انی... به دا ندینشیم میلبها یرو

 و و با مشغول  کنمیبه استاد م ی... نگاه  سمینویان م یرو زیو جواب ها را ر دارمیرا برم سمیچکنو

  دهمیهل م انیدست دا ریبرگه را نامحسوس به ز دنشید

  زنمیم یز یکه چشمک ر کندینگاهم م یرچشمیو ز زندیبرگه لبخند م دنیبا د انیدا

  گذارمیاستاد م زیم یو بعد از او من برگه ام را رو دهدیم لیبرگه اش را از همه زودتر تحو انیرا
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  توانیبچه ها م یبه چهره  یو با نگاه کوتاه کندیبرگه ها را جمع م یساعت بعد استاد همه  مین

 زد  را حدس اوضاعشان

 همه رفع شه ... استفان سوال  یتا اشکاال دیسواالرو حل کن نیایب یکی یکی: خوب بچه ها  استاد

 حل کن  اولو

 و صورت کک و مک دار از وسط کالس بلند شده و به سمت یاب ی، چشمها یقهوه ا یبا موها یپسر 

 ... رودیم تخته

  کشدیگوشه بلوزم را م انیدا کندیشروع به حل مسئله م یوقت

 کنم  ؟ کاری: اگه صدام بزنه چ زندیکه لب م کنمینگاهش م یسوال

  رونیاالن پاشو بگو حالت بده برو ب نی: هم میگویکه بشنود م یلب طور  ریز

و با گرفتن اجازه از کالس خارج  شودیبلند م شیبعد از جا قهیو دو دق دهدیتکان م یسر  انیدا
  شودیم

 دونهیم ی: ک کندیتخته نوشته اشاره م یبه جواب مسئله که استفان رو انیبعد از رفتن دا استاد
 اشکال

 مسئله کجاست ؟  نیا

 کنم ...  دایاشکالش را پ کنمیم یاندازم وسع یبه مسئله م یقیدق نگاه

 و محو  جیگ یچهره ها دنیندارد ... استاد با د یکس نظر  چیدر سکوت فرو رفته و انگار ه کالس

 نکرد ؟ دایاشکال مسئله رو پ ی: کس کندیتکرار م هدانیها نا ام بچه

  هیچند ثان یو برا چدیپیبلند و نا هنجار عرعر االغ در کالس م یبعد از حرف استاد صدا بالفاصله

... همه نگاه ها به دنبال منبع صدا  شوندیم شودیکه هر لحظه بلند تر م نیدلنش یمحو صدا همه
  یرو
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 و کل کالس  ندینشیدرجه محو شده م 37 هیگرد در زاو یخفته که االن با چشم ها شهیهم یبایز

 ... شودیم منفجر

 چه خبره ؟  نجای: ا دیگویم یعصب استاد

 به  تیشده ... خوشحال از وضع ثانهینقشه خب کی یکه قربان دیفهم  توانیم انینابود را ی افهیق از

 ...  کنمیام را فراهم کرده دعا م یجبات شادرا که مو یامده در دلم جد و اباد کس وجود

 : با شمام   دیگویم انیخطاب به را استاد

  نکهی: استاد مثل ا میگویاعصابش م یرو یتمام پوزخند ها  یو به تالف کنمیرا صاف م میگلو

  کردنیرادمهر داشتن واسه حل مسئله اظهار نظر م یآقا

 ...  رودیهوا م یدوباره رو کالس

  شوندیم رهیو با ترس به او خ شوندیهمه خفه م انیرا یعصب یصدا با

 ؟ نهییشعورت پا نقدریدادن که ا ادیبهت ادب  ی:  کدوم جهنم انیرا

 ادیرو بهت  لهیکه فرق کالس و طو ی: خودت از کدوم دهات اومد زنمیم یحرص درار  پوزخند

 ؟ ندادن

 گوسفندا رو ندارن خونشونو بشناسن  با گاو و ینیتجربه همنش ی:  همه که مثه جنابعال انیرا

  یهمنوع پرست نقدریا دونستمی... نم گهیم یا گهید زیزنگ مسخرت که چ ی_  صدا

 ...  کنمیکار م  واناتیاز ح تیفقط تو سازمان حما ستمی:  همنوع پرست ن انیرا

 ؟ یکنیم یزندگ ای یکنی_ کار م

  میجا ندار یدسته جات وحش یبگم ما برا دیبا یعالقه مند تی:  اگه به عضو انیرا

  مونیعمته پسره م ی_ وحش
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 فرهنگ عقب مونده  یدختره ب یخودت مونی: م انیرا

 تو با اون زنگ باکالست  ایفرهنگم  ی_ من ب

 نکنه کار خودته ؟ نمی: بزار بب کندیم کیرا بار شیها چشم

 کار منه ؟ ی_ چ

 راه بندازه ؟ ویمسخره باز نیا تونهیم ی: جز تو ک شودیبلند م شیاز جا انیرا

 تو رو عوض کنم ؟  لیزنگ موبا امیب کارمیعمو ؟ من ب یگیم ی: چ میگویم متعجب

  نمیبینم نجایتر از تو ا زهیتر و با انگ کاریب ی: ادم انیرا

 مثه تو  یکه موجود دونمیال اقل م یکردنتم  دارم ول کهیت کهیواسه ت یکاف زهیدرسته انگ نی_ بب

  نداره جنبشو

  ای: جلو ن زنمیم غیکه ج داردیسمتم قدم برم به

 ؟ یزنیمن م هی... دست به گوش مزهیدختره ب رمیگی:  حالتو م دیگویم یعصب انیرا

 قراضتو که مثل  هیاون گوش تونمیم ی! من چطور  مایافتاد یر ی: چه گ میگویگرد شده م یچشمها با

 ؟ ارمیب ریبهت وصله تنها گ پستونک

  یبگ دی: اونو توبا انیرا

 االن من متهم ماجرام نه ؟ خوب  نکهی: مثل ا زنمیم یبه وجود امده تک خند تیاز وضع ناباور

  یملتو به نفع خودت دور بزن یچطور  یبلد

 ...... وی: من کس انیرا

 ! دی: بس کن زندیداد م استاد

  میدهیم کندینگاهمان م یو به استاد که عصب میریگیرا از هم م ضمانیپرغ نگاه
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 وقت  تونیبا مسخره باز نیاز ا شتریبهتون بگم .... ب یبچه باز  نیندارم درمقابل ا یز ی: چ استاد

 رونیب دیو بر دیریمنو نگ کالس

  زندیم یکه پوزخند رومیم انیبه را یغره ا چشم

 ؟ رونیببرم  دیدر اورده من با یاقا تو کالس مسخره باز  نی: استاد من چرا ؟ ا میگویم معترضانه

 : تا دوباره تذکر ندادم  ردیتا درس را از سر بگ رودیبه ما دوباره به سمت تخته م توجهیب استاد

  رونیب دیبر

  شهیهم یکه در قدمها یحرص توانمیمن م یول رودیم یخونسرد به سمت صندل یبا ظاهر  انیرا

 دهم .... صیتشخ یرا به خوب شودیم دهید دشیقیو ب مغرورانه

 از ان  ادیکه ز زمیبه سمت م شودیم دهیاو کش یکه ناخواسته به سو یاز افکار و توجه یعصب

  انیدر ان  پشت سر را زیم یرا برداشته و با چپاندن کتاب رو فمی... ک گردمینشده ام برم دور

 . شومیکالس خارج م از

 ارامش را به وجودم برگردانم  کنمیم یو سع کشمیم یقینفس عم انیدا دنیو با د شومیم اطیح وارد

 ...  کنمیولو م اطینمناک ح یسرد و کم یچمن ها یخودم را رو انیبه دا دنیرس با

  یچیبا غ یدیکه حاصل زحمتشو *" به فنا م ییبفهمه تو نجای: اگه باغبون ا انیدا

  برتشیم شیباغبون

 یدار  ستیز طیاز مح تیبا سازمان حما یخصومت نمی: بب زندیبه سرم م یکه ضربه ا زنمیم یغلط

 ؟ 

 به  نیبر یخوایم ی: باشه بابا رم نکن ... اصال هرچ رودیعقب م یکه کم کنمیاخم م ضیغ با

  عتیطب
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  انی: حوصله ندارم دا گذارمیچمن ها م یرا رو سرم

 ؟  یندار  ی_ زاررررتتتت ... چ

 م دستشو ببوسم به اعصابت دخترم ؟ بگو بر دهیر ی: ک کشدیبه سرم م یدست

 تو گهیپرو تو روم واستاده م ی؟ پسره از خود راض هیفکر کرده ک اروی نی: ا کشمیم یپوف

 مثه تو  یروان ضیدارم با مر  سمیبگه اخه من ساد ستین یکی! هه  یعوض کرد لمویموبا زنگ

 کنم ؟ ها ؟ ها ؟  یخرک یشوخ

 سگ اخالق  یدراکوال نیا یتو یاسکل چ دیپد دیند یدخترا نی: من موندم ا نمینشیم میجا سر

 امثال  یرو هم ول زمی؟ من حاظرم با عباس اقا قصاب محلمون بر وفتنیپس م ننشیبیکه تا م دنید

 رصد نشن  میلومتریتو دو ک نیا

 ؟ الریا یکرد کاری: چ کندیگرد نگاهم م یبا چشمها انیدا

 کرده  کاریچ ارویاون   یکردم ؟ بهتره بپرس کاری: من چ کنمیبه خودم اشاره م یعصب

 ...  کندیمنتظر نگاهم م انیدا

  نیاونم با اخر شیباباشو گذاشته زنگ گوش یابوی یعقب مونده صدا شعوری: پسره ب دهمیم ادامه

 .... یعوض کرد مویتو زنگ گوش گهیبچه پررو برگشته م نیاواز بعد ا ریحنجرش زد ز توان

 : خب ؟ انیدا

  رونینکرد جفتمونو از کالس شوت کرد ب یاستادم نامرد گهید یچی_ ه

 شد ؟ یکه عصبان یبهش گفت یاز برم ... بگو چ ثویخب یتو رو نشناسه من تو ی: هرک انیدا

  میگویم شیرا برا زیو مزخرفم همه چ هودهیب یاز زندگ کالفه

 : مرررررضضضض کنمیخنده اش با اخم نگاهش م یصدا با
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 و حرصت داده  یکه تو بشر جلوش کم اورد هیموجود نیپسرم ... اول نیمن عاشق ا یعنی:  انیدا

  نیو تشکر برا ا ریمراسم تقد هی نمونیرید یبگم به افتخار براورده شدن ارزو نیبرم به ارم دی... با

 ... میریبگ پسره

 ضمانت  گهید یبر  شیپ ینطور ی... ا یزبونت کنترل ندار  یرو دای: جد زنمیبهش م یگردن پس

  شمیقانع نم یکه منم کنترل دست و پامو داشته باشم ... دفعه بعد به پس گردن کنمینم

 رو  ی... تو ک یبشکنه اون دستت خرزور وحش ی: ا زندیغر م مالدیکه گردنش را م نطوریهم انیدا

 یچالق و کبودم اخه ک یدست و پا نی؟ با ا یکه حاال قراره نداشته باش یوامونده کنترل داشت اون

 ها ؟  رهیمنو بگ ادیم

  رمتیگیخودم م ی... من که گفتم تو چالقم باش فهی: کم غر بزن ضع شومیبلند م میجا از

 مش قربون ؟ کردمیم کاری: من تو رو نداشتم چ دهدیم نیو نگاهش را به زم گزدیلبش را م انیدا

 ...  کنمیم یاندازم و سرفه مصنوع یباال م ییابرو

 کار  یدید هویطاقته ...  یکه دل اقات ب یدونی... م فهیضع  ای: کم ناز ب میگویکلفت م یصدا با

 دادما  دستت

 ؟ خونرو که ازمون نگرفتن  نجایخاک به سرم ا ی: ا دیگویم یبا ذوق ساختگ انیدا

 خودم برم ...  طونیبه قربون نامزد ش ی:  ا زنمیم یو چشمک گذارمیکمرش م یرا رو دستم

  یدل اقاتو زد رفح

  می:  پس بر زندیم ییلبخند دندان نما انیدا

  دی: خاک تو سر هولت کنن دختره چش سف رمیگیم شیاز بازو یشگونیبلند شود که ن خواهدیم

  یچ یدگی... اخه تو از ترش کنهیداد م یب یشوهر  ی: ب زندیم میبه پهلو یضربه ا فشیبا ک انیدا
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 ؟  یفهمیم

  انیدا یاسکل یلی:  خ خندمیلحن حق به جانبش م به

  می: دست پرورده ا انیدا

 کل  یاحساس دلتنگ کنمیروزها بدجور نبودش را حس م نیکه ا یبا پسر  میکلکل ها یاور  ادی با

  کندیم ریرا تسخ وجودم

 ذره شده  هی نی: دلم واسه ارم من

  شینیب یم یماهه ... به زود یاخرا گهی: د انیدا

 چقدر بهش وابستم  دمیچند وقت فهم نی:  تو ا نمیچیبرم لب

 ؟ ی: بهش فکر کرد انیدا

 ؟ ی: به چ من

  دایپ خوادیکه م ویروز کس هی؟ باالخره اونم  یکنیم دایپ یازدواج کنه چه حس یوقت نکهی: به ا انیدا

 ؟ گمیم یکه چ یفهمی... م یازش دل بکن دیو اون روزه که با کنهیم

 : دوست ندارم که قبولش کنم و فکر نکنم  کشمیمرطوب م یسبزه ها یرا نوازش وار رو دستم

 ...  امیباهاش کنار ب بتونم

 که  یهمه نداشته هامه ... کس یجا ییجورا هی...  نی: ارم زنمیلبخند م نیخاطراتم با ارم یاور  ادی با

و  یسخت یمادر تو هی... مثله  برادر پشتم بوده هیکرده ... مثله  تمیپدر حما هیمثله  شهیهم
 میخوشحال

  چینکرده ... اون ه غیمحبتشو ازم در چوقتیکرده راه درستو نشونم بده ... و ه یبوده و سع کنارم

 من نداره  کیسرد و تار یگذشته  یتو یر یتقص چیمثه من نداره ... اون ه یدرقبال دختر  یا فهیوظ
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 فقط سه سال ازم  رهیم ادمیوقتا  یکه گاه کنهیرفتار م یمراقبم بوده ... طور  شتریاز همه ب یول

 داشتم و  یزندگ یتو نویمن ارم یازم گرفته شد ول زایچ یلیخ یزندگ نیا یتو دی... شا بزرگتره

  بیکشور غر نیروز ازش جدا شم ... االنم که اومدم ا هیکه  نمیبینم نویخودم ا ی... واقعًا  تو دارم

 اون خونه زجر بکشم  یتو نیاز ا شتریب خواستمیکه ناچار بودم ... نم نهیازش دور شدم واسه ا و

 سالها  جهیکه نت یتا شرکت رمیمدرکمو بگ خوامیباشم ... م نیسربار ارم نیاز ا شتریب خواستمی... نم

 اگه االن اقدام کنم  یبه اسم منه ول شیادیکه بخش ز دونمی... م رمیپس بگ ریپدرم بوده از ام زحمت

 ریمد ریام دوننیهمه م ی... دوست ندارم بگم ول خوامینم نویسهممو بفروشم و من ا تونمیم فقط
  هیقابل

 ... دارهیمن به هدفم برسم سرپا نگه م یاون شرکتو تا وقت و

 ...   ی... ممنون که تنهام نزاشت انیدا ی:  واقعا ازت ممنونم که باهام اومد رمیگیرا م دستش

 حرف  تیکه همش از شوال ی... ازون وقت یداستانت برد یمارم  تو : چه عجب اسم زندیم لبخند

 ... یزدیم

 ....  الری: تا اخرش باهاتم آ فشاردیانگشتان گرمش م انیدستم را م ندیبیرا که م نمیغمگ یچشمها

  یکه به ارزو هات برس یاون روز  دیام به

 ...  زنمیم یو لبخند کوچک دهمیم شیو تشکرم را به چشمها یپر از قدردان نگاه

 ...." زیهمه چ ی" ممنون ... برا

..................................................................................... 

 

 از انها را دور انگشتانم تاب  یو تره ا کشمیبسته ام م یبلند و بلوندم که خرگوش یبه موها یدست
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 ...  دهمیم

 جواب مسئله روبه  یرو کنمیم یو سع چرخانمیم میلبها یعادت ته پاک کن دار مداد را رو طبق

 و  کشمیم یپوف یا جهیبه نت دنیو با نرس گذردیمنوال م نیبه هم قهیتمرکز کنم ... چند دق میرو

 : خسته شدم  کنمیرا به نا کجا اباد پرت م مداد

  کشمیم یاه انیدا دنی... با د پرمیعقب م کشمویم ینیدر اتاق ه ییکهویباز شدن  با

 ؟  هیدر چ یدونیم انی: دا من

 ؟  هی... خوردن ادینم یجالب زی: به نظر چ ردیگیم یمتفکر  ی افهیق انیدا

 ساال از دستم  نیا دهیکش یچ نیارم فهممی: حاال م میگویم دانهیام نا

 : زرتو بزن برو  میگویم انیبه دا خطاب

  میبر ایعرض کنم حاال که حوصلت سر رفته ب خواستمیتو ؟ م ی... باز هار شد تیتربی: ب انیدا

  مینیگرفتم باهم بب دیجد لمیف هی

 ؟ یاتاق شنود دار  نیتو ا نمیمن اروم گفتم حوصلم سررفته ... بب ی: ول من

 نه  ای یای: م چرخاندیچشم م انیدا

 هست ؟  یلمی: حاال چه ف من

  نیعاشقانه غمگ لمیف هی:  انیدا

  یابک یلمای... از ف الشیخیاب دماغ تو رو جمع کنم ب نمیبش دیکه با لماستی: اگه از اون ف من

  ادینم خوشم

 ...  ادیبه نظر جالب م یکی نی: نه بابا ... ا انیدا

  یعرعر کن لمیبه حالت اگه مثه اون دفه وسط ف ی: وا شومیبلند م میجا از
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  میکرد یکوتاه تتیترب یبدجور تو نیرم: نه انگار منو ا انیدا

  رومیو به سمت هال م شومیبه او از اتاق خارج م توجهیب

............... 

 

 

 ساعت بعد  دو

 گزمیلبم را م یو یت یبه صفحه  رهیخ

  میکه همه زندگ یبرم وقت یخوای:  چطور ازم م زندیکه دست دختر را گرفته لب م ی" پسر در حال

 ؟ دهیتخت ذره ذره جون م نیا یرو داره

 را ندارند  شیجان پاک کردن اشک ها یحت شی... دستها زندیم یلبخند تلخ دختر

  نیا تونمیکه م هیا هیهد نیتر بایز نیو ا یگذاشت شمی: تو عشقو تموم خاطراتتو پ دیگویم یسخت به

   دیویاخرو به خاطرش لبخند بزنم د یروزا

 بکند *"و  شیپاک کردن اشکها یبرا یتالش نکهیا یب دیوید

  زندیان م یرو یا بوسه

 ... یبرس نجایبا کنار من موندن به ا کردمیفکرشم نم چوقتیخونم ه یکه اومد ی:  روز اول دیوید

  ویکه کنارم بو د ییتمام اون روزا یکه خدا برام فرستاده بودو شناختم ... برا یفرشته ا رید من

 ... دستاتو ببوسم منوببخش نتونستم

 که خرجت  ییتمام عاشقانه ها ی: برا دهدیو با بغض ادامه م کندیروان دختر م یبه اشکها ینگاه

  ییتموم روزا یکه بهت نگفتم ببخش ... به ازا ییتموم دوست دارم ها یمنو ببخش ... برا نکردم
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 تنهات گذاشتم ببخش ...  که

  ی... ازتموم روزا اتیتوجهی... من از تمام ب یوقته که قدرت قضاوتو ازم گرفت یلی: تو خ دختر

 وقته گذشتم ... قلب من پر از خاطرات خوشه ... پر از یلی... از تموم حرفات ... خ سخت

  رتیتصو

 ؟  انایل میراهو اشتباه رفت ی: کجا زندیدختر م یبه موها یبوسه ا دیوید

 و  ری... عشق دختر فق میاشتباه کرد میعشق ممنوع شد هی ریکه درگ ی:  ما از همون لحظه ا انایل

  میو گناه کرد میگناهه ... وما چشمامونو بست نیتر یدادگاه سرنوشت  نابخشودن یشاهزاده تو پسر

 تو شاهزادم باش و من  نباری، ا میبعد بازم عاشق هم باش یزندگ یتو میبه هم قول بد ای: ب دیوید

  میبازم گناهکار باش ای... ب ریفق پسر

  بازدینقش بسته ذره ذره رنگ م انایل رنگیب یلبها یرو دیویکه با حرف د یمحو لبخند

 " چدیپیم مارستانیب روحیب یهق بلند پسر در راهرو ها هق

 

به سمتم گرفته  انیرا که توسط دا یدستمال نیو سوم ستی... ب کنمیبا پسر بلند هق هق م همراه
 شده 

  کنمیم نیف شیو تو رمیگیم را

 نگاه کنم  نیغمگ لمیباتو ف گهیبار د هیبخورم  زیمن چ یعنی:  دیگویپر انزجار م یبا چهره ا انیدا

 : مگه چمه ؟ میگویشده م یتو دماغ هیکه به خاطر گر ییصدا با

 بند دستگاه ابغوره  هیتا االن  شیپ قهیدق ستی؟ از ب ستی: بگو چت ن دیگویم یالیخ یبا ب انیدا

 حوصله عرعر ندارم  گهیروشن بود ... اونوقت به من م تیریگ
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 اریاب برام ب وانیل هیغر زدن  ی: پاشو به جا کنمیم اخم

  یاب بخوا دمیبا گهی: انگار کلفت ننشم ... اره د کندیلب غرغر م ریو ز شودیبلند م شیجا از

 مثل احمقا کل جعبه دستمال  یابک لمیف هیتو اون دستماال ... ادم مگه واسه  یکرد نیاب بدنتو ف کل

 تو دماغش ؟ ...... کنهیم ویکاغذ

 تا به سمت اتاقم بروم که زنگ در  شومیو بلند م اورمیرا درم شی... ادا شنومیرا نم شیحرفها هیبق

 ... به محض باز  رومیو به سمت در م دهیکش یپوف انیدا دنی... با سر نرس دیا یصدا در م به

 افتد ... کمرش را  یبردارد م نیزم یرا از رو یز یکه خم شده تا چ یدر چشمم به پسر  کردن

 و شکه شده شودیدرشت م دنمیاش به د یعسل یاورد ... چشم ها یکرده و سرش را باال م صاف

  پردیعقب م یکم

  کنمیبعد از دو روز سالم م دنشیاز د خوشحال

 به صورتم  بیعج یهنوز با حالت یول کندیبهت زده اش را جمع م ی افهیو ق زندیسه بار پلک م دو

 ؟  یاست  : سالم ... خوب رهیخ

  ریبه خ دنی: خوبم ... رس میگویام م یتو دماغ یصدا با

 ؟ یشد زودتر اومد ی: چ رومیدر کنار م یجلو از

 کم زودتر تموم شد ...  هی: کارمون  لیدن

 : منطقش چه طور بود ؟ من

 : داغون ... کل تنم کوفتست  نالدیم لیدن

 کجاست ؟  انیاندازد : دا یبه اطراف م ینگاه

  ارهی: رفته از چشمه اب ب من
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 : اشپزخونست ؟  خنددیم لیدن

 : بزار کمکت کنم  برمیو دستم را به سمت ساکش م دهمیتکان م یسر 

 لباس عوض کنم  دی... با برمیخودم م ی: مرس کشدیرا پس م دستش

 شده ؟  یز ی: چ میگویم بشیعج از نگاه کالفه

  هیمن بپرسم ... گر دیبا نوی: ا دیگویکردنش دارد م یدر مخف یکه سع یو با خنده ا دهدیتکان م سر

 ؟  یکرد

 : نه ... چرا ؟ کشمیبه صورتم م یدست

 فقط ... حدس زدم  یچی: ه لیدن

  رودیو با خنده به سمت اتاقش م دیگویم

  نهیمفقود شده به اشپزخانه بروم که چشمم به ا انیبه دنبال دا خواهمیاندازم و م یباال م یا شانه

 ... گردانمیبرم نهیرا به سمت ا میو رو کنمیگرد عقب گرد م یافتد ... با چشمها یراهرو م یتو

 ...  زنمیام چنگ م یخرگوش یو به موها کشمیم یغیج نمیبیکه م یز یچ با

 با  ملیر یاهیاز اندازه پف کرده و سرخ شده ... س شیب شیچشم ها نمیبیم نهیا یکه تو یدختر 

 بچه گانه اش از داخل کش  یکرده ... چند تار از موها اهیرا س شیشسته شده و کل گونه ها اشک

 ... ختهیامده و شلخته دورش ر رونیب

 و  زنمیم یغیرفته ام ج لیبه استقبال دن افهیق نیبا هم نکهیو فکر کردن به ا نهیا یتو یوالیه دنید با

  کنمیفکر م لیدن یبه حرفها شانانهیپر

 ...  اصال تو بگو چرا  شهیعاشقت م اتیگوه کار نی: اره ... صد درصد با ا میگویم نهیبه ا رو

 مثه تو نشه ... یعاشق اسکل زشت شلخته ا یکار  دمانیهمه ر نیا با
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 کوبمیم نیرا به زم میو با حرص پا کنمیچنگ م میفکر کردن به عمق فاجعه دستم را داخل موها با

 خفت بار ....  یزندگ نیخالص شم از ا رمیمن بم ی" ا

 

.................................................................... 

 

 که با او رودر رو شوم  شدینم میرو روزی... بعد از فضاحت د کنمیم لیبه دن ینگاه یچشم ریز

 اورد من هم خودم را به ان در زدم ... ینم میبه رو لیدن دمید یوقت یول

 ؟  رونیب میبر لهیفردا که تعط نی: دخترا موافق لیدن

  هی: عال شودیمثل بچه ها پر از ذوق م نگاهم

 !  ییهوی: چه  کندیجابه جا م شیپا یرا رو وهیظرف م انیدا

 ... واسه جبران فردا رو تا شب رونیسرم شلوغ بوده و نتونستم ببرمتون ب نیکه اومد ی: از روز  لیدن

  گردونمتونیشهر م یتو

 ؟ میبر میخوای: کجا م انیدا

 خوش بگذره  دمیقول م ی: فکر نکردم بهش ول کشدیبه گردنش م یدست لیدن

 ؟ میری: خودمون تنها م پرسمیفکر م یب

 تو نظرت هست ؟ میا گهی: وا ... مگه کس د انیدا

 گفتم  ینجور ی: نه ... هم کنمیم یبشقاب باز  یتو بیس با

 حس  ریبا توجه به اتفاقات اخ یبلده ول ویخوب یاون جاها ادیبگم ب انمیبه شا خواستمی: اتفاقا م لیدن

  انیباهم کنار نم الریو ا انیشا کردم
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جون  قیدو تا االن رف نیداداش من ؟ ا یی: کجا دیگویبا خنده م انیدا میبگو یز یچ نکهیاز ا قبل
  یجون

 ...  همن

سه  کیزیسر امتحان ف انیو شا الری: ا دهدیادامه م لیمنو دن یبهت زده  یچهره ها دنیبا د انیدا
 شنبه

 نبود  شیازون درس حال یچیبچه که ه نیکرد که ا یخصومتارو کنار گذاشتنو و دوست شما کار  تمام

 واسه جبران براش غذا درست کردو...  زدینم دیسف اهیکه دست به س ی الری... تازه ا رهیکامل بگ نمره

  کشدیو از ادامه خزعبالتش دست م دیگویم یاخ رمیگیم شیکه از بازو یشگونین با

 دو روز ؟ نی: چه خبر بوده تو ا لیدن

  یوقت یبرم ول ششیپ خواستمیکمکم کنه نم تونهیم انیشا یبابا ... اون روز که بهم گفت یچی: ه من

 مهیبراش ق دیرفتم ازش خواستم بهم کمک کنه و اونم گفت که با شهیاز درس سرم نم یز یچ دمید
 درس 

 داد  حیدرست کردمو اونم به قولش عمل کردو درسو کامل برام توض مموی... من ق کنم

  کنهیدختر کمک م هیبه  انیشا نمیبیباره م نی: اول خنددیم لیدن

 ازش کمک بخوام ؟ تونمیم ی: پس چرا به من گفت من

  انیشا شیپ یبر  کردمیون فکرشم نم: چ لیدن

 رودیدر سکوت محض فرو م خانه

  ادیباهامون ب  گمیم انمی: خوب پس به شا شکندیسکوت عذاب اور را م لیدن

........................................................................... 
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  میت یدرباره  لیو دن انی... دا کنمیم زانیرا او میو لبها کنمیم یکاپشن کرم رنگم باز  یگوشه  با

 خودم هستم ... یچارگیو من به فکر ب کنندیاخر هفته کلکل م یمورد عالقه شان و باز  فوتبال

 تر برسد ... رید یکم دیاست و شا ییجا انیگفت که شا لیدن

 چیه چکسیو ه میشهر برو ناژبزرگیپات تیاسک ستیبچه ها قرار شد که به پ میصبح با تصم 
  یتوجه

 من نداشت ...  یدرمانده و وارفته  ی افهیق به

 ؟ " بارهیو خفت م یواسم بدبخت واریکردم که از درو د ی" اخه من چه گناه

  یصاف کمش روز  نیزم یبا کفش اسپرت و رو یکه در حالت عاد یاونم واسه کس ناژی" اخه پات

 ؟ " رمیبه سرم بگ ی؟ حاال چه گل نیتو زم رهیبار با مخ م شونصد

 دوسه بارم ضربه  هی ویریحرکت موزون م ییوچند تا یشیم نیپخش زم ی: فوقش چند بار  وجدان

 ادی... به نظر اونقدرام بد نم یشیم یمغز 

 گرفتم  هی... واقعا روح تیواسه دلدار ی: مرس بندمیرا م میچشمها

  هیقراره امروز همون  یبه سالمت نکهیکه هست ... مثل ا انمی؟ تازه شا گمی: مگه دروغ م وجدان

 پسره بره کف پات ...  نیو ا لیشرف نداشتت جلو دن ذره

 بکنم ؟ ی_ حاال چه غلط شومیخودم جمع م در

 

  ایدن نیا یفضاحت بار و درب و داغون تو تو تیبا توجه به وضع یگناهه ول هی ی: خودکش وجدان

  شهیواجبات محسوب م از

 جور باهات موافقم ... چند روز بد نیا تی_ با توجه به موقع
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 یام را به پشتم م یو کوله مشک شومیم ادهیپ نیاز ماش انیو دا لیبه دنبال دن ستیبه پ دنیرس با
 اندازم 

 اماده کنم و  یسوانح احتمال یگذشته و من هنوز نتوانسته ام خودم را برا دمانیاز رس یا قهیدق چند

 را بپوشم   میها کفش

گمشده  یمن که کوله بغل مثل بچه ها دنیو با د شودیاز جا بلند م شیتهایبا پا کردن اسک انیدا
 را  میلبها

 ؟ یاواره بغ کرد ی: چرا مثه بچه ها دیا یکرده ام به سمتم م زانیاو

  امی: تو برو من بعد م دهمیتکان م ستین یز یچ یبه معن یسر 

  خوردیها سر م خی یروکه چطور ماهرانه  نمشیبی... از دور م رودیم ستیمکث به سمت پ یکم با

  کندیدر سرعت رقابت م لیبا دن و

 ؟ الری_ ا           

  یشانیپ یلختش رو ی... چند تار از موها نمیبیرا م انیو شا گردمیاسمم به سمت صدابرم دنیشن با

 دشیرا باز گذاشته و بافت نازک سف پشیکه ز یو جذاب ترش کرده ... کاپشن طوس ختهیر صافش

 را کامل  کشیش پیکه ت یطوس دیاسپرت سف یو کفشها یزغال سنگ نیکرده ... شلوار ج انیرانما

  کرده

  دونمی: م انیشا

 ؟  یدونیم وی: چ رمیگیم شینگاهم را از لباسها یجیگ با

 از حده  شیب تمیجذاب نکهی: ا زندیم یمغرورانه ا لبخند

 ؟ هیمرضش مسر نمی:  بب چرخانمیرا در کاسه م میچشمها

 ؟ ی: چه مرض کندیرا کج م سرش
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 1نوع  ینیو خود جذاب ب یفتگی: خودش من

 ؟ هی: مسر انیشا

 ؟  ی: چ من

 مفرط ینی: خود بامزه ب انیشا

  خنددیکه م کنمیم اخم

 عوض داره گله نداره  ی: هرچ انیشا

  یحرص بخور  نمی: نب شنومیخنده اش را م یاورم که صدا یرا در م شیو ادا کنمیرا بهش م پشتم

 ؟ خوردهی: مامانت وقت تو سنگ نمک م فشارمیهم م یرا رو میدندانها

  ادیم یبه نظر منطق یول دونمی:  نم کندیرا از کوله اش خارج م شیها تیاسک

 کجان ؟ هی: بق دیگویم پوشدیرا م شیها تیکه اسک همانطور

 ؟  ی: تو چرا نرفت دیگویکه م  کنمیم ستیبه پ یا اشاره

  ادیخوشم نم ناژی: از پات کشمیم یهوف

 ؟ یستیبلد ن ای ی: دوست ندار  کندیو مشکوک نگاهم م شودیبلند م شیجا از

 ؟ چه طور  ستمی: من بلد ن اورمین میبه رو کنمیم یسع یول شومیدستم را خوانده متعجب م نکهیا از

 کار استادم  نی؟ من تو ا یحرفو بزن نیا یتونیم

  نمی: جدًا ؟ واجب شد بب انیشا

 ... فقط  زهی: اممم ... چ شومیم هول

 ؟ یستی: بلد ن زندیم یطانیش شخندین

 ؟ ستمیبلد ن یبگ ی: هاه ! ... چرا اصرار دار  فشارمیام را سفت تر م کوله
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 ؟ شونیبپوش یخوایفقط حدس زدم ... نم یچیاندازد : ه یباال م یشانه ا انیشا

  پوشمیاورم : چرا االن م یم نییکند که ان را پا یبه کوله ام اشاره م شیچشمها با

  کندیو شروع به حرکت م گذاردیم یخیسطح  یقدمش را با مهارت رو نیو اول رودیم ستیسمت پ به

 از کوله انها را به پا  مییو بعد از خارج کردن اسباب رسوا نمینشیم نیزم یرو یچارگی.... با ب

 ... کنمیم

 پاهات بهم  یدار یقدم برم هیبگه تو که  ستین یکی...  زنمیم خودیزر ب نقدریمن الل شم که ا ی" ا

  دهینرس ستیپات به پ ی؟ وقت یار یدرم یپسره پهلوون پنبه باز  نیجلو ا نقدریچرا ا خورهیم گره

 " یر یشدتو بگ نیجلو زبون نفر یر یگیم ادی یچالق شد یافتاد

  کنمیم یو سع کشمیم یقی... نفس عم کنمیدارم نگاه م ستیکه با پ  یوبه فاصله کوتاه شومیم بلند

 و به  دارمیاسپرت فکر نکنم قدم اول را برم ریغ یو درخشان با کفشها ادیخاطرات نچندان ز به

 ...  رسمیم ستیبه چهار دست و پا به پ کینزد یبا حالت بیترت نیهم

  یرا رو گرمید یبا حفظ تعادل و ابرو پا کنمیم یو سع گذارمیصاف و شفاف م خی یرا رو میپا

 ...  رمیپخش شدنم را بگ یجلو کنمیم یو دست و پا زنان سع خوردیم زیل میبگذارم که پا ستیپ

 که چند متر  دارمیبرم ی... قدم کوچک کنمیو کائنات را شکر م کشمیم یثابت شدن بدنم هوف با

   یتا جلو زنمیچنگ م ستیبه کف پ ی... چهار چنگول دهمیو تعادلم را از دست م خورمیجلو سر م به

 و  ردیگیکمرم را م یدر بلند شدن دارم که دست یسع دانهی... نا ام رمیسفت را بگ خیسرم با  برخورد

 ام برخورد کند ... یناج نهیکه سرم به س شودیام باعث م ی... بلند شدن ناگهان کندیم بلندم

  شومیم رهیو روشنش خ یشمی یاورم و به چشمها یکاپشنش باال م دیسف قهیرا از  نگاهم

 اره ؟  یاستاد ناژی: که تو پات دیگویم رانهیلحن مچ گ اب
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 دوباره پخش  یخوای: م ردیگیکه دستم را م میایب رونیاز اغوشش ب خواهمیو م کنمیم یفیظر اخم

 بچه ؟  یش نیزم

 گرمند ... بیسرما عج نیمردانه اش در ا یدستها

 ...  کندیدستم را رها نم یول رودیعقب م یکم ندیبیحرکت شدنم را که م یب

 ... یکن تعادلتو حفظ کن یو اروم برو عقب ... پاهاتو شل کنو سع ری: دست منو سفت بگ انیشا

 شدن در برنامه امروزم نبود  عیحد از ضا نی... ا کنمیم هیدلم به حال خودم گر در

 م گوش کن زندیکه م ییبه حرفها کنمیم یکه دستش را سفت گرفته ام سع یو در حال رومیعقب م ارام

 .... 

  یتا حدود نکهیو از ا خورمیها سر م خی یرو انهیکه دستش را گرفته ام مبتد یربع بعد در حال هی

 تعادلم را حفظ کنم خرسندم ... توانمیم

 همه سلوالم  فتمی؟ االن م یکنیکار م یچ ی: دار  زنمیبه لباسش چنگ م شودیکه تند تر م حرکاتش

  شهیم یمتالش

  شهینم تیچی: نترس ه دیگویبا خنده م انیشا

 چالق  یهر روز با دست و پا ایبا شما سر جنگ دارد ؟ ا یزندگ ای؟ ا دیترسیم ندهیاز ا ای: ا وجدان

 ؟  دیشو یباق ارید یامروز فردا راه نیکه هم دیدار نیترس از ا ای؟ ا دیگردیخانه برم به

  میکنیم شنهادیبدنه " مقاوم " را به شما پ مهیما ب دینباش زیچ چینگران ه گرید

 قرار داد بسته  مایرفته با صدا س نمی! ا دهینشن یزای: به حق چ میگویلب م ریز

 همانطور که دستم را سفت گرفته  انی... شا کشمیم یخفه ا غیو دور شدنم از او ج انیشا دنیچرخ با

  نیکه به خاطر ا یجانی... با حس لذت و ه چرخاندیو مرا هم همراه خود م زندیبه دور خود م یچرخ
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  خندمیو م زنمیم غیشده ج قیبه وجودم تزر دیجد ی تجربه

  میافت یو هر دو با شدت م کنمیشدن دستم محکم به او برخورد م دهیو کش انیشا یتوقف ناگهان با

  میروشن روبه رو یو نگاه کردن به چشمها تیموقع زیاو ... با انال یو من رو خی یرو انی... شا

  کندیو کمک م ردیگیبلند شوم ... دستم را م شیاز رو کنمیم یو سع دهمیبه خود م یتکان خجالتزده

 ....  میبلند شو هردو

  ی: متاسفم له شد میگویم ریبه ز سر

 ؟ یکنینگاه م نی: حاال چرا به زم انیشا

  شومیاورم که با لبخند گرمش مواجه م یرا باال م سرم

 ... واقعا استاد  کنهینم یفرق گهید زهیهرچ ای ناژیپات ای کیزی...ف تی: ممنون واسه دوره اموزش من

 ... یهست یخوب

 از چن تا اموزشگاه و دانشگاه برام دعوتنامه  یدونی؟ نم ی: پس چ ردیگیم یژست بامزه ا انیشا

  کارمی... فک کردن من ب فرستادن

  خندمیلحن بامزه اش م به

  میگرم بخور زیچ هی میبر ایب کننیم یسرده ! تا اون دوتا خودکش یلی: خ انیشا

  شومیخارج م ستیپشت سرش از پ شنهادشیاز پ یراض

 بگم ؟ یز یچ هی:  میگویاست م شیها تیبه او که مشغول در اوردن اسک رهیخ

  دوزدیو منتظر به من چشم م ردیگیم شیرا از کفش ها نگاهش

 ؟  می: ما با هم دوست میگویم تیو در نها کنمیز و بسته مبا دیرا چند بار با ترد میلبها

  نمیرا بب کندیعبور م شیحرفم از چشمها نیکه با ا یبیبرق عج توانمیم
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 : فک کنم اره ...  انیشا

 باشم  یبتونم دوست خوب دوارمی: ام شودیبلند م شیجا از

  شودیبه او که رفته رفته دورتر م رهیتا کوله اش را در ان بگذارد و من خ رودیم نیسمت ماش به

  کنمیکه فکر م یهست یز یتو بهتر از اون چ گهیبهم م یحس هی یچرا ول دونمی: نم کنمیم زمزمه

................................................................................. 

 

  ین شهرباز : آخ جو زنمیو داد م رمیگیذوق زده لبم را گاز م یچشمها با

 رفت رو ورژن پنج سالش نی: باز ا دیگویو کالفه م گذاردیگوشش م یدستش را رو انیدا

  یانرژ  هیتخل یبه سو شی: پ برمیو باال م کنمیرا مشت م دستم

  میحرفو زد دو تا مصدوم داد نیکه ا یبار  نیکنه ... اخر ری: خدا به خ کشدیم یاه انیدا

  کندینگاهمان م یسوال زیخبر از همه چ یب انیو شا خنددیم لیدن

  کشمیرا م انیو دست دا زنمیم ییدندان نما لبخند

 ؟ نیسوار ش نیخوایم ی:  چ دیگویم لیدن میشویکه م وارد

  نیریلنجر نگ طی... فقط بل دونمی: نم انیدا

  خندمیم زیکه ر رودیبه من م ینامحسوس یحرف چشم غره  نیا با

 : چطور مگه ؟  دیگویم انیشا

 کردم  یگوشمو سرش قربان هی یفقط دفعه اخر  یچی: ه دهدیو جواب م داردیچشم از من برم انیدا

 ... دیکش غیبغل گوشم ج ریموجود جوگ هی... بس که 

 ؟  نهی: منظورت ا کندیاشاره م ستمیبند ن میو به من که در جا خنددیم انیشا
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 جنبشه  ی: خود ب دهدیسر تکان م انیدا

 گوشت سالم بمونه  یکیاون  ی... اگه دوست دار  یشیتو پررو تر م گمینم یچیمن ه ی: ه کنمیم اخم

  یکن تیسکوتو رعا بهتره

 اورم  یم رونیاورد که زبانم را ب یرا در م میادا

 نیا کردمی؟ فکر م نی: شما دوتا هنوز بزرگ نشد دیگویو م دهدیبه نشانه تاسف تکان م یسر  لیدن
 بار 

  یشهرباز  امیا ادم بالغ قراره بدوت با

  یفکرا نیاز ا گهیپسرم ... د ی: سخت در اشتباه بود میگویو م رمیگیاشاره ام را به سمتش م انگشت

  ستینکن واسه روح و روانت خوب ن خودیب

  دیا یمن خوشش م یها یکه از مسخره باز  دانمی... م ردیلبخندش رابگ یجلو کندیم یسع

 ؟ نیسوار ش نیخوایم یچ نی: نگفت انیشا

  کنهینم ی:  فرق میگویو م دهمیرا جلو م میلبها

 تا برگردند  کشدیطول م قهیدق ستیب بایتقر روندیم تیگرفتن بل یبرا انیو شا لیدن

 تونل وحشت هوم ؟ می: اول بر میگویم تند

 :  خوبه  انیشا

 : منم موافقم  انیدا

  کنمیسرتو م یار یدرب یباز  ثی: خب دیگویرو به من م لیدن میرسیبه تونل که م 

 بدبختا ؟ نیبا ا یکار کرد ی: چ کندیبا تعجب به من نگاه م انیشا

 نشونت بدم  تونمیم یکنجکاو یلی: اگه خ زنمیم شخندین
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  ی: نه مرس انیشا

 ... روندیراه م اطیو با احت شوندیهمه ساکت م میشویو نمور تونل که م کیتار یفضا وارد

  انیکه دا شودیبلند باعث م یغیج ی... صدا میرویپشت سرشان م انیجلو و من و شا لیو دن انیدا

  غیبلند ج انیو دا شودیسر راهمان سبز م یاسکلت میرویبچسباند ... جلوتر که م لیرا به دن خودش

  افهیو از ق یباش هیپشت سر بق دیبا شهیجاها هم نجوری: ا میگویم انیو به شا خندمیم زی... ر زندیم

 ... یلذت ببر  هاشون

 کشمیم یپوف انیدا یبه قدمها رهیساکت است ... خ یعاد ریبه طرز غ زیو همه چ گذردیم قهیدق دو
... 

  رسدیهر قدمش به ده سانت هم نم مطمئنم

  گرددیو به سمتم برم زندیکه داد م زنمیم پشتش

 ؟ ی: چته عوض انیدا

 ...  میرسیتا اخر سالم به ته تونل نم ینجور ی؟ ا ینک شتریذره سرعتتو ب هی شهی: م میگویحوصله م یب

 خب  لهی: خ دیگویم یعصب

 و اشاره  کنمیخارج م بمیرا از ج لمیکه موبا گرددیبه سمتم برم زنمیم انیشا یکه به بازو گرددیبرم

 که تماشا کند ...  کنمیم

  کنمیچراغ قوه مکث م یصفحه رو یباال یها نهیگز یو تو کنمیرا روشن م یگوش صفحه

 و صورت غرق درخون کبود شده از  یخون دیبلند و لباس سف یبا موها یجسد کهویکه  میرویم جلوتر

 یچراغ قوه گوش عی... سر کشندیم یبلند غی... هرسه ج شودیم زانیتونل مقابل چشمانمان او سقف
 را 

 اندازم یو نور را با فاصله به صورتم م کنمیرا لوچ م میرا کج و کوله و چشمها میو لبها کنمیم روشن
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 و  کشدیم یبنفش غیخودم ساخته ام ج یکه برا یا افهیق دنیکه باد گرددیبا ترس به سمتم برم انیدا

 ...  گذاردیصورتش م یرا رو دستش

  یبرا کندیم یسع دهیاز ماجرا را د یکه بخش لیو دن شودیصحنه از خنده پخش م نیا دنیبا د انیشا

 ... ردیخنده اش را بگ یجلو انیاز کشته شدنش توسط دا یر یجلوگ

  کوبدیاورد و محکم به پس گردنم م یامده دستش را باال م رونیکه از شوک ب انیدا

  یآشغال یلی: خ انیدا

 بود  یدنید افتی: ق میگویخنده م با

 دهیپوش یو خون فیکث دیسف یچهار موجود الغر که با باند ها دنیجوابم را بدهد با د نکهیاز ا قبل
 شده 

 میدویتونل م یو با تمام سرعت به سمت خروج میکشیم غیهر چهار نفرمان ج دوندیبه سمتمان م و
... 

 

جن زده ها  هیهامان شب افهیخنده ... ق ریز میزنیو م میکنیبه هم نگاه م میشویتونل که خارج م از
 شده ...

 اضافه کردن ؟ دایجد نوی: ا لیدن

 واقعا شوکم کرد  یکی نی: ا انیشا

و عاشقانه به ان  شودیپر از قلب م میچشمها یز یچ دنینگاه کنم که با د لیوسا هیتا به بق گردمیبرم
 زل 

من  دنیحواسش به من است ... با د انیشا یمشغول حرف زدن هستند ول لیو دن انی... دا زنمیم
 در 

 خنده ... ریز زندیو م ردیگیحالت رد نگاهم را م ان
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 ؟  یخندیم ی: به چ کنمیم یفیو اخم ظر گردمیسمتش برم به

  میدختر بابا پشمک بخر یبرا می: بر کشدیو به طرف مرد م ردیگیجوابم را بدهد دستم را م نکهیا بدون

 بودم ؟  عیقدر ضا نیسرخ شده ... ا میگونه ها کنمیو حس م گزمیرا م لبم

  یکه فکرشو بکن یز یاز اون چ شتری: ب وجدان

 دوست نداره ؟ انی:  دا کندیروبه من م نایشا

  خورهینم لشی:  نه ... پشمک به استا کنمینگاهش م پوکر

 ؟ خورهیپشمک م لی:  به نظرت دن دیگویخنده م با

 خنده ...  ریز زنمیم خوردیم یکه با ذوق پشمک صورت یدر حال لیتصور دن با

 ... ردیگیو ان را به سمتم م گرددیبرم یبعد با پشمک صورت قهیدق کیو  رودیبه طرف مرد م انیشا

 ...  رمیگیو چوب پشمک را از دستش م میگویم یممنون

  یدخترمو اوردم شهرباز  کنمی: حس م دیگویبا لبخند م انیشا

: احساساتتو کنترل کن  میگویو م زنمیم شیبه بازو یکه با اخم ضربه ا کشدیبه سرم م یدست
 خواهشاً 

 دخترت باشم ؟ خورهیمن م کلی... اخه به ه

  هیباطنًا  یول یمامانبزرگ من باش خورهی: ظاهرًا که م دیگویم زندیدر ان موج م طنتیکه ش یلحن با

  یستین شتریدوساله ب بچه

 ... رودیم لیو دن انیو به طرف دا زندیکه قهقهه م شومیحرص به سمتش حمله ور م با

 توئه ...  ری: همش تقص میگویوم دازمانیدستم م یتو یصورت یپشمالو یبه خوراک یترسناک نگاه

 ... رومیو به طرف بچه ها م گردانمیرا برم میقهر رو با
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که مثه گربه شرک به اون  یوقت انی:  نگو که شا دیگویدستم م یپشمک تو دنیبا د انیدا
  یپشمالوها

  دهیو برات خر دتتید یکردینگا م چندش

 ؟ یدی: تو از کجا فهم شودیگرد م میها چشم

 ؟  یگیکه نم ی! جد حیمس ای:  دیگویم ناباورانه

 ؟ دهیبرام پشمک خر انیشا نکهی؟ ا وی_ چ

 من قلبم  یگی؟ نم یدیعذابم م نقدریچرا ا یاخر عمر  نیا ای:  خدا کوبدیکف دست به صورتش م با

 ؟ فهیضع

 ؟ یخور ی: پشمک م رمیگیبه سمتش م یپشمک را با لبخند گشاد چوب

  گردانمیاولش برم ینگاه پر از حرصش دستم را به جا دنید با

 ؟ یزنیخوب چرا م لهی_ خ

 ییباشه ؟ ترن هوا یچ ی:  بعد دیگویمشغول صحبت بود به ما م انیمدت با شا نیکه کل ا لیدن
 خوبه ؟

  ادی: نه ! چرخ و فلک به نظر بهتر م دیگویم عیسر انیدا

.................................. 

 

 و بدون  زنمیم انیشا یبه پا یضربه ا می... با پا خورمیذره ذره از پشمک م رونیب یبه منظره  رهیخ

 چوبرو نکردم تو چشت  نی: اون نگاه پدرانتو جمع کن تا ا میگویدهم م رییجهت نگاهم را تغ نکهیا

  چدیپیخنده اش در اتاقک کوچک م یصدا

 پدرانه نگات کردم اخه ؟  ی: من ک انیشا



 یکاغذ یشاهزادها

250 
 

  یخودتو داشته باش ی_  در هر صورت گفتم هوا

 نه ؟ ستین لتی: چرخ و فلک استا انیشا

 معلومه ؟ یلی: خ رمیگیم رونیرا از ب نگاهم

  ادی:  ز انیشا

 جوره انیدا هیکسل کننده فقط با روح لیوسا نی_ ا 

 باال  کیکه با موز یگوگول ی؟ بزار حدس بزنم ... از اون اسبا یدوست دار  ی: تو چ زندیم لبخند

 ؟ رنیم نییپا

  یشد ریاز جونت س نکهی_ مثه ا

 ؟  ی؟ استخر توپ چ ی: دوست ندار  انیشا

   رمیبگ دتیناد دمیم حی_ ترج

  شهی: احترام به بزرگترم که سرت نم کندیم ینچ نچ

 به عقل بود  یبزرگ یزمان هی ریبه خ ادشی...  ی_ ه

 بچه  نگاه به خودت بنداز بعد حرف بزن هی_ 

 از ان را در دست گرفته ام تا در دهانم جا دهم .  یبزرگ یپر از پشمک است و گلوله  لپم

 ؟  ی: که چ میگویم ییو با پررو کنمیم اخم

 . فقط ... هوف ... به کارت برس  یچی_ ه

 و لبخند  کنمیرا حس م انیشا یرکیرزیز ی... نگاه ها دهمیو به پشمک خوردنم ادامه م خندمیدل م در

  ماندینم یمخف ذمیاز د محوش
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............................................................ 

 

 

 

 " رانیهفته بعد          " فرودگاه "  " ا کی

 

 نیارم دنیو با د رومیجلو تر م ی... کم گردانمیم تیجمع نیمحض ورود به سالن انتظار نگاهم را ب به

  شودیز متا بناگوش با شمین

 ...  شومیم کیو از پشت به او نزد کنمیعبور م تیجمع نیب از

 را جلو  میبه او دست ها دنیدهم ... با رس صیعطر سردش را تشخ توانمیفاصله هم م نیاز ا یحت

را  میو چشم ها دهمیم هیتک شی... سرم را به شانه ها کنمیو محکم به دور کمرش حلقه م برده
  بندمیم

 عطرش وجودم را پر کند ...  گذارمیم و

  ی_ دلم برات تنگ شده لعنت

وبه  کندیرا از کمرش جدا م میخودم هستم ... دست ها شودیانگار مطمئن م شنودیرا که م میصدا
 سمتم 

  گذاردیشانه ام م یو سرش را رو کشدیبه چهره ام محکم در اغوشم م ی... با نگاه کوتاه گرددیبرم

 گ شده : منم دلم واست تن نیارم

  ردیگیاز لپم م یشگونیکه ن میا یم رونیاغوشش ب از

 به رخ بکش  توی: بزار برسم بعد خود واقع من
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  یبهت ساخته ... خوشگل شد سیپار نکهی: نه مثله ا نیارم

  ینیبب ی: خوشگل بودم تو چش نداشت کنمینازک م یچشم پشت

 اومد  فتهیخودش نی: باز ا دهدیم شیبه چشمها یتاب

 کو ؟ انی: پس دا دیا یم ادشی یز یچ انگار

  شهیدد یمام شی! اونطرف پ یافتاد ادشی: چه عجب  من

 ؟ ستین ری: اون ام کندیبه پشت سرم م یو نگاه دیگویم یاهان

... به من که  زندیم یلبخند گرم دنمی... با د نمیبیام م یرا در چند قدم ریو ام گردمیعقب برم به
  رسدیم

ندارد پس فقط  یعاقبت خوب شیکه در اغوش گرفتنم برا میدانی... هر دو م کندینگاهم م مردد
 دستش 

 جان   الری: سالم ا ردیگیبه سمتم م را

 : سالم  دهمیبا او دست م نینگاه ارم دنید با

  کندیصورتش کم نم یاز لبخند رو یذره ا نیا یول میگویحس م یو ب سرد

 هتابم بدجور منتظرته... م زمی: دلم واست تنگ شده بود عز ریام

  دهدیم ریدسته چمدانم را به دست ام نیارم

 منتظرش نذار  نیاز ا شتری: پس ب نیارم

  زندیم یکه چشمک رومیم نیبه ارم یغره ا چشم

 خش برنداره ...  نی... مواظبش باش رمیگیم لشیتحو امی: پس فردا عصر م دیگویم ریبه ام نیارم

 الری.... خداحافظ ا ستین یاوقات بچه بد هی... بق رهیگیگاز م شهیگرسنه م یباشه وقت حواستون

  رودیسالن م یاز هرگونه اعتراض من به سمت خروج یر یجلوگ یو برا دیگویم
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 : مارمولک  کنمیرا دنبال م شینگاهم قدمها با

 

.......................................................................... 

 

  نیو در ا زیم نی... نشستن سر ا کنمیبشقاب را جابه جا م یمغز پخت تو کیاست یچنگال تکه ها با

  شیکه اگر چند وقت پ ی... طور  دیگنجیدر تصورم هم نم شیافراد تا دوماه پ نیو در کنار ا خانه

  مردمیقرار خواهم گرفت از خنده م یتیوضع نیخودم در چن اریخودم با اخت گفتیبه من م یکی

 من و کمرنگ کردن خاطرات  هیعوض کردن روح یبه خانه ما امد برا نکهیبعد از ا ریچه ام اگر

 یترفند چیکه خاطرات را با ه دانستیاو هم خوب م یکرد ول ضیخانه را تعو لیوسا یکی یکی پدرم

 پاک کرد ... توانینم

 است که عطر  بیعج یول دهندیکرده اند که به من احساس غربت م رییانقدر تغ لشیخانه و وسا نیا

  رسدیپدرم هنوز از گوشه گوشه اش به مشام م نیدلنش

  کشدیم رونیمهتاب مرا از افکارم ب یصدا

 ؟  زمیشده عز یز ی: چ مهتاب

 : نه ... چطور مگه ؟ میگویم یحال ینگاهش کنم با ب نکهیا یب

 بگم ماهرخ برات درست  یدوست دار  یا گهید زی... اگه چ ینخورد یچی: اخه از اون موقع ه مهتاب

 کنه

 ندارم  لی: نه فقط م دهمیم یام را به صندل هیتک

  یرنگارنگ رو یشان خالص شوم بدون نگاه کردن به غذاها رهیخ یاز شر نگاه ها نکهیا یبرا



 یکاغذ یشاهزادها

254 
 

 ... گذارمیو ان را در دهانم م زنمیسرد شده م کیاست یاز تکه ها یکیچنگالم را به  زیم

 اشتها تر  یب شهیبرعکس هم یول شودیاشتها اور و مطبوع گوشت نرم وابدار در دهانم پخش م طعم

  لمیزنگ موبا یکه صدا کشمیاز ان را سر م یو کم دارمینوشابه را برم وانی... ل کندیقبلم م از

 بلند شده و از ان جو خفقان اور  زیو با تشکر از سر م گذارمیم زیم یرا رو وانی... ل رسدیگوش م به

 ...  رومیمبل برداشته و به سمت اتاقم م یعسل یرا از رو لمی... موبا شومیم خارج

 ... چند  کنمیم کجتیصفحه نقش بسته تماس را ر یکه رو نیام با ارم یعکس دونفر  دنید با

  زندیمصفحه چشمک  یدوباره عکس همراه با اسم " عشق من " رو یگوش گذردیم هیثان

 ام و  ستادهیکنار ساحل ا نیکه با ارم ایغروب در نهیبا پس زم یر ی... تصو شومیم رهیعکس خ به

 و  دیسف شرتیت نیداده ام و او هم دستش را دور کمرم حلقه کرده ... ارم هیرا به شانه اش تک سرم

با شلوار  دیگذاشته بود و من هم پانچ سف شیموها یاش را رو یافتاب نکیو ع دهیپوش یمشک شلوار
 و 

 به تن دارم  یمشک شال

  شتریچقدر مسخره کرد و گفت ب دیعکس را د نیا انیو دا میاز مسافرت برگشت یوقت دیا یم ادمی

 و خواهر زاده  ییتا دا میلوس هست یزوج ها هیشب

  یاسیو با کنار زده پرده  رومیاورم ... به سمت پنجره م یم نییرا پا یخاموش شدن صفحه گوش با

  کنمینگاه م اطیبه ح رنگش

 شده  یخاکستر  یابرها زبانیکه م یکرده اند ... اسمان زییالهه پا میسبزشان را تقد یکه ردا یدرختان

  ی... و در هالل ماه کنندیسو و ان سو حرکت م نیاب استخر با زنش باد به ا یکه رو یی... برگ ها

 ... درخشدیم ییبایهنوز به همان ز عتیدر طب رییهمه تغ نیبا وجود ا که
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 قشنگ شده ... برگا رنگ گرفتن ...  ینیبه طرز غمگ عتی... طب دیرس زمیی: پا میگویلب م ریز

 .... یستیتون یهنوزم در چرخشه ... ول ی... زندگ ادیبارون م یسرد شده ... بو هوا

  یزندگ نی... ا هیزندگ نیا قتیحق نیخ ترتل نی:  و ا کندیسردم را نوازش م یاشک گونه ها یگرم

کشور  هیپادشاه  کنهینم ی... فرق شهیمتوقف نم یاتفاق چی... با ه نهیشیکس منتظر نم چیه یبرا
  یباش

 ... فتادهین یاتفاق چیداره ... انگار که ه انیهنوز جر زیهمه چ یر یبم ی... وقت یادم معمول هی ای

 ... یدیرس انیکه به پا ییتو فقط

 خاطرات دست از سرم بردارن  نکهیا یرفتم به هوا نجای: از ا کنمیرا پاک م میپشت دستم اشکها با

 که  یپنجره ا نی... پشت هم نجامی... االن ا نیبب یادما دور شم ... ول نیاز ا نکهیا دی... به ام

 که برام پر از درده ... پر از حس تلخ .... پر از نبودنت  یفصل نیهم یشاهد اشکامه ... تو دوساله

 .... 

 بدم ... بهت   یقول هیلحظه بهت  نیشب و هم نی... هم نجایهم خوامیم ی: ول میگویبه ماه م رهیخ

 ... گردمیبود برم رشیکه پدرم مد یواسه اداره کردن شرکت یروز  هی رمویگیمدرکمو م دمیم قول

  رمیگیانتقامتو م خورمیپشت ان تصادف بوده ... قسم م یک ممفهیروز م هی دمیم قول

 

  کنمیو تماس را وصل م کنمیرا صاف م میصدا یزنگ گوش یصدا با

 _ بله ؟

 نامرد ؟ یدی: چرا جواب نم نیآرم

 ندارم  ی_ چون باهات حرف
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 ؟ ی: دلخور  نیآرم

 _ نباشم ؟

 یپس فقط بگو چطور  چونمتیپیدارم م یکنیاگه بگم واسه خودت بوده فکر م دونمی: م نیآرم
 ؟ یبخشیم

 برات  نیا یذره شده ول هیجوجه سرخوشم  یبه خدا دل منم برا الری: ا دیگویم ندیبیرا که م سکوتم

  دیجد طیبا شرا دیزود با ای ریچون د گمیخودت م یخونه ... باور کن برا یرفتیبود که اول م بهتر

  یکنیهم خودت بهتر قبولش م یکنیهم مهتابو خوشحال م یکارو بکن نیاول ا نیو اگه هم یایب کنار

 

 ؟ یقرار داد یتیمنو تو چه موقع یدونی_ م

 ... چون مطمئنم کار درستو کردم  ستمین مونیپش ی... ول دونمی: م نیارم

 ؟ ینامه درخواست بد ریواسه تقد ی_ االن زنگ زد

  ینباش... زنگ زدم مطمئن شم ازم دلخور  ری: نخ نیارم

  شهیرفع نم یمفت یکه مفت ی_ دلخور 

  میدنبالت بر امی: فکر اونم کردم ... پس فردا عصر بعد از کالسم م رسدیخنده اش به گوشم م یصدا

  ددر

 _ کجا ؟

  ستین یبد ی... جا یفهمی: م نیارم

  رمیمردم ازار ... اگه عذاب وجدان رفع شده بزار به درد خودم بم شعوری_ ب

 قبل خوابم  یی... مسواکم بزن ... دستشو ریگاز نگ وی: باشه فقط غذاتو خوب بخور ... کس نیارم



 یکاغذ یشاهزادها

257 
 

  ی.... با یمنو ببر  یابرو ینکن سینره .... جاتو خ ادتی

 تخت پرت  یو خودم را رو کنمینگاه م ی... با لبخند به گوش کندیجوابش را بدهم قطع م نکهیاز ا قبل

 بگذرد .... ریروز به خ دو نیا دانمیم دی... بع کنمیم

 

...................................................... 

 

 دخترم  گذرهیبهت خوش نم نجای: ببخش اگه ا کشدیمحکم در اغوشم م مهتاب

 بود که انتظارشو داشتم  یز ی: نه ... بهتر از چ میا یم رونیبغلش ب از

  ی: ممنون که اومد ریام

 نکردم  ی: کار  میگویکه در دلم است م  یتوجه به احساس یب

 منتظره  نی... ارم رمیم گهی: من د رومیسمت در م به

 به زور نگهت دارم  تونمیکه نم دونمی: م دهدیتکان م یسر  ریام

 که به نیارم دنی... با د شومیو از عمارت خارج م رومیم اطیجوابش را بدهم به سمت در ح نکهیا یب

 که فقط رنگش عوض شده  نی: ا خندمیداده نا خداگاه م هیتک یدیسف یفرار 

 ... به بابا گفتم  دیرس نی: جون تو زورم به هم کشدیاش م یشانیانگشت اشاره اش را به پ نیارم

 مش قربونو بردارم  یگار  تونمیسخاوت گفت م تیعوض کنم اونم در نها نمویبده ماش پول

 :  دمش گرم  رومیخنده به سمتش م با

 بچه به روزگار ما بخنده  نیمونده بود ا نی: هم  کندیرو به اسمان م نیارم

 : کم غر بزن غالم  رمیگیچمدان را به سمتش م دسته
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 بانو  دی: سوار ش ردیگیرا از دستم م چمدان

 ؟ یدرو برام باز کن یخوای: نم کنمیو مکث م رومیسمت در شاگرد م به

 تا گازشو نگرفتم بچه پررو  نی: بش نیارم

................................ 

 

 

  نیبه سمت ارم زانیاو یو بزرگ با لبها یمشک یشدن در  انیاشنا و نما یر یکردن مس یط  با

  رونیب می؟ مگه قرار نبود ببر ی: منو مسخره کرد گردمیبرم

 بده ؟ تیآقاجون و مامان دنیخوب ... مگه د یجا هی میری: من گفتم م نیارم

 ... رومیو به سمت خانه م شومیم ادهیرا پارک کرد پ نیماش نیارم نکهیاز جواب دادن بعد از ا عاجز

  شومیوارد م نیو پشت سر ارم کنمیم یرا ط اطیسنگ فرش ح ریمس

 ... نیریبگ لیوراج فرنگ رفتتونو تحو نیای؟ ب یاهال نیی: کجا دیگویبلند م نیارم

 ؟ یکنیم دادیشده مثه سمسارا دادو ب ی: باز چ رسدیپدر بزرگ از اتاق به گوش م یصدا

 : عشقت از سفر اومده اقاجون ...  کنمیو سفت بغلش م رومیبه سمتش م دنشید با

 ادی: هنوز  کشدی*"که با خنده عقب م میدید معرفتمونوینوه ب نی: چه عجب ما ا کندیرا نوازش م سرم
 بچه ؟ کل  یدرست ماچ کن ینگرفت

  یکرد یار یاب صورتمو

 نوع بوسا مخصوص اقاجونمه  نی... ا گهید نهیبه هم فشی: ک خندمیپس م کندیم یکه شوخ دانمیم

  ایرینگ لیوقت ما رو تحو هی:  مادرجون
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 ... نمیبینم ویچکیجونم باشه ه نیمه یمن وقت ی:  واااا کنمیسمتش پرواز م به

بوس کردنت عوض بشو  نیاقاجونت ... ا گهی: راست م خنددیکه م بوسمیاش را چند بار م گونه
 ستین

  دمیافتخارو نم نیا یجونمه ... من به هرکس نیمه ی ژهیبوسا و نی: ا زنمیم یچشمک

  خندندیحرفم همه م نیا با

  یببر  نویمارمولک چاپلوس ... اگه من گذاشتم اون ماش ی: ا اقاجون

 رفته بود  ادمی نی: اوا خاک به سرم ... از ماش شومیجون جدام نیحرف از مه نیا با

  چدیپیخنده در خانه م یصدا دوباره

   دهی: خونه بدجور بدون تو سوت و کوره  ورپر دیگویبا لبخند م اقاجون

 گرفت  دهیدلقکو ناد نیارم نیحظور ا شهی: اوا اقاجون مگه م گزمیرا م لبم

 : نظر لطفتونه استاد  زندیبه سرم م یکوچک یضربه  نیارم

 وقته مارو ول کرده  یلیوفا که خ یب ی بچه نی: ا خنددیم مادرجون

 ؟ هی: منظورتون چ میگویاز حرفش م جیگ

 ؟ ینگفت الری: مگه به ا کندیم نیبه ارم ینگاه اقاجون

 : قرار بود امشب بهش بگم  نیارم

 ؟  وی: چ کنمیکج م نیرا به سمت ارم سرم

  یفهمی: بعدا م زندیم یچشمک نیارم

 جان  الریبرو لباساتو عوض کن ا نهیچیم زوی:  شام حاظره ... تا سارا م دیگویجون م مادر

  رونیب میریلباس عوض نکن بعد شام م الری: نه ا نیارم
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 ؟ میبر میخوای؟ کجا م رونی: ب میگویم متعجب

  یفهمی: گفتم که بعدا م رودیبه سمت اتاقش م نیارم

 خورده  یفهمیامروز قرص بعدا م نمی:  ا رومیشدن به سمت اشپزخانه م چاندهیاز پ کالفه

  شودیحاظر م زیسر م یقبل یبا همان لباسها نیو ارم شودیم دهیچ قهیچند دق یط زیم

 : نه  نیارم

 داره  یتوش ماه یار یدخلشو ب یدار  میکه تصم ی: اون سوپ دیگویکه م زنمیخنگ ها پلک م مثل

  گذارمیظرف سوپ م یاورم و تو یم نییرا پا قاشق

  زهینر یرفته بود بگم توش ماه ادمیبه کل  یوا ی: ا گزدیلبش را م مادرجون

 داره ؟ یتوش ماه یدی... از کجا فهم ی: مرس میگویم نیلبخند به ارم با

 رفتم اب بخورم  یبودم وقت نجایدنبالت ا امیب نکهی: قبل ا کشدیخودش م یاز سوپ برا یکم نیارم

 دم واسه سوپ باشه ... حدس ز کنهیپاک م یسارا داره ماه دمید

 ...  کندیاش حس لذت وجودم را پر م یهمه توجه و مهربان نیا از

 ... گذاردیو در بشقابم م داردیمرغ   با چنگال برم یرا از ظرف محتو یمرغ سخار  یبزرگ تکه

 ؟ یگرفت می؟ نکنه رژ یخور ینم یز ی: چرا چ نیارم

  دنیو با چش گذارمیاز ان را در دهانم م ی... تکه بزرگ کنمیو به سس اغشته اش م کنمیرا تکه م مرغ

 .... کنمیو تند تند شروع به خوردن م زنمیلبخند م  رشینظیب مزه

  ینی: مگه تو خواب بب میگویدهن پر م با

 :   فکر نکنم شانس همونم داشته باشم  دیگویبه من م رهیخ نیارم

 و با تمام قوا شروع به خوردن  دارمیبرم زیم یاز کباب خوش عطر رو یو کم کنمیرا تمام م مرغ
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 ... ردیگیکه سرفه ام م کنمیم

 را از  وانی... ل ردیگیپر شده را به سمتم م وانیبعد ل یو کم داردیبه سرعت پارچ دوغ را برم نیارم

  کنمیولبم را پاک م کشمیم یقیاوردنش نفس عم نیی... با پا کشمینفس سر م کیو  رمیگیم دستش

 ! یوپیات ای یماه فرانسه بود هی نیا کنمی: دارم شک م نیارم

 نرفته  نییلقمه غذا ازگلوم پا هیماه از درد فراِغت   هی نیا یدونی: تو که نم من

  هیکاف  تیاثبات عمق غم و دلتنگ یبرا ی: تو دوبرابر نخورده باش نیارم

 درد نکنه سارا جون  تیبلور ی: دستا زنمیو داد م   خندمیم زیر

 : نوش جونت دخترم  رسدیسارا خانوم از اشپز خانه به گوش م یصدا

  میریگیجا م منینش یمبل ها یبعد همه رو قهیدق چند

 : اوضاعت تو فرانسه چطوره دخترم ؟  اقاجون

  میو االنم دنبال خونه ا هیاندازم : خوب ...دانشگاه عال یچپ م یپا یراستم را رو یپا

  نیمدت رو خونه پسر عموت اقامت داشت نیا دمی: شن دهدیتکان م یسر 

  انیبهمون لطف کرده ... االنم به درخواست منو دا یلیمدت خ نیو تو ا هیپسر خوب لی: اره ... دن من

   گردهیاپارتمان خودش برامون م کیخونه نزد هی دنبال

 خونم  ی... برا نیستیتنها ن بیکشور غر یراحت تره که تو المیخ ینجور ی: خوبه ... ا اقاجون

 به حسابت  زمیریم پول

 ...  نیختیکارتم ر یپول تو ی... قبل از رفتن به اندازه کاف ستین ازی: نه اقاجون ن میگویخجالت م با

  نیشرمندم نکن نیاز ا شتریب گهید

  یباش دهیماه خونه خر نی: رو حرف من حرف نزن بچه ... تا اخر ا کندیم اخم
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 : ممنون اقاجون  شودیقلبم گرم م غشیدر یو ب یشگیهم یتهایهمه محبت و حما نیا از

  میریم گهیبا اجازتون د الری: منو ا دیگویبه ساعت م یبا نگاه نیکه ارم گزردیم یا قهیدق ده

  یزود نیبه ا نیریجون : کجا م نیمه

 مامان جان ؟  رونیب مینصفه شب بر نیخوای: م کندیبه ساعت م یاشاره ا نیارم

 برن خوش بگذرونن  خوانیماه م هی... بعد  نی: بزار برن مه اقاجون

  شایارین گهید ی: بچمو نبر  دیگویم نیوار به ارم دیجون تهد نیمه

 ؟  می: وا مگه قراره کجا بر من

 فهمم  یاورم : باشه بعدًا  م یسکوت باال م یبزند دستم را به معن یحرف نیارم نکهیاز ا قبل

  یباهوش ادی:  خوشم م خنددیم نیارم

.............................................. 

 

  زنمیم یسوت یو بزرگ کیو بزرگ اپارتمان ش دیدر سف یجلو نیبا توقف ماش 

 ؟ میبزن دیخونه ملتو د می: اومد من

 ری: خ نیارم

 ؟ یدزد می: اومد میگویگنگ م یچهره ا با

  ری: نخ خنددیکوتاه م نیارم

 خونه دوس دخترت ؟ می: نکنه اورد کشمیم ینیه

 امون بده بچه  قهی... دو دق تمییفضا یعاشق حدسا یعنی:  نیارم

  میطبقه چهارم هست یبعد هر دو در راهرو قهیدق چند
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 یدست خال نجایاز ا ذارمیمن نم میندار یواسه دزد یمیاگه تصم نی: بب شودیبازتر نم نیاز ا دهانم
  میبر

  یر یاز حد خالقتو بگ شیاون ذهن ب یجلو قهیدو دق شهی: م خنددیهم م باز

 متنفرم  یعوض انی: از تو واون دا  نمیچیبرم لب

 ان در صفحه مخصوص و وارد کردن رمز  دنیو با کش کندیخارج م بشیرا از ج یکارت نیارم

  شدکیو به داخل خانه م ردیگیشده ام را م رهیبه در خ یکه با خنگ ی... دست من کندیرا باز م در

 ...  شودیم انینما زیسقف همه چ یو بزرگ رو کیروشن شدن لوستر ش با

 ...  یمشک دیو مدرن سف نقصیب نیزایبزرگ با د ی... واحد کنمیدهان باز به خانه نگاه م با

 به کتک زدنش  کنمیو شروع م شومیم زانیاز گردندش او هیچند ثان یو ط گردمیبرم نیسمت ارم به

 ؟ یبه من نگفت ویماهه خونه گرفت هیگراز.... تو  مونی... م ی: اشغال عوض من

  ی... کند یکنم ... ا زتیسورپرا خواستمی: آخ ... م خنددیضربه ها به حرص خوردن من م ریز نیارم

 ... موهامو

  ی: پس من رفتم سرو سامون گرفت کنمیرا ول م گردنش

 بخت ...  یاومدم خونه  ینیبینم گهی: اره د کندیرا مرتب م شیو موها کشدیبه سرش م یدست نیارم

 در اومدم ... یدگیاز ترش باالخره

 : کو اقاتون پس ؟ کشمیبه خانه م یسرک

 ... دلم واسه عشقم سوراخ سوراخه ... لیرفته برز ی: واسه سفر کار  دیگوینازک م یبا صدا نیارم

 به حال خودش باشه  زارنیروز نم هی

  شهیخشک م رتیصه نخور ش: ق کشمیبه شانه اش م یدست



 یکاغذ یشاهزادها

264 
 

  تیتربی: ب زندیبهم م یگردن پس

...................................................................... 

 

 سر  مویترسناک نگاه کرد لمیف نیتا خود صبح با ارم شبی... د کنمیرا باز م میچشم ها یخستگ با

 مورد عالقه ام را اماده  یها یبلند باال از خوراک یستیل نی... ارم میسر و کله هم زد یها تو یباز 

 مبل خوابمان برد  یصبح هر دو رو یکهایبود و منم دخلشان را اوردم ... نزد کرده

 ؟  کککککککی:  زنمیم غیو ج شودیگرد م میعقربه اش چشمها دنیو با د کنمیبه ساعت م ینگاه

 مرا تا اتاقش اورده ... نیارم فهممیماتاق  ینا اشنا یفضا دنیو با د شومیبلند م میجا از

  یجمع اور  شبید یو پاش ها ختی... همه ر رومیو به هال م شومیتخت نرم و دونفره بلند م یرو از

 مرتب و با نظم بوده و هست ... یاز همان بچگ نی.... ارم زندیبرق م یز یو خانه از تم شده

 .... رسدیم گریساعت د میتا ن نیتا دست و صورتم را بشورم ... مطمئنن ارم رومیم سیسمت سرو به

  کندیکانتر توجهم را به خود جلب م یرو یکه کارت کوچک گذرمیکنار اشپز خانه م از

 ...  یامان از حس فضول یشوم ول الشیخیب خواهمیم

 ...  خوانمیرا م شیو رو دارمیرا برم کارت

  یون مهمون: آخ ج زنمیم یگشاد لبخند

 

................................................................................................. 

 

 : نه  نیارم
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  یکار ی: چرا ؟ توکه امروز ب رومیم وا

و منم دوست  هیزوج یو بعدشم مهمون ستین یکه ادم جالب هیمال کس ی: اون مهمون کشدیم یپوف
 دختر 

  ندارم

 دوست دخترت ببر ... اونا که منو  ی: من که هستم ... منو به جا زنمیم یو بشکن کنمیفکر م یکم

  شناسنینم

  الریا میش الشیخیب ای: ب نالدیم نیارم

 بهم خوش بگذره ؟ یخوای... نم گردمیبرنم گمیماهه د هی: من فردا شب پرواز دارم و تا  زنمیم غر

  کشمتیم یکن طی: باشه ... فقط خ دیگویم یه با زار ک شودیسکوت م نمانیب یلحظه ا چند

 تخت  التی: خ زنمیم ییدندان نما لبخند

  شمینگران م شتریب یگیم ینجور یا ی: وقت نیارم

................................................................. 

 

بلندم را شانه  یکه موها نطوریهم یشب هستم ....با سرخوش یمهمان یحال آماده شدن برا در
  کشمیم

 :  خوانمیم نهیبه آ رو

  یگلپر  گنیمن م به

  یسرسر  دمینم دل

 : رمیگیدهانم م یجلو کروفونیو برس را مانند م زنمیم یچرخ

  یگل گل یلباسا با
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 یاز هرکس برمیم دل

  یو هر کس میگل من

 یبه من از در  رسهینم

 ی: دخترم و نازپر  میگویم غیو با ج کنمیرا نازک م میصدا

 : زنمیلب م یدرب و داغون یو با عشوه  رمیگیم نهیرا رو به آ یالیخ کروفونیم

 ؟! هیچ اسمم

 داد  یو ناگهان زنمیتند تند پلک م یکارتون یها لمیو مانند ف زنمیصورتم را با ناز کنار م یرو یموها

 یییییی: گلللللپرررررر زنمیم

  انیدر چهار چوب در نما نیآرم یعصبان یو چهره  شودیبا داد زدنم در اتاق به شدت باز م همزمان

  شودیم

 

 دهمیدهانم را قورت م آب

 صدات قشنگه ؟! یلیخ یدونستی: م زندیم یترسناک لبخند

 بهم نگفته بود ... ی... تابه حال کسی: نه ..مرس زنمیم یهم لبخند وارفته و کج و کوله ا من

 ... رومیو من عقب م شودیم کیرام به من نزدآ آرام

 ؟! ادیم زارنیکنسرت م یکه بعد از ظهر  ییخوش صدا یسر دخترا ییچه بال یدونی: م نیآرم

 شلوغه یلی... سرم خ ببنمیاخبار نم ادیآخه من ز یدونی: نه .. م زنمیم یپلک

 : دهمی... آب دهانم را قورت م کنمیتوالت برخورد م زیو به م رومیم عقبتر

 مهربونم .... یلی... من با طرفدارام خ یخجالت بکش سیالزم ن یخوای... اگه امضا م گمیم 
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نامت الزم باشه  تیوص ی: امضا ؟! آره ... فک کنم واسه پا فشاردیهم م یرا رو شیدندان ها نیآرم
... 

از اتاق  یدو به تن زنمیم شیبه ساق پا یکه ضربه ا کندیبا تمام شدن حرفش به سمتم حمله م و
 خارج 

 .. شومیم

 نی... خطاب به آرمکنمیو قفل م بندمیو در را محکم م شومیم نیو وارد اتاق آرم دومیراهرو م داخل
 داد

 ... اریبرو برام از خونه لباس ب ینیگوشه نش هیتنها  مایتیامشب مثه بچه  یخوای: اگه م زنمیم 

  خندمیاش م یداد حرص یصدا با

 ! رهنیچه برسه به پ ارمیب ژاممی: من عمرا واسه تو ب نیآرم

 عشقم  ی: خود دان من

 

 چهار ساعت بعد ... 

 

 : میگویم یالیخ نیتخت گذاشته شده خطاب به آرم یکه رو یبه لباس رهیخ

 

 

 ....  زنمیوسط شهر دارت م دونیروز خودم تو م هی

 لباس بخره ... ینیبزمیس یواسه گون خواستهی: انگار م کشمیم یپوف
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  کنمیرا لمس م نیآرم یو شماره  دارمیرا برم لمیموبا

 : الو ؟ دهدیجواب م قهیدق کیبعد از  باالخره

 ؟!  یانگور  لی؟! گور یفرض کرد ی: تومنو چ زنمیم داد

 ؟! یدی: مگه تو اون کارتونو د چدیپیخندانش در گوشم م یصدا

 منو ببر خونمون لباس بردارم .... ایب ی_ مرض چه خوشحالم هس ... تو که عرضه ندار 

 اندازت بشه ... دیفک کردم با یول زنهیگشاد م کمی_  گفتم لباسه 

 ... منتظرم .. نی_ فقط ببند آرم

 

................................ 

 

 ... زنمیم یو سوت کنمیقرار دارند نگاه م میکه روبه رو یمجلل یالیو یکه جلو ییها نیماش به

 تور کنم... ویامشب صاحب اون عروسک آب دی... با ایدار ییقایعجب رف نی_ آرم من

 ؟! یزنی: چته چرا استارت م کنمیبا تعجب رو به او م نیآرم یقهقهه  یصدا با

 ؟! یبش ادهیپ یخوای: مگه نم دیگویم دهدیفشار م رهیدستگ یکه دستش را رو یدر حال نیآرم

 خانوم متشخص رفتار کنه ... هیچطور با  سیکه بلد ن میاحمق هیاندازم : منتظر  یباال م یا شانه

 را دور  نیکه ماش یدرحال  دنشیکه با د ردیرا قفل کند تا حالم را بگ نیدر ماش شهیکه مثل هم منتظرم

 ... شودیگرد م میتا در را باز کند چشمها زندیم

 مادمازل ... دیی: بفرما ردیگیم میودستش را جلو کندیرا باز م در
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 صورتمو یتو جوب بگو القل جلو یپرتم کن یخوای... اگه م گمی: م کنمیبه دستش م یمشکوک نگاه

 کتلت نشه . رمیبگ 

  کندیم شتریاش تعجبم را ب قهقهه

 ... اتیشو توام با اون فانتز ادهی... پ الریآ یخل یلی: خ نیآرم

 یروش هیبه  یخوایم ندرالیس یمثه نامادر  شهی: آخه نه که هم میگویم رمیگیکه دستش را م یحال در

 بهت شک داشته باشم .... دیواسه همون نبا یاز دستم خالص بش 

 االن  یول کنمیخونه دربارش فک م میبرگشت یرا به سمتم گرفت : وقت شیرا زد و بازو موتیر نیآرم

 ...  میکج راه بنداز یکشت یوسط مهمون سیخوب ن وینره دوسدختر من ادتیباش که  نیبه فکر ا فقط

 : فقط تماشا کن  زنمیم یچشمک

 وسط سالن که  یو دختر و پسرها یرنگ یو دودها کیموز یکرکننده  یصدا میشویسالن که م وارد

 ... ستین یخارج یکالب ها یجز فضا یز یچ هیشب زندیم ادیرا فر شانیمزحکشان مست رقص

 یدوستا نیهمچ دونهی... ننه بزرگ بدبختم م نیآرم گمیافتم : م یبه سرفه م گاریس یخاطر بو به
 یمثبت

 ؟! یدار  

  دنی... با رس گذاردیجواب م یو سوالم را ب زندیلبخند م دیآ یکه به سمت ما م یپسر  دنیبا د نیآرم

 .. الری: دوسدخترم آ گرددیبه سمت من برم یو بعد از احوالپرس دهدیبا او دست م پسر

 .. کنمیپسر را حس م  زیوضوح نگاه ه به

 :   کندیبزند دستش را به سمتم دراز م یحرف نیآرم نکهیاز ا قبل

 خوشبختم ...  دنتونی. از د نمی، شرو نیآرم دوست
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 رومیسالن م یگوشه  ینشستن به سمت مبلها یبرا نیو همراه آرم دهمیدست م نیبا شرو یلیمیب با
... 

 خودم ... پیبه ت یو نگاه کنمیمسالن  یمست تو مهین یجلف و باز دخترها یبه لباسها ینگاه

  یکه به ان جلوه داده و کمر بند نازک مشک زیر یها یبا سنگ دوز  نیرنگ حلقه است یلین رهنیپ

فر درشت است و به  نییبه پا میبلندم که از شانه ها یاش را کمتر کرده ... موها یسادگ که
 درخواست 

 با خط چشم نازک و  یلین تیال شیبراقشان کردم ... ارا ستالیکر ینکردم و تنها با کم شانیاتو نیارم

 ستش ... فیو ک یمشک یعروسک ی... کفش ها یصورت رژ

 متر میبود که کمتر از ن ییدر نظر من جذاب تر از لباسها یساده است  ول یلیها خ یبرابر بعض در

 پارچه برده ... 

  نمیچهره اش را بب توانمیلن کم است و نم... نور سا دیا یدو جام به سمتمان م یحاو ینیبا س یپسر 

 ... ستیمعلوم است از خدمه ن پشی... از ت

  شومیمتوقف م شیصدا دنیکه با شن رمینگاهم را از او بگ خواهمیم

 دییخم شده : بفرما نیارم یبه دست جلو ینیس پسر

 ؟ لیستاره سه ی؟ چطور  نجاستیا یک نی: بب نیارم

 : خوبم خودت اوضات چطوره ؟  پسر

 ... کالسارو فشرده برداشتم رمیبدجور درگ یسال اخر  نی: ا داردیبرم یجام نیارم

 ... یشی: در عوض زود از شر دانشگاه خالص م پسر

  نمتینجاببی: انتظار نداشتم ا نیارم

 بود و نذاشت از  ختهیبرنامه ر یمهمون یبرا نی... از شانس گندم شرو دمیرس روزی: تازه د پسر
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 نام و نشونش طبقه باالرو  یب یقایگذاشته رف شعوریبرم خونه ... ب خوامیدر برم ...االنم م رشیز

 گند بکشن ... خونش به کل به فنا رفته  به

 

 نفلرو ادم کنه ؟  نینگرفته ا می: بابات هنوز تصم نیارم

 ؟ ی... با خودت همراه اورد الشیخی: ب پسر

 ؟ " دهیحضورم کمرنگه که منو ند نقدریا" پسره کور ... 

 : اره ... با دوستدخترم اومدم  گردیبه سمت من برم نیارم

  میشویو به محض چشم در چشم شدنمان هر دو شکه م کندیرو به من م پسر

 ؟ !! انی: شا من

 خودمم  یول بهی_ عج

 ؟ دیشناسیم گروی: شما دوتا همد میاز شک خارج شو شودیباعث م نیارم یصدا

 خوب  یلی: اره ... خ من

  ینیدوسدختر ارم دونستمی: نم انیشا

 و دردسر دوروغ بگم  " یباز  طیبدون خ تونمینم رانمی" بفرما .. تو ا

  یشناسیم نویارم دونستمیبحث را منحرف کنم : نم کنمیم یسع

 دوستم  لیو دن نیبا ارم رستانی: من از دوران دب انیشا

 ؟ نیشناسیاز کجا همو م نیبگ نیاخویشما دوتا نم ی: ه نیارم

  هیو ...  میاشنا شد گهیباهم د ییماجراها هی ی... ط لهیدن ییروبه رو هیهمسا انی: شا میگویم کوتاه

  میباهم دوست ییجورا
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 از ما دور شود  یکوتاه دیکه با ببخش شودیو باعث م زندیرا صدا م انیاز گوشه سالن شا یپسر 

 ؟ ونهیاشانت بتایمث نیا ای هیزیهمه مثل مال من چ ی: زندگ من

  کندینگاهم م یسوال نیارم

 اونوقت من  فهمنینم چکدوممیهمزمان هفت هشتا دوست پسر داره ه اروی:  کوبمیرا به مبل م سرم

 ... شمیم عیدستم  تهشم با فضاحت ضا ادیبگم کل جدو ابادم م یتیدروغ درپ هی امیم تا

 ؟ یدوست انی:  جدا با شا نیارم

 : اره ... چطور مگه ؟ کشمیم یهوف

  هیادم خوب انی... شا یچی: ه داردیبرم زیم یرا از رو جامش

 را برطرف کنم  میکه کنجکاو ستی... فرصت خوب نمینشیم صاف

 دربارش بدونم  شهی... م نیبود یمی: گفت دوست صم من

 ؟ ی: چرا دربارش کنجکاو کندیم یمشکوک نگاه

 دربارش بدونم ... راجب گذشتش  شتریت دارم ب: فقط دوس من

  ی... باباش از کله گنده ها زنهیحرف نم شیاز زندگ ادیز انی: شا نوشدیرا م وانیسرخ ل عیاز ما یکم

  هیپارسا ...  نی... داداششم همونه که باهات دست داد ، شرو یواقع اردرهیلیت هی...  نهیماش تجارته

 ...  یو خراج یشده واسه خوشگذرون دهیبه تمام معنا که افر یعوض

 ؟  ستین یکی شونیلی: چرا فام میگویم یز یچ یاور  ادی با

  انیپدرش با مامان شا نیارسالن پارساست ... بعد از مرگ مادر شرو یپسر ناتن انی: چون شا نیارم

 دوره  یفقط تو دونمیاز خانوادش نم ادیسه سالش بوده ... ز انی... اون زمان شا کنهیم ازدواج

 باهاشون نداره ... بعد از اونم به خواست خودش رفت فرانسه و همه  یرابطه خوب دمیفهم رستانیدب
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 انیکه شا میدونستیم لیفقط منو دن یول یو رفته واسه خوش گذرون نیمثه شرو هیکیاونم  گفتن
  یحت

 رانسه شروع کرد ...تو ف دیجد یزندگ هی... ارث پدرشو فروخت و  گرفتیاز اون مرد نم میبیتوج پول

 از سه  یداره ول ادی... اون واقعا صبور و خوش اخالقه و طرفدار ز دمشیند ادیز گهیاون موقع د از

 با ترانه  شیبعد به هم خوردن نامزد قای... دق دنشیند یدختر  چیتا االن کنار ه شیپ سال

 را نداشتم  یز یچ نیچن دنیمانده ام ... اصال انتظار شن مات

 نامزد داشته ؟  انی: شا من

 سال ... بعدش به هم زدن  هی: اره ...  نیارم

 : عاشقش بود ؟  پرسمیم اریاخت یب

  دی... شا دونمی: نم بردیم شیرا به سمت لبها جام

  ردیگیو دستش را به سمتم م ستدیا یم می. روبه رو شودیبلند م شیو از جا گذاردیم زیم یرا رو جام

 بانو ؟  دیدی: افتخار م

 : البته شومیو بلند م گذارمیرا در دستش م دستم

 

     ................................................................................. 

گرم  نیمهمانها رفته اند ... ارم شتریب بایرد شده ... سالن خلوت شده و تقر میون کیساعت از  
 صحبت

 حوصله ام سررفته  کنمیدوستش است و من بدجور احساس م با

 نیرام یکه با صدا رومیقرار دارد ور م میکه روبه رو یبا جام شربت زانیآو یلبها با

  شومیبلند م می... از جا زنمیم ییلبخند دندان نما کندیدعوت م یرا به باز  هیکه بق 
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 ... شودیم دهیکش نیدستم توسط آرم که

 کنم .. یبرم باز  خوامیلم کن م: وا ... و من

 جلوتو گرفتم .. لیدل نیبه هم قای: و منم دق نیآرم

 مگه ؟! حوصلم سر رفته خوب  ی: مرض دار  من

  یعادالنه باز  ینیبیکه م یینایاز ا چکدومی... ه یگذاشته باز  ویمسخره باز نیاسم ا نی:  رام نیآرم

 خانوم ... الریآ کننینم

 ...  کنمیم یاندازم : حاال نه که من عادالنه باز  یباال م یا شانه

 ... رنیگازت بگ ذارمی؟! نترس نم یاینم نی: آرم میشنویرا م نیرام یصدا

 متقلب ...  یر یگیفقط تو گاز م نجای: ا نیآرم

 ؟! یای: پس نم زندیقهقهه م نیرام

 : اگه جا باشه  میگویم نی... روبه رام کنمیبلندش م یصندل یو به زور از رو رمیگیرا م نیآرم دست

  آره

  می: دعا کن به خونه نرس زندیو لب م زندیم یلبخند عصب نیآرم

 ...  کنندیما جا باز م یو برا  روندیعقب م ینشسته اند کم رهیها که به صورت دا بچه

 ...  نمینشیدارد م یبلند شراب یکه موها یدختر  کنار

 است  قتیجرعت حق یکه معلوم است باز  یجور 

 افتد که لباس  یم یبه دختر  ی... ته بطر  چرخاندیو م ردیگیرا م یبطر  نیامر

 نشسته ... شیکه روبه رو یو سر آن به سمت پسر جلف دهیپوش یصورت باز

  قتیحق ای: جرعت  پسر



 یکاغذ یشاهزادها

275 
 

 : جرعت دختر

 جمعو ببوس   یاز پسرا یکی: پاشو  زندیم یا انهیموز پسرلبخند

 بدبختا همه جفتن  نیاشکان... ا یچندش یلی: خ زندیدخترغرم

 در  یباز  عرضهیکه اگه ب یدونیبه خودت مربوطه ... م گهیاندازد : اونش د یباال م یا پسرشانه

  یش مهیجر دیبا یار یب

 رو ندارم  تویمنم تحمل پنج شات مارگار ی: حت دهدیدختر ادامه م دیترد دنید با

  شودیاز کنار بچه ها رد م انیکه همان لحظه شا گرداندیپسر هام نیناچارا نگاهش راب دختر

 ؟  انیشا یر ی: کجا م نیشرو

  ستیخوب ن ادیبرم خونه ... حالم ز خوامی: م انیشا

 ... ذارمی؟  فک نکن م یبر  یزود نیبه هم یخوایم نجایا ی: بعد سه ماه اومد نیشرو

  میتازه شروع کرد نیبش ای: ب کندیخودش جا باز م کنار

  ندینشیم نیناچارا کنار شرو باردیم یتیاش نارضا افهیکه از ق انیشا

  می: خوب کجا بود زندیرا به هم م شیدست ها نیشرو

 ببوسه  ویکی  تراجونی: قراربود م زندیچشمک م نیرام

 دست بزنند ...  نیبچه ها بجز من و ارم شودیو باعث م ندینشیم انیشا یدختر رو نگاه

 حساب نکن  یکیمن  یرو:  دیگویبه دختر م انیشا

 ...  ینگلیس نجایا یکی: اخه فقط تو  ترایم

  ستی: اونش به من مربوط ن انیشا

 *" شودینشسته خم م انیکه کنار شا یپسر  یو جلو کشدیم یپوف ترایم
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 بود ؟ *"  یچ گهید نی: ا شودیاعتراض همه بلند م یصدا

  نینکرد نییببوسم ... نوعشو تع ویکی نی: شما فقط گفت ندینشیم شیسرجا ترایم

 ...  خوابدیهمه م باد

 افتد  یم انیو به منو شا چرخانندیرا م شهیش

 ؟  قتیحق ای: جرات  من

 : جرات  دیگویم میبه چشمها رهیخ انیشا

 که درباره اش داندیدستم را خوانده و م شهی... انگار مثل هم شودینقشه بر اب م مینقشه ها همه

 ...  کنجکاوم

 " انیآقا شا رمیگی" حالتو م

 بلوار واستا و سه بار داد بزن " من اومدم "  ی: پاشو برو رو میگویوم کنمیفکر م یکم

 بلند شو  انی: شا شودیدست و سوت بلند م یو صدا خندندیتمام شدن حرفم همه م با

 : االن ساعت دو نصفه شبه  کندیبا حرص نگاهم م انیشا

  دونمیخودمم م یول ی:  ممنون که ساعتو اعالم کرد من

  رودیبه من م یرفتن چشم غره ا رونیو قبل از ب شودیبلند م شیجا از

 ستادهیکه وسط بلوار ا یانیو به شا میشده ا زانیبعد همه تا کمر از پنجره بزرگ سالن او قهیدق دو
 نگاه 

  میکنیم

 صبح شد  گهیزودباش د انی: شا زندیداد م نیرام

 خوب  لهی: خ دیگویم یحرص انیشا
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 : منننن اووووومممممددددممممم زندیو داد م بنددیرا م شیچشمها

 افتد  ینم یاتفاق چیه

 : ممممنننن اوووووممممدددممممم  زندیداد م دوباره

 را از ان  شانیو سه دخترسر ها شودیروشن است باز م شیکه چراغ ها ییساختمان روبه رو پنجره

 تو دم در بده ....  ایخوشگله  ... ب ی: خوش اومد زندیشان داد م یکیاورند ...  یم رونیب

  خندندیسه با ناز م هر

  خندمیم زیر انیکج و کوله شا ی افهیو به ق گزمیرا م لبم

 مونده  گهیبار د هی...  گهیجون بکن د انی: شا زنندیها داد م بچه

: منننن  زندیبار سوم داد م یاست برا یانکه معلوم است بدجور کالفه و عصب انیشا
 اووووممممدددممم

 با  یو مرد شودیباز م ییروبه رو یاز ساختمان ها گرید یکیمحض تمام شدن حرفش پنجره  به

 جمعت انی... گم شو برو تو لونت تا زنگ نزدم ب یپسره روان ی: به جهنم که اومد زندیداد م تیعصبان

 ...  کنن

  بنددیشده که مرد پنجره را م رهیگرد به مرد خ یبا چشمها انیشا

 

 جرات ندارند بخندند .... یول کنندیها شروع به دست و سوت زدن م بچه

 "  رمیگیجور " حالتو م کی...  ندینشیم شیبه من سر جا یظیغل یبا چشم غره  گرددویبرم انیشا

 ...  زندیواضح در نگاهش موج م 

 افتد  یم نیو ته ان به شرو نیو به سر ان به طرف ارم چرخاندیرا م یاز پسرها بطر  یکی
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 ؟ قتیحق ای: جرعت  نیشرو

 : جرعت  دیگویو م کندینگاه م نیمردد به شرو نیارم

 ببوس  الروی: پاشو آ زندیم شخندین نیشرو

  میرا کم داشت نیمنجمد شده ...هم میخون در رگها کنمیم حس

 ؟ ی: چ دیگویمبهوت م یبا چهره  نیارم

 باورکنم  خوامی؟ فقط م یچرا هل شد هیببوس ... چ الروی: پاشو آ کندیخونسردانه تکرار م نیشرو

 دوستدخترته  که

 ؟  گمیکه من دارم دروغ م ی: اونوقت چرا فکر کرد پرسدیکه معلوم است کالفه شده م نیارم

باور کنم  خوامیو م نمتیبیدختر م هیباره با  نیاول شناسمتیهمه سال که م نی: چون بعد ا نیشرو
... 

 ها ؟ یدر بر  رشیکه از ز یخواینم

 ؟  لعنت  دیفهم چطور

 میو منتظر هستند ... از جا زنندی... بچه ها دست م دیا یو به سمتم م شودیبلند م شیاز جا نیارم
 بلند 

 ... ستمیا یم شیو روبه رو شومیم

 ؟ میکن کاریچ یخوایاال م... ح میکن یباز  دی:  گفتم نبا زندیلب م رسمیاش که م یکینزد به

 فکر کردن به  یشده ام و به غلط کردن افتاده ام ... با تصور *"... حت جیگ

 و در اصل  ستیمن ن یواقع ییدا نی... درست است که ارم کندیهم حالم را دگرگون م یز یچ نیچن

ممکن  ریاو هم غ یکه برا دانمیمثل برادرم است و م میاو برا یول میباهم ندار ینسبت خون چیه
 است 
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 را لکه دار کند  نمانیتن بدهد و رابطه ب یکار  نیمسخره به چن یباز  کیبه خاطر  که

 ؟ شیدی؟ نگو که تا به حال نبوس نی: چرا خشکت زده ارم دیگویجمع م یاز پسر ها یکی

 درشت  می... چشمها کندیم کیو صورتش را نزد کندیباز و بسته م یرا با کالفگ شیچشم ها نیارم

 که ...  یخوای؟ نم یکنیم یکار دار  ی: چ کنمیو ارام زمزمه م شودیم

  دنیو بعد از به گوش رس دهدیرا هشدار م سیاز دختر ها از طبقه باال که امدن پل یکیداد  یصدا

هجوم  لشانیو به سمت وسا فتندیکه همه به هول و وال ب شودیباعث م سیپل نیماش ریآژ یصدا
 ببرند 

 گوشه سالن پخش شده اند داد  یمبل ها یکه نعشه و مست  رو یبه چند نفر  ینگاه عصببا  نیشرو

 زنگ زده  شعوریب کهی: لعنت ... حتما اون مرتزندیم

کرد که اگر سرو صدا  دمانیتهد شیپ یاست که کم هیهمسا یکه منظورش همان مرد عصبان دانمیم
 ها 

  دهدیگزارش م سینشود به پل تمام

 تا  میبر ای؟ ب الریتو ا یی: کجا زندیو داد م کشدیدست من را که وسط سالن خشک شده ام م نیارم

 ...  نگرفتنمون

 ؟  یفرار کن یخوایم ی: چطور  میگویم یجیگ با

 ... زود باش  ی: از در پشت کشدمیسالن قرار دارد م یکه در انتها ییسمت راهرو به

 دنی... حتما قبل از رس ستیحالش خوب ن گفتی... م نمیبیرا نم انیشا یول کنمیرا نگاه م اطراف
  سیپل

 ...  رفته

 قبل از ما  یو احتماال کس ستی... قفل ن کندیدر کوچکش را باز م نیو ارم میرسیته راهرو م به
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 کنمیم یو سع کنمینسبتا کوتاهش نگاه م یها واریبه د یپشت اطیکرده ... با ورودمان به ح بازش
  یرو

 فرار تمرکز کنم  یرفتن از انها برا باال

 ...  میشویو سوار م میرسانیم نیکه هست خودمان را با سرعت به ماش یهر زحمت به

 که در حال وقوع بود  ی... انگار هردو در فکر اتفاق شودیرد و بدل نم نمانیب یحرف چیه نیماش یتو

 ؟  میچه کار کن میخواستیم میاورد ی... که اگر شانس نم میهست

 ........................................................................... 

  یو انتظار نمره ها رمیگیم زیمبحث کوئ نی: جلسه بعد از ا گذاردیم زیم یرا رو کیماژ استاد

 ازتون دارم  ییباال

 بهتون  ویزیچ هیتا : درسو زودتر تموم کردم  دیگویبچه ها شروع به غر زدن کنند م نکهیاز ا قبل

 ...  بگم

 ...  دیبدم تا روش کار کن قیتحق هیترم بهتون  نیا یبرا خوامی: م چرخاندیرا در کالس م نگاهش

 اسون تر شدن  ی... برا یابک ینترنتیمقاله ا هیمنبع معتبر دارم نه  نیجامع وبا چند قیتحق هیانتظار  و

 کردم ... تونیکه داشتم گروهبند ییبا مالکها یبا اصول کار گروه تونییاشنا نیو همچن کارتون

  شودیپچ ها از گوشه کنار کالس بلند م پچ

 ؟  گهیم یداره چ نی: ا گردمیبرم انیسمت دا به

  شهیم یسال اول هیبا  یسال اخر  هیشامل  هیمساو بای: گروها دونفرست وچون تعداد تقر استاد

  مونیاز دماغ م یاییسال باال نیبا ا تونهیم یه کتر شد ... اخ دهیکه ر نی: ا کنمیلب زمزمه م ریز

 ؟ ادیکنار ب افتاده
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  ستیوارد ن میو اعتراض خونمیگروهارو م ی: اسام استاد

 نیتر یو اوراق نیتر طیاز خ یکی... اگر به شانس نداشته من است که با  کنمیرا کج م لبم
  یدانشجوها

 دانشگاه همگروه شده ام  نیا

  کنندیبا ناله به استاد نگاه م یو بعض شوندیها خوشحال م ی...  بعض خواندیاسم چند گروه را م استاد

 رادمهر  انی... را لسونی: ِاما و استاد

  یکه با دهان باز و چشمها میستیو تنها منو شاهزاده ناکجا اباد ن رودیدر سکوت محض فرو م کالس

  میکنیبه استاد نگاه م گرد

 استاد  ستین یخنده دار  ی:  اصال شوخ میگویم ناباورانه

  خندندیکالس م کل

 ندارم خانوم  یشوخ ی: من با کس دیگویم یجد یلیخ استاد

 گروه باشم  هی یتو نیبا ا تونمی: استاد من نم شودیبلند م شیاز جا انیرا

 ادب  یعمته پسره ب نی: ا شومیبلند م میهم از جا من

  یبد ادیمونده تو بهم ادب  نمی: هم انیرا

 : مگه من چمه ؟  من

 شعور و پررو و لوس ... بازم بگم ؟ ی؟ چالق وکور و ب ستی: بگو چت ن زندیم یپوزخند انیرا

 ... بازم بگم ؟ یبد اخالق موج نیخودب ی؟ پسره منزو یگیم ی: خودتو چ من

 مثه تو رو تحمل کنم  ینفهم ی: من عمرا بتونم بچه زرزرو کشدیچهره اش را درهم م انیرا

 خودپسند سروکله بزنه منم نه تو  یعجوبه  هیبا  دیکه با ی: اون من



 یکاغذ یشاهزادها

282 
 

 :  از وقت هدر کردن با امثال تو متنفرم  انیرا

اخالق  اینداشتتم ...  ی: حاال نه که من عاشق چشم و ابرو زنمیهم مثل خودش پوزخند م من
 خوشگلت 

 . وگرنه .. دی: تمومش کن زندیداد م استاد

 اصل و نصبه  یابله ب هیباشه بهتر از  ی: اخالق من هرچ دهدیادامه م توجهیب یول انیرا

 ؟  یتو خودت پسر کدوم امپراطور  نمیاصل و نصب ؟ بب ی:  ب شومیم کشینزد تیعصبان با

 ؟ شهی: الزمه بگم به تو مربوط نم انیرا

 یبا کفش نکوبم تو نجایخودم را کنترل کنم تا هم کنمیم یو سع سابمیهم م یرا رو میدندانها
 صورتش 

  نیای: کالس تمومه ... شما دوتام با من ب غردیم تیجوابش را بدهم استاد باعصبان نکهیاز ا قبل

 افتم ...  یو به دنبال استاد راه م شومیاز کالس خارج م انیقبل از را یمحکم و عصب یقدمها با

 دفعه  نیکه ا دانمیاتاق ندارم و م نیاز ا ی... خاطره جالب بندمیرا م میهادر چشم  یرو یتابلو دنید با

 ساخته است .... کارم

 ... شودیهم وارد م انیبعد را قهیدق کیو  شومیدنبال استاد وارد اتاق م به

 : بازم شما دوتا ؟  کندیاخم م دنمانیالنتر با د یاقا

 و به  دیسازیم دیداستان جد هی... هردفعه  دی: کالس منو مسخره خودتون کرد کندیروبه ما م استاد

 از سنتون ؟  دیکشی.... خجالت نم دیفتیهم م جون

 بدوزم  نیبا ترس نگاهم را به زم شودیو باعث م زندیم داد

 یول نیشما باش کردمیمعرکه گرفتن ... باور نم اطیح یبودم دو تا دانشجو روزاول تو دهی: شن استاد

 ...  ادیازتون برم یز یکه هرچ دیمدت  بهم نشون داد نیا یتو
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 .... جهیو در نت ستین یو بچه باز  یلجباز  یدانشگاه جا نی: ا داردیبه سمتمان برم یقدم

 پرونده هاشونو لطف  شهی: م دیگویبه ماست م رهیو خطاب به او که خ رودیالنتر م یاقا زیسمت م به

  دیکن

 کشدیم رونیپرونده دو تا را ب یها لیکردن فا یدست کار  یو بعد از کم دیگویم یالنتر بله ا یاقا

  دیی: بفرما ردیگیبه سمت استاد م و

 : متاسفم  کشدیم رونیرا از وسطشان ب یورق زدنشان برگه ا یو با کم ردیگیپرونده ها را م استاد

 تهیرفتارتون به کم نیبا طبق قوان یول زنمیدانشجو هام م نیحرفو به دو تا از بهتر نیدارم ا که
  یانظبات

  کننیو احتماال اخراجتون م شهیداده م گزارش

 ؟ ییییییییی: چ میزنیو داد م میکنیهر دو شکه به استاد نگاه م انیرا منو

  چیکه با ه دیو فکرم نکن دیشیاخراج م گهید یهفته  هی: بله شما تا  دهدیو ادامه م کندیم یاخم مرد

 و االن  دیامضا کرد ویتعهدات دیشد طیمح نیکه وارد ا ی... وقت دیدر بر رشیاز ز دیونتیم یترفند

 ...  دیریم نجایپا گذاشتنشون از ا ریز با

االنم هم اگه اخراج  تیتالش کردم وبا موقع یلیخ نجایاومدن به ا ی: استاد من برا نالمیم یزار  با
 بشم 

  زهیریبه هم م میزندگ

 و  دمیانجام م فموی... من وظ ستیبه من مربوط ن گهی: اونش د گذاردیم زیم یپرونده ها را رو استاد

  نشیقوان ریز یکی نکهیو از ا هیریدانشگاه مرد سختگ نیا سی... رئ شمیگزارش ندم خودم اخراج م اگه

 متنفره ...  بزنه

  دیریبگ دهیبارو ناد نیا هی:  استاد  میگویملتمسانه م ینگاه با
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 است ...  ریکه بدجور با خودش درگ کنمیم انیبه را ینگاه یچشم ریز

 "  میبگو تا هر دومون بدبخت نشد یز یچ هی یر ی" الل بم

 هر دومان را متوقف  انیرا یبه سمتش بروم صدا نکهیاز اتاق خارج شود ... قبل از ا خواهدیم استاد

  مهیدانشجو جر یشده که در صورت مورد انظبات دیق میکه امضا کرد یی: تو اون تعهد نامه ها کندیم

  شهیو بعد از اخطار سوم اخراج م شهیم

 نیو پس ا دیاز دوتا اخطار حد اقل از من گرفت شتریشما دو تا ب ی: درسته ول کندیم دییتا استاد
  ویزیچ

  کنهینم حل

 .. شهیبد م یلیخ اگه اخراج بشم برام یقبول کنم ول تونمیم ویزیهرچ مهی:  به عنوان جر انیرا

 موردو  نیراه داره که ا هی: فقط  دیگویهردومان م یبه چهره ها ینگاه میو با ن کندیفکر م یکم استاد

 ... رمیبگ دهیناد

 براتون در نظر گرفتم  کیکوچ مهیجر هی:  دهدیپر اظطراب و منتظرمان ادامه م یچهره ها دنید با

  یهرچ نی... گفت نیایباهم کنار ب نیریبگ ادیو  نیباهم موفق تر باش یکار گروه یتو شهیباعث م که

 نه ؟ نیکنیقبول م باشه

 : بله  دهدیاستاد به ماجرا مشکوک شده جواب م یکه مشخص است به خاطر حرف ها انیرا

 ...  هیو بعد از اون دانشگاه خال شهیتموم م 2: خوبه ... امروز کالسا ساعت  دهدیسر تکان م استاد

  شهیوگرنه تموم نم نینکن ریکارتونو بهتون بدم ...د لیدفتر تا وسا نیایب

 استاد ؟  میکن کاری: قراره چ پرسمیشده م زیر یچشمها با

  نیبر نیتونی... م یمنتظر بمون دیجوابش با یبرا ی... ول هی: سوال خوب استاد
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 و از  کنمینازک م کندینگاهم م یو طلبکار  تیکه با عصبان یپسر  یبرا یو پشت چشم کشمیم یهوف

 ... شومیخارج م اتاق

 

............................................................................... 

 

  میایب رونیاز شوک ب کنمیم یو سع کنمینگاه م میروبه رو زاتیدهان باز به تجه با

 از من ندارد ...  یگنگ و کج و کوله اش دست کم ی افهیکه ق کنمیم انیبه را ینگاه

دانشگاه  یدر سالن خال یبد یو با افتادنش صدا خوردیسر م وارید یرنگ رو یاب یط ی دسته
 چدیپیم

 ! فهیکث هیشوخ هی نی: ا میگویو م خندمیم ی... با بدبخت

 ...  میا هدیبار بدجور با هم ، هم عق نیاول یکه برا دیفهم توانیم انیصورت را ازحالت

 دانشگاه  یبشقاب بشورم و حاال کارم به کف شور  کیبه خودم زحمت ندادم که  یهمه سال حت نیا

بوده و االن حالش از من  شیاز من در رفاه و اسا شتریب یحت میکه پسر کنار دانمی...  م دهیکش
 بدتراست

 یباق یز یتا شب چ نکهیاندازم و با احتساب ا یم رونیبه ب یدانشگاه  نگاه ی... از پنجره سراسر 
 نمانده

 ...  دارمیرا برم یقرمز رنگ یو ط رومیم لیبه سمت وسا یناچار  با

 ؟  یستیاونجا وا یخوایم ی:  تا ک میگویو م کنمینگاه م ستادهیکه همچنان مات ا انیرا به

 نزدم  ییکارا نیکمکت ... من تا به حال دست به همچ امیفکرشم نکن ب ی: حت کندیلب باز م باالخره

 شاهانه  می؟  بنده از جنابعال کردمیکار م یمن تا االن تو شهردار  ی: فکر کرد دهمیم میبه چشم ها یتاب
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 کردم ...  یزندگ تر

 شاهزاده  میزودتر تمومش کن ایبزار کنارو ب وی: لوس باز کنمیم یبه ط یا اشاره

 و کارم را  دارمیرا دوباره برم ی... ط بندمیرا باال م میاورم و موها یم رونیب بمیرا از ج میمو کش

 هدف  یو ب داردیرا برم گرید یط قهیبعد از دو دق ندیبینم ی... او هم که چاره ا کنمیشروع م انهیناش

  زنمیو دستم را به کمرم م ستمیا یکار کردن شل و ولش م دنی... با د کشدیم نیزم یرو

 ...  میعالف باش نجاینکن که تا صبح ا یباشه  ؟ پس کار  میمنم عصبان نی: بب من

 که تو مخت بره ؟ ستمیبگم بلد ن ی: به چه زبون کشدیم یپوف

  میبر میدینساب نجارویتا ا زارهینم ستادهیوا رونیکه اون ب ییاون بابا ینباش ای یبلد باش نی: بب من

 ذره به سرعت نداشتت اضافه کن  هیپس لطف کن  رونیب

 ...  کشدیم نیزم یرو ضیرا با غ یو ط کندینازک م میبرا یچشم پشت

 کیکلمه به غلط کردن افتاده ام ...  یواقع یساعت از شروع کارمان گذشته و به معنا مین بایتقر 
 دستم 

  کشمیم یکف سالن را ط گرمیکمرم گذاشته ام و با دست د یها رو رزنیمثل پ را

 ... اومدم فرانسه که  شهیعاشقم م نتمیبیتا م بتهیمث یمن محو شم که هر چ ی: ا زنمیلب غر م ریز

 یکش یط سانسیل گهیاوضاع تا دوسه ماه د نی... هه ... اره ... با ا رمیبگ تیریمدرک مد که
 ساختمان

 ... اخه ادم مثه من  ستی... اونقدرام بد ن کننیاستخدامم م ی... تهشم تو ساختمون شهردار  رمیگیم

 ثابت کنه ...  یموردو به خوب نیا تونهیرو داره ... ال اقل تجربه م یهر نوع بدبخت لیپتانس

 ؟ ها ؟ چرا  یبا من دار  ی: نه ... اصال من موندم  تو چه مشکل رومیچشم غره م یحرص به ط با

 پسر جنتلمن  هینبود که به  نیخوش اخالق گره بخورم ؟ درستش ا نیاز همون روز اول به ا دیبا من
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 ازم جزوه  ایو موقع جمع کردنش عاشقم شه ؟  نیرو زم زهیبرخورد کنمو جزوه هامون بر جذاب

 ...  لماسیهمش تو ف دونستمیو الش نامه عاشقانه بزاره ؟ هه ... م رهیبگ

 ؟  یدلت بگ یتو دیجور حرفا رو با نیا یکنی: حس نم کشدیم یپوف یبا کالفگ انیرا 

 ؟ یدار  ی... شما مشکل ری: نخ کنمینگاهش م زیت

  نییپا یار یب تویریاندازد : نه  اگه ولوم خود درگ یباال م یا شانه

 ؟ رمی:  من خوددرگ من

  زنمیغر م امیاز دانشگاه و تنوع بدبخت امیفانتز ی: نه منم که از اون موقع دارم درباره  انیرا

 عادت نیهزار بار گفت که ا انی... دا گردانمیرا برم میرو که گفتم خجالتزده ییها زیفکر کردن به چ با

 برود  اروی نیا شیپ میفکر کردن را ترک کنم ... همان مانده بود ابرو بلند

 گروه ؟ _ ا هی یکه گذاشتتمون تو دهیما د یتو یچه تفاهم تیخاص یاستاد ب ون

 بزار ...  انیمنم در جر یدیرس یا جهی: سوال منم هست ... اگه به نت انیرا

 دانشگاه بوده باشه  نیا خیتار یتو یا مهیجر نی: گمون نکنم همچ من

  نجایفرهنگ پاشو گذاشت ا یب یعجوبه  هیکه  ی: نه  تا وقت انیرا

  یفکر کن یزنیکه م ییحرفا یرو کنمیم هی: توص رمیگیرا به سمتش م انگشتم

 اونوقت ؟ یکار کن یچ یخوای: فکر نکنم م کندیتمسخر نگاهم م با

  کنهیچهار پنج تا از استخوناتو خورد م هی: امتحانش  رمیگیرا به سمتش م یط

  یایاز دورو بر دونستمی؟ نم یاستخونامو خورد کن یخوایم ی: نه بابا ؟! با اون ط دیا یسمتم م به

 !!! یا یبروسل
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  هیک یبروسل یفهمیزدم دندوناتو خورد کردم م یط نیبا هم ی: وقت من

  زندیکه پوزخند م رومی... عقب عقب م داردیانگار سرگرم شده چند قدم به سمتم برمکه  او

 تنهــــــــــا   ...  ی.... تنها مییساختمون فقط منو تو نیاالن تو ا یدونی: م انیرا

  کنمیخشک شده ام را باز و بسته م یدور چشمها کیو رمیگیلرز م قتیحق نیفکر کردن به ا با

 ؟ ها ؟  هیبترسه ک ییتنها نیاز ا دیکه با ی: و به نظرت کس دیا یم جلوتر

 ساختمون  نی؟ کل ا یترسونی: هه ... بچه م میگویدر ثابت نگه داشتنش دارم م یکه سع ییصدا با

  ارنیمجهزه و اگه انگشتت بهم بخوره پدرتو در م نیدورب به

  شهیپاک م نایدورب نیکل ا لمیواسم مهمه ؟ اگه من بخوام ف ی: فکر کرد دیگویم یالیخ یب با

 ؟  یکن یمج یاج یخوای: البد م کنمیرا درشت م میچشمها

 کلشونو هک کنم  میبا گوش تونمیم ی: نه ول انیرا

  شرفتستیپ ستممونیس گنیم ی: حاال ه شودیخط م میلبها

 ای: جلو ن زنمیم غیج دیا یکه م جلوتر

  گذارمیم رهنشیپ یاورم و رو یرا باال م فیو کث سیخ یحرکت ط کیدر  رسدیام که م یکینزد به

 از لباسش  یو با جدا کردن ط میگویم ینی... ه شودیخشک م شیو سر جا شودیگرد م شیها چشم

 کل اب بدنم از ترس خشک شده ... کنمیبه بار امده  حس م یکثافتکار  دنید و

 ...  دهدیرا به خشم م شیوشک درون چشمانش جا بهت

  کشمتتتتتتتی: م غردیم تیعصبان با

  دومیاز کجا امده به سمت در سالن م دانمیکه نم یو با انژ  رمیگیهشت تا پا قرض م هفت



 یکاغذ یشاهزادها

289 
 

بلکه نجات  زنمی... دست و پا م کشدیو به سمت خود م ردیگیام را م قهیکه  کشدینم قهیدق کی به
  دایپ

 از سرم  یطانیسطل اب فکر ش دنیبا د میرسیباطل ... به وسط سالن که م الیخ یزه یول کنم

 ...  زنمیبه ان م یو لگد رسانمیرا به سطل م می... پا گذردیم

 ... شوردیرا م انیرا یپاها فیاز اب کث اچهیو در  شودیچپ م سطل

 و  کندی... با دهان باز به شلوار به فنا رفته اش نگاه م پردیو عقب م کندیام را ول م قهی انیرا

 به من ...  بعد

 لحظه کل  کیتا فرار کنم که در  گردمیو برم زنمیم غی... ج داردیبرم زیسمت سطل خودش خ به

نامعلوم نگاه  یحد باز شده به نقطه ا نیکه تا اخر یی... شکه شده با چشمها شودیم سیخ کلمیه
  کنمیم

 ... 

 ییییییعععععووووووضضضض ی: پسره  میگویم رلبیز تیدرک موقع با

 ... او هم  دومیسرعت به سمتش م نیبا اخر نیزم یاز رو یو با برداشتن ط گردمیبرم انیطرف را به

 ... گذاردیپا به فرار م ندیبیاوضاع را م که

 ؟  یکنیرم م هوی: چرا  زندیم داد

 اشغال چندش  کلمیبه ه یدی: ر زنمیهم مثل خودش داد م من

 ...  ستمیا یم میخنده اش سر جا یصدا دنیشن با

 شرف ... "  یب خندهی؟ چه قشنگم م کنهیبلده بخنده رو نم نمی" ا وجدان

  کندیلبخندش را جمع م ندیبیام را که م رهیخ نگاه

 ؟ " خورنشی: "  پسره تحفه فک کرده م وجدان
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  ینش کی: به نفعته نزد ردیگیکه گارد م رومیسمتش م به

 بترسه منم که  دیکه با ی: چرا ؟ اون زنمیم پوزخند

 ... راه نفسم بسته  کوبدیمثل صاعقه محکم وسط قلبم م یز یچ کنمیکه حس م دارمیبه جلو برم یقدم

و ضربان قلبم به  شودیدرشت م یقیبا حس درد عم می... چشم ها شودیو ضربان قلبم کند م شودیم
 ناگه 

 در  زیو همه چ شودیچشمانم محو ومحو تر م یجلو میپسر روبه رو ری... تصو شودیو دردناک م تند

 ... رودیفرو م یاهیس

طول  هی... چند ثان بندمشانیم عیسر یدینور شد دنیبا تاب یول کنمیباز م یرا به ارام میچشمها
  کشدیم

  یاشنا یفضا دنیو با د چرخانمیروشن سالن عادت کنم ... نگاهم را در اطراف م یبه فضا که

 ...  دهمیم رونینفس حبس شده ام را ب خانه

 ... پس باالخره برگشت ...  ایکتوریو

 جابه جا شدن ظروف سکوت حاکم بر فضا را فیضع یو تنها صدا خوردیدر سالن به چشم نم یکس

 .. شکندیم

 که دور  ییادمها دنی... با د شومیم ییو وارد سالن نسبتا کوچک روبه رو کنمیرا دنبال م صدا

 مهمان دارند  ایکتوریخانواده و رسدیکه به نظر م نطوری... ا کنمیبزرگ شام نشسته اند تعجب م زیم

 را  ایکتوریبار است که پدر و نیدوم نی... ا شومیم کینزد زیبه م نمشانیبهتر بب نکهیا ی... برا

  یبا چهره  یکمرنگ بود ... مرد اریحضورش بس دمیدیدوسال م نیکه ا ییاهای... در رو نمیبیم

 و قد بلند ...  یجوگندم یو پر تحکم با موها خشن

 که بدجور در خودش فرو رفته  ییایکتوریو درکنارش و ایکتوری... مادر و گرانمیرا از نظر م هیبق
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 ... 

 نگاه  نیو در اول زنمیرا دور م زی... م نمیچهره هاشان را بب توانمیپشت به من هستند و نم همانانیم

 ی... ارام و ب کندیا به خود جلب منشسته نظرم ر ایکتوریو یکه روبه رو یو خوش پوش پسرجوان

 ...   ندینشیم ایکتوریو یرو زشینگاه سبز و ت یو هر از گاه خوردیرا م شیغذا صدا

 بودن از  یکه اشراف شودیم یپوش کیشامل زن و مرد مسن و ش همانیجمع کوچک خانواده م یمابق

 .. باردیم شانیرو سرو

سالن بزرگ  یمبل ها یو همه رو شودیشام توسط خدمتکاران جمع م زیو م گذردیم قهیدق چند
  همانیم

 ...  رندیگیم یجا

 در بحث  ایکتوری... همه به جز و ردیگیتجارت و معامالت پرسود شروع نشده باال م یدرباره  بحث

 در  یو پ بیعج یوسط نگاه ها نی... ا کندیاو تنها با کلمات کوتاه اظهار نظر م یول کنندیم شرکت

 رابرت بدجور فکرم را مشغول کرده ...  یپ

  ایکتوریمشکوک مادر و ینگاه ها یول ستیعاد یدوستانه خانوادگ دارید کیدر ظاهر مثل  زیچ همه

پشت ان  یگر یکه هدف د دهدینشان م زنندیکه پچ پچ وار با هم م ییرابرت به ان دو و حرفها و
 است 

 بد بودن  یو به بهانه  شودیبلند م شیشده چون از جا یمهمان بیهم متوجه جو عج ایکتوریو انگار

 ... رودیم یبه طرف در بزرگ خروج حالش

  فیبه کث توجهیو ب کشدیم ی... نفس اه مانند شومیبزرگ و سرسبز عمارت م اطیدنبالش وارد ح به

 ...  ندینشیاز پله ها م یکی یاش رو یزرشک متیلباس گرانق شدن

 : دلم برات تنگ شده ...  دیگویداده م نتیاسمان شب را ز رشینظیکه با درخشش ب یبه ماه رهیخ
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  چیبدون ه میکه ما بتون رسهیم یکه روز  کردمیفکر م نیمرتب به ا یکه نبود یچند روز  نیا یتو

 ؟  میکنار هم باش یو نگران مشکل

 ما  زارهیبهم گفت که نم میمستق ریپدرم به طور غ شی: چند وقت پ دهدیو ادامه م زندیم یتلخ لبخند

 بزنه  وی... پدر اگه حرف ارهیسرت ب ییکه پدرم بال ترسمیم نیلوکاس ... از ا ترسمی... م میهم باش با

...  دمتیدینم چوقتیکاش ه یکه ا کنمیفکر م نیوقتا به ا ی... گاه کنهیم شیشک عمل یب
  ینطور یا

 وقته که  یلی... خ رهید گهیاالن ... د ی... ول یشدینم ریو تحق یدیکشیبه خاطرم دردسر نم نقدریا

ازدستت بدم  خوامیکه باشه نم یمتیبه هر ق یول هیادامه بدم ... خودخواه تونمیبدون تو نم دمیفهم
... 

 ... میچرخانیباز و بسته شدن در سرمان را به طرف ان م یکه هر دو با صدا گذردیم قهیدق چند

  زندیم یرابرت لبخند مصنوع دنیبا د ایکتوریو

 ؟ ستمی: مزاحم ن زندیهم متقابال لبخند م رابرت

 وجه ...  چی: به ه دیگویم یبه نرم ایکتوریو

 پر از عالمت سوال  ایکتوریو ی... چهره  ندینشیپله م یرو ایکتوریو کنار و شودیم کینزد رابرت

  دیگوینم یز یچ یول شودیم

 : حوصلتون سر رفته بود ؟ دیگویم رابرت

  ادی:  ز دیگویصادقانه م ایکتوریو

  رمردیدو تا پ یها یبه نگران نهیبش نکهیاز ا یدختر  چی: مشخص بود ... ه دیگویبا خنده م رابرت

  ادیپر از پولشون گوش بده خوشش نم یصندوقا ی درباره

 : قطعا ...  خنددیم ایکتوریو
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  نیدیخر لتونویهام یکه شما شرکت اقا دمین: از مادر ش کندیرابرت نگاه م به

 فرانسه شروع کنم ... درسم  ی: اره ... فکر کردم کارمو تو کندیم دییبا تکان دادن سرش تا پسر

 ... رسهیشرکت واسه شروع خوب به نظر م نیتموم شده و ا هیوقت چند

  نیموفق باش دوارمی: ام ایکتوریو

 ؟  نیعالقه دار ی: ممنون ... شما به چه کار  رابرت

 دوست دارم ... وی: من ؟! خوب ... من نقاش ایکتوریو

 اندازد :  چه قدر جالب ... من عاشق هنرم  یم ایکتوریبه و نیپر از تحس ینگاه رابرت

 : جدا ؟  دیگویکه انگار توجهش جلب شده م ایکتوریو

 ...  دمیبهت نشون م ونمویروز کلکس هی: اره ... اگه بشه  رابرت

 ؟ ونی: کلکس ایورکتیو

  ادی... مطمئنم خوشت م دمیسفرام خر یکه تو یمعروف یای: اره ... نقاش رابرت

 :  کنمیو زمزمه م کنمیرا جلب کند نگاه م ایکتوریو یحال و هوا کندیم یکه سع یپسر  به

 خوشش اومده ... ایکتوریخوشش اومده ... پسره از و ازش

بود که اونا همو  نیبه خاطر ا یمهمون نی... ا نی: ا میگویو م گذارمیامشب را کنار هم م اتفاقات
  ننیبب

 ...  دونهینم ایکتوری... و ایدخترش عروس خوانواده کالن  شه ... خدا خوادیم ایکتوری... پدر و

  شودیعوض م صحنه

 شده ... رهیبزرگ و رنگارنگ کادو خ یبه جعبه ها تیو با عصبان ستادهیدر اتاقش ا ایکتوریو

  رساندیم نییو خودش را به طبقه پا رودیم رونیاز اتاق ب تند
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 چه خبره مامان ؟  نجای: ا دیگویم ندیبیرا که م مادرش

 شده ؟ ی: مگه چ دیگویم یبا خونسرد ندیبیرا م تشیکه عصبان رزا

 ؟  هیکه برام اومده چ یکادو ها و نامه ا نیبپرسم ... داستان ا دیمن با نوی: ا غردیبا خشم م ایکتوریو

 در حالت صورتش بدهد  یر ییتغ نکهیرا داشته بدون ا یعکس العمل نیکه انگار انتظار همچ رزا

 کالن ازت خوشش اومده  ی: واضحه ... پسر خانواده  دهدیم جواب

 که من نامزد دارم ؟ نیبهش بگ نیخوای:  و شما نم ایکتوریو

  تیاصالت اهم یبه اون پسره ب ی... اگه ذره ا ایکتوریتموم شد و گهی: د کشدیم یقینفس عم رزا

 وصلت داره ...  نیبه موافقت با ا می... پدرت تصم ینجات جونش فراموشش کن یبرا دیبا یدیم

  نقصهیاز هر نظر ب رابرت

 ؟ نیکنیکار م یچ نی... شما و پدر دار ای: خدا دیگویناباورانه م ایکتوریو

  یکه درسته ... و تو هم حق مخالفت ندار  یاندازد : همون کار  یم شیپا یپا رو رزا

 ...  دیکن یمن باز  یبا زندگ نیتونی: نه ... شما نم شودیم یجار  شیگونه ها یدختر رو یها اشک

 ... کشمیاز الکس دست نم من

  یار یاسم اون پسره رو ب گهیبار د هیخودته ... فقط بدون اگه  لی: م شودیرزا پر از خشم م ی چهره

 ...  کشهیجفتتونو م پدرت

 ...  میامادت کنه ... امشب مهمون دار گمی: به اگنس م گرداندیم ایکتوریو یلباسها یرا رو نگاهش

 حواست به رفتارت باشه  کنمیم هیتوص و

 و اشک  زندیزانو م نیزم یچطور رو چارهیکه دختر ب ندیبیو نم رودیو به طرف اتاقش م دیگویم

  دیشویرا م شیپر از اندوهش گونه ها یها



 یکاغذ یشاهزادها

295 
 

  شودیچشمانم محو ومحو تو م یجلو زیکه کم کم همه چ کنمیتاسف به او نگاه م با

................................................................. 

 

  انیرا

 

 افتاد ... نیزم یجان رو یشد و بعد ب رهیبه من خ هی... چند ثان ستادیحرکت ا یجلو امد و ب یقدم

 شده  یمیقد گهیراها د نینزن ... ا یبلند شو خودتو به موش مردگ ی: ه شومیبه سمتش خم م یکم

 و  زنمیزانو م نیزم ی... کنارش رو کندیوجودم را پر م یحس نگران خوردیتکان نم نمیبیم یوقت

 ... ی: ه دهمیبسته اش تکانش م یچشم ها دنی... با د گردانمیاو را به سمت خود برم اطیاحت با

 ... کشدیکه نفس نم نمیبیو در کمال تعجب م برمیدهانش م کیرا نزد سرم

 ...  کنمیرا حس م فشیو ضربان خف رمیگیترس نبضش را م با

شوک زده از  دیا یم رونیکه از دهانش ب یکف دنی... با د کندیم دنیجسمش شروع به لرز ناگهان
  میجا

 ...  دومیم ی... به سرعت به سمت در خروج کنمیدو دستم بلندش م یو رو شومیم بلند

 .... رومیم نگیو به سمت پارک میگویم ی... لعنت نمیبینم رونینگهبان را ب مرد

.......................... 

 

 را در سرم  شیاتفاقات دو ساعت پ دهیخواب مارستانیب دیتخت سف یرو یکه به ارام یبه دختر  رهیخ

 ...  شومیکالفه م یا جهیبه نت دنیو هربار بدون رس کنمیم مرور
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 تر  ریاگر د گفتیرساندم ... دکتر م مارستانیاو را به ب ینخواهد رفت که با چه استرس ادمیوقت  چیه

  نیچند لحظه ا یدادم که حالش خوب بوده و ط حی... به او توض شدیمعلوم نبود چه م میدیرسیم

 افتاده  اتفاق

 بود  یاو شوک عصب صیتشخ

 نبود ...  یگشتم تا به خانواده اش اطالع بدهم ول لشیموبا دنبال

 که با فکر کردن بهشان  میداشته ا  ندینچندان خوشا یدختر پررو ماجراها نیمدت با ا نیدر ا نقدریا

  که ییها یژگیاست ... تمام و بیعج یادیدختر ... ز نیسرش را از تنش جدا کنم  ... ا خواهمیم

  قیبودن و تحق یهمگروه یماجرا نیاوصاف فکر نکنم ا نیرا دارد ... و با ا کنمیانها فرار م از

 بگذرد ...  ریبه خ کیزیف

 ...  کنمیغرق در خوابش م یبه چهره  ینگاه

 موجود نی؟ ا شنیفرشته ها م هیخواب شب یکه زر زده همه تو ییاروی" کجاست اون  گذردیفکرم م از

 " بارهیخوابه هم شرارت از سرو روش م یوقت یحت

 که معلوم است  ی... جور  بندمیرا م میچشمها یبه صندل هیو تک کشمیم یاز افکار درهمم پوف کالفه

 بمانم .... مارستانیشود در ب دایبچه پ نیکه صاحب ا یتا موقع دیبا

 

 ................................ 

  

  الریآ
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 سرم بود  یباال انیبه هوش امدم دا یگذشته ... وقت مارستانیشدنم در ب یبستر  یروز از ماجرا دو

 رفته ... حدسش سخت  انیاورده و بعد از امدن دا مارستانیمرا به ب یکه پسر جوان گفتی... دکترم م

 است ...  انیکه منظورش را نبود

 ترشده  ی... طوالن اهایبرگشته تا داستانش را کامل کند و رو ایکتوری... و گفتیفرشته راست م انگار

 خوابها افتاده بود  نیکه ب یادیهم به خاطر فاصله ز دیخاطر بود که تشنج کردم ... شا نی.... به هم

 ... دانمی... نم

  انیراو  ستادهیکالس کنارش ا یاز دختر ها یکی...  رسانمی... خود را به او م نمیبیرا از دور م انیرا

  یرو انیو نگاه را شودیدور م ی... دختر با تشکر پر عشوه ا دهدیم حیتوض شیرا برا یز یچ دارد

 ... ندینشیم من

  کنمیو سالم م رومیم کترینزد

 ؟ یدار  ی: سالم ... کار  انیرا

 حاال  کردیدختررو تماشا م شیداشت قر و قم شیدودقه پ نی... هم شعوری" پسره ب میگویدلم م در

 "  دهیانگار نوکر باباشو د  رسهیمن که م به

 : ممنون  میگویم خشک

 ؟ ی: واسه چ پرندیباال م شیابروها

  مارستانیب میرسوند نکهیا ی: برا میگویم هیحاش یب

  یبر  یتونی: خوبه ... م کندیاشاره م انیرا

 بهت گفته  ؟ ی: ک کنمیم اخم

 ؟ وی: چ کندینگاهم م یسوال
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 : که من نوکر باباجونتم  من

بهم  یکس ویواضح زیچ نیباشه همچ ازیکه ن ستمی: اها ... اون قدرام کند ذهن ن خنددیم چشمانش
 بگه 

 : ازت متنفرم  سابمیهم م یرا رو میدندانها

 ...  هی: دل به دل لوله کش زندیم شخندین

 امروز ساعت سه کتابخونه  یزنم ولب ویحرف نیهمچ خوادی:  اصال دلم نم دیگویکه م کنمیرا کج م راهم

 جلسه اول پروژه  ی... برا باش

  شومیاش مواجه م یخال یتا اعتراض کنم که با جا گردمیطرفش برم به

 ... هینوکره ک یک دمی:  نشونت م کوبمیم نیرا با حرص به زم میپا

 

........................ 

 

  کنمیم ادداشتیرا دردفترچه بزرگم  رسدیکه به نظرم مهم م یو مطالب زنمیقطور را ورق م کتاب

 ...  شومیمواجه م انیاورم و با را یسرم را باال م میروبه رو یعقب رفتن صندل ی... با صدا

 و یتنگ مشک نی... شلوار ج دهیپوش یبلوز جذب مشک یرا رو دشیسف یمشک شرتییسو

 و  ختهیصورتش ر یاش رو ییخرما یرا کامل کرده ... چند تار از موها پشیت دیسف یها یکتون 

 افسوس که  یپسر شد ول نیا تیاز حد و جذاب شیب ییبایمنکر ز توانیرا جذاب تر کرده ... نم ان

  زندیدرچشم م یادینمونه اش ز اخالق

 واسه دوسدخترم بزار  میزیچ هی:  دیگویو م گذاردیم زیم یاش را رو یمشک کوله
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  ینکنه دختر باش کردمیفکر م نی: داشتم به ا دهمیرا تاب م میها چشم

 ؟  ارمیدرت ب یاز نگران یخوای: م شودیم طنتیپر از ش شیا لهیت یچشمها

 شعور  ی: ب کنمیفکر کردن به حرفش اخم م با

  دمیمامانمو نشونت م یبود که برگه سونو نیمنحرف ؟ منظورم ا یشی: حاال چرا سرخ م انیرا

 موجود سر کنم ؟ نیدو هفته تمام با ا خوامیم ی: من چجور  نالمیدل م در

  کندیبه عنوانش م یو نگاه کشدیدستم م ریرا از ز کتاب

 به دردمون بخوره ؟ پاشو برو دوسه تا کتاب درست  تونهیم یکتاب نیهمچ ی: چطور فکر کرد انیرا

 کن  دایپ یحساب

 

 رفته  ادتی نکهی: مثل ا زنمیم یعصب لبخند

 ؟ وی: چ انیرا

 نوکر باباتو  هی: قض من

  یونیرفته به من مد ادتیتو  نکهیمثه ا ی: نه ول انیرا

  ینیمنو بب یتونینم گهید ینباش نجایا گهید نی... پنج م 987: شماره  کندیاشاره م یضلع شرق به

 : چرا اونوقت ؟ من

 ...پس درست بگرد و خوب نگاه کن  ارمیدرم مصرفتویب  ی: چون چشا انیرا

 گهیدوسه تا جمله د دمیچون قول نم یخودت باش یشما به فکر چشا کنمیم هی: نه بابا ؟  توص من
 نطق 

 سالم بمونن  یکن
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 شماره  نکهیوبا حساب ا کنمی... قفسه ها را نگاه م رومیم یبزند به سمت ضلع شرق یحرف نکهیاز ا قبل

  رومیقفسه ها هستند وا م نیبه باال در باال تر 900

 فکر کرده من تارزانم  ؟ تی: پسره قزم من

 را  می... دست ها دهمیم هیو با هزار زور و بال ان را به وسط قفسه تک رومیطرف پله گوشه قفسه م به

 بلند ...  شیبزرگ است و قفسه ها یلی... کتابخانه دانشگاه خ رومیو از پله باال م زنمیهم م به

 ...  دهمیقرار م تیرا مورد عنا انیه طبقه مورد نظر جد و اباد راب دنیرس تا

  ی... کم رسدیدستم بهش نم یول کنمیم شیدای... پ گردمیم 987و دنبال شماره  کنمیرا نگاه م کتابها

 ... شودیکه با حس کج شدن پله محو م زنمیم ییو با برداشتنش لبخند دندان نما کنمیرا کج م خودم

 ...  زنمیچنگ م یو به قفسه کنار  کشمیم یفیخف غیلق زدن پله ج با

  دانهیو من نا ام خورندیقفسه سر م ی... انگشتانم رو زندیاطراف سگ پر نم نیشانس خوبم در ا از

 : کمک  زنمیم غیج انیرا دنیسقوط هستم که با د منتظر

  دیا یبه سرعت به سمتم م دنمیو با د گرددیچشم اطراف را م با

 ؟ یبه ارث برد یاز ک ویخرابکار یهمه استعدادت تو نیتو ا نمی: بب انیرا

  کردمیجوابش را بدهم وگرنه اسفالتش م توانمینم

 : دستتو ول کن  انیرا

 : ها ؟ کنمیرا باز م میچشمها

  رمتیگی: ول کن دستتو م دیگویم حوصلهیب

  میافت یم نیزم یو هردو رو میا یو در اغوشش فرود م کنمیرا ول م دستم

 ؟  ادیاشنا به نظر م نقدریصحنه ا نی: چرا ا نالدیبا درد م انیرا
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 ...  ستدیا یو او هم م شومیبلند م شیرو از

 گروه ؟  هیداغون تر از تو نبود با من بندازن تو  یعنی:  دیگویم یعصب

  یپرفکت یلیانگارخودت خ یگیم نی: همچ کنمینازک م شیبرا یچشم پشت

 بهتره  یلیخ یکی: اوضاعم از تو  زندیم پوزخند

 اندازم  یو در بغلش م دارمیبرم نیزم یاورم و کتاب را از رو یرا درم شیادا

  ارمیب گهید یببر تا دو سه تا نوی: ا من

کم  مونیاز م یز ی... به خودت مطمئن باش ... تو چ یدفعه سقوط نکن نی: مواظب باش ا انیرا
 یندار 

  زنمیم یبه قفسه چوب یرفتنش مشت با

 نیتا چه حد بدبختم که ا نی... بب بارهیداره از اسمونم واسم م یاخر عمر  نیخدا ا ی؟ ا مونی" م
 دراکوال

 ... " زهیریداره برام مزه م میکردیبا انبر دهنشو باز م دیبا روزیتا د که

 کرده ام بردارم ..... دایکتابخانه پ ستیرا که از ل گریتا چند کتاب د گردمیسمت قفسه ها برم به

............... 

 

 تمام  نکهیاست که با وجود ا نی... باالخره کار امروز تمام شد و جالب ا دهمیبه بدنم م یو قوس کش

  میهنوز هر دومان زنده ا میدر سروکله هم زد مدت

 گذاردیه اش م... دفترچه و تبلتش را در کول داردیبرم یصندل یرا از رو شرتشییسو شودیبلند م انیرا

 اندازد  یکوله اش را پشتش م و

  میرویکتابخانه م یهم به سمت خروج با
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  رمیتماس بگ  انیاورم تا با دا یم رونیب فمیرا از ک لمیو موبا کشمیم یهوف یباران یهوا دنید با

  دهدیجواب م قهیدق کیاز  بعد

 : الو؟  انیدا

 ؟ ییکجا انی_ دا

 : چه طور مگه ؟ انیدا

 دنبالم ؟ کتابخونه ام  یایب یتونی_ م

 شنهادیپس پ رسمیم گهیدوساعت د امیو اگه با سرعت جتم ب میی... االن جا الری: شرمنده ا انیدا
  کنمیم

  یکن دایواسه برگشتن به خونه پ یراه هی

 خونه ؟  امیب یبارون چطور  نی؟ تو ا یکنیم یشوخ ی_ دار 

 برم ... فعال  دی: من با انیدا

 خاک تو سرت  یاورم : ا یدرم هیگر یاورم و ادا یم نییرا پا لیبوق درگوشم موبا یصدا دنیچیپ با

 پات جلبک سبز شه  ریبمون تا ز نجایا نقدری... ا یبرون ویگار هی یندار  ادیکه  کنن

 ؟ یکن کاریچ یخوای:  حاال م وجدان

  ادیصبر کنم تا بارون بند ب دی: با کنمیم زانیرا او میلبها

  یعالف نجایتا فردا ا نمیبیکه من م یتیوضع نی: پس با ا وجدان

 کنم ؟ کاری: حاال چ من

  یتا خونه فاصله دار  ابونیسوسول نباش ... همش دو خ نقدری: ا وجدان

  لیس ابونیپاموبذارم تو خ ترسمی؟ من م ابونی: دو خ کنمینامعلوم نگاه م یبه مکان هانهیاندر سف عاقل
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 ... ببرتم

 

 منم برسونه ؟ مردی: م زنمیاز کنارم غرم انیرا دیسف ینیرد شدن المبورگ با

 : دیگویو م دهدیم نییرا پا شهی... ش کندیو کنارم ترمز م دیا یدنده عقب م نشیماش ناگهان

 دنبالت ؟ ادیقراره ب ی... کس دهیشد بارون

 اومده  شیبراش پ ی: قرار بود ... مشکل دهمیتکان م نیسرم را به طرف تیمظلوم با

  ایخونه ... زود باش ب یبر  یتونیکه نم ینجور ی: ا دیگویناراحت م یچهره ا با

به سمت در  خواهمیو م دومیم نیدرباره اش اشتباه قضاوت کرده ام به سمت ماش نکهیفکر به ا با
 شاگرد

  نطرفی: کجا ؟ ا دیگویکه م بروم

 که دستش را از پنجره  کنمینگاه م طنتشیپر از ش یبه چشم ها یو سوال زنمیرا دور م نیماش یجیگ با

 که چتر است ... فهممیبه ان م یو با نگاه رمشیگی... م ردیگیرا به سمتم م یز یاورد و چ یم رونیب

 : بهتره زود خودتو به خونه  دیگویو م زندیم یکه چشمک کنمیپر از بهتم را به چهره اش منتقل م نگاه

  یهمگروه یبا ی... با یتو صورتم عطسه کن قهیدم به دق چون دوست ندارم فردا یبرسون

 کند  سیرا خ میاز اب و گل لباسها یموج شودیو باعث م شودیسرعت از کنارم رد م با

  زنمیناباورانه پلک م شیکه کرد و حرفها یباز مانده و بدنم خشک شده ... با فکر کردن به کار  دهانم

: اششششغغغغغاااااللللللل  زنمیم غیج کنندیکه با تعجب نگاهم م یتوجه به کسان یب و
 ننککککبتتتتت

 

................................... 
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  برمیپتو فرو م ریز شتریو خودم را ب کنمیم ینیف نیف

 روم نشد به اون  ی... حت یکرد کسانیبا خاک  ینجور یچهلمتو بپزم که منو ا یخودم حلوا ی" ا

 ... "  کنمیشده ... فقط اگه دستم بهت برسه ... دونه دونه موهاتو م یبگم چکنه  انیدا

  ردیگیذهنم را م انیکردن را یسالخ یجلو انیدا یصدا

 شام امادست  ایب الری: آ انیدا

  تیبه وضع ی... با نگاه رومیان فرو م ریکه با حس لرز گرفتن بدنم دوباره در ز زنمیرا کنار م پتو

  کوبمیو سرم را به بالش م زنمیم میدر موها یچنگ اسفبارم

 " ثیخب یدراکوال کنمیم زتیپونصد درجه فر یمنف ی" اگه دستم بهت برسه تو دما

........... 

  کنمیم ستیکاسه را سربه ن یولع سوپ خوشمزه تو با

 کلمم حرف نزده ... هیاومده  ی: از وقت دیگویم لیرو به دن انیدا

 : کجا بوده مگه ؟ دیگویبا تعجب م لیدن

 رفته بودن کتابخونه  شی: با همگروه خنددیم زیر انیدا

 ؟  شی: همگروه لیدن

  الرهیعاشق ا یادیکه ز یکی: اوهوم ... انیدا

  خنددیکه م رومیبهش م یغره ا چشم

 بزاره  ابونیروزاس که از عشقت سربه ب نی؟ هم گمی: مگه دروغ م انیدا

  دهمیجواب دادن بدهم به غذا خوردن ادامه م یبرا یبه خود زحمت نکهیا بدون
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 خونه تموم شد ؟ ی: کارا انیدا

 ... گمیبازم م یتا کارو تموم کنه ول ارمیم نرمیزاید هیو  رسهیم لتونی: اره ... تا اخر هفته وسا لیدن

  نیموندیم نجایهم کاش

  میموند ادیاالنم ز نی:  تا هم انیدا

 ؟ امیبه نظر م بهیبرات غر نقدریا یعنی؟  یزنیم هیچه حرف نی: ا لیدن

 به دنبال خانه  مانیبرا انیبه اصرار منو دا لی... دن رومیدر خودم فرو م لیفکر به رفتن از خانه دن با

 از دوستانش به او گفت که  یکی شیساختمان خودشان پربود ... دو روز پ یهمه واحد ها یول گشت

  ییدر ساختمان روبه رو یواحد نکهیظر گرفتن ابا در ن لیفروش خانه اش را دارد و دن قصد

 ...  مینیقبول کرد که ما خانه را بب است

 شده بود ...  یبزرگ و مدرن طراح شینو ساخت و در حدود شصت طبقه بود و واحد ها ساختمان

 " لی" دور شدن از دن   دادیمعنا م کیمن فقط  یبرا یبود ول یعال یادیز

و  میایرا کردم که به چشمش ب میمدت کوتاه تمام سع نی... در ا کنمیم لیبه دن ینگاه یچشم ریز
 حاال 

 به من دارد ....  یو چه احساس کندیکه خود اوچه م نمیبب دیاست ... با دنیوقت عقب کش گرید

  رومیبه سمت اتاق م یو با تشکر کوتاه شومیبلند م میجا از

 

.................................... 

  اطیو شئ کوچک را با احت برمیفرو م فمیدستم را در ک انیرا دنیو با ند کنمیطراف مبه ا ینگاه

 ... گذارمیم زیم ریو ان را ز کنمیم یطانیش ی... خنده  کشمیم رونیب
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 اره ؟ " یکنیم طی... منو خ یفتیخوردن ب زیکه به چ ارمیسرت ب ییبال هی" 

 فرو برده ...  لشیکه سرش را در موبا نمیبیرا از پنجره بزرگ کالس م انیبعد را قهیدق دو

 ...  کنمیپخشش م یو با تکه کاغذ کنمیم یخال یصندل یو ان را رو کنمیچسب را باز م در

  زمیم ریرا از ز یاسپر  کندیکه در کالس را باز م نیوارد کالس شود ... هم انیتا را کنمیم صبر

 ...  کنمیم کینزد یاورم و نامحسوس به صندل یم رونیب

 که  کنمیرا صد مرتبه شکر م حی... مس شودیم کیو نزد زندیلبخند م لشیدر موبا یز یچ دنید با

 پرت است ...  حواسش

 ... شومیو مثل جت دور م کنمیم یرا اسپر  یبفهمد صندل نکهیاز ا قبل

 هستم که به سمتم برگردد و با زدن پوزخند چسب را  نیو منتظر ا کنمینگاه م انیاسترس به را با

 نیحلقه زده ... ا میاشک در چشمها کنمیحس م یصندل یبا نشستنش رو یحلقم فرو کند ول در
  نیاول

 رفته ...  شیشدنم پ عیو بدون ضا تیاست که نقشه ام با موفق بار

  کنمی...  جبران می: مرس کنمیلبخند به سقف نگاه م با

 و استرس دارم  خورمیوول م ... مدام ستمیبند ن میمن درجا یول رودیم شیپ شهیمثل هم کالس

  نمیصاف بنش شودیباعث م انیارام و کالفه دا یصدا

 ؟ یدار  یی: دستشو انیدا

 _ نه 

 : چه مرگته پس ؟ انیدا

 از جات  ینتون گهیکه د کنمیم یکار  یوول بزن گهیبار د هی: اگه  دیگویوار م دیکه تهد نمیچیبرم لب
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  یبخور  تکون

 تکان بخورم  کنمی... تا اخر کالس جرات نم داردیبرم میاش را از رو یزخم نگاه

  روندیم رونیب یکی یکیو بچه ها پشت سر استاد  شودیکالس تمام م باالخره

 ...  دهی... پس فهم زنمیم شخندیدرهمش ن یاخم ها دنیو با د کنمیم انیبه را ینگاه

 ... چانمیپیبا استاد کار دارم م نکهیرا هم به بهانه ا انیشود ... دا یکه کالس خال شومیم منتظر

  انیپر از خشم را یکه طبق انتظارم صدا رومیو به سمت در م شومیبلند م مینفر از جا نیرفتن اخر با

  رسدیگوشم م به

 عجله ؟  نی: کجا با ا انیرا

 بزار واسه بعد  یدار  یواقعا عجله دارم ... کار  یول دی: ببخش گردمیلبخند به سمتش برم با

  یر یجا نم چی: تو ه انیرا

  ریجلومو بگ ایب یتونی: نه بابا ؟ م کنمیرا کج م لبم

  زنمیم یضی... لبخند عر خوردیاش تکان م ینییپا فک

  یکنیدرست م یکه زد ویاالن گند نی: هم انیرا

 ؟  یکن کاریچ یخوایدرست نکنم م نمیاندازم :  مشتاقم بب یرا باال م میابروها

 : صبر کن  زندیکه داد م رومیسمت در م به

  کنمیو منتظر نگاهش م گردمیطرفش برم به

 بمونم  نجایوضع ا نیبا ا تونمیکه نم یدونی: م دیگویزحمت م به

  یشیم کیبه بحث مورد عالقم نزد ی: خوبه ... دار  خندمیم

 ؟ یخوایم ی: چ دیگویو م بنددیرا م شیچشمها
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  نمینشیم فیهمان رد ییجلو یصندل یو رو شومیم کینزد

 شد حرف حساب  نی: خوبه ... ا من

 که  کنمیم نییبزنم را در سرم باال پا خواهمیکه م ییاش حرفها دهیو کش یا لهیت یبه چشم ها رهیخ

 کنم ؟ یواسه اون روز معذرت خواه یخوای: نکنه م دیگویم مشکوک

  ستین ایسادگ نی: نه ... به ا دهمیتکان م نیرا به طرف سرم

 تو سرته ؟ ی: چ کندیرا تنگ م شیچشمها

  یبد ادی یبهم رانندگ خوامی: م کنمیو ول م کشمیرا داخل دهانم م نمییپا لب

 کار کنم ؟ ی: چ دیگویم دهیاشتباه شن کندیکه انگار حس م یو طور  شودیاش کج و کوله م افهیق

 بده  ادی ی: بهم رانندگ زنمیم یا دهیماس لبخند

 ؟ نی: فقط هم  زندیم لبخند

 : اره  میگویزده م ذوق

 کن بچه  لمی: برو عمتو ف شودیبه پوزخند م لیتبد لبخندش

  می؟ من جد هیچ لمی: ف کنمیم اخم

 ؟ گهید هیچه درخواست نی... ا می: منم جد انیرا

 : حاال انگار ازش درخواست ازدواج کردم  دهمیم نیرا چ دماغم

  ستتیسربه ن یصندل نیبود که کارم اسون بود ... با هم ی: اگه اونجور  شودیم قتریعم پوزخندش

 ...  کردمیم

 : پس کار ما باهم تمومه  شومیبلند م میاورم و از جا یدر م شیبرا یشکلک

  کندیو مردد به اطراف نگاه م کندیلبش را م پوست
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  یبهت تخصص تونمیاموزشگاه ؟ من نم یر یچرا نم یخوب ... ول لهی: خ دیگویبروم م نکهیاز ا قبل

 بدم  ادی

 دارم  یشخص لیاموزشگاهم دل ی... برا ستیاندازم : مهم ن یباال م یا شانه

 شروع  گهیساعت د مین ی؟ کالس بعد یکار کن یافتضاح چ نیواسه ا یخوای: حاال م دیگویم کالفه

  شهیم

 مونده  گهیدرخواست د هی: عجله نکن ... هنوز  من

 حرص خوردن  ینکن و به جا خودی: تالش ب میگویکه خونسرد م ددهیبه خود م یتکان تیعصبان با

 من گوش کن  به

خودم هنوز بلد  ویکی نیبدم ؟ شرمنده ا ادی میبهت موتور سوار یخوای؟ نکنه م هیچ گهی: د انیرا
  ستمین

 خودت باشه  نیاموزش با ماش نکهی: نه ... فقط ا رمیرا بگ دنمیخند یجلو کنمیم یسع

  یبا کارخونه نوشابه قرارداد ببند یتا عمر دار  دی: اونوقت با شودیگرد م شیچشمها

 خوامی...اصال نم ی: فکرشم نکن که بزارم عروسکمو به فنا بد ردیگیانگشت اشاره اش را به سمتم م 

  اوردمیسر هردومون ن ییبال هی... برو تا  یکمک کن 

  ی: باشه ... موفق باش دهمیتکان م سر

 کجا  موی: گوش زندیکه داد م رومیو به سمت در م دارمیبرم زیم یرا از رو لشیحرکت موبا کیبا  

 ؟ یبر یم

 : باشه ...  دیگویکه م کنمیدر را باز م توجهیب

 نیتو ا یکن یچه غلت یخوای: دختره مزدور... حاال م کشدیم یپوف ندیبیام را که م یطانیش لبخند
  ستیب
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 ؟  قهیدق

 : فقط داشته باش  زنمیم یبشکن

 ... کنمیان را به سمتش پرت م یو بعد از برداشتن ظرف کوچک برمیفرو م فمیرا در ک دستم

  کنهیمشکلو حل م نیا یول ی: اونقدر چسب نزده بودم که خودتم بچسب من

 ؟ یکرد نمی... فکر ا برهیجون سالم به در نم نی: مسلما ا کندیبه شلوارش اشاره م انیرا

  کنمیان را به سمتش پرت م یمشک یکیپالست سهیو با برداشتن ک کنمیرا باز م فمیک گرید پیز

 ؟  یوقت گذاشت فینقشه کث نی... چقدر واسه ا ای: مجهز اومد کندینگاه م فمیبه ک یشگفت با

 به مخم فشار اوردم  یلیخ یکی: واسه اون   کنمیاشاره م کیپالست به

 و  کشدیم رونیب کیبه من ... شلوار را از پالست یاندازد و بعد نگاه یم کیبه داخل پالست ینگاه

 ؟ هیچ گهید نی: ا شودیم رهیاز حدقه در امده به ان خ یچشمها با

 شلوار  گنی: بهش م شودیتا بناگوش باز م شمین

 ؟ یمامانت کش رفت یشلوار ؟ از لباسا یگیم نی: تو به ا ردیگیو ان را باال م کندیرا باز م شلوار

ببخش که به کالست  گهی... د دمیخر ابونیاندازم : نه ... از دستفروش سر خ یباال م یا شانه
  خورهینم

 توهم به جا زل زدن به اون شلوار  دمیم ی: من نگهبان میگویو قبل از بستنش م رومیسمت در م به

 بجنب ... چارهیب

  افهی... با فکر کردن به ق شومیپخش م نیزم یو بالفاصه بعد از بستن در رو رومیم رونیکالس ب از

 ...  زنمیرا گاز م واریاز خنده درو د غیج یشلوار تنگ و جلف صورت دنیبعد از د انیرا ی

  گردمیبرم عیسر شنومیدر را که م یام دلم درد گرفته ... صدا دهی... از بس خند گذردیم قهیدق ده
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  رومیموا  یدر همان شلوار قبل دنشیبا د یول نمیرا بب انیرا پیت تا

 پس ؟  شیدی: چرا نپوش میگویم معترض

 خورد به سنگ ؟  رتی... ت ی: اخ دیگویلحن خودم م با

 ؟  ینجاتش داد ی: چطور  کنمیشلوارش اشاره م به

 کرده ؟  دای: االن به نظرت نجات پ کندینگاهم م هانهیاندر سف عاقل

  شهی: تو خجالت سرت نم زندیام م یشانیبه پ یکه ضربه ا گردانمیشلوارش م ینگاهم را رو یجیگ با

 ؟  نه

  شومیاز خنده پخش م هیافتد و با حدس قض یکه دور کمرش گره زده م یشرتییبه سو چشمم

 : مرررررضضض انیرا

  دنیکه خند اوردمیسرت م ییوگرنه بال انیکه االن بچه ها م فی: ح دیگویکه م ردیگیام شدت م خنده

 ... کشدیم رونیرا از دستم ب لشیبره ... موبا ادتی

 ...  شودیکالسها خارج م یو از راهرو زندیبهم م یا تنه

 .... ردیگیاش خنده ام م افهیاوردن ق ادیبا به  یول مالمیو شانه ام را م میگویم یاخ

 

........................................................................... 

  

  شومیو غرغرکنان وارد م کنمیرمز باز م خانه را با زدن در

 ... ارهیدرم یاشغال باز  نقدریرو مخش که ا یانگل با اون صدا کهیسقط شه مرت ی: اله من
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 یجمله شکست هی یتعداد فحش تو نیشتریب یتو توی... رکورد قبل گمیم کی: تبر زندیسوت م انیدا
 ... 

  نسیتو گ رهی" م ایدختر دن نیو بد دهن تر نیاعصاب تر یاسمت با عنوان " ب یبر  شیپ ینجور یهم

  متهیمن همونم غن یاوضاع زندگ نیاندازم : با ا یمبل م یام را رو کوله

 ساعت اضافه نگهتون داشته نه ؟ هی قای: دق شودیکنار کانتر ظاهر م ریبا کفگ انیدا

  شهیم ی: اصال حرفشم نزن که اعصابم خط خط میگویحال م یب

 کرده ها  هیتخل توی: قشنگ باتر خنددیم

  یخود کش امیچیپ میگذشته و... تمام هارد و س ی: کار از باتر  میگویرا باز کنم م میچشمها نکهیا بدون

 شده بودن از بس که ور زد  پیبودن و کال ک دهیگوشامم پرده ها رو کش ایاخر نیا گهی... د کردن

  یخوشمزه درست کردم که شارژ ش زیچ هی:  انیدا

 ؟ ای: الزان کنمیمتر باز م یلیم میچشم چپم را به اندازه ن یال

 دستم ؟ ینیبینم روی... کفگ ستیواقعا حالت خوب ن نکهی: نه مثه ا دیگویمتاسف م یچهره ا با

 پس ؟ هی: چ میگویم حوصلهیب

  یکه دوس دار  یی_ ازون کتلتا

  خنددیکه م کنمیرا باذوق باز م میچشمها

 تا سرد نشده  میبخور ای: ب انیدا

 و با اشتها  گذارمی... چند تا کتلت در بشقابم م نمینشیم زیو پشت م کنمیرا عوض م میلباسها عیسر

  کنمیبه خوردن م شروع

  میریبگ یبا هم خونه مجرد مویبزرگ ش خواستیچقدر دلمون م یزمان هی ادتهی:  انیدا
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  میدرست کرد وی: اره  ... سر همون بود که خونه درخت میگویخنده م با

  میدی... انگار به ارزومون رس نی... حاال بب می: چقدر خوشحال بود زندیم لبخند

  ییجورا هی_ اره ... 

 

 ساختمونم دو واحدست ... نی:  جالبه که ا کندیبحث را عوض م کنمیدارم بغض م ندیبیکه م انیدا

 درست درمون  یبا درا البته

  ادیخونه به حساب م هیآپشن  نیدر   مهمتر   : تجربه ثابت کرده  که زنمیم لبخند

 ؟ یدید وییروبه رو هیتو همسا نمی... بب قای: دق زندیم یبشکن

 _  نه ... فک کنم ارواح توش اقامت دارن 

 _ چه طور مگه ؟ 

  یصدا هیاز  غیدر یول ییدر زل زده بودم به واحد روبه رو یساعت تمام از چشم هی شبی_ د

 رفت و امد  ای کیکوچ

 نکنه  ابونیگرگ ب بیفضول ... خدا نس هی:  امان از همسا زندیشانه ام م یخنده رو با

 نشون  هیاز  غیدر یول رونیخودمو پرت کردم  ب دمیدرو شن ی: صبح تا صدا میگویم تیمن با جد اما

 حضور موجود زنده ...  از

 هم انگار به فکر فرو رفته ...  انیدا

 کشف نکنم " وییواحد روبه رو نیاگه راز ا ستمین الری" ا    میگویخود م با

 جون چه طوره ؟ انی: اوضاع  با را انیدا

 روزاست که برات کارت بفرستم  نی: خوووب ... هم شومیخارج م ییروبه رو هیفکر همسا از



 یکاغذ یشاهزادها

314 
 

 ؟  تونوی: کارت عروس انیدا

  مونیکی: نه ... مراسم ختم  من

 تو باشن  یدانشگاه آرزو دارن جا ی: کل دخترا ردیگیاش م خنده

 دارم واسه سرش  میرو مخمه که تصم نقدریروزا ا نیخودشون ... ا ی: ارزون میگویم یالیخیب با

 بزارم  زهیجا

 مانکناست  هیشب پشمیخوشگلتره ... ت دمیپسر تا االن د یاز هرچ میاز حق نگذر ی: ول زندیم یچشمک

 ... 

اخالق  نکهی... مثه ا یمونده بود تو به جمع عشاقش بپوند نی: هم دهمیتاسف سر تکان م با
 خوشگلش 

 منه نه ؟ ژهیو فقط

  دارمیمبل برم یو ان را از رو شومیاز اشپزخانه خارج م لمیموبا امیپ یصدا با

  زنمیو با خواندن متنش لبخند م کنمیصفحه را لمس م یرو لیمیا عالمت

 پرنسس ؟  ی: خوب فرشته

 ؟ ی. تو خوب ی: مرس کنمیم پیتا

 : خوبم ... چه خبر ؟  فرشته

  رکتویرجی:  خفه کن اون ج دیگویکه م شنومیرا م انیدا یصدا

 داستان برگشتن  پیو همزمان شروع به تا رومیو به سمت اتاق م گذارمیم لنتیسا یرا رو یگوش

 سالن  دنیکش یط نیتشنجم  در ح یبه طور خالصه ، البته با سانسور ماجرا دمیجد یایو رو ایکتوریو

  کنمیم مدرسه
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........................... 

 

 با شلوار  یقرمز ، بافت نازک مشک ی... بارون کنمیم دمیجد پیبه ت یو نگاه ستمیا یم نهیا یجلو

 طرف شل  کیرنگم که به  ییطال ی... موها یقرمز مشک یها یجذب همرنگش و کتون نیج

 جلوه شان را چند برابر کرده وانها را پرتر نشان ملیکه ر یی... رژ قرمز مات و مژه ها بافتمشان

  کنمیو ان را باز م رومیو به طرف درخانه م زنمیخودم م یبرا ی... چشمک دهدیم 

 ... شومیدرشت روبه رو م یجفت چشم عسل کیمحض باز شدن در با  به

  یکوچک ، چشمها ینی... با ب دهیاش با مهارت حالت داده شده و بغل سرش را تراش یمشک یموها

 دخترهاست ... هیشب شتریب فشیبه نسبت ظر کلیو ه کیرنگ بار یصورت ی، لبها درشت

 "  نهیا ییمرموز روبه رو هی" پس همسا

 : سالم  میگویلبخند م با

 ؟ نیا ییروبه رو هی: سالم ... پس شما همسا ندینشیم شیلبها یرو یبامزه ا لبخند

  دیگویاهسته م یصدا با

 ؟ نیزنیحرف م واشیبگم ... چرا  نویهم خواستمیم قای: منم دق من

  دارشهیب ترسمی: م دیگویم نییهمان ولوم پا با

 ؟  ی: ک من

  ارهی... اگه بدخواب بشه دخلموم هیوحش یادیاخه ز نیدونی: سگمون ... م پسر

 ؟ هی: مگه چقد میگویتعجب م با

 ر منه ... حدودا دوبراب دونمی: نم دیگویمتفکر م پسر
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 ؟ ی: چ پرندیباال م میابروها

 : از   ردیگیرا به سمتم م گرشیو قبل از رفتن دست د داردیدر برم یاز جلو واشیرا  شیها کفش

 خوشحال شدم ... من .... تونییاشنا

 : لرزاندیکل ساختمان را م ییاز واحد روبه رو یداد یحرفش را تمام کند صدا نکهیقبل از ا 

 ککککککککااااااااااااااررررررررررننننننننننننن 

  کندیو به سرعت خودش را در اسانسور پرت م کشدیم ینیه پسر

  نقدریسگ بود االن ؟ چرا ا یصدا نی: ا میگویو م کنمیسرم را کج م ییبه در واحد روبه رو رهیخ

 ؟  اشناست

 شوم صحنه را  هیاعصاب همسا یخوراک سگ ب نکهیقبل از ا رمیگیم میو تصم شومیم یفضول الیخیب

 کنم  ترک

........................................ 

 

  انیاطراف را به دنبال را می... با چشمها شومیاندازم و وارد م ی" کافه کتاب " م یبه تابلو ینگاه

 قسمت کافه نشسته ...  نیدر خلوت تر یز یکه پشت م نمشیبی... م کنمیم جستجو

 ...  شودیتبلت جدا نم یانگار بدجور مشغول است چون نگاهش از صفحه  یول شومیم کشینزد

 اورد  ی... باالخره سرش را باال م کنمیاز نشستن سالم م قبل

  یکرد ری: سالم ... د انیرا

  رمیرو بگ نای: رفته بودم ا گذارمیم زیم یرا رو لیو پک وسا رمیگیجام یصندل یرو

 پروژه ؟ لی: وسا انیرا
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 : اره  من

 رفته بود  ادمی: ممنون ... به کل  انیرا

 تشکر کند  نمیبیبار است که م نیاول

 ؟ یدی: خواهش ... به کجا رس من

 مونده  شیلیتکم ی: تمومش کردم ... فقط کارا ردیگیبه خودمطمئن تبلت را به سمتم م ی افهیق با

 همشو  ی: واو ... چطور  میگویم یو با شگفت مکنیبه مطالب م ی... نگاه رمیگیرا از دستش م تبلت

  شدیم شیرایو دیکتاب بود ... تازه جمله هاش با هی؟ هرکدومش از  یکرد سرهم

 منو ؟ ی:  دسته کم گرفت زندیم چشمک

  رمیگیاورده و به سمتش م رونیو شئ کوچک را ب برمیفرو م بمیدر ج دست

  یسرهمشون کن دی... فقط با لهی:  مال منم تکم  من

... تپش  کندیپوستم را لمس م یلحظه ا یبرا فشیو لط دهیو انگشتان کش ردیگیرا از دستم م فلش
  یها

 ...  شودیتند م قلبم

 نگرفته " ویپسر چیجنبه ... انگار تا به حال دست ه ی" ب زنمیدلم غر م در

  شهیداره تموم م یاجبار  پروژه نی: انگار باالخره ا دیگویو م زندیفلش را به تبلتش م انیرا

 : اره ... دارم از شرت راحت ستمیموضوع خوشحال ن نیاز ا کردمیانقدرها که فکر م یچرا ول دانمینم

  شمیم

 بدم ؟ ادی یبهت رانندگ یخوایپس چرا م ادی:  اگه از من بدت م دیگویو م زندیپوزخند م شهیهم مثل

  میکه مدام جلو چش هم ینجور یا
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 که فکر  ییادما ستیل یتو ی: گرچه حت میگویم شیبه چشمها رهیو خ زنمیچانه ام م ریرا ز دستم

 به حساب  نهیگز نیبهتر تمیبا توجه به موقع یول یدارمم نبود اجیروز به کمکشون احت هی کردمیم

  یایم

 ؟ ی: تا به حال ازمون داد انیرا

 خاصه  طمیگفتم که ... شرا ی: اره ... دوبار ... ول گذارمیو در دهانم م دارمیبرم زیم یاز رو یشکالت

 ؟ یدار  ی: مگه چه مشکل دیگویم مشکوک

  یفهمی: م میگویم خونسرد

  زارمیم ابونی: اخرش از دستت سر به ب انیرا

 ؟ یر ی:  کجا م میگویکه م شودیم بلند

 سفارش بدم  یز یچ هی رمی: م انیرا

  یکنینظرمو نپرس لطفا ... شرمندم م نقدری: ا میگویاش م یخال یبه جا خطاب

 ...  رسدیبعد سفارش هامان م قهیدق ده

 و چند بار  کنمیم انیبه کاپ نسکافه را یو نگاه میروبه رو یتوت فرنگ ریبزرگ ش وانیبه ل ینگاه

 : فک کنم جابه جا گذاشتن  میگویم ی... بالبخند کج و کوله ا زنمیم پلک

 : نه ... چطورمگه ؟ دیگویو م دکنیها م ینیبه نوش ینگاه انیرا

 ؟ یطبق ذائقه خودت گرفت نوی: االن ا کنمیاشاره م یتوت فرنگ ریش وانیل به

 داشتن  نویسه سال هم ریز یبچه ها ی: نه ... برا دیگویم یعاد یلیخ

 : اگه به نظرت هنوز  میگویو بعد از باز کردنشان م دهمیهم فشار م یرا با حرص رو میها چشم

 بزرگترتو پس بده  یدنیخودتو بردارو نوش وانیمثه بچه ادم ل دهیکچل شدنت نرس وقت



 یکاغذ یشاهزادها

319 
 

  ی: کور خوند شودیلبش کج م گوشه

  کندیو دور م داردیکاپ را برم رکانهیکه ز کنمیم کیبه کاپ نزد عیرا سر دستم

  کشدشیم گرید یکه به طرف برمیدستم را به سمتش م دوباره

 حرفارو  نیکاپ نسکافه که ا هی: اوه اوه ...  دیگویو م شودیگرد م شیکه چشمها شومیبلند م میجا از

  نداره

  ادیخوشت نم ی: خوب از اول بگو از توت فرنگ دیگویکه م شومیم کترینزد

  شودیدور م امیو با گفتن االن م شودیبلند م عیسر

  نمینشیم میو سرجا کشمیم یپوف

االن ولرم باشد  دهمیاز نسکافه اش که احتمال مو بدون تعارف  ندینشیم میبعد روبه رو نیم دو
  خوردیم

 ... 

 ...  مونهیتمومه و م بایتقر گهید میاصل لی: کار فا من

  زیم یرو وانیو به ل کنمیحرفم را قطع م زیم یو گذاشته شدن سفارشم رو شخدمتیپ دنیرس با

  یکنم ... سرم را با بدبخت هیو زار زار گر نمیبنش نیزم یاالن است که رو کنمی... حس م مانمیم رهیخ

 روزگارمه ؟ نیکردم که ا یخدا من چه گناه ی: ا نالمیو م کوبمیم زیم یرو

  یدوست دار  رموزیش دونستمی: م دیگویخنده دران معلوم است م یکه رگه ها ییبا صدا انیرا

....... 
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............................................ 

 

  زنمیو زنگ را م رمیگیدستم م کیظرف غذا را به زحمت با  یحاو پاکت

 ...  شودیم انیدر چهارچوب در نما لیدن کلیو ه شودیبعد در باز م هیثان چند

  نجاستیا یک نی: به به ... بب زندیم ییلبخند دندان نما دنمید با

 چتر نبودم  نجایا شیچند روز پ نیتا هم میوانمود کن ای: باشه ... ب میگویلبخند م با

 ؟  هیچه حرف نی: ا خنددیم

 :  الزم به زحمت نبود  کندیدستم اشاره م یچشم به پاکت تو با

 گفته واسه توئه ؟ ی: حاال ک من

  یبر  یتونی؟ پس م ستی: واسه من ن لیدن

 تو خونت ؟ یدیراه م یز یرمی: با ز من

  ییجورا هی:  دهدیم سرتکان

 راحت واسه خودته  التیبودم ... خ دهیند ینطور یا یر ی:  باج گ من

 هست ؟  ی:  حاال چ کندیبه پاکت نگاه م موشکافانه

 : مهمه ؟  من

 شه  یارزشش بررس دی: البته ... با دیگویم قاطعانه

 وارد قصرامپراتور روم شم  خوامیچه جو گرفته واسه من ... انگار م نمی: برو ب زنمیخنده کنارش م با

 ؟ ی: مهمون دار  میگویمردانه م یها یکتون دنیو با د شومیم وارد

 : جدا واسه منه ؟  دیگویکه م گذارمیاشپزخانه م یرا تو ظرف
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 مورد عالقت  ی: اره ... دستپخت خواهر جونته ... غذا من

 ؟  یمهمون دار  ی: نگفت کنمیم رونیبه ب ینگاه

  زتهی: دوست عز دیگویم کندیکه ظرف را از پاکتش خارج م نطوریهم

 ؟ انی: شا میگویو م کنمیفکر م یکم

 : خودشه  لیدن

 مبل دونفره نشسته و سرش  یکه رو نمشیبی... م شومیو وارد هال م شومیاز اشپزخانه خارج م عیسر

  کندیم پیرا تا یز یدر لبتاپش فرو برده و چ را

 : سالم  میگویم یو با خوشحال شومیم کشینزد

  میدی: سالم بانو ... چه عجب ما شمارو د زندیم یاورد و لبخند گرم یسرش را باال م میصدا دنیشن با

 ...  ردیگیو در اغوشم م شودیم بلند

  یشرورت راحت شد هیکه از دست همسا یخوشحال باش دی: با میگویو م کنمیبغلش م متقابال

 از اون دلم واسش تنگ شده  شتری: ب دیگویو م شودیمن جدا م از

 گرفته  یبعد از اسباب کش یافسردگ دیشا ی... نگفت یاز حالم خبر گرفت نقدری: اره واسه همونه ا من

 ؟ باشم

 ؟  هیچه  مرض گهیخنده : اون د ریز زندیم

 مهلک و خطرناکه  میلی: نخند ... خ کنمیم یمصنوع اخم

 ...  هی: مطمئنا ... از اسمش معلومه چقدر جد انیشا

 صاب خونه ؟  نی: کجا موند ا میگویو م نمینشیمبل م یرو کنارش

 خوبه ؟ دی: خونه جد انیشا
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  هی... درش رمز هی: اره ... عال دهمیم هیمبل تک به

 مالکامون مثه همه  ادی: خوشم م انیشا

  شودیشکالت وارد م یماگ ها یحاو ینیبا س لیکه دن میخندیدو م هر

  نی... همش تو اشپزخونه ا ماینیخودتونو بب می: اوا ما اومد میگویم دنشید با

  دیی: بفرما شودیو خم م خنددیم لیدن

 وقتشه  گهیواسه خودت ... د یشد ی: به به ... خانوم میگویو با لبخند م دارمیاز ماگ ها را برم یکی

 خونه شوهر  بفرستمت

 ... خندندیحرفم هر دو م نیا با

 خودم حس  یرا رو انیشا بی... در تمام مدت نگاه عج گذردیمعمول م یبه حرفها یا قهیدق ستیب

 خانه  لیدن یتوجه به اصرار ها یو ب شومیمزاحم مطالعه شان نشوم بلند م نکهیا ی... برا کنمیم

 ...  کنمیرا ترک م اش

 

....................................... 

 

 ...  کشمیم یبلند ی ازهیکردنش خم ویو بعد از س کنمیپوشه را هم چک م نیاخر

  ی... خودم را رو دهمیبه بدنم م یو کش و غوص شومیچرخ دار کامپوتر بلند م یصندل یرو از

 ... دارمیبرم یعسل یرا از رو لمیاندازم و موبا یم تخت

  کنمیم پیو تا  کنمیاسم " دردسر " را لمس م نیمخاطب ستیو در ل کنمیرا وارد م رمزش

 ؟ "  یدی" سالم . به کجا رس
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  دیا یم امیپ بالفاصله

 ؟ " یکرد کاری"  تموم کردم . تو چ

  کنمیم پیتا

 ؟ " میبد لیتحو دیبا یاالن تموم کردم ... ک نی"  هم

  رسدیم یبعد امیپ فرستمیکه م نیهم

پوشه واسه  هی یتو الرویامشب فا دی... با میوقت دار لیصبح واسه تحو شی"  تا فردا ساعت ش 
 استاد 

 کنم " لیمیا

 ! ی: چه سرعت کنمیم زمزمه

 ؟" یتو به برق وصل نمی_" بب

 " ها ؟ " انیرا

 بهت بدم ؟ برات بفرستمشون ؟ "  الرویفا ی... پس من چطور  یچی_ " ه

 " شهیارسال نم لیبه مشکل خورده فا کمی نترنتمی" نه ... ا انیرا

 ؟ " یی" االن کجا انیرا

 _ " خونه . چطور مگه ؟ "

  " " فعال انیرا

  رسدیزنگ خانه به گوش م یکه صدا گذردیم قهیدق پنج

 تا  خودم در را باز کنم  شومیحمام است پس از اتاق خارج م انیکه دا دانمیم

 را داشتم جز یهرکس دنیشاخ در اورده ام  ... انتظار د کنمیحس م انیرا دنیو با د  کنمیرا باز م در
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  او

 پرنده ؟ چهی؟ قال یر یو اونور م نوریا یبا چ نمی_ بب

 _ فلش ؟

  یکنیشرمندم م یحالمونپرس دار  نقدری: منم خوبم ... ا دهمیرا تاب م میها چشم

  ردیگی... از دستم م رمیگیاورم و به سمتش م یم رونیب بمیفلش را از ج نمیبیرا که م الشیخ یب نگاه

 اندازدش  یاش م یهود بیج یتو و

 کالس مالس شدن  الیخ یب ایکه بعض نمیبی: م کنمیم شیبه لباسها ینگاه

 بزنم  پیواسه دو قدم راه ت نمیبینم یلیاندازد : دل یباال م ابرو

 و بعد از زدن رمزش  رودیم ییکنم به طرف در واحد روبه رو لیتحل هیجمله اش را تجز نکهیاز ا قبل

  بنددیو در را م شودیم وارد

 ام ندارد ... دهیرا که د یز یچ لیدر خشک شده ام و مغزم قدرت تحل یجلو

 باز مانده و قدرت پلک زدن ندارم ... دهانم

  یو دستم را رو رسانمیم ییو بعد با سرعت خودم را به در روبه رو مانمیحالت م نیبه هم قهیدق دو

 ...  گذارمیم زنگ

 قرمز با گل  شبندیبا پ دمشیراهرو د یتو شیکه چند روز پ یو همان پسر  شودیباز م یدرکم

 دیا یم رونیتا کمر ب دیسف یها

  هی: سالم خانوم همسا زندیم ییلبخند دندان نما دنمید با

 ؟ کنهیم یزندگ نجای: اون ... ا رمیگیرا به سمت در م انگشتم

 : اون ؟ دیگویم جیگ ی افهیق با
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  گهی_ همون که االن اومد تو خونه د

 آزاره  ی. ب؟ نگران نباش .. یگی: آها اونو م دیگویو م کندیفکر م یکم

 ؟ کنهیم یزندگ نجای...انی_ ا

 لونه کرده  نجایا شهیم یچهار سال هیاره ...  انهی:  اگه منظورت را دیگویمتعجب از رفتارم م پسر

 امکان نداره   نیاندازم : نه ... ا یم میدر موها یچنگ

 شده ؟  یز ی_ چ

 و در را  شومیجواب پسر را بدهم وارد م نکهیا یو ب گردمیافتاده به سمت خانه برم نییپا یشانه ها با

  بندمیم

 ؟  چارمیب نقدریچرا من ا ای: خدا رمیگیم میدستها نیو سرم را ب خورمیسر م نیزم یبه در رو هیتک

 

.................................. 

 ام ...  جلسه  دهیرا ند انیرا یپروژه ها گذشته و من به طرز معجزه اور  لیهفته از تحو کی باً یتقر

 استاد فرستاده ...  یپروژه را برا لیمتوجه شدم که فا یسر کالس حاظر نشد ول قبل

 پسره رو اعصابو " دمشی" اصال بهتر که ند

  یگی: اره تو ام که راست م وجدان

 ها  شهینم داتیکردن من پ عیضا یجز برا یعنی:  میگویلب م ریز

  یهست یعی: بس که ادم ضا وجدان

 وجدان دارن منم وجدان دارم  می_ بق

 طومار بزرگ از خباثت ندارن  هیو  زننیروز شونصد بار گند نم هیتو  هی: بق وجدان
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 ... بندمیدهانم را م زمیم یجوابش را بدهم که با ظاهر شدن الکسا جلو خواهمیم

 : سالم  دیگویو م زندیناز مژه م با

  یدختر دانشگاه چه کار  نیتر یو افاده ا نیصورتم پر از عالمت سوال شده ... مغرور تر کنمیم حس

 با من داشته باشد ؟ تواندیم

 شده ؟ یز ی_ سالم ... چ

  یواسه چ انیرا یدونی: نم دیگویپر عشوه م یو با صدا کشدیبلوند و صافش م یبه موها یدست

 ؟ ومدهین

 است نی...  پس موضوع ا خندمیدل م در

 ؟ یپرسی_ چرا از من م 

  یدونیگفتم حتما م یشی_ چون همگروه

 جواب عشاق آقا رو بدم  " دی"  بفرما ... حاال با

  دمشیند گهیتموم شده و بعد از اون د گهیما د ی_ نه منم ازش خبر ندارم ... کار گروه

  رودیو م دهدیسر تکان م یتینارضا با

 ؟  ومدهیبازم ن انی:  چرا را دیگویو تند م شودیولو م ییجلو یصندل یرو کاینگذشته که جس قهیدق دو

  کوبمیم زیم یو کتاب را رو کشمیم یپوف

 ؟ رنیگیپسررو از من م نی:  چرا همه امار ا میگویرنگش م یاب یبه چشمها رهیخ

 ؟ زنهیبا تو حرف م شتریاندازد : چون از همه ب یباال م یا شانه

 ؟ گهید کنهیکه بارم م هیعاشقانه ا ی:  منظورت همون حرفا رمیگیضرب م زیم یمداد رو با

 ؟ ومدهیچرا ن ی: اره همونا ... نگفت خنددیم
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 خدااااااا ییییی:  ا زمیریرا به هم م میموها یعصب

 :  بفرما خودش اومد  میگویم شودیکه ماسک زده وارد کالس م یفرد دنید با

 ...  گردانمیرا برم میو رو  رومیم یمیعظ یچشم غره  خوردیکه چشمش به من م نیهم

  یبغل یدخترها ی... تا اخر کالس پچ پچ ها کندیو کالس را شروع م شودیسرش استاد وارد م پشت

  یکم کنمیو اعتراف م شنومیرا م انیرا یسرفه ها یصدا ی... هر از گاه رودیاعصابم م یرو

 شده ام  نگرانش

 بود که انتظار  یز یبگم بهتر از چ دیکردم و با یپروژه هاتون همه رو بررس ی: خوب درباره  استاد

 بود  ی... کارتون عال داشتم

  رودیبچه ها باال م غیدست و ج یصدا

 واسه شش گروه اول  یقیسفرتشو هیگرفتم که  میدانشگاه تصم ری: و من با مشورت با مد استاد

  شهیم امونیسال اخر یاردو نیاحتماال اخر  نیاخوبتون و  یبدم ... به خاطر کار گروه بیترت

  زنندیها دست و سوت م بچه

 ؟ می: استاد قراره کجا بر جک

  میریبازارم م دیجنگل و بعد از اون ساحل ... دخترا لباتونو جمع کن میاحتماال بر یول دونمی: نم استاد

 موضوع جالب  هی... و  نیاریب نیتونیهمراهم م هی ی... راست

 

  نکهیخوب انجام داده بودن ... مثله ا یادی:  دو نفر کارشونو ز کندیم انیبه من و را ینگاه استاد

 جواب داد  هیتنب

 خنده  ریز زنندیبه عالوه استاد م همه
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 من است ...  یکه نگاه اوهم رو نمیبیو م کنمینگاه م انیرا به

 کمتر رو اعصابه ؟ " کنمی" چرا امروز حس م

  شهینم دهیرو اعصابش د یاون پوزخندا ینجور یکه ماسک زده و ا نهیر ا: حتما به خاط وجدان

 روز دهانشو*" بدوزم  هیباشه  ادمی...  ایگی: راست م میگویو م کنمیم دقت

  میخر بزن دیفقط با نجایا کردمی: اخ جون اردو ... من فک م کشدیرا م میبا ذوق بازو انیدا

  کندیگرو ها را اعالم م یاسام استاد

 گروه  نیبود ... دوم یبود ... کارتون عال انیپوشه پروژه مال اما و را نیو کامل تر نی: بهتر استاد

 ............ دیویو د الکسا

 ؟ ی: تموم شد ؟ پس من چ دیگویم زانیاو یبا لبها انیدا

  یخونیخونه درساتو م یتو یمونی... م ی_ نخودچ

 به چاک  زنمیو م شومیبلند م میاز جا ردیگازم بگ نکهیاز ا قبل

........................................... 

 

  یان را از رو لمیزنگ موبا ی... با صدا بندمیرا م پشیو ز دهمیرا در چمدانم جا م لیوسا نیاخر

 ... تماس را وصل  نشاندیم میلبها یصفحه لبخند رو یرو نیعکس ارم دنی... د دارمیتخت برم یعسل

 : الو ؟  کنمیم

 : سالم بر سرخوش بابا  رسدیپرنشاطش به گوش م یصدا

 پرمشغله ؟ ی_ سالم ... احواالت اقا

 _ توپ توپ 



 یکاغذ یشاهزادها

329 
 

 _ واضحه 

 شده ؟  ی_ حدس بزن چ

 ؟ یر یگیزن م ی... دار  نمی_ بزار بب

 _ نه خوشبختانه 

 سکته کرده ؟  تونی_ اون استاد غربت

 : نه متاسفانه  خنددیم

 ؟ یمش قربون معاوضه کرد یبا گار  نتوی_ ماش

 بد قلقه  یادینشد ... ز یراض یتالش کردم ول یلی_ خ

 نظرش عوض شه  دینشو ... به نظرم خونتم بزار روش شا می_ تسل

 ؟  ی... خب نگفت هی_ فکر خوب

 خونه ؟ ی_ دختر اورد

 نگو  سکته نکنم ... چرت یبزرگ از خوش تیموفق نی_ اره بعدشم به تو زنگ زدم تا به خاطر ا

  دونمی_ اوممم ... نم

 ...  رفتیانتظار نم شتریب نمی_ ازا

 من خنگم ؟ یگیم ی_ دار 

  ستین ی_ اون که درش شک

  یحرفتو اصالح کن دمی_ بهت فرصت م

 برات دارم  زیسورپرا هی_ 

 هست ؟ ی_ چ
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 بمون  یخمار  ی، تا اون موقع تو گمیبهت م رانیا یای_ ب

  ستمی_ اصال کنجکاو ن

  یجون بد یخوایم یاز درد فضول گهی... تا دو ساعت د یگی_ اره تو راست م

 باش ... الیخ نی_ به هم

 ؟ یدار  طیفردا بل ی_ برا

 _ اره ... 

  نی: حالم بده آرم کشمیم یاه

 هردومان خوب  یکه زنگ زده بود تا فکرم را از سالگرد پدرم منحرف کند ول دانمی... م زندینم یحرف

  ستین یشدنکه  میدانیم

 که مقابل چشمام دفنش کردن گذشت ... سه سال از  یسه سال گذشت ... دوسال از روز  نی_ آرم

گذشت ودوسال از  یچشمام نابود شد گذشت .... سه سال از اون شب لعنت یکه اسطورم جلو یروز 
  نیبدتر

 من چطور  پرسمیاز خودم م کنمیو خاطرات تلخ نگاه م اهیس یبه اون روزا ی... وقت میزندگ یروزا

 موندم ؟  زنده

 ... گذر زمان کمک  زمیعز نهیهم یبگذره ... رسم زندگ دی... با الریآ گذرهی... بازم م گذرهی_ م

 شده  دهیافر ی... ادم طور  میببر ادیو دردامونو از  میبش مونیزندگ یمشغله ها ریتا ما  درگ کنهیم

 صرف غصه  شویکه ادم تمام زندگ شهیداشو کمرنگ ... نمخودشو با گذر زمان همراه کنه و در که

 به  یروز  تیودر نها شهیتنها عمرشه که هدر م ینطور یاز دست رفته هاش بکنه ؛ ا یبرا خوردن

 گذشته و اتفاقات شومش کرده ...  یلحظات رو فدا یلیو خ زایچ یلیکه خ ادیم خودش
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 _ حرف زدن دربارش اسونه 

  ی... وقت یرودست نخورده باش یاسونه که خودت از زندگ ی: حرف زدن وقت کشدیم یقیعم نفس

  یتو ویلعنت یاون پرونده  یوقت می... روز تولد دوازده سالگ یباش ومدهین ایکثافت و لجن به دن نیب که

بودم و دوازده سال قبل  یک دمیکه فهم یشد ... وقت اهیچشمام س شیپ ایکردم دن دایبابا پ لیوسا
 ه چ یتو

 سوز سرد  یپارچه نازک تو هی یال دمیکه فهم ی... لحظه ا رمیبم خواستمیکردن م دامیپ یاشغالدون

 کم ...  یلیکم بود ... خ نمیتسک یبرا هیشکستم ... گر رمیرها شدم تا بم زمستون

 من همون روز اول رها شدم  یول ی: تو فقط دو ساله که پدر ندار  دهدیو با بغض ادامه م کندیم مکث

 پدر و مادرم بودم ... اونقدر  یبرا یبار اضاف هی... مادرو پدر تو عاشقانه دوست داشتن و من ... فقط 

 ... اونقدر که منو پشت در پرورشگاهم  رمینتونستن چند تا لباس گرم بهم بپوشونن که از سرما نم که

  نیاول ریمن همونجا ز گذشتیشهر نم نییپا یخرابه ها از بهی... اگه لطف خدا نبود و اون غر نذاشتن

  یبه خاطر درمان افسردگ بهیمرد غر هیماه بعد  هی خواستی... اگر خدا نم دادمیزمستون جون م برف

 بد بود  شهیهم یقبول کنه ... اگر زندگ یخواره رو به فرزند ریبچه ش هیتا  ومدیبه پرورشگاه نم زنش

 بچه  هیبزرگ کردن  یافتاد و اونا از تمام وجودشون برا یاون پسر بچه به دل اون زن و مرد نم مهر

 ... ذاشتنینم هیما یپرورشگاه

  رمیهق هقم را بگ یتا جلو گزمی... لبم را م غلتندیسردم م یبر گونه ها یگر یپس از د یکی میاشکها

  یکن شونیاور ادی... ببخش که باعث شدم  نی_ ببخش ارم

 ایپاکشون کنم  تونمیکه من هرگز نم نییقتایحق نای؟ ا یکنیم ی:  چرا معذرت خواه دیگویم ینرم به
 از 

 که  ی... از روز  ستیکس بدون غم و مشکل ن چیه یزندگ یتا بدون گمیرو م نایببرم ... ا ادشونی
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باشم که  ییچند ساعت کنار بچه ها یتا برا زنمیدو بار به پرورشگاه سر م یهفته ا دمیفهم قتویحق
 مثه 

  یوقت شهیپر از محبت بهشون داده شه ... باورت نم یزندگ هیخوش شانس نبودن تا فرصت  من

  یدستا ی، وقت نمیبیپاکشونو م یلبخندا ی، وقت کنمیم یباهاشون باز  ی، وقت زنمیحرف م باهاشون

 که  یزندگ یبرا کنمی. چقدر خدارو شکر م؟.. شهیچقدر حالم خوب م  رمیگیم گناهشونویو ب کیکوچ

 ؟ اونا مگه ادم الریدارن آ یکه بدون دعا کردن براشون خوابم ببره ... اونا چه دل ستین ی... شب دارم

  کی؟ اونا حسرت  زنهیآغوش گرم پر نم هی ی؟ مگه دلشون برا خوانی؟ مگه پشت و پناه نم ستنین

 که یدار  ویی... تو کسا زمی؟ ناشکر نباش عز یچرا نمرد یگیم یتو بودنو دارنو تو دار  یبه جا روز

 که واسه  ی... پدربزرگ و مادربزرگ یدوسال آخ بگ نیا یتمام وجودشون پشتتن ... نذاشتن تو با

  ینگفتم ول نوی... تابه حال ا نهیتا لبخندتو بب کنهیم یکه هرکار  ی... مادر  کننیم یلحظه شمار  دنتید

  دیتو رو د یها ییاعتنا یشد و تمام ب تونیبه عشق مهتاب وارد زندگ نکهی... با ا هیواقعا ادم خوب ریام

  مویسع یکه همه جوره کنارت بودم و همه  یبهت نگفت ... من زمیکمتر از جانم و عز چوقتیه یول

 ... الرجانینکن آ یناشکر  چوقتیه نوی... داشته هاتو بب یببر  ادیکه نبود پدرتو از  کردم

 ، ازش  میدوسال باهم بحث کرد نیا ی... تو رهی... مادرمم داره از دستم م ستیقط بابام نف نی_ ارم

 خونه نموندم چون تحمل اون خونه رو  یبهش بفهمونم ... تو نویکردم ا یبودم و هر لحظه سع متنفر

 االن که  ی... ول یکرد ول شتریکه لقب مادرو داشت و فقط عذابمو ب ویبابا نداشتم ... تحمل کس بدون

 ...  رمیبم خوامیپدر و مادر شدن م یو قراره تنها تر بشم داغونم ... با فکر ب رهیمیداره م دونمیم

 دارم از مدرک گرفتن و موفق شدن  یزنده باشمو اونا کنارم نباشن ؟ چه دلخوش یداره وقت یارزش چه

 که باعث افتخارش باشم ؟  ستین یکس یوقت
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 خودت ...  یاهایرو ی... برا یجنگیواسه خودت م ی... تو دار  الریا یکنیتالش نم یکس ی_ تو برا

 ؟ ها ؟  یزنیحرف م یی... مگه من مردم که تو از تنها ندتیا یبرا

  یشیخودت م یزندگ ریو درگ یکنی: تو هم باالخره ازدواج م میگویو م دهمیرا با درد فرو م بغضم

  یعالف من باش یتونی... تا ابد که نم

  ی: کاش گفتن بعض شنومشیکه به زحمت م یو بعد جمله ا شنومیکوتاهش را م ینفس ها یصدا

 سخت نبود ... نقدریا زایچ

 ؟  ی: چ میگویحرفش م یو سرگردان از معنا جیگ

 ؟ الری... ا یچی: ه دیگویم عیسر

 _ بله ؟

  میبهم بد یقول هیامشب  نیهم خوامی_ م

 ؟ ی_ چه قول

  میاومد ما از هم دور نش شیکه پ یز یهر چ ندهیدر ا نکهی_ ا

 ؟ نیشده ارم یز ی_ چ

 ؟ یقولو بهم بد نیا شهی_ نه فقط م

  دمی: قول م میگویم تیقاطع با

 االن ؟ ی: بهتر  دیگویم نیو بعد ارم شودیسکوت برقرار م نمانیب هیچند ثان یبرا

 مثه تو ارومم کنه  تونهینم چکسیحرفات ... ه ی_ اره ... ممنون برا

  نطورهی_ خوشحالم که ا

 _ ببخش که حالت گرفته شد 
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   یبخواب فردا به پرواز برس ریتو ... بگ یکنیم ی_ امشب چقدر عذرخواه

  ری_ شب به خ

  ری_ شب توام به خ

  بردی... چقدر خوب شد که زنگ زد وگرنه عمرا امشب خوابم م زنمیو لبخند م کنمیرا قطع م یگوش

.............................................................. 

 

 شب  نیسکوت کردم و گذشته ها را ورق زدم ... آرم یبرگشتم ... سه روز متوال رانیاز ا روزید

 رد و بدل  نمانیب یادی... حرف ز میماند داریپدرم کنارم ماند و تا صبح در تراس اتاقم با هم ب سالگرد

 نزد یحرف زشیآرامش بخش است ... از سورپرا میکه حظورش برا دانستیاو خوب م یول نشد

 بهتر درباره اش بپرسم ...  یتیمن هم گذاشتم تا در موقع و

 کنم  ... راهم را  دایکه در ان مشکل داشته ام را پ یسوال کنمیم یو سع زنمیدرس سه را ورق م جزوه

 که به من  یو به خاطر تنه ا گذردیبا سرعت از کنارم م یکه ناگهان فرد کنمیطرف کالس کج م به

 .... شوندیپخش م نیزم یو رو شوندیاز دستم رها م میجزوه ها زندیم

 و  گرددیبه سمتم برم ینثارش کنم که با نگران یفحش خواهمیو م گذارمیم میبازو یرا رو دستم

 ...  خوامی: واقعا معذرت م گذاردیم میبازو یرا رو دستش

  یکه کم ینیو ب کیبار یسبز با لبها یفر بلوند و چشم ها ی... موها کنمیدختر م یبه چهره  ینگاه

 دارد ...  انحراف

 نداره  ی: اشکال میگویو م زنمیکنار م متیرا با مال دستش

  ردیگیجمع کنم ... دسته برگه ها را به سمتم م نیزم یرا از رو میجزوه ها کندیو کمک م شودیم خم
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 ... واقعاعجله دارم  خوامی: بازم عذر م دیگویبا لبخند م و

 ...  کنمی: خواهش م زنمیم یزورک لبخند

  شنومیرا م انیرا یکه صدا کشمیم ی... پوف رودیو م دهدیتکان م میبرا یسر 

 بودا ...  یا کهی... خوب ت شهیداره مستجاب م ایبعض یکه دعا ها نمیبی: م انیرا

  شتریتو ب نکهی: مثه ا میگویم طنتشیپر از ش یبه چشم ها رهیو خ چرخمیپاشنه پا به سمتش م یرو

  شیدیپسند

 چش داشته باشم ... مبارکه صاحبش باشه  یکس ی: من غلط بکنم به ارزو انیرا

 ؟ یمشکل دار  تیجنس صیتو تشخ یجنابعال ایمبهم بود  یادی_ دختر بودنش ز

 و اتش بس اعالم  شهیم میپسره خودش تسل یناقص کن گرمیدونفر د یکی: نگران اون نباش ...  انیرا

  کنهیم

 صورتش رفتن را سرکوب کنم  یجفت پا تو یبرا لمیکه م کنمیم یسع

  یباتجربه ا یلیمسائل خ نیا ی_ معلومه تو

 دانشگاه ؟ انیکه با هزارتا حاجت م دهیترش یسروسامون دادن دخترا ی_ تو

  هیبق یخصوص یبه زندگ دنیسرک کش ی. تو ری:  نخ زنمیم یکج لبخند

  کننی" شون بلند فکر نم یمسائل "خصوص ینرمال درباره  یادما دونمیکه من م یی_ تا جا

  زندیم یا روزمندانهیو لبخند پ کندیم دیتاک  یکلمه  خصوص یرو

 چپ  یبه کوچه عل زنمیرا م خودم

  یزنیحرف م یچ یدرباره  یدار  دونمی_ نم

  ادمهیکه من همشو  فی_ جدًا ؟ ح
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 جزوه  هیشکست ناراحت نباش ، هنوز قض نی:  اصالً واسه ا دیگویم گذردیکه از کنارم م همانطور

  یمخ زن رفتهینم یتیدرپ یها وهیش نیناموسًا بابابزرگ منم با ا یمونده ... ول گرفتن

  میروبه رو واریاورم و محکم به د یرا باال م می... پا شودیوارد کالس م میبگو یز یچ نکهیاز ا قبل

 ...  شودیبسته م میو چشمها میگویم یآخ چدیپیم میکه در پا ی... از درد کوبمیم

 ... لعنت  انیبه تو را لعنت

 

...................................................... 

 

  گذاردیم شیرا سرجا کیو ماژ دهدیم حیدرس را توض نیمبحث ا نیاخر استاد

هفته ...  نیسفر افتاده اخرهم یبگم که برنامه  دیبا میم کنکالسو تمو نکهی: خب قبل از ا استاد
 مدتش 

 تا فردا اسماشونو  انیب خوانیکه م ییاطالعاتش زده شده ... کسا هیبرد دانشگاه بق یروزه و رو سه

 ...  شنیم نیگزیبدن وگرنه جا بهم

 یکالس بعد یحالش خوب نبود و گفت که برا ادی... امروز ز کنمیم انیدا یخال یبه جا ینگاه
 خودش

 ...  رساندیم را

 ... رودیم رونیاز کالس ب دیبا گفتن خسته نباش استاد

  ستادنیتا از کالس خارج شوم که با ا دارمیو کوله ام را برم کنمیجمع م زیم یرا از رو لمیوسا

 به  تیاورم و در نها یرنگش باال م یاب یها ی... نگاهم را از کتون شمیمتوقف م میپا یجلو یفرد

  رسمیشده اند م رهیبهم خ یته استکان نکیکه از پشت ع یز یر یها چشم
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 _ سالم 

 ؟ نی_ سالم . با من کار دار

  رمیجزوه درس قبلو ازتون بگ شهیاگه م خواستمی: م دیگویم یبه  غاز کوه هیشب ییصدا با

 سرم  یخودم را کنترل کنم تا همانجا نزنم تو کنمیم یسع

 _ باشه حتما 

  32که کل  ی... جزوه را با لبخند رمیگیاورم و به سمتش م یم رونیب فمیرد نظر را از کمو جزوه

 ... از پشت  شودیو با تشکر از من دور م ردیگیم گذاردیم شیشده اش را به نما یارتودنس دندان

 از کالس  رونیو به ب خوردیم یو دم در سکندر  رودیکه با عجله به طرف در م کنمینگاهش م سر

 ... شودیم شوت

  زنمیو غر م کنمیفوت م رونیرا به ب نفسم

  یمارو چراغ نفت رهیگی_ همرو برق م

 

.................................................. 

 

  یخوب است و فضا یبیامروز به طرز عج ی... هوا کشمیم یقیو نفس عم کشمیدراز م مکتین پشت

 یحس عال شودیباعث م نجای... سکوت ا رسدیبه نظر م یاستراحت عال یپشت دانشگاه برا سبز
 داشته 

 ...  باشم

 ...  رمیگیرا م انیدا یاورم و شماره  یم رونیب فمیک یرا از تو لمیموبا
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 _ الو ؟  انیدا

 تو ؟  یی_ کجا

  امی_ احتماال نتونم ب

 بده ؟ یلی_ حالت  خ

 استراحت کنم ... کالس چطور بود ؟ دی... دکتر گفت با رهیم جی_ نه فقط سرم گ

  ییای_ رو

 _ چطور مگه ؟

 مدرسه اومد ازم جزوه گرفت  نگی_ پرنس چارم

 ؟ انی؟ را ی_ ک

  ستی_ اون نفله اسبشم ن

 ؟ یزار یسرکارم م ی_ دار 

 مسخره کنم ؟  ضویادم مر هیمگه  کارمی_ ب

 خوشگله ؟ یلی_ خ

  هیکافدختر  هیکردن  ستیواسه سربه ن شییآهو ی_ چشما

 _ جوووون 

 روفرم  کلی... برنزه .... ه ی... دماغ قلم ی_ لبا قلوه ا

  شهیم نیی_ نگو فشار خونم داره باال پا

  میرسیخوبش م یبه جاها می_ زد حال نزن تازه دار

 خوب ؟ ی: جاها انیرا
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 ...  گهی_ اره د

 بلند  مکتین یاز رو انی... را نمینشیم میسر جا خیو س کشمیم ینیه دمیکه شن ییکردن صدا زیانال با

  زندیزانو م میو روبه رو شودیم

 ؟ یکنیم کاری... چ نجای... ای...ای: ت...ت...تو ... ا میگویلکنت م با

 بهت بدم ...  نویا یبرس یخوب چراغ نفت یبه جاها نکهی_ اومدم قبل از ا

  کندیشوت کرده ام م نیزم یکه رو لمیبه موبا یو اشاره ا گذاردیم میزانو یرا رو فلش

 خوب برس  ... جون به لب شد بچه مردم  ی_ برو به جاها

 جوونا رو  نیخودت ا ای: خدا دیگویکه بشنوم م یجور  شودیو همانطور که دور م شودیبلند م شیجا از

 کن  تیراه راست هدا به

 ... کوبمیم مکتیو سرم را به ن زنمیم میبه موها یچنگ

 ام ؟  چارهیب نقدریکنم ... چرا من ا هیه حال خودم گرب ریدل س کی خواهدیم دلم

 

.................................................................................... 

 

  انیرا

 

 : تموم شد ؟ میگویو م رمیگیم واریام را از د هیامدن کارن از خانه تک رونیب با

  کشدیم ینیو ه کندیفکر م یکم

 شده ؟ ی: چ من
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 گازو چک نکردم  یرای_ ش

 کردنش شیسفر وگرنه سر ارا یر یدختر نم هی؟ خوبه با  هی: چ دیگویم ندیبیام را که م یعصب ی چهره

  یفتادیم یخودزن به

 به موهات  یدیساعت تمام فقط آت و اشغال مال کیبه خدا ...  ستی_ دردسر توام کمتر از دخترا ن

  میشیراحت م زهیریم دتیروزا اون چارتا شو نی... هم

 ؟ رهیمنو بگ ادیم یک زهیبر نایاگه ا ری_ زبونتو گاز بگ

داشته  نارمیتخت . تو ا التی: خ میگویو م کنمیحالت داده شده اشاره م ییبایکه به ز شیموها به
 یباش

  رتتیبگ ادیب یادم عاقل چیه محاله

 کچلم  دونمیتخته عشقم ... م ندیاز بابت نترش المی:  من تا تو رو دارم خ زندیناز مژه م با

  یر یمیبرام م بشم

 مثه تو رو دوس داشته باشم  یخراب وی_ مگه مغز خر خورده باشم که راد

 و  یدر اورد یخاستگار  یپاشنه در خونمونو برا ی: وقت دیگویو با عشوه م دهدیبه گردنش م یقر 

 خرابه  ویراد یک یفهمیکردم م عتیضا

 خودم پرده گوشامو  نکهی... مگه ا رمیتو رو بگ امی_ من غلط بکنم با هفت جدو ابادم که بخوام ب

 هنوز گوشام سالمه  یاز جا کنده باشم ... بعد هفت سال در عجبم که چطور  قبلش

 من پر حرفم ؟ یگیم ی_ دار 

 پز  میوخته و نس یاز ماجراست ... سرطان معده گرفتم از بس غذاها ی_ پر حرف بودنت فقط بخش

 ... خوردم
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 خونه مامانم  رمیخودت غذا درست کن ... اصال من م یناراحت یلی: خ ندیچیبرم لب

 که  یدر حال الریو آ شودیباز م ییادامه دهد در واحد روبه رو شیبه چرت و پرت ها نکهیاز ا قبل

 دوستش را که  قهی گرشیچمدان و با دست د یدستش دسته  کیلب دارد و با  یرو یبزرگ لبخند

 نشده را گرفته از خانه خارج  داریبازش معلوم است هنوز به طور کامل از خواب ب مهین یچشمها از

  شودیم

  دهدیو قرم خواندیرا م یاهنگ یو با سرخوش دهیبه خودش رس یحساب

 که یستیفقط تو ن نکهی: مثه ا میگویخطاب به کارن م رمیبگ  مینگاهم را از صحنه روبه رو نکهیا بدون

  یشد داریب ایقنار با

  کندیو معذب خودش را جمع و جور م شودیبه سمت ما جلب م الریحرفم توجه آ نیا با

 : سالم  الریآ

  کنمیسالم م ارام

 : سالم  حالتون چطوره ؟ زندیلبخند م کارن

  نیایشمام م دونستمی: خوبم .ممنون ... نم الریآ

 ...دوست شمام معلومه بدجور میزدیخوش اخالق بود که هر دومون تو خونه کپک م نی: اگه به ا کارن

 سفر مشتاقه  نیا واسه

 که  شودیو باعث م ردیگیدر خواب است م قایدختر کنارش که عم یاز بازو یشگونیو ن خنددیم الریآ

 و از جا بپرد ...  دیبگو یآخ

 ... پردیکشد و عقب م یم ینیما ه دنیبا د را کتک بزند که الریتا ا بردیدستش را باال م دختر

  کشدیو منگ است به طرف اسانسور م جیو همانطور که او را که هنوز گ ردیگیرا م شیبازو الریآ
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 ... فعال نمتونیبی: م دیگویم

  میگازو چک کن تا درو ببندم بر یرای: برو ش میگویم شودیاسانسور که بسته م در

.................................. 

 

  الریآ

 

 ...  میشد هوشیو ب میرفت مانیکه هرکدام به اتاقها میانقدر خسته بود دنیموقع رس شبید

  ستی... هوا چند روز میساحل چادر بزن کینهار قرار است که نزد یبرا

  رسدیبه نظر م یگردش عال یگرمتر شده و برا که

 ...  رومیم رونیو از اتاق ب کنمیپشتم جابه جا م یرنگم را رو یصورت کوله

 نشسته اند  زیحاظر و اماده پشت م یها همگ پسر

 یصرف وقت برا نیکم تر زهیشما برنده جا گمیم کی: تبر دیگویو م زندیم یسوت دنمیبا د استفان
 اماده

 ... دیدختر شد کی شدن

  گردندیبه سمتم برم همه

  نمیبیم ویروز نیدارم همچ شهی: باورم نم دیگویو م کندیاک منداشته اش را پ یاشک ها یآنتون

 ؟ یکنیبگو بامن ازدواج م دنتی: تا ندزد شودیبلند م شیاز جا دیوید

  میخندیبه حرفش م همه

 سه تا اژدها  دی... با ستی: به دست اوردن من اسون ن میگویو م زنمیرا از صورتم کنار م میموها
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  میخاستگار یایتا بزارم ب یبکش

 خنده  ریز زنندیحرفم همه م نیا با

 جامعه  نهیرید یکه ارزو دیدار ی: چه حس ردیگیصورتم م یجلو کروفونیقاشقش را مثل م کارن

  نیجهان یال تمام پسرا دهی؟ شما االن دختر ا دیپسرارو براورده کرد 

 که دوسدختراتون  نهیکه دارم ا ی:  تنها حس زنمیرا به هم گره م میو انگشتها شومیخم م زیم یرو

 قراره تک تک موهامو بکنن  امشب

 ترسناکه  یلیالکسا خ ی... ناخونا کنمیم نی: من دراوردن چشماتم تضم دیگویبا خنده م دیوید

  خندندیحرفش همه م نیا با

 ؟ نیخندیم ی: به چ دیگویو با عشوه م دیا یم نییاز پله ها پا الکسا

  کردیم فیخاطره بامزه تعر هیداشت  دیوی: د یآنتون

  می: بگو مام بخند دیگویاز انطرف م اناید

  کنمیم فیخاطره جالبتر تعر هی میدیبه ساحل رس ی: باشه وقت دیگویو م زندیم یلبخند زورک دیوید

 تا به طرف ساحل  میرویم رونیب الیو طبق گفته اش از و میشویبلند م مانیورود استاد همه از جا با

 ... میکن حرکت

 حس  انوسیامواج اق رینظیرنگ ب دنی... با د میکه به مقصد برس کشدیساعت طول م کی حدود

 ام دوبرابر شده ...  یانرژ  کنمیم

 و نفس  کنمیرا از هم باز م می... دست ها دومیو به سمت ساحل م پرمیم رونیب نیزده از ماش ذوق

  یول بندمیرا با ارامش م میشفاف مقابلم چشمها یبه آب دنیو با رس رومی... جلوتر م کشمیم یقیعم

 و به سرعت از اب  کشمیم یبلند غیج خیاز آب  یبا موج میبعد با حس شسته شدن پاها یا لحظه
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  شنومیخنده بچه ها را م ی... صدا میا یم رونیب

 تو حس  رفتمی؟  من تازه داشتم م هوی شدی: چ کارن

 باشه ؟ ی: قرارنبود صحنه احساس دیوید

 که اورده را  یغرغر کنان شلوار زاپاس انی... دا رومیم نیو به طرف ماش دهمیم یلب فحش ریز

 تا بپوشمش ...  شودیمنتظر م نیماش رونیو ب دهدیدستم م به

  کندیم فیتعر شانیرا برا یز یها دور هم نشسته اند و کارن دارد چ بچه

  نمینشیم انیدا کنار

 بوده ...  یساحل یروستا هی یانتخاب کرده بودن تو التیتعط یکه برا ییالیو گفتی:  دوستم م کارن

  نکهیتا ا ومدهیبه نظر م یروز اول عاد زیپنج نفر بودن ... سه تا پسر و دوتا دختر ... همه چ کال

 ...  دهیرسیته راهرو به گوش م یاز اتاقا یکیاز  یبیعج یشب روز بعد صداها مهین

 نفرشون  هی یوقت یول کنهیم تشونیباده که داره اذ یپنجره اتاقش بازه و صدا دیفکر کردن شا اولش

  یکه پنجره  نهیبیو م رهیم الیپشت و یرفته از سر کنجکاو رونیب نیاز ماش یز یبرداشتن چ یبرا

 قفل شده ...  ریاتاق با زنج اون

 راز  اون اتاقو کشف بکنه و  دیبا گهیاز پسرا م یکی نکهیشب بچه ها از ترس خوابشون نبرده تا ا اون

  شهیازش نم یو خبر  گذرهیساعت که از رفتنش م کی... بعد از  رهی... پسره تنها م هیکه توش چ نهیبب

در اتاق  ننیبیم رسنیم یشده ... وقت یچ ننیو بب نییکه با هم برن طبقه پا رنیگیم میها تصم بچه
  مهین

که دوستشون گوشه اتاق  ننیبیو م شنیارد اتاق م... با ترس و ستیاز پسره ن یخبر  چیو ه بازه
 افتاده 

  نیتر عیشده ... اون به فج خیم واریو دستاشم به د زهیریم رونیکه از چشما و دهنش خون ب یدرحال
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 ممکن کشته شده بوده ...  روش

 شده ...  بیغ گهیکه دختر د گهیم هیاز دخترا به بق یکیکه  رونیبرن ب خوانیم

 نیاخر یکه در اتاق رو شنیبودن دارن از اتاق خارج م دهیمونده که تا حد مرگ ترس یسه نفر باق اون

 ... لرزونهیرو م الیداد بلند پسر کل و یو بعد صدا شهیبه شدت بسته م نفر

 نفر موندن ؟ چند

 

 : دونفر ؟ دیگویم لرزدیکه به وضوح م ییبا صدا انیدا

  ییالیو یدختر تو هیپسر و  هی! معلومه حواست جمعه ... خب  نی: آفر دیگویو م زندیم یبشکن کارن

 و فرار رونیاز خونه برن ب خواستنیبکنن ؟ م توننیم کاریچ ادیطلسم و مرگ م یاز هرگوشش بو که

که قلبش از ترس از حرکت  کردهیهر لحظه حس م گفتی... دوستم م شدهیدر باز نم یول کنن
  ستهیمیوا

 ...  رهیبم ینطور یداده نشده که ا بهش نمیانگار شانس ا یول

 ... سر اون دونفر  یی: چه بال دیگویبا ترس م یسال اخر  یاز دختر ها یکی،  یکه جن کندیم مکث

 ؟  اومد

  شترهیب جانشیه ینجور یبعد ... ا یداستان بمونه برا هیاندازد : بق یم یبه جن ینگاه ترسناک کارن

 ...  شودیغرغر پسر ها بلند م یصدا

 ... رودیم نشیبه طرف ماش یحوصلگ یو با ب کشدیم یا ازهیکه کنار کارن نشسته خم انیرا

 ؟ چسبهیم یداستان ترسناک چ هیبعد  نی: اگه گفت دیگویبلند م کارن

 ؟ یمامان یکردن چنتا دختر ترسو تی: اذ زندیم یطانیلبخند ش دیوید
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خجالت بکش . منظورم  کلتیاندازد : از ه یم دیویبه د یا دانهینگاه نا ام کندیم ینچ نچ کارن
  یبستن

  میریبگ یبستن می. پاشو بر بود

 ... فتدیشده با خنده به دنبالش راه م یمینصفه روز بدجور با کارن صم نیکه انگار در ا دیوید

 ترسناک متنفر است  یکه از داستانها دانمیاست ...  م ریکه انگار با خودش درگ کنمینگاه م انیدا به

 محال است که امشب  میکه ما در ان اقامت دار ییداستان و جا یالیو تیبا توجه به تشابه وضع و

 ببرد ...  خوابش

باعث شد  ایکتوریو یماجرا یول شدمیم جانزدهیو ه دمیترسیترسناک م یاز داستانها یهم زمان من
 که 

  کنمیم یداستانها زندگ نیقابل باور تر ریو غ نیاز ترسناکتر یکیخودم در  نکهیبا فکر به ا من

 من داشت  یدر زندگ ایکتوریبود که و یتیتنها مز نیا دیرا کنار بگذارم ... شا میترسها

 برگردند ...  دیویتا کارن و د کشدیساعت طول م مین

 ها را پخش کند ... یتا کارن بستن نندینشیها دوباره دور هم م بچه

 . .. نمیبنش انیکنار را شومیو مجبور م ستیجان

 که  کندینگاهش م یسوال انی... را ردیگیرا به سمتش م یبزرگ یکاپ بستن رسدیکه م انیبه را کارن

 ... میدونفره بردار ویکینیا میتموم شده بود مجبور شد کشیکوچ یای: بستن دیگویم کارن

 : خب ؟ انیرا

  اینکن یبچه خوب با دوستت بخور ... تک خور  هیومثه  ریبگ نویا گهی: خب نداره د کارن

  ندینشیم شیسر جا یطانیوبا لبخند ش گذاردیرا در دستش م ظرف

 با تو دی:  من با دیگویدرهم شده م یو با چهره  کندیبه من که مثل خودش شکه شده ام نگاه م انیرا
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 ظرف بخورم ؟ محاله  هی یتو

 تو رو  یکار ؟ عمرًا دهن نیاز ا ادیخوشم م یلیمن خ ی: فکر کرد میگویو م کنمینازک م یچشم پشت

  بخورم

 تو رو بخورم . اوق  ی: فک کن من دهن انیرا

 : دل به دل راه داره  من

  میا دهیمورد با هم هم عق نی: خوبه که تو ا انیرا

  رمیگیرا از دستش م یقاشقش را در آن فرو ببرد که ظرف بستن خواهدیو م کندیرا باز م یبستن در

  یسخت در اشتباه یبخور  ییخودت تنها نویا رمذایم یکنی: اگه فکر م من

  یواسه تو باشه سخت در اشتباه نیکه قراره ا ی: اگه تو ام فکر کرد قاپدیظرف را از دستم م انیرا

  کندیکه دورش م برمیرا به طرف ظرف م دستم

  یپس بد مویبا زبون خوش بستن کنمیم هی: بهت توص میگویم دواریتهد

  فهیمن قلبم ضع ینجور ی: نگو ا دیگویم یو با لحن مسخره ا گذاردیقلبش م یرا رو دستش

  بردیو پشتش م دهدیم گرشیکه ان را به دست د برمیرا به طرف ظرف م دستم

 بردیطرف و ان طرف م نیخوشش امده با خنده ظرف را ا یباز  نیو او که انگار از ا کنمیتالش م من

 ...  کندیکرده و بعد از خوردنش ان را دوباره در ظرف فرو م یقاشقش را پر از بستن تیدر نها و

 ...  خنددیکه بلند م  کشمیم یپر حرص غیج

 ...  دیا یدر نم کشانیشده اند و ج رهیها همه به ما خ بچه

 و دیآ یشده به گردش در م رهیبهم خ یا روزمندانهیکه با نگاه پ انیصورت را یرو میها چشم

 مالمیم انیرا به صورت را اتشیو محتو کنمیفرو م یدستم را در کاپ بستن  رمنتظرهیحرکت غ کی در



 یکاغذ یشاهزادها

348 
 

 ... 

  یصورتم و خال یرو یکه با فرود امدن کاپ بستن زنمیم یشخندین انیگرد شده را یبه چشمها رهیخ

 ...  شودیمحو م اتشیتمام محتو شدن

  شودیم انینما انیرا ثیخب ی افهیافتد و ق یم نیزم یو رو خوردیصورتم سر م یاز رو کاپ

 : آشششششغغغغاااالللل  زنمیو دادم کنمیرا با خشم بازو بسته م میها چشم

و به  ستدیا یم میرسیآب که م کی... به نزد گذاردیکه با خنده پا به فرار م کنمیسمتش حمله م به
 طرفم 

 فرار کردنم به  لی... بدون فکر به دل دودیبه سمتم م کهویکه  کنمی... مشکوک نگاهش م گرددیبرم

 ...  کشمیم یبنفش غیهوا ج یکه با حس معلق شدنم رو دومیمخالف م سمت

 و زنمی... دست و پا م رودیدو دستش بلند کرده با سرعت به سمت آب م یهمانطور که مرا رو انیرا

  دهدیو اجازه فرار نم فشاردیمرا به خودش م یازاد کنم ول شیخودم را از حصار دستها کنمیم یسع

  کنمیم هیو در دلم به حال خودم گر شنومیبچه ها را م غیدست و ج یصدا

 ...  ترسمیم شتریبا جلوتر رفتنش  ب یول کندیبه اب ولم م دنیبا رس کنمیم فکر

 و سفت گردنش را  بندمیرا م میبا من بکند چشم ها خواهدیکه م یبا حدس کار  ستادنشیمحض ا به

  چسبمیم

 بشنوم ...  یبه خوب توانمیو سوت بچه ها را م قیتشو یصدا

 و بعد حس  نمیبیرا م طنتشیپر ش یو چشمها کنمیچشمم را باز م یال نمیبینم انیاز را یحرکت یوقت

 اب .... یادیوسقوط در حجم ز شیشدن دستها باز

 ه را خارج ام شد ینیرا که وارد دهان و ب یاب کنمیم یو سرفه کنان سع اورمیم رونیرا از اب ب سرم
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 که دستش را به سمتم دراز کرده ... نمیبیرا م انیو را کشمیم میبه چشمها ی... دست کنم

و بعد دستش را با  کنمینگاهش م تی... با مظلوم  رمیگیبه ذهنم دستش را م یثیفکر خب دنیرس با
 تمام 

 که با شدت به داخل اب پرت شود ... شومیو باعث م کشمیم قدرت

 خنده و دست زدن بچه ها کل ساحل را برداشته ...  یصدا

  سیخ می... سرتا پا پاشدیاب به صورتم م یاورد و مشت یم رونیبه سرعت سرش را از اب ب انیرا

و به  پاشمیو به صورتش م کنمیتر شوم ... مشتم را پر اب م سیخ نیاز ا ستیمهم ن میو برا است
  نیا

 .... شوندیو همه وارد اب م شودیمبچه ها زده  یاستارت اب باز  بیترت

 

 ........................................................ 

 

بهت زده استاد ها را  افهیق چوقتی... ه میشو سیبدوقتمان باعث شد که همه سرتا پا خ یباز  اب
  یوقت

 ... نهار را که به لطف برمینم ادیاز  دندید میبود دهیموش اب کش یدسته ا هیکه شب یرا در حال ما

 ... میشام در جنگل اردو بزن یو قرار شد که برا میخورد الیاتفاق  در و نیا

 بخورو لباس نوی: ا ردیگیرا به سمتم م یقرص انی... دا دهمیجا م فمیرا در ک لمیو موبا زنمیم یا عطسه

 گرم بپوش  

  کنمیو تشکر م رمیگیرا از دستش م قرص

 ...  میدور شو ادیاردو زدن ز یبرا ستین ازین نیوسط جنگل است و بنا برا ییجا الیو



 یکاغذ یشاهزادها

350 
 

 ... میکه ما راحت باش گذارندیو م کنندیها چادرشان را جدا از ما برپا م استاد

 ...  میتا گرم شو مینینشیو همه دورش م کنندیاز پسر ها اتش روشن م دوتا

 که مونده  یکیها ... من  دیساخت یعجب صحنه ا ی: ول دیگویو م کندیم انیبه من و را ینگاه دیوید

 کنم  هیگر ایبخندم  بودم

 دارن با هم  یخون یدوتا عجوبه ان به خدا ... انگار دشمن نی: ا دیگویبا خنده م یآنتون

 ؟ نیواسه بحث ندار ی: شما موضوع بهتر  انیرا

 : نه به جون تو  یآنتون

  یکن فیداستانتو تعر هی: قرار بود بق دیگویو م کندیامده رو به کارن م ادشی یز یانگار چ یجن

 بخندم ...  زیکه ر شودیباعث م انیدا یعزادار و پر از زار  ی افهیق

 ؟ میسر داستان ... کجا بود می: خب بر زندیرا به هم م شیدستها کارن

 از خونه  ستنتونیمونده بودن و نم یباق گهی: دو نفر د دیگویکه انگار بدجور جذب ماجرا شده م الکسا

 بشن  خارج

  کردیم فیداستانو تعر ی: دوستم وقت گذاردیم شیزانو یو رو کندیرا در هم قفل م شیانگشتها کارن

 چشماش  یاون شب از جلو یصحنه ها چوقتیه گفتی... م ختیریپر از ترس بود و اشک م چهرش

 پشت سر گذاشتن ...  وی... اون شب دختر و پسر داستان لحظات سخت رهینم کنار

  یصدا هیکه افتاده کنار هم گذروندن و بعد از اون با  ییفکر اتفاقا یساعت بدون حرف زدن و تو مین

 تا  یز یچ نکهیکردن با فکر کردن به ا یبه هم نگاه کردن و سع دهیزمزمه از طبقه باال ترس بیعج

 صبح  دنیزود تر از فرا رس یلیکه خ دونستنی.... اونا نم ینمونده خودشونو اروم کنن ول صبح

  شهیو بعد صدا انگار بلند و بلند تر م کنهیم دایزمزمه ها ادامه پ یمتوال قهیتمومه ... چند دق کارشون
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 ... ننشیبیاونا م شهیکه از راهرو خارج م ی... ووقت شدهیم کتری... انگار اون داشته بهشون نزد

  ریکه رد طناب و  زنج ییبوده و دورش پر از خون و دستها یدختر که کاسه چشمش خال هی شبح

 در حال خفه   یز یکه انگار چ یبعد دختره طور  یو لحظه ا شهیم بیکرده ... شبح غ شونینقاش

  دهیکه با خشونت از جا در اومدن و ازشون خون پاش ییو بعد چشما زدهیباشه دست و پا م  کردنش

 و  شهیظاهر م الیدر و ی... شبح رو به رو کنهیسقوط م نیزم ی... جسد دختر رو تیو در نها رونیب

 ...  شهیباز م الیو در و شهیم بی" ... شبح غ یبگ هیبق یبرا دی" تو با کنهیم زمزمه

 یروستا درباره  ی... چند روز بعد از اهال کنهینداشتن از اونجا فرار م یجون گهیکه د ییبا پاها دوستم

 که اون  گهیبهش م کردهیم یزندگ الیو کیکه نزد یرزنی... پ کنهیپرس و جو م الیاون و داستان

  رحمشیبه دست شوهر ب شیکه سالها پ یشدست ... توسط روح دختر  ریوقته که تسخ یلیخ  خونه

 بسته شده ، چشماش از جا در اورده شده بوده  و اونقدر شکنجه شده تا  ریاتاق ته راهرو به زنج یتو

 با  نهیبب تونستهیروح دختره که نم ذاشتهیم الیاون و یکه پاشو تو یز اون به بعد هرکس... ا رهیبم

 ...  رهیتا ازش انتقام بگ کشتتشیاورده و م یتصور که اون شوهرشه چشماشو در م نیا

 زد و  بشیکرد غ فیتعر گهیمن و چند نفر د یخودشو دوستاشو برا یماجرا نکهیبعد از ا دوستم

 چه  یبرده ... کس نیروح اون دختر اونو هم از ب دی... شا ستیازش ن یخبر  چیدوساله که ه االن

 ...  دونهیم

 : خب .... زندیرا به هم م شیاندازد و دست ها یهمه مان م یبه چهره ها ینگاه

 که  کنندینثارش م یو فحش پرندیکارش از جا م نیکه بدجور در عمق داستان فرو رفته اند با ا همه

 تموم شد  گهی: خب د دیگویو م خنددیم

 ...  میبساط شامو اماده کن می: بر کندیو بلندشان م ردیگیو کارن را م دیویدست د یآنتون
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 جوجه ها با توئه  دنیکش خی: پاشو س دهدیو تکانش م ردیگیرا م انیرا یبازو دیوید

 : من ؟! دیگویو م کندینگاه م دیویکج و کوله به د ی افهیبا ق انیرا

جا  هیمثه پادشاها  یبسه هرچ می: نه پس عمه بزرگم ... پاشو بر زندیم یلبخند پرتمسخر  دیوید
 ینشست

طرز راه  ی... حت کنمی... از پشت نگاهش م رودیم دیویو به دنبال د شودیبلند م شیاز جا انیرا
 رفتنش

ام ... همه  دهیاست که تا به حال د ییادم ها نیتر بیاز عج یکیپسر  نیمثل مدلهاست ... ا هم
  زیچ

 همه  ادشی، هوش باال و شهرت ز رینقصش ، ثروت چشمگ یکننده اش ، اندام ب رهیخ ییبای... ز دارد

 ...  رسدیتنها به نظر م یبیکه به طرز عج یادم خاص یاست و او را خاص کرده ول زیبرانگ نیتحس

ام که به ناز و  دهیند یو حت ستیکدامشان ن چیدخترها با ه نیب تیهمه محبوب نیکه با ا یپسر 
 عشوه 

 شدن بدهد ...  یمیصم یبه آنها رو ایتوجه کند  هاشان

 کس را جز خودشان ادم حساب   چیکه ه ستیافاده ا یکه از ان پولدار ها کردمیاول فکر م یها روز

  بشانیخوب و ظاهر دلفر تیوقعکه به خاطر م ستییاز ان دسته پسرها کردمی... تصور م کنندینم

 او تمام معادالتم را به هم زد و یکرد ... ول شانیدایتنها پ شودیوقت نم چیدخترند و ه کیروز با  هر

 جز کارن دوست  یکه با کس دمی... فهم دیتمام تصوراتم کش یرو یمدت کوتاه خط قرمز  نیا در

  یکه رفتارها دانمیم گری... االن د کندیم ینامعلوم از هم جنسان من  به شدت دور  یلیو به دال ستین

 را  نیمدت ا نیا یتو یرا بفهمم ... ول لشیدل یروز  دی... شا ستیغرور ن یاز رو گرانیبا د سردش

 تنهاست ...  یلیخ دهدیکه نشان م یز یام که برخالف چ دهیوضوح د به



 یکاغذ یشاهزادها

353 
 

 و با  کشمیاز درد م یسیه رودیفرو م میدر بازو کیریستیه یکه با حالت انیدا زیت یحس ناخون ها با

شده  رهیاتش خ یکه به شعله ها نمیبیاش را م دهیترس یچشمها یوقت یول کنمیبه او نگاه م اخم
  یپوف

 جدا کنم  میرا از بازو شیچنگالها کنمیم یسع شی... به جا شومیو از کتک زدنش منصرف م کشمیم

 بزند ....  رونیاز ان طرف دستم ب شیاز ناخون ها نکهیاز ا قبل

........................................ 

 

  شودیو خنده بچه ها خورده م یشوخ انیدر م شام

 و رو به  شومیبلند م می... از جا کنندیبسته شدن التماس م یبازم برا مهین یشده ام و چشمها خسته

 ؟ نیای... شما نم الیو گردمی: من برم میگویم هیبق

 ؟  یزود نی: به هم دیوید

  کهی کیخسته ام ... ساعتم نزد یلی: خ زنمیم یکمرنگ لبخند

 ؟ میایباهات ب مونیکی یخوای... م ی: هرجور راحت دیگویم یو با لبخند مهربان دهدیتکان م سر

هم االن  انایو الکس و د انی... را ستین یاز ی: نه ... ن میگویو م دهمینه تکان م یرا به معن دستم
 رفتن 

  امیمن باهات م یخوای؟ م یبرگرد ییتنها یتونیم ی: مطمئن کارن

 ری... شب به خ دی: نه ... شما راحت باش من

   دیگویم یمردد باشه ا کارن

 ؟ یمونی: م میگویو م کنمیم انیبه دا ینگاه

  مونمیم گهید کمی: آره ...  انیدا
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 ...  دارمیقدم برم الیو به طرف و دهمیتکان م سر

 گذرمیبلند م یدرختها انیاندازم ...از م یم رمیو نورش را در مس کنمیوشن مرا ر لمیقوه موبا چراق

  میکه اردو زد یی... جا رسدیکه جنگل درشب چقدر متفاوت و ترسناک به نظر م کنمیفکر م نیو به ا 

 ؟  رسدیتر به نظر م یاالن طوالن ریمس نیچرا ا یفاصله داشت ول الیمتر با و یتا س ستیب حدودا

 نیدختر داستان به ا یطیشرا نیام در چن دهیکه تا االن د یترسناک یوودیهال یها لمیتوجه به ف با
  جهینت

 فکر نکنم  یز یچ نیبه چن ندهیا قهیتا چند دق کنمیم یمن سع یکه گم شده ول رسدیم

 ....  کشمیم یقیاه عم دنشید یبا خال یول کنمیاورم و انتنش را چک م یم نییرا پا لمیموبا

 هم  هیرا شب رمیکه بدجور تمام نقاط مس ییدرخت ها نیو نگاهم را در ب دهمیدهانم را قورت م اب

 ...  چرخانمیاند م کرده

 که  دارم از مقصدم دور و  کنمیحس م ییاشنا زیچ چیکردن ه دایپ یبه جا یول گذردیم قهیدق پنج

 ... رومیدر دل جنگل فرو م شتریو ب شومیتر م دور

 ... دهمیبه راه رفتن ادامه م دانهیو من نا ام شودیترس و وحشت ذره ذره در وجودم پخش م حس

تند و نامنظم قلبم  یتپش ها ی... صدا شوندیخارج م میلبها نیوقفه از ب یکوتاهم تند و ب یها نفس
  انیم

  رسدیسرم النه کرده به گوش م یکه انگار درست باال یو جغد واناتیح فیضع یباد و صدا یهوهو

.... 

  ی... زبانم را رو رمیگیم شرتمییسو نیو عرق سردش را با است برمیام م یشانیرا به طرف پ دستم

  دیام یخط کوچک که کورسو کیاز  غیدر یول کنمیرا چک م یو دوباره آنتن گوش کشمیم میلبها

 در دلم روشن کند  را
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  غیج دهیکه به کفشم چسب یموش دنی... با د رمیگینور را به سمت آن م میپا یرو یز یاحساس چ با

 اندازم و با  یکفشم م ی... نور را دوباره رو کوبمیم نیوقفه به زم یرا ب میو پاها کشمیم یبلند

 که خود را در ان قرار داده ام به  یتیکه با فکر به وضع کشمیم یقینفس عم یموجود موز  دنیند

 ...  ودشیم لیهق تبد هق

 سست  می... با حس دور شدن صدا پاها شودیم دیام تشد هیو گر شنومیرا م یراه رفتن جانور  یصدا

 افتم ...  یم میزانوها یو رو شودیم

 و زمزمه  کنمیبه اطراف م ی... نگاه کنمیرا پاک م میو اشکها شومیبلند م می... از جا گذردیم قهیدق ده

 "  رمیبم ینجور یا دی" نه ... من نبا کنمیم

اوضاع وحشتناک کم است  نیکردنم از ا دایکه امکان نجات پ دانمیخودم هم م یول میگویم قاطعانه
... 

  تواندیم یجنگل چه جانوران نیکه ا دانمینم ی... حت انهیاورم  یتا صبح دوام م دانمیکم ... نم یلیخ

 ... کاش  دیایهمراهم ب گذاشتمیو م کردمیباشد ... کاش به حرف کارن گوش م داشته

  ریو ز بندمیرا م می... چشمها کنمیرا لمس م ینقره ا فیظر بیو صل برمیرا به سمت دستم  م دستم

 ! خودت کمکم کن ! حیمس ای:  میگویم لب

 به  می....  با بازکردن چشمها زنمیدستبند م بیصل یرو یو بوسه ا برمیرا باال م دستم

 ...  دهمیادامه م رمیمس

 ... رمیمیشک تا صبح از ترس م ینشود ب یکه اگرمعجزه ا دانمیگذشته ... فقط مچقدر  دانمینم

 که به سراغم خواهد  یبا ماساژ دادن آرامش کنم و از درد کنمیم یوسع گذارمیقلبم م یرا رو دستم

 کنمیحس م یز یچ یپا ریخشک ز یخرد شدن برگ ها فیضع یصدا دنیبا شن یبکاهم ول آمد
 نفسم 
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 ...  شودیام خشک م نهیس یو دستم رو دیا ینم باال

  گردمیو با ترس به عقب برم دهمیفرو م ی... آب دهان تلخم را به سخت دیا یاز پشت سرم م صدا

  توانمیو من م رودیبعد نور کنار م ی... لحظه ا زندیچشمم را م یز ینور چ گرمیکه برم نی... هم

 که به  یاز احساسات می... *"و چشمها نمیام را بب یناج ی چهره

  کبارهیکه به  ییرویکه با ن داردیبه سمتم برم ی... قدم شوندیبه قلبم هجوم اورده اند پر م کبارهی

و سرم را در  رمیگی، محکم در آغوشش م اریاخت یو ب دومیبه سمتش م دهیرا جان بخش میپاها
 گردنش 

 حرف به دورم  یاورد و ب یاال مرا ب شیدست ها شنودی... هق هق دلخراشم را که م کنمیم فرو

کارش فکر  نیبودن ا بیکه به عج زنندی... آنقدر احساسات مختلف در سرم پرسه م کندیم حلقه
  کنمینم

 و محکم  کنمیم هی... بلند تر گر کشدیم میموها یآورد و نوازش وارانه رو یدستش را باال م کی... 

 ...  فشارمشیبه خودم م تر

 ... آروم باش ... تموم شد  شی: ه کندیدر گوشم زمزمه م یمیلحن مال با

  یحس کنم ... از رو یعطر سرد و تلخش را به خوب توانمیام درست کنار گردنش است و م ینیب

 ... دهدیم یخوب ی... چه بو کشمینفس م قیعم زهیغر

 ...  رمیگیه مو با خجالت از او فاصل کنمیرا از دور گردنش باز م میدستها شومیکه ارام م یکم

  خنددیکه نرم م کشمیام را باال م ینیو ب کنمیرا با پشت دست پاک م میها اشک

 ؟  نییپا ی: چرا سرتو انداخت انیرا

 اورد ... نگاهم در  یاورد و با انگشتش چانه ام را باال م یدستش را جلو م ندیبیرا که م سکوتم

 ...  شودیخوش حالتش قفل م یها چشم
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 ؟ الیو یبرگرد یراه افتاد یی؟  چرا تنها ییسر به هوا نقدری: چرا ا دیگویو م داردیرا برم دستش

 گم بشم  کردمی: راه کوتاه بود و فکر نم دهمیگرفته شده جواب م هیکه به خاطر گر یفیضع یصدا با

 عالف خودم کنم  ویکس خواستمی... من نم

 دنیفهم ینگرانت شدن خانوم ؟ وقت بچه ها چقدر یدونی: م ندینشیم شیابروها نیب یکمرنگ اخم
 هنوز 

 ... کردنیداشتن از استرس سکته م الیو یبرنگشت

 دردسر  ی... همتونو انداختم تو خوامی: معذرت م میگویام م یفکر  یاز ب شرمزده

  یبگ هیبه بق نویا دی: با دیگویو م ردیگیرا م دستم

  هیکاف یکه خودت سالم نی: هم کندیاضافه م دیو با ترد کشدیم یقیعم نفس

 را  شیرو عیاما سر کنمیاورم و به صورتش نگاه م یام سرم را باال م دهیکه شن یبهت از جمله ا با

 ...  میکن دایراهو پ میتا هوا روشن شه و بتون میصبر کن دی: با دیگویو م گرداندیبرم

 افتم ...  یو به دنبالش راه م دهمیحرف سر تکان م یب

 ... میکنیو توقف م میرسیبه حلقه از درختها م گذردیکه م یکم

  تیبدون فندک و کبر یآتش روشن کند ول کندیم یو سع کندیچوب از اطراف جمع م یکم انیرا

 ... ستین ریپذ امکان

 ...  ندینشیبا فاصله کم م میو روبه رو کندیفوت م رونیرا با حرص به ب نفسش

 ...  میسرمان بکش یرا رو شرتمانییکه هر دو کاله سو شودیو باعث م وزدیم یسرد باد

     بشیدر ج تیچون ان را با عصبان شودیو انگار با نبود انتن مواجه م کندیرا چک م لشیموبا انیرا

 باهم حرف  یخوای... خب ... م یخوای: م میگویو م کنمیکالفه اش م یبه چهره  ی... نگاه کندیم فرو
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 تا وقت بگذره ؟ میبزن

 : بپرس  دیآ یصورتم به حرکت در م یرو اهشنگ

 ؟ وی: چ میگویم متعجب

 سرته  یکه تو یز یاندازد : همون چ یرا باال م شیابروها

 " زهی" لعنت ! چقدر ت میگویدلم م در

 ؟ مگه  یکن دایتا منو پ یگذاشت یخطرناک یجا نیهمچ یپا تو ویوقت شب خطر کرد نی:  چرا ا من

 ؟ یستی... مگه ازم متنفر ن

 من ازت متنفرم ؟  یکنی: چرا فکر م کندیم یسرد ی خنده

  ادیوجه از من خوشت نم چیکه به ه دهینشون م نوی_ گذشته ا

 ... سوال بعد ؟ ستمیازت متنفر ن یول امیکنار ن بتیغر بیعج یبا اخالقا دی_ شا

 ؟  ادی_ پس ازم بدت م

 ؟ یخوایم قتوی: حق خنددیم

 _ آره 

 : نه  دیگویو م زندیگره مرا در هم  شیانگشتها

 ؟ دهیکه خالفشو نشون م یکنیباهام رفتار م یجور  هی_ پس چرا 

 ؟ یکه انتظار برخورد خوب داشت یبا من خوب رفتار کرد یلی_ االن خودت خ

 ...  می... بگذر ی_ نه ول

 نه ؟ یاز کارن ندار  ریبه غ ی: دوست میگویو م کنمیمکث م یکم

 ؟ یپرسی: نه ... چرا م دهدیو جواب م کشدیم یقیعم نفس
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 _ چرا ؟ 

 ؟ هی_ منظورت از " چرا " چ

 ؟  یاز اون ندار  ریغ یدوست چی_ چرا ه

 بکنم  میشخص یوارد زندگ ویکس خوادی_ چون دلم نم

  یاش نکنم و فرصتم را برا یتا عصبان رمیبگ یبعد ی" چرا " ها یخودم را برا یجلو کنمیم یسع

 از دست ندهم  میکردن جواب سوالها دایپ

 که  ی؟ با ادم یبا کارن دوست شد ی: چطور  میگویو م کنمیفرو م میبهایدر ج شتریرا ب میدستها

 ؟ ستیتو ن هیشب یذره ا اتشیروح

 که اومدم فرانسه باهاش آشنا شدم و اون  یفراتر از دوسته ... از زمان یز یچ هیمن  ی_ کارن برا

 جا موندن برام آسونتر شه  نیده ابوده که باعث ش یلیدال نیاز مهم تر یکی

 ؟ ی_ دو رگه ا

 ... خودت چطور ؟ هیرانیو پدرم ا ییکای_ آره ... مادرم آمر

  هیرانیبود و مادرم ا ی_ منم دو رگه ام ... پدرم فرانسو

 ؟ نکنه ... یپدرت از فعل گذشته استفاده کرد ی_ چرا برا

 :  پدرم فوت شده  دهمیرا ادامه م حرفش

 _ اوه ... متاسفم 

 : حاال من سوال بپرسم ؟ دیگویم انیو بعد را شودیسکوت م نمانیب یلحظه ا چند

 : بپرس  خندمیم
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انتخاب  نیباعث ا تیزندگ طیشرا گهید یایلیمثه خ ای یانتخاب کرد ی_ رشتتو چون دوست داشت
 شده ؟

 ؟ هیهمون اداره کردن کسب وکار خانوادگ یزندگ طی_ منظورت از شرا

 گفت  شهیآره . م _

 گفت هردوش ... چطور مگه ؟ شهی: م میگویو م کنمیفکر م یکم

  دمیپرس ینطور ی... هم یچیاندازد : ه یباال م یا شانه

 ؟ کدومش ؟ ی_ خودت چ

 ؟! ی: دوم دیگویو بعد از رها کردنش م کشدیم شیدندانها نیرا ب لبش

 ؟! ی_ پس مجبور شد

 _ قرار بود من سوال بپرسم 

 ؟ یکنیعوض م یعیضا نیبگو .چرا بحثو به ا یجواب ند یخوایاندازم : م یبهش م یکج نگاه

 ؟ یخواهر دار  ای: برادر  دیگویخنده م با

 :  نه ... تک بچه ام ... تو چطور ؟ کشمیم یآه

 برادر دارم  هی_ 

 _ خوش به حالت 

 با تو ندارم  یادی: فرق ز زندیم یتکخند

 ؟ هی: منظورت چ کنمیرا به دورشان حلقه م میو دستها کنمیرا در شکمم جمع م میها زانو

  دمشیکه اصال ند شهیم ی... االنم چندسال نمیبیکم م یلیخ اموی_ من ل

 : چرا ؟ رابطتون باهم بده ؟ میگویم متعجب
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  تشویریمد ی... من اومدم فرانسه و اونم دکترا میخودمون شد یزندگ ری_ نه ... خب هرکدوممون درگ

  کنهیوارد گرفت و االنم داره ازدواج  مهار یتو 

 ؟ ی_ تو چند ساله که فرانسه ا

 _ هفت سال 

بهشون سر  ادیخانوادت تنگ شده ... ز یبرا یلی: هفت سال ؟ حتمًا دلت خ پرندیباال م میابروها
  یزنیم

 ؟

  فهممی: م میگویکه م دهدینم یجواب

 : منم با خانوادم مشکل دارم  دهمیم حیتوض نمیبیو پر از سوالش را که م جیگ نگاه

 ؟ یبپرسم چه مشکل تونمی_ م

 ؟ یروز برات گفتم ... مال تو چ هی دی... شا هی: داستانش طوالن میگویو م زنمیم یتصنع لبخند

  نمیبب شیا شهیغم را در چشمان ش یهاله  یکیدر همان تار توانمیو من م کشدیم یآه

 ...  لماستیف هیچقدر شب میکه زندگ کنمیوقتا فکر م ی. گاه.. یا شهی... وکل هی_  داستان منم طوالن

 ؟ یبرام بگ تویا شهیروز داستان کل هی یدی: قول م میگویم شیبه چشمها رهیخ

 من وجود نداره  یزندگ یتو یجالب زی؟ چ شیبشنو یخوای: چرا م زندیم یتلخ لبخند

 ؟ یدی_ قول م

 ... تنها سرش را تکان شودیم یو نه عصبان کندی،نه اخم م کندی،نه مسخره ام م زندیپوزخند م نه

 ؟ یگی؟ داستانتو برام م ی: توچ دیگویو م دهدیم

 ترو داغون تره  یا شهیداستان من از مال توهم کل بندمی_ شرط م
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 ...  ستی: برام مهم ن دیگویو م خنددیم دهدیبغض م یبو بیکه عج ییصدا با

 : باشه  کنمیم نییرا باال و پا سرم

 به خود گرفته ...  تیمیرنگ صم یبیبه طرز عج نمانیب یفضا

 مینیهم بش یکه قراره ما دوتا روبه رو گفتیصبح بهم م یکی: اگه  میگویو م کنمیرا تر م میزبانم لبها با

 ... رمیکه بم دمیخندیاونقدر بهش م میباهم حرف بزن مونیزندگ یدرباره  و

  نمونیجمله کاملو بدون دعوا و متلک ب هیکه تا به حال  یکه قراره به کس گفتیبه من م یکی_ اگه 

 ... زدمیخودمو دار م کنمیم فیبراش تعر مویو بدل نشده قول بدم که داستان زندگ رد

 بودن ؟ دهیشام گرد صداقت پاش یتو ای هییجنگل جادو نی: ا زنمیم یخند تک

 که بلرزم و در خودم جمع شوم ...  شودیو باعث م وزدیم یاندازد ... باد سرد یباال م یخنده شانه ا با

 : حالت خوبه ؟  دیگویم یبا نگران انیرا

  پی... ز ندینشیو کنارم م شودیبلند م شیاز جا انی... را لرزدیسحرگاه م یام از سرما چانه

 را تن من  شرتیی... سوکشدیو مرا به سمت خودش م کندیرا باز م شرتشییسو

 زده ...  خیو  لرزدیجان مخالفت ندارم ... بدنم به شدت م یمانعش شوم ول خواهمی... م کندیم

 ... به درخت رمیگیو در اغوشش م چسبمیبه تن دارد ... سفت به او م یدیتنها بافت نازک سف انیرا

 ...  چمیپیرا دور کمرش م میو دستها کنمیشانه اش جابه جا م ی... سرم را رو زندیم هیسرش تک پشت

 و در آغوشش به خواب  شودیگرم م می... چشمها شودیتنم کاسته م یزش بدنم کم و از سرماکم لر کم

 ...  رومیم

 

 ....................................... 
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  شنومیرا م انیرا یعالم خواب صدا در

 پاشو هوا روشن شده  الری... آ الری_ آ

 است  انیرا یشانه  ی... سرم هنوز رو دهمیبه بدن خشک شده ام م یوتکان کنمیرا باز م میپلکها یال

 تکان نخورده ...  شیاو از جا و

 یکه چطور به سخت کنمینگاه م انیبه را ی... با شرمندگ نمینشیم میو سر جا کنمیرا بلند م سرم
 دستش 

و  کندیم ... مطمئنم که کل بدنش تا چند وقت درد ندینشیم شیو در جا کندیستون بدنش م را
 عذابش 

 ...  دهدیم

 : ممنون ...  میگویم ستادنمانیبلند شود ... به محض ا شیکه از جا کنمیو کمک م رمیگیرا م دستش

  زیهمه چ یبرا

  یوتراپیزیچند جلسه ف نی؟ ا یتشکر خشک و خال هی:  فقط  دیگویو م کندیبه شانه اش م یا اشاره

 داشته باشه  یکاربرد گهیاستخونامم د هیبق دونمیم دیداره  و بع الزم

  کنمی. جبران م خوامی: معذرت م میگویم خجالتزده

 فکر یجبران کن یخوایم یچطور  نکهیا یبعد درباره  رونیب میبر نجایاز ا ای: فعال ب زندیم یکج لبخند

  میکنیم

 

 ....................................................................................... 
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 است تا راهمان را  ریمس یسخت مشغول بررس انی... را میزنیدرختها قدم م نیساعت تمام ب کی

 المت قرمز ع کیرا با ماژ ریمس ی... برعکس من ، او از فکرش استفاده کرده و درخت ها مینکن گم

 ... میکن دایراه را پ میکرده تا بتوان یگذار 

 ...  دیآ یام فکم دارد از جا درم دهیخش ازهیباز نگه داشته واز بس خم یرا به سخت میچشمها

 من تموم شده ... ساعت چنده ؟ ی: شارژ گوش میگویو م کنمیشانه ام جابه جا م یرا رو فمیک

 اگه اشتباه نکنم  میرسیم میدار گهی... د شی: ش کندیرا چک م لشیموبا انیرا

 

 اند  دهییاز هم رو یکم اریبس یدرخت که با فاصله  یدسته ا نیکه با گذشتن از ب گذردیم قهیدق ده

 ... شوندیم انینما الیبلند و کرم رنگ و یها وارید

 کرده ام ...  دایانتها نجات پ یکه باالخره از آن جنگل بزرگ و ب شودینم باورم

 معجزه است که هنوز زنده کیبه قلبم وارد شد و  یعصب یاز استرس و فشارها یمیظحجم ع شبید

 هستم ...  انیرا ونیمعجزه را مد نیو ا ام

 ؟ یستادی:  چرا وا گرددیبه طرفم برم انیرا

و  زندیم یبیعج تمیشده اند ... قلبم با ر خیم نیانگار به زم میپاها یبردارم ول یقدم خواهمیم
  مینفسها

و  شودیم اهیس دمیو بعد د دوزمیم انینگران را یرا به مردمکها میو نامنظم شده ... چشمها کند
  یصدا

 دارم  ادیکه به  ستیزیچ نیآخر زندیم ادیکه اسمم را فر انیرا
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 آمده و  رونیدر ب ی... نور مهتاب از ال نمیبیرا م یباز  مهیدر ن میو روبه رو کنمیرا باز م میها چشم

 انداخته ...  هیمرمر سالن سا یسنگها یرو

 ی... آرام و ب زندیحرف م یبا کس یکه به ارام شنومیرا م ایکتوریو فیلط یو صدا شومیدر م کینزد

 ...  گردانمیو دوباره در را به حالت اولش برم شومیو وارد اتاق م کنمیباز م یدر را کم صدا

 خم شده ... نییتا کمر به پا و ستادهیپنجره اتاقش ا یکه روبه رو نمیبیرا م ایکتوریو

 مجنون  دیکه کنار درخت ب نمیبیو الکس را م شومی... خم م ستمیکنار او با توانمیبزرگ است و م پنجره

 و سرش را باال گرفته  ستادهیا وارید کنار

 دارن از هم جدامون  یچطور  ینیبی؟ م یفهمیم مهیهفته نامزد نی: آخر ا زدیریمدام اشک م ایکتوریو

 ؟ کننیم

  فتهیب یاتفاق نیهمچ ذارمینکن ... من نم هیگر زمی_ عز

 ؟ ها ؟  یکن کاریچ یخوای_ م

  رهیازدواج سربگ نی_ نگران نباش ... مگه من مرده باشم که ا

 خانواده کالن ؟  ای؟ پدرم  یفتیبا کدوم درب یخوای؟ م یدار  ی_ چه نقشه ا

  میفرار کن ای_ ب

 ؟ فرار ؟ زده به سرت ؟ ی: چ نالدیناباورانه م ایکتوریو

 و من  یشیتو تا ابد مال رابرت م مینکن یکار  گهی؟ اگه تا پنج روز د یسراغ دار  ی_ تو راه بهتر 

  نمتیبب تونمینم چوقتیه گهید

  کشهیهر دومونو م ارهیب رمونیپدرم ... اون ... اگه گ ی_ ول

 ... بزار  ستی: برام مهم ن دیگویم ایکتوریبه صورت و رهیو خ دیا یم رونیدرخت ب هیاز سا الکس
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 از دست ندادنت کردم و بعد خودمو خالص کنم  یاقل بدونم که تمام تالشمو برا ال

  هیوونگی... د نی_ الکس ... ا

  نمتیبیم نجایهم 12_ پنج شنبه شب ... ساعت 

  دهدیسر تکان م دیو بعد با ترد کندیمکث م یکم دختر

 

  شودیعوض م صحنه

 به  یاورده شده و با چوب لباس رونیکه جعبه ب یو به لباس دهیتخت اتاقش دراز کش یرو ایکتوریو

 شده ...  رهیاست خ زانیکمد او در

 ...  کنندیم سشانیو خ خورندیسر م شیوقفه بر گونه ها یب شیها اشک

 و  داردیرنگ را برم یمشک سی... روان نو ردیگیجا م رشیتحر زیو پشت م شودیبلند م شیجا از

 ... کندیو شروع به نوشتن م گذاردیم شیو روبه رو کندیرا جدا م زیکنار م یاز کاغذ ها یکی

........................................... 

 

 سالم  زمیعز الکس

 گل  دیکه امشب با ستیاز غم و عشق نافرجام زیقلبم لبر سمینویم تینامه را برا نیکه دارم ا االن

 سخت و محکمش در  ی شهیکه ر دانمیم یکرده بسوزانم ول ریقلبم را اس یها وارهیاش را که د رونده

 خواهد ماند ... یقلبم باق اعماق

 که به  میدانیهر دو خوب م یقبول کنم وقت توانمیچطور م یول میکه باهم فرار کن یاز من خواست تو

 شاهد مرگ تو به  توانمیافتاد ؟ مگر من م میبه چنگ پدرم خواه تیدر نها میکه سفر کن ایدن یهرجا
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 ام باشم ؟  یخودخواه خاطر

به او نخواهم  یوقت احساس چیه دانمینامزد خواهم کرد  که م یبا مرد گریتا چند ساعت د من
 داشت 

 . یمهم تر  میبرا زینخواهم شد چون تو از همه چ مانیوقت به خاطر کار امشبم پش چیه یول

 طر هردومان فراموشم کن .ببخش و به خا میها یبه خاطر تمام بد مرا

 

 دارم  دوستت

 

 

............................................... 

 

 ...  گذاردیم یو در پاکت زندیشده تا م سیرا که از قطرات اشکش خ کاغذ

  رسدیاز پنجره به گوش م یپسر  یصدا

 ؟  ییکجا ایکتوری! و ایکتوری_ و

  رودیبه طرف پنجره م کندیرا پاک م شیاشکها عیسر دختر

 : حالت خوبه ؟ دیگویم ایکتوریو دنیبا د نمیبیبار است او را م نیکه اول یپسر 

 خوب باشم ؟ دی: با بنددیدختر نقش م یلبها یرو یسرد لبخند

 بشه و ماجرا رو  داریب یو وقت هوشهیب گهی: الکس تا چند ساعت د شودیم یپسر پر از دلسوز  نگاه

  بخشهینو  نمتا آخر عمرش م بفهمه
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  فهمهیم نویروز ا هی...  یدیجونشو نجات م ی_ تو دار 

 _ نوشتن نامه تموم شد ؟ 

 _ آره 

  کندیپرت م نییاورد و پاکت را پا یم رونیرا از پنجره ب دستش

  شودیدور م یکوتاه یبا خداحافظ داردیپاکت را برم پسر

  دهیکارشو م نیتاوان ا یروز  هی: منو ببخش الکس ... پدرم  کندیزمزمه م ایکتوریو

 ........................................... 

 

 ... آن روز بعد از بهوش  گذردیم ایکتوریبا و بمیعج داریگم شدنم در جنگل و د یروز از ماجرا سه

 به شدت نگرانم شده بود و  تا دو روز  انی... دا میو برگشت میهمه بند و بساطمان را جمع کرد آمدنم

 و با من حرف نزد ...  ربودیام دلگ یفکر  یاطر بخ به

 یو خط چشم نازک کشمیم میلبها یرا رو یی... رژلب هلو بندمشانیو باال م زنمیرا شانه م میموها
 پشت 

  رومیم رونیو از خانه ب دارمیکانتر برم یشده را از رو چی... جعبه کوچک روبانپ  کشمیم میچشمها

 ... دوباره  کندیدر را باز نم ی... کس فشارمیو زنگش را م کنمیم ییبه در واحد روبه رو ی... نگاه

 برگردم که در آسانسور باز  خواهمیم دانهی... نا ام دهدیجواب نم یباز هم کس یول زنمیرا م زنگ

  شودیدر دست دارد از ان خارج م دیخر سهیکه چند تا ک یو کارن در حال شودیم

: با  دیگویو م دهدیجوابم را م ییبا خوشرو شهی. مثل هم کنمیسالم م ندینشیمن م یکه رو نگاهش
 انیرا

 ؟ یدار  کار
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  ستیخونه ن نکهیمثه ا ی_ آره ... ول

 به زور فرستادمش دکتر  شیساعت پ کی_ 

 شده مگه ؟ ی: دکتر ؟ چ میگویتعجب م با

 مرتب مصرف و اگه دارو هاشو  هیضیبد مر یلیخ انیرا یول ستین یمهم زی_ سرماخورده شده ... چ

  شهیبد م یلیحالش خ نکنه

 شده ...  ضی... حتمًا به خاطر آن شب سرد در جنگل مر دهمیتکان م سر

: اون  دیگویم طنتیو با ش کندیدستم اشاره م یتو ی... به جعبه  زندیم ییلبخند دندان نما کارن
 واسه 

 ؟  انهیرا

 : آره  خندمیم

 ؟ هی... مناسبتش چ رهیگی_ کوفتش شه نکبت چه کادوها م

 به خاطر اون روز ازش تشکر کنم  خواستمیفقط م یچی_ ه

 ازت بخوام ؟ یز یچ هی شهی_ م

 ؟  ی_ چ

  نیا یتو یتونیطول بکشه ... م یهفته ا هیو احتماال  کایآمر رمی_ من دارم واسه چند تا کالس مهم م

  کنهیبدجور نگرانم م شیدگسرماخور نی؟ آخه آسم داره و ا یسر بزن انیوقتا به را یبعض مدت

 آسم داره ؟ انی_ را

 _ آره ... چطور مگه ؟

 نباش  یز ی... نگران چ زنمی... حتمًا بهش سر م یچی_ ه
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 _ ممنونم ... 

 االناست که برسه  نیهم انمیداخل ... را دیی: بفرما دیگویو م کندیدرخانه که باز کرده اشاره م به

 برم ... خداحافظ  دی: نه ممنون ... با میگویو م دهمیتکان م نیرا به طرف سرم

 _ خداحافظ 

 ............................ 

 

 اندازم و  یام را پشتم م ی... کوله چرم طوس کنمیرا به تن م دمیسف یو باران زنمیرا شانه م میموها

  رونیبرفت  یکار  یصبح زودتر برا انی... دا رومیم رونیاز اتاق ب زیم یبرداشتن کتابم از رو با

 دانشگاه ...  دیا یم میگفت که از همانجا مستق و

است و با توجه به نبود  قهیدق ستیو االن هشت و ب شودیکالسم ساعت نه شروع م نیاول امروز
  انیدا

 نرسم ... ریزودتر بجنبم تا د دیبا

  یحس یول  رومی... به طرف آسانسور م بندمیو در را م شومیبه صفحه کتاب از خانه خارج م رهیخ

  انیرفت و من هنوز از را روزینگاه کنم ... کارن د ییو به واحد روبه رو ستمیکه با شودیم باعث

 ...  رمیگیضرب م نیزم یرو میو دو دل با پا کنمیبه ساعت م ینگرفته ام ... نگاه خبر

 مراقب خودش باشد و من هم بعد از تمام  تواندیو م ستیبچه ن انیکه را کنمیفکر م نیبه ا یطرف از

 افتاده  یاتفاق شیکه نکند برا دیگویبهم م یحس گرید یاز طرف یول زنمیبه او سر م میکالسها شدن

 و حالش به هم خورده باشد ؟  باشد

  قهی... دودق فشارمیو زنگ را م برمیم نیفاصله ام را با در از ب بمیاز احساسات درهم و عج کالفه
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 ... رمیگینم یا جهیباز هم نت یول زنمی... دوباره و دوباره زنگ م کندیدر را باز نم یکس یول گذردیم

 " رونیرفته باشه ب دی" شا میگویخود م با

 کالس  انیامروز با را نکهیبا فکر کردن به ا یول شومیاندازم و وارد آسانسور م یباال م یا شانه

 ام رفع شود  یتا نگران رمیگیرا م انیاورم و شماره دا یم رونیب بمیرا از ج لمیدارم موبا مشترک

 ؟ الری: الو آ انیدا

 ؟ یاالن کالس انی_ سالم دا

 االن ؟ یراه ی... تو دمی_ آره تازه رس

 اومده کالس ؟ انی_ را

 _ چطور مگه ؟ 

 نه  ای_ فقط بگو اومده 

 هنوز  ومدهی_ نه . ن

 . خداحافظ  ی_ مرس

  شودیو در باز م رسدی... آسانسور به طبقه هم کف م کنمیتماس را قطع م دیبگو یز یچ نکهیاز ا قبل

  رومیم یو به سمت نگهبان شومیم خارج

 ؟ رونیرادمهر از واحدشون اومدن ب یآقا دی: ببخش میگویو م کنمینگهبان ساختمان سالم م دنید با

 _ چطور مگه ؟

 براشون یاتفاق ترسمی... م کننیدرو باز نم زنمیخوب نبود و االن که زنگ واحدشونو م ادی_ حالشون ز

 باشه  افتاده

 از ساختمون خارج شن  دمی: نه ... من ند دهدیتکان م سر
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 شده  شونیزی؟ فکر کنم چ نیدر واحدشونو باز کن شهی: م میگویم ینگران با

.................................... 

 

 ... گردمیم انیو اطراف را به دنبال را کنمیمحظ باز شدن در خودم را به داخل خانه پرت م به

 ...  ستین یکس یول کنمیرا باز م ی.... در اتاق  اول رومیو به سمت اتاقها م کشمیم یآه دنشیند با

 و لباسها و  دهیتخت دراز کش یرو انی... را کشمیم ینیه نمیبیکه م یز یو با چ شومیاتاق دوم م وارد

 گذارمیاش م یشانیپ یو دستم را رو رومیشده اند ... با سرعت به سمتش م سیاز عرق خ شیموها
... 

  دهمیرا تکان م شیبازو رتیو با ح کشمیدستم را عقب م ادشیحرارت ز از

 تروخدا چشاتو باز کن .... انی... را انی_ را

 و به طرف حمام اتاقش  شومیبلند م می... از جا شودیخارج م رنگشیب یلبها نیاز ب یفیضع ی ناله

 ...  کنمیو از اب سرد پرش م دارمیبرم ی... لگن رومیم

 را  شیآورم و پاها یم کی... لگن را نزد دهمیرا باال م انیشلوار را یو پاچه ها گردمیاتاق برم به

 ...  گذارمیان م یتو

 را  یو ظرف رومیخانه م... به آشپز کنمیپرت م یو همراه کوله ام به گوشه ا کنمیرا از تنم م یباران

 اورم ...  یبه اتاق م یو همراه با حوله ا کنمیاب خنک پر م از

 و به آشپزخانه   کنمی... چند بارکارم را تکرار م کشمیاش م یشانیپ یو رو کنمیم سیرا خ حوله

  وانیو با ل دارمیبرم خچالی یرا از تو شیداروها کیکنم ... پالست دایرا پ شیتا داروها گردمیبرم

 ...  برمیبه اتاق م یآب



 یکاغذ یشاهزادها

373 
 

 چشماتو باز کن  انی... را انی: را دهمیو تکانش م نمینشیتخت م یرو کنارش

سرش را  کنمیو کمک م گذارمی... دستم را پشت گردنش م دهدیرا فاصله م شیپلکها نیب یحالیب با
 باال 

 ...  خوردیو قرص را م دهدی*" ... *" را از هم فاصله م ردیبگ

 ...  بنددیرا م شیو دوباره چشمها خوردیآب م یکم

 ...  کشمیگردنش م یو رو کنمیم سشی. خ دارمیاش برم یشانیپ یرا از رو حوله

  نقصیشدن اندام ب انی.... با نما کنمیو با مکث بازشان م رودیم راهنشیپ یبه سمت دکمه ها دستم

 سینجابت به خرج دهم ... حوله را دوباره خ کنمیم یو سع بندمیرا م میچشمها دشیپوست سف و
 کنمیم

 ...  کشمیپوستش م یرو و

 و بلوز  کنمی... کمدش را باز م دیایب نییتمام شود و تبش پا یکه امتحان اله کشدیطول م قهیدق چهل

 ... کشمیم رونیب شیلباسها نیرا از ب یرنگ یآب

 ... رومیم رونیو با مطمئن شدن از حالش از اتاق ب کنمیکه هست عوض م یرا به هر بدبخت راهنشیپ

.................. 

 

 و با   کنمیگاز را کم م ی... شعله  گذارمیو درش را م کنمیقابلمه اضافه م اتینمک به محتو یکم

 ...  رومیبه طرف اتاق م خچالیآب پرتقال از  یوانیل برداشتن

 است ...  یعیبدنش طب ی... دما گذارمیاش م یشانیپ یو دستم را رو نمینشیتخت م کنار

  زنمیم شیو صدا گذارمیم شیبازو یرا رو دستم

 ... ردیگیمن نگاهش رنگ تعجب م دنیو با د کندیرا آرام باز م شیچشمها
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 ؟ یکنیم کاریچ نجای: تو ا دیگویخش دار م یبا صدا 

  یضیبودم مر دهی... از کارن شن یدرو باز نکرد ی_ اومدم حالتو بپرسم ول

 تو ؟ یاومد ی_ چطور 

 که  دمینگران شدمو از نگهبان خواستم درو باز کنه ... اومدم داخل و د یکالسم نرفت دمیفهم ی_  وقت

  یسوز یتب م یتو یدار 

  یکرده باش یتو ازم پرستار  شهی:  باورم نم دیگویو م کندیم زیم یبه ظرف رو ینگاه

  شهی: خودمم باورم نم کشمیم یآه

 و من  شودیم زیخ میاورم ... ن یم رونیب یرا از قوط یاورم و کپسول یرا از بسته اش در م قرص

 که  ی: چرا وقت میگویکه م خوردیحرف م ی... ب رمیگیرا همراه با داروها به سمتش م وهیآبم وانیل

 دکتر ؟ یر یزودتر نم کنهیم فتیحد ضع نیتا ا یسرماخوردگ هی

 !  کنهیم حتیداره منو نص یک نی: بب زندیم پوزخند

  ییهویبار بود که  نیها ؟ اون روز دوم هیتو مشکلت چ نمی: بب دهدیکه ادامه م کنمینگاهش م یسوال

  یشد هوشیب

 : من ... راستش من ... شومیموضوع هل م نیبه ا شیخاطر اشاره ناگهان به

 ؟ یدار  یخاص یمار ی؟ ب ی_ تو چ

 که  شهیمدت باعث م یطوالن ی... تنشا هیمشکل ارث هی:   میگویم رسدیبه ذهنم م کبارهیکه  یفکر  با

 وقتا غش کنم  یبشه و گاه فیضع بدنم

 بشنوه ! دیبا زای: آدم چه چ پرندیباال م شیابروها

  یفرشته ا شهیمراقب خودت باش ... هم شتریبه بعد ب نی: در هر صورت از ا کنمیرا عوض م بحث
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 که به دادت برسه  ستیمن ن مثه

 منظورت نه ؟  لهی: فرشته ؟ عزرائ دیگویو م کندیرا کج م لبش

  کردمینجات دادنت با بالشتت خفت م ی: حقت بود به جا شومیبلند م میجا از

 ؟ تمیوضع نیا یرفته به خاطر تو تو ادتی نکهی_ مثه ا

 تر نجاتم بده ؟ یآدم درست و حساب هی شدی_ نم

 سگا تا  از شرت خالص شم  یجلو نداختمتیم میجنگل که بود ی_ حقت بود تو

  کنمیحرکت خالصت م هیبا  زنمیو م ستمین یچون من پرستار صبور  یکم غر بزن دمی_ بهت هشدار م

 ...  یار یدرم یقلدر باز  یطیدر هر شرا ادی_ خوشم م

 ؟ یمنو بزن یخوایم ی: آخه جوجه تو چجور  دیگویو با تمسخر م کندیم میبه سرتا پا ینگاه

 که جون نداشتن از جاشون  یطیشرا ی... ال اقل تو میقد یضایمر ضمی: مر میگویو م کشمیم یپوف

  زدنیبودن نم یتوهم بروسل پاشن

  یبش مونیکنم که از حرفت پش ی_ نزار کار 

  ینتون یکه تا عمر دار  ارمیسرت ب یی: نزار بال میگویو م شکنمیقلنچ گردنم را م یشینما یحالت با

  یجات پاش از

  یبکن یکار  نیهمچ یخوایم ی: مشتاقم بدونم چطور  خنددیم

 ؟  یکه باهاش ندار  ی... مشکل کنمیکار م یمن فقط عمل یاحترام قائلم ول اقتی_ واسه اشت

 اورم و ضربه  یم رونیب میآشپزخانه را از پا یصورت ییحرکت دمپا کیبزند با  یحرف نکهیاز ا قبل

  زنمیم شیبه بازو یا

 ساکتش  ییبا دمپا دیشده ... با بمینس یپرحرف ضی: چه مر زنمی... غرم رودیاز درد درهم م صورتش
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 ... کرد

 ؟ یناتوان خشن ماریب هیبا  یادیز یکنی_ فکر نم

  شدیناتوان م تیمتر شیدست و پات اون زبون ش ی: کاش به جا زنمیم شخندین

 که  یخوردیتومنو م ی_ بعد اونجور 

  خورمی: من آت و آشغال نم کشمیرا درهم م صورتم

  شومیاز اتاق خارج م عیو سر دهمیکه مهلت نم دیبگو یز یچ خواهدیو م شودیگرد م شیچشمها

 ... گردمیو به اتاق برم زمیریسوپ م شیبرا یظرف در

 ؟ هیچ گهی: اون د دیگویزده م رتیظرف ح دنید با

  کننیناتوان درست م یآدما یسوپ ... برا گنی_ بهش م

 ؟ یمهربون شد نقدریکه تو ا رمیبم خوامیم ای دهیبه آخر رس ای_ دن

  نی: خودمم موندم توش ... بش نمینشیتخت م ی لبه

  زندیم هیو به تاج تخت تک ندینشیمخالفت م بدون

 ...  برمیم شیو به سمت لبها کنمیاز سوپ پر م یقاشق

 : سرماخورده شدم چالق که نشدم  دیگویبه من و م یو نگاه کندیبه قاشق م ینگاه

 استفاده کنم  میی: مجبورم نکن دوباره از دمپا میگویو م دهمیفشار م شیرا به لبها قاشق

 تو خونته نه ؟  یی: زورگو کندیو اخم م خوردیرا م سوپ

  یختیر یز یچ یبه اصطالح سوپ سم نیا ی: نکنه تو کندیم زیرا ر شیچشمها

 حالت بده زبونتو از حلقت  دمیکه د یهمون وقت دی: با کنمیفوت م رونیبه ب میلبها نیرا از ب نفسم

 ... افسوس  رونیب دمیکشیم
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 بخت  هیبشه و  یشوهرت ... البته اگه فرج چارهی... ب ای: اعصاب مصاب ندار زندیم یخند تک

  رتتیحاظر شه بگ یا برگشته

 : تو واسه خودت بگو که زن بدبختت قراره از دستت سر به آمازون بزاره  کنمینازک م یچشم پشت

 مثه تو رو تحمل کنه  یوجود داشته باشه که حاظر باشه عجوبه ا ی... البته اگه دختر 

  نهیزم یادم رو نی_ همسر من خوشبخت تر

  یاگه کر باشه براش قابل تحمل تر باش دی: شا میگویو م دهمیرا تاب م میچشمها

 تو چط...... _

  یز یچ خواهدیو م دهدی... با اخم سوپ را قورت م شودیبا فرو رفتن قاشق در دهانش قطع م حرفش

 ...  کنمیومحکم در دهانش فرو م کنمیکه قاشق را پر سوپ م دیبگو

 و با  کشدیکه خودش را به کنار تخت م زنمیبه پشتش م یمحکم یافتد ... ضربه  یسرفه م به

 ؟ یوحش یدیبه سگت غذا م ی: مگه دار  دیگویدرهم م ی افهیق

  اقتیل یعمته ب ی_ وحش

 هست  میا گهید یراها میبکش یخوایقاشقه قشنگ از لوزلمعدم رد شد ... م ی_ لعنت

 که نخندم ...  رمیخودم را بگ یجلو یکه به سخت شودیحق به جانبش باعث م لحن

   برمیم شیلبها کیرا نزد قاشق

 میپرستار یروشها یبرا تیشیمورد آزما نی: راستشو بگو...من اول دیگویو م دکنیشک به ان نگاه م با
 ؟ 

 کنم  یپرستار  یاز کس گهی... من غلط بکنم د شیو آخر ی_ اول

  خوردیو سوپ را م خنددیم زیر
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 ............................................... 

 

  شودی... هوا روز به روز سرد تر م کشمیم یقیو نفس عم کنمیولو م اطیوسط ح مکتین یرا رو خودم

 *"ختهی... برگ درختهار رودیبه استقبال زمستان م عتیطب و

 ...  شماردیسرد برف لحظه ها را م یها

 ...  شوندیدوباره آماده م یو شروع دیسال جد یاست و مردم دارند برا کینزد سمسیکر

 تمام شده و منتظر  میهست که کالسها یساعت می... ن ترکانمیو م کنمیام را باد م یتوت فرنگ آدامس

 با او صحبت کنم ... یموضوع رانندگ یتا درباره  انمیرا

 که با رنگ  ییخرما یو شلوار همرنگش با آن موها یکوتاه مشک ی... در آن پالتو نمشیبیم باالخره

 ... زندیدر چشم م شهیاز هم شتریشده ب تیالیها ییبایبه ز یعسل

  کنمیو راهش را سد م رسانمیخودم را به او م عیسر

 : سالم  میگوینفس زنان م نفس

 شده ؟ یز ی: سالم ... چ دیگویتعجب کرده م دنمیکه معلوم است از د یطور 

 ؟ یخوشگل کرد ی: برا ک کنمیاشاره م شیو با چشم به موها زنمیم ییدندان نما لبخند

 به موهام  دهیخواب بودم ر ی: دسته گل کارنه ... وقت کشدیم یهوف

 نکرده موهاتو  یز یچ ی: خوبه صورت خندمیم

 بود رنگش  یبالرو سرم آورده بود ... منتها سبز علف نی_ پارسالم هم

 ؟ یدیفهم یوقت یکرد کاریخنده : چ ریز زنمیم

 برم  شدی... خودشم که گم و گور شده بود .... روم نم کردمیشدم داشتم سکته م داری_ از خواب که ب
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 که درستش کنه  شگاهیآرا

  ادیبهت م یلیدفعه گل کاشته ... خ نیا یذوق نکن ول ادی: ز میگویو م خورمیام را م خنده

  ادیم ی:  به من همه چ دهدیبه گردنش م یقر 

 ...  زندیبهم م یآورم که پس گردن یعق زدن درم یادا

  کشمیبکنم دستم را پس م خوامیکه م یکنم که با فکر به درخواست یحرکتش را تالف خواهمیم

 باهات حرف بزنم  یموضوع رانندگ ی: اومدم درباره  میگویو م کنمیرا صاف م میصدا

 ؟ ی: رانندگ دیگویم دیآ ینم ادشی یز یکه انگار چ یچهره ا با

  یبد ادی ی... قرار بود بهم رانندگ گهی_ آره د

 _ آها اون ؟ خب ؟

  دیآ ینم ادشی یز ینکرد و نگفت که چ یباز  یدفعه عوض نیرا شکر که ا حیمس

 ؟ یوقت دار  یجلسه اول ک ی_ برا

 _ فردا بعد از ظهر وقتم آزاده 

 _ پس من فردا ساعت چهار منتظرتم ... باشه ؟

 ندارم  یحس خوب یداستان رانندگ نیچرا به ا دونمی: نم دیگویو م دهدیتکان م سر

 "  ی... قراره شوکه بش یداشته باش یحس خوب دمی" چون نبا

 .... رومیم ابانیو با عجله به طرف خ کنمیم یخداحافظ

 

............................................................ 
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که  یی... موها یخیو شلوار  دیکوتاه سف یاندازم ... پالتو یم پمیبه ت یو نگاه ستمیا یم نهیآ یجلو
 به 

 کرم ...  یو کم ی... رژ گل شوندیم دهیپرتر و بلند تر د ملیکه با ر ییطرف بافتمشان ومژه ها کی

 ... به محض خروج از خانه در واحد روبه  رومیو به سمت در م دارمیکوچکم را برم یدست فیک

 ...  شودیاز ان خارج م  انیو را شودیباز م ییرو

 ؟  ی: رنگشون نکرد میگویو م کنمینگاه م شی... به موها دهدیجوابم را م ییو با خوشرو کنمیم سالم

  ادیبهم م ی: نه ... گفت دیگویو م شودیمنظورم م متوجه

  گهید می: بر دیگویم ندیبیرا که م سکوتم

 ...  شودیرد و بدل نم نمانیب یحرف چیآسانسور ه یتو

 ... ارمیب نویماش رمی: من م دیگویم انیآمدنمان از اسانسور را رونیمحض ب به

 ...  رومیم رونیو از ساختمان ب دهمیتکان م سر

 ...  شومیو سوار م کنمی... در شاگرد را باز م کندیترمز م میپا یجلو قهیاز پنج دق بعد

  نیبا بنز نتویخودتو ماش خوادیدلم م یچتر ولم کرد هیبا  ابونیخ یتو یچطور  ادیم ادمی ی: وقت من

 بزنم  شیآت

چترو دادم دستت ... مثه احمقا بهش نگاه  یداشت وقت دنید افتی: چقدر ق دیگویخنده م با
  یکردیم

 ...  کلمیبه ه یدیجاده بود پاش یگل تو ی: بعدشم هرچ رومیبهش م یغره ا چشم

 بهت بخندم  ریدل س هیتا  ینبود دمید هیزاو یکه اون لحظه تو فی_ ح

 خنده داره  یک افهیق دادمیکه االن الزمت دارم وگرنه نشونت م فی: ح فشارمیهم م یرا رو میدندانها

 ؟ ی_ در چه حد بلد
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 ؟ وی_ چ

 ؟ نویماش یروشن کن دیبا یچطور  یدونی... م گهید وی_ رانندگ

 : گاز کدومه ؟  دیگویکه م کنمیم نگاهش

 : نگه دار  میگویو م چرخانمیم چشم

 _ ها ؟ 

 _ نگه دار 

  رومیو به سمت در راننده م شومیم ادهی... پ داردیرا کنار جاده نگه م نیماش

  رونیب ای: ب کندیخنگ ها نگاهم م مثل

 ...  نی: برو اونطرف بش میگویکه م شودیم ادهیپ

 ؟ یکن کاریچ یخوای: م دیگویشده م کیبار یچشمها با

  ینیبی_ م

 مشکلم  ی: درباره  میگویو م کنمیرا روشن م نی... ماش شودیو او هم سوار م نمینشیفرمان م پشت

 نه ؟ یبود کنجکاو

 نداره ... به هر ی: اشکال دهمی... نگاهم را به جاده م دهدیقورت م یدهانش را به طرز محسوس آب

  یبفهم دیبا حال

 ...  کنمیم شتریرا ب نیو سرعت ماش گذارمیگاز م یرا رو میپا

 ...  کندیبه من نگاه م یجیترس و گ با

........................................................... 

  انیرا
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 ؟  ستی... مگر مشکلش چ کنمیترس نگاهش م با

  ی... اگر مشکلش در رانندگ اورمیبود از تعجب شاخ در ب کیرا راه انداخت نزد نیکه ماش یوقت

 ؟ ستیپس چ ستین

که چشم  کنمینگاهش م رهی... خ دهیرس 80... سرعتمان تازه به  دهدیگاز فشار م یرا رو شیپا
  شیها

 ... انگار غش کرده  خورندیفرمان سر م یاز رو شیو دستها شوندیم بسته

 مسخررو تموم کن ...  هیشوخ نی! ا ی: ه دهمیو تکانش م برمیم کشیو مبهوت صورتم را نزد مات

از  کبارهیو سرعتمان به  رودیگاز م یرو شیکه پا دهمی... دوباره تکانش م دهدینشان نم یواکنش
120  

  زنمیداد م دیآ یکه از روبه رو م یونیکام دنیو با د کنمیجاده نگاه م... شوکه شده به  کندیم رد

  دنیکه با د کشمیم ینفس آسوده ا ونی... با رد شدن کام کشمیرا کنار م نیو ماش رمیگیفرمان را م و

 شودیاز جاده منحرف م نیو ماش چرخانمی... فرمان را م ماندیام م نهیمان در س یدر چند متر  یلیتر
... 

 را  نیو ماش شومی... باالخره موفق م دهیانگار چسب یپدال گاز بردارم ول یرا از رو شیپا کنمیم یسع

 و زمزمه  کنمیکه پشت فرمان از حال رفته نگاه م یگرد شده به دختر  ی... با چشمها کنمیم خاموش

 چه جورشه ؟ گهید نی: ا کنمیم

 

 الریآ    
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  کنمیکه هنوز در شوک است نگاه م انیبه را یچشم ریو ز خورمیام م وهیاز آبم واشی واشی

گند زده  یمعلوم است که حساب انیرا ی افهیاز ق یافتاده ول یشدنم چه اتفاق هوشیبعد از ب دانمینم
 ام ... 

 بزن  یدار  ی... اگه حرف گمی: آممم ... م زنمیرا از صورتم کنار م میموها

 یآه تیو در نها کندی... دهانش را باز و بسته م دکنیو نگاهم م ردیگیم زیچشمش را از م باالخره

  نیجز ا کردمیم ویزیبگم ... فکر هرچ یچ دونمی: نم کشدیم

  بهیعج یلیخ نی... ا دونمی_  م

  ادی:  ز کشدیم شیبه موها یدست

 بپرس  یدار  ی: سوال شومیجابه جا م یصندل یرو معذب

 _ چرا ؟

 ... در  میتصادف کرد یجاده کوهستان هی یبا پدرم تو شی؟  خب ... دوسال پ شمیم ینطور ی_ چرا ا

 پرت شه از  نی... سرعتش باال بود و باعث شد که ماش دونستیبود و بابام نم دهیبر نیترمز ماش واقع

  نییپا دره

 ؟ یزنده موند ی_ تو چطور 

 سرعت  یایو جونمو نجات داد ... از اون زمان به بعد من فوب رونیپرت کرد ب نی_ بابام منو از ماش

 روان  یبرا یلی... بعد از اون خ رمیاز حال م دهینکش قهیدق هیبه  نمیشی... پشت فرمونم که م دارم

 نفر ترسمو  هی دیبکنن ... دکتر بهم گفت که با چکارشینتونستن ه ویکی نیا یرفتم دکتر ول یدرمان

 کرد که کمکم کنه  یسع یلیخ نیببره و من بهش اعتماد کنم ... بعد از اون آرم نیاز ب یرانندگ از

 ... رمیبگ ادی خوامیاالن ... م یشدم ... ول الشیخ یمن ب اما
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 ؟  نی_ آرم 

  مهیی: دا دهمیم حیتوض

 ؟ یکمکت کنم مشکلتو حل کن تونمیکه من م ی: چرا فکر کرد دیگویو م دهدیتکان م سر

  یتونیم گهیبهم م یحس هی...  دونمی_ نم

 : متاثر شدم  خوردیاز نسکافه اش م یکم

 ؟ یکنی_ کمکم م

  میامروز شروع کن نیاز هم ای: باشه ... ب کندیملتمسم نگاه م یچشمها به

............................................ 

 

 بعد  دوهفته

 

 ...  خوردیم انیم به دماغ داکه دستم محک دهمیبه بدنم م یکش و قوس شودیکه تمام م کالس

 زحمتیخودت نگه دار ب ی: دست و پاتو تو محدوده  زندیم میبه بازو یمحکم یو ضربه  دیگویم یآخ

 که ... گرز رستمه ... بزار جاشو به شوهرم نشون بدم  ستی: دست ن دهمیرا ماساژ م میبازو

  رمیمیم یدارم از خستگ گهید می: بر شودیبلند م شیآورد و از جا یرا درم میادا

 کار دارم  ییجا هیصبر کن من  قهی: دو دق شومیبلند م میجا از

 رفت  شیپ قهیدودق نیجونته ؟ هم انیرا شیپ ییجا هی_ منظورت از 

اتفاق  ی: من موندم چه معجزه ا دیگویو م دهدیتکان م ی... با تاسف سر  شودیم زانیآو میلبها
 افتاده که 
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 دارن عاشق هم  یاصل یتایشخص طیشرا نیا یرمانا که تو ی! تو دیبا هم خوب شد نقدریدوتا ا شما

 ... شنیم

  یفانتز  یبا اون رمانا یلیخ یواقع یندارم ... زندگ یاعتقاد یمن درآورد ی_ من به اون داستانا

 داره .... توام کم توهم بزن  فرق

 

 و شماره اش  کنمیاسم " دردسر " مکث م ی... رو رومیم نیمخاطب ستیل یو تو دارمیرا برم لمیموبا

 : الو ؟ دهدی... بعد از چند بوق جواب م کنمیلمس م را

 ؟ ی_ سالم . خوب

 ؟ ی_ سالم . خوبم ممنون . خودت چطور 

 ؟ هی... امروز وقتت خال ی_ عال

 به بعد آره ... چطور مگه ؟  شی_ از ش

 ؟ یکنیشام قبول م ی_ دعوتمو برا

 شده ؟ بمینص یافتخار  نی_ واو ... چطور همچ

 ؟ یکنیمدتت ... قبول م نیزحمت ا یبرا کیتشکرکوچ هی_ 

 فردا  یبرا مشیبنداز ایب یردش کنم ول تونمی_ نم

 _ چرا ؟

 گاهه  ریتا فردا تعم میکه دفعه آخر داشت یبه خاطر تصادف نمی_ ماش

 : واقعًا متاسفم  میگویاش آوردم شرمزده م یاردیلیچند م نیکه سر ماش ییبال یآور  ادی با

  الشیخ ی... ب یابراز کن توینگفتم که شرمندگ نوی_ ا
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  میریمن م نی_ با ماش

 ؟ ی: با چ چدیپیمتعجبش در گوشم م یصدا

 دنبالت ؟ امیمن ... کجا ب نی_ ماش

 ؟ یداشت نی_ تو مگه ماش

 : آره ... چطور مگه ؟ خندمیم

 ؟ یکرد عروسک منو پرس یزد ویداشت نیتو خودت ماش ی_ لعنت

 نه  ایدارم  نیماش یبود دهی_ نپرس

 _ دعا کن چشمم بهت نخوره وگرنه ...

 استاد  ی... با نمتیبیساختمون خودمون م یجلو شی: پس ساعت ش برمیرا م حرفش

 به خاطر  میوارد اتوبان شد یرانندگ ی... دفعه آخر که برا خندمیو با خباثت م کنمیرا قطع م تماس

 به فنا رفت ... مطمئنم  شیاز درها یکیشد و  دهیکنار جاده کش یها لیبه گارد ر نیمن ماش اشتباه

  یول ستین یز یچ انیرا یپولها برا نیبرداشته تا مثل اولش شود ... درست است که ا یادیز خرج

 خورد ...  یبد یروح ی ضربه

................................................................ 

 

 ...  خورمیکه با خودم آورده ام م ییها یاز انبار خوراک کنمیم نییکه کانالها را باال پا نطوریهم

 ...  زندیحرف م لیکه دارد با موبا نمیبیو م کنمی... نگاهش م شودیبا خنده وارد هال م انیدا

 ؟ رونیب میبر نیایامشب م گهیم لی: دن دیگویو خطاب به من م دهدیرا از گوشش فاصله م یگوش

 :  بهش بگو بزاره واسه فردا ... من امشب قرار دارم  زنمیدستم را گاز م یتو پفک
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 ؟ ی_ قرار ؟ با ک

  انی_ را

 : ججججججااااااااننننننن ؟ زندیم داد

  دی: مرض ... زهرم ترک گذارمیقلبم م یو دستم را رو پرمیمترباال م کی

 ؟ یقرار دار  ی_ با ک

  رونیب میشام بر یم برا... دعوتش کرد گهید انی_ را

 _ به چه مناسبت ؟

 که برام کرده  ی_ به خاطر کار 

 ؟ ی_ چه کار 

 کردن من دست بکشد و به او جواب دهد ...  چیاز سوال پ شودیاز آن طرف خط باعث م لیدن یصدا

 ...  رمیتا دوش بگ رومیو به طرف اتاق م کنمیبه ساعت م ینگاه

......... 

 ...  کنمیرا کامل م شمیرنگ آرا یخط چشم و زدن رژ گل دنیو با کش زنمیکرم پودر به صورتم م یکم

  کیسرم را با آن به  یجلو یاز موها یو کم دارمیام برم دهیخر یرا که به تازگ یشکوفه ا ی رهیگ

 ذاشتن کرمم و گ یدست فیو با برداشتن ک کنمیکرم رنگ چرمم را تنم م ی... پالتو کنمیجمع م طرف

 ...  رومیم رونیدر آن از اتاق ب لمیموبا

 ؟  یخوشگل کرد نقدریا انیرا ی: چشمم روشن ! برا زندیم یسوت دنمیبا د انیدا

 کنم  یبراش دلبر  خوامی_ آره م

  یکنینم ایجان فشان نیاز ا ی؟ تو واسه هر کس یچرا دعوتش کرد ی_ نگفت
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  انیگرد شده دا یکه با چشم ها دارمیبرم یدیجاکل یرا از رو نمیماش چیی... سو گمی_ بعدًا برات م

  شومیم مواجه

 ؟ هیچ گهی_ اون د

  گهید نهیماش چییخرمه ... خب سو ری_ دزد گ

 ؟ یکن کاریباهاش چ یخوایکه م نهی_ منظورم ا

 استفاده کنم  هینقل لهیوس هیروشن کنمو ازش به عنوان  نمویماش خوامی_ م

  یکن یرانندگ یتونی_ تو که نم

 ؟  یگرفت ادی ی: تو رانندگ زندیم غیو ج کندینگاه م همیعاقل اندر سف ی افهیق به

  دنیتر بابا کل ساختمون فهم واشی_ 

 ؟ ی_ چطور 

 دعوت کردم ؟ انویچرا را ی_ فک کرد

 تو  یمن تو یعنی:   زنمیاش م یشانیبه پ یکه با انگشت شست و اشاره ضربه ا کندینگاهم م جیگ

حل کنه  امویتا مشکل فوب کشهیدوهفتست داره خودشو م انیت دوست شدم ؟!  راکه باها دمید یچ
... 

 دادم بچه رو  سکتش

  فهیکث هیشوخ هی نی: ا کندیو مبهوت نگاهم م مات

 فکر کن  یلیاندازم : هر جور ما یباال م یا شانه

  رومیسمت در م به

 نکن زود  یدلتنگ یادی... ز یهان یبا یدور دور ... با رمیمن با استادم م یای_ تا تو با خودت کنار م
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 ...        گردمیبرم

 .... شومیو سوار آسانسور م بندمیزده اش م رتیرا مقابل نگاه ح در

........................... 

  6:20که  ییعقربه ها دنی... با د کنمیبه ساعتم م یو نگاه رمیگیفرمان ضرب م یرو میناخونها با

 ؟ " ی" کجا موند دهمیم امیپ انیو به را کنمیرا روشن م لمیموبا دهندیم رانشان

 ساعته عالفم "  می. ن ی" کتاب فروش شودیصفحه ظاهر م یرو امیو بعد پ گذردیم قهیدق دو

 ؟ "  ی" کدوم کتاب فروش

 " ... " 

 " آدرسشو برام بفرست " 

  فرستدیبعد آدرس را م قهیدودق

 که برسم .. کشدیربع طول م هی...  رانمیکه داده م یو به سمت آدرس کنمیرا روشن م نیماش

 ام "  یکتاب فروش ی" روبه رو دهمیم امیپ

 که سرش  زنمیم ی... بوق کندیو اطراف را نگاه م دیآ یم رونیب یدیکه با پک خر نمشیبیبعد م یکم

 ...  دیآ یم نیو به سمت ماش گرداندیبه طرفم برم را

 خوشگله  می: در خدمت باش میگویم یو با لحن الت دهمیم نییرا پا شهیش

 : جووون ... خندتو عشقه  کنمیرا خمار م می... چشمها خنددیکه م زنمیم یچشمک

  زی: برو گمشو بدبخت ه کندیرا نازک م شیصدا

 _ سوار شو ناز نکن 

  زننیمخ م ابونیکه دخترا تو خ میدیرس ی... به دوره ا ی_ ه



 یکاغذ یشاهزادها

390 
 

 ؟  یافتخار بد یخوای: نم میگویخنده م با

 و  رودی... صورتم از درد درهم م ردیگیم شگونیرا ن میبازو نیو به محض بستن در ماش شودیم سوار

 دستش را جدا کنم  کنمیم تقال

 آره ؟  ستیجاتم ن چیآره ؟ که به ه یدیمنو به فنا م نیآره ؟ که ماش یزار ی: که منو سرکار م انیرا

 نه .... ول کن ... ایدارم  نیماش یبود دهی... تو نپرس ییییییکنم : آ دایپ که نجات زنمیو پا م دست

 کارتو دختره پررو  نیا کنمی: جبران م دیگویو م کندیرا ول م دستم

 که قراره خاله ببرتت دور دور  یر یمیاز ذوق م یکه دار  دونمی: م زنمیم یگشاد لبخند

  هیلیخ ی: سکته نکنم از خوش زندیم یکج لبخند

 شده ...  نیمز ینیکوچک و بزرگ تزئ یها با چراغ ها ابانیشده و خ کیتار هوا

 ؟ رانیا یر یم التیتعط یمونده ... برا سمسیتا کر گهی: دو روز د میگویلبخند م با

 _ نه 

 ؟ یخانوادت باش شیپ یخوای_  چرا ؟ مگه نم

 ن مشکل داره : گفتم که باهاشون مشکل دارم ... در واقع ... پدرم با م کشدیم یآه

 بشه ؟ ریکه دلگ یکرد ی_ مگه کار 

  دمیکشیعذاب نم نقدریبود ... اونوقت ا نی: کاش مشکل هم زندیم لب

 زدم ...  جایکه حرف ب فرستمیبه خودم م یو لعنت نمیبیدمغ شده اش را م یچهره  نهیآ یتو از

 به پخش ؟ یزنیم نوی: ا رمیگیو به سمتش م کنمیپالتو ام خارج م بیرا از ج فلشم

 ؟ یدیآهنگ گوش م ادی: ز دیگویو م ردیگیرا از دستم م فلش

 ؟ ی_ آره . تو چ
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 سره  هیپخش خودکار تو خونه هست که از صبح سحر تا بوق سگ  ستمیس هی_ منم نخوام گوش بدم 

  وئهیوقتام رو حالت راد ی... گاه خونهیم

 وجود داره ؟ میزیچ نی: جدًا ؟ مگه همچ میگویم یکنجکاو با

 روشن خاموششو  دیازش وجود داشته باشه ... من هنوز نتونستم کل یا گهینسخه د دونمیم دی_ بع

 کنم ... دفترچه راهنمام نداره  دایپ

 ؟ شرفتستی_ مگه چقدر پ

  خورهینم میچیو ه یو باتر  میشارژش تموم شه ... س دمی؟ من تا به حال ند شرفتهی_ پ

  نمشیب_ عجب ... کنجکاو شدم ب

 طرفدار راک شده و بدبختم کرده ... شبا به  امی....تازگ یمخ یموجود رو نینداره که همچ دنی_  د

 بخوابم  تونمیمسکن م زور

 _ طرفدار راک شده ؟

 و اشک ما رو دراورده بود ... شانس گند من فردا  شیلیا یلیداده بود به ب ریمدت گ هی_ اوهوم ... 

  مارستانیفرداست که عاشق رپ بشه و منو بندازه گوشه ت پس

 ؟ یگیم ی_ ها ؟ دستگاه پخشتو دار 

  کردینگاه م یپزشک یگفتگو یبرنامه  هیمن شدو رفت  الیخ یساعت ب هی روزی... د گهی_ آره د

 و نگران بود  زدیحرف م بشیغر بیعج یاحتمال یمار یب یعوضش تا خود صبح داشت درباره  در

 که بهش مبتالن  دوننیباشه که خودشون نم یدرصد مردم کیه جزء اون نکن که

 ؟ یگیم یدار  وی: ک شودیگرد تر نم نیاز ا میچشمها

 ...  گهید گمی: همخونه خل و چلمو  م دهدیرا تکان م دستش
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 ...  میتصادف کن ترسدی... انگار م کندینگاهم م یبا نگران انیخنده ... را ریز زنمیم

 ؟ یزنیکارن حرف م یدرباره  ی: تو از اونموقع دار  میگویزحمت م به

  یشهر منو راه برد تا کفش آب یکل پاساژا یاونروز تو وونهی؟ پسره د گمیم ویک ی_ پس فکر کرد

 دیدوازده تا پک خر یشب با باال کیبخره ... آخرشم ساعت  یو بند طوس ینقره ا یبا رگه ها روشن

 وجود  یکفش نیاصال همچ دونمیم دی... بع میکن دایپ وییش فضااون کف مینتونست یخونه ول میبرگشت

 باشه  داشته

 دختر شه  خواستهیکارن م نی: ا دیآ یشدت خنده نفسم باال نم از

 قابل  ریپسرم غ هیموجود تو غالب  نی... گرچه ا کنمیاالنم دارم به پسر بودنش شک م نی_ من هم

 به حال ورژن دخترونش  یوا تحمله

  یکنارت دار  ویدوست بامزه ا نی_ خوش به حالت که همچ

 بکوبم  واریسرمو از دستش به د خوادیوقتا دلم م ی_ بامزه ؟ بعض

  یعوض کن انیبا دا تویهمخونه دوستداشتن یتونیم خواستی_ هروقت دلت م

 ؟ بهیغر بی_ مگه اونم عج

 که دلم  شهیبد اخالق و غرغرو موقتا اونقدر  ی؟ اون کامال برعکس کارنه ... بعض بیغر بی_ عج

 و اخالقو بهم آموزش  یماماناست و داره اصول زندگ هیوقتا شب شتریکتک ... ب ریز رمشیبگ خوادیم

 کمتر از دو سه درصد ی... کال تو خونهیو داره درس م ستین دمید یوقتام که کال جلو ی... بعض دهیم

 ...  کنهیمن مخالفت نم یو مهربونشه و با کارا یورژن دوستداشتن یرو مواقع

 از کارنم داغون تره  نکهی_ اوه اوه ... ا

 زدحال  انیدا نیبود تا ا هیپا شتریب  شدمی_ اگه با مامانبزرگم همخونه م
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 دسته گل بخرم واسه تشکر  هیباشه راه برگشت واسه کارن  ادمی_ 

  ای: قرار بود آهنگ بزن خندمیم

 و لبم را  کنمیرا جمع م میآهنگ چشمها نیشدن اول ی.. با پل. زندیو فلش را م کندیرا روشن م پخش

 و  انیاست که با آنها حرص دا میجواد یآهنگ ها یفلش برا نیرفته بود که ا ادمی... به کل  گزمیم

 خواندیبا تمام توانش م یسار یو جواد  رسدیآوردم ... قسمت اوج آهنگ م یرا در جاده در م نیآرم
 ... 

 اش هر لحظه  افهیشده و ق رهیبه پخش خ بیعج یاندازم که با نگاه یم انیبه را ینگاه یچشم ریز

 : خواننده مورد عالقت  میگویو م خورمی... به زحمت خنده ام را م شودیاز قبل کج و کوله م شتریب

 ؟ هیک

  دمیم حیو الکساندرا رو ترج بریب نی: جاست دهدیم یاش را به صندل هیتک

 به کالسش  دمیر یجواد یآهنگ ها نیتا نخندم ... با ا کنمیخودم را کنترل م یسخت به

 هست  ییکایفلش آهنگ آمر هی: توش  میگویو م کنمیام اشاره م یدست فیک به

 ؟ یدیتو نسبت به فازت آهنگ گوش م نمی: بب  کندیچپ نگاهم م چپ

  ناستیمورد عالقه من هم یاکالس بذارم وگرنه آهنگ خوامیم یکه الک هیی_ اون فلش مال وقتا

 خلقت تو موندم به خدا یمن تو یعنی_  دهدیتکان م یتاسف سر  با

............................................ 

 

 شیدستها انی.. را دهمیم یام را به صندل هی... با رفتن گارسون تک بندمیمنو را م دهمیکه م سفارش
 را 

 ...  زندیرا به هم گره م شیو انگشتها گذاردیم زیم یرو



 یکاغذ یشاهزادها

394 
 

 ؟ رانیا یر یم سمسی: واسه کر انیرا

 دارم  طیفردا بل ی_ آره . برا

  یخوشحال یلی_ حتما خ

  ادی_ نه ز

 بره  خوادیپروژه دانشگاهش م یبرا روزگفتید نی: آرم دهمیم حیتوض نمیبیپرسشگرش را که م نگاه

 خوش بگذره  دونمیم دیاوصاف بع نیخونمون باشم ... پس با ا التوی... احتماال کل تعط جنوب

  ستیپر از حس کنجکاو شیچشمها

 ؟  هیبپرسم مشکلت با خانوادت چ شهی_ م

   کنمینگاهش م دیو با ترد زنمیرا کنار م ختهیصورتم ر یکه رو ییموها معذب

 ... کنمینگو ... درکت م یتونی: اگه نم دیگویو م شودیم طمیشرا متوجه

 از کجا شروع کنم  دونمی: نه ... فقط ... نم دهمیتکان م نیرا به طرف سرم

  میدار ادیشروع کن ... وقت ز یخوایاست : از هرجا که م نانیپر از حس اطم نگاهش

 اومدم ... پدرم صاحب شرکت  ایو مرفه به دن لیخانواده اص هی ی:  من تو میگویو م کشمیم یآه

 اومدن  شیسال پ شیش ستویروانپزشکه ... پدرم وعموم ب هیبود و مادرم هم  یکیلوازم الکترون بزرگ

 پدر من  یول رانیا ادیم شونیشرکت خانوادگ دیو اداره شعبه جد سیتاس ی... عموم برا رانیا

  یز یکنه و وابسته به پدربزرگم نباشه ... پدرم  برعکس چ سیشرکت خودشو تاس خواستهیم یلیدال به

  هی یو هشت سالگ ستیب یو تو کشهیزود باال م یلیخودشو خ یشرکت نوپا کردنیتصور م هیبق که

 معروف و موفق، با دخترشون  یاز شرکتا یکی... سر بستن قرار داد با   زنهیخوب به هم م شهرت

 ...  انفریک ریبوده ، ام یپسر از طبقه معمول هی... اون زمان مادرم عاشق  شهیو عاشقش م آشنا
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  دهیو به پدرم جواب مثبت م کنهیخوشش اومده بوده با دخترش صحبت م یلیکه از بابام خ پدربزرگم

 تا از  کنهیدوست شده بوده بهش کمک م ریخبر از ماجرا با ام ی... بعد از ازدواجشون بابام  که ب

خودش بسازه ... پدرم عاشقانه مادرمو دوست  یبرا کیشرکت کوچ هیاستفاده کنه و  استعدادش
 ه داشت

وقت نتونسته پدرمو  چیداشته و نذاشتن بهش برسه ه ریکه به ام یمادرم به خاطر عالقه ا یول
 دوست 

 ... کنهیقطع م ریرابطشو با ام فهمهیموضوع م نیا یبابام  درباره  نکهیباشه ... بعد از ا داشته

 مهتاب  نکهیبودن تا ا دیبچه دار بشه و پدرم و اون هردو نا ام چوقتیه تونهیمادرم نم  گفتنیم دکترا

 امکانش کمتر از پنج  یکه معجزست و از نظر علم گفتنیکه بارداره ... دکترا م فهمهیاز دوسال م بعد

بزرگ  گهیکنارم بود و باهم د شهیهم نیباز کردم ارم ایدن نیکه چشم به ا یبوده ... از وقت درصد
 میشد

 الاقل در ظاهر زی... همه چ کردیم یهرکار  میخوشحال یمنو داشت و برا یهوا یهرزمان ی... اون تو

 به پدرم تهمت قاچاق زدن ... مدرک رو کردن و دست و پاشو بستن ... بابام  نکهیبود تا ا خوب

  زیمدارک چ یامکان نداره ول یز یچ نیکه همچ میدونستیبود و همه م یشد ... آدم درستکار  داغون

 اموالشو به نام منو  یزندان همه  فتهیبشه و ب میوخ یلیاوضاع خ نکهی... قبل از ا گفتنیم یا گهید

 داشت  یادیکه براش پاپوش دوخته بود قدرت ز یزد ... دوماه بعدش پدرم افتاد زندان ... کس مهتاب

  شویگناهیکرد که ب یمشروط گرفت و سع ی... بابام آزاد ومدیاز پدربزرگم برن یکار  چیه چون

 و نداد و اون تصادف وحشتناک باعث مرگش شد ... تصادف فرصت نیسرنوشت بهش ا یکنه ول ثابت

 کرد که  یمهتاب کار  یکنه ول دایاز سوء قصد پ یکرد رد یسع سیمشکوک بود و پل یبیطرز عج به

 دییکه به بابام زده بودن مهر تا ییکارش به اتهاما نیبسته بشه ... اون با ا شهیهم یپدرم برا پرونده
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 پدرم  چوقتیاون ه ی... برا گناههیبفهمونه پدرم ب هیالش نکرد که به بقبار ت کی یزد .... اون حت 

 بهم زد ...  یوحشتناک ینداشت ....من عاشق بابام بودم و مرگش ضربه  یارزش

 مهتاب بعد از چهار  نکهیخوب شدنم کرد تا ا یبرا یهرکار  نینظر دکتر روانکاوم بودم و آرم تحت

  هی ی... زندگ دمی... اون وقت بود که من به کل از هم پاش کنهیازدواج م ریگفت که داره با ام  ماه

 نداشت ....  ینیمسخررو با من شروع کرده بود و قصد عقب نش یباز 

 آورند ...  یرا م شام

  ادهیحرف زدن ز یو فرصت برا ارنیغذارو م ریکه د نهیا شیرستوران خوب نی: ا میگویلبخند م با

 داستانتو بشنوم  هی: کنجکاوم بق زندیم یمهربان لبخند

 حواست باشه  بعد از شام نوبت  ینمونده  ول یازش باق یادیز زی: داستان من چ دارمیرا برم چنگالم

 توئه

 ... میخوریرا درسکوت م مانی... غذا دیگوینم یز یچ

  ......................................... 

 

 ؟ یکرد دایپ یرو چطور  نجای... ا ی: وااااا میگویذوق زده م میمنظره روبه رو دنید با

... از اون موقع تا االن هروقت  دمید نجارویا یاتفاق شی: سه سال پ زندیم یلبخند کوچک انیرا
 ناراحتم 

  نجایا امیم

 از آنجا  توانیدر دامنه کوه که م یبزرگ یدگیام ... بر دهیرا د ییجا نیها چن لمیف یبه حال فقط تو تا

  دیگویکه م رمیگی... کنارش جا م ندینشیلبه م یکیدر نزد یتخته سنگ یرو انی... را دیشهر را د تمام
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  یداستانتو بگ هی_ قرار بود بق

 ازدواج کرد و من  ریماه بعدش با ام هی:  مهتاب  کشمیم یقینفس عم سیپار رینظیبه منظره ب رهیخ

 که براش  یمرد یسالم برا هی ی؟ حت شهیشرکت کردم ... باورت م شونیجشن عروس یاجبار تو به

 آرامش  ی هیبرام ما یروز  هیکه  یکنه ... اون خونه ا هیبراش گر دمیند یصبر نکرد ... حت مردیم

 دوباره  انیو دا نیتوش نفس بکشم ... به لطف آرم تونستمیلحظم نم هیکه  یشد به جهنم لیتبد بود

  یهرکار  ری... ام شدمیهمش تظاهر بود ... من واقعًا اون آدم سابق نم یبه دست آوردم ول مویروح

... دوسال تمام از مهتاب و  دینداره عقب کش یا دهیفا دید یوقت یول ارهیتا دل منو به دست ب کرد
 اون 

 دوم  یفاصله گرفتم تا کمتربا فکرکردن به گذشته عذاب بکشم ... مهتاب شرکت پدرمو شعبه  خونه

  ریام شرکت

 نذاشت ... از هردوشون متنفر بودم ... هم از اون و هم از  شیزندگ یاز اون تو یاثر  چیو ه کرد

 فرانسه و هم خودمو از شر اون خونه و ادماش خالص کنم و هم  امیگرفتم ب می... تصم شوهرش

 اون شرکت  شتری... در واقع ب رمیپس بگ ریشرکت بابامو از ام رمویمدرک بگ تیریمد یرشته  یتو

با  رمیپسش بگ یبه سن قانون دنمیاگه موفق بشمو با رس یکه حت دونستمیم ینام من بود ول به
 ندونم 

 رویفرانسه ام امیب نکهی... قبل از ا دمیبه باد م ویو همه چ شمیباعث ورشکسته شدنش م یکار 
 مالقات 

  هی نیا ی... خواست که تو همونیزنده نم شتریسال ب هیو اون گفت که مهتاب سرطان داره و  کردم

 قبول کردم ... به خاطر  ی... ازش متنفر بودم ول رهیمونده بهش سر بزنم  تا آرامش بگ یباق سال

 ...  نیآرم ینزدن رو نیکرده بود ... به خاطر زم یکه برام مادر  ییسالها اون



 یکاغذ یشاهزادها

398 
 

 ... لبخند  کندی... او هم به من نگاه م دهمیم انیو به را رمیگیشهر م یرا از منظره چراغان نگاهم

 :  خسته کننده بود نه ؟ میگویو م زنمیم یتلخ

  وییحرفا نیروز همچ هی کردمیفکرشم نم دمتیکه د یلی_اوا

  یلی... برام خ کردمیبشم  .... تصورشم نم کیحد بهت نزد نیروز تا ا هیکه  نی... ا یمن بگ به

  رکردهییتغ زایچ یلیخ کنمیمدت ... حس م نیا یتو یول یو آزار دهنده بود بیعج

  زایچ یلی: آره ... خ میگویلب م ریز

 اومده  شیبرام پ یسوال هی!  ی_ اوه راست

 _ بپرس 

 برام جالبه ... آخه پدرت  لشی... دل کننیصدات م الریآ دمیکه فهم یجور  یاماست ول تی_ اسم اصل

  بهیاسم عج نیاشتن ااوصاف گذ نیو با ا یرانیبوده و مادرت ا یفرانسو

 آنها را یو با لجباز  وزدیم یچشمم کنار بروند ... باد به نرم یجلو یتا موها دهمیبه سرم م یتکان

 : بهت گفتم که مادرم باردار  میگویو در جواب سوالش م شومیم الیخی... ب گرداندیصورتم برم یرو

 بوده  شیماه هشتم باردار یکه مادرم تو یمعجزه بودم ... وقت هیپدرم و مهتاب  یو من برا شدینم

  یمدت یبرا زیاز همه چ خبریشده ... مادربزرگ و پدربزرگمم که ب یسفر کار  هیمجبور به  پدرم

  ونی... م شنیسفر م یناچارا با هم راه نینبوده که کنار مهتاب باشه بنابرا یو کس کایبودن آمر رفته

 مارستانیب هیزود برسونتش به  کردهیم یو نگران سع دهیو بابام  ترس شهیمادرم دردش شروع م راه

 بد  طیاون شرا یتا شهر راه داشتن ... تو یبوده و حد اقل چند ساعت یاز بخت بد جاده کوهستان یول

  شهیم ریگروه از عشا هیو ترس بابام  متوجه  یدینا ام نیب و

  هیگفته و درخواست کمک کرده ... اون زن خودش  ریعشا یاز زنا یکی یشده و داستانو برا ادهیپ
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  تیکه هم منو هم مادرمو سالم از اون وضع یچادرش ... وقت یتو ارنیبوده و  گفته که مادرمو ب ماما

 قبول نکرده ...  یهر کار کرده اون زن پول یتشکر کرده ول ینجات داده پدرم کل سالم

  یلیاسم انتخاب کنه ... اونم که خ هینجات داده برام که جونمو  یازش خواسته که به عنوان کس پدرم

   کنهیبرام انتخاب م الرویمن شده بوده اسم آ فتهیش

 : دختر ماه  دیگویآرام م انیرا

 جالب بوده خوشحال  شیدانستنش برا نکهیمتعجب و با فکر به ا داندیاسمم را م یمعنا نکهیا از

 : آره  شومیم

  ادیبهت م یلی: خ کندیزمزمه م یآرام به

 .... ندیبیم بایمرا ز نکهی... ا باستیاز زبان او ز دنشی... چقدر شن شودیسرشار از حس لذت م دلم

 ...  میکنیچند وقت گذشته فکر م نیبه اتفاقات ا می... انگار هر دو دار شودیسکوت م نمانیب قهیدق دو

  نیماش یتو می... بر یخور ی:  هوا سرده ... سرمام میگویو م زنمیرا پس م افکارم

 ... کنمیاش را روشن م یبخار  میشویکه م نی... سوار ماش شودیبلند م شیحرف از جا یب

  میگویو م زنمیلبخند م شودیپخش م نیکوچک ماش یکه ذره ذره در فضا یر یدلپذ یحس گرما با

 : خب ... نوبت توئه  

 محبت پدرمو نداشتم ...  چوقتیتو ه :  من برعکس کندیو او  شروع م شومیم رهیخ انیبه را منتظر

 ...  رانهیاقتصاد ا ریو پدرم وز ییکایآمر استمداریس هیدختر  مادرم

 ؟ !!!!!!!!! ییییییییییییییییی: چ میگویو با داد م کنمیرا قطع م حرفش

 تو ؟ یکنیم ینطور ی: چرا ا کندیدرشت شده نگاهم م یبا چشم ها پردیم عقب

 اقتصاده ؟  ریتو وز ی: بابا میگویو م دهمیرا در هوا تکان م میها دست
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 شده ؟ یز ی_ آره  ... چ

 پسر  کردمی: نه ... فقط شوکه شدم ... آخه فکرشم نم میگویم تیو در نها کنمیرا باز و بسته م دهانم

  یباش رانیا یاستمدارایاز س یکی

  دوننینم هیموضوعو بهشون گفتم ... بق نیکه ا نیهست یی_ تو و کارن تنها کسا

 ؟ هیبد زیمگه چ یباش یکس نیپسر همچ نکهی_ چرا ؟ ا

 ... یکنیکه فکر م هیادما سخت تر از اون یبعض طیوقتا درک شرا ی_ گاه

 چون بدجور با جمله اش موافقم ...  دیحرفش دارم ... شا یکه برا ستیتنها جواب سکوت

از احساس و محبت  یاومدم که ته ایبه دن یخانواده ا ی: من تو دهدیادامه م ندیبیرا که م سکوتم
 بود ...

  یبدون نگران تونستمیکه م یارتباط داشته باشمو تنها کس یکس چیکه با ه ذاشتینم چوقتیه پدرم

  یکه سالها تو یفرشتست ... زن هیپدرم کنارش باشم مادرم بود ... مادرم ... اون  دنیترس از فهم و

  هیکه پدرم براش ساخته بود حبس شدو دم نزد تا مبادا منو برادرمو از دست بده ... پدرم  یقصر 

 کرده بود ... با زن و  ینظام گاهیبه پا لیخودشو تبد یمستبده که خونه  تینها یخشک و ب آدم

  ادمهی...  کردیمجازاتشون م کردنیم ینافرمان نکهیو به محض ا کردیهاش مثه اسرا رفتار م بچه

  یوقت یبود ... ول یدوست شدم ... پسر مهربون هیهمسا یاز بچه ها یکیبودم و با  ییدوم ابتدا سال

 دارم با  نهیبب گهیباره د هیکرد ... گفت اگه  همیخونه و تنب نیزم ریز یمنو انداخت تو دیفهم بابام

 و  سوختیما م ی... مادرم دلش برا کشهیهم منو هم اون طرفو م گردمیم ستنیکه در حدم ن ییکسا

  کنهیکه فقط داره اوضاعو بدتر م دیفهم یوقت یول رهیپدرمو بگ یکارا یکرد که جلو یکار  هر

 مدرسه با حسرت نگاهم  یکه بچه ها دمیدی... م خوردمیکتک م یکیشد ... سر هر اشتباه کوچ میتسل
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 نیتر شرفتهیداشتم و پ نارویل بهتر... من از همون او دمیخندیدلم به همشون م یو تو کننیم
 امکانات 

 یلی... مادرم خ دمیمثه اونا خوشحال نبودم ... مثه اونا محبت ند چوقتیه یبود ول ارمیاخت در
 دوسم 

افسرده شد و ازم  یاونم بعد از مدت یبهم محبت کنه ول تونهیکه م ییتا جا کردیم یو سع داشت
 فاصله 

 کردن سرگرم کنم ... ینقاش ونویخودمو با جمع کردن کلکس کردمیم ی... من تنها تر شدم و سع گرفت

 ... هوشم خوب بودو اونم  دمیکشیم ینقاش انهیمخالف بود و من مخف یو خوشگذرون حیبا تفر بابام

اون جز  یزندگ یافتخار باشم ... تو ی هیسخت درس بخونم تا براش ما خواستیو م دونستیم
 خودش 

 کرده  میبودمو قا دهیکش ادیکه با عالقه و زحمت ز ییتابلوها یوقت ادمهی ارزش نداشت ... زیچ چیه

 دور و منو زد ...  ختیر مویابزار نقاش یکرد همشونو پاره پاره کرد و همه  دایپ بودمو

 یول خوندمی... سخت درس م ستیخودم ن یبرا ییمن جا یزندگ یتو دمیاون روز بود که فهم از
  یحت

 که مادرمو  نیبهم نداره ... هم یبود که کار  یکاف نی... برام هم دمیازش ند دیتمج ای قیبارم تشو هی

 تموم کردمو و اونم روز اول تابستون اعالم  موییابتدا یدوره  نکهیبود ... تا ا یداشتم برام کاف کنارم

 التماس و شروع کردم به ختیبه هم ر امیبفرستتم فرانسه ... دن لیادامه تحص یبرا خوادیکه م کرد

  یادیاز مادرم جدابشم و اونم گفت که اگه ز تونمیگرفته بود ... گفتم نم مشویاون تصم یول کردن

 تمام عزا گرفتمو  یهفته  هیکه هر روز زجر بکشه ... خالصه که  برهیم ییکنم مادرمو جا یباز  لج

  میو قرار شد که بر دیقراره از تنها کسم دور بشم بغض کردم ... روز موعود رس نکهیفکر به ا با

 ... چون  ادیز یلی... دلم شکسته بود ... خ ادیبدرقم ب یاجازه نداد که مادرم برا ی... پدرم حت فرودگاه
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بغلم نکرد ... فقط منو سپرد  یحت ی... موقع خداحافظ نمشیبب تونمیکه حاال حاال ها نم دونستمیم
 دست 

 فرودگاه ولم کرد وگفت  یارزش تو یب وونیح هیکنه ... درست مثه  میتا همراه ردستاشیاز ز یکی

 که خودش بگه برگردم ...  یندارم تا موقع حق

 بود و  بیو همه کس برام غر زیافسرده شدم ... همه چ یمدت هیاومدم فرانسه بعد  ی... وقت 

 ... شوخ طبع و مهربون  دمیمدرسه کارنو د یتو نکهیبشم ... تا ا یمیصم ینداشتم با کس اجازه

 بود که من آرزو داشتم که بتونم  یز یهمون چ قایمن نبود و دق هیداشت ... شب یشاد هیو روح بود

شم  شقدمیپ یدوست یبرا کردمیجرات نم یول کردیمنو جذب خودش م یبی... اون به طور عج باشم
... 

 م ...من قبول نکرد یگذاشت ول شیپا پ یدوست یبود که برا یدردسر نداشتم ... کارن کس ی حوصله

 شدم ...  مونینگذشت که پش یادیمدت ز یدردسر ... ول یبندازمش تو دمیترسیم

 خوب شده بود و ممنونش بودم ... یبیبه طرز عج میبود که با کارن دوست شده بودم ... روح یمدت

که ازش  هیزی... گفتم تنها چ ستادمیباهام بحث کرد و من جلوش وا دیکه موضوعو فهم پدرم
  خوامویم

 مثه  ی... بچه بودمو تا اون زمان کس کشمیو خودمو م ستیبرام مهم ن یچیه گهیقبول نکنه د اگه

 قبول کرد ...  یبود ول بیفرصتو از دست بدم ... عج نیا خواستمیکنارم نداشتم  و نم کارنو

 خونه  هی... درسمو ادامه دادمو وارد کالج شدم ... با کارن  ستمیمیکه جلوش وا هیبار نیآخر نیا گفت

  یسفر کار  یماهشو تو زدهینداشتمو اونم پدر و مادرش از دوازده ماه سالو س وی... من که کس میگرفت

 نجات  یو افسردگ ییبود که منو از تنها یو کارنو گذاشته بودن به حال خودش ... کارن کس  بودن

  یچیکه ه یکیمنه ...  هیاونم شب کردمیوقتا فکر م یسخت گرفت ... بعض ویزندگ دینبا گفتی... م داد
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 نداره  یچیاز خانوادش ه یاسم و اصالت پر زرق و برق و پولک هیو  یبدبخت جز

 

 ؟ هیا افهیچه ق گهید نی: ا کندیمن م یگرفته  یبه چهره  یو نگاه دهدیم رونیرا آه مانند ب نفسش

 از ترحم متنفرم  من

 ت و درمون نداره ؟ درس یکه خودش زندگ ی: ترحم ؟ اونم از جانب آدم زنمیم لب

 ...  یداشته باش یگذشته ا نیهمچ کردمی: تصور نم میگویو م دهمیم هیتک یصندل یرا به پشت سرم

 و  کننیکه با چند تا متلک و دستور از باباشون قهر م یهست ییاز اون پسرا کردمیفکر م راستش

  کنهیدرکشون نم یمشکل دارن و کس یلینظرشونم خ به

 ؟ امیداغون به نظر م نقدریا یعنی:  خنددیم

 میقا زارویچ یلیخ شونییمثه منو تو پشت نقاب طال یی... آدما یدونی: م میگویو م کشمیم یآه
 .. کننیم

مثه تو که درظاهر  میکی زنمویگول م انمویو خنده هم خودمو هم اطراف یمثه من که با شوخ یکی
  چیه

 ...  ستنیشن چون در حدت ن کیبهت نزد یذار یو نم یدونیهم سطح خودت نم زویچ چیو ه کس

 ... دیظاهر قضاوت نکن یوقت از رو چیکه گفته  ه ویحرف اون یمعن میکنیمنو تو خوب درک م امثال

  نیکدوم از ا چیه ومدمویم ایبه دن یخانواده معمول هی یوقتا حسرت خوردم که کاش تو یلی_  خ

 ...  میقدرت انتخاب ندار از ما چکدومی... افسوس که ه فتادیبرام نم اتفاقا

  یکه دار  یهستن که با تمام مشکالت یادیز یبهتره ... آدما ایلیفکر کن که وضعت از خ نی_ به ا

  یقابل تصوره ول ریمنو تو غ یهستن که درد و مشکالتشون برا ایلیتو باشن ... خ یبه جا حاظرن

 ؟ تا به حال به مراکز  یمعلول نگاه کرد ی... تابه حال به بچه ها کننیم یدارن زندگ یسرسخت با
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  یستیبه بهز ی؟ شده بر  یشهر بزار  نییپا یکوچه ها ی؟  شده پاتو تو یسر زد یسرطان یمارایب

 ؟ یبزن سر

  نیتک تک ا یمنو تو نیکه آرم ی: نه !  منم تا اون روز  میگویو م کنمینگاه م نشیغمگ یچهره  به

  نیآرم یول دهیبه آخر رس ایحاال که پدرمو از دست دادم دن بدبختمو یلیخ کردمینبرد فکر م جاها

 عوض  ینسبت به بدبخت دمویباز کردو د ایدن نیا قتیحق یبهم نشون داد ... چشممو به رو تویواقع

که دارن با همه  دمید وییاز پدرو مادر نداشتن ... آدما یسهم چیکه ه دمید ویی... بچه ها کرد
 وجودشون 

  فروشنویکه سر چهار راه گل م دمید ویی... بچه ها جنگنیسختشون م یهایماریبا ب شونیزندگ یبرا

شب  ستیکه معلوم ن ییبدن ... بچه ها زیتا امثال ما بهشون دوتا اسکناس ناچ کننیدود م اسپند
 کنار 

 باعث  زدنیم طیشرا نیبدتر یکه تو یدوار یام ی... لبخندا شنیم هوشیب یخرابه از خستگ کدوم

 و  یکه قدر سالمت یناسپاس یکنم ... نه به حال اونا ... بلکه به حال ما آدما هیکه از ته دلم گر شد

 ...  میدونیها مونو نم داشته

 

  رهیدر سکوت به روبه رو خ  انی... را رمیرا بگ میاشکها زشیر یجلو کنمیم یو سع زنمیپلک م تند

 ...  شده

 به اندازه خودش  یبه حال بهش فکر نکرده بودم ... هر کس:  تا  کندیو لب باز م کشدیم یقیعم نفس

 .... دمیدیوقت نم چیداره  و من ه مشکل

 ... اگه  نهیهم ی... زندگ کترهیکوچ یکیبزرگتر ومال  یکیآدما مشکل دارن ... حاال درد  ی_ همه 
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که  گمی... من نم شدیم نیکسل کننده و روت زینداشت که همه چ یمشکل و دغدغه ا چیه آدم
 مشکالت 

... واسه به دست  میدونستیقدر آرامشو نم چوقتیاگه نبودن ما ه گمیکنندن ... دارم م سرگرم
 آوردنش 

 ...  شدیم یمعن یبرامون ب یزندگ نیهم یو برا میکردینم یتالش

  یهم دار  یچهره ا نیهمچ دونستمیآرامش بخشه ... نم یلی: حرفات خ زندیم یگرم لبخند

  یفاز فلسف گنیحالتم  م نیبه ا انیو دا نی: آرم خندمیم کوتاه

  ادیبه نظر م یعاقل و منطق یادیباشه ... ز یآدم جالب دیبا نی: آرم خنددیهم م او

 که بهش  یوقت یول ارهیدر نم یو زدحال باز  ستیپا ایخرابکار یتو شهیفرشتست ... هم هی_ اون 

 ...  کنهیآرومم م یدارم بهتر از هرکس اجیاحت

  ستیازت بزرگتر ن ادیز یگیکه تو م یجور  ی... ول تهییدا ی_ گفت

 خودته  ی... همسنا میدار یفاصله سن ی_ چهار سالو خورده ا

 ازت بزرگترم ؟  یکه من چهار سال و خورده ا یدونی: اونوقت از کجا م دهدیراباال م شیابرو

 : مگه چند سالته ؟ میگویم متعجب

  کیو  ستی_ ب

 ؟ یستین ی_ ها ؟ مگه سال آخر 

 خوندم  ی_ چرا خب ... دوسالو جهش

 ؟ یکنکور داد یسالگ فدهیه یتو یعنی_ جدًا ؟ 

که همه  دمیبردم که اومدم دانشگاه و د یبه عمق فاجعه پ یوقت ی_ آره ... اولش خوشحال بودما ول
  ی
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  لهیتعط یازم بزرگترن و عشق و عاشق دخترا

 ؟  یعاشق دختر بزرگتر از خودت بش شهیم یمگه چ : حاال ردیگیام م خنده

 ؟ یاز خودت مشکل ندار  کتریکوچ یموضوع ... تو با پسرا نی_ مخالفم با ا

 قراره من پشت طرف باشم نه اون  کنمی_ چرا . حس م

 ؟ ی... تو تا به حال عاشق شد گهید گمیم نی_ واسه هم

به او فکر  ادیهست که ز یمدت کنمیافتم و حس م یم لیدن ادی... به  لرزدیحرفش قلبم م نیا با
  کنمینم

 شلوغ بوده ... یادیمدت سرم ز نیاست که ا نی... حتمًا به خاطر ا

 ؟ ی_ آره ... توچ

 : نه  دیگوی... کوتاه م شودیحرفم حالت صورتش عوض م نیبا ا کنمیم حس

 ؟ یتجربش کن ی_ دوست دار 

  زهیعاشقانه غم انگ یداستانا ی... ته همه  یدونیم ی... ولکه بگه نه دروغ گفته  ی_ آره ... هر کس

 ... انگار سرنوشت با عشق سر جنگ داره ... 

 به کجا برسد ... ستی... ته داستان من هم معلوم ن دیگویم راست

 هست که آخرش خوش باشه ؟ می_ به نظر تو داستان

 ...  دی... شا دونمی_ نم

 ...  رانمیبه طرف خانه م کنمویرا روشن م نیگذشته ... ماش کی... از  کنمیم میبه ساعت مچ ینگاه

 ....  شودیرد و بدل نم نمانیب یز یکوتاه چ یبه جز جمله ها ریمس یط در

 ...  میکنیحرف به هم نگاه م ی... ب میرسیراهرو که م به
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 بود ... ممنون  ی: شب خوب دیگویو م زندیم یلبخند مهربان انیرا

  ی... و بهم اعتماد کرد ی... ممنون که دعوتمو قبول کرد نطوریمنم هم ی_ برا

 و  گردمی... من هم به طرف در برم گرددیو به سمت واحدش برم زندیم یگر یجوابم تنها لبخند د در

 ...  چدیپیمسکوت م یباز و بسته شدن در ها در راهرو یبعد صدا یا لحظه

 چطور خواهد بود ؟!  ندهیآ یعنیامشب زده شده ...  مانیکه جرقه دوست میدانیهر دو م حاال

 

............................................................................ 

 

است و ساعت  سمسیام را به سقف دوخته ام ...شب کر رهیام و نگاه خ دهیتخت اتاقم دراز کش یرو
 از 

 اما به خاطر من خانه را  ستندین یحیمس امچکدیگرچه ه ریگذشته... مهتاب و ام دوازده

 در مقابل آن همه  یرا قبول نکنم ول شانیکادو خواستمیرا جشن گرفتند ... م سمسیکرده و کر نیتزئ

 غرض  یکه ب ییها یو مهربان دواریام یکه به خرج داده بودند عاجز شدم و نگاه ها یاقیو اشت ذوق

  نیو به خاطر هم ستمین رانیتولدم ا یبرا داندیگفت که م ریمن عرضه کردند خلع سالحم کرد ... ام به

 بود ...  یساحل یالیو کیو سند  دیتولدم هم هست ... به اصرارشان کادو را باز کردم ... کل هیهد نیا

 بود ....  سیپار یمنطقه ساحل نیعکسش را نشانم داد ... مدرن و بزرگ در بهتر مهتاب

که  ینسبت به مهتاب بیدلشان رابشکنم ... خصوصًا که عج دامیدلم ن یپس دهم ول خواستمیم
 برعکس 

 .... کردمیاحساس ترحم م شدیم دهید ماریب شیپ ماه

  یدر فکر پسر  یبیمن به طرز عج یول کردندیشام خوردن سر صحبت را با من باز م یط در
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 ؟ کندیاو دارد چه کار م گفتمی... با خودم م میکردیصبح باهم صحبت م کیکه شب قبل تا نزد بودم

 دارد ؟ نه  یچه حس سمسیکرده  در شب کر یکه هفت سال است بدون خانواده اش  زندگ او

 آنها ... امشب حال او  دارید یبرا یو نه ذوق و شوق رندیرا دارد که به خاطرش جشن بگ یا خانواده

 است ؟ چطور

  دهمیم امیپ انیو به را دارمیبرم یپاتخت یرا از رو لمیدر افکار جورواجورم موبا غرق

 ؟ " یدار ی" سالم . ب

  شودیصفحه ظاهر م یرو امیدو پ هیثان یاز س بعد

 " سالم . آره " 

 " خوش گذشت ؟ " 

  دهمیم امیپ

 " راستشو بگم نه . همش معذب بودم  " 

 _" چرا ؟ "

 به خودم فشار آوردم که فرار یلیخ یبود که کنارشون گذروندم ... از لحاظ روح یدیع نی_ " اول

 نکنم " 

  یکارن بهش زنگ زد و مجبورش کرد که تو یقبلم مزخرف تر بود ... بابا ی_ " مال من از ساال

 که گرفته شرکت کنه ... کارنم دمغ شده پاشد رفت " یبزرگ و پر زرق و برق یمهمون

 بهش ندارن "  یمامانو باباش کار  ی_ " توکه گفت

 حفظ ظاهر  خوانیکه م اشونهیوجود داره موقع مهمون یکارن ادیم ادشونیکه  میبار هی ی_ " همون سال

 "  بکنن
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 از  انمیاز ما اوضاعش درست و درمونه ! دا یکی...موندم کدوم  گهیمسخره د یجور زندگ هی نمی_ " ا

 .. خاموش کرد امشب . شمی... گوش دهیشده و به تماسامم جواب نم بیغ رانیا میدیکه رس یموقع

 " کنهیکارو م نیا شهیم یعصبان ایناراحت  یلیخ یوقت

 بگم " یچ دونمی_"  نم

 ... " ی_ " اگه کارن رفته پس امشبو تنها بود

 عادت کردم " گهی_ " آره ... بعد از هفت سال د

 مبارک دردسر " سمسی... کر گهیم کیبهت تبر دویباشم که ع یکس نی_ " پس بزار من اول

 توام مبارک " سمسی_ " کر

 _ " شب خوش " 

 "  ری_ " شب به خ

 مرا به خودش جذب  یبیپسر به طرز عج نی... ا زنمیلبخند م اریاخت یو ب کنمیرا خاموش م لمیموبا

 ...  کندیم

  یبودم و حت انیکه امشب مرتب در فکر را کنمیفکر نم نیو به ا گذارمیهم م یرا رو میها چشم

 فکر نکردم ..... لیبه دن یا ذره

 

................................................................ 

 میآن شب و جواب ندادنش به تماسها یهرچه درباره  یول دمیرا د انیدا سمسیبعد از کر روز
  دمیپرس

 کرده  رییتغ یو از جواب دادن تفره رفت ... رفتارش کم چاندیحالم بد بود " مرا پ کمیبا جمله "  تنها
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 زندینم یکه تا خودش نخواهد حرف دانستمیم یافتاده ول یمرا مطمئن کرد که اتفاق مهم نیو ا بود
 پس 

 شدم ....  الیخ یب جهینت یب یاز تالش ها بعد

  کشی... نزد دهدیدست تکان م می... برا نمیبیم کارای... از دور جس شومیمحوطه دانشگاه م وارد

 مبارک ! سمسی: کر زندیو داد م کندیخودش را با شتاب در آغوشم پرت م شومیم که

 ...  کندیم شیو بعد از فشار دادنش رها کندیرا سفت بغل م انیکه دا کنمیم شیخنده از خودم جدا با

  مییگویم کیهم خنده اش گرفته ... ما هم به او تبر انیدا

 بهت خوش گذشته بدجور  التیتعط نی: معلومه تو ا میگویلبخند م با

 شگاهیگرونم از نما نیماش هیکردم ...  دایپ یدوسپسر مامان هی...  ادی: ز زندیم ییدندان نما لبخند
 بابام 

  شهیبهتر نم نیاز ا یرفتم ... زندگ کش

 ها  چارهیوبه ما بدبخت ب دهیدوسپسر به مردم کادو م نجای: بابانوئل چه دست و دلباز شده ... ا انیدا

  تکونهیهاشو م سهیگرد و خاک ک رسهیم که

 و  کنهیاوت م مرشیالزا رانیا یحوال شهیهم یزپرت رمردی: اون پ گذارمیشانه اش م یرا رو دستم

 و  چیپ گهیاالغاشم د یبازنشست شه ... حت دیزوارش در رفته و با گهیهمه ... د یبه زندگ نهیریم

 هاشون در رفته ... مهره

 : خنگه اونا گوزنن نه االغ  زندیبه سرم م یضربه ا انیدا

 _ واقعًا ؟ 

  دمشید ی: من که دفعه آخر با بوگات دیگویبا خنده م کایجس

  خورهینم میگه چینکبت خپل ... ه رهیگیچقدر حقوق م ستی: معلوم ن کشمیم یآه
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 ؟ یای: تو نم دیگویبه من م یبا نگاه انیو دا رودیبه کالس م کایجس یقیاز دقا بعد

 : چرا  میگویم انیرا دنیو با ند کنمیبه اطراف م ینگاه

 ....  شومیدنبالش وارد ساختمان م به

 

.............................. 

 

 رونیب یکی یکیفاصله است ... بچه ها  یتا شروع کالس بعد قهیدق ستیب شودیکه تمام م کالس
 روندیم

 ...  رودیبه کتابخانه م یکار  یهم برا انیدا و

  تیننوشته ام  و االن موقع یز یاست که چ ی... چند روز   دارمیبرم فمیک یخاطراتم را از تو دفتر

  کنمیآورم و شروع به نوشتن م یم رونیام ب یرا از جامداد سمی... روان نو رسدیبه نظر م یخوب

 

  لسونیخاطرات اما و                        

 

 .  سمیبنو یز یفرصت نکرده ام چ هستم و ریدرگ یبیکه به طرز عج ستیوقت چند

 از او متنفر بودم االن دوست من  یکه روز  یکرده ... پسرمغرور  رییتغ زهایچ یلیروزها خ نیا

 ...  کنمیم یکیبا او احساس نزد یو به نوع شودیم محسوب

 در کمال تعجب همه  انیشدن من و را یهمگروه یجواب داد ... ماجرا یبیاستاد به طرز عج هیتنب

  زدیبه زور کمتر از چند کلمه با من حرف م یکه روز  یپسر  شیمان ختم شد ... چند شب پ یدوست به
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 را  شیکه داستان زندگ یاش گفت ... ازگذشته اش ... از خانواده اش ... وقت یزندگ یاز رازها میبرا

 او چقدر اشتباه بوده  یعجوالنه ام درباره  یکه افکار و قضاوتها دمیفهم دمیشن

  یها یلیداشته و من نامردانه او را قضاوت کردم ... مثل خ یسخت و عذاب آور  یاقعًا زندگو او

 ...  نندیبیرا م زیهرچ یکه تنها پوسته ظاهر  یفکر  یب ی... مثل تمام آدم ها گرید

 آدم  انیکند ... را دایکه دوست دارم ارتباطمان ادامه پ دمیفهم میبا هم بود شتریکه ب یمدت نیا یتو

 تنها ... و من  یلیانداخته تنهاست ... خ شیپا شیکه سرنوشت پ یبه خاطر مشکالت یول ستیخوب

 را بشکنم  ...  دهیکه دور خودش کش یکه حصار  خواهمیم

 که  دانمیمحدود شده . م مانیو چت ها میزنیباهم حرف نم ادیروزها ز نیسالم . ا زمیعز ی فرشته

  نیاز ا شتریخودم ب یدرد ها یبا غر زدن درباره  خواهمیو من نم یهم مشکالت خودت را دار  تو

  شیکردم پ یبه تو نگفتم و سع یز یچ ایکتوریبا و میها دارید یمدت درباره  نیا یکنم ... تو تتیاذ

  دانمیبه کجا برسد ... نم ایکتوریقرار است داستان و فهممیتر شده ... نم بیبماند ... اوضاع عج خودم

 کردن هدف  دایبه دنبال پ دیمن خودم با یکه خودت گفت نطوریهم یول خواهدیم در آخر از من چه که

 کردن  دایپ یبرا یاما تنها به دنبال نشانه ا ترسمیم یتا حدود نکهیباشم ... االن با ا میخوابها انیم در

  یکه تو ییها زیکند ... با توجه به چ کتریکه  من را به هدفش نزد یز یهستم ... چ ایکتوریو

و  شودیبوده که به اجبار عروس خانواده کالن م یاشراف یاو دختر خانواده ا دمیمدتم د نیا یاهایرو
 با 

  یاجبارها نیا یپدرش را برا یکه روز  دهدیقول م شانی... روز نامزد گذردیاز عشقش م یفداکار 

 انگار تا خودش نخواهد من  یادامه داستان فکر کردم ول یدرباره  یلیمجازات کند ... خ خودخواهانه

 ...  دینخواهم رس یا جهینت به
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 سرانجام به انتقام نرسد ...  ایکتوریداستان و نیکه ا دوارمیحالت خوب باشد و ام دوارمیام

 

  یچرا ول دانمیکنند ... نم ییراهنما خواهدیم ایکتوریکه و یز یمرا به سمت چ اهایرو نیا کنمیم آرزو

 ... ستین یبد زیهدفش چ کنمیکمکش کنم ... حس م خواهمیم

........................ 

 

 ...  فتدیب زیم ریکه به ز شودیو هول شدنم باعث م بندمیباز شدن در کالس دفتر را به سرعت م با

 ...  شودیتا بناگوش باز م شمین انیرا دنید با

 : سالم   خنددیم ندیبیخرذوقم  را که م لبخند

 ؟ ی_ سالم . خوب

  یخوب یلی: خوبم ... توام که واضحه خ ندینشیم میروبه رو مکتین یرو

 و  ستیدر آوردمو گفتم کادو الزم ن یجارو کردم ... اولش لوس باز  لویفام یبای_ چه جورم ... ج

  یخودت بخوا یحرفا ... بعد که دلشون نرم شد و گفتن اصال هر چ نیو از ا هیکاف نیشمیکه پ نیهم

 کادوشو گذاشته بود و بعد رفته بود سفر ...  نمی... ارم دمیخر خواستیدلم م ینکردمو هرچ ینامرد

 من چقدر کادو دوست دارم ...  دونهیم بچم

 جنبه رو بدن ...  یب یبه تو گهیبار د هیتو ... اون بدبختا غلط بکنن  یهست یثی_ چه موجود خب

 اصال  شهیماعرف سرت نم تاعرف

  یتوپ گرفت یکادو هی؟ حتما  ی_ خودت چ

  هیریبه خ دمی: کادوش بخوره تو سرش ... هر سال م دیگویو م کشدیم یهوف
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 بود حاال ؟ ی: چ میگویم یفضول با

 ...  گهید متیگرونق نیماش هی:   دیگویم الیخیب یچهره  با

 ؟ هههیییرررییییببه خ ششششییی: داااااااااددددد زنمیم غیج

 ؟ یکنیم ینجور ی: خدا لعنتت کنه چرا ا دیگویو م ردپیم شیترس در جا با

 ؟ هیریبه خ شی: داد شومیم رهیخ شیو با چهره نگران در چشمها کشمیجلو م زیم یرا رو خودم

 : آره ... چطور مگه ؟ دیگویحرکتم گشاد شده اند م نیکه به خاطر ا ییچشمها با

 نبود که  گریاون عروسک ج فی: ملت چه خرپولن به خدا ... ح نمینشیم میو سر جا میگویم یشیا

 ؟ یکرد ریخ

 ؟ یر یقربون صدقش م ینطور یبود که ا یچه شکل یدونی: مگه تو م خنددیم نمیلحن غمگ به

  گهی_ اگه گرون بوده پس خوشگلم بوده د

 _ قانع شدم واقعًا  !

 : کارن چطوره ؟  میگویم یز یچ یآور  ادی با

 نیشده اون شب که ا یچ ستی: داغون ... معلوم ن دهدیم رونینفسش را با حرص ب زیبه م رهیخ
 بچه 

 یچ نی... بب زنهیدو روزه با من حرف نم رفتیو لبخند از لباش نم شدیتو جاش بند نم هیثان هی که
 شده 

 دمغ شده  یجور  نیکارن با اون همه صبر و تحمل ا که

 _ حتمًا با خانوادش بحثش شده 

 هی نیاونوقت هم کننینگاهم بهش نم هیشرفا سال به سال  ی:  اون ب شودیپر از خشم ماش  چهره
 بارم 
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  کننیم شهیش یدارن خونشو تو یخانوادگ داریسال د یتو که

 ...  کشمیم ییصدا یو آه ب کنمیم سکوت

 توی: از همه هد دیگویو م زندیم ی... لبخند مهربان کندیرا باز م شیو اخم ها کندینگاهم م انیرا
 ؟یگرفت

 : آره ... مگه جرئت دارن کادومو ندن ؟ دهمیتکان م سر

 فکر کن . کمی؟  ی: مطمئن شودیم قتریعم لبخندش

 .... نمیدر رفته ؟ بزار بب رشیاز ز ی:  کس  کنمیم زیرا ر میچشم ها متفکرانه

 صورتم قطع  یشده جلو نیکه با روبان براق تزئ یکوچک مشک یبا گرفته شدن جعبه کادو حرفم

 درشت و درشت تر  می... کم کم چشمها کنمیبه آن نگاه م یخنث ی... زبانم بند آمده و با نگاه شودیم

  رشی:  بگ دیگویو م کندیبه جعبه اشاره م شی... با چشمها کنمینگاه م انیو شوکه شده به را شودیم

  گهید

 و   رمیگی... جعبه را از دستش م کنمیبلند مخشک شده ام را  یو دستها دهمیدهانم را قورت م آب

 ...  کنمینگاهش م رهیخ و

 ؟ یبازش کن یخوای: نم ردیگیحالتم خنده اش م دنید با

 : ها ؟ چرا . زنمیم پلک

  فتدیب رونیاست از کاسه ب کینزد میچشم ها دیسف یطال فیپالک ظر دنیو با د دارمیجعبه را برم در

 به  زیر یها نیکه با نگ  ی... رز کوچک رمیگیو مقابل صورتم م کنمی... آرام از جعبه خارجش م

  نمی: بب میگویو م کنمینگاه م انی... با بهت به را کندیم رهیرا به خود خ میشده چشمها نیتزئ ییبایز

 ؟ هیمخف نیدورب
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 ... بده من  الریآ یا وونهی: د خنددیم

 و  زندیمن را دور م ی... صندل شودیبلند م زیو از پشت م کشدیم رونیانگشتانم ب نیرا از ب پالک

  ی... ضربان قلبم رو گذاردیشانه ام م کی یو رو کندیرا جمع م می... موها ستدیا یسرم م پشت

 ... رونیب فتدیهر لحظه ممکن است قلبم ب کنمیاست و حس م هزار

را  می. چشمها.. کنمیبود حس م لیدن هیکه هد یرا در حال باز کردن قفل پالک شیدستها حرکت
  بندمیم

 خط داستان احساس  نیپالک از گردنم آخر نیباز شدن ا کنمیچرا حس م دانمی... نم گزمیلبم را م و

 به نظر  بیمحو و غر یلیخ ستیکه مدت یاست ... احساسات لیو کمرنگ شده ام نسبت به دن یمیقد

 ... بغض کرده ام ... خودم هم  دهمیم رونینفس گرمم را ب شودی... پالک که از گردنم جدا م رسندیم

 چرا .... دانمینم

 گردنم را لمس  دیسرد پالک جد ریزنج 

 کندیو حالم را دگرگون م چدیپیام م ینیب ریعطرش ز ی... بو شودیام حبس م نهیو نفسم در س کندیم
... 

 ؟ یفتیپس م یلمس ساده دار  نی!  با ا یجنبه شد یب یادی: ز زنمیم بیخود نه به

 نداشتم ...  لیرا به دن یحس قو نیهم چن شیچند سال پ یسرم آمده ... حت ییچه بال دانمینم

که  یدیو به رز سف دهمیم رونینفس حبس شده ام را ب یصندل یو نشستنش رو انیدور شدن را با
 به 

 ...  کنمیم شیرها یو بعد به آرام کنمی... لمسش م کنمینگاه م درخشدیدر گردنم م ییبایز

 قشنگه . یلی: ممنون . خ زنمیو لب م کنمینگاهش م ی... با قدردان ندینشیم شیره سرجادوبا انیرا

 نداشت  ی: قابل زندیم یچشمک
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 که از درکشان عاجزم  ستیبیو ذهنم مملو از احساسات تازه و غر قلب

 و مقابل   کنمیرنگ را از آن خارج م یو جعبه طوس کنمیکوله ام را باز م پیز یز یآوردن چ ادی با

 ... رمیگیم انیمتعجب را یها چشم

 ... نترس بمب  گهی: بازش کن د میگویم نمیبی... تعللش را که م  ردیگیمکث جعبه را از دستم م با

 ...  ستین

 ...  پردیباال م شیدرونش ابروها یساعت مارک و نقره ا دنیو با د کندیحرف جعبه را باز م یب

  یباش دهیبرام کادو خر کردمی: فکر نم دیگویو م دهدیم میرا به چشمها نگاهش

  زهیناچ هیهد هی نی... ا یکارا برام کرد یلی_ تو خ

 برام با ارزشتره  یا هیاز هر هد نی: ممنون . ا زندیم یقدردان لبخند

 حرف را زد ؟  نی... چرا ا فهممیرا نم منظورش

 کدامشان  چیکه از ه یضی... درونم پر است از احساسات ضد و نق شومیبلند م میحرف از جا یب

  زندی... پر از ترس ... قلبم باز هم تند م یآورم ... پر از سردرگم یدر نم سر

 منتظرمه  انیبرم ... دا دیبا گهی. من ... من د کنمی: خواهش م میگویم لرزدیکه به وضوح م ییصدا با

..... 

 و به طرف   شومیبه او فرصت حرف زدن بدهم به سرعت از کالس خارج م نکهیا یو ب میگویم

 ؟! مگه عاشق  ی: تو چه مرگته لعنت غرمیلب م ریگذارم و ز یقلبم م ی... دستم را رو رومیم یخروج

 ؟! یزنیو تند م یکنیجلوش هل م ینطور ی؟ پس چرا ا یستین لیدن

 داخل  کنمویفوت م رونینفسم را به ب تیبانعاجزم ... با عص میهم از جواب دادن سوال ها خودم

 ...  گذارمیقدم م محوطه



 یکاغذ یشاهزادها

418 
 

 

  .......................................... 

 

  انیرا

 

 ... االن به خاطر حرف من هل کرد ؟  خندمیو کوتاه م کنمیاش نگاه م یخال یتعجب به جا با

 سرم آمده ...  ییچه بال دانمی... نم زدیهزار م یقلبم رو کردمیکه داشتم پالک را گردنش م یوقت

 که  ستیدختر نیتر بیعج الریهم انگار بدجور معذب بود چون نفسش را حبس کرده بود ... آ او

 دیآ یم ادمیکه کادو را بهش دادم  یگرد شده اش را موقع یچشم ها یام ... وقت دهیبه حال د تا
 خنده ام 

 کادو کرده ام ...  شیبرا یر سالح هسته اکه انگا کردی... چنان بابهت نگاه م ردیگیم

 افتاده  خم  زیم ریکه ز یدفتر  دنیخودم بروم که با د یبه سمت صندل خواهمیو م شومیبلند م میجا از

 و خطوط درهم براق ...  یبا جلد مشک ی... دفتر  دارمیبرش م نیزم یو از رو شومیم

 "  لسونینوشته شده " خاطرات اما و ییبایصفحه اولش با خط ز ی... رو کنمیم بازش

 را جاگذاشته  یمهم نیبه ا زی... دختر سربه هوا چ دهمیتاسف تکان م یاز رو یو سر  بندمیرا م دفتر

 بدهم ...  الریتا بعدًا به آ گذارمیم فمیک یاز بچه ها دفتر را تو ی... با ورود گروه

 

   ........................... 
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 اتاقش  یرا ندارم ... کارن مدام تو یز یکه حوصله چ دانمی... خودم هم م کنمیم نییرا باالپا کانالها

 اش در خانه عادت کرده ام بدجور آزاردهنده  هیکه به حضور سرحال و پر روح یمن یبرا نیو ا است

 را خاموش  ونیزیو تلو میگویم یو با رها کردنش لعنت کشمیرا به داخل دهانم م نمیی... لب پا است

 کنارم  طیشرا نیبدتر یکه تو ستیکس شهیکارن بدجور حالم را بد کرده ... او هم ی... ناراحت کنمیم

 و من  شودیم یهزارم مواقع جد کیکرده حالم را بهتر کند ... او در  یسع یو با مسخره باز  بوده

 محدود  ستیل یتو داً یکه جد یبدجور آرامش بخش است ... کارن و دختر  شیحرفها میبگو توانمیم

 همند ...  هیشب یادیمن جا گرفته ز یزندگ یکوچک آدمها و

 تو  ای: ب دیگویکه م شنومیرا م شی... صدا زنمیبه در م یو تقه ا ستمیا یدر اتاق کارن م مقابل

  زندیلبخند م دنمیکند و با د یلپتابش بلند م ی... سرش را از رو بندمیو در را م شومیم وارد

  گهید نیبش ای؟ ب ی:  منتظر فرش قرمز  کارن

 شده ؟ یز ی: چ دیگویم ندیبی... سکوتم را که م  رمیگیاتاقش جام یکاناپه چرم یرو

 : تو چه مرگت شده ؟ ها ؟!  میگویم هیحاش یدرشتش رک و ب یبه چشمها رهیخ

 ؟ هیلبخندش را حفظ کند : منظورت چ کندیم یسع

 ! چت  یزنیکلمم حرف نم هی ویکز کرد یاتاق لعنت نی_ منظور من واظحه ... سه روزه تمامه که تو ا

 ؟ ! یقدر تو خودت رفت نیافتاده که تو ا یچه اتفاق کوفت یلعنت یتو ؟ تو اون مهمون شده

 ...  ردیگیو نگاهش را م کشدیم یقیجوابم تنها نفس عم در

 شده ؟ یمگه چ یبگو کارن ... لعنت یز یچ هی:   نالمیم یبا کالفگ نمیبیرا که م سکوتش

 ... با انگشت شصت و  داردیبرم شیچشم ها یمطالعه اش را از رو نکیو ع بنددیلپتابش را م در

 سرخشان را  یرگه ها توانمیم کندیرا که باز م شی... چشمها دهدیبسته اش را ماساژ م یپلکها اشاره
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 شوم و  یم کشی... نزد شودیو قرمز م سوزدیم شی... هرموقع ناراحت است چشم ها نمیبب یخوب به

 و بعد  شودیبرقرار م نمانی... سکوت ب رمیگیحرف درآغوشش م ی... ب نمینشیتخت م یرو کنارش

 من  شودیو باعث م رسدیبه گوشم م فشیآورد ... هق هق ضع یقلبم را به درد م شیشانه ها لرزش

 ... با هر اشک هم اشک  میگاه هم بوده ا هیمان تنها تک یدوست یسالها نیدر تمام ا بغض کنم ... هم

 دوست دارم  شتریب یبرادر واقع کیاز  ی... من کارن را حت میشدیم نیغمگ یگر یو با غم  د میختیریم

 فرشته را داشته و دارد ...  کیمن حکم  ی... او در زندگ

 شده  یچ یبگ ستی:  قرار ن میگویم ی... با گرفتگ کندیرا پاک م شیو اشکها دیآ یم رونیآغوشم ب از

 ؟

:  دلم گرفته ... مشکالت پشت سرهم  دیگویگرفته م یو با صدا کندیبا چشمان سرخش نگاهم م 
 دارن 

 ...  کننیکه هست داغونتر م ینیاز ا مویو زندگ زنیریسرم م یرو

 گفته بهت ؟  یز یچ شعورتیب ی:  باز اون بابا کنمیم اخم

 بود  نی:  کاش موضوع هم دهدینه  تکان م  یرا به معن سرش

 جنگ بود ... بابام  دونی: روز بعد از جشن خونه م دیگویو م کشدیم یکه آه کنمینگاهش م منتظر

 رو هم ... مامانمم نه برداشت نه گذاشت گفت که  ختهیر شیعوض کیبود که مامانم با شر دهیفهم

 و بعد ... هه ...  یوقته با دوستم رابطه دار  یلیکه خ دونمی... م ستیپاک ن نیخودتم همچ سابقه

 انکار نکردن ... انگار  یبرا یتالش ایطرف مقابلو رد نکردن  یحرفا  چکدومیبود که ه نیا جالب

 خالص کنن ... یبودن که حرفاشونو به هم بزننو خودشونو از بند اون زندگ یمنتظر فرصت هردوشون

 گند  یط من اون وسط شوکه شده بودم ... حالم به هم خورد ... از وقاحتشون ... از بوفق انگار
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 کدوم براش  چیمتاسف نبودن ... ه یکدوم ذره ا چیکه اون خونه و آدماشو برداشته بود ... ه یکثافت

  شنومیازشون م زویرقت انگ یحرفا نیدارم ا نکهیدارم از ا ی؟ چه حس هینبود که حال من چجور مهم

 جاتم نباشه  چیبه ه ویبچت جار بزن یکه آشغال بودنتو با افتخار جلو یباش یعوض دیبا یلی... خ ؟

 ... شکستم ....  انی... من ... شکستم را یبه سرش آورد یچ که

عدالتت کجاست ؟ امثال ما مگر  ای... خدا زنمیام نفس نفس م دهیکه شن ییاز حرفها یو عصب شوکه
 چه

 ...  میکنیوقت وجودشان را حس نم چیو ه می؟ خانواده دار میتقاص نیکه سزاوار ا میکرده ا یگناه

 ...  رسدیازشان به ما نم یز یارزششان چ یو جز ثروت ب مینیبینم یوقت محبت چیه

و آشغال  نیخودب یآدما نی: به نظرت ا کشدیم شیبه موها یو با حرص دست زندیم یتلخند کارن
 چرا 

 دوننیکه م یاسم پدرو مادرو ندارن ؟ وقت اقتیل دوننیکه م یوقت ندازنیتا بچه مثه ما پس م چند
 عرضه

 ویچه بار دوننیم ی؟ وقت ارنیقراره سرش ب ییکه چه بال دوننیم یکردنشو ندارن ؟ وقت خوشحال
 دارن

؟ بچه  ننیبینم مونوییسرمون آوردن ؟  تنها ییکه چه بال ننیبی؟ نم ننیبی؟  نم ذارنیدوشش م رو
  میتی

وقت نبودم  چی؟ ه ستمیجاشون ن چیبگم که هستنو به ه یمن چ یپدر مادر نداره ول دونهیاقل م ال
 ... 

که دوست صبور من هم  دهیرس ییبه جا ای... دن کنمیم هیگر شیو من هم پا به پا زدیریم اشک
  شیصدا

 من گوش کرده و من حاال  یحرفها ... او هفت سال به دهمیو من هم گوش م زندی... حرف م درآمده
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 جواب دل شکسته اش را بدهند ؟  یروز  خواهندیهستم ... چطور م شیدرد ها ی شنونده

 

 ...  میرویکارن به خواب م یتخت دونفر  یصبح هر دو همانجا رو یحوال

 

 

 .................................................................... 

 

 تخت یو خودم را با همان لباسها رو شومیامروز وارد اتاق م یدر پ یپ یو ناالن از کالسها خسته

صفحه  یحوصلگ یو با ب کنمیخارج م بمیآن را از ج لمیموبا امکیپ یصدا دنی...با شن کنمیم پرت
 اش

 ...  زنمیصفحه لبخند م یرو الریاسم آ دنیبا د یول کنمیروشن م را

  کنمیرا باز م امیپ

 گند بود نه ؟ " یلیسالم . امروز خ" 

 شده بودن ؟ " زیچ نقدریاستادا چرا امروز ا نی... ا رمیمیم ی" دارم از خستگ کنمیم پیتا

 همرو به فنا داد ... اونم  یسره ور زد و گوشا هیعنتر سه ساعت تمام  ی_ "  اون کوپر الغر مردن

  ی رهیش شدینم شیحال دونشونمی بندمیکه شرط م ییکه با اون مساله ها یروان ییفضا کهیاون زن از

  یته مونده  یکلمه ا 6000با دستور مقاله  تهیعفر ی... آخر از همم که اون کانل دیکش جونمونو

 سر کالس  نکهیگوسفندم به خاطر ا نزی... الزم به ذکره که اون هاوک ونیکام ریبرد ز اعصابمونو

 به اعصابم نکبت " دیر زدمیم چرت
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 ؟ "   گهید یشد یالن خال_ " ا

تر بود  یکه اعصابش از من خط خط انمیدا نی... ا دمیترکی. آره . داشتم م شششششیییی_" آخ
 جرات 

 اعصاب  میهنوز بساطمو پهن نکردم بزنه موکتم کنه ... در حالت عاد دمیبزنم ... ترس کیج نکردم

 " ستمشیس دادینداره چه برسه به امروز که کالً ارور م مصاب

   خندمیحال م یب

 غرغرت که زده بشه خاموش کردنت با کائناته " دی... کل یدوست خنگم هی_ "  تو درست شب

 ... " یچت کردن با منو ندار  اقتی... ل یعوض تیتربی_ " ب

 نگفتم ! " یز ی؟ من که چ یشیم ی_ " چرا عصبان

 " ثهی... شبتم پر از جن و ارواح خب اقتیل یبکپ ب ری_ " برو بگ

 "  ری.... شب به خ یداشته باش دونمیم دیکه بع ینخود مغز  هیزده به همون  یخستگ نکهی_ " نه مثه ا

  فرستدیم میبرا بتریغر بیهمراه با چند تا فحش عج یبیغر بیعج کریاست

  یرنگ رو ی... چشمم به دفترمشک دهی... خواب از سرم پر  گذارمیم یپاتخت یرا رو لمیخنده موبا با

 در تنم  یحس فضول یبیببرمش ... به طرز عج الریآ یرفته بود برا ادمی... به کل  خوردیم زمیم

که خواندنش کار  کنمیخودم را قانع م یول ستیبدانم داخل آن دفتر چ خواهمیشده و م پخش
  ستیاشتباه

 و در آخر وسوسه خواندنش بر من  جنگدیام م یممکن است ناراحت شود ... وجدانم با حس فضول و

 هست که  ی... نور آباژور به اندازه ا دارمیبرش م زیم یو از رو شومیبلند م می... از جا کندیم غلبه

 ...  شومیروشن کردن المپ م الیخ یشوند پس ب دهید یبه خوب کلمات

 ...  کنمیو شروع به خواندن م زنمیو ورق م کنمیرا باز م دفتر
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 و  زنمیکه شروع به خواندن دفتر کرده ام گذشته و من مات و مبهوت ورق م یساعت از زمان مین

  یو رو شودیکلمات دفتر از دستم رها م نی... با خواندن آخر کنمیم یخودم هج یرا برا کلمات

 اول افتاد ...  یکه با خواندن صفحه  یافتد ... درست مثل وقت یم نیزم

 و سرم را تکان  زنمیم یتک خند ی... با ناباور  زنندیمرا که خوانده ام در سرم پرسه  ییها زیچ

 ...  دهمیم

 امکان نداره ! " نی: " نه ! ا   کنمیم زمزمه

 

.......................................... 

 

           الریآ                             

 

  یول دهدیمغزم را عذاب م یبه شدت نورون ها ی... خستگ کوبمیو سرم را به بالشت م زنمیم یغلت

 ؟!  گریچه جورش است د نی... ا بردینم خوابم

  کنمیو به اسم مخاطب نگاه م دارمیبرش م یپاتخت ی... با تعجب از رو خوردیزنگ م لمیموبا

 " دردسر " 

 وقت شب  نیا انیرا یعنی...  لرزدی... دلم م دهدیرا نشان م 1که عدد  کنمیم یبه ساعت گوش ینگاه

 با من دارد ؟!  یکار  چه

  چدیپیدر گوشم م ششیپر تشو یبزنم صدا یحرف نکهیو قبل از ا کنمیرا وصل م تماس

 ؟  الری: الو آ انیرا
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 شده ؟ یز ی_ سالم ... چ

 ممکنه !  ریغ نی... ا نی... ا شهیباورم نم الری... آ ای: خدا انیرا

 . یگیم یچ نمیجون من درست حرف بزن بب انی: را شودیام دوچندان م ینگران

 ...  میدینفهم مویهمه وقت کنار هم بود نیما ا الری: آ انیرا

 ؟ هیمنظورت چ یبگ یدرست و حساب شهی: م میگویم کالفه

 ... چکش کن  فرستمیبرات م لیمیا هی:  دیگویو بعد م کندیم مکث

 ...  کندیاز جانب من باشد تماس را قطع م یمنتظر جواب نکهیا بدون

 لپتابم به خودم  لیمیاعالن ا یام که با صدا ستادهیدرهمش وسط اتاق ا یاز حرفها جیو گ سرگردان

 ...  رومیم زیو به طرف م میآ یم

 پرنسس " میدید گرویاز طرف فرشته با مضمون " باالخره همد لیمیا کی

 از دستم رها  لی... موبا خوردیدر سرم چرخ م انیرا یو حرفها کنمیبه اسم فرستنده نگاه م رتزدهیح

  شودیدر سرم اکو م انیرا ی... صدا فتدیپارکتها م یرو یبد یو با صدا شودیم

 .....  میدینفهم مویهمه وقت کنار هم بود نی" ما ا

 

    .................................................... 
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 ماه بعد  سه

 

 

 تن خشک و  یو صورت دیسف یبه خود گرفته ... شکوفه ها یرنگ زندگ عتیو طب دهیفرا رس بهار

و  زندیبوسه م عتیبر تن طب دیگرم خورش ینو داده اند... پرتوها یدرختان راجلوه ا ی دهیسرماد
  مینس

 ...  کشدیسبز  دست نوازش م یبر سر چمن ها ینرم به

 ....  رییتغ ی... بو دهدیم یتازگ یبو زیچ همه

 که هر دو با احساسات  ی... سه ماه از شب گذردیکه فرشته ام را شناختم م یسه ماه از روز  حدوداً 

 و با نگاه پر از  میستادیهم ا یسرد و کوچک ساختمان روبه رو یراهرو یتو قراریو قلب ب مبهم

 روزگار را  ی... باز  شدیکدام باورمان نم چی... ه میشد رهیبه هم خ حرفمان

 

  شهیم رید گهیبجنب د الری: آ انیدا

 : اومدم . زنمیم داد

 دارد و  ریکلوش حر یها نیکه آست دی... بلوز دکمه دار سف کنمیرا چک م پمیو ت کنمیم نهیبه آ ینگاه

 کوچک و درخشان  یها نیبا نگ قهیو  نهیخورده و در قسمت س ونیقسمت آرنج و پشت کمر پاپ در

  نیکردن ا دایپ یقبل برا یخورده ... هفته  یلباس در قسمت پشت چاک کوچک نییشده ... پا نیتزئ

 را کالفه کردم و دادش را در آوردم ...  انیدا بلوز

 دیپاشنه تخت سف یکه در تضاد کامل با رنگ لباسم است و با کفشها یسورمه ا یدم پا نیج شلوار
 مات
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 جالب ساخته ...  یبیتر ک 

  یرو ینیدار که به صورت تزئ نینگ فیزده ام و باز گذاشتمشان . تل ظر ستالیکر یرا کم میموها

 و مات ...  حیمل شیگذاشته ام و آرا میموها

 ...  رومیم رونیکشتنم اقدام کند از اتاق ب یبرا انیدا نکهیو قبل از ا کنمیدل م نهیاز آ تیرضا با

... کفش  یخی نیکمرنگ و شلوار ج یآب زی... شوم زنمیم یو سوت کشدار  کنمیم پشیبه ت ینگاه
  یها

 ...  دهیکش یرا با کش باال بسته و خط چشم نازک شیستش ... موها فیو ک دیسف یعروسک

 بال ؟  یببر  ویدل ک یخوای:  م کنمیم شیبه سرتاپا یا اشاره

 ...  زینگا به خودت بکن بعد زبون بر هی_ 

 شدم نه ؟ رینفس گ یلی: خ میگویو م زنمیم یچرخ

 شد  رید می... بر رمیگی: بسه بابا دارم حالت تهوع م دهدیم نیرا چ دماغش

 ....  شومیپر عشوه جلوتر از او از خانه خارج م یو با قدمها میگویم یشیا

  انیدانشجو یجشن کوچک بهاره برا کی ری... مد میتا به محل جشن برس کشدیساعت طول م مین

 کرده  ...  برگزار

شده سالن که  ی... به محوطه چمن کار  شودیوچک وسط شهر برگذار مسالن ک کیداخل  جشن
 میرسیم

 شدن شلوارم  فیراجع به کث انیدا یبه غرغر ها کنمیم یو سع نمینشینرم م یچمن ها یرو اطیاحت با

 نکنم ... توجه

 باز است و معلوم  مهین انیرا ی... چشم ها شوندیم کمانیکه نزد نمیبیرام انیبعد کارن و را قهیده دق 

 تا متوجهمان شود ...  دهدیکارن دست تکان م یبرا انیکه بدجور کمبود خواب دارد ... دا است
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گفت  توانیشدند و م یمیدونفر هم باهم صم نیا انیمنو را ادیز یها داریسه ماه به لطف د نیا در
 که 

 ...  میپیاک کی االن

 شانه ام  یو سرش را رو ندینشیچمن ها م یحرف کنارم رو یب انیبه ما را دنشانیمحض رس به

 ...   گذاردیم

 یکه او هم نشسته رو نمیبیو م کنمی... با تعجب به کارن نگاه م دهدیجواب نم یول کنمیم شیصدا
 چمن

 را بسته و گردنش کج شده .... شیها و چشم ها 

 شده ؟  دوتا چشون نی: ا  کندیآن دو رد و بدل م نینگاهش را ب انیدا

 کرده باشن  یشب زنده دار  خورهیکه م افشونیواال ... ق دونمی_ نم

  زندیکارن م یبه شانه  یضربه ا انیدا

 : هومممم ؟ دیگویبکند م شیباز کردن چشمها یبرا یتالش نکهیبدون ا کارن

 : هوم و کوفت ... باز کن چشاتو  زندیبه سرش م یبار ضربه ا نیا انیدا

 : بله ؟ ندینشیو صاف م شودیباز م  انیدا یصدا دنیکارن به محض شن یچشمها

 ؟  نیدینخواب شبی: شما دوتا د انیدا

 ...  میجنابو برگردون نینامه پاک شده ا انی: نه بابا پدرمون درومد تا پا کشدیبه گردنش م یدست کارن

  میسیدوباره بنو میبه کل پاک شده بود مجبور شد شمییقسمتا هی

 : گردنت داغون شده حتمًا ...  دیگویم یبا دلسوز  انیدا

 برام پماد بزنه ... ستین یکی...  کنهیدرد م یلی:  آره خ کارن

 ؟  کارستیاونجا چ انیرا نی: مگه ا دیگویکباب شده م گرشیکه ج انیدا
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  ی... ه یاز خوش کردمیکه سکته م دادیم تیبه من اهم نقدریاگه ا دیزی نی:  ا دیگویمظلومانه م کارن

 باشه ...  شییبه جا تیقزم نیا دونمیم دیبع رممی! ... من اگه بم روزگار

 ...  زنمیپماد خوب دارم برات م هیمن  میجا که رفت نی: باشه از ا دیاست اشکش درا کینزد انیدا

 ...  زندیم یثیلبخند خب انیبه هدفش خرذوق شده با پرت شدن حواس دا دنیکه از رس کارن

 شده اند ...  یدو تا هم داستان نی... ا  خورمیام را م خنده

  رودیو کارن هم همراهش م شودیرفتن به جشن بلند م یبرا انیدا

 ؟ نیای: شما دوتا نم زندیاز دور داد م کارن

 نکنم  داریرا ب انیتا را دهمینه تکان م یرا در در هوا به نشانه  دستم

 ؟ میباهاشون بر یخوای: م رسدیبه گوشم م انیرا یگرفته  یصدا

 ... تو راحت باش  ستیجشن کسل کنندشون اصال واسم جذاب ن نی_ نه ... ا

 جشن به داخل سالن رفته  ی... همه برا کندیبه اطراف م یو نگاه داردیشانه ام برم یرا از رو سرش

 ...  خوردیدر محوطه به چشم م یو کمتر کس اند

  یو دستم را که رو بنددیرا م شی... چشم ها گذاردیم میپا یو سرش را رو کشدیچمن ها دراز م یرو

 است اما ضربان قلب من بدجور باال رفته ...  یعاد یلیاو خ ی... چهره  ردیگیها گذاشته ام م چمن

 تند زده ...  دشیمدت که با هر حرکت جد نیتمام ا مثل

  ی... دوسانت برمیاش م ییخرما یموها کینزد دیو دستم را با ترد شنومیمنظمش را م یها نفس

 دستم را  یو به آرام کندیخوشرنگ بر من غلبه م یوسوسه لمس آن تارها یول کنمیمکث م شیموها

که  یو من از حس آرامش ندیآ یبه حرکت در م شیموها نی... کم کم انگشتانم ماب کشمیم شانیرو
 به 
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 کردم  یو سع دمیمدت با احساساتم سخت جنگ نی... در ا شومیغرق لذت م شودیم قیتزر میسلولها

هستم  لیکه عاشق دن کردمیادعا م شیسرم درآورده ... تا چند ماه پ یقلبم بد باز  یکنم ول سرکوبشان
 و

 و  گرفتیکه ذره ذره درونم شکل م یخبر از احساس یکردم  توجهش را به خودم جلب کنم  ب یسع

  لیکردم به احساسم نسبت به دن یسع یلیمدت خ نی... در ا گرفتیرا م یمیآن عشق قد یجا

اش وحشت زده  جهینت یمزاج نباش ول یدمدم یبمانم ... مدام به خودم گفتم مثل دختر ها وفادار
 ام 

 که  یو بچه گانه ا کطرفهی! با عشق  یزدیخودت را گول م یزد از اول هم داشت ادی... قلبم فر کرد

بچه  لیکردم به خودم بقبوالنم که حسم نسبت به دن ی. سع.. یخودت ساخته بود یقبل برا سالها
 و یباز 

خودم و قلبم ساخته بودم  یبودم که برا یجنگ دانیم یآخرش من شکست خورده  ینبوده ول توهم
 ... 

 شده بود  ریوقت بود اس یلیکه خ یامان از قلب یببندم ول ریقول دادم احساسم را به زنج ختمویر اشک

 .. کنمیحس م نشانیانگشتانم را ب ادیروزها ز نیکه ا ییدستها ری... اس یکمان نیرنگنگاه  کی ری... اس

 کینزد یو با توهم عشق به پسر  دمی... من خودم نفهم دهدیآرامش م بیکه عج ییصدا ری. اس
 شدم که 

... تالش کردم تا دلش را به دست آورم غافل از دل  دمیدیجز حس برادرانه نم یز ینگاهش چ در
 خودم 

 گمشده ام بود ...  یکه فرشته  ی... عاشق پسر  شدیم یگر یکس د یرفته رفته داشت دل بسته  که

 

 استشمام   توانمیفاصله هم م نیشده را  از ا بیکه با عطر سردش ترک نیکافئ یخوب شامپو یبو
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 ...  کنمیبسته اش نگاه م یو به چشمها زنمیش افتاده را آرام کنار مصورت یکه رو یی... چند تا مو کنم

 ...  رمیگیاز صورتش م یانداخته ... *"... نگاهم را به سخت هیسا شیگونه ها یبلندش رو یها مژه

  نیفکر نکرده بودم و حاال ... ا لیدن دنیبوس یبار هم درباره  کی یمنحرف شدم ؟ حت نقدریا یک من

 ...  ردیگیم یافکارم را به باز  نطوریدارد ا پسر

 ... با تکان خوردن کنمیم شیتماشا ینگران یفرصت ب نیو من در ا گذردیساعت در سکوت م کی

 میاز پا یو سرش را به نرم کندیرا باز م شی... چشم ها رمیگیام را از صورتش م رهینگاه خ شیپلکها

 ...  ندینشیو م دهدیم فاصله

 : ساعت چنده ؟ دیگویکه به خاطر خواب دو رگه شده م ییصدا با

 _ ده 

 پات داغون شد  دی:  ببخش کندینگاهم م شرمنده

 ؟  ی! االن بهتر  ایزنیچه حرفا م نی: بب کنمیم ینچ

  ادیز یلی:  خ دهدیبه بدنش م یو قوس کش

 ؟  یدوباره کاملش کن ینامت پاک شده بوده ... تونست انیپا گفتی_ کارن م

  میکرد یو بازساز  میمهمو برگردوند یاز بخشا یلیخ ی_ کامل که نه ول

 پاک شده  یوقت یشد یعصب یلی_ حتمًا خ

 ...  سمشیدوباره بنو شدینم ایراحت نیبه ا دمویبراش زحمت کش یلی... خ شدمیم وونهی_ داشتم د

 لپتاب بود و  یسرش تو شیتا ساعت ش یول شدیسرش نم یز یکه از رشته من چ نیبا ا چارهیب کارن

  گردوندیاطالعات پاک شدمو برم داشت

  یکی گفتیو م کردیداشت از درد گردنش ناله م شیساعت پ هی...  دی_ بله خبراش به گوشمون رس
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 برام پماد بزنه  ستین

 :  مگه دستم به اون مارمولک مظلوم نما نرسه ... قبل اومدن  چرخاندیرا در کاسه م شیها چشم

 کرد و جد و آبادمو به رگبار گرفت ... تهشم  نیناله و نفر میبه گردنشو کل دیته کامل پمادو مالتا بس دو

کرد پشتشو ماساژ بدمو و قول گرفت ازم که به عنوان مدلش پس فردا باهاش برم  مجبورم
 دانشگاهش 

 

 یراست تو یروده  هیبچه  نیکنه ! واقعًا که ... ا ییمظلوم نما انیبرا دا خواستی_ پس فقط م
 شکمش 

 ... ستین

  شهیم انیمثه دا یجذب دختر  نمیبیباره که م نی:  اول دیگویو م کندیرا ستون تنش م دستش

 ؟ هی_ منظورت چ

 یدخترا شهی...هم انیبه توئه تا دا هیشب ییدخترا قشیسل ییجورا هیکارن ... خب ...  یدونی_ م
  هیشب

 خوشش اومده که درست در تضاد با خودشه ...  یکه از کس بهیعج نیو ا کنهیانتخاب م خودشو

 داشته باشه  یادیباهامون سازش ز تونهیخودمونه م هیشب یلیکه خ یکیکه  میکنیفکر م شهی_ ما هم

 ها و  یکه سرگرم یبا کس یزندگ میکنیمختلف درکمون کنه ... تصور م یتایموقع یدر واقع تو و

 مثل  یکی میتونیوقت نم چیما ه یباشه ول یعال یلیخ دیباهامون داره با یمشابه قیفکرو عال طرز

که بتونه  ی... کس شنیجذب متضاد م شهیبدونن هم نکهی... آدما بدون ا میتحمل کن خودمونو
 کاملشون 

 که مهر و محبت بهشون عرضه کنه و بالعکس  نیبه دنبال فرد شهیسرد و مغرور هم ی...  آدما کنه
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 ... 

  نکهی... نرماله مثه ا مینگران کارن باش دی: پس نبا دیگویبامزه م یلحن با

 جواب بمونه  ی_ فقط نگرانم که احساساتش ب

 _ چرا ؟!

 دوست داره  ویکس انی... دا کنمیحس م ییجورا هی...  دونمی_ نم

  میکه نگاهمان را به او بده شودیبلند کارن باعث م یصدا

 بدون ما ؟ گذرهی:  خوش م کارن

 خواب راحتو آرامش بخش داشتم به لطف نبودت  هی...  یکه فکرشو بکن یز یاز اون چ شتری: ب انیرا

 ؟ ایبودن بعض ای: به لطف نبود من   زندیم یز یآم طنتیلبخند ش کارن

  ردیگیرنگ م میگونه ها کنمیم حس

 : کم حرف بزن نفله  زندیکارن م یشانیبه پ یبا انگشت شصت و اشاره اش ضربه ا انیرا

 ! جشن که تموم نشده هنوز . نی: چقدر زود برگشت میگویکنمومیبه ساعت م ینگاه

 بهتره  میخوش بگذرون میخودمون بر می: جالب نبود اصالً . گفت انیدا

 ؟  میکجا بر یول هی: فکر خوب دهدیسرتکان م انیرا

 ؟ ی: شهرباز  کارن

 ـــــــــــــه !: نـــــــــــــــــــــــــــــــــ زنندیداد م انیو را انیدا

 ؟! نیزنی: خب بابا چرا م ندیچیلب برم کارن

 : توام سابقت خرابه ؟ میگویخنده به کارن م با

 اصال  دونمیم دی.... بع کننیفعال بودن کودک درونو درک نم نای: ا کندینگاهم م تیبا مظلوم کارن
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 درون داشته باشن  کودک

   دهیم زیآدمو به چ یو خوش زنهیبابابزرگ درون دارن که مدام زدحال م هی: به جاش  دهمیم سرتکان

 بهم حمله  نکهی... قبل از ا زنمیبه پشت دستش م یکه ضربه ا ردیبگ شگونیرا ن میبازو خوهدیم انیدا

 چطوره به نظرتون ؟  نمای: س میگویو م زنمیم یبشکن کند

 ...  کنمیچک م تیسا یها را تو لمیو ف دارمیرا برم لمی... موبا کنندیموافقت م همه

 ...  زنمیم یا انهیو لبخند موذ کنمینگاه م انیبه دا یچشم ریز

 ؟  گهید یجا میاالن بر نیشب دارن ... موافق ازدهیساعت  یخوب برا لمیف هی:  من

 ............................. 

 

 ... انیو کارن کنار دا انیدا وانی... من وسط را میریگیم یجا نمایقرمز سالن س یها یصندل یرو

 ...  کنمیدستم جابه جا م یو پاکت پاپ کرنم را تو کنمیم میها یبه انبار خوراک ینگاه

 ؟  یبه شکمت برس ای ینگاه کن لمیف یخوای:  تو م دیگویآرام م انیرا

 ؟ یخور ینم یز یچ یکنینگاه م لمیف ی: تو وقت کنمیم یفیظر اخم

 محضه  هیخودکش گهید نیا ی: چرا ول کندیم میها یبه خوراک یاشاره ا انیرا

  ناستیفرا تر از ا شمیاندازم : نگران من نباش ... گنجا یدهانم م یتو یکرن پاپ

  دیگوینم یز یاندازد وچ یباال م یا شانه

 است و  اهیس نهی... پس زم کندیشروع به پخش م لمیف تراژیو بعد ت رودیمطلق فرو م یکیدر تار سالن

 آنها  یبه شبح به سرعت از رو هیشب یز یو چ شوندیظاهر م بیو غر بیقرمز با خط عج یها نوشته

 اول فضا را پر از وحشت کرده ...  نیمبهم و ترسناک است و از هم یلی... افکت صدا خ کندیم عبور
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 االن زرد  نیکه از هم نمیبب توانمیم یصورتش افتاده ول یکه رو ی... نور کم کنمیم انیبه دا ینگاه

 ...  شودیشروع م ییروستا یخانه  کی یاز تو لمی... ف دهمیم لمی... دوباره نگاهم را به ف کرده

 دراز  دهیو رنگ پر یمیقد یو کوچک اتاق یچوب یتخت ها یحدودا ده ساله رو ی... دختر و پسر 

  دهیاتاق خواب رگید یو به پسر که گوشه  شودیشده اند ... دختربه پهلو م رهیو به سقف خ دهیکش

 ...  برهی: ادوارد من خوابم نمدیگویم

  هی... سا کندی... دختر با ترس به در نگاه م شودیبزند در اتاق با قژقژ باز م یپسر حرف نکهیاز ا قبل

 افتد  یم نیزم یرو یترسناک کس ی

  برهیکه نصف شب خوابشون نم ییسرنوشت کسا نمی: بفرما ...ا میگویلب م ریز

 آمده ،  رونیاز حد درشت و از حدقه ب شیب ی، چشمها یعقاب ینیبا صورت کک و مک دار ، ب یزن

 ...  شودیوارد اتاق م دهیخم یو پشت کیو بار رنگیب یلبها

 ؟! " هیختیر نیچرا ا نی! ا ژنیامام زاده ب ای" 

 ؟  دیاردی: شما بچه ها چرا هنوز ب دیگویخش دار و ترسناکش م یو با صدا شودیم کینزد زن

 به خودم ... نمیریبچه ها م یبه جا من

 ؟ یبرامون قصه بگ شهی... م برهیما خوابمون نم زای: ل شودیم زیخ مین شیسر جا دختر

 شما قصه بگه ؟ ها ؟ ها ؟ االن  یبخواد برا ادیم افشیبه ق نی...  " آخه ا زندیم یترسناک شخندین زن

 به زور قرص و دوام خوابتون نبره "  کنهیم یکار 

  یدستش است را رو یکه تو ی... شعمدان کوچک ندینشیتخت م یو کنارش رو شودیدختر م کینزد

  فیداستان جالب دارم که تا به حال برات تعر هی: البته اگنس ...  دیگویو م گذاردیکنار تخت م زیم

 ... نکردم
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 ! "  میشنگول منگول بشنو یقصه  ستیمطمئنن قرار ن افشیق نی" با ا

 " شهیپتوش خفه م ریچون داره ز کنهی" اون پسرم معلومه مثه من فکر م

 شده بود  یدهکده تازه بازساز  نیکه ا یبه سالها قبل ... وقت گردهیداستان برم نی: ا کندیشروع م زایل

رفت و  یکس دهکده وجود داشت که توش یخونه ها هیدور از بق یمیو قد یکاهگل یخونه  هی... 
 آمد 

موندن  یبرا ییتابستون اون سال چند تا زوج جوون اومدن به دهکده و جا نکهی... تا ا کردینم
 نداشتن 

 گرفتن اونجا بمونن ...  میتصم و

 شه وگرنه  هوشیقصه قراره بخوابه مثالً ؟ مگه از ترس ب نیاالن با ا نی" ا دهمیدهانم را قورت م آب

 رو شاشخشه " نسونیو پارک یشب ادرار  گهیداره م نیکه ا یداستان نیا با

 ادهیپ نیو نسبتا بزرگ از ماش یکاهگل ی... دو دختر و پسر مقابل خانه ا  شودیعوض م صحنه
 شوندیم

 : دیگویم دهیبه خودش رس یاز دخترها که کل یکی...  دارندیصندوق عقب برم یرا از تو لشانیوسا و

  ادیبه نظر م بیچقدر عج نجایا

 ترسناکه ...  یلمایف هیشب شتری؟ ب بی: عج دیگو یاز پسر ها م یکی

 خواهندی... همه دور هم نشسته اند و م شودیو کم کم شب م شوندیخانه مستقر م یتو جوانها
 جرعت 

 خانه قرار دارد و  اطیکه گوشه ح یربع در اتاق کیکه  شودیاز دختر ها قرار م یکیکنند ...  یباز 

 ...  شودیو در بسته م شودیندارد بماند ... دختر وارد اتاق م ییروشنا یبرا یا لهیوس چیه

 کنارگوشم  انیدا یبلند  نفسها یصدا یول رسدیبه گوش م کیاتاق تار یدختر تو ینفس ها یصدا
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 بهم دست دهد ... یسه بعد نمایحس س شودیتر از آن است و باعث م واضح

 ... دهدیم هیتک واریو دختر با ترس به د شودیم دهیاتاق شن یتو یزمزمه ترسناک یصدا

کم  ی؟ باز  استیگه خور نیا ی... "  آخه اون خونه جا کنمیگشاد شده ام را باز و بسته م یچشمها
 بود 

 آدما خودشون کرم دارن " نیترسناک روحه مظلوم تر از همس ... ا یلمایف نیا یتو شهیهم  ؟

 پر از لکه  دیو لباس سف دهیبلند ژول یبا موها یو شبح رودیپشت سر دختر آرام کنار م یکهنه  ی پرده

 خوردن برداشته ام از دستم  یکه برا ی... پاپ کرن دیآ یم رونیب واشی واشیخون از پشت آن  یها

 و بعد از آن فرو رفتن ناخن  میبازو یرو ی... با حس دست گرداندی... دختر سرش را برم شودیم رها

  می... سرم را با ترس به سمت بازو کشمیم یبنفش غیج لمیو دختر ف انیدر دستم همراه با دا شیها

 ستین دنیفرو رفته و قابل د میاز نصفش در بازو شتریکه ب انیدست دا دنیبا د یول گردانمیبرم
  یپوف

 که رنگ به رو ندارد  یانیبه دا یظیغل ی... چشم غره  کنمیم شیهست جدا یو به هر ترفند کشمیم

 ... دهمیم لمیه نگاهم را به فو دوبار رومیم

 ؟ نیدیاومد ... شمام شن غیج ی: انگار صدا دیگویاز پسر ها م یکی

 : نکنه هانا از ترس سکته کنه ... دیگویم یبا نگران دختر

 بترس.... یاتاق خال هی: نه بابا مگه بچس که از  دیگویم الیخ یگربید پسر

 ... شودیبسته م یبد یخانه خاموش  و در با صدا یحرفش تمام نشده که چراغ تو هنوز

 گرفته شده  " دهی" انگار روحه بهش برخورد که وجودش ناد

  زندیم یقی... پوزخند عم شودیم دهید یلحظه ا یترسناک و رنگ گچ روح از پنجره اتاق برا ی چهره

 فاتحه نثار  هی...  کنندیاضافه تان به درک واصل م یگه خور  یکه ارواح شما را برا نجاستی" و ا
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 ... "  نیحادثه خون نیدرگذشتگان ا روح

  ...................................................... 

 

و به سمت  دهمیبه بدن خشک شده ام م یروشن شدن سالن کش و قوس لمویف تراژیتمام شدن ت با
  انیدا

 و  زنمیم یفیخف غیاش ج دهیزده و صورت رنگ پر رونیاز حدقه ب یچشمها دنیبا د یول گردمیبرم

 ...  گذارمیقلبم م یرا رو دستم

 شده ؟  یختیر نیچرا ا نی: ا دیگویم انیبه صورت دا رهیخ کارن

 ترسناکه ... لمی: عوارض ف رمیرا بگ دنمیخند یجلو کنمیم یو سع کشمیم یهوف

 ؟ هینجوریا ی_ تا ک

  رهیگیم لمیبعد از ف یهفته افسردگ هیتا  یول شهیحالتش زود خوب م نی_ ا

 ؟ عهیفج یلی_ خ

 موقع خواب  میدار ی_ وحشتناکه ... بساط

 

 ........................................... 

 که  نمیبیرا م انی... از دور را شومیوارد محوطه پشت دانشگاه م خوانمیلب آهنگ م ریکه ز همانطور

 است ...  شلیموبا ینشسته و سرش تو مکتین یرو

  ی... با ابرو کنمیآورم و خاموش م یانگشتانش در م نیرا از ب لیو موبا شومیم کشینزد بالبخند

 ؟  یخونیدرس نم چوقتی:  تو چرا ه میگویکه م کندیرفته نگاهم م باال
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 احمقانه ندارم  یاون کتابا یبه خوندن دوباره  یاز ی: چون ن زندیم یکج لبخند

 : خوندن دوباره ؟  نمینشیم کنارش

 ... چرا دوباره بخونمشون ؟ گهید شهیکالس درس داده م یبار تو هی_ 

  یباهوش یلیخ دمی: باشه بابا فهم میگویم یشیا

 !  ای: تو با خودتم مشکل دار خنددیم

 : چه خبر ؟ دیگویو م خنددیآورم که م یدرم شیبرا یشکلک

  تونهیم شعوریب انیو فالکت من  به لطف دا یخواب یو ب یجز بدبخت یتا حاال چه خبر  شبی_ از د

 ؟ باشه

 ؟  یدیند یدیجد یایچند وقت رو نیا یکه تو نهی_ منظورم ا

 بود ... یاتاقش نشسته بود و هوا به شدت ابر  یتو ایکتوری... و مهینصفه ن یایرو هیبار ... اونم  هی_ 

 بشه ؟ یقراره چ یکنی_ فکر م

 راهه  یتو یترسناک زیانگار چ ی... ول دونمی_ نم

 ؟  یدوست دار  ی:  تو چه گل دیگویم انیو بعد را شودیبرقرار م نمانیب سکوت

 ؟ یدیپرس نوی: االن چرا ا خندمیم

 _ دوست دارم بدونم 

  قی_ شقا

  بای: درست مثل خودت ... خاص و ز رسدیاش به گوشم م زمزمه

 ام ...  دهیاشتباه شن کنمیم فکر

 ؟  ی_ خودت چ
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 ؟ یدوست دار  وی: چه گل میگویکه م کندیم نگاهم

 : رزسرخ   دیگویو بعد م کندیفکر م یکم

 و پرطرفدار " بندهیخودت ... فر هی" درست شب میگویدر دل م زنمویم لبخند

 : میگویم یو با خوشحال نمیبیکه کنارش گذاشته را م یبزرگ طراح دفتر

 ؟ یشروع کرد وی_ دوباره نقاش

  ادیهمه سال سخت به نظر م نی_ آره ... باالخره ... البته بعد ا

 ؟ نمشیبب تونمی_ م

کامل شد  ی... وقت سی: هنوز فقط طرح اول داردیبرش م عیاما سر برمیرا به طرف دفترش م دستم
 بهت

 ... دمیم نشون

 که  رمیمیم ی: من از فضول نمیچیبرم لب

  کنمیم لشیکم... زود ت یر یمی: نگران نباش نم خنددیم

 : کالسات تموم شده ؟  کنمیبه ساعتم م ینگاه

 _ آره ... منتظر تو بودم 

 ... کنار او بودن به  کنمیروز ها بدجور احساس آرامش م نی... ا رمیلبخندم را بگ یجلو کنمیم یسع

 دوست  کیتلخ که او مرا تنها به عنوان  قتیحق نیبا وجود ا یلذت بخش است ... حت یبهانه ا هر

 .... شتریو نه ب ندیبیم

............................................. 

 افتد . یو راه م کندیرا باز م نشیسقف ماش انیرا
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 ...  زنمیم میبه چشمها یام را با ژست پرعشوه ا یآفتاب نکیو ع زنمیم ییدندان نما لبخند

 ...  برمیفرو م میموها یو دستم را ال دهمیم هیتک نی... آرنجم را به در ماش کنمیرا باز م میموها کش

  ویدیو کیمانند موز شودیگرفتنم که کامل م گوری... ف رقصندیدر باد م میو موها دهمیبه سرم م یتکان

 ...  خنددیو م کندیاز گوشه چشم به حرکاتم نگاه م انی... را شومیو محو م کنمیبه افق نگاه م ها

 ؟   قاً یدق یکنیم کاریچ ی:  االن دار  انیرا

 ... مزاحم نشو  رمیگی: دارم حس م میگویدهم م رییژستم را تغ نکهیا بدون

  میکنیم یبردار  لمیف ویدیو کیموز میدار کنهیاز کنارمون رد شه فکر م ی_ هرک

 شه  یعیبزار فضا طب تویسوسول یاز اون آهنگا یکی_ 

 خودت مناسب تره به نظرم  یجواد ی: با اون ژستت آهنگا دیگویخنده م با

 بزار ... یآهنگ درست و حساب هینزدمت که با کاردکم نتونن جمعت کنن  ی_ زهرمار ... تا جور 

 ...  کندیرا بلند م شیو صدا  گزاردیم ییکایو آهنگ آمر کندیرا روشن م پخش

فشن  یموها که ی...  پسر جوان دهدیم نییاش را پا شهیو ش شودیاز کنارمان رد م یمشک جیاسپورت
 و 

 خوشگله  یدی:  امضا نم دیگویآورد و م یم رونیسرش را از آن ب شخندیدارد با ن یدرب و داغون پیت

 ؟

 ؟  نیشناسی: شما منو م زنمیم یحیو لبخند مل گذارمیم میموها یرا رو نکمیع

 : نه متاسفانه دیگویتمسخر م با

  شناسمتیمن م یبد شد که ... ول یلی: خ کشمیم یهوف

 ؟ دی؟ محموله رس دیوی: الو د میگویو م دهمیاست ... جواب م انی.. دا خوردیزنگ م لمیموبا



 یکاغذ یشاهزادها

442 
 

 تو  ی؟ خوب الری_ الو آ

 چقدر پول برام خورده بود ؟  یدونیفرار کرد ؟ م یچ یعنی:  زنمیو داد م کنمیم اخم

 ؟  یگیم هیچرت و پرتا چ نیا الری_ آ

  کنمیو کنجکاو پسر را حس م یرکیز ریز یها نگاه

 بندازن ... اون  ابونیب ی: جسدارو بفرست تو میگویکه او هم بشنود م یلحن پر از حرص طور  با

 ...  کنمیم کهیت کهیوگرنه خودتو به جاش ت کیما یاعضاشو بفرست برا داکنویپ آشغالم

 ... من اشتباه گرفتم ؟!  حیمس ای_ 

 ...  رمیبگ انیدا ی دهیبه لحن ترس دنیخند یخودم را برا یجلو کنمیم یسع

 خواهدیاش دلم م دهیگرد شده و نگاه ترس یچشم ها دنیو با د کنمیبه پسر م ینگاه یچشم ریز
  کی

 بخندم ...  ریس دل

 ؟ میکن یکه شکمشو خال ارمیب ریگ ویکیجور کنم ؟ من از کجا  ویکیمن  یچ یعنی_ 

 که  ییکه با چشمها کنمیو نگاهش م چرخانمیسرم را به سمت پسر م زنمیحرف م یکه عصب نطوریهم

 ...  شودیو محو م ردیگیو گازش را م دهدیرا باال م نشیماش ی شهیحد گشاد شده ش نیآخر تا

  انی. را میشویاز خنده منفجر م کبارهیبه  انیو من و را کنمیرا قطع م یشدنش گوش دیمحض ناپد به

 ... هی... پسره ... خودشو خراب کرده بود ... شب یا دونهی: دختر تو ....  دیگویخنده م نیب یسخت به

 .... دهیبود که قصاب د یبره ا هیشب

 ... رونیب زمیریدل و رودشو م ارمی... فکر کرد االن قمه درم کردی_ داشت سکته م

 خورد  یبه پست بد آدم چارهیسرش ... ب ریدست بندازه خ ویکی_ اومد 



 یکاغذ یشاهزادها

443 
 

  ینپره وسط حس گرفتن کس _ تا اون باشه

 بود زنگ زد ؟ یک ی_ راست

 ...  خندمیبلند م میبه حرفها انیواکنش دا یآور  ادی با

 بوده ! انی:  نگو که دا کندیبا تعجب نگاهم م انیرا

 ... دهمیرا تکان م سرم

 ؟  نیدیم ی:  نهار چ دیگویخنده م با

 : ها ؟ کنمینگاهش م یسوال

 و ترسناک دو  زیخشونت آم یمکالمه  نیبعد از ا انیدا دونمیم دی؟ آخه بع هی_ روز اول عزا نهار چ

 تا سکته نزده باشه ... اگرم زنده باشه که خدا رحمتت کنه ...  سه

 آرزو دارم ...  یبوده ؟ من هنوز جوونم ... کل یمخف نیدورب میبهش بگ هی_ نظرت چ

 ... بودیم ادتی دیبا یکردیم لمیملتو ف یاونموقع که داشت نوی_ ا

 _ آخه ....

 ...  کنمینگاه م یو به آسمان ابر  رمیگی... سرم را باال م ماندیبلند رعد و برق حرفم نصفه م یصدا با

 ... کنمیباران را بر گونه ام حس م زیر یکه فرود آمدن و لغزش قطره ها دهینکش قهیدق به

 . دهمیم انینگاهم را به را نیبسته شدن سقف ماش با

 ؟ ی: بارونو دوست دار  انیرا

  دونمی_ نم

 ؟! یدونی_ نم

 بد بود برام اما االن ...  یخاطره  هیآور  ادیچون ... چون  ومدیقبال از بارون بدم م یدونی_ م
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 ...  کنمیم سکوت

 ...  دهی: من عاشق بارونم ... بهم آرامش م دیگویم ندیبیام را که م یطوالن مکث

 ؟  یبارون قدم زد ری_ تا به حال ز

 تماشاش کردم  شهی_ نه ... فقط از پشت ش

 ...  یتجربه نکرد وی_ پس هنوز آرامش واقع

 من لذت بخشه  یام  برا شهیبارون از پشت ش ی_ تماشا

 _ نگه دار 

 ؟ ی_ چ

  نوی_ نگه دار ماش

 ...  کندیو خاموشش م زندیرا کنار م نیماش

 شده ؟ یز ی: چ دیگویو م گرداندیسمتم رو برم به

 شو  دهای_ پ

 ؟  هیچه طور رونیاوضاع ب ینیبی؟ نم گهید یکنیم ی_ شوخ

  سیخاک خ ی... بو شومیم ادهیو پ کنمیرا باز م نی... در ماش کنمیو کمربندم را باز م کشمیم یپوف

  یقیرا ببندم و نفس عم میکه چشمها شودیبخش باران باعث م یو حس برخورد قطرات زندگ  خورده

 ...  بکشم

  یشیم دهیاالن موش آب کش وونهی: سوار شو د شودیم ادهیپ نیاز ماش انیرا

 که با  شیبایز یو به چهره  ستمیا یم انی... مقابل را زنمیرا دور م نیو ماش کنمیرا باز م میها چشم

 محو  اریاخت یوقت ها ب ی... گاه کنمیکننده ساخته نگاه م رهیخ یر یباران تصو یدانه ها لغزش
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 تمام هنرش را به کار برده ...  بایز سیتند نیخلق ا ی... انگار خدا برا شومیم شیتماشا

 ...  ستیاش قابل خواندن ن رهی... نگاه خ کنمیو دست سردش را لمس م برمیم کیرا نزد دستم

 ؟ میقدم بزن یای:  م زنمیم لبخند

 بارون ؟ نیا ری؟ ز می: قدم بزن دیگویتعجب م با

 آبه  کمیکه  ستین دیسوسول نباش ... اس نقدری... ا هگید ای: ب کنمینگاهش م ملتمس

  ادیخوشم نم ایلوس باز نی: خودت برو من از ا کندیم اخم

 لیوقت س هی ریپناه بگ نتیاصالً ... تو هم برو تو ماش رمی: خودم م کنمیاخم م یهم با بدخلق من
 نبرتت 

 و  زندی... لبخند م گرداندیکه من را به سمت خودش برم کنمیدستش را رها م گردانمیرا برم میرو

 ؟ یشیم یکردم بابا چرا عصبان ی: شوخ دیگویم

 با  قرارمیتند و نامنظم قلب ب یتپش ها ی... صدا کندیرا به هم قفل م مانیو انگشتها ردیگیرا م دستم

 ...  شودیم ختهیباران درهم آم فیلط ی ترانه

 پرنسس  می:  بر انیرا

 ...  شومیپسر م نیاز روز قبل عاشق ا شتری... هر روز ب زنمیم شیبه رو یعاشقانه ا لبخند

 و قلبمان را  نوازدیم ی... باران به نرم میزنیقدم م ابانیخ یخورده  سیتن خ یدر دست هم رو دست

 یسیو با خ خوردیم زیگونه ام خ یو قطرات داغ اشک بر رو زنمی... پلک م کندیاز آرامش م سرشار

تا ابد  خواهمیکند ؟ من نم دایپ یاو هم به من احساس یروز  شودیم یعنی...  زدیآم یم ارانب
 دوستش 

 و اعتراف  شومیقلبم م میتسل تینشان ندهد من در نها یکه اگر او هم به من عالقه ا دانمی... م بمانم

 ...  کنمیم
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 ؟!  الری: آ انیرا

 : بله ؟ رمیرا بگ میلرزش صدا یجلو کنمیم یسع

 ؟ یاز احساساتت بگ یز یچ لیبه دن ی_ باالخره تونست

 ؟!  داندی...  او از کجا م بردیم نهیدر س نفسم

 ؟! یدونیم لیدن ی:  تو از کجا درباره  میگویم یسخت به

  یکه دوسش دار  ی_ دفتر خاطراتت ... توش نوشته بود

 است که سرنوشت سر من درآورده ؟ ! یچه باز  نی... ا حیامسی

بود که من اسمشو گذاشته بودم عشق ... قبل از  یمیحس بچه گونه و قد هی_ دوسش داشتم ... 
  نکهیا

  دمیبشه بند اون احساسو بر دهیکش راههیبه ب حماقتم

  دیرسیو پرشور به نظر م یاون نوشته ها ... احساساتت واقع یکه عشق نبوده ؟ تو یدی_ چطور فهم

  یکه عشق واقع کردمیتوهم عشق بودمو فکرشم نم یکه تو نوشتمیاونا رو م ی: وقت زنمیم شخندین

 حد و مرزه ...  یو ب قهیمتفاوته ... عم چقدر

 ...  یگیم ی... دار  یعنی_ 

 تجربه کردم ... اونقدر توش غرق شدم که محاله  ویقیعشق حق گمی: دارم م دهمیرا ادامه م حرفش

 ازش دست بکشم  یمتیق چیه به

 ؟ یکردیفکرو نم نیهم لمی_ تو ... در مورد دن

 من  یکنم ... اون برا یو کنارش زندگ ارمیبه دستش ب خواستمیمن متفاوت بود ... م یبرا لی_ دن

... کم کم به احساساتم دامن دادمو اسمشو  ومدیخوب بود و من ازش خوشم م یها یژگیاز و پر
 گذاشتم
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 دل ببندم ... همون سال  لیعشق باعث شده بود که به دن ی تجربه یکنجکاو نی... بچه بودمو ا عشق

مدت  هیفرانسه تا  میکه اومد یتموم شد ... نه من اعتراف کردمو نه اون ... وقت زیکه همه چ بود
  یلیخ

 که بهش داشتم هنوز  یحس کردمیشدم ... فکر م یمیاون افکار قد ریمن دوباره درگ مویهم بود کینزد

 عاشق شدم ...  نکهی... تا نکهیبشم ... تا ا کتریبهش نزد خوادیو دلم م پابرجاست

وقت  چیاگه اون منو ه یکه با تمام وجودم دوسش دارم ... حت ی: عاشق پسر  کشمیم یقیعم نفس
 نخواد

 چقدر با عشق فاصله داشته ...  لیکه حسم به دن فهممی... حاال م

 ؟ یکه دوسش دار  ی_ اون پسر ... بهش گفت

 که بهش دارم  یوگرنه غرورم در برابر عالقه ا رهیکه اگه بفهمه ازم فاصله بگ ترسمی_ نه ... م

  کهیاون روز نزد دونمیبهش اعتراف کنم ... گرچه م هیبق یبرام ارزش نداره ... حاظرم جلو یا ذره

 پر از غم  شی... چشمها فشاردیگرفته و م شیدندان ها نی... لبش را ب کنمیگوشه چشم نگاهش م از

 ...  است

  هیاحمق واقع هیکه پرنسس منو رد کنه  ی: کس انیرا

 باشه  ایآدم دن نیفرشتم احمق تر ترسمی: م کنمیلب زمزمه م ریو ز زنمیم یتلخ لبخند

  ........................................................ 

 

  ی... حوال زندیبزرگ اتاق م یتخت نشسته ام ... باران با تمام قدرت بر پنجره  یرو ایکتوریو کنار

 ...  رسدیرعد و برق به گوش م بیمه یشب است و صدا مهین

 رعد و برق یحتمًا به خاطر صدا میگویخودم م شی... پ لرزدیرا بغل کرده و م شیزانوها ایکتوریو
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 ...  شودینظرم عوض م  نمیبیاز اشکش را م سیصورت خ کندویسرش را بلند م یاما وقت است

 و فضا را ترسناک تر کرده ...  شودیاتاق روشن و خاموش م المپ

را با  شی... اشک ها شودیبلند م شیو از جا کشدیم یآه ایکتوریخاموش شدن کامل المپ و با
 پشت 

 ...  رودیو به طرف اتاق ته راهرو م شودی... از اتاق خارج م رودیو به سمت در م کندیپاک م دست

  یبه اتاق از ال دنیبا رس ایکتوری... و رسدیصحبت دو نفر به گوش م یباز است و صدا مهیاتاق ن در

  هیو به کنار در تک کشدیسر پس م زنندیرابرت و پدرش که با هم حرف م دنی... با د کشدیسرک م در

 کند ... را گوش  شانیحرفها خواهدی... انگار م دهدیم

 کنن  شیبازرس سایکرده ... اگه پل ریانگار دم بندر گ یبرسه ول روزید دی: قرار بود محموله جد رابرت

 ...  میشیم چارهیب

  میکه انتخاب کرد یراه  نی: من بهت گفتم که ا کشدیبه صورتش م یدست یبا کالفگ ایکتوریو پدر

 همه سال به  نیاالن پر از ماموره و اگه بعد از ا نجای... بندر ا یگوش نکرد یخطرناکه ول یلیخ

  کشمتیم میتو قرار باشه لو بر ینقشه  خاطر

  کنمی... من حلش م نینباش یز ی: نگران چ دیگویم رسدیمطمئن به نظر نم ادیکه ز یبا چهره ا رابرت

 دفعه چند تان ؟ نی_ ا

 ...  نیانبار کشت ی_ چهل و پنج تا ... تو

 ...  دیبه جا نذار یو رد دیبد بود خالصشون کن یلی_ اگه اوضاع خ

در باز  دانستهیکه نم زنمی... حدس م داردیاندازد و به سمت آن قدم برم یباز م مهیبه در ن ینگاه
 است 

 بندد  یم یو در را به آرام رودیبه سمت اتاقش م عیتند و سر شیقدمها یصدا دنیبا شن ایکتوری... و
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 ...  دهیترس دهیکه شن ییها زیاز چ و انگار زندی... نفس نفس م

 ...  رودیم رشیتحر زیبه طرف م شودیاز آرام بودن اوضاع مطمئن م یو وقت کندیصبر م قهیدق چند

 ...  کندیو بازش م داردیرا برم یرنگ یکوچکش دفتر مشک یکشو یتو از

 :   کندیبه نوشتن م شروع

ام سخت  دهیکه شن ییها زی... به خاطر چ لرزدیم جانیدستم از شدت ه سمینویکه دارم م االن
 و  دهیترس

  ی... داشتند درباره  دمیپدرم و رابرت را شن یحرفها یاتفاق شیپ قهیچند دق نیشده ام . هم شوکه

  شانیکه با توجه به گفته ها ی... محموله ا زدندیکه به مشکل خورده حرف م دشانیجد ی محموله

 که درباره اش  یبار زنده ا رسدیبه نظر م یفکر کنم ول یز یچ نیبه چن خواهمیاست ... نم زنده

 چه هدف و چه طور قرار است استفاده شوند ... پدر من  یبرا دانمینفر که نم 45آدم باشد ...  دمیشن

 شک کرده ام ...  شیمن مدت هاست که به کارها یتجارت بزرگ لوازم خانه است ول کی صاحب

  یچند محموله  ی انهیانتقال مخف یبودم که درباره  دهیشن کتوریهم مکالمه اش را با برادرم ، و قبال

 سرک  نیکه ا دانمیباشد ... م انیانسانها درم یکه پا کردمیهرگز تصور نم یول زدندیحرف م بزرگ

 که با  دانمی. م.. اورمیسر درب انهیتجارت مخف  نیاز ا دیاما با دهدیسرم را به باد م یروز  دنهایکش

 راز بردارم ...  نیپرده از ا دیمواجه خواهم شد اما با یفیشوکه کننده و کث زیچ

 

 که کنار تخت خوابش برده از خواب  انی... دا نمینشیم میو سر جا  شومیم داریزنان از خواب ب نفس

 ؟ یشده ؟ خوب ی: چ دیگویو م پردیم

 قراره بفهمه ...  ایکتوریکه و یبفهمم ... به اون تجارت مربوطه ؟ به اون دیکه با یز ی: چ کنمیم زمزمه
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 ...  نی... ا نه

  نهیتو ! از سر شب حالت هم ی: بازم که تب کرد دیگویو م گذاردیام م یشانیپ یدستش را رو انیدا

 آخه ؟  یکن یرو ادهیبارون پ ریز یمجبور  مگه

  کنمیبه ساعت م یو نگاه شومیتخت بلند م ی... از رو زنمیپتو را کنار م انیدا یتوجه به حرفها یب

 ...   رومیبه طرف در م ستادهیا ازدهی یکوچک که رو یعقربه  دنید با

 

........................................................... 

 

 ...  کنهیاجرا م ششویآخر نما یداره پرده ها ایکتوری... انگار و ای: خدا زندیم شیبه موها یچنگ انیرا

 بشه ؟ ی... قراره چ ترسمیمن دارم م انی: را رمیگیضرب م نیزم یرو میپا با

 به خاطرش  ایکتوریکه و یز ی... از چ میکه قراره بفهم یز ی... از چ ترسمی... منم دارم م دونمی_ نم

 اومده ...  سراغت

 همه آدم من ؟ نیا نی... چرا از ب انیرا شمیم وونهی_ دارم د

  میفهمیم یبه زود نمیا گهیبهم م یحس هی_ 

 روح بخواد با آدم ارتباط برقرار  هیاگه  یکه حت یباش دهیشن دیبا نویا نی: بب دیگویو م کندیفکر م یکم

 داشته ... یکه زنده بوده بهش وابستگ یکه وقت یز یچ هیداره ...  ازیرابط ن هیبه  یلیحاال به هر دل کنه

  یادیز یکه فکر کن یئیش ای قهیعت هی... تو تا به حال  ییزایچ نیهمچ هی ایگل سر  هی ایلباس  هیمثه  

 باشه ... ومدهیبه چشمت ن ادیکه تا به حال ز یز یچ هی؟  یداشت هیمیقد

  نطوریهم انمیعالقه ندارم ... دا زایجور چ نیجات و ا قهی: نه . من به عت میگویو م کنمیفکر م یکم
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 که دلش  ویهر آدم تونهیروح نم هی یمن اشتباه باشه ول ی هیفرض دی... شا الری_ خوب فکر کن آ

 رو به هم وصل کرده و  ایکتوریتو و و یز یچ هیانتخاب کنه و باهاش ارتباط برقرار کنه ...  خوادیم

 مرموزو بهت نشون بده ... بویعج یاهایامکانو داده که خودشو اون رو نیا بهش

 اهایرو نیتموم کردن ا یبرا یراه هی تونمیوجود داشته باشه م یز یچ نیاگه همچ یگیم یعنی_ 
  داکنمیپ

  ؟

...  ای هیاون ک میبفهم دیشا نکهی: آره و ا دیگویو قاطعانه م شوندیم رهیخ میبه چشمها شیمردمکها
  یک

 ... بوده

 

 ... با  میکنیو منتظر به راهرو نگاه م میریگیباز و بسته شدن در خانه نگاهمان را از هم م یصدا با

 کرده و لنز یرا صورت شی... موها کنمینگاه م دشیجد ی افهیو ق پیبه ت رتزدهیکارن به هال ح ورود

 را به صورت تکه تکه حالت داده ... مات و  شیرا برق لب زده و موها شیگذاشته ... لبها یخاکستر 

 ...  کنمینگاهش م مبهوت

 ؟ یشد یشکل نی:  چرا ... ا میگویو م دهمیرا از هم فاصله م میلبها

 چه مدلشه ؟  گهید نیاز من ندارد : ا یاش دست کم افهیهم ق انیرا

 کرده بودم و اون برد ... منم مجبور شدم امروز  یشرط بند فری: با جن دیگویو م گزدیلبش را م کارن

  رونیبزنم ب دتمیند یوقت نشد و مجبور شدم تا کس یبشورم ول شارویکردم آرا یبشم ... سع مدلش
 ... 

  یناز شد یلی_ خ خندمیلحن خجالتزده اش م به
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 ... اون رنگ مو ... به شدت افتضاحه  یدختر بچه ها شد هی: شب کشدیم یهوف انیرا

  کهیت یگروه پسر ... فکر کردن دخترم کل هیاالن خوردم به  نی:  هم کندیم زانیرا آو شیلب ها کارن

 بهم منم شماره دادمو زدم به  دادنیم یخاک برسر  یشنهادایداشتن پ گهید یآخر  نیکردن ...  ا بارم

 ....  چاک

 ؟ یداد ویک ی: شماره  دیگویگرد شده م یبا چشمها انیرا

  فری:  جن کارن

  ستیلمیکارن هم بد ف نیمبل ولو شده ام ... ا یشدت خنده رو از

 رست کن تا موهاتو از ته نزدم : برو اون رنگ مزخرفو د کندینگاه م شیبا افسوس به موها انیرا

 : باشه  دیگویم رودیم سیکه به سمت سرو نطوریهم کارن

 .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 هفته بعد  کی
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 و  رمیگیم انیرا ی... کتاب را جلو کنمیم دایکرده ام  را پ یکه فسفر  یو سوال زنمیرا ورق م کتاب

 ... هرکار کردم نتونستم حلش کنم  ناهاشی: ا میگویم

 کاغذ فرمولها  ی... رو کندیدادن م حیو با حوصله شروع به توض ردیگیو کتاب را از دستم م مداد

  یو من  به جا زندی... او حرف م دهدیانجام م وهیش نیو محاسبات را به بهتر کندیم فیرد را

 شیبایز یاش که چشمها رهیبلند و ت یکتاب محو تمام حرکات صورتش شده ام ... مژه ها ی صفحه

  یو رو دیآ یم نییخوش فرمش پا ینی... نگاهم از ب زنندیدر چشم م یقاب گرفته اند بدجور  را

 است ...  زی... فرم دخترانه و رنگ سرخشان وسوسه انگ ندینشیم شیلبها

 با وجود او درست در  یاندازم ول رونیافکار منحرفانه را از سرم ب کنمیم یو سع زنمیبار پلک م چند

 ام امکان ندارد ...  یسانت چند

 را  شیکوچک و محو انتها یشکستگ توانمیو من م کندیرا لمس م شیابرو یانگشت اشاره گوشه  با

 ...  نمیبب

 ...   کندیسرد و تلخش مدتهاست که بدجور مدهوشم م عطر

 افکارم خارج شوم ... نگاهم را از  یایاز دن شودیخورد و باعث م یبه سرم م یبه اته مداد ضر با

  شومیم رهیخ شیا لهیت یاورم و به چشمها یباال م شیدستها

 ؟ یتو ؟ عاشق شد یکنیم ری: تو کدوم هپروت س دیگویو م کندیم کیرا بار شیچشمها

 که مچشان را موقع خطا کردن گرفته  یگوشیباز ی... مثل بچه ها دهمیتکان م نیرا تند به طرف سرم

 ...  اند
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 شد ؟ یچ یدی: فهم دیگویطرف است م یکه انگار با بچه نفهم یطور  انیرا

کنارش بودن از ترفند  شتریب یمدت برا نیا یام ... در واقع تو دهینفهم شیاز صحبتها زیچ چیه
 سوال 

 هم قادر به حل کردنشان هستم ...  ییکه به تنها ییاستفاده کرده ام ... سوالها دنیپرس

  ی_ آره . مرس

 ؟  نی: هم دیگویکه م رمیکتاب را از دستش بگ خواهمیم

 : ها ؟! ماندیهوا م یرو دستم

 شد ؟ یتشکر خشک و خال هیگذاشتم آخرش دستمزدم  یساعته واست کالس خصوص می_ من ن

 ماچت کنم ؟ امیکنم پس ؟ ب کاریچ یخوای_ م

 ... االن من هوس قهوه و شکالت کردم ...  میروز که تنها باش هیباشه واسه  یول ستین می_ فکر بد

 : پاشو خودت برو تنبل  میگویدومش م یو در جواب جمله  رمیگیاولش گر م یجمله  از

  رمیمیم یسره کالس داشتم . دارم از خستگ هیاالن  نی:  تا هم کندیپخش م مکتین یرا رو خودش

 ؟  گهید یی:  شکالت کاکائو شومیبلند م میجا از

 ... قهوه ... سی:  دهدیم هیو سرش را به آن تک کندیرا ستون م دستش

 : الته  کنمیرا قطع م حرفش

  خورمیقهوه نم ادی... من ز ادهی: معلومه دقتت ز زندیم ینیدلنش لبخند

 "  یبرام خاص یادیکه ز ییتو نی... ا ستمین یقی" من ادم دق میگویدلم م یتو

 .... شومیو دور م گردمیحرف به طرف سلف برم یب

  وهیو آبم پسیبزرگ ، دو تا چ یبسته شکالت تکه ا کی یحاو یا سهیکاپ قهوه و ک کیبعد با  یکم
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 ...   گردمیبرم

 و  کندیرا باز م شی... چشمها زنمیشده م هوشیب یکه از خستگ انیرا یو به بازو نمینشیم مکتین یرو

 دختر ... گلوم ناجور خشک ینیبب ری:  خ دیگویه مقابل صورتش گرفته ام مک یکاپ قهوه ا دنید با

  شده

 : نوش جان  میگویم ردیگیرا که م کاپ

  رونیب سهیک یام را که از تو وهی. آبم کندیو تشکر م ردیگی... م رمیگیشکالت را به سمتش م بسته

 نه ؟  ادی: تو کال از قهوه بدت م خنددیآورم م یم

 ؟ ازش متنفرم . ادی: بدم م دهمیم نیام را چ ینیب

 _ چرا ؟ چون تلخه ؟

 سوخته فکر نکنم  اهیبه خاطرات فالکت بارم با اون بدمزه س دمیم حی: ترج کنمیلمس م میرا با لبها ین

 ...  خوردیو با قهوه م کندیاز آن را جدا م یو تکه ا کندیشکالت را باز م ی بسته

  خوامی: منم م کنمینقش بسته نگاه م شیلبها یکه رو یمحو یلبخند به

 ؟ قهوه ؟ ی_ چ

  خوامی_ شکالت م

  رشیبگ ای: ب دیگویو م کندیاز شکالت را جدا م ی... تکه ا شودیم طنتیپر از ش شیچشمها

  می... هجوم خون را به گونه ها کندیو با چشم به دهانم*" اشاره م گذاردیشکالت رادر دهان *"م تکه

 یجواب شوخ دیبه خودم مسلط باشم ... با کنمیم یو سع دهمیانم را قورت م... آب ده کنمیم حس
 اش 

 مثل خودش بدهم ...  را
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 و سرم  شومیم کتری... نزد ردیگی... نگاهش رنگ تعجب م برمیم کیخونسرد سرم را نزد یچهره  با

  کنمیو زمزمه م دهمیم شینگاه خمارم را به چشمها رسمیصورتش که م ی... دو سانت برمیجلو م را

 هوس شکالت کرده  بی:  دلم عج

  نیزم یو رو شودی... درست مثل قلب من ... تکه شکالت *"رها م لرزدیم شیمردمکها

 : خوشمزس ...  گذارمیدهانم م یو تو کنمیاز شکالت داخل بسته م یو تکه ا زنمیافتد ... لبخند م یم

 و بخور چرا ماتت برده ؟: قهوت زنمیم هیتک مکتیو به تن سرد ن رومیم عقب

 ...  بردیو کاپ قهوه را به سمت دهانش*" م دیآ یخودش م به

 رحمانه محاصره اش کرده اند ...  یو احساساتم ب زندیبه شدت تند م قلبم

 

................................................... 

 

 

 بزرگ و کوچک  یبرخورد امواج آب با سخره ها نیدلنش یام ... صدا ستادهیا یپرتگاه بزرگ یرو

 ...  خوردیبه چشم نم زیچ چی... ه کنمیم نییبه پا یو نگاه ستمیا ی... لب پرتگاه م رسدیگوش م به

 امواج از کجاست ؟  یصدا پس

  میکه درست روبه رو ایکتوریو دنی... با د گردمیشانه ام وحشت زده به عقب برم یرو یحس دست با

که دست  میبگو یز یچ خواهمی... م شومیدوخته شوکه م مینگاه پرنفوذش را به چشمها و ستادهیا
 سردش

 ...  یبه من کمک کن دی... خوب گوش کن ِاما ... تو با شششی: ه دیگویو م گذاردیدهانم م یرو را
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 که  یهست ی... تو تنها کس اریب ادیبه  کنمیبهت بگم ... فقط ازت خواهش م یادیز زیچ تونمینم من

  ی... کمکم کن ... تو تنها فرصت من رمیکه سالهاست توش اس یمنو آزاد کنه ... از بند تونهیم

  داردیدستش را برم هی... بعد از چند ثان گذاردیم میچشمها یو رو داردیدهانم برم یرا از رو دستش

  یمیو قد دهیرنگ پر خانه یها واریکرده ... د رییتغ زیهستم ... همه چ ایکتوریخانه و ی... روبه رو

 پر از برگ اطیشده اند ... استخر بزرگ وسط ح روحیخشک و ب اطیح ی... درخت ها رسدینظر م به

  هیشب یکه روز   ینبوده ... عمارت نجایا یوقت است که کس یلیشده ... انگار خ فیخشک و کث یها

 متروک شده ...  یخرابه   کیبه  لیقصر بود حاال تبد کی

  شنومیرا م ایکتوریو یزمزمه  ی... صدا  رومیم جلوتر

 " کنهیم دایپ انیپا نجایداستان ا نی... ا یکمکم کن دیِاما ... تو با اریب ادی" به 

 ...  رودیفرو م یکیاز تار یدر هاله ا زیچ همه

... راه نفسم انگار بسته شده ... دستم را  نمینشیم میو سر جا شوندیحد باز م نیتا آخر میچشمها
 مشت 

 هی... باالخره هوا به داخل ر ردیگی... از شدت ضربه ها قلبم درد م کوبمیام م نهیو چند بار به س کنمیم

 ...  شوندیروان م میگونه ها یرو میو اشک ها کنمی... سرفه م کندیم دایراه پ میها

  دهدیدر سرم اکو م ایکتوریو یصدا

 " اریب ادی " به

 " ی" تو تنها فرصت من

 " کنهیم دایپ انیپا نجایداستان ا نی" ا

 "  کنهیم دایپ انیپا نجایداستان ا نی" ا
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 آن عمارت  ری... تصو شوندی... صدا ها تکرار م بندمیرا م میو چشم ها اندازمیبلندم م یبه موها یچنگ

 ...  خوردیسرم چرخ م یشده تو نینفر

 شده ام ... به شدت  جیام ... گ دهی... ترس لغزندیم میگونه ها یرو گریکدیبدون مجال به  میها اشک

 ... لرزمیم

و  شومیتخت بلند م یآورند ... از رو یمعده ام به سمت دهانم هجوم م اتیهمه محتو کنمیم حس
 با 

 ...  رسانمیم ییلرزان خودم را به دستشو یپاها

  یکشو یو از تو رومیم رمیتحر زی... به طرف م شومیخارج م سیو از سرو زنمیبه صورتم م یآب

 ...  دارمیام را برم یدفتر طراح کوچکش

 ... مداد را  کنمیو دفتر را باز م نمینشیتخت م یسه است ... رو کی... نزد کنمیبه ساعت م ینگاه

 صفحه  یرا رو  تمام مداد قهیدق ستی... ب زنمیوقفه نقش م یو تند و ب گذارمیم دیسف یصفحه  یرو

  یبار ک نیآخر دیآ ینم ادمی...  کنمیآن نقش بسته نگاه م یکه رو یر یو بعد به تصو کنمیجا م جابه

 ام ...  رتزدهیح نمیبیکه م یز یو االن از چ دمیکش ینقاش

 تک تک  یام ... حت دهیرا کش زی... همه چ دمیقبل در خواب د یکه چند یاز خانه ا نقصیب یر یتصو

 ام ... من آنقدر  دهیکش ریها را به تصو وارید یآن رنگ و رو رفتگ یرا ... حت اطیح یتو یدرختها

 .. ستی... باور نکردن نیو ا ستمین یهم نقاش خوب ها

 آورم و  ادیرا به  یز یچ دی... با زنمیم وارید یو با چند تکه چسب رو کنمیکاغذ را از دفتر جدا م برگه

 زل  وارید یرو یبه نقاش رهیو خ کشمیتخت دراز م یمقابل چشمانم باشد ... رو شهیبهتر که هم چه

 کنم ؟  دایرا پ نجای؟ من چطور ا ستیخانه کجاست ؟ اصال مال ک نیا یعنی...   زنمیم
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 و با روشن شدن هوا به خواب  شوندیذره ذره گرم م  می... پلکها زنندیمختلف در سرم چرخ م افکار

 . رومیم

 

........   .................................. 

  ینفس آسوده ا انیدا دنی... با د پرمیبا ترس از خواب م دهدیرا تکان م میکه بازو یحس دست با

 کشم  یم

 ؟  یدیدیکابوس م ی: چته تو ؟  داشت دیگویکه از واکنشم تعجب کرده م انیدا

 :  آره  میگویم کوتاه

 ؟  دهیکش ی: اونو ک کندیاشاره م وارید به

 است  نیب زیت شهیهم مثل

 _ خودم 

 ... اونجا کجاست ؟ یقشنگ شده ول یلی_ واو ... خ

 ...  دونمی: نم میگویو م کشمیم یآه

 ؟! یدونی_ نم

 _ چه طور مگه ؟ 

 فقط ... به نظرم آشنا اومد  یچی: ه دیگویو م دهدیرا تکان م سرش

 ؟  یدیرو د نجای: تو ا کنمیم زیرا ر میها چشم

 آشناست ...  کنمی... حس م دونمی: نم ردیگیم یرا از نقاش نگاهش

 تا دست و صورتم را بشورم ...  رومیم سیو به سمت سرو شومیبلند م میاز جا دانهیام نا
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  رونیب میبر میخوایزود آماده شو م ی:  راست انیدا

 : کجا ؟  میگویم حوصلهیب

 دادم  شنهادیپ کین کیپ یه بود کار داشت منم برابهم زنگ زد لی... دن یدیزود خواب شبی: د انیدا

  یبود دهیکه مثه خرس خواب می... جنابعال کنمیها رو آماده م لهیساعته دارم وس هی...  

 من حوصله ندارم امروز ...  ی: ول زنمیم غر

  ی... آها راست یدر باش ی... به نفعته حاظر و آماده جلو میفتیراه م 9: ساعت  دیگویتوجه به من م یب

 زنگ بزنه ...  انمیبه شا لیشد دن قرار

 ....   کنمیرا باز م سیو در سرو کشمیم ی... پوف زندیو در را به هم م شودیاتاق خارج م از

 روز ها   نینسبتا گرم ا ی... با توجه به هوا کنمیو در کمدم را باز م  شومیخارج م سیسرو از

  دارمیرا برم ییمویاسپرت ل ی... کفش ها کشمیم رونیرا از آن ب یآب نیبلند و شلوارج ییمویل شرتیت

 ...  بندمیدر کمد را م و

 ...  پردیاتاق م یتو انیو دا شودیکه در اتاق با شدت باز م اورمیتابم را در ب خواهمیم

 کاربرد در و هدف ساخت آن برات بزارم که  یبرا ژهیکالس و هی:  الزمه  کنمیرا تنگ م میچشمها

 به اتاقم ؟   یار ین ورشیمغوال  لمث

  یفشرده ا یدوره  هی ازمندیآورد : کم زر بزن بابا ... خودت ن یدر م میبرا یشکلک

 : زرتو بزن برو  میگویو م کشمیم میبه موها یدست

 ... منو بگو که اومدم سوالتو جواب بدم  تیتربی: ب کندیم اخم

 _ کدوم سوال ؟

  گهید ینقاش یتو یاون خونه  ی_ درباره 
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 ؟ یبگ یخوایم ی: چ میگویو م دهمیدهانم را قورت م آب

 _ اون خونه ... دربارش فکر کردم ... گفتم چرا به نظرم آشنا اومد 

 ...  یدونی: تو ... تو م میگویزده م بهت

  دونمی: آره ... من م دیگویکشف کرده م یمهم زیچ داندیکه انگار م یو با حالت کندیرا قطع م حرفم

 کجاست ...  اونجا

 

 

 داستان ادامه دارد ....                              نیا

 

 

 

................................... 

 

 

 

 

 

 

  نیکه اول داستان گفتم ا نطوری. هم دی" لذت برده باش یکاغذ یاز فصل اول " شاهزاده ها دوارمیام
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 تالشم رو کردم که بتونم  تیرمان بود . من نها نیفصل دوم ا ی هیفصل اول افتاد پا یکه تو یاتفاقات

 که  دوارمیداشتم و ام یکه اشکاالت دونمیرمان م نیو به عنوان اول سمیبنو ویمتفاوت و جالب یماجراها

 دی. اگه بازد دیکن تیکه با نظراتتون منو حما شمیبعد جبران شده باشه . ممنون م یفصل ها یتو
  یها

 فصل دوم  ی. تو شهیگذاشته م تیفصل دوم رمان درسا یکامنت ها خوب باشه به زودو تعداد  رمان

 کنه ...  زیانگ جانیاومد حل بشه و داستان رو ه شیکه پ ییاز شبهه ها یلیخ قراره

 

 ** دیخوندن انتخاب کرد یرمانو برا نی** ممنونم که ا

 

 

     **Love you all    ** 
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