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 خالصه :

 

 .سرمدیه بابک ارتشبد دخترتک سرمدی نازنین

 زهر براش رو زندگی شنیده،می پدرش از که هاییتیکه و ترشبزرگ برادر جایبی هایدخالت نداشته؛ تعریفی زندگیش ،اول از

 .بود کرده

 .شهیم ریموش ایالم، شاهزاده با ازدواج به مجبور و کنهمی سفر زمان توی ناخواسته اینکه تا

 .نیست میشه شنیده و دیده که طوراون چیز هیچ اینکه از غافل

  خوش پایان
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 :نویسنده سخن

 و بوده واقعی کامال افتهمی گذشته توی که اتفاقی هر که کنمعرض باید ،رمان شروع از قبل دوستان

 .هستند راست هم هاشوناسم

 مامت و کنيد مراجعه ااونج به بيشتر اطالع برای شده؛نوشته احکام و رساله تو هاازدواج سبک این درمورد

 مورد در که اطالعاتی و هستن ذهن یساخته و بوده تخيلی کامال افتهمی اتفاق آینده در که حوادثی

 هم شدهگفته سوخته شهر از که چيزهایی از من اطالعات بودن کم خاطر به شده نوشته اکد سلسله

 ممخود که خوندم چيزهایی گاهی دم،ش روروبه بست بن با گاهی کردم که تحقيقاتی طی کردم؛ استفاده

 گنمی هم هابعضی و بوده نوح حضرت زندگی با زمان هم ریموش سلسله گنمی هابعضی موندم؛ متعجب

 .کنيد فکر چجوری دارید دوست که سپارممی خودتون به رو این. ستاشتباه این که

 پيدا آشنایی هم کشورمون تاریخ اب شدن، سرگرم بر عالوه تا شده نوشته هاجوون برای رمان، این خب

 نولوژیتک این با هم االن حتی ما که هست گذشته توی چيزها خيلی بکنم؛ بهتون توصيه یه بذارید. کنند

 .نمياد حساب به ها اون صدم یک جزو هم پرنده ماشين حتی نيستيم، اون مثل چيزهایی ساخت به قادر

 چنين شما اگر ندارم، رو دینی هيچ به توهين قصد و کنممی دعوت رمان این خوندن به رو شما من پس

 .کنممی عذرخواهی من کردید؛ حس رو چيزی

 

 

 :مقدمه

 شنوی؛می رو صدا تق تق

 رفتن؛ راه صدای

 شنویش؛می اما بينینمی
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 چرخاند؛می ظرافت و تاب و پيچ با را دستانش

 چرخيدم؛می ظرافت با هم تو و من

 رقصيم؛می عاشقانه تو و من کنيممی خيال

 ریزیم؛می اشک و کنيممی گریه خندیم،می چرا بدانيم آنکه بدون

 شویم؛می خوشحال ناخودآگاه

 بگيریم؛ دراغوش داریم دوست دفعه یک به

 .نيست عجيب هاایدفعه یک این

 فهميدیم؛ تو و من تا گذشت و گذشت

 بودیم؛ خيال خوش چه که

 نبود؛ کار در سرنوشتی اصال

 ای،زمانه بازی نه بود تقدیری نه

 بودیم؛ تئاتر یک عروسک تو و من

 سرگرمی، برای عروسکی

 .بود دیگری کس گردان عروسک که لعنت

 

*** 

 :راوی

 .کرد پرت ميز روی جلویش را پرونده بود؛ شده خرد شدت به اعصابش

 فهمی؟می چی ازش بدونم خواممی شواهد؛ اینم پرونده، این خب،-

 .رفتمی ور دستانش با و بود انداخته یينپا را سرش رویشروبه فرد

 یجادا بدی صدای که کوبيد؛ ميز روی شدت به را دستانش کف و شد عصبانی بيشتر او خيالی،بی این با

 .کرد
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 دختر حرکات دیدن با حسام خواند؛ چشمانش از شدمی را ترس حتی آورد باال را سرش ترس از دخترک

 :کرد فکر خود با

 .نيست شغل این مال شده؛ جا این اردو اشتباهی این نچ-

 :گفت و زد خشم از فریادی

 کنی؟می سرپيچی دستوراتم از داری دیگه، کن نگاه د-

 :گفت سختی با رفتمی سفيدی به ترس شدت از اشچهره رنگ که حالی در و سریع دخترک

 .قربان نه-

 .کشيد خود سمت به ميز روی از را پرونده بود؛ معلوم دستانش لرزش از که استرسی با

 .داد تشخيص رفتارهایش تمام از را ترس و استرس شدمی

 چيزهای به و کند دور او حرکات از را ذهنش کرد سعی دخترک حرکات دیدن با حسام. کرد باز را پرونده

 :گفت خود با ذهنش در. کند فکر دیگری

 خوبی به هم اون که مظنون نکرد پيدا مونده فقط شده، انجام کارهاش یهمه کردیم؛ پيدا رو شواهد-

 .مشخصه

 این. است کسی چه قاتل زدمی حدس دختر آن و گفتمی دخترک برای تک به تک را شواهد باید حال

 ت؛داش باالیی هوش شاید دخترک خواست،می باالیی هوش و تمرکز دقت، کار این البته نبود سختی کار

 .نبود برخوردار دیگر اصل دو از متاسفانه اما

 :کرد صحبت به شروع پرغرورش و بلند صدای تن مانه با

 صبح دوشنبه. بزنه هم دوم یشعبه خواستمی و داره داروسازی شرکت یک صبحانی ناصر مقتول-

 .کنهمی پيدا ميزش پشت کارش، دفتر توی رو اون سرکشی برای نگهبان

 .داریم مظنون تا سه ما تحقيقات طی

 (مقتول دوست) بهبهانی بامشاد

 (مقتول نامزد) ایزدی زفرینا



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر nazaninabbasi  |( خدایان عروس)عاشقی زمان در سفر رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 7 

 (مقتول شریک) مرادی جهانگير

 رائها مقتول پيش رفتن برای رو دليلشون سه هر البته بودن؛ زده سر مقتول به قتل روز در مظنون هرسه

 .دادن

 در همسرش از شده پاره عکس بود، شده بسته راستش دست به ساعتش که شد پيدا حالی در مقتول

 .داشت راستش دست توی خودکاری ينهمچن و بود زباله سطل کنار

 هب اون در رقم تعدادی بود؛ باز سفيد صفحه یک روی که کردیم پيدا تقومی مقتول ميز زیر ما همچنين

 .بود شده نوشته مسلط غير و کج صورت

 ماعال رو این خالف قانونی پزشکی نتایج اما باشه؛ قاتل مال دادیم احتمال اول ما که بود خونی اعداد روی

 .بود مقتول مال خون د؛کر

 .بود00-9-7-6-8-01 شامل اعداد این خب

 .بدونم رو تو نظر خواممی کيه؛ قاتل دونممی من

 .زد گره هم به را اشوکشيده بلند انگشتان و گذاشت ميز روی را دستانش آرنج

 کيه؟ قاتل نظرت،به خب-

 .کردمی نگاه گيج حسام صورت به دخترک

 که بود مافوقش یچهره و حرکات داد؛می جوالن ذهنش در اکنون که چيزی هاتن بود، خالی خالی ذهنش

 .بود خشمگين شدتبه او از

 .کند کنترل را خشمش کرد سعی. کشيد کالفگی از نفسی دخترک، خيره نگاه با حسام

 را دستانش سپس کشيد؛ باال طرف به و برد موهایش سمت به را دستش بست، عصبانيت از را چشمانش

 .نياورد او سر بالیی و نبيند را دخترک یچهره حداقل تا گذاشت چشمانش روی

 بود، شده خسته مگوها بگو این از که درحالی و آرامی با شد؛ کاسته عصبانيش شدت از که آن از بعد

 :گفت

 .باشه من صورت تو قاتل کنمنمی فکر-
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 .کشاند پرونده سمت به را نگاهش سریع دخترک

 هرکس برای. است شده افسری دانشگاه وارد وضعش این با او چگونه که شيداندی می خود با حسام

 یافسر دانشگاه چون کند؛می شوخی دارد او که کردندفکرمی تردید بدون گفت،می را دخترک شخصيت

 جنایی بخش درد به او اما بود؛ بزرگی فرد پدرش شاید بود؛ باهوش او شاید بود سختگير شدتبه

 .بود نيز خوبی مبارز بودنش، ترسو تمام با او البته. خوردنمی

 حلم به تا باشد داشته کار و سر هاپرونده با داشت دوست بيشتر او. بود پرسيده دخترک از گذشته در

 دوست جااین افراد از یک هيچ که بود چيزی این. ببيند را بودند مرده که افرادی و برود جرم وقوع

 .بگيرند ترفيع و بروند جرم وقوع محل به داشتند قهعال خود ینوبه به همه. نداشتند

 یک درد به بود؛ او وجود در که حساسيتی و لطافت. داشت فرق اشخانواده تمام با کل در دختر این

 .خوردنمی پليس

 .کند فکر هاآن به جدیت با دوباره بعدا تا داد سوق ذهنش از گوشه یک را افکار این تمام

 :گفت خسته لحن و آرامی همان با

 داری؟ نظری خب-

 .بکند کمکی حداقل یا شود نرم او قدری تا کرد نگاه حسام چشمان به التماس با دخترک

 :گفت بود؛ مشخص خوبی به که کالفگی با حسام

 چيه؟ بودن پليس از هدفت واقعا-

 نه؟ شریکشه؟ راستش...راستش قاتل: گفت و کرد من و من ترس از دخترک

 که شد بلند شدتبه. کند کنترل را خشمش توانستنمی دیگر. بود رسيده خود حد به دیگر حسام

 .افتاد زمين روی بر صندلی

 .بود نفعش به بيشتر بستمی را دهنش که گفتمی خود با. کرد نگاه حسام به ترس با دخترک

 :زد داد بلند عصبانيت با حسام



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر nazaninabbasi  |( خدایان عروس)عاشقی زمان در سفر رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 9 

. نگير تصميم زود وقت هيچ وقت هيچ اول، هستی؟ پليسی جور چه تو دختر من خدای شریک، اوه-

 لتخي قوه اصال نه؟ یا داری پليسی شَم اصال تو دوم،. داره ربط دیگران زندگی به تو تصميم ینتيجه

 ...واقعا واقعا،. کن استفاده اونا از یکم داری؟

 .کشيد و برد موهایش سمت به را دستش عصبانيت از دیگر بار. نگفت را حرفش ادامه

 :گفت برگردد، دخترک سمت که این بدون و رفت در سمت به

 .بيا دنبالم-

 بلند صندلی روی از دخترک. بزند حدس کند؛ نگاه که آن بدون را دخترک کارهای راحتیبه توانستمی

 :گفت و گذاشت احترامی ایستاد؛ و شد

 .قربان بله-

 .گرفت قرار پشتش و رساند حسام به را خودش دو با نيز دخترک. رفت بيرون و کرد باز را در حسام

 .گذاشتمی احترام خود از باالتر افراد به نيز او و گذاشتندمی احترام او به شد؛می رد که جا هر از حسام

 دست دخترک ناگهان، که گذاشت احترام او به و ایستاد حرکت از. دید را شایسته سرهنگ حسام، راه در

. ندبک کاری چه او با دانستمی گرنه و بود مهمی فرد پدرش که حيف خورد، او به دفعه یک به چلفتی پا و

 :گفت و برگشت دخترک سمت به عصبی

 کنی؟می غلطی چه داری-

 :گفت سرمدی همون یا دخترک

 .قربان ببخشيد-

 :گفت و برگشت سرهنگ سمت به دوباره و رفت سرمدی به ایغره چشم حسام

 .قربان خواممی معذرت-

 ه،ن گيج بود؛ گيج واقعا دخترک این. گذاشت می احترام سرهنگ به داشت تازه که کرد سرمدی به نگاهی

 :گفت و حسام به کرد رو سرهنگ. بود نکرده ـناه گـ یک تاوان و الهی عذاب

 ميری؟ کجا خبر؟ چه احمدی، سروان-
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 :گفت و آورد باال ایذره را سرش حسام

 .ميشه بسته رهدا هم پرونده این بالخره بازجویی؛ اتاق ميریم داریم سرهنگ اوه-

 .زد حسام یشانه به را دستش شایسته سرهنگ

 .پسر باشی موفق-

 را پایش و گذاشت احترامی حين درهمين حسام که رفت خودش اتاق سمت به حرفش، اتمام از بعد

 .کرد تکرار را کارش حسام تبعيت به هم سرمدی. کوبيد زمين روی بر محکم

 و جيغ صدای گاهی ٬بود حد از بيش صدا و سر. گرفت قرار سرمدی رویروبه و زد چرخی نيم یک حسام

 کردند؛می گناهیبی ادعای که قاتلين جنجال و جار صدای و بودند شانخانواده عزادار که افرادی داد

 .شدمی شنيده

 :گفت بلند برسد؛ سرمدی به صدایش که این برای حسام

 .بيا من دنبال-

 .قربان بله-

 .رسيدند بازجویی اتاق به ود هر رفتن راه کمی از بعد

 .گذاشتند احترام همه ورودش موقع خاطرهمين به. بودند حسام از ترپایين همه ٬بودند داخل که افرادی

 نآ و ور این به اضطرابی هيچ بدون و بود زده گره همبه را دستانش که دید را متهم شيشه پشت از حسام

 .کردمی نگاه ور

 شواهد شنيدن از بعد آیا بداند خواستمی حسام. داشت اعتماد خودش به خيلی مرد این. زد پوزخندی

 !ماند می ریلکس قدر این هم باز

 .شد اتاق وارد دنبالش به هم سرمدی و رفت اتاق داخل به حسام

 .ایستاد کناری و بست را در دو آن ورود از بعد نگهبان

 .بدهد تشخيص رو کارش ات کرد نگاه حسام به و ایستاد نگهبان از فاصله کمی با سرمدی



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر nazaninabbasi  |( خدایان عروس)عاشقی زمان در سفر رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 11 

 یکم رو بامشاد رویروبه صندلی. بود نشسته روشروبه بهبهانی بامشاد که رفت ميزی سمت به حسام

 .نشست و کشيد عقب

 ميشی هایچشم به. داد قرار بامشاد روبروی و ریخت آب ليوان درون برداشت؛ را بود ميز روی که پارچی

 اخمی همين خاطر به. بدهد تشخيص هاچشم این درون از ستتوان نمی را چيزی شد؛ خيره بامشاد رنگ

 :وگفت نشاند اشچهره روی به

 بوده؟ چی صبحانی ناصر اقای قتل برای شما دليل بهبهانی آقای خب-

 :گفت و آورد باال پوزخندی با بود؛ انداخته زیر را سرش حاال تا که بامشاد

 .نيستم قاتل من که گفتم-

 :گفت آمد؛ می سراغش بازجویی موقع که آرامشی همان با

 .کنهنمی بازگو طور این که شواهد-

 شواهد؟ کدوم شواهد؟-

 :گفت و گذاشت بامشاد جلوی را کاغذی. باشد چيز همه به حواسش اون تا کرد سرمدی به نگاهی حسام

 !بدونم؟ قاتل رو شما نباید من چرا بگيد من به شما -

 !بدونيد؟ باید چرا: گفت و انداخت باال و ابروهایش بامشاد

 بهتون باشه چرا؟ بدونيد دارید دوست خيلی. دیدمی تحویل خودم به و خودم جواب بهبهانی آقای-

 !چرا ميگم

 .نوشت کاغذ روی را اعداد تک تک و گذاشت بامشاد جلوی را کاغذی حسام

 :گفت تمسخرآميز لحن با سپس کرد هاورقه به نگاهی بامشاد

 .کشتم رو اون اعداد با من نکنه واو قاتلم؟ من ميگه دشواه نکنه چيه؟ اینا خب-

 : گفت اشذاتی آرامش همان با حسام

 .گيریممی نظر در رو احتماالت ميایم ما خب بهبهانی، آقای کنيد صبر-

 .کن دقت یعنی کرد، سرمدی به نگاه یک
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 دست چپ ایشون که ميشه معلوم پس بودن بسته راستشون دست به رو ساعتشون سبحانی آقای-

 نخواستمی که ميشه معلوم کردن یادداشت تقویم در عدد چند راستشون دست با ایشون که این و بودن

 :ساله هایماه بيانگر اعداد این که بود این ما حدس. کنن منتقل سریع صورت به رو پيغامی

 دی=01 آبان=8 شهریور=6 مهر=7 آذر=9 بهمن=00

 چی؟ که خب: گفت تمسخر با بهبهانی

 :گفت و شد سينه به دست نيشخند با محسا

 "بامشاد": مياد در قاتل اسم بذاریم هم سر پشت اگه رو هاماه اول حرف-

 سپس شکست؛ را هایشدست قلنج و زد گره هم در را هایشدست هاحرف این همه به توجهبی بامشاد

 :گفت

 !ردک کاری نميشه احتماالت با سرگرد، جناب احتماالت ميگيد دارید خوبه-

 :گفت و زد نيشخند حسام

 شده داپي شما منزل توی قتاله، آلت و گرفته فيلم شما از شرکت بيرون دوربين وقتی. ميشه اتفاقا چرا -

 .هستم سروان نيستم سرگرد من و شد؛ روشن چيز همه حاال بهبهانی آقای... 

 را لبش روی نيشخند وزهن حسام اما شد؛ سفيد رنگش و رفت بامشاد لب روی از پوزخند حسام حرف با

 .بود کرده حفظ

 دهپرون این کجای ایزدی خانم که این مونه؛می که دیگه چيز یه فقط باشه؛ مونده حرفی نکنم فکر خب-

 !بودن؟

 کار با حسام. کرد زدن قهقهه به شروع بعد داد؛ تکان بار چند را سرش و زد نيشخندی حسام حرف با

 .کشيد هم توی را هایشاخم بامشاد

 .واردید کارتون به خيلی نظر به سرهنگ جناب نه-

 .سرهنگ نه سروان،-
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 چرا بدونی خوایمی. دیدم حاال تا عمرم توی من که آدميه تریناحمق ناصر، اون یکيه، اشهمه-

 که بود من پدر برای دونه؛می خودش واسه رو اون ناصر که شرکتی اون. کن گوش خوب پس کشتمش؟

 نازفری... فریناز. رسيد ناصر به هم مرگش از بعد که پاس و آس شدیم ما و کشيد باال آشغالش بابای اون

 ناصر که دونستنمی همه بود، ناصر روی اسمش بچگی از. بود کرد؛ تصور ميشه که چه اون از ترخنگ

 .ميده شواسه جونشم و عاشقشه

 هستی؟ سبحانی اقای دوست تو چطوری...وایسا-

 آها بودیم؟ کجا اوم. شدیم ترصميمی یکم جا اون تو. بودیم دانشگاهی مه هم، با ما. اوهوع دوست؟-

 با که موقعی هم من بشه؛ دوست باهام شد حاضر. شد خر راحت عاشقتم، دارم، دوست با دونیمی فریناز،

 اطرخ به بود فریناز ناصر، ضعف نقطه تنها. بگيره عکس ما از سپردممی یکی به رفتيم؛می بيرون هم

 .فرستادم براش رو هاعکس ههم همين

 رو ببينتش اونجا چرا ببينه؛ شرکت تو تا خواست رو فریناز...هوف... مرد که روزه همون منظورم روز، اون

 !دونمنمی

 به. گفت بهم رو حرفاش تک تک و پيشم اومد فریناز زدنشون؛ حرف از بعد. دیدن رو دیگه هم اونجا اما

 .بود شده وردخ اعصابم من اما بود؛ خوشحال شدت

 .شدم متنفر ازش قبل از بيشتر

 .باشه خوشحال و کنه ازدواج من با تا عقب، کشهمی خاطرش به بود گفته بهش

 بود گفته اون بعد بکشه؛ زجر اون خواستممی من. رفتم شرکت سمت به و شدم خارج خونه از عصبانيت با

 .سالمت به رو ما و بخير رو تو

 ؛دیدنش رفتم بزنه حرف فریناز با که این از قبل بار یک. دیدمشمی که بود روز اون توی بار دومين این

 .نگفت هيچی اون اما

 رو همه ناصر و بود کاری وقت پایان موقع اون خب. نيست کسی شرکتش برم زمان این دونستممی

 .موندمی خودش اوقات بيشتر و کردمی مرخص
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 !نه یا نبود؛ نگهبان شدم اردو که موقعی که بود کرده لطف بهم خدا دونمنمی

 .رفتم ناصر اتاق به و ساختمون تو رفتم و کردم استفاده فرصت از منم

. فتادها اتفاقی انگار نه انگار کرد؛می رو شرکتش کارهای داشت و بود نشسته شيک ناصرخيلی اتاق، توی

 .دنکر دادبی و داد به کردم شروع که بزنه حرفی اومد گفت؛ تبریک بهم دیدنم با

 گفتم؛ زدن داد حين رو چی همه. بود نشسته روش که صندليش نزدیک رفتم سوختم؛می شدید داشتم

 افتيه؛کث چه باباش که گفتم متنفرم؛ ازش که گفتم بوده؛ نقشه شهمه فریناز به شدنم نزدیک که این

 نم یکی زدمی ناو تا دو. شد دعوامون شروع این و صورتم تو کوبيد مشت با دفعه یک که گفتم و گفتم

 سياهی چشمام شدم؛می خفه داشتم داد، فشار و گلوم روی گذاشت رو دستش که این تا زدم،می

 .رفتمی

 . بشم خالص وضعيت این از و بياد دستم چيزی تا گردوندم ميز روی رو دستم

. دش شل ومگل از هاشدست که کوبيدم پهلوش به محکم رو اون. بود چاقو اومد، دستم تو که چيزی اولين

 .افتاد و گرفت پهلوش به رو دستش

 وترکامپي تو هاشفيلم. افتادم دوربينا یاد برم، خواستممی همين خاطربه. مرده کردم فکر بودم؛ ترسيده

 .ناصربود

 جمع سر کارها این همه. کردم پاک رو ساعت این و داخلش رفتم. بود گفته بهم قبال رو رمز خنگش خود

 ردمک پاک رو انگشتم اثر بعد سرهنگ، جناب. شد انجام سریع انقدر که نبود جالب کشيد؛ طول دقيقه ده

 .شدم مواجه نگهبان با که بيرون اومدم

 و مرده ناصر، که این از. برم در جوری یه من و بزنه حرکتی یک خرفت مرتيکه اون تا دراومد پدرم

 رو اطالعات این و رفته صندليش تا که بوده جونی سگ چه موندم فقط نيستم؛ پشيمون اصال کشتمش

 .نوشته

 نفس و بست را هایشچشم حسام. بود شده ضبط اظهاراتش. کرد خندیدن به شروع حرفش از بعد

 :گذاشت جلویش را ایورقه. کشيد عميقی
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 .بنویس اینجا دونش به دونه رو گفتی برام که هرچی-

 با. اومد دنبالش هم سرمدی. شد خارج جاآن از و باشد مراقبش تا کرد اشاره بود جاآن که افسری به

 :ایستاد حرکت از حسام حرفش،

 .باشه دیگه یکی و نباشه اون شاید قاتله؟ که کردید قبول زود قدراین چرا-

 :گفت کرد کج را سرش و زد پوزخندی حرفش خاطر به حسام

 ونا که گرفتيم؛ رو تو فرض و اومدیم دوم، شده؛ پيدا قتاله آلت هم گرفتن؛ فيلم ازش هادوربين هم اول،-

 هم بخوایم اگه حتی کرده؛ اعتراف اون سرمدی،...  کرده رو کار این کسی جون نجات برای و نيست قاتل

 که یچيزهای دیگه، خوندی رو پرونده کنم فکر( سمتش برگشت) سوم، ببریم؛ پيش از رو کاری تونيمنمی

 !رسونده قتل به رو کسی سالگی زدهدوا سن تو اون. نيست جالب زیاد کردیم، پيدا ازش ما

 :گفت زده بهت سرمدی

 سالگی؟ دوازده-

 :وگفت کرد ریز رو هاشچشم حسام

 دیگه؟ خوندی رو پرونده تو-

 :داد جواب دستپاچگی با سرمدی

 .خوندم رو اشهمه قربان، بله-

 و داره وانیر مشکل اون بود، معتقد قاضی چون شد تبرئه اون البته خب باشه، طور همين که بهتره-

 .داره ها آدم کشتن به عالقه پدرش، کارهای خاطر به اون که کردنمی بازگو طوراین هم پزشکيش مدارک

 !من خدای-

 .مرخصی بری؛ تونیمی!... شد؟ برطرف کنجکاویت حاال-

 خودش با و رفت اتاقش به حسام. رفت و گذاشت احترام بعد اما کرد؛ نگام حسام به متعجب اول سرمدی

 کمح و بعد به جا این از دادستانی، فرستممی رو پرونده این: شد بسته هم پرونده این بالخره کرد رفک

 .اوناس دست دیگه صادرکردنش
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*** 

 :نازنين

 .پوشيدم شخصی لباس و کردم روعوض لباسام و برگشتم احمدی سروان گفتن مرخص با

 .زدم گند جورایی یک بود؛ عصبانی دستم از بدجور

 .بود افتضاح این و بودم کرده غش گلوله صدای شنيدن با تماموری تو

 و رسهمی بهش من خبرگندکاریِ برسه، که موقعی دونستممی برگرده؛ فردا بود قرار بود؛ ماموریت بابا

 .اندازه می راه دیگه دعوای یک دوباره

 .زدم تلخی لبخند یونيفورم، روی اسمم دیدن با

 تعصبی، گونه هيچ از دور به عادی، یخانواده یک عادی، زندگی یک. بودم افراد بقيه مثل هم من کاش

 شدم؟می دردبی پولدارای بچه این جزو هم من ميشد چی اصال

 شونی؟می کجا رو من پيشونی ميگن

 مگه؟ شدمی چی. دادیمی بهتر حداقل دادی که تو خدایا

 باهامه االن تا دبيرستان از که عزیزی تدوس. دارم رو باران که شکر رو خدا بدبختی، همه این از جدا ولی

 .شادم هميشه اون با و

 فکر از پی در پی بوقای صدای با کردم؛می فکر هامبدبختی به داشتم که جور همين شدم، خارج اداره از

 .بودم شده دور خيلی کارم محل از بيرون؛ اومدم

 .رفتم رو راهم و ندادم محل. باالهاست مدل اون از دیدم کردم ماشين به نگاه یک

 :گفتمی که شنيدم و باران صدای دفعه یک کشيدم؛ هم تو رو اخمام زد؛ بوق دوباره

 .بخورم رو اخمات بدم؟ شماره خانم، هی-

 :بود توش باران که ماشين، سمت برگشتم

 .گرخيدم کنی؟ وجود اعالم آدم مثل مردیمی عوضی-

 .شو سوار وخی. دیمرمی فوقش نداره اشکال: گفت و درآورد شکلک باران
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 .شدم سوار و کردم باز رو درش ماشين، سمت رفتم

 .ميرمنمی نخورم، رو تو حلوای تا من-

 :گفت حال همون تو و درآورد حرکت به و ماشين

 چطوری؟ رایان حلوای با من، حلوای نه تو حلوای نه اصال-

 :کردن فک معنی به چونم زیر گذاشتم رو دستم

 .قدش بزن موافقم؛ کامال اوم، کنم؛ فک کمی بذار-

 .اومد یادم چيزی یک تازه زدیم بهم رو دستامون دوتایيمون

 !کيه؟ مال ماشين این عوضی هی-

 .مونهکوچه سر جن مال-

 :گفتم و سرش تو کوبيدم دست با

 .سرت بر خاک-

 :گفت شده گشاد هایچشم با باران

 چرا؟-

 .دیگه نگفتی من به کردی ازدواج که این واسه-

 :گفت شده گشاد هایچشم با باران

 کجا؟ کی؟ من؟-

 :گفتم زدممی پلک هم سر پشت که درحالی و کردم باز رو نيشم

 .دیگه تونکوچه سر جن با-

 .زدمی رو من داشت دست یک با و بود گرفته رو فرمون دست یه با فرمون پشت همون باران

 .ميریممی االن بکن رو رانندگيت بميری-

 .کنم چالت خودم ؛ببرم رو شورتمرده-

 .ندارم اعصاب بابا خفه-
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 آجی؟ چرا-

 .داد گير من به دوباره احمدی اون-

 ميگی؟ رو خوشتيپ سروان هوم-

 :گفتم چندش با و سمتش چرخيدم بهت با

 !شده؟ خوشتيپ حاال تا کی از اون! خوشتيپ؟-

 .خوشتيپ بگه باید خوشگل؛ بگه پسر یک به که نيست دختر یک شان در مامان قول به دونیمی-

 .زنیمی بهم داری رو حالم خدایی! خوشگل ایی-

 سننه؟ رو تو اصال رو، خودت کن جمع-

 :گفتم و برگردوندم و روم قهر با

 .جهنم به-

 عصبانی دستت از احمدی سروان چرا کن؛ تعریف کلک حاال. شدی لوس زیادی دیگه، نکن قهر آجی-

 ماموریت؟ تو افتادی وری یک دفعه یک که این خاطر به نکنه وایسا بود؟

 :گفتم ناراحتی با و سمتش برگشتم رفت یادم چی همه حرفش با

 آره-

 .کردممی آویزونت بودم جاش من-

 .نده نظر اصال تو-

 .گفتم رو نظرم فقط من دانی؛ خود-

 رو دومون هر سر، فرق از ببينتت شناسیمی که رو رایان. مونخونه دم رسيدیم. بزن حرف کم هی-

 .کنهمی نآویزو

 :گفت کالفگی با باران

 داشته دوست خواهرش که این از احمقی آدم کدوم آخه داره؛ روان اعصاب مشکل داداشت خدا به-

 مياد؟ بدش باشه؛
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 .کرده پاره زنجير نوع از هم اون ست؛دیوونه مدل یک رایان دیوونه، ميگی خودت خوبه-

 .نکن ناراحت رو خودت برو آجی، خيالبی-

 که موقعی واقعا. رفت و گرفت رو گازش هم باران. شدم پياده ماشين از و کردیم ـوسـ بـ رو ههمدیگ لپ

 .دارم نوجوون یک احساس بارانم با

 .کردم باز رو در و درآوردم کيفم توی از رو کليد

 اتاقش؛ تو رفت بده جوابمو که این بدون و کرد اخم یک که کردم سالم یک. بود خونه رایان داخل؛ رفتم

 .سالمشم محتاج کرده فکر نده؛ جواب جهنم، به

 ور جوابم گرمی با که کردم بهش سالم یک. دیدمی فيلم داشت و بود نشسته مبل روی که دیدم رو مامان

 .داد

 این و باشم راحت باهاش تونستمنمی من اما کنه؛ نزدیک بهم رو خودش کرد،می سعی هميشه مامان

 .کنم احترامی بی بهش که نبود هم معنی این به نبودن راحت

 بيرون اتاق از. شدم بيدار صدایی، با. خوابيدم گرفتم و کردم عوض رو لباسام و خودم اتاق داخل رفتم

 بمتعج باعث این و بودن خونه همه باشه؟ ماموریت نباید مگه کنه؟می چيکار اینجا باباست، این رفتم،

 :گفت و دید رو نم مامان که کردممی نگاشون بهت با طور همين. بود

 .کنم بيدارت بيام خودم خواستممی دیگه شدی؟ بيدار عزیزم اوه-

 :گفت که کردم، نگاه بهش گنگی با

 نگفت؟ بگه؛ بهت بود قرار رایان ست؟حدیثه عروسيه امشب دونستینمی مگه -

 شد بلند و کرد بهم اخمی یک که کردم نگاه رایان به. مهربون آروم دختر یک بود؛ مخاله دختر حدیثه

 :گفتم و مامان به کردم رو. اتاقش تو رفت

 .رفت یادم بود؛ گفته رایان دونستم،می چرا-

 :گفت و کرد نگام تمسخر با حرفم با بابا

 .ميره یادت همينم واسه چلفتی؛ پا و دست یدختره کنیمی شاقی کار خيلی که این نه-
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 :گفتم اباب حرف به توجه بی سالن، به رایان برگشتن دوباره با

 .شقبل دقيقه پنج از نه بشه، آماده آدم تا گفتنمی آدم به قبلش روز چند از رو مراسم باید بعضيا واال-

 .شدم بابا حرف یاد تازه. شدم اتاقم وارد بهش توجه بی که کرد اخمی حرفم با رایان

. امبي بيرون کمتر دمکرمی سعی بودم، خونه که موقعی. بست حلقه هامچشم تو اشک شدم؛ ناراحت واقعا

 .کشيدنمی دیگه دعوای یک به اعصابم جور همين نداشتم؛ رو هاشکنایه و نيش و هااخم تحمل

 دوباره خودم با آینه درون خودم تصویر دیدن با. رفتم آرایش ميز روبروی. کردم پاک رو اشکم دستم با

 .باشم قوی باید کردم، تکرار

 رو رایان هایتيکه حوصله. پوشيدم پوشيده، العاده فوق ایسرمه ندام و کت یک و کردم ایساده آرایش

 .نداشتم

 حداقل باغ، تا. شدم ماشين سوار و بيرون رفتم. پوشيدم رو چادرم و روسری و مانتو مامان زدن صدا با

 رو چادرم. داخل رفتيم همه رسيدیم؛ که باغ به. بودم ساکت کل به من جا، اون تا که بود راه ساعت یک

 .بود درنياورده مامان چون نياوردم؛ در رو مانتوم اما درآوردم

 از .رفت محراب عمو پسر پيش و شد بلند جاش از رایان. نشستيم ميز یک سر وعليک، سالم یک از بعد

. دیدم رو زهرا عمه عليک، سالم از بعد. کردم عليک سالم داماد، و حدیث با رفتم و گرفتم اجازه بابا

 چيزی یکدفعه، که بودم ميز نزدیک کنم؛ پرسی احوال سالم باهاش تا سمتش برم دماوم شدم؛ خوشحال

 هب رو خودم کنترل سختی به. شدم متمایل راست سمت به لنگون لنگون قدم، سه دو. کرد برخورد بهم

 .نخورم زمين تا آوردم دست

 نيز هسبز به بود گل ،به به دیدم. شد کشيده باهاش منم دست که بره اومد و گفت «ببخشيدی» پسر اون

 .گيرکرده ساعتش به مانتوم آستين شد؛ آراسته

 .بود هاخوشتيپ پسر اون از باران قول به دیدم؛ رو طرف تازه که باال آوردم رو نگاهم

 .کردم فراموش هم رو کردن صحبت ایلحظه برای حتی. گرفت وجودم تمام ترس چيزی، آوردن یاد به با
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 دو هر بعد و گفتيم «ببخشيد» همزمان هم با دفعه یک هردو بزنم؛ حرف تونستم دقيقه چند از بعد

 عتشسا از رو مانتوم آستين تا شدم کار به دست سریع ببينتمون، یکی که این ترس از کردیم؛ سکوت

 .کنم جدا

 تمدس سریع. خورد دستم به دستش، دفعه یک که بودم درگير طور همين. تونستمنمی کردم،می کاری هر

 :گفت که کشيدم عقب رو

 .نه یا تونممی من ببينم گفتم کنيد، جدا نتونستيد دیدم نداشتم؛ منظوری ببخشيد-

 .دادم تکون رو سرم فقط

 .موند باز دهنم که کرد؛ جدا ساعتش از مانتومو راحت اینقدر پسرِ کن؛ وجود اعالم یک االغ خب

 و کرد دراز سمتم به رو دستش بعد. دکر بازش سوته سه این بعد بودم؛ درگير همه این من خاک، یعنی

 :گفت

 بدونم؟ رو اسمتون تونممی آرشم، من سالم،-

 صفورا، صدای پشت، از. ميشه خاله پسر نخورده چایی چه عوضی بدم؛ دست بهش خواستمنمی

 :شنيدم رو زهرا دخترعمه

 !گرفتمی ایقيافه چه دیدی دیدی؟ رو نازنين مامان، اوف-

 بگيرم؟ قيافه که دیدم رو شما کی اصال من! دروغی چه إ

 :گفت و داد تکون رو سرش دخترش حرف با زهرا عمه

 .مياد بدم ازش قدراین بکنه؛ عليک سالم یک نيومد حتی کيه؟ فکرکرده حاال دختر، اره-

 مامانم، از گفتممی که کردمی تعریف ازم قدر این اومد،می من پيش هميشه عمه. شدم شکه عمه حرف از

 .همينه عمل، تا کجا حرف ميگن. داره دوستم بيشتر

 تخواس نميدم، دست بهش من دید که وقتی. درازه سمتم دستش هنوز بدبخت دیدم کردم؛ نگاه پسرِ به

. ميگه چی درموردم عمه بدونم خواستممی بدم، گوش خواستممی من اما بره؛ و پایين بندازه رو دستش

 نهوعي و ایستاده اینجا چرا دختر این که کننمی شک بقيه بخ بایستم؛ جا این طوری همين تنهایی اگه
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 رو يشمن و گرفتم رو دستش سریع که پایين رفت نيمه تا دستش پسرِ. کنهمی نگاه ور اون و ور این به بز

 .کردم باز

 .هستم نازنين من...اوم-

 :گفتم پسر اون به سریع همين خاطر به اومد؛ صفورا صدای که بزنه حرفی اومد

 خشيدبب-

 ادهایست زده بهت طور همين پسرِ. نزنه حرف که معنی این به بينيم؛ رو گذاشتم رو اماشاره انگشت بعد

 .کردمی نگاه من به و بود

 :شحرف با اما گفتم؛ اهی یک. نشدم متوجه که زد حرفی یه صفورا طرفه؛ خل یه با کردمی فکر کنم فکر

 باباش معلومه نه کيه، اشننه معلومه نه. زیادیه هم سرش از سما این هع نازنين، مياد، بدم دختره این از-

 نباشه؟ زادهحروم معلوم کجا از اصال کيه؟

 !نه؟ ستدیگه نازنين یک منظورش شاید چيه؟ حرف این از منظورش دادم؛ قورت رو دهنم آب

 آرش، که افتادمیم داشتم رفت، گيج سرم. منم هم اون داریم، خانواده تو نازنين یک فقط ما ولی...ولی

 :گرفت منو

 خوبيد؟ خانم نازنين-

 .همينه آره!...ميگن دروغ دارن اونا. باشم محکم باید من! نه اما گرفت،می مگریه داشت

 یطور همين. کردننمی رفتار باهام طوری این که بودم خودشون بچه من اگه نه...ولی بپرسم مامان از باید

 ای،قهوه چشمای شدم؛ خيره صورتش به و آوردم باال رو سرم. داد تکونم دوبار آرش که بودم زده شک

. معمولی زیادی نه بود، ایقلوه زیادی نه بگم؛ چجوری لباش و بود کرده عمل دماغشم مشکی، موهای

 .کشيدم عميقی نفس و کشيدم پيشونيم به رو دستم

 زد پوزخند یک. کردمی اهمنگ داشت و بود شده قرمز چشماش دیدم رو رایان که خوبم بگم بهش اومدم

 قاطی اینقدر سرم، بر خاک کردم؛ خودم به نگاه یک کرد؟ همچين چرا این. رفت هامچشم جلوی از و

 نيفتم، که این برای جورایی یک. مونده آرش دست تو هنوز راستم دست نشدم متوجه حتی که کردم
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 رمس بر خاک باغ، خونه سمت مدوید و گفتم ببخشيدی. کردم جدا دستش از رو دستم سریع. گرفتمش

 .بيفته اتفاق این خواستمنمی خدا به. درمياره رو پدرم رایان شدم، بدبخت شد؛

 هاهبچ با خواستممی وقت هر. کرد درست برام بابابزرگ بودم، بچه که موقعی رو جا این دیدم؛ رو باغ خونه

 هاپله از. کردممی گریه جا این تو اومدممی منم کردن؛می دعوام یا دادننمی راهم بازی توی و کنم بازی

. اومدمی هم اضافی جا تازه ميشه، جا قشنگ هيکلم. بزرگه قدر چه بابا نه. شدم داخلش و رفتم باال

 مهتاب نور تابيد،می اونجا که روشنایی تنها بود؛ طوری همون هم هنوز... هاخودش واسه هستش ایخونه

 باشه، عجيب جورایی یک جا این خواستم ازبابابزرگ هاموقع اون هعی،. داوممی داخل به پنجره از که بود

 اونروز چقدر سرم، باالی تا ميشه زانوم از االن جورایی یک. کرد درست بزرگ رو هاشپنجره هم اون

 .کردم ذوق دیدم اینو که موقعی

 خيلی شپنجره صوصخ به قشنگه، و عجيب برام واقعا جا این خوشگله، چقدر اینجا بابابزرگ وای -»

 ...«خيلی خيلی. خوشگله

 رهپنج از و دادم تکيه دیوارش به سينه به دست و پنجره سمت رفتم. بودم اسکل چقدر موقع اون خدایی

 و دهنم جلوی گرفتم رو دستم. گریه زیر زدم بلند افتادم؛ صفورا حرف یاد دوباره. کردم نگاه رو بيرون

 رو هسکت داشتم دیگه هم من و بود تاریک باغ خونه. اومد صدایی عهدف یک که کردم؛می گریه بلند بلند

 :زد ادد یکی دفعه یک. اینجا ميای کنیمی غلط ترسی،می که تو بگه من به نيست یکی آخه. کردممی رد

 !لعنتی؟ کنیمی گریه چی برای-

 :گفتم پته تته با. کردم حفظ رو تعادلم اما بيفتم بود نزدیک ترسيدم، دادش با

 رایان...رای...را-

 :زد داد بلند رایان

 .نيار نجست دهن تو رو من اسم کوفت، و رایان مرض، و رایان درد، و رایان-

 .نيست کنیمی فکر تو که طوری اون خدا به رایان-

 .دونمنمی من بگو من به تو ها؟ کنممی فکر جوری چه من-
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 یلزج گرفتم؛ لبم به رو دستم. پرید سرم زا هوش زد؛ بهم کشيده یک که کردممی نگاه بهش طور همين

 و گرفت رو مانتوم یقه سریع رایان کردم؛ بلند رو سرم تا. کردممی حس دماغم از هم لبم، از هم رو خون

 :گفت

 خوردی؟می گهی چه اون بغل تو بزن؛ حرف لعنتی د-

 :گفت دوباره و داد تکون رو من امیقه از

 رتس از رو هاییکاری گه همچين فکر تا ميارم سرت بالیی یک علی یوال به خریم؟ بابا و من کردی فکر-

 .کنی بيرون

 هک رایان حرف قبلش فقط بودن، معلق حس بعد و کرد؛ گير چيزی به پام که داد هلم و کرد ول رو امیقه

 یسياه بعدش و کردم حس رو سنگينی تنها شنيدم؛ رو «نازنين »دادش صدای و زنممی آتيشت گفتمی

 ... تمام رنو و

*** 

 چهاردهم با مقارن( اکد امپراطوری)بلوچستان، و سيستان مسيح، ميالد از قبل سوم یهزاره ایران،

 0۹9۱ سال شهریور

 

 سرم خدا وای بياد، سرت تن پنج حق به ای رایان، صلوات پدرت بر ای کنه،می درد سرم خدا سرم آخ

 روز االن که بودم هوشبی چقدر مگه إ. دیدم سرم یباال رو آسمون کردم، باز رو چشمم یک. کنهمی درد

 دم؛ش خيز نيم. رفت و کرد ولم جا همين بره،نمی بيمارستان رو من کروکودیل اون دونستممی بيا، شده؟

 بيژن، امامزاده یا کردم، باز رو هامچشم. دادم تکون رو موهام و موهام تو بردم رو دستم سرم، وایی

 .بردیمی بيمارستان رو نم داشتی شعور یکم حداقل

 .رفتنمی ور اون و ور این غریب و عجيب هایلباس با آدم عالمه یه کردم؛ نگاه ورم و دور به
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 عجيبه؛ چيز یک ولی. برزخم تو االن و مردم من دوم، خارجه؛ اینجا یا اول، داره؛ وجود نظریه تا دو کال

 اصال اه. بود صراط پل اون اومد، یادم آها هوم؟ نيست، تنش لباس هيچکی برزخ تو گفتننمی مگه

 .ندارن تربيت یکم شعورهابی داد،می نشون دست با رو من شدمی رد ایبچه هر. خيالبی

 هم ميالد برج از کنم فکر... ا بسم بلنده، چقدر ساختمونش اوهع،. افتاد روروبه ساختمون به چشمم

 يهشب رفت، یادم اه بود؟ چی اسمش...بگو...ستشه جایی یک شبيه المصب آجره، از جنسش واو بلندتره،

 از. ستپله پله نيست، کامل مثلث اون مثل فقط بود؛ ثالثه اهرام شبيه طرفم، یک از ریاضيه بازی یک

 من خدای آجرها، سمت رفت نگام. سنتی بابا روز، مد بابا کاشيه، زمينش... هوف شدم؛ بلند زمين روی

. خوشگله خيلی بودن؛ چسبونده ای شيشه هایدایره نيم روش ولی آجره که درسته خوشگله، چقدر

 :گفت پشتم از یکی که کردممی لمس رو سنگش داشتم و بودم خم طوری همين

 دهيد؟می انجام کاری چه-

 :گفتم جيغ با شد؛ گشاد هامچشم. خورد طرف بينی به بينيم نوک که برگشتم، طرف صدای با

 .مامان-

 این اسطوخودوس، یا. ایستاد صاف بود؛ شده خم روم که پسره. دیوار به مخورد و عقب رفتم قدم چند

 .کردن نگاه ما به همه زدم، که دادی با زرافه؟ یا درخته

 کشيد؟می فریاد چرا-

 االن که این به توجهبی کردم؛ فرو موهام تو رو دستم هایانگشت. بستم هاموچشم و کشيدم عميقی نفس

 :توپيدم پسره به داد با باشه، روسرم باید شالی یه

 زنی؟می حرفم من، روی شدی خم...ا اال اله ال یپسره-

 :وگفت کرد نگاهم تعجب با پسره

 .شومنمی سخنانت متوجه-

 .قبرستونيم کدوم ببينم هم من کارت، رد برو بيا داداش طرفم، خل با... ا بسم-
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 یکنزد شوید خارج که معبد از شناسم،یم خوبی به را قبرستان اما نشدم؛ متوجه گفتی، که را کلماتی-

 .خویش مغرب و جنوب سمت در باشد؛می پنجم یدروازه به

 .کن ظهور خودت نفر؟ ميليون پنج و هفتاد شدیم کيا با ما خدایا وات؟

 :گفتم دربيارم رو خودش ادای کردممی سعی که درحالی مسخرگی با

 ه،ن ؛ برو بيا شو بلند خوب، پسر ببين ای؟رفته مدرسه به کنون تا آیا خواهم،می عذر شما از من برادر،-

 .بدم تحویلت ببرمت بيا کردی فرار تيمارستان از نکنه وایسا

 که طوری داد؛ فشار یکمی و گلوم روی گذاشت رو دستش ساق. دیوار تو کوبيد رو من پسر اون حرفم با

 .شد گشاد هامچشم و شدم بلند پام یپنجه نوک روی

 غریب هم گفتارت طرز خورد؟نمی( بلوچستان)مرخشی بانوان به که هایتلباس هستی؟ کسی چه تو-

 هستی؟ آشوری جاسوسان از یا رقاصه. است

 اکخ. بکنم خالص دستش از رو خودم تونستم پرونی جفتک با. کشيدم هم توی رو اخمام پسر حرفای با

 .دیيالق گوالخ بود، پسر یسينه زیر تا قدم سرم بر

 تو چهارم، باباته؛ جاسوس سوم، هستن؛ خاندانت کل رقاصه دوم، هستم؛ کسی چه چه تو به ل،او نمنه؟-

 کردی فکر پنجم، کنه؛ درست تننه بده کردی آش ـوس هــ کنه،می آشوری آشوری. برو بيا خلی، کال

 .کنم بازداشتت مملکت پليس برابر در هم اون کارت، خاطر به تونممی هستی؟ کی

 :اومد یکی صدای که بزنه حرفی اومد .کرد اخم پسره

 وليعهد-

 .کرد نگاه ور اون به و کشيد کنار و کرد ولم سریع اون حرف با پسرِ

 !...جا؟ این شما؟-

 :گفت و برد سرش پشت رو هاشودست جلو داد رو اشسينه بعد رفت ور اشیقه با کمی پسرِ

 .شویم یاجو را هاآن حال و کنيم رسيدگی مردم وضعيت به ایمآمده-

 :گفت و کرد خم رو سرش مرد اون
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 شده دیده معبد این نزدیکی در عجيب پوششی با غریبه، فردی گویا که اندداده خبر من سربازان-

 .باشدمی وحشی قوم آن جاسوسان از واحتماال

 :گفت و انداخت من به نگاه یک بعد

 .اندگرفته را او زودتر سرورمان گویا-

 :گفت و کرد نگاه امهچشم به غرور با پسرِ

 .آری-

 آدم نگرفت لحن جوریم یک برداریه؟ فيلم صحنه یا مخفيه دوربين کمه، شونتخته یک کال اینا بابا، نه

 .بودن پوشيده بلند چکمه و دارچين دامن و قبا نگو؛ رو لباساشون لباساشون،. واقعيه کنهمی فکر

 عنیی. بودن بسته کمرشون به هم نيام. بست کش با شدمی قشنگ بلند، نگو؛ رو موهاشون رو، موهاشون

 رپس و مرد حرف یاد اومدم؛ بيرون هاکردن تحليل این بحث از بودم؟ کجا اوم. موندم کال که یکی من واقعا

 :زدم بهش آروم مشت یک عصبانيت با آری گفت که افتادم

 شالش اگه البته جابه؛ح نهایت خوبه، هم خيلی عجيبه؟ پوششم کجا هم اشتازه خودتی، جاسوس هی،-

 !بگيری سانسور رو

 :زد داد و آورد در جاش از رو شمشيرش و جلو اومد مردِ حرفم با

 بزنيد؟ را سرورمان کنيدمی جرئت چگونه-

 :عقب رفتم قدم دو

 درد سرم یکی من کنی؟می داغون رو اتحنجره چرا بابا. زنمنمی رو سرورت ریلکس، داداش اوکی اوکی-

 .ميگم خودت واسه ولی مخفيه، دوربين دونممی که این با. نکن خرد رو عصابتا زیاد گرفت؛

 :گفت و مرد اون به کرد رو ترسوند رو من که پسری همون بود؛ وایساده زده بهت طرف

 ...بياوریدش-

 :گفت و برگردوند جاش سر رو شمشيرش مرد

 .خواهممی عذر من سرورم-
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 :گفتن و سمتم ومدنا بودن، مرد اون همراه که دیگه نفر دو

 .کن حرکت-

 :کشيدم پوفی کالفه

 .ميشه چرت خيلی داره خدایی مخفيتون دوربين خيال،بی بابا-

 .بگو سخن کم و کن حرکت-

 ازشون ولی بودمشون دیده تلویزیون تو فقط گاد، مای اوه. دیدم اسب تا چند که افتادم راه دنبالشون

 رفتممی سکته مرز تا منم شد،می پایين باال هی رفتن اهر موقع شدم؛ االغ سوار بار یک. ترسيدممی

 اومدم؛ خودم به شنيدم که هيی با. نميرم هم چيزها جور این نزدیک دیگه همين خاطر به گشتم؛برمی

 :دیدم رو مرده همون که صدا سمت برگشتم

 هاع؟-

 .شو سوار کنی؟ می سير کجا در: مرد

 :گفتم بهت با

 !سوار؟-

 .سوار آری-

 .بشم سوارش که نيست ماشين اینجا ولی-

 .شو اسب سوار گفتم. کنی فرار تا کنی پرت را ما حواس خواهی؟می...چی...ماشی...ما-

 دادم هااسب به رو حواسم دوباره و دادم قورت رو دهنم آب! فهميدم رو شو سوار معنی تازه مرد حرف با

 و مرد همون به دادم رو نگاهم. دراز مزخرف مغرور یپسره اه، اه. شده اسب سوار هم پسر اون دیدم که

 :گفتم

 ماا ميشه؛ تموم کی بازی مسخره این ببينم منتظرم صبرانهبی و مخفيه دوربين دونممی که این با-

 .ميشه هم الغر آدم تازه نيست؟ خوب هوم؟ چيه؟ روی پياده با نظرتون

 :زد داد بلند و نشست اسب رو دفعه یک
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 .شو سوار گفتم-

 :گفتم داد با خودم بعدش اما عقب؛ رفتم قدم یک و ترسيدم دادش صدای با

 اسب تا دو کال که جا این شم؟ سوار قبرستونی کدوم من اصال زنی؟می داد چرا ميشم، سوار خوب خيله-

 !تو رو یکيش شده سوار پسره این رو یکيش هستش؛

 اسب روی کج رو من و گرفت کتفم طرف دو از و شد خم اسب روی طور همون. کشيد پوفی کالفه مرد

 دادمی تکون رو گردنش هی هم اسب. گرفتم رو بيچاره اسب گردن کل به و کشيدم خفيفی جيغ. نشوند

 .گرفتممی ترمحکم آوردم؛نمی کم هم من بشه، خالص من هایدست شر از تا

 .کند رم اسب که است االن کن؛ رهایش -

 .ميشم یکی زمين با. افتممی کنم ولش عمرا،-

 .مياد سرت بدتر نکنی ولش-

 .خودت با باقيش اما کنممی ولش ببين-

 حرکت اسب و زد اسب به پاش با و کشيد پوفی مرد. چسبيدم رو مرد لباس سریع کردم ول که رو اسب

 .کرد

 ای؟شده اسب سوار تاکنون تو آیا ببينم-

 .بود بس پشتم هفت برای شدم االغ سوار که بارم یک همون خوردم؟ خر مغز مگه-

 کنی؟می سواری االغ االغ،-

 ميری؟ ور اون و ور این اسب با نميشی خسته خدایی ولی خيرم، نه-

 .خير-

 ...خب ولی پرسيدیمی باید تو اول که درسته چيه؟ اسمت راستی-

 .باش نداشته کاری-

 :گفتم و انداختم باال تفاوتیبی معنی به رو هامشونه
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 زدم صدات چيزها جور این و چخه و اوهوی و هوی با اگه گفتم؛ دتخو واسه. ندارم کاری... باوشه-

 .نشو ناراحت

 :گفت و کرد اخم مرد حرفم با

 شناسی؟نمی را ما راستی به-

 .چپ علی کوچه به بزنم رو خودم گفتم فقط شناسمت،می پ ن پ-

 نظام سوار کل اندهفرم. هستم إوان فرمانده من... خب... اما نفهميدم؛ را کلماتت بعضی معنی هم باز-

 .اکد امپراطوری

 آها-

 بذاره اباب اگه البته ها،خوبه. بشم بازیگر برم باید هم من بود، خوبی بازیگر چه یعنی بودم؛ حرفاش درگير

 جا؟ این خبره چه. شنيدم رو زنی و مرد بلند هایجيغ صدای دفعه یک که

 شده؟چی-

 :تگف و پسر سمت کرد رو من حرف به توجه بدون اوان

 .شویم جویا را اوضاع ما تا باشيد این مراقب شودمی اگر دارم، شما از خواهشی سرورم، خواهممی عذر-

 .ميگن درخت به این هی،-

 :گفت اوان به رو کشتممی رو خودم داشتم که من به توجهبی پسر

 .است ترمهم نيز خودمان از کشور مسئله باشد،-

 :گفت و کرد خم رو سرش اسب روی سوار همون اوان،

 .سرورم گذاریم سپاس-

 و شد اسب سوار دوباره حرکت یک با بعد. آورد پایين هم رو من و شد پياده اسب از سریع حرفش از بعد

 رفتنه؟ وضع چه این شد، گرد چشمام کامران، امامزاده یا. تازوند رو اون

 نرمی جای یک تو اومدن فرود با بستم، رو هامچشم و کشيدم جيغ زمين، سطح از شدن بلند حس با

 .شد سوار پشتم پسر که گفتم آخيش یک بودم اسب روی. کردم باز رو هامچشم
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 :گفت بهم نيشخندی با پسر

 .باشی ترسو قدر این که خوردنمی-

 .بابا برو -

 و کرد رد پهلوهام طرف دو از رو دستش بودم؛ داده تکيه بهش قشنگ. چسبوند خودش به رو من پسر

 پرت حواسم. کرد حرکت آروم اسب. گفت "هِی" یک که دادم قورت رو دهنم آب. گرفت رو اسب افسار

 از بودن؛ مسکونی هاخونه. غریبا در عجيبا هایی،خونه همچين و روستا تو بگم باید شد، هاخونه

 انایر کجای هيچ تو دونممی من که جا اون تا. موندمی باز آدم دهن بود، العاده فوق بگم باید نظرظاهری

 .نداره هاخونه این از

 باید خورهمی من پست به چی هر چرا دونمنمی من. شدیم رد شد، رد اوان فرمانده که جا همون از دقيقا

 .دش سيخ تنم موهای شدمی شنيده که دادی و جيغ صدای با اُه،. باشه پليس نقش تو یا باشه، پليس یا

 شده؟ چی اونجا-

 :گفت و دکر محل همون به کج نگاه یک پسر

 !نيستی؟ اینجا اهل واقعا تو-

 شده؟چی بگی اینا، جای به ميشه-

 دانی؟نمی راستی به یعنی-

 .پرسيدمنمی دونستممی اگه-

 شدمی را انسان بدن در الزم مواد و هاویژگی تمام که بودن ساخته هاخوراک برای ایماده اکد پزشکان-

 به ماده آن. نرفت پيش خواستيم،می که طور آن چيز همه اام ببرند؛ سود آن از مردم و داد غذا آن به

 .شد کودکان مرگ موجب پيش از بيش برساند، سود مردم به کهاین جای

 انبدنش کودکان اما کرد؛می ایستادگی ماده آن مقابل در که بود ایگونه به هایشانتن غيور، اهل و جوانان

 شمخ موجب این و دارد تعلق کودکان به قبرستان از میني از بيش اکنون. بود پذیرتر آسيب و ترحساس

 .است شده اکد مردم
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 :گفتم بهت با

 !ها-

 پيشرفت چقدر ما مگه ولی شماله؛ روستاهای از یکی که آلمان مثل ایرانه، روستاهای از یکی حتما

 .ترنپيشرفته شهرها از هاروستا دونستمنمی کردیم؟

 کجاست؟ ميگی که اکد اکد این لسوا یک ولی افتضاحه؛ خيلی قضيه این-

 .هستيم اکنون که جا همين-

 که اکدی این اومدم چجوری بودم، تهران من کجاست؛ جا این بدونم خواممی دونممی خودم که رو اون-

 ميگی؟

 کجاست؟ دیگر تهران...تهران: گفت تعجب با پسر

 هم هادهات تو دیگه کجاست؟ تهران دونینمی بگی خوایمی یعنی کن؛ سياه رو خودت برو عمو، برو-

 .ایرانه پایتخت تهران دوننمی

 کجاست؟ دیگر ایران. فهممنمی سخنانت از هيچ من-

 ما ،کنینمی زندگی که آفریقا تو دیگه، کنیمی زندگی ایران تو االن تو عمو کجاست؟ ایران برادر خب،-

 سهوا دقيقا نشدم متوجه هنوز من که شهروستاها از یکی توشيم، ما که هم روستایی این. ایرانيم تو االن

 قول به و داریم جمهور ریيس یک داریم، رهبر یه االن ما جا؛ این اومدم چطوری من و استانه کدوم

 نيستی؟ اینجا بچه تو مگه ببينم شده؛ گاری سوار شده فراری شاه دوستان

 :گفت داد با و شد عصبانی دفعه یک پسر

 ند؛کنمی فرار گاه هيچ او. است قدرتمند اکد فرمانروای بزرگ، شاه ؟گویيدمی که چيست مبتذالت این-

 .بگویی گونه این که دهیمی جرئت خود به چگونه تو

 :دادم رو جوابش هم در قيافه با

 هشا دیگه ایران دیگه رفت، مرد؛ شاه اون هم بعدش پسرشی، انگار کنیمی طرفداری جوری یه بابا برو-

 .نداره
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 :کشيدم جيغ ترس از. برخاست هوا به کشان شيهه اسب که کشيد گرفت رو اسب رافسا پسر حرفم با

 یک هنوز من ندیدم، رو امبچه من دارم، آرزو من. کشتن رو دخترت مامان سادات، جد یا بيژن، امام یا-

 ...من... نداشتم خوب زندگی

 !است کرده زیادی تنت رب سرت گویا کنی؟ خطاب مرده را کشور این شاه دهیمی جرئت خود به چگونه-

 و بزنه رو من نتونه که شدم پياده اسب از سریع ایستاد؛ و گرفت آروم اسب کهاین و پسر حرف از بعد

 .بکشه

 تاریخ، تو برو کم نخبه. هستيم۶106 همون یا0۹9۱ سال تو االن ما جانی، بابا روانی، بابا دهنت، ای-

 .گذاشته اثر روت زیادی انگار نقشت

 :گفت بهت با پسر

 .کنيممی زندگی آغازین هایانسان از بعد سال0611 در ما گویی؟می که ستسخنی چه-

 :گفتم گيجی با

 چی؟ چی هایانسان-

 :آورد باال رو سرش غرور با پسر

 آغازین هایانسان-

 :زدم ایقهقهه حرفش با

 .زدی قات داداش برو بيا. کردم باور منم و گفتی تو آره-

 .نکردم گویی بذله من: گفت و هم تو دکشي رو هاشاخم پسر

 :درآورد چاقو یک جيبش از بعد

 .نویسيممی را هستيم که سالی و اکد حکومتمان، نام خنجرهایمان روی ما. ببين را خنجر این-

 .بود شده نوشته غریب عجيب اشکال به روش. گرفتم ازش سریع رو خنجر

 .بود دیگه چيز یک و ميخی خط شبيه جورایی یک

 .بود غریب عجيب خيلی ارشساخت
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 .مخفيه دوربين صد در صد. آره آره... آ مخفيه؟ دوربين نه؟ کنه،می شوخی داره دادم، قورت رو دهنم آب

 .دیدم رو هاخونه و چرخوندم رو سرم

 .داره فرق ما مال با ولی قشنگه، و بلند هاساختمون پس؟ کوشن ها ماشين شتر، با یا اسبن با یا مردم

 ...لباساشون مردم، ها،ساختمون چرخيدم؛ خودم دور

 .کرد نگاه گنگ بهم. ایستادم پسر رویروبه

 .اکد یسلسله اکد، ،0611 گفت پسر

 واقعيه؟ خدایا

 !نه؟ مُردم من

 .ترهقدیمی هم هخامنشيان سلسله از حتی! کجا؟ اکد سلسله کجا، من

 ایه؟سلسله چه دیگه سلسله این

. نشستم زمين روی و گرفتم سرم به رو دستم کشيد، سرم که يریت با رفت؛می گيج سرم خدا وای

 نشدم؟ متوجه من چطوری کردم؛می نگاه رو شدنمی رد که هاییآدم

 ..داره فرق هاشونلباس حتی

 ...نفهميدم هيچی دیگه و رفت گيج سرم

*** 

 :ریموش

 .شومنمی متوجه را دخترک آن هایحرف

 ایطوالنی قدمت باید هست که چه هر کجاست؟ کشور این دانيمن ما و باشد کشوری شودمی مگر اصال

 .باشد داشته

 تراصيل ما کشور از باشد،0۹9۹ اگر نشدم؛ متوجه را سالش. بود تهران آها،...مهران...توران آن پایتخت

 .است اصيل کشوری یعنی باشد ۶10۱ اگر و نيست،

 !بيشتر دیگری و رکمت یکی! باشد؟ داشته تاریخ دو کشوری شودمی مگر اصال
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 .شدیم پياده اسب از هم ما شد؛ پياده دخترک آن که هنگامی

 .چرخيد خودش دور به و شد گيج دخترک دادم او به را خنجرم که هنگامی

 .است زیبایی دخترک کنممی نگاه که بسيار بود، چيزی دنبال انگار

 هدربار بدی فکرهای دیدم را او که ابتدا باشد، باالیی رده خانواده از باید که دهدمی نشان هم هایشلباس

 را پارچه این شدم، لباسش پارچه جنس متوجه بود؛ من آغوش در و اسب بر سوار که هنگامی اما کردم؛ او

 .کنندمی تن به باال رده افراد فقط

 ادافر برای هادکمه این جنس است، لباسش هایدکمه است، کرده گرم خود به را ذهنم که چيزی تنها اما

 است؟ گرانبهایی یپارچه همچين روی چطور پس. است دست تهی

 .کردم نگاه دخترک به دوباره

 .رفت حال از ناگهان نشست؛ زمين روی و گرفت سرش به را دستش دخترک

 .رفتم دختر آن سمت به بلند های گام با

 .تپيد می گذاشتم، نبضش روی را انگشتانم و گرفتم را دستش

 .تاختم قصر تا و شدم اسب سوار و گرفتم درآغوش را آن

 .گرفتم آغوش در را دخترک و شدم پياده اسب از رفتم قصر داخل به که هنگامی

 اما بياورند؛ بيرون آغوشمان از را دخترک آن کردندمی سعی همه راه حين در رفتم، اتاقمان سمت به و

 .دادمنمی اجازه هاآن به من

 :گفتم و کردم خدمتکار به رو شوم اتاقمان وارد خواستم که هنگامی

 .کنيد خبر را سلطنتی پزشک-

 .سرورم بله-

 . گذاشتم خوابمان تخت روی را دخترک آن و شدم اتاق وارد

 کشيده، صورتی. است معصوم زیادی اشچهره است، خواب که هنگامی. کردم نگاه دخترک یچهره به

 . داشت باریکی هایلب و افقی و صاف ابروهای
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 .بود کوتاه ابروهایش تا موهایش جلوی و بود مواج موهایش

 .کرد باز را چشمانش دفعه؛ یک که بزنم کنار را موهایش تا شدم خم او روی کمی

 .کرد نگاه من به گنگ کمی ابتدا مقابلش در صورتم دیدن با

 .آورد نمی خاطر به را چيزی که انگار

 .داشتم دوست کودکی از که رنگی ای،قهوه. بود جذاب و کننده خيره چشمانش رنگ

 .کشيد جيغی باره یک به که بودم خيره چشماش در طور همان

 .کشيد را آن محکم و برد فرو موهایم در را دستانش که بایستيم صاف خواستم ترسيده

 .زد پایم به ایضربه و برد پایم پشت به را پایش دخترک که کشيدم بلندی فریاد درد از

 .کرد عوض من با را خود یجا حرکت یک در و گرفت را کتفم

 ...بزند صورتم بر مشتی خواست بود؛ نشسته من شکم روی او و بودم تخت روی من حال

 با بود؛ نشسته شکمم روی دخترک که طور همان. کشيدم هم در را ابروهایم قصدش، فهميدن با

 .گرفت قرار صورتمان مقابل کامال دخترک صورت که نشستم عصبانيت

 ... را او چهره و بود، هریخت دورش موهایش

 :شنيدم را پزشک صدای و شد باز در باره یک به که ببرم جلوتر را سرم آمدم

 .وليعهد خواهممی عذر-

 .خورد زمين به سر با که کردم پرت خودمان روی از را دخترک شده هول پزشک صدای با

 شود؟می اتاقم وارد دفعه کی فردی که کنندمی غلطی چه هاخواجه و هانگهبان این پس شدم؛ عصبانی

 .داشت مرا کشتن قصد کسی شاید

*** 

 :نازنين

 .کردم باز رو هامچشم پيشونيم روی چيزی حرکت حس با که بودم خواب تو
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 آبی، به جورایی یک... رنگش... هاشچشم دیدم؛ چشمام جلوی روی یکی هایچشم هام،چشم بازکردن با

 .خوردمی ایسرمه

 داشت؛ ریش ته و بود صاف و گرد صورتش دادم؛ گردش صورتش روی رو هامچشم داشت بلندی هایمژه

 .بود سرخ سرخ هاشلب

 .بود هشتی مدلش ابروهاش باشه، زده لب رژ که این مثل

 .است پسره اون شبيه دیدم کردم نگاه بيشتر که یکم

 .عوضيه پسر این واقعا کشيدم، جيغی

 بکنه؟ غلطی چه خواستمی اصال ده؟ش خم من صورت روی جراتی چه به عوضی، این

 .کشيدم محکم و گرفتم چنگ به رو موهاش و شدم خيز نيم که پاشه اومد

 .احمق مرتيکه حقشه...اما سوخت؛ شواسه دلم لحظه یک کشيد؛ بدی داد پسره

 پشت گذاشتم رو راستم پای و شدم بلند. تونستنمی اما کنه؛ جدا موهاش از رو هامدست کردمی سعی

 شکمش روی. کردم پرتش تخت روی و گرفتم رو کتفش هم همزمان زدم؛ ضربه بهش و چپش پای

 شد بلند بودم، شکمش روی من که طور همون دفعهیک که کنم شحواله مشت یه خواستم نشستم

 .نشست

 .بود صورتم با مماس کامال صورتش موند، باال طور همين دستم

 :اومد یکی صدای و شد باز در دفعه یک که

 .وليعهد خواهممی عذر-

 .خورد تخت کنار به سرم و شدم پرت تخت از کله با که کرد پرتم محکم و شد هل طرف صدای با پسره

 زدم بلند که بود زیاد قدراون سرم و دست درد. نشستم و شدم بلند زمين روی از...دستم سرم، خدا آی

 .کردممی گریه بلند بلند گریه، زیر

 :گفت و وایساد رمکنا اومد بهت با پسره

 .بياید سرت بالیی خواستمنمی قسم خورشيد به است؟ خوب حالت-
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 !کجاس اصال نيست معلوم که جایی اومدم رفت، یادم دستم درد پسر حرف با

 .کردممی هق هق گریه، زیر زدم قبل از بلندتر حاال

 .نداشتم تقصيری من که خورشيد به سوگند کن، تمامش-

 .کردم نگاهش حرص با ه،گری همون با حرفش، با

 .اعصابمه روی کردنش صحبت اه کوفت، درد، زهرمار،

 .کن تمامش-

 .بود وایساده روبروم هه پسر اون بودم؛ نشسته که طور همون

 !داده آب به گلی دسته چه ببينه ننشست رومروبه حتی عوضی

 .زمين افتاد تلپ دفعه یک که پاش ساق به کوبيدم محکم پام با

 .نزدم محکم قدر این که من شد؟ ولو چرا این ،ابوالفضل یا

 .برم قدرتم و زور قربون واو،

 روی که پسرِ سمت رفت سریع مرد همون دیدم که رفتممی لگدم و پام صدقه قربون داشتم طور همين

 .بود افتاده زمين

 که؟ است نشده طوریتان است؟ خوب حالتان عاليجناب،-

 گره چرا دونمنمی دفعه یک که بگه چيزی اومد برگشت؛ سمتم به خورده گره ابروهای و خشم با مرد

 .شد باز هم از ابروهاش

 :گفت بهت همون با داد، بهت به رو جاش خشم

 ! آریا-

 رمس پشت برگشتم. کردم نگاهش سوالی بگيرم؛ نادیده رو سرم سوزش کردممی سعی که درحالی چی؟

 :تمگف و کردم اشاره خودم به. نبود کسی! نه اما .نه یا هست سرم پشت کسی شاید ببينم کردم نگاه رو

 من؟-

 :گفت و انداخت پارازیت پسره
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 آریا؟-

 :گفت حال همون در انداخت، زیر رو سرش و شد خارج بهت از مرد اون پسر، حرف با

 .خواهممی معذرت شما از او کردار خاطر به من است، آریا من دستيار آن وليعهد، خواهممی عذر-

 ؟چی دستيار-

 :کرد نگاه بهم و کرد ریز رو هاشچشم پسر

 و داشت تن بر عجيبی پوشش که درحالی دیدم؛ معبد از بيرون را او من! دارید؟ باور را هایتانگفته-

 را ما نه گویا او اما بشناسد؛ را ما باید باشد، شما دستيار اگر او بود، گستاخانه هم رفتارش همچنين

 !است بوده هرش این در کنون تا نه شناسدمی

 اکج از گيدمی حاال. بودم نشسته زمين روی که اومد من سمت و شد بلند کنارش از دکتر پسر، حرف با

 لباس نکرده، تغيير االن تا قدیم از که چيزی تنها انگار بگم؛ رو چيزی یک بذارید دکتره؟ فهميدم

 .گرفت رو موهام و من رویروبه اومد دکتر. سفيدشونه

 .عقب بکش کنی؟می چيکار هی-

 انگار کرد؛ خم جلو سمت به رو گردنم و برد گردنم چپ سمت رو موهام یهمه من حرف به توجه بی دکتر

 :گفت و پسر سمت کرد رو شد، تبدیل یقين به شکش که بعد. ببينه رو چيزی یک خواستمی

 .داشت یگرفتگ ماه کودکی از گردنش، پشت آریا است؛ آریا او که هستم مطمئن من سرورم،-

 :گفتم بهت با

 .مونخونه برم من بذارید خدا رو تو خریه؟ کدوم دیگه آریا دارید؟ چيکار من به بابا وات؟-

 :گفت و دکتر سمت کرد رو پسر

 !گوید؟می سخن گونه این چرا است آریا او اگر پس-

 :گفتم خردی اعصاب با همين خاطر به بود؛ کرده خورد رو اعصابم سرم سوزش

 .پسره اسم آریا دوم،. آریاست اتعمه اول،-
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 لزجی. کردم فرو موهام تو و گرفتم سرم فرق به رو دستم درد از کشيد، تير سرم که بشم بلند اومدم

. شد گرد هامچشم دستم بودن خونی با گرفتم، صورتم جلوی و آوردم در رو دستم کردم؛ حس رو چيزی

 .کردم نگاه تا دو اون به ترس با

 :گفت و اومد تمسم قدم چند دکتر

 آریا؟-

 ...نفهميدم هيچی دیگه و شد سياه هامچشم جلو دنيا آریا گفتن از بعد

*** 

 .کرد اذیت رو چشمام نور اولش. کردم باز رو هامچشم غرغر با سرم، آخ

 .بشم بلند خواستم کرد، عادت نور به هامچشم تا زدم پلک هم سر پشت بار چند

 شد؟ پيچی باند کی این إ. مسر روی گذاشتم رو دستم سرم، آخ

 .مجهزه چقدر کجاست؟ اینجا. کردم نگاه اطرافم و دور به

 خودم؟ دوران برگشم یعنی

 کرده آماده رو سرنگ یک. اومد داخل پرستار و شد باز اتاق در دفعه یک که. کردم نگاه اطرافم به گنگ

 آخ کشيدم؛ راحت نفس یک و شد راحت خيالم اطرافم فضای و هاشلباس دیدن با. زد سرمم توی بود؛

 .بوده خواب اشهمه جون،

 :گفت و بهم کرد رو زدمی لبخند که حالی در پرستار

 کردی؟می صدا نگرانی با رو اسمش هی که کيه آریا این-

 :گفتم گيجی با

 آریا؟-

 :وگفت داد تکون سر پرستار

 .زدیمی صدا رو اسمش خواب تو آره،-

 .رفت بيرون اتاق از. زدم بزرگ لبخند کی و شدم خوشحال حرفش، شنيدن با
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 :آوردم باال موفقيت نشونه به رو مشتم و کشيدم خفه جيغ یک

 .بود خواب اشهمه شکرت خدایا بود، خواب پس-

 .هورا. گذشت خير به ها؛ شدممی دیوونه داشتم

 .زنهمی حرف خودش با روانی یدختره کن، نگاه کن، نگاه-

 ور من اشهميشگی اخم همون با. بود وایساده در دم که دیدم رو رایان که برگشتم صدا سمت به تعجب با

 .کرد نگاه

 .کشيدم دراز تخت روی ساکت لعنتی،. شد کور حسابی ذوقم اش،رفته هم در یچهره دیدن با

 باز که کردم نگاه صورتش به. گذاشت تخت کنار ینرده روی رو دستش و ایستاد کنارم و شد نزدیک بهم

 بود؟ شده تنگ براش دلم جوری چه واقعا من. دیدم رو زن بهم حال جانب به حق یقيافه همون هم

 :گفت و زد قيافم به پوزخندی رایان

 .ضعيفی خيلی که واقعا-

 !ببخشيد-

 :گفت بشينه تختم کنار مبل روی تا رفتمی که حالی در رایان

 !بودی بيهوش بيمارستان توی روز دو ساده افتادن یک با-

 .خيليه نمردم ها، افتادم ارتفاع اون از مخ با ببخشيد، هع،-

 :گفت و نشست مبل روی رایان

 یک با که باشی محکم و سفت قدراون باید تو دوم، داشته؛ ارتفاع چقدر انگار ميگی همچين که اول،-

 .نشی شوت الکی یضربه

 ودتخ. دختر من پسری، تو هم بعدش. نبود الکی هم همچين جنابعالی یضربه که ببخشيد بابا، نه اوه -

 کنی؟می مقایسه من با رو

 .سرت خير البته پليسی تو نداره؛ ربطی-

 .کردمی هنگ مخش بود؛ افتاده ارتفاع اون از پليسی هر-
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 .ضعيفی تو کنه؛نمی عوض رو چيزی هاحرف این-

 .نشستم و طرفم دو گذاشتم رو هامدست

 .باقيه هم نيمت و قورت دو کردی ناکارم زدی پررویی، خيلی-

 .نگفتم چيزی بابا به که کردم لطف کلی تازه بود، حقت-

 .سنگه تو ميخ کوبيدن مثل تو با زدن حرف بشنوم؛ خوامنمی رایان، بيرون برو-

 :گفت و شد بلند مبل روی از رایان

 یادم بيمارستانی تخت رو االن چون نکن فکر درضمن کن؛ اضافه بودنت ضعيف به هم رو بودن لوس-

 .ميارم در سرت رو تالفيش بيرون، بيای که موقعی کردی؛ بلند من واسه رو صدات ميره

 . کشيدم سرم روی رو مالفه و کشيدم دراز تخت روی دوباره و دادم قورت رو دهنم آب حرفش با

 رو مالفه که طور همون. کشيدم هوفی در، شدن بسته شنيدن با. دادم فشار هم روی و بستم رو هامچشم

 اون که مسئله این داشت تازه کردم؛ گریه زندگيم واسه و دادم فحش رو رایان و خوردم حرص بود؛ سرم

 .برد خوابم چطور که نفهميدم. نو از روزی نو، از روز اما رفت؛می یادم رو نيستن واقعيم یخانواده ها

*** 

 .کن باز را چشمانت لطفا! شنوی؟می را صدایم! آریا؟! آریا؟-

 چی؟ وایسا،. سخله پسر همون شبيه کنه؟می صحبت همچين چرا این بودم، خواب جگي طور همين

 .زدم کنار خودم روی از رو مالفه بود؛ بسته چشمام که طور همون گویان صلوات و ترس با

 .کردم باز و گفتم...ا بسم. دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم

 .کردم گاهن اطرافم به. بود نشسته کنارم پسر، همون هم باز

 .شد خشک گلوم! همونجا باز نه

 خودم زمان به باز و بشم خالص کابوس این از شاید تا کردم باز و بستم طوالنی بار چند رو هامچشم

 .نداشت ایفایده اما برگردم؛

 .شد بلند خودم جيغ که گرفتم گاز محکم و دهنم جلوی بردم رو دستم
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 .دروغه اشهمه آره دروغه؛ اشهمه کابوسه،. خوابه یک فقط این .پاشو پاشو بيدارشو، خدا رو تو نازنين،-

 :گفت و کرد نگاه حرکاتم به بهت با پسر

 کيست؟ دیگر نازنين گویی؟می سخن که با! آریا؟ کنیمی چه-

 .شده اضافه هم مسخره اسم این حاال تحمله؛ قابل غير خودش اندازه به دره، جهنم این تو افتادن گير

 نيست؟ پسر اسم آریا مگه اصال

 !نيستم آریا من هی: زدم داد عصبانيت با

 دیوانه؟ زنیمی فریاد چرا-

 :شدم بلند جام از

 .آبادت و جد هفت و خودتی دیوونه-

 :ایستاد رومروبه و شد بلند من از تبعيت به هم پسر

 .کنیمی عصبانی مرا داری دیگر-

 :گفتم و کمرم به زدم رو هامدست

 شود؟می چی شویب عصبانی اگر مثال-

 :گفت و کرد ایقروچه دندون پسره

 طبيب. کردم را احوالت مراعات باشد، شود؟می چه ببينی خواهیمی گيری؟می سخره به را ما گفتار طرز-

 .دهممی نشانت ای،رفته فراتر حدت از تو اما نگفتم؛ چيزی خاطر همين به ایگرفته فراموشی بود گفته

 .رفت بيرون اتاق از

 .اتاق تو برگشت سرباز تا چند با پسر همون یکهو که کردم بغل رو زانوهام و نشستم تخت روی

 .ببرید زندان به را او-

 زندان؟ چی؟ من؟

 اما زدم؛ زورکی لبخند یک. بود جدی نه، اما کنم؛ پيدا توش شوخی از اثری تا کردم نگاه صورتش به

 .کردمی نگاهم جدی و طورخشن همون. نکرد تغييری
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 .کشوندن در سمت به و گرفتن محکم رو هامدست و اومدن سمتم به هاسرباز اشاشاره با

 ه؟باش کنن، ولم بگو خدا؛ به کردم شوخی من بابا تو؛ ایجنبهبی چقدر نميشه؟ حاليت شوخی بابا، ای-

 ...هی

 باشکوهی و یباز قصر که کنم اعتراف باید. بردن بيرون قصر از رو من. نداشت ایفایده زدم، داد چی هر

 تصور به مردی، یا زن از نقاشی ستون، هر روی و داشتند قرار هاستون کمی، نسبتا هایفاصله با که بود

 تار از پر سقفش. تاریک و سرد راهروی یک به شد تبدیل یهو که بود شده طراحی زیبا، العاده فوق

 .بود عنکبوت

 .بود من حس موقع اون خوب جدی؟ طور به هم اون بيافتيد؟ کردن غلط به شده حاال تا

 ایفایده اما کردم؛ نگاه التماس با بردنمی رو من که سربازی دو به و دادم قورت سختی به رو دهنم آب

 .کردننمی نگاه من به اصال و کردنمی نگاه رو روشونروبه فقط بز عين. نداشت

 .کرد باز رو سلول در نگهبان بود، جلوتر که سربازی اشاره با

 کردن نگاه. بود معلوم هازندانی خراب وضعيت هاشنرده الی از که بود کوچيک سلول تا چند لشاو

 هولم ها سلول این از یکی تو یهو که نبينم رو چيزی تا بستم رو چشمام. زدمی بهم رو حالم بهشون

 .رفتن و کردن لقف رو در بکنم کاری بتونم و بيام خودم به که این از قبل کردم؛ باز رو هامچشم. دادن

 ...شد اضافه هم این بود، کم هامبدبختی. به به

*** 

 :ریموش

 .نگفتم چيزی او به کنون تا که کردم را مریضش احوال مراعات آورده، در را شورش دیگر دخترک

 .گستاخ سرخيره دخترک کند؟ خطاب دیوانه مرا دهدمی جرئت خود به چگونه

 .کرد خارج فکر از را ما صدایی که رفتم می اهر اتاق در خراب اعصابی با طور همين

 .خواهممی ورود اجازه سرورم-

 .شو داخل-
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 :گفت و کرد تعظيمی که کردم نگاه خواجه به اخم با

 .اند خوانده فرا را شما پادشاه، سرورم-

 :وگفتم بردم پشتم را دستم

 خواهد؟می چه من از پدرم دانینمی اما باشد،-

 :تگف و کرد تعظيمی خواجه

 .هستند عصبانی بسيار دانممی فقط ، سرورم ندارم اطالعی-

 .بروی توانیمی باشد، هوم-

 ست؟عصبانی پدر که شده چه یعنی. شد خارج اقامتگاهم از و کرد تعظيمی دوباره

 درپ پذیرفتن و من حضور اعالم از بعد. رفتم اصلی تاالر سمت به و پوشيدم را هایملباس ندیمه، کمک با

 .رفتم داخل به من، یدند برای

 .بودند تاالر در نيز خواهرم و مادر

 .نبود تاالر در دیگر کسی پدر و مادر خواهرم، من، از غير به

 .ایستاد من رویروبه و شد بلند پادشاهی تخت روی از پدر

 :گفتم پدر حرکت از بهت با

 پدر؟ است شده چه-

 :گفت که شدم خيره او به متعجب. زد ایکشيده من پدربه حرفم، با

 دهی؟می خود به را کاری چنين یاجازه چگونه تو ناخلف، پسرِ-

 .عاليجناب شومنمی هایتانحرف متوجه-

 به چگونه تو. ناشناخته صورت به و قصر از بيرون فقط بده؛ انجام بدهی، انجام خواهیمی که کاری هر-

 ازدواج یکدیگر با است قرار که گامیهن هم آن انهروآنا خواهرت حضور در را دختری دهیمی جرئت خود

 ببری؟ اتاقت به کنيد،

 .نيست کنيدمی فکر که طور آن پدر-
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 یک با خواهیمی تو وقت آن. شودمی همه شادمانی موجب ازدواجت که دانیمی ریموش، باش ساکت-

 گذاشتیمی حداقل زنند؟می تو درباره هاییحرف چه دانیمی سر،خيره پسر تو باشی؟ طبيب دستيار

 .کردیمی ازدواج خواستیمی هرکه با سپس بگيرد؛ سر ازدواجتان

 :گفت خواهرم که بودیم صحبت حين در

 .نيست ازدواج به راضی من مانند هم برادرم کنممی فکر آمده؛ پيش اتفاقات با عاليجناب،-

 :گفت انهروآنا حرف به توجهبی و تند پادشاه

 نيستی؟ راضی هم تو مگر تو؟ مانند چه؟... باش نداشته کاری تو-

 :گفت و انداخت پایين را سرش خواهرم

 و ما ازدواج صحبت اما بگذارم؛ ميان در شما با را موضوعی خواستممی که است وقت خيلی پدر-

 .شدمی آن ازگفتن مانع ریموش، برادرمان

 :گفت بشيند تختش روی تا گشتمی بر که درحالی پدر

 موضوعی؟ چه-

 رد و کنم خدمت تاتنا ماه، بزرگ خدای به داشتم دوست باشم، کاهن که بودم آن واستارخ کودکی از من-

 .کند ما احوال شامل را خویش لطف تا باشم آن جوار

 .کرد نگاه انهروانا به زده بهت صورت با و نشست تخت روی پدر

 امکان این نه، م؟کن اعالم همه به را ازدواج این خوردن بهم باید چه؟ ازدواجتان پس گویی؟می چه-

 .ندارد

 .فشارداد را آن و برد پدر بازوی سمت به را دستش مادرم پدر، حرف با

 کس داردوست پسرمان و باشد خدایان خدمت در دارد دوست دخترمان عاليجناب، نگویيد گونه این-

 را هاآن اشم اگر. بردنمی خویش اتاق به را دختر آن نداشت دوست را دختر آن اگر ریموش. است دیگری

 عشق النوع رب خشم موجب دربياورید؛ هم ازدواج به اجبار به را ریموش و انهروانا و کنيد جدا هم از

 .کنيد فکر کمی کنممی خواهش شود،می ما احوال شامل هاآن نفرین یقين به و شویدمی
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 .داد بيرون را اشکالفه نفس بعد و کرد مکث کمی پدر

 .گویيدمی راست کنممی فکر که حال باشد،-

 :گفت و برگشت من سمت به پدر

 .کنيم آشنا همه با را او سپس و شویم آشنا او با ما تا بياور ما نزد فردا خواهیمی که را دختر آن-

 امکان نه،. شودنمی...داشتم دوست را انهروانا کودکی از من اما خورد؟ هم به انهروانا با ازدواجم چه؟ یعنی

 داده دست از را عقلم مگر. کنم؟هرگز ازدواج گستاخ دخترک آن با من بگيرد، سر دواجاز این باید ندارد؛

 .باشم

 .بزنم برهم را آشنایی مراسم این فردا تا باید

 انهروانا، صدای با که بروم اتاقم سمت به خواستممی. شدم خارج اصلی تاالر از و کردم تعظيمی پدر به

 .برگشتم او سوی به و ایستادم

 برادر؟-

 است؟ شده چه-

 :گفت و کرد مقابلم در تعظيمی انهروانا

 نوعال رب از کردی؛ پيدا را واقعی عشق تو شکرکه شکر؛ را عشق النوع رب راستی به بگویم خواستممی-

 .گزاریم سپاس( عشق خدای) ميترا

 انهروانا؟ شومنمی متوجه-

 .کرد حس را آن غمگينی وجودم تمام که زد من به غمگينی لبخند انهروانا

 خونی نيمه برادر او. نيست مقدور ما ازدواج اما بودم؛ مانيشتوسو برادرمان عاشق و داردوست کودکی از-

 دهد؛نمی را ما ازدواج یاجازه پدر همين خاطر به. دارد بدنش در پدر جز را دیگر کسی خون و شودمی ما

 بودم نگران هميشه یتيمان، پدر نا،تات ما، بزرگ خدای به. بودم شدن کاهن خواستار خاطر همين به

 توست به ـيانـت خــ این و بود دیگری فرد به متعلق من روح که حالی در بگيرد؛ صورت ما ازدواج
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 شروع را ایعاشقانه سراسر و شاد زندگی است قرار که خوشحالم. بيزارم ـيانـت خــ از من برادرم،

 .بينمب را همسرت یعنی دختر، آن زودتر دارم دوست. کنی

*** 

 :نازنين

 هم ایپنجره المصب و بود تاریک و سرد زندان. بودم کرده بغل رو زانوهام و بودم داده تکيه دیوار به

 کم خيلی رو جااین بود، وصل دیوار به سلول از بيرون که مشعلی نور فقط کنه؛ روشن رو اونجا که نداشت

 رو هامچشم کاش. دادمی عذابم بيشتر چکيد،می سقفش از که آبی صدای اون از بدتر اما کرد؛می روشن

 .گشتممی بر گذشته به باز و بستممی

 .نداشت ایفایده اما کردم؛ بسته و باز رو هامچشم بار چند

 .کشيدم دراز زمين روی حوصلگیبی با

 .نشستم و پریدم جا از در بازشدن با که بود گرفته خوابم و شدمی سنگين داشت هامچشم

 .کشيدم عقب رو خودم و دادم قورت رو دهنم آب ترس با

 .کشوندن در سمت به رو من و کردن بلندم و گرفتن محکم رو بازوهام سمتم؛ اومدن سرباز دوتا

 .دیگه بزنيد حرف یکيتون خوب شده؟ چی برید؟می کجا رو من هعی،-

 .ندادن جوابی زدم داد هرچی

 ؛کنی اعتراف هم اتنکرده ـناه گـ به تا کنن اتکنجهش برنتمی دارن تمومه؛ کارت دیگه نازنين، هعی

 .کنن اعدامم قراره هم شاید

 بزنن؟ رو گردنم شمشير با خوانمی نکنه قدیمه، زمان جا این

 ...همه چشم جلوی و شهر ميدون تو هم، اون

 بکشنت؟ چی برای نشو خل نه، نه نه

 رو کار این احمق من آره کردی؛ توهين شونشاهزاده به هم شون،شاه به هم تو احمق احمق، احمق،

 .داره باالی سرم کردم،
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 .داغ چيزِ هر طاقت نه دارم، شالق طاقت نه که من باشه؛ شکنجه از بهتر اعدام کنم فکر خب اما

 !کنن امشکنجه چوسان دوره یهاایکره فيلم مثل نکنه ميگم

 .بهتره کنن اعدامم همون آره. مامان ميشم، پاره که من

 او داشتم واقعا دیگه. کردم تصور رو زنهمی گردنم به رو شمشيرش جالد که ایلحظه بستم؛ رو امهچشم

 .رفتممی

 .شدیم اصلی تاالر وارد. رفتيم دیگه جای یک سمت به و شدیم خارج تاریک، محل اون از

 !ميدن؟ آب بهش قبلش که بریدنه سر گوسفند مثل قضيه نکنه ميگم

 جا یک رو مول پول همه این که این از نميرم دل به آرزو کنن طوری اون بلشق خوانمی هم رو من نکنه

 !ندیدم؟

 .رفتن و نشوندن چوبی صندلی یک روی و بردن مجلل اتاق یک تو و باال طبقه به رو من

 کجاست؟ دیگه اینجا. کردم نگاه اطراف به گنگی با

 .آریا بانو آمدیدخوش-

 .شاهزادهه همون س،پسره همون باز دیدم که گشتم صدا دنبال ترس با

 .شد نزدیک بهم و بيرون اومد پرده پشت از

 .گذاشتن احترام و تو اومدن جوون دختر تا دو دفعه یک

 :پرسيدم نگرانی با. کردم نگاهشون تعجب با

 کنی؟ اعدامم خوایمی-

 :گفت و زد پوزخندی

 آری-

 .بشم مرگ دق که این از قبل بکن، رو کار این زودتر پس-

 رقم برایت را سریعی مرگ کردی، پادشاه و ما به که توهينی همه این با و کنممی لطف تو به شد،با-

 .زنممی
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 .نشوندن زمين روی و کردند بلند صندلی روی از رو من که کرد اشاره بود کنارم که دخترهایی به

 .بکنم حرکتی نتونم من تا گرفتن رو کتفم محکم دخترها بودم؛ نشسته زمين روی زانو دو

 .برد سرش باالی و درآورد جاش از رو شمشيرش شد، نزدیک بهم شاهزاده

 .ابوالفضل یا

 .بستم رو هامچشم

 :گفتم پشيمونی با

 نميشه؟ سرت شوخی ها، هستی ایجنبهبی آدم عجب. کردم غلط-

 :گفت و زد نفهمی به رو خودش شاهزاده

 .فهممنمی را هایتحرف از چيزی-

 .کردممی حس هم رو هامدست لرزش بسته هایچشم همون با المصب،

 .سه...دو...یک-

 .کشيدم دل ته از بلند جيغ یک سه، شنيدن با

 .نيفتاد اتفاقی هيچ و گذشت ثانيه چند

 .کردم باز رو هامچشم از یکی الی

 .کردم باز رو چشمم تا دو هر شاهزاده، مسخره قيافه دیدن با

 .بود داشته نگه گردنم کنزدی رو شمشير کردم؛ نگاه بهش تعجب با

 .خنده زیر زد پقی کردممی سکته داشتم که من قيافه دیدن با

 .خنده زیر زدن هم دختر تا دو اون

 :گفتم عصبانيت با و بيرون دادم رو امشده حبس نفس من

 .دیوونه بميرم ترس از بود نمونده چيزی کردم؛ سکته زهرمار، مرض، درد، ای-

 :گفت و کشيد هم تو رو هاشاخم دیوونه یکلمه شنيدن با شاهزاده

 خواهد؟می زندان دلت هم باز-
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 .گذاشتم نمایش به رو هامدندون و زدم ایمسخره لبخند

 شاخ رعنایی، این به پسر. امدیوونه من آره ام؛دیوونه خودم من ای،دیوونه تو گفته کی اصال عامو، نه-

 .کرد کاریش نميشه هم اون داری، مک خورده یک فقط باشه؟ دیوونه ميشه مگه شمشادی،

 یک موهام شدن کشيده با نشستم؛ صندلی روی باز. رفت بيرون اتاق از و کرد اشاره دخترها به شاهزاده

 .کشيدم خفه جيغ

 :گفت دخترها اون از یکی

 .نداشتم را شما اذیت قصد بانو، خواهممی معذرت-

 :گفتم پسر، اون رفتارهای از حرص با

 .لعنتی یپسره اون از هم اون موهام، از این. کردید اما بکنيد؛ ذیتما نداشتيد قصد-

 .کشيد هعی یک دختر

 .نگویيد گونه این ریموش سرورمان به-

 اصال؟ کيه دیگه ریموش اومدم؛ در فکر از حرفش با

 !نگفتم چيزی که من من؟ ها؟-

 .گفتيد لعنتی او به شما اما-

 شناسم؟می رو اون اصال من گفتم؟ کی من

 درميارید؟ حرف چرا بکنم؛ غلط من من،-

 :گفت و داد تکون رو سرش دختر

 .کنيم اطاعت وليعهد فرمان از ما باید ابتدا اما باشد،-

 .ترمسنگين نزنم حرف همون باشه، معنی به دادم تکون رو سرم

. دزمی صورتم به مختلف پودرهای مشت یک یکی اون و شد موهام کردن شونه مشغول دخترها از یکی

 .نگفتم چيزی اما کردم؛ تعجب بود؛ آرایشيشون لوازم کنم فکر

 .کردم نگاه آینه توی صورتم به. شد تموم کارشون ساعت، نيم از بعد
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 داره؟ ایفایده چه اما. شدم خوشگل چه کن نگاه هه،-

 .بودن کرده تزیين مختلف هاینگين با و بودن بسته سرم باالی رو موهام

 .بود شده خوب هم صورتم بودن؛ گذاشته باز هم رو موهام نصف

 .شدممی جيگری چه ذاشتم،می هامچشم واسه عسلی لنز یه االن ميگم

 .اومد سمتم به سفيد لباس یک با دخترها از یکی

 .ها قشنگه ميگم

 .کردم جدا هاشوندست از رو خودم سریع. آورد در رو بود تنم که کتی یکی اون

 ی؟بد ادامه خوایمی کجا تا هعی،-

 جمع رو خودم. آورد بود پهلوم کنار که دامنم، زیپ سمت رو دستش اومدن؛ سمتم به دوباره توجه،بی

 .کردم

 .بده در دم تو بفرما هی-

 :گفت حرفم از بهت با دختر

 چی؟-

 :گفتم و دادم تکون هااین و خودم واسه تاسف از رو سرم

 .من به بدش بابا هيچی-

 .گرفتم دستش از رو لباس

 .بکنم عوض رو لباسم تونممی خودم نيستم؛ که چالق-

 .بهم زدن زل و ميان دنبالم دارن دیدم که نبينن رو من تا اتاق ته رفتم

 راحتيد؟-

 گفت و کرد خم رو سرش دختر

 .بانو شما لطف به-

 !کين؟ دیگه اینا موند؛ باز تعجب از دهنم
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 ور اون برید-

 کجا؟-

 .نبينيد رو من که جا هر-

 !بينيم؟ن را شما چرا-

 .بکنم عوض رو هاملباس خواممی که این برای-

 .بکنيد عوض خب-

 هستيد؟ کی دیگه ها شما وا،-

 :گفتند دیگه هم با دخترها

 .شما خدمتکار-

 !شما؟ دست از بکوبم کجا رو سرم-

 .شوندمی ناراحت وليعهد بانو؟ بزنيد آسيب خود به خواهيدمی چرا-

 .چرخوندمشون خودم، مخالف جهت به و سمتشون رفتم بود، شده خورد اعصابم دیگه

 .نخورید هم تکون وایسيد جوری همين-

 .بانو اطاعت-

 .انداختم لباس به نگاه یک و گرفتم فاصله ازشون یکم و پشتشون رفتم

 کجاست؟ تهش و سر اصال نه، جوریه؟ چه این

 .پوشيدم بدبختی کلی با رو لباس و آوردم در رو هاملباس

 رو نای عمرا من. کردمی گير پام به و بود بلند خيلی پایينش و بود لختی خيلی و شتدا نازک بند یک

 .پوشونده کيپ تا کيپ رو تنه پایين فقط. داره مشکل کال باال نظر از بپوشم؛

 !پوشن؟می اینو چجوری ها بيچاره این

 .برگردید تونيدمی شد تموم خب-

 .خنده زیر زدن دیدنم با و سمتم برگشتن
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 .کنممی عوض رو لباس من خدا، رو تو آره؟ شدم، بد خيلی-

 اید؟پوشيده را لباس گونه این چرا-

 .ندیدم هالباس این از حاال تا که بخشيدمی-

 بکنيم؟ کمکتان دهيدمی اجازه-

 :گفتم ناراحتی با و انداختم پایين و لبام

 !مگه؟ دارم هم ایدیگه چاره-

 بستن؛ کمرم پشت بردن کتفم روی از و باال آوردن رو بود آویزون که رو بلند های پارچه و سمتم اومدن

 شدم، آماده که آخرش بستن، انگشتم دور انگشتر، مثل رو بندش و آوردن پشت از هم رو تيکه تا دو

 .کردم نگاه آینه توی رو خودم

 .لباس شد حاال آهان،

 .کردن پام هم رنگ کرم کفش جفت یک

 قشنگ امسينه یقفسه! باال نه داره، آستين نه چی یعنی. خوردمی هخون درد به فقط بود؛ خوبی لباس

 .بود معلوم

 .بيایيد ما دنبال به لطفا-

 کجا؟-

 .برویم شاهزاده پيش باید-

 !عمرا لباس، این با-

 .خوردم یکی به که برم، تخت سمت به برگشتم

 .دیدم رو شاهزاده که باال آوردم رو سرم

 .کشيدم جيغ دفعه یک ناقصه، باال نظر از که این و لباسم آوردن یاد به با

 .بپوشونم رو... و گردنم تا بردم باال سمت به رو دستم

 .زدمی داد بود؛ شده شکه چون هم اون کشيدممی جيغ من حاال
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 . بود وضعی یک اصال

 ورد رو پتو و بود اونجا که تختی روی پریدم سریع خدا، وای. گذاشتم قلبم روی رو دستم و عقب رفتم

 .بود معلوم صورتم فقط. پيچيدم خودم

 !ایشده زیبا( گفت مکث کمی با) است؟ خوب حالت ترساندیمان،-

 :گفتم زدم،می ایمسخره لبخند که حالی در

 .ترسيدم برگشتی یهویی. مرسی اوف،-

 .دش معلوم لباسم و افتاد روم از پتو که آورد؛ پایين تخت از و کشيد رو دستم و سمتم اومد دفعه یک

 .زد چرخی من دور شاهزاده که بردم گردنم سمت به دوباره رو دستم

 :گفتم حال همون تو

 خوای؟می چی من جون از تو... تو-

 .دارم را تو با ازدواج قصد من که کندمی گمان پادشاه دیروز، خاطراتفاقات به-

 .گرفتم کمرم به رو دستم و رفت یادم رو لباسم مدل کال حرفش، با

 .ندارم رو قصدی همچين که من چه؟ من به خب-

 .برد پشتش رو هاشدست دوباره و وایساد رومروبه شاهزاده

 .مجبوری تو اما-

 :گفتم تخسی با

 ها؟ کنه؟می مجبور رو من کی بگو، من به فقط کی؟ بگو کی؟-

 :گفت و آورد جلو رو سرش شاهزاده

 .کنی ازدواج من با باید تو من،-

 .زدم زهرخندی کردم؛ تر زبونم با رو امهلب و دادم تکون رو سرم

 .شمنمی گنداخالق توی زن من آخه؟ کردم گناهی چه من چه؟ من به چی؟-

 .ستهردختری رویای من، با عيش-
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 .نيست من آرزوی که فعال هرچی؛ کيش، ميش، عيش،-

 .ایانداخته دردسر این در مرا تو نداری، ایچاره-

 :گفتم و کردم ایخنده

 شد چی پس هوم، نمياد؛ یادم چيزی بودم، بيهوش من دوم، آوردی؛ زور به رو من تو اول، چه، من به-

 .خودته مشکل عزیزم؟

 :گفت و باال انداخت رو اششونه خيالیبی با شاهزاده

 .کنی اطاعت باید نداری؛ ما با ازدواج جز دیگری چاره هرحال به-

 .نيستم اطاعت به مجبور من-

 :گفت تخسی با شاهزاده

 .هستی-

 .نيستم نه،-

 .هستی-

 .نيستم ميگم-

 ...تی...هس_

 :گفتم جيغ با

 .نيستم ميگم...د-

 .ها خبيث لبخند اون از زد؛ لبخندی شاهزاده

 .باشی داشته هم دیگری یچاره کنمفکرمی راستی اوه-

 :گفتم و کردم تنگ رو هامچشم

 ای؟چاره چه-

 .وایساد بهم پشت و برگردوند ازم رو روش شاهزاده

 .زنندمی را گردنت شهر ميدان در جاسوس عنوان به روز، چند از بعد و زندان به گردیبازمی-
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 .گرفتم گردنم به رو دستم سریع حرفش با

 وات؟-

 .افتادم زمين روی و کرد یخ بدنم کردم؛ مرور دیگه بار یک رو هاشحرف

 .بکنم ازدواج تو با خوامنمی من اما-

 شودنمی قانع هم طوری هيچ. هستم تو عاشق من کندمی گمان پدرم. رممجبو اما خواهم؛نمی هم من-

 .است اشتباه فکر یک این که

 مک یک با باید که زندگيم از هم این بود، زوری که شغلم از اون هست؟ هم من از تربدبخت خدایا یعنی-

 .کنم ازدواج عقل

 .گيردنمی سر ازدواجی صورت این رد نياید، خوشش تو از پادشاه شاید مباش؛ ناراحت هم زیاد حال-

 .زدم لبخندی خوشحالی با

 .خدامه از که من وای،-

 :گفتم و هم تو کشيدم رو هاماخم بعد

 .نياد خوشش من از که باشه بدسليقه العاده فوق باید پادشاه -

 .کنم اضافه هایتویژگی به نيز را بودن خودشيفته توانممی-

 :گفتم و آوردم در اشواسه شکلکی

 نيستی؟ خودشيفته اصال که تو-

 .گفت رفت؛می در سمت به که طور همون پسره

 .برویم پادشاه و ملکه نزد باید! باش کالمت مواظب-

 کنم؟ صدات جوریچه پادشاه و ملکه جلوی باید دونم؛نمی رو اسمت من چيزی، یک وایسا، هی-

 :گفت و سمتم برگشت بهت با پسره

 نی؟دانمی را ما اسم واقعا تو-

 :گفت که دادم تکون طرفين به ندونستن معنی به رو سرم
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 .آریا ریموش، شاهزاده است؛ ریموش ما نام. کنم اضافه هایتویژگی به باید نيز را بودن پروا بی-

 شخصا خودت کن؛ فکر من جان لحظه یک سوال، یک آها. افتادم ماشين ریموت یاد مزخرفی، اسم چه-

 !نيست؟ من جان نه، نيست؟ پسر اسم آریا. کن فکر

 خترد اسم نيست؛ پسر اسم آریا خير، ضمنا. باش سخنانت مواظب گرفتی؛ تمسخر به را وليعهد اسم تو-

 .بيا دنبالم و بگو سخن کم. است

 .شدم دخترخاله زود چه ریموش، افتادم؛ راه ریموش دنبال

 .ميره راه تند چقدر المصب

 .بود شهشي از کلش خوشگله؛ چقدر. رفتيم راهرو داخل

 خارق اینجا شنوید؛می خودتون چيزی یک ميگم چيزی یک من اصن ببينی، رو خودت شدمی هرطرف از

 .است العاده

 این إ دیدم. آوردم باال رو سرم یکی، به خوردم کله با که رفتممی راه و بودم اطراف محو طورهمين

 .برگشت و کرد بهم اخم یک و وایساد که، ریموشه

 وضع این با که رفت یادم چجوری من، خدای اوه. کردم نگاه خودم به ذره یک گرفتم رو لباسم دامن

 این اسهو. باشم تفاوتبی تيپم شکل این به کردم سعی ریموش عصبانی و خيره نگاه با ایستادم؟ جلوش

 .کنارش دویدم سریع کنم؟ پيچ چادر رو خودم باید چی برای کنهنمی نگاه که هم بد عادیه، که

 .بود شده کار سفيد طال و مروارید با درش رو. وایساد خوشگل و بلند العاده فوق در یک ویرروبه

 .بودن وایساده نفر چند هم در رویروبه

 .کردمی فرق بقيه با لباسش بينشون نفر یک اما بودن؛ نگهبان انگار که شون تا چند

 .بود غریب عجيب لباسش یکم خدایی

 :زد داد بلند دفعه یک مرد که کرد نگاه بهش ریموش

 .شدن فرما تشریف وليعهد، سرورم-

 :گفتم و گرفتم رو گوشم
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 کنممی فکر بگی هم آروم زنی؟می داد طور این که کَره طرف مگه اصال شدم؛ کر تر،آروم یکم زهرمار،-

 .بشنوه

 :گفت ایکننده توبيخ لحن با ریموش

 !آریا-

 داد وجودت ته از باشی، نگران خوادنمی اصال. بزن داد تیداش دوست چقدر هر. بود پادشاه با... آها ها؟-

 .بزن

 :گفت و داد تکون امواسه تاسف از سری ریموش

 .بيا دنبالم و بگو سخن کم-

 .آبه از پر زمين کف دیدم که داخل برم اومدم شد باز که در شعور،بی

 چيزین؟ دریایی، پری نکنه ميرن؟ راه آب رو اینا ابوالفضل، یا

 .بودم وایساده مستاصل، رطو همين

 .ریموش به هی کردم؛می نگاه زمين به هی

 :گفت و شد کالفه خودش سر آخر

 .است شيشه از زمين. شوینمی خيس نيست؛ آبگير. شو داخل است، کافی-

 . باحال چه آها،-

 .درمياره شاخ آدم ها،حرف چه چيزها، چه بوده؟ شيشه مگه هم دوران اون وایسا،

 .فتيمر تو ریموش با

 .بودن اونجا نفر دو

 .بود ترکوتاه یکی اون مال از بود، نشسته روش زن که صندلی بود؛ نشسته پادشاهی تخت روی مردی

 .هستن هااین ملکه و پادشاه کنم فکر

 .بود مار شکل هاشدسته و بود عقاب سر شکل باالش پادشاه، تخت

 .بودن سفيد طالی از مارها و زرد طالی از عقابش
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 .ودب ساده العاده فوق صندلی تا سه ملکه تخت کنار. بود طور همين هم ملکه تخت و قرمز سنگ هاشپایه

 :گفت و کرد تعظيمی ریموش. ایستادم هم من و وایساد که رفتيم جلو ریموش با

 .آوردم بودید خواسته که را آریا سرورم،-

 .ایستاد پادشاه دفعه یک که تهعمه آریا بگم خواستممی

 .برم در که برگشتم دقيقا کردم پک که من

 .برگردوند رو من و گرفت کتفم از ریموش

 کنی؟می کار چه-

 نه؟ دیگه، کشنممی نکنم ازدواج اگر گفتی-

 .نيست هاحرف این صحبت زمان االن-

 .ترهترسناک هم عزرایيل از بابات بابا، برو-

 .باش سخنانت مواظب-

 :گفتم و درآوردم رو اداش

 ور شما شد؟ چی پس نيومده؛ خوشش من از بابات فهمیمی کنی دقت یکم ببين، باش؛ سخنانت مواظب-

 .سالمت به رو ما و بخير

 .اومد ایقهقهه صدای که بزنه حرفی اومد ریموش

 .ستپادشاه قهقهه دیدم کردم دقت بيشتر

 :گفت که زدم ایمسخره لبخند

 به هک بودم این خواستار. ایکرده انتخاب همسری به را خوبی فرد ریموش؛ گفت تبریک تو به باید واقعا-

 رفتارش. کرد شاد را ما او اما باشم؛ داشته او با ایسختگيرانه رفتار ازدواجت مراسم خوردن بهم خاطر

 با. بود گونه همين نيز او اما بود، ما خواهر مادرت که است درست پروا؛ بی و شيطان. است مادرت مانند

 .بزنم حدس را او رفتار توانستمنمی هم باز اولم همسر وجود

 .رفت شدم دلقک علنا
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 :گفت و کرد تعظيمی ریموش

 .است کرده جلب خود به را شما توجه آریا که ماست خوشحالی موجب پدر-

 .بشينه تختش روی تا برگشت پادشاه ریموش، حرف از بعد

 .پسره اسم آریا بگم دوباره تا ریموش سمت برگشتم سریع

 .شد وارد یکی و شد باز در دفعه یک که

 .بود سبزه و هيکلی پسر یک

 ".بابا جون ":ميگی بينیمی که اونا از مشکی ابرو و چشم

 .کردن تعظيم بهم پسر هم ریموش، هم اومد؛ ما رویروبه که موقعی

 .بودم زده زل پسرِ قيافه به باز نيش با. کن ول کال که هم من

 .بستم رو نيشم و ماومد خودم به که زد بهم ایسقلمه ریموش

 .برادر درود-

 :گفت و زد لبخندی پسرِ

 انهروانا با ازدواجت گویی رسيد؛ ما به ازدواجت خبر بودیم که جنگ در وليعهد، تو بر نيز خدایان درود-

 .ایداشته دوست را دیگری کس و خورده بهم

 .باصالبته و آروم و جذاب چه صداش خدا، وای

 :گفت و کرد اخم ریموش

 .افراد بعضی لطف به آری،-

 .فهميدم که من اما نفهمه؛ کسی مثال که زد حرفی لب زیر آروم بعد

 .شود کاهن خواهدمی تو خاطر به او. آوردممی در خود، همسری به را انهروآنا حتما نبودی، تو اگر-

 ؟چی یعنی حرفش این کردم؛ نگاه بهش گنگی با و دادم باال رو ابروم تای یک ریموش، آروم مثال حرف با

 .سمتش برگشتم پسر حرف با

 .بانو شما بر( زمين خدای) بل و( آسمان خدای) آنو خدای درود-
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 .سمتش گرفتم رو دستم و کردم باز رو نيشم تقریبا

 .سالم-

 .داد باال رو ابروهاش پسر

 .بوسيد رو دستم پشت و گرفت رو دستم بعد

 .اختماند پایين رو سرم سریع و شدم قرمز خجالت از کارش با

 ،بدیم درود یا سالم هم به خوایممی وقتی ما بکنيد؛ رو کار این که نبود این منظورم من... من... من... من-

 .ميدیم دست هم به

 :گفت بهت با پسره

 دهيد؟می دست -

 .ميدیم فشار رو همدیگه دست فقط چيزه، یعنی-

 !شومنمی متوجه دهيد؟می فشار-

 .سخته میک توضيحش خيالش،بی... چيزه-

 متفاوت هم گفتارت طرز حتی. باشی( بلوچستان) مرخشی اهل که آیدنمی نظر به هستی؟ کجا اهل-

 !است

 .چيزه...ام...چيزه-

 :گفت و رسيد دادم به سریع ریموش

 .است( کرمان) شهداد اهل. نيست اینجا اهل آری،-

 :گفت و باال انداخت رو ابروهاش پسر

 !بانو است شادی موجب-

 :گفت و من سمت کرد رو کامل

 .هستم سارگن جهان چهارگوشه پادشاه اول پسر و ریموش تربزرگ برادر مانيشتوسو، من-
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 ریموش چرا پس هستيد، اول پسر شما اگه. نشدم متوجه رو چيزی یک فقط سخته؛ خيلی اسمتون-

  ست؟آینده پادشاه

 .است پدرمان خواهر فرزند ریموش، زیرا-

 ؟پادشاهه خواهرزاده یعنی-

 .است خواهرشان سارگن، پادشاه دوم همسر که دانندمی گيتی سراسر در همه بانو، بود خوبی مزاح-

 بکنه؟ ازدواج خواهرش با یکی ميشه مگه نه؟ دیگه، کنیمی شوخی-

 :گفت و آورد باالتر کمی غرور، با رو سرش ریموش

 مادرت و باشی آخر فرزند اگر حتی است؛ خانواده خود در بيشتر سلطنتی هایازدواج کند؛نمی شوخی-

 !داری باالتری ارجحيت باشد، تو خون هم

 دخترش با پدر ميگن که این مثل ایه؛مسخره العاده فوق شوخی و کنيدمی شوخی دارید صد در صد-

 .بکنه ازدواج

 رسم زا بيشتر و ندارند قبول مردم را دختر و پدر هایازدواج بيشتر البته. بيفتد تواندمی اتفاقی همچين-

 .است وحشی هایقوم

 احيانا؟ چيه شما دین ببخشيد-

 :داد جواب جاش به پادشاه که بزنه حرفی خواستمی ریموش

 .کنيممی ستایش را خورشيد یکتا، یزدان. است زروان ما دین است؛ عيان-

 دونيد؟می خدا رو خورشيد یعنی-

 :داد جواب ریموش دفعه این

 کنيد؟می ستایش را این جز شما مگر آری،-

 :گفتم آروم و زدم بهش چشمک یک شدم خوشحال حرفش این با

 .شد حل عروسی-

 .برگشتم پادشاه سمت
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 .کنيم ازدواج هم با تونيمنمی شاهزاده و من وضع این با خوام؛می عذر-

 :غرید و شد بلند جاش از عصبانيت با حرفم با پادشاه

 چرا؟ توانيد؟نمی-

 :وگفتم پایين تمانداخ مظلوم رو سرم دادش، از

 !زروانيه دینتون شما خب-

 .ستدیگری چيز دینت تو حتما، و -

 :گفتم و کردم پایين باال رو سرم

 .آره خب،-

 برد؛می لبش سمت به رو اون که درحالی و برداشت رو بود ميز روی که جامی ایستاده، طور همون پادشاه

 :گفت

 .داد خواهی انجام را کار ینا باشی پسرمان یشيفته اگر بده؛ تغيير را دینت-

 جا اون خدا به آینده؟ رفتممی من شدنمی. بدوش ميگه این نره، ميگيم ما خدایا،. کشيدم ایکالفه نفس

 .بزنم جيب به پول کلی گردممی بر که بعدا تونستممی هم بود؛ ترپيشرفته هم بود؛ بهتر هم

 .مسلمون من هستيد، زروانی شما پرستيم؛می رو اهلل ما خورشيده، خداتون شما ببينيد-

 :گفت و کرد حلقه پشتش رو هاشدست دوباره و گرفت قرار مانيشتوسو کنار و برداشت قدمی ریموش

 .امنشنيده تاکنون مسلمان؟-

 تونهنمی مسلمون یک اما بشه؛ مسلمون تونهمی قومی و مليت هر از مذهب و دین هر با کس هر خب-

 .بده تغيير رو دینش

 :گفت و کرد مداخله مانيشتوسو عه،دف این

 چرا؟-

 .نداره موردی هم بکشنمون اگر حتی و دینيم از شده خارج کنيم؛ عوض اگه خب-

 :گفت حرفم از زده بهت مانيشتوسو
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 .کنيدمی عبادت را خشمگينی خدای گفت، باید پس-

 توهين من به اگه ميگه ما خدای. بخشتمون می بکنيم گناهی اگه مهربونه، العاده فوق اون اتفاقا، نه-

 .نيست من با بخشش دیگه اون برسونه؛ آسيب امبنده به که اونی حال به وای ولی بخشمت؛می کنی،

 دنيا این وارد رو اون خودم من کنه، مجازات رو ایدیگه کس نداره حق ناحق، به کسی ميگه من خدای

 بگيری؟ رو من مخلوق جون خوایمی کردم درستت خودم که تویی گيرم؛می رو جونش هم خودم کردم؛

 کار ایذره هرکس:»داره داده، ما به که کتابی تو معروفم جمله یک. پشتته هم باز کنی ـناه گـ بار هزار

 کار آن اگر حتی دید؛ خواهد را آن نتيجه کند بد کار ایذره هرکس و دید خواهد را آن نتيجه کند؛ خير

 .«بياید ارزشبی و کوچک دیگران نزد

 :گفت حال همون در و برد سرش سمت به رو هاشدست و نشست جاش سر پادشاه حرفم با

 ایشکاره است؟ متفاوت دینش دختر این نگفتی ما به چگونه تو ریموش است؟ افتاده اتفاق چگونه این-

 که کسی بگویيم همه به باید دانند؛می تو نامزد را او همه حال. کند خشمگين را خدایان دارد امکان

 هستی؟ فکربی انقدر چرا تو است؟ بيگانه دینش کند، عيش شاهزاده با خواهدمی

 .برم قربونت چاکرتم، نوکرتم، خدایا. شد تموم خورد بهم ایول،

 .بخونم رو نمازم هفته یک تا ميدم قول. کنممی رو بندگيت خودم من

 .گيرممی گنجشکی کله روزه هم روز یک تازه

 .شد آویزون هاملب و بسته نيشم کال پادشاه حرف با که دشمی باز نيشم داشت طورهمين

 دیگر روز صد تا. دانندنمی حکومت الیق را تو مردم بخورد، بهم ازدواج این اگر کرد؛ تواننمی کاریش-

 مراسم

 راستی،. ببيند را اشرافی یخانواده یک آموزش باید دختر این موقع آن تا و شودمی انجام شما ازدواج

 چيست؟ متاس دخترم

 .وسط پرید نشسته قاشق عين ریموش این که بزنم حرفی اومدم

 .سرورم آریا،-
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 .نيست این من اسم نخير،: گفتم تند

 .هست-

 .نيست-

 .هست-

 .نيست-

 .بله بگو هست؛ گویممی-

 .کن قبول نيست؛ ميگم-

 .کنی قبول را ما حرف باید تو-

 :وگفتم گرفتم جلوش رو دستم بس آتش فيلم مثل

 .نيست من اسم و پسره اسم آریا کن قبول و ببوس و بگير تونی،می که رو دستی-

 :گفت و زد پس محکم رو دستم ریموش

 .هست یعنی است دختر اسم گویممی من باش؛ سخنانت مواظب-

 :زد داد بلند پادشاه بزنم؛ حرف اومدم تا

 کنی؟می بحث که کودکی مگر تو ریموش، است بس-

 گونه این هم فرزندتان مقابل در شما خواهيدمی آیا باشد فرزندانت مادر و اتآینده همسر است قرار او

 باشيد؟

 .کردن سرفه به کردم شروع و گلوم تو پرید دهنم آب پادشاه حرف با

 .پشتم بزن که این یعنی پشتم کوبيدم ریموش، سمت برگشتم

 هواس و سمتش رفتم سریع. دیدم ميز روی رو پارچ و ليوان. کنهمی نگاه رو من داره وایساده بز مثل دیدم

 .آخيش. خوردم و ریختم آب خودم

 :گفت و سمتم اومد ریموش

 است؟ خوب حالت-
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 .باش ساکت تو: گفتم و کردم اخم

 :گفت و شد بلند جاش از پادشاه دفعه یک

 .است برگشته جنگ از تازه هم، مانيشتوسو. کنيد استراحت و بروید هایتاناتاق به است بهتر -

 : داد ادامه و من سمت ردروک

 .داشت خواهيد سختی روز فردا-

 العاده فوق درش یکی، اون که بود هم کنار اتاق تا دو اومدن، دنبالم هاندیمه شدیم؛ خارج که اونجا از

 .کالس بابا. وایسادن پشتش هانگهبان و شد چپی سمت در وارد بهم توجهبی ریموش بود، بزرگ

 :گفت بهم ندیمه که شدم اتاق داخل,  بردن راست سمت در ظرف به رو من هاندیمه

 .شماست اتاق این سرورم-

 سقف تا زمين از سرتاسر پنجره تا دو ها، نکنيد فکر سفيد کال ولی خوشگل؛ خيلی و بود سفيد کال اتاقش

 رنگ از باال از بود؛ رنگش کردمی جلب خودش به رو آدم نگاه که چيزی اولين اش،پرده توی که بود

 آتيش رنگ انگار جورایی یک بود؛ سفيد آخرش و قرمز وسطش. شدمی کمرنگ کم کم و شروع مشکی

 .بود کمد تا سه کنارش بود، اتاق وسط که هم نفره دو تخت. بود

 :گفت و کرد تعظيمی سریع امخيره نگاه دیدن با سمتش؛ رفت نگاهم که جلو اومد قدم چند ندیمه

 .بانو هستم شما شخصی ندیمه من-

 چيه؟ اسمت واقعا؟ اوه-

 .هستم آرالنوس من-

 :گفتم و زدم لبخندی

 بگم؟ آرال بهت تونممی سخته خيلی اسمت خوشبختم،-

 .زد لبخندی من، لبخند از تبعيت به هم آرال

 .دارند دوست سرورمان هرگونه-

 .باش راحت بيخی-
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 :گفت و کرد بسته و باز رو هاشلب و زد پلک هم سر پشت بار چند حرفم از تعجب با آرال

 بيخی؟... ب-

 خيالبی همون-

 چه؟ یعنی خيالبی-

 .بری تونیمی نکن، درگير رو خودت زیاد پوف،-

 خواهيد؟نمی کمک لباستان تعویض برای بانو-

 :گفتم و بهش کردم رو پشتم

 .کن باز رو گردنم پشت یگره فقط... نه-

 .کرد هاشار کمد یک به و کرد باز رو لباسم یگره اومد آرال

 .است هالباس کمد این-

 :گفتم و هاکمد سمت رفتم

 پوشيدم؟ که طوریه همين هالباس ی همه-

 .است متفاوت سوارکاری لباس فقط سرورم آری-

 رشلوا یک با بلند، سفيد پيراهن. بود ما هایلباس مثل کامال مردونه، لباس یک کردم؛ نگاه رو لباس

 :گفتم و آرال سمت برگشتم بود؛ رنگ ایقهوه غواصی

 .بری تونیمی-

 .رفت بيرون اتاق از و کرد تعظيمی

 هااین قول به لباس. بود همون که زیرم لباس آوردم؛ در رو بپوشم بودن کرده مجبورم هااین که لباسی

 .پوشيدم رو سوارکاری

 هشب شستین چيه اینا سر، بر خاک آخه. دارم خودم خوبه بپوشن؛ زیر لباس اصال اینا نکنم فک المصب،

 کنی؟می فکر
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 چيزی هيچ اه، گشتم؛ رو تخت زیر و کمدها کشوها، ها،اتاق کل. کردن فضولی سوی به پيش ولش،

 .نداشت

 .غضنفر ذارممی رو اسمم نبود، انباری این اگه. کرد جلب خودش به رو توجهم و در یک به خورد نگاهم

 .داخلش کردم پرت رو خودم و کردم باز رو در حرص با

 ؛بود پوشيده نصفه رو لباسش که طورهمون هم ریموش لعنت،! نبود انباری موندم؛ زده بهت جوری نهمي

 .گرفتم رو هامچشم و کشيدم جيغ. اومدم خودم به تازه دقيق آناليز از بعد. کردمی نگاه من به زدهبهت

 .بستم محکم رو در و خودم اتاق داخل رفتم

 اشهمه المصب اما بخوابم؛ و باشم خيالبی کردم سعی. تخت رو کردم پرت رو خودم عباس، حضرت یا

 .اومدمی ذهنم تو ریموش هيکل

 وبمبک اومدم سوم بار کوبوندم؛ دیوار به رو سرم آروم بار دو. دیواررفتم سمت. شدم بلند تخت روی از اه با

 :اومد صدایی که

 کنيد؟می چه-

 :تمگف کشيدممی دیوار به رو دستم که طور نهمو. نکنم نگاه هاشچشم به کردم سعی سمتش برگشتم

 !چيه از دیوار جنس دیدممی داشتم آها، ها؟ من؟-

 :گفت بود؛ کرده گشاد رو هاشچشم که حالی در تعجب با ریموش

 کنيد؟می امتحان را دیوار جنس سرتان با-

 .داد تشخيص ميشه خوب قدراین اتفاقا آره،-

 شوید؟نمی زخمی کار این با! دیگر سنگ یا است چوب از جنسش یا دیوار ولی،-

 .گرفتم فاصله دیوار کنار از

 .ميدید کش رو قضيه یک خيلی بشيم؟ ایدیگه بحث وارد خوایدمی-

 :گفت بعد کرد؛ نگاه بهم موشکافانه ریموش

 کنيد؟نمی نگاه ما به چه برای-
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 .دادم تکون راست و چپ به رو سرم

 .دیگه نمکمی نگاهت دارم االن من گفته؟ کی-

 .آورد صورتم جلوی رو سرش و جلوم اومد

 .کنیمی نگاه ما ییقه به تو ولی-

 .کنم نمی نگاه اتیقه به اصال من-

 .انداختم پایين رو سرم دوباره، و انداختم هاشچشم به نگاه یک

 نيست؟ ما چشمان به خيره چشمانت چرا پس کنی؛نمی نگاه اگر-

 ينپای رو سرم و شدم قرمز خجالت از. افتادم پيش لحظه چند یاد که مکرد نگاه هاشچشم به بدبختی، با

 :گفت و اومد جلو قدم چند. انداختم

 ای؟شده قرمز چه برای تو ولی-

 .گذاشت پيشونيم روی رو دستش و سمتم اومد سریع حرفش با

 !نيستی که هم بيمار-

 .زدم پس محکم رو دستش. شدم ترقرمز بودم؛ قرمز

 تر؟عقب بری یکم ميشه خوبم؛ من-

 :گفت که بشينم تخت روی رفتم هم من. رفت عقب ریموش

 آمدی؟ اتاقمان به کارداشتی چه-

 .زمين افتادم تلپ و خورد پيچ پام و شد پرت حواسم

 .مامان-

 .وایستاد کنارم اومد ریموش

 بانو؟ است خوب حالتان-

 :گفتم و شدم بلند جام از سریع

 بری؟ خواینمی تو. خوبه کامال حالم آره، ها؟-
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 را ام و آمدی اتاقمان به اجازهبی که نيست خاطر این به کشيدنتان، خجالت و کردنتان هل کنيد؛ صبر-

 دیدی؟ آنطور

 .نيار یادم لعنتی، کشيدم؛ خجالت دوباره حرفش با

 :گفت که کردم نگاه بهش گرد هایچشم با. زدن قهقهه به کرد شروع ریموش

 هم آن دانستم؛ خوبی به را چيزی یک ولی ام؛ندیده تو مانند را دختری ،تاکنون که قسم خورشيد به-

 .کرد را کار این باید کرد؛ ساکت را تو بتوان که این برای که است این

 .نداره حيا ذره یه نکبت، یپسره زهرمار،

 .کن ساکت رو اتعمه. کرد را کار این باید کنم ساکتت که این برای درآوردم؛ رو اداش

 .برداشتم رو بالش بالش؛ سمت رفتم شدم بلند جام از. کشيدم هم تو رو هاماخم که کرد نگاهم شيطون

 .کشيد باال نيمه تا و رفت لباسش سمت به دستش دفعه یک که سرش تو بزنم خواستم

 .افتاد دستم از بالش و کشيدم ایخفه جيغ حرکتش، با

 .گرفتم هامدست با رو هامچشم

 :گفت و خندیدن به کرد شروع دوباره

 ای؟ندیده گونه این را مردی تاکنون راستی به اما کنم؛می قبول موردت در را پدر حرف-

 :گفتم خجالت و تعجب با

 فردا پس فردا که بزنم دید رو همسایه پسر هيکل برم شم بلند مونده همينم کردی؟ فرض چی رو من-

 .دربيارن امواسه حرف کلی

 کنممی فکر اکنون... اکنون اما. نداشتم قبول متفاوتت دین مورد رد را حرفت آشنایی مراسم در-

 ای؟آمده شهر کدام از شوخی و مزاح از جدا راستی به ماست؛ با متفاوت تو دین که کنم قبول توانممی

 هستی؟ کجا اهل

 :گفتم تکراریش حرف از کالفه

 .تهران که گفتم-
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 کجاست؟ دیگر تهران-

 .ایران پایتخت بابا-

 ندانيم؟ را آن اسم ما و باشد داشته وجود کشوری شودمی مگر ن؟ایرا-

 .خنگ ميگن من به بعد کرد؛ صاف رو من دهن این بابا، ای

 اومدم؟ کجا از من که چه تو به اصال بشی؟ هاحرف این خيالبی ميشه. کردی آسفالت رو من دهن-

 دوباره و رفت رو راه نصفه تا. کشيد موهاش توی دستی و شد بلند جاش از. رفت هم تو هاشاخم حرفم با

 .من سمت برگشت

 داری؟ سواری اسب قصد ای؟پوشيده سوارکاری لباس چرا ای؟پوشيده که است لباسی چه این-

 .کننمی سخت برام رو رفتن راه بلند هایپيراهن اون. ترمراحت هااین با نه-

 .بگردی قصر در ها لباس این با توانینمی تو و است قوانين این اما-

 .کنممی عوضشون باشه، باشه،-

 .داری سختی روز فردا. کن استراحت روم،می دیگر من-

 سخت؟ روز-

 .شودمی آغاز تو هایآموزش فردا از آری-

 هایی؟آموزش چه-

 .باشيد داشته آنها شانهم رفتاری باید شوید؛ ما پرنسس و آینده ملکه است قرار شما-

 بود گرفته رو در یدستيگره که حالی در و رفت در سمت ریموش! شد جدی شوخی شوخی نه عع،! ملکه

 :گفت کنه؛ باز رو در خواستمی و

 راحت تا کنيد استفاده هاآن از خواب، هنگام توانيدمی. هست راحتی لباس چند کمد، داخل کشوی در-

 .دارید زیبایی موهای ضمن در. باشيد

 رو موهام سرم، به خاک. شدم قایم زیرش و خودم رو کشيدم رو بود پتو مثل و جااون که چيزی حرفش با

 .بود رفته یادم
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 .اومدم بيرون پتو زیر از اومد؛ که در شدن بسته صدای

 .بود توش نازک لباس رنگ چند. کردم باز رو کشو در و کمد سمت رفتم

 .انداختم بهش نگاه یک و کردم بازش برداشتم؛ رو رنگ آبی لباس

 .ودب زانو تا و ربع سه آستين حریر نازک پيراهن یک هم روش که بندی، و زانو باالی تا کوتاه پيراهن یک

 .کردم پيدا حسابی و درست لباس یک عجب، چه

 .پوشيدم رو اون و آوردم در رو لباسم

 اون به خوبی حس اصال المصب،. شدم مچاله پتو زیر و کردم پرت تخت روی رو خودم رفتم؛ تخت سمت

 .رفتم خواب به بود بدبختی هر با. بود حيوون پوست خهآ نداشتم؛ پتو

*** 

 .دینگ دینگ، دینگ، دینگ، دینگ،

 .ماليدم رو هامچشم و دادم قوسی و کش بدنم به. شدم بيدار خواب از ساعت زنگ صدای با

 .کردم نگاه اطرافم به

 . زدم کنار خودم رو از رو پتو. نميشه باورم خودم، اتاق من، خدای وای

 .رفتم بيرون اتاق از و پریدم جام از شحالیخو با

 .افتادم زمين روی و یکی به خوردم یهو که دویدم؛ هاپله سمت

 .کردمی نگام اخم با و بود ایستاده جلوم سينه به دست راشا،. آوردم باال رو سرم تعجب با

 .شد خم صورتم روی و شد ترنزدیک بهم. زدم زورکی لبخند یک

 .چلفتی پا و دست کن نگاهش-

 .کرد قروچه دندون و کرد اخم من مثل هم اون که کردم اخم بهش

 پوشيدی؟ که لباسيه چه این-

 .کردم جور و جمع رو خودم سریع. افتادم لباسم یاد یهو پرید؛ سرم از برق حرفش با

 .شدم بلند جام از
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 .کنم عوضش رفت یادم که بودم خوشحال قدر اون ببخشيد-

. ذاشتنمی اتزنده تيپت این با دید؛می رو تو رایان من، جای به اگه االن دونیمی چی؟ از خوشحالی-

 !پيشت شب چند گند خاطر به حتما هع، خوشحالی؟

 گندی؟ چه-

 دیگه که پایين کردممی پرتت جوری یک بودم رایان جای من! گندی؟ چه ميگه تازه من، خدای اوه-

 .پاشی نتونی

 یسخت به ترس از. کرد نزدیک بهم رو سرش. بود شده ترخشن اشقيافَه. کردم نگاهش ترس و گنگی با

 .کشيدم عقب رو خودم و دادم قورت رو دهنم آب

. زدیمی زیادی حرف داشتی پسره با که این گفت؛ رو چی همه رایان. نکن نگاهم هاخنگ مثل جوری این

 رایان جای به دفعه این خودم وگرنه نکن؛ خراب رو داریم االن که آرامشی این فقط نيست؛ مهم برام اصال

 .ميشم کار به دست

 :گفتم پته تته با. لرزید می وضوح به هامدست. شد خشک هاملب و گشاد ترس از هامچشم مردمک

 گفت؟-

 :گفت و گردوند رو هاشچشم راشا

 .بگه که نذاشتم البته. نگفتيم چيزی بابا مامان به نترس؛-

 .آخيش اوف،-

 .نره یادت من حرف فقط پررویی، خيلی-

 .نميره یادم نترس-

 .خوبه-

 :گفتم و کنم تحمل نتونستم هم سر آخر. دادم فشار بهم رو هاملب حرفش با

 .نگم کارهات از چيزی بابا به بدم قول تونمنمی هم من باشی؛ کارهات مواظب بهتره هم تو -

 .شد امسينه به سينه و جلو اومد راشا
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 کنی؟می تهدید رو من-

 :گفتم و باال نداختما رو شونم

 .نصيحت جای بذاریش تونیمی یا کنی فرضش تهدید تونیمی داری؛ دوست خودت هرجور... دونمنمی-

 .شدی پررو زیادی-

 .رسمنمی برادرها شما پررویی به-

 . داد فشار و گرفت رو امچونه دستش با راشا

 .کنیمی بلغور چی بفهم-

 تا .بگيرید تصميم من زندگی برای ندارین حق. اون نه واقعيمی؛ برادر تو نه ميگم؛ چی فهمممی کامال-

 تحمل رو هاتون کنایه و نيش یهمه همين خاطر به هستين؛ واقعيم یخانواده کردممی فکر االن

 .کردممی

 .گرفتم سمتش رو اماشاره انگشت و زدم پس رو دستش دستم، با

 دلتون هرچی و بگيد بهم خواست، دلتون چی هر تمایسنمی االن دیگه. کنمنمی تحمل دیگه االن ولی-

 .کنممی شکایت ازتون شده، اگه حتی. کنيد تحميل بهم خواست

 .پرید رنگم ترس از. دیدم رو رایان که برگشتم پشتم، از کسی زدن دست صدای با

 نيستی؟ ما خواهر تو که گفته بهت جوجه اون نکنه ببينم؛. کردی باز زبون خوبه نه،-

 .انداختم باال رو ابروهام و شدم سينه به دست. کنم دور خودم از رو ترس کردم سعی

 . نگفت خوشتيپه جوجه اون برادر؛ گفتی اشتباه دانگ، دینگ-

 .کرد ایقروچه دندون خوشتيپ، یکلمه شنيدن با رایان

 .باش کنی،می استفاده که هاییکلمه مواظب-

 .دادم نشون زده متعجب مثال رو خودم

 بگم باید حرفتون، جواب وردر کردم تکرار رو خودتون حرف فقط سرمدی؛ جناب نگفتم يزیچ که من-

 بپرسيد؟ خانومتون عمه از برید چطوره. نگفتن ایشون خير؛
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 :گفت رایان به رو و انداخت باال شونه خيالبی راشا حرفم با

 ونه؛خودت پای دیگه االن. بدونه نداره اشکال نه گفتيد شما نداره؛ بست و چفت دهنش اون گفتم که من-

 .اتاقم توی رفتم من

 .رایان و موندم من حاال و رفت اتاقش سمت به راشا

 .هوا رفت شد دود داشتم؛ شجاعت چی هر کردم احساس راشا، رفتن با

 .برد لبش یگوشه به رو دستش و کرد ایخنده ام،قيافه دیدن با رایان

 نه؟. آبجی گفتیمی چيزی داشتی-

  من... مم م... م-

 :گفتم سریع. بستم رو هامچشم و دادم قورت رو دهنم آب

 .برم خواممی جا این از من-

 گفتی؟ چی-

 شما هم لحظه یک خوادنمی دلم نيستيد؛ من خانواده شده مشخص که حاال. برم جا این از خواممی من-

 .ببينم رو

 و دادم فشار بهم ترمحکم هاموچشم. شد سيخ تنم هایمو گوشم، کنار دقيقا رایان صدای شنيدن با

 .کردم مشت رو هامدست

 اما بودم؛ مهربون رو دفعه این. کنی خارجش ذهنت از که بهتره کوچيکه؛ آبجی شنيدی که رو هرچی-

 .نيست خبرها این از بعد یدفعه

 . دمکر باز رو هامچشم. دادم بيرون آسودگی از رو نفسم شد؛می دور ازم داشت که هاشقدم شنيدن با

 کجاست؟ جا این وایسا،. زدممی نفس نفس

 .شدم بيدار تازه و تختم روی هنوز دیدم که کردم نگاه اطراف به

 .نبود خودمون زمان متاسفانه اما

 .برگشتم گذشته به باز
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 :گفتم و کشيدم آهی یک

 .فهممنمی رو بيداریم و خواب بين فرق دیگه-

 نگاه ور من و بود نشسته تخت کنار که صندلی روی که یموشر دیدن با ولی بشم؛ بلند جام از خواستممی

 .رفتم پتو زیر و کشيدم جيغ کرد؛می

 کنی؟می چيکار جااین تو-

 .هستيم خوابمانخوش پرنسس منتظر-

 اینجایی؟ کی از-

 .کنون تا صبح، یسپيده از-

 .وردخ بهم کال ازدواج شاید نکن؛ پرنسس پرنسس اینقدر نيست؛ خبری که فعال راستی،... خيز سحر چه-

 :گفت و شد سينه به دست ریموش

 ورود و شویمی محسوب من همسر هم، حاال از تو اما است؛ دیگر روز صد عيش مراسم که است راست-

 .ندارد اشکالی هيچ برعکس، یا و اتاقت به من خروج و

 صوری ازدواج این دبو قرار هم بعد نداره؟ معنی تو واسه خصوصی، حریم نداره؟ مشکل چی یعنی هی،-

 .باشه

 :گفت و کرد تنگ رو هاشچشم ریموش

 چه؟ یعنی هااین صوری؟! خصوصی؟ حریم... ح-

 .افتهنمی اتفاق واقعی یعنی الکی، یعنی صوری-

 .نيست صوری ما ازدواج ولی-

 .کنم ازدواج تو با خوامنمی من چی؟ یعنی-

 ندکمی فکر باشيم؛ نداشته اگر و خواهدمی کودکی ما، از پدرمان کنيم؛ عيش هم با تو و من که هنگامی-

 خواهيد تبعيد باشد؛ شما از اگر و شویممی کنار بر وليعهدی از باشد؛ ما از اگر. شما یا ماست از مشکل

 .بياید سرتان بال این بخواهيد کنمنمی فکر. شد
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 .زدم زهرخندی

 .باشم تو با تا بشم تبعيد ميدم ترجيح-

 .دید خواهم را شما زودی به اما بروم؛ باید. دارم تمرین من. کنيد تمام را هاگویییاوه است بهتر-

 .فرهنگبی شعوربی ميگه؛ اتروعمه یاوه. رفت بيرون اتاق در از من، به توجهبی بعد

 .نداره حيا ذره یک بيرون؛ برو خودت در از حداقل

 خطشون از ولی بخونم؛ برداشتم هاشمبکتا از تا چند حتی کردم؛ سرگرم دیوار و در با رو خودم شب تا

 فهمم؟می رو هااین زبون چجوری من اومده؛ پيش سوال برام واقعا. نشد حاليم هيچی

 .خوابيدم هم شام خوردن از بعد. بهتر اصال نيومد؛ که بياد معلم امروز بود قرار

 روشن رو المپ خودمون دوران تو که موقعی مثل روشنه؟ چطوری اتاق که سوالم این کف تو هنوز

 کنند؟ استفاده... و شمع از نباید هااین مگه. کردیممی

 .خودمون هایالمپ از نه بود؛ شمع از خبری نه اما

. ها داشتيم شوهرهایی چه. بود کرده نامزد هم باران اومدم؛ بيرون شوهرم با دیدممی خواب داشتم

 مخواب تو. نداشت اخالق شوهرم شگلم،خو شانس از فقط پولدار، دار،پک سيکس هيکل، خوش خوشتيپ،

 .کردمی دعوا شوهرم با رایان هم

 .بخوابم کردم سعی بيخيال، و زدم غلطی یک روم، از پتو شدن کشيده با

 .شوید بيدار سرورم-

 .بخوابم بذار خدا رو تو-

 .ایدکرده هم دیر حتی شما. است دیر من، بانوی-

 .نميرم دل به آرزو بشم؛ شوهرم یشهپور سوار بذار دقيقه پنج فقط دقيقه، پنج-

 .شوید بيدار بانو،-

 پخش رو موهام دستم با. برسه آرزوهاش به آدم ذارننمی هم خواب تو. تخت رو نشستم کالفگی با اه،

 .کردم
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 کجا؟ هاپو این کجا آرال بابا، نه دیدم بعد آراله؛ کردم فکر اول. کردم نگاه طرف قيافه به

 :گفت من به توجهبی که بزنم حرف اومدم. بود ساله چهل حدودا زن یک. نگو که بود کرده اخمم همچين

 سریع. است غيره و حمام چپ، سمت در و است شاهزاده اتاق راست سمت در. است ميز روی لباستان-

 .نيمک شروع را آموزش سپس و کنيد ميل چيزی باید. کنيد تن به را لباستان و بشویيد را رویتان و دست

 .شد بلند آهم موزشآ حرف با

 :گفتم شدم؛می بلند تخت از که حالی در

 چنده؟ فعال... دونمنمی زمان، نه ساعت، بگيد االن ميشه ببخشيد،-

 .کرد اخمی حرفم با

 ارزشبی و خوار گونه این که نيست سلطنتی خانواده یک شان در. کنم کار هم کالمتان روی بر باید-

 .است گذشته صبح طلوع از صباح سه بگویيد؛ سخن

 هنوز ظهره، دوازده کردم فکر شده؛ دیر گفت همچين االغ، زنيکه کشيدم؛ هم تو رو ابروهام حرفش با

 .شدممی بلند هفت رفتم،می هم سرکارم من صبحه، ششه ساعت

 در تا دو هم اون که بود راهرو یک داخلش. شدم چپی سمت در همون وارد زدم؛می غر که طور همون

 .کردم باز رو ود هر در. داشت

 این و دوش معمولی، حموم ها؛ نيست چيزها این و وان منظورم. خودمون حموم مثل بود؛ حموم یکيش

 .داشت چيزها

 .کنم فکر بود دستشویی یکی اون

 .نکردم پيدا هيچی گشتم رو هرجا کنم؟ دستشویی باید کجا من

 .بود گرد یهاکوزه این از هم زیرش و بود خالی وسطش که بود صندلی یک فقط

 کجاست؟ دستشویی این پس ریزه؛می داره دستشویيم لعنتی، دلم؛ زیر گرفتم رو دستم

 .ایستاده هنوز زنه دیدم. بيرون اومدم اونجا از بدو بدو

 کجاست؟ دستشویی ببخشيد-
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 .بودید رفته که جایی همان-

 .ندیدم کوزه و نخور درد به صندليه جز چيزی اونجا من-

 :گفت و کرد اشاره صندلی به. همونجا تو برد و گرفت رو دستم اومد زنه

 .دهيدمی انجام را کارتان و نشينيدمی آنجا-

 کوزه؟ داخل-

 .بله-

 .خدا رو تو ندارید؟ سنتی دستشویی یک اه، اه. خوامنمی من. چندش اَی-

 .رفت بيرون بهم توجهبی زنه

 .کردم رو کارم بدبختی و پيف پيف و اه اه کلی با

 .نياره سرتون هادستشویی این از خدا. شدید بودم گرفته عتهو حالت

 اشهمه که پرسی احوال و سالم از بعد دیدم؛ رو آرال. اومدم بيرون و شستم حموم تو رفتم هم رو دستم

 کمکش، با بود؛ توش "من بانوی مزخرف" یکلمه این جمالتش یهمه و دادمی رو جوابم خجالت با هم

 .پوشيدم رو لباسم

 .بود قبلی لباس مثل

 .بود رنگی کرمی یپارچه زیرش اما طور؛همين هم بقيش. بود حریر هاشآستين

. عجيبه زیادی یکم هاشونرنگ کنند،می استفاده اینا که هایی پارچه. بودم ندیده حاال تا رو رنگش

 .نبود توصيف قابل اصال هاشرنگ

 و تربلند هم دیروز لباس از حتی بود؛ بلند کامال دامنش. بود ـختـ لـ اشپارچه شکمش، و سينه جای

 .بود شده کاری حریر

 روی گذاشت طالیی حریر یپارچه یک هم بعد کردن؛ درست رو موهام کرد شروع و نشوند رو من آرال

 .بيرون ميان پوشنمی ترنازک این از خودمون دوران تو ملت. داشت رو شال نقش جورایی یک سرم؛

 :گفت و تو اومد بداخالق زن اون
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 .بيایيد دنبالمان-

 .کردمی گير پام زیر که بود بلند قدراین دامنش پشتش؛ رفتم و شدم بلند

 پام مچ تا که باال کشيدم و گرفتم رو دامنم رفتممی راه سرش پشت که طور همون شد؛ خورد اعصابم

 .داشت رو جوراب نقش که بودم پوشيده سفيد چيز یک زیرش البته. شد معلوم

 .کردمی نگاه رو من بهت با شدمی رد که سربازی هر. شدممی رد طوریهمين هاراهرو یمهه تو

 کنن؟می نگاهم طوری این چرا اینا وا،

 .برد سالن یک داخل رو من زنه

 :گفت بود من به پشت و من جلوی که طور همون

 .ببينيد آموزش اینجا شما است قرار بعد، به این از-

 :زد داد دفعه یک دیدنم با و من سمت برگشت بعد

 هستيد؟ گونهاین چرا شما-

 .افتاد دستم از لباس دامن کشيد که دادی با

 .افتادم تلپ و کرد گير پام که رفتم عقب قدم یک

 .ایستاد رومروبه اومد کنه کمکم که این بدون زن

 :گفت صالبت با

 .سرورم شوید بلند-

 سلتن ای عباس، حضرت یا ابوالفضل، یا خدا، وای. شدم لندب زمين روی از مسخره، لباس این با بدبختی با

 .بشه منقرض زمين روی از

 .شده ظهر از بعد خدا، ای. بود آسمون وسط خورشيد دقيقا االن بيدارم؛ صبح شش از بدبخت منِ

 .گرمه قدر چه بودم؛ کرده عرق خر عين

 .کردمی ول زن این مگه خدا وای پوف اه، اه
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 بده رو شکمت. باشه حرکاتت همراه هم ناز اما باش؛ صالبت با بردار، قدم طوری ینا برو، راه طوری این

 به شو؛ درد شو؛ کوفت شو؛ ور یک شو، چپه؟ طوری اون کن؛ طوریاین رو دستت. نزن بزن؛ لبخند داخل؛

 .کردمی خراب من سر روی رو، بده انجامش کردنمی مجبورش سيندرال کارتون تو که حرکاتی تمام خدا

 .متنفرم کارتونش از قدر چه که رسيدم نتيجه این به

 .بيارم در رو حرصش تا رفتممی اشتباه اشهمه هم من

 .کنم گورش به زنده خودم ای. بيارن امواسه رو خبرش ای

 اسم؟ این به چه رو تو آخه آناهيتا،

 .نرم یجای که کرد تاکيد کنم فکر باری هفتاد یک خواستش، پادشاه که این تا اه، اه اه

 .خوندید کور مونم؛می جااون کردید فکر اگه چيه؟ بيرون؛ اومدم مزخرف سالن اون از هم من

 بياره؟ در رو پدرم و برگرده دوباره که بمونم. مخمليه هامگوش کرده فکر. آورد در رو پدرم

 .رسيدم آناهيتا حرف به دقيقا قصر، تو زدن گشت یکم از بعد

 آدم مثل کردن؟ فرار به چه رو تو خر، کره آخه کمه؟ آبت کمه؟ نتنو بگه من به نيست یکی آخه

 .شدیمی یکی دیوار با شب تا فوقش سرجات؛ شستیمی

 .رفتم سمتش ایستاده؛ که دیدم رو سرباز یک

 وليعهد؟ اتاق برم تونممی چطوری بگيد ميشه ببخشيد، سالم-

 .دادم تکون روش جلو رو دستم. نميده جوابی دیدم

 .الو-

 .داد بدی صدای و شد زمين پخش بود چی هر دفعه، یک که زدم؛ دست خودش کاله به

 .کنمنمی برخورد واقعی آدم یک به که شانس این شورمرده یعنی. زمين کوبيدم رو پام

 .بود زیاد توش صدا و سر دیدم؛ چوبی در یک که دادم ادامه رو راهم طور همين

 . برگردم چطوری که بپرسم هااین از تونممی حداقل ایول،

 .کردم باز رو در هوابی طوریهمين
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 .کشيدم بلندی جيغ دیدم؛ که چيزی با

 .زمين افتادم باسن با و دامنم به کرد گير پام که ببندم رو در اومدم

 .پالسم زمين روی هی. گردمبرمی شده تيکه تيکه من سر، آخر خدا به مامان، آخ مامان،

 .گریه زیر بزنم یا کنم غرغر بودم مونده که بود اومده سرم بال قدراین

 .افتادم طوریاین مرد عالمه یک جلوی

 .کردنمی عوض رو هاشونلباس داشتن و بودن سنی رنج همه تو مرد عالمه یک داخل رفتم که موقعی

 .افتادم شکم روی دوباره که شم بلند دوباره اومدم. اومدنمی صدایی هيچ حاال و بود خوابيده صداها و سر

 .دیدم جلوم رو یکی پای که بودم زمين روی طوریهمين

 .داره شلوار طرف خوبه اِ، باال؛ آوردم رو هامچشم یکم

 شده قرمز و عصبانی قيافه با که آوردم باالتر رو سرم یکم رو؛ هيکل جون، آوردم؛ باال رو سرم طور همين

 .شدم روروبه ریموش

 .ردمم که مطمئنم من. زمين روی کوبيدم رو سرم

 .شدم بلند کمکش با

 :گفت آروم، ولی عصبانيت با

 کنيد؟می چه اینجا-

 .داخل اومدم مياد؛ صدا اینجا دیدم. شدم گم ببينم؛ رو اطراف این بودم اومده آها، چيزه، هوم؟ من؟-

 :گفت داد با

 !شما-

 .پایين انداختم رو سرم

 .ببخشيد-

 .کشيد صورتش به دستی ریموش

 باشيد؟ آناهيد بانو با نباید مگر د؟هستي جااین چه برای-
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 :گفتم جوابش در کوبيدممی امسينه به که طورهمون و کردم مشت رو دستم

 تو با نخوام من اصال. بزنتت گرم زمين به خدا ای بشم؛ خالص ازشرت من ای نبينی؛ خير الهی ای اون؟-

 م؛کشنمی من بابا. کنهمی واق واق هی دنبالم؛ انداختيد رو عزرائيل اون ببينم؟ رو کی باید کنم ازدواج

 .م ر ی م ن این پيش من کنممی تاکيد دارم

 ...شما. کنيد صحبت درست-

. افتادم بغلش تو که کشيد و گرفت رو دستم ریموش که افتادممی داشتم دوباره رفتم؛ عقب قدم یک

 .اومد یکی صدای که بودم مونده زده بهت طور همين

 .سرورم-

 .ایستادم پام روی عقب؛ داد هولم ریموش

 .شد هم بدتر مرد دیدن با. بود عصبانی واقعا

 .کشيد خودش دنبال به و گرفت رو دستم یهو بعد کرد نگاهش تعجب با اول

 .باال کردم جمع رو دامنم نداشتم؛ ایچاره. داشتم نگه رو خودم زور به که بيفتم بود نزدیک بار چند

 .برو آروم دوی؟می چرا حاال, هی-

 .ترسممی ازش کردم احساس که بود بار اولين برای. نگفت هيچی که بود عصبی قدری ونا

 .اتاقامون به رسيدیم باالخره

 .شد کوبيده دیوار به پشت از که طوری کرد؛ باز عصبانيت با رو دراتاق

 .کردم نگاه بهش تعجب با

 .کردم نگاهش تعجب با و برگشتم زمين؛ رو افتادم که تو داد هولم

 کنی؟می رفتار هااحمق همانند اچر-

 .احمق گفتمی زیاد اون افتادم؛ راشا یاد اشجمله این شنيدن با

 .دارم دوستت هنوز من اما... کنیمی اذیتم کجایی؟ داداش
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 اون. دارم دوستش هنوز من... من اما نباشم خواهرش شاید نباشم؛ خانواده اون دختر واقعا شاید

 .دارم دوستش مهمه؛ برام داداشمه؛

 .نبود ریموش کارهای و هاحرف به حواسم اصال دیگه. بود گرفته امگریه

 بانو؟ کنيدمی چه-

 شوری. اومد می پایين و خوردمی ليز صورتم روی اشک یقطره. بستم رو هامچشم ندادم؛ جوابی

 .کردممی حس دهنم تو رو هاماشک

 .نکنيد گریه کشيدم؛ فریاد تانسر کردم اشتباه من. نکن گریه قسم، خورشيد به را تو-

 و بودم گرفته دهنم جلوی رو دستم کردم؛می گریه و کردممی نگاه بهش. کرد بلندم زمين روی از ریموش

 .ریختممی اشک

 گریه از دست ناخودآگاه که بودم کرده تعجب حرکتش از قدراین. زد زانو جلوم ریموش دفعه، یک

 .کشيدممی باال رو دماغم فقط و کشيدم

 نم بکنيد؛ که را کاری هر شما. بزنم فریاد شما سر بر نداشتم حق من بانو؛ ببخشيد مرا کنممی خواهش-

 وانعن به من. شود سياهی به تبدیل شما، درون سفيدی که کنم کاری ندارم حق خورشيد، بنده عنوان به

 از .شود کشانده کشورم دممر درون به تاریکی که کنم کاری ندارم حق کشورم، یآینده پادشاه و وليعهد

 .ببخشيد مرا خواستارم شما

 :گفتم و کشيدم باال رو دماغم

 .شو بلند نبود؛ تو تقصير هی،-

 .خورمنمی تکان جایم از من نبخشيد؛ مرا تا شما-

 من ميشه اما... اما. بزنی زانو خاطرم به شدی مجبور که ببخشيد. کردمنمی گریه تو خاطر به نداره؛ ربطی-

 بذاری؟ اتنه رو

 :گفت و آورد باال رو سرش کمی بود؛ نشسته زمين روی که حالتی همون تو ریموش

 ...هایتانگریه دليل پس-
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 .نيست مهم-

 .راحتيد طور هر-

 .کردم گریه سير دل یک و کشيدم دراز تخت روی بود؛ گرفته دلم. کرد ترک رو اتاق و شد بلند جاش از

*** 

 ایران تهران، 0۹9۱/6/0۱

 :راوی

 اطراف فضای دیدن با. کند عادت نور به هایشچشم تا زد پلک بار چند. کرد باز سختی به را هایششمچ

 به اتاق کل کرد؛ نگاه را اطراف دقت با. شد گشاد هایشچشم نيست؛ خودش اتاق در که این تشخيص و

 .بود تختی روی خودش، و بود سفيد رنگ

 که بود این آورد؛ می خاطر به آخر در که چيزی تنها اما بياورد؛ یاد به را چيزی تا کرد فکر سختی به

 معبد به اعظم، کاهن درمان برای بود داده دستور او به داشت؛ را پدر حکم برایش که سلطنتی پزشک

 .برود خورشيد

 بعد و کرد برخورد سرش به چيزی ناگهان که دوید دزد آن دنبال به. دزدید را وسایلش دزدی راه، اواسط

 .بود خورشيد تيرگی دیدمی که را زیچي تنها

 او به که ایخانواده از باید. بست را هایشچشم و کشيد آسودگی از نفسی هاچيز همين آوردن یاد به با

 .کند جبران را هاان لطف تا گفتمی پدرش به و کردمی تشکر بودند؛ کرده کمک

 .شد داخل زدنی در هيچ بدون جوانی مرد دفعه یک که کردمی فکر هاچيز این به

 .داده نجات را من که ستکسی حتما او کرد فکر خودش با آریا

 :فتگ پسر ان به گرمی به و آورد لبش روی به مهربانی لبخند بشيند، تخت روی کردمی سعی که حالی در

 زا همچنين و کند جبران را شما لطف خواهممی پدرم از. سپاسگزارم بسيار درمانمان برای شما لطف از-

 .کند حفظ هاپليدی از را شما که خواهممی خورشيد یزدان
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 پسر ان اما کند؛ می قدردانی حرفش از و زندمی او به گرمی لبخند هایشحرف با پسر ان کردمی فکر

 :زد فریاد و کرد اخم ناگهان

 رو تمزخرفا این کن جمع! خورشيد یزدان. برداشته تاب مخت افتادی ميگی؟ چيه هاپرت و چرت این-

 .نکرد راستت و چپ اگه ببين بگو بابا به رو آشغالت حرف این دیگه بار یک داری جرئت. ببينم

 .نشاند اشچهره به اخمی پسر اون گستاخی با

 اب یقين به گویيد؟می سخن گونه این ما با که هستيد که ایدکرده فکر. باشيد سخنانتان مواظب-

 .باشيد سخنانتان عواقب منتظر. کنيدمی خودتان آن از را پروردگارخورشيد خشم سخنانتان،

 این دراورد را او حرص که این برای فقط نازنين او، نظر از بود؛ شده کالفه نازنين صحبت طرز از رایان

 .گفتمی طوری

 دهنت توی زنممی جوری یک وگرنه ميری؛ اعصاب رو. کن تموم رو اتمسخره صحبت طرز این ببين-

 .بيرون زنهب گوشت و سر از خون

 .بود نکرده توهين پروابی چنين این او به کسی حاال تا بگوید؛ پسر این به چه بود مانده واقعا آریا

 .ماند نخواهم ساکت احترامیبی این مقابل در من-

 .شو خفه-

 دستيار آریا من هستم؟ که من دانيدمی گویيد؟می سخن چنين این من با که هستيد که شما اصال-

 ...بز طبيب

 رهبذا که این بدون. بود خيلی خودش بود؛ نکرده کاری که هم االن تا. بود شده تموم طاقتش دیگه رایان

 .زد بهش محکمی کشيده بشه؛ تموم هاشحرف آریا

 .گذاشت بود صورتش به پسر ان دست برخورد محل که همانجا اش،گونه روی را دستش زده بهت آریا

 .شد بلند تخت روی از سرعت به همين خاطر هب نداشت؛ را احترامی بی این طاقت

 .گرفت قرار ناشناس پسر آن رویروبه جدی طور به و کشيد هم توی را هایشاخم

 .کردمی نگاه او به خيالبی و پروا بی خيلی که کرد نگاه پسر آن به
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 .کوبيد پسر آن صورت تو محکم و کرد مشت را دستش

 مانده. کرد نگاه آریا به بهت با و گذاشت صورتش روی را ستشد افتاد؛ زمين روی رایان ضربه، شدت از

 زا دیگر هم شده؛ بيشتر هایشضربه شدت هم درختی، خانه ان از افتادن یک با نازنين چجوری واقعا بود

 .ترسدنمی او

 .ایستاد و کرد جمع را خودش زود خيلی رایان

 :گفت آریا به و زد پوزخندی

 .باش کارت عواقب منتطر-

 .رفت بيرون اتاق از آریا به توجهبی هم بعد

 .رفت بيرون نازنين اتاق از سریع رایان

 بود؟ زده رو اون جراتی چه به نازنين. بود عصبانی

 .بود کرده شجاع رو اون زیادی شدنش پرتاب این

 .نشوندمی سرجاش رو نازنين باید

 .کرده باز زبون االن ولی شد؛می الل اومدمی بابا اسم تا قبال

 .ميگه هم پرت و چرت کرده؛ باز زبون که این بر عالوه

 .بود رایان برای کشيدن نشون و خط درحال ور اون از هم آریا

 .بدهد را گستاخ جوان این جواب تا گفتمی پدرش به باید حتما و بود نابخشودنی رایان کار اون، نظر از

 .کنه کم خطاش ميزان از تونستنمی هم آریا به کمکش حتی که بود نابخشودنی قدر اون گناهش

 .رفت نازنين اتاق سمت به عصبانيتش، خوابوندن و هواش و حال کردن عوض از بعد رایان

 .دید رو آریا دکتر حال، درهمون

 .شد اتاق وارد دکتر با همراه وعليک، ازسالم بعد

 گرفت تصميم تاخ،گس یپسره آن همراه غریبه فرد دیدن با که بزنه حرفی خواست رایان دیدن با آریا

 .بمونه ساکت و بکنه ادب رعایت
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 .شد آریا نزدیک بود؛ پيرمردی که دکتر

 :گفت و سمتش کرد رو روییخوش با سرمش کردن چک از بعد

 چطوره؟ حالت خانم، دختر خب-

 :گفت و زد متقابلی لبخندی آریا

 همان اید؛کرده وصل ما دست به که چيزی این دارم؛ شما از سوالی من فقط. متشکرم. هستم خوب-

 است؟ سارم

 چيه؟ اسمت دونیمی تو. همونه آره... دخترم سرم نه، سارم اوه سارم؟-

 .است آریا من نام آری-

 :گفت آریا به خنده با بود؛ گرفته اشخنده هم و بود شده شوکه آریا صحبت طرز از که دکتر

 .پسره اسم که آریا خوبم، دختر-

 .است دختر نام بنابراین. ماست اسم خير-

 :گفت و رایان سمت کرد رو دکتر

 ماس تا دو یا آریاس اسمش واقعا بودید؛ کرده ثبت نازنين رو اسمش دادید ما به شما که اطالعاتی توی-

 داره؟ شناسنامه تو

 :گفت و کرد کج رو لباش دکتر حرف از رایان

 .هنازنين اسمش خریه؟ کدوم آریا آخه. ميگه پرت و چرت نکنيد؛ نگاه رو این! بعيده شما از دیگه دکتر،-

 :گفت و آریا سمت برگشت کرد؛ ریز رو هاشچشم مهمونی یقضيه آوردن یاد به با رایان

 بودی؟ بغلش توی تو که نيست پسره اون اسم آریا ببينم؛-

 گویی؟می سخن کسی چه مورد در پسر؟ کدام-

 .نکرده آدمت مزد گوشت تو که سيلی حتی. نيستی بشو آدم که این مثل تو نه،-

 .شماست حقير شخصيت و شان نشان که سيلی آن-

 .گرفت رو جلوش دکتر که رفت آریا سمت به. شد سرخ عصبانيت از رایان صورت
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 ندچ تا افتاده؛ بلندی از کوچيک سرمدی چرا؟ دیگه شما. کنيد کنترل رو خودتون لطفا سرمدی، جناب-

 .عادیه ماه

 رو من لج خوادمی این. دونمنمی رو شده چش االن کرد؛می صحبت درست حاال تا اون. نيست عادی نه -

 .براش دارم ولی بياره؛ در

 رداریبعکس برای بياریش باید البته. شده رفع اصلی مشکل و نيست نگرانی جای من نظر از حال، هر به-

 .بفهميم رو کردنش فکر و کردن صحبت طوری این دليل کامال تا

 .ميارمش فردا باشه،-

 .مونممی منتظرت وبهخ-

 .کرد سرش رو شال و تنش؛ رو هالباس بدبختی و زور به رایان دکتر، رفتن از بعد

 .فرارکنه رایان دست از کردمی سعی اشهمه هم آریا

 به بود؛ گرفته یاد که چيزهایی طبق بود؛ شده کالفه آریا هایزدن پا و دست از شدت به که هم رایان

 .شد بيهوش آریا که زنهمی ایضربه آریا گردن پشت

 چادر خيالبی بود؛ شده بيهوش که آریا به نگاه یک بعد و انداخت نگاه یک بود کنارش که چادری به

 .بردش بيرون بيمارستان از و کرد بغل رو آریا و ميشه

 .افتاد راه خونه سمت به و کرد ماشينش سوار

 سمت به رو آریا. کشيد ایآسوده نفس يست؛ن مادرش که این و خالی خونه دیدن با شد که خونه وارد

 .خوابوندش تخت روی و برد نازنين اتاق

 .کرد نگاه اطرافش به گنگی با و اومد بهوش کم کم آریا

 :گفت رفت؛می در سمت به که درحالی و شد بلند دید رو آریا باز هایچشم که رایان

 شمب مطمئن که این برای. نميای بيرون و ونیممی اتاقت تو صبح فردا تا. کنممی حاليت احمق، یدختره-

 .برممی خودم با هم کليد نميری؛ جایی

 .کرد قفل هم رو در و رفت بيرون اتاق از رایان
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 .نگرفت جوابی خواست؛ کمک و کوبيد در به چی هر آریا

 به که بود کرده راضيش شده؛ هرجوری رایان. بود برگشته پيش وقت خيلی رایان، مادر و بود شده شب

 .نره نازنين اتاق

 .بود پرسيده سوال ازش که قدراین بود؛ آورده در رو رایان پدر مامان، اما

 :گفت زد؛می ورق رو روزنامه که درحالی پدرش، دیدن با

 .بابا سالم-

 .بود غنيمت رایان برای هم همين داد؛ تکون رو سرش فقط هم سرمدی بابک

 .کرد نگاه مادرش به و داد چرخشی رو گردنش مادرش، حرف با

 .بخوریم شام بيار هم رو راشا و نازنين برو شو بلند رایان،-

 .باشه-

 .رفت راشا اتاق دم باال،

 .نشنيد جوابی اما زد؛ در باری چند

 .بود تاریک اتاق رفت؛ تو و کرد باز رو در

 .شنيد رو راشا صدای بالاخره که کرد روشن رو چراغ

 .کن خاموشش هعی،-

 .بود گوشش تو هم هندزفری و بود کشيده ازدر تخت روی راشا

 .شام بيا پاشو-

 :گفت تربلند بود؛ نشنيده رو بود زده برادرش که هاییحرف از هيچی که راشا

 چی؟-

 .شام بيا-
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 خاطراتی یادآور که آهنگ اون نداشت دوست. بود نشنيده چيزی آهنگ بلند صدای خاطر به هم باز راشا

 کنه؛می نگاش داره گنگی با راشا دید وقتی رایان. بده گوش رایان رفح به و کنه قطع رو بود براش

 :زد داد آورد؛ در گوشش تو از رو هندزفری و رفت طرفش

 .شام بيا پاشو-

 .نيستم که کر زنی؟می داد چرا دیوونه خب، خيلی-

 زدرا طور ونهم دوباره. افتاد راشا به نگاهش که بيرون بره خواست رفت؛ اتاق در سمت به و نگفت چيزی

 .بود رفته حس تو و بود بسته هم رو هاشچشم بود؛ گذاشته گوشش تو رو هندزفری و کشيده

 در گوشش از هاهندزفری که کشيدش جوری و برداشت تخت روی از و موبایل سمتش رفت عصبانيت با

 .کرد ایناله کشيدن شدت از راشا. اومد

 .گرفت درد گوشم روانی،-

 .کرد بلندش و گرفت محکم رو هاشدست. کرد پرت ميز یرو رو موبایلش رایان

 :گفت بود؛ شده خرد شدت به اعصابش رایان، بودن سمج همه این از که راشا

 .رایان گيری خيلی اه،-

 رو اطراف قدر هرچه. زد لبخندی دوتاشون دیدن با راشا و رایان مادر خانم، مریم که رفتن پایين تایی دو

 :گفت رایان به و کشيد هم توی رو هاشاخم. یدند رو نازنين کرد؛ نگاه

 کو؟ نازنين پس-

 :گفت و کرد هم سر دروغی سریع رایان

 .کنم بيدارش نيومد دلم بود؛ خواب-

 داداشش آخه. ميگه دروغ که فهميد زنه؛می زمين روی آروم رو راستش پای یپنجه رایان دید وقتی راشا

 :پرسيد آروم. دادمی انجام رو کار این گفت؛می دروغ وقت هر داشت؛ ویژگی یک

 بود؟ خواب واقعا-

 :گفت و زد پوزخندی و راشا سمت برگشت رایان
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 .نه که معلومه-

 ميگی؟ دروغ چرا پس-

 هب و زد مادرش به لبخندی کرد؛می نگاهش مشکوکانه که برگردوند مادرش سمت به رو روش دوباره رایان

 .زد لب آروم خيلی حال همون در. رفت ميز سمت

 .ميگم بهت بعدا-

 که مخصوص به. ميگن دروغ که فهميد هاشون، زدن حرف زیرکی زیر و پسرهاش حرکات دیدن با بابک

 رو اشروزنامه. بود بر از رو هاشبچه حرکات تمام بود؛ پدر خب. بود دیده رو رایان پای حرکت هم اون

 :گفت پسرهاش به رو جدی خيلی. گذاشت کنار و بست

 .نيست خواب وقت االن کنيد؛ بيدارش برید-

 .يدکشمی جيغ هم سر پشت و بلند. بود نازنين مال جيغ صدای. شد بلند جيغی صدای زد؛ رو حرف این تا

 .رفت نازنين اتاق سمت و شد بلند جاش از ترسيده خانم مریم

 .کنه باز رو در تونستنمی کرد؛می کاری هر

 .رفت داخل و کرد باز رو در قفل زد؛ کنار زور به رو مادرش رایان

 .موند باز دهنش دید؛ که چيزی از

 یک ؛گذشتمی که فيلم سکانس هر با و بود گذاشته فيلم یک بود؛ ایستاده کامپيوتر رویروبه نارنين

 .کشيدمی جيغ

 .بود گذاشته رو متحرک مردگان سریال. کنه لهش بزنه موقع اون داشت دوست یعنی

 .کشيدمی جيغ هم اون کردن؛می حمله و فتنرمی راه هااین که تيکه هر با

 :گفت خودش با رایان

 :تگف و کرد نگاه نازنين به مشکوکانه «آورده؟ کجا از رو هافيلم اینجور نازنين ببينم؛ وایستا اصال»

 نازنين؟ آوردی کجا از رو فيلم این-

 :گفت سریع ندازه؛ب رایان حرف آخر اسم به توجهی که این بدون بود؛ ترسيده فيلم از که آریا
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 .آیندمی طرفم به مردگان دیدم و دادم فشار را زن چشمک قسمت این تنها من بدانم؟ کجا از-

 نذاشته که این و صدا و سر همه این از اعصابش، که راشا. کشيد جيغ دوباره که بده رو جوابش اومد رایان

 :گفت بود؛ شده خرد بمونه، اتاقش توی بودن

 .هدیوون دیگه بسه اه،-

 .کرد خاموش رو کامپيوتر و کامپيوتر سمت رفت

 :گفت و نازنين سمت کرد رو راشا، حرکت از بعد رایان

 نمياد؟ یادت هم رو اون که شده جاجابه مخت اینقدر یعنی. کامپيوترته این باهوش،-

 :گفت شکه آریا

 چيست؟ دیگر گفتی که چيزی این چی؟... کام-

 .ادهد ارور مخت راستی راستی دیگه تو-

 الرور؟... ا-

 .ارور نه، الرور-

 .اومد خودش به مادرش، حرف با که کردمی نگاه نازنين به متعجب و گنگ

 شده؟ چش این مامان، رایان-

 .دونمنمی هم خودم-

 :گفت ریلکس خيلی ها،نگرانی این به توجهبی راشا

 اتاقم؟ تو برم ميشه حاال. شد ترخل بود؛ خل-

 :گفت و راشا سمت کرد رو بود؛ شده خرد اعصابش راشا، الیخيبی شدت از که رایان

 .بشه جلودارم تونهنمی هم بابا. زنمتمی بزنمت؛ بخوام دونیمی که شو ساکت تو-

 :گفت و نازنين سمت برگشت دوباره

 شناسی؟می رو من ببينم؛-

 .کرد اشاره مادرش به
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 چی؟ رو این-

 :گفت رایان، اول جمله از حرص با آریا

 .ندهست اِنهروآنا بانو به شبيه ایشان ایشان، ادب؛بی نهایتبی شخص یک شناسم؛می خوبی به را شما-

 دخترش کودکی دوران هایبازی و کرد فکر کمی بود؛ شوکه دخترش، زدن حرف ینحوه از که خان بابک

 نازنين حرف از هابازی اون آوردن یاد به با. زدمی حرف طوری همين بازی، موقع که آورد خاطر به رو

 :گفت و زد پوزخندی

. ندارم رو جدیدت بازی این یحوصله اصال من. کنی تموم رو هاتبازی مسخره این بهتره انهروآنا؟-

 خریه؟ کدوم دیگه اون انهروانا،

 :گفت خان، بابک حرف از تندخویی با آریا

 عقط گفتارتان بابت ار سرتان یقين به. است کشورمان پرنسس انهروانا باشيد؛ سخنانتان مواظب-

 .کنندمی

 .بره خياليشبی سمت به دوباره کرد سعی. شد متعجب بود؛ عصبانی که هم خان بابک حرفش، با

 کاریش یک هم این بخوابيد؛ برید هم تونهمه خورم؛نمی هم غذا بخوابم؛ ميرم من پوف،... تو... تو-

 .بشه تموم هاشبازی خل بهتره. برگرده سرکارش باید دیگه، روز سه تا. بکنيد

 خواستمی هم خانم مریم. برسه گوشيش با کارش به تا رفت خيالیبی با راشا خان، بابک رفتن از بعد

 .بردش خودش با خان بابک کاری اول همون که بمونه نازنين پيش

 .رفت اتاقش سمت به کرد؛می فکر نازنين رفتار به که طور همين رایان

 .داخل رفت و کرد باز رو در

 .شد مانع چيزی که ببنده رو در اومد

 :گفت و کرد اخم. بشه بسته در نميذاره نازنين دید کرد؛ که نگاه

 خوای؟می چی-

 :گفت و انداخت باال ایشونه رایان، حرف از آریا
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 .بخوابم شما پيش خواهممی-

 .شد گرد هاشچشم حرفش با رایان

 چی؟-

 .است واضح کامال کالممان-

 :غرید عصبانيت با رایان

 زنی؟می زر چی فهمیمی تو-

 ما خوابيدن از مانع دیدم؛ که وحشتناکی چيز آن از ترس اما خواهم؛می تنهایی که است درست-

 چيز، آن راستی به. کرد زندانی کوچک، جسم آن در را هامورداس بشود کردمنمی فکر گاه هيچ. شودمی

 چيست؟

 :گفت خواهرش هایحرف این از گيج رایان

 .شدی که نبودی دیوونه شکر، مرتبه صد رو خدا رداس؟مو-

 .گرفت خودش به تهاجمی حالت سریع دیوونه، یکلمه شنيدن با آریا

 .شویم داخل خواهيممی بروید؛ کنار حال. باشيد کالمتان مواظب-

 .اتاقت تو برو بيا کن جمع-

 تخت روی رفت و زد کنار رو اون رایان، حرف به توجهبی آریا که ميره نازنين کرد فکر حرفش با رایان

 :گفت شکه آریا، خيالبی حرکت این از رایان. خوابيد

 .اتاقت تو برو بيا خوابی؟می کجا هوی،-

 :گفت و کرد اشاره داشت؛ اضافی جای که خودش کنار به آریا

 .بخوابيد ما کنار در نيز شما-

 .اتاقت تو برو گمشو شو بلند نکن؛ اضافه زر زر-

 .خوابيد و کرد رایان مخالف رو روش آریا

 .شد گرد هاشچشم کارش، با رایان
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 گردوند؟می بر رو رایان از جرئتی چه به اون... اون

 .کرد بلندش و گرفت رو آریا دست و سمتش رفت

 .کردنمی بحث هم با داشتن ساعت نيم دقيقا

 .بدوش گفتمی آریا نره؛ گفتمی رایان

 .بخوابم کنارت خواممی گفتمی آریا برو؛ گفتمی رایان

 :گفت دلش توی و کرد سقف سمت به رو سرش رایان

 «شده؟ سر خيره قدر این چرا این خدایا،-»

 رو در و شد اتاق وارد دزدکی مادرش دید؛ رو مادرش رایان که بودند بحث و جر حال در طوریهمين

 .بست

 :گفت آروم مادرش، حالت از ناخودآگاه هم اون

 د؟اومدی جوری این چرا-

 :گفت آروم هم خانم مریم

 .بيام نازنين پيش ذاشتنمی بود بيدار که؛ شناسيدشمی. اومدم من هم بعد خوابيد؛ باباتون-

 .آها-

 .ميرم بشه؛ بيدار بابات که این از قبل هم صبح بمونم؛ نازنين پيش خواممی-

 :گفت آریا به رو. کرد بغل رو آریا و رفت حرفش از بعد خانم مریم

 .بگذرونيم دختری و مادر رو شب یک خوایممی الخرهبا خب،-

 .کرد شکه رو دوتاشون آریا حرف حرف، این از بعد اما

 او توانستممی تا داشتم مادری هم من کاش. کرد حس کامل را آن توانمی. است مادرانه کامال آغوشتان-

 .بانو است تحسين قابل شما احساسات. بگيرم آغوش در چنين این را

 همون در بست؛ رو هاشچشم و کشيد دراز تخت روی رایان، و خانم مریم به توجهبی حرفش، از بعد آریا

 :گفت حال
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 به( پروردگار) پنيِر. خوابيممی کمی ما است؛ پذیر امکان اگر. کندمی درد سرمان کمی خواهم؛می عذر-

 .همراهتان

 شروع گریه با کشيد؛ بيرون اتاق از و تگرف رو رایان دست و شد بلند تخت روی از زده بهت خانم مریم

 :کردن صحبت به کرد

 کتابی قدراین چرا چغندرم؟ برگ اینجا من پس نداره؟ مادر چی یعنی چشه؟ نازنين پسرم، رایان-

 ای. ندیدتونه خير بابای اون تقصير اشهمه دونممی من شده؟ دیوونه دخترم دیدی خدا کنه؟می صحبت

 .رو تنم ی پاره دخترم، هم ميده عذاب رو من هم که بشنوم هاشعمليات تو رو مرگش خبر من الهی

 پای به رو سرش و نشست زمين روی بود؛ گرفته رو رایان شلوار هاشدست با خانوم مریم که طور همين

 .داد تکيه پسرش

 !دخترم خدا،-

 .زد گریه زیر

 :گفت و نشست مادرش کنار رایان

 .ميشه خوب حالش یعنی خوبه؛ نازنين. نباش نگران مامان،-

 :گفت و گرفت قاب رو پسرش صورت هاشدست با خانم مریم

 نم جواب د درسته؟ دوستش؛ خونه نرفته عروسی، از بعد نازنين دیشب ها؟ نگفتی دروغ که تو رایان،-

 .دیگه بده رو

 ه؛قوی خيلی هاشونبچه به نسبت هامادر ششم حس گفتنمی هميشه شد؛ شکه مادرش حرف از رایان

 .بود کرده حس رو اون شخصه به االن

 يرگ پاش انگار. کردم پيدا بود؛ کرده درست اشواسه بابابزرگ که ای کلبه پایين رو نازنين من... من-

 .بود افتاده و جایی به بود کرده

 الا دونستن؛می همه یعنی بنده؛ نازنين به جونش مادرش دونستمی. نيست عار هميشه که گفتن دروغ

 .دونستمی باید هک اونی
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 بهش و اتاقش فرستادش کرد؛ آرومش رایان که این از بعد. کردن گریه به کرد شروع دوباره خانم مریم

 .باشه نازنين مواظب که داد قول

 .بود شده تردرخشان اشچهره و تابيدمی صورتش به ماه نور. انداخت نازنين به نگاه یک و شد اتاق وارد

 .شانس این به لعنت نبود؟ نبودن؛خواهرش هم خونی کهاین با اون اگه شدمی یچ بود؛ شده اشچهره محو

 .بود اون شبيه زیادی... شبيه زیادی نازنين. داشتن دوست این به لعنت

 ؛شدمی ور اون و ور این صبح تا. خوابيد پذیرایی تو رفت و برداشت رو بالشش و پتو خراب، اعصابی با

 .نداشت نتيجه ولی

 :گفتمی خودش با اشهمه

 .«افتادم بدبختی چه به جغله، توی خاطر به نازنين؛ کنه لعنتت خدا اه، -»

 .خوابيد بدبختی کلی با باالخره

*** 

 ودب گرفته نازنين سر از که اسکنی تی سی. بود دکتر هایحرف شوک تو هنوز اومد؛ بيرون بيمارستان از

 :گفت هم اون که داد نشون دکتر به رو

 و بگيرن فراموشی ایشون شده باعث شده، وارد سرشون به که ایضربه اما سالمن؛ شکر، رو خدا-

 . کردن سازی داستان به کرده شروع کنه؛ پر رو خاطراتش خالی جای که این واسه مغزشون

 .بگه پدرش و مادر به رو چی همه تا خونه رفتمی باید

*** 

 :نازنين

 طرز من به داره آناهيتا این و گذشته مسخره روز ونا از روز سه. گرفت درد فکم خدا، آه خدا، وای

 تم؛دونسنمی رو معنيش که کردمی استفاده سلمبه قلمبه کلمات از گاهی. ميده یاد رو کردنشون صحبت

 .ها بودیم افتاده گير یعنی بده؛ توضيح تونستنمی اون ولی بگو رو معنيش گفتممی
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 باش؛ هاتلباس مراقب بخور؛ طوری این. نداشتم آرامش هم خوردن موقع حتی که بود این اون از بدتر

 .بخور چلو بخور؛ کج بخور؛ آروم باشه؛ ميز روی نباید آرنجت خوردن موقع

 .نداره رو کارها این دیگه دست با هم اون خوردن، غدا موندم؛ من آخه

 بهش هم قشنگ تهالب. بسازه قاشق واسم و آهنگر پيش بره که سپردم آرال به آناهيتا این چشم از دور

 .هيچی از بهتر کاچی اما بود؛ بزرگتر معمول حد از ذره یک خب باشه؛ چطوری گفتم

 مهه شدم؛ که سالن وارد. بخورم شام تا رفتممی آناهيتا با داشتم و بودم کرده قایم لباسم زیر رو قاشق

 .شدن بلند همه رسيدم؛ ميز سر به که موقعی. بودن نشسته

 کی اه،. گرفتم خونخفه آناهيتا نگاه با اما نيست؛ زحمت به الزم بفرمایيد یيدبفرما بگم خواستممی

 نز یکی اون هم چپش و ملکه، راستش سمت بود؛ پادشاه. نشستيم ميز سر هم، با همه و کردم هم تعظيم

 روبروش دقيقا من. مانيشتوسو هم بعدش و بود دختر یک هم کنارش بودمش؛ ندیده حاال تا که پادشاه

 .ریموش هم کنارم و مبود

 .کنه شروع رو سخنرانيش تا بودن پادشاه منتظر همه خورد؛نمی چيزی هيچکس

 اشمهربانی و الفت پاس به و کرده ما احوال شامل را خویش لطف که سپاس را( خورشيد ایزد) ناخونته-

 . هستيد ما شپي اکنون همسرانم و فرزندانم شما و داریم را مردم مهربانی و حکومت این امروز ما

 .شد پادشاه نگاه درگير ذهنم من اما گفتن؛ سپاس هم با همه

 به کردن نگاه موقع دیدم؛ پادشاه هایچشم تو رو اولش همسر به نگاه موقع که عشقی و مهربونی اون

 خبره؟ چه جا این. ندیدم ملکه

 ميگه؟ همه به ملکه مورد در فقط چرا داره؛ دوست رو اولش همسر اگه

 !انوب بانو،-

 مشغول دیدم که کردم همه به نگاه یک کرد؛ اشاره غذا به. برگشتم سمتش به آناهيتا، زدن صدا با

 .اندخوردن
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 هب شروع کسی، به توجه بدون و آوردم در لباسم آستين تو از رو قاشق دفعه یک مجلسی و شيک خيلی

 .کردم خوردن

 .نمياد کسی صدای دیگه دیدم

 .افتاد رنگی مشکی هایچشم به نگاهم که آوردم باال رو سرم

 کی؟ اونم بودم؛ خيره مدت همه این کی به فهميدم تازه زدنش حرف با که بودم شده مجذوبش خيال،بی

 .مانيشتوسو

 کنيد؟می چه بانو-

 :گفتم و آوردم باال کم یک رو قاشق

 نيست؟ معلوم خورم؛می غذا-

 :گفت و کرد ایقروچه دندون حرفم از ریموش

 .بخور طعام ما مثل و بگذار کنار را آن است؛ لوممع کامال-

 :گفتم و آوردم بيرون واسش رو زبونم

 بخورم؟ غذا ترتميز هم و ترراحت هم تونممی وقتی بخورم جوری این باید چرا-

 .گویيممی ما که چون-

 :گفت آناهيتا که بزنم حرفی خواستم

 .بگویيد سخن درست! بانو-

 :گفتم و ریموش به کردم ور. کشيدم هم تو رو هاماخم

 .عمل ارزش نه دارد؛ کردن فکر ارزش نه یک هيچ که گویيدمی زیادی چيزهای شما-

 :غرید خشم با ریموش

 ...شما-

 .موند کاره نيمه مانيشتوسو صحبت با حرفش ادامه
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 نيِرپ تقدیممع ما نخورید؛ را طعام آهنی چيز آن با است بهتر که گویيممی بانو، باشيد؛ آرام کمی برادر،-

. شده کشيده زیادی هایرنج و زحمات هااین از یک هر کردن درست برای زیرا شود؛می خشمگين( خدا)

 گونه این اول از بدانيم تا کنيم؛ احساس هایماندست زیر را هاآن یتکه به تکه تا خوریممی دست با

 .شده هگون این طعام تا شده افزوده آن به تکه به تکه بسيار، کارهای و پخته آشپز کاشته؛ کشاورز نبوده؛

 .دهممی انجام گفتيد که را کاری حتما. گویيدمی سخن زیبا بسيار شما وای،-

 .داشت شما مانند تربيتی و اخالق و گفتمی سخن شما مانند هم دیگری کس کاش

 ناهيتاآ که ذاشتمگ ميز کنار رو قاشق. باشه نفهميده اگه خنگه خيلی خدایی کردم؛ اشاره ریموش به علنا

 .نميرم سمتش بابا باشه برداشتش؛ سریع

 .زد بهم لبخندی که کردم نگاه مانيشتوسو به

 .کردم نگاه بهش و امچونه زیر گذاشتم رو دستم و زدم لبخند بهش هم من ناخودآگاه

 مو ریختبی دیالق یک نه شجاع، مشکی، ابرو چشم مهربون، بلند، قد خودمه؛ آلایده کيس اون اون،

 .آبی چشم بلند

 .جنبهمی گوششون و سر زیاد هارنگی چشم گفتنمی قدیم از. نمياد خوشم هارنگی چشم از اصال اه،

 . عاليه رومه؛روبه که اینی هایچشم رنگ

 رو دستم شد؛ جمع صورتم درد از. کرد لگد رو پام محکم یکی ميز زیر از که کردممی نگاهش طوریهمين

 .اشتمبرد امچونه زیر از

 االب رو ابروهاش که سمتش برگشتم. کنه لگد رو پام تونهمی ریموش فقط دیدم کردم دقت که بيشتر

 .آوردم در شکلک اشواسه هم من انداخت؛

 .دادم ادامه رو مانيشتوسو به نگاهم شده، که هم اون لج از و برگشتم دوباره

 .دآور باال رو سرش چون کرد؛ احساس رو نگاهم سنگينی کنم فکر

 .کردن سرفه به کرد شروع و گلوش تو پرید غذا ام،خيره نگاه دیدن با اما
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 و سمتش بردم و ریختم رو بود دستم دم که چيزی اولين بود؛ اونجا که جامی داخل و شدم بلند زده هول

 .شد قطع هاش سرفه کم کم دادم؛ بهش زور به

. دمکشي سر رو بود دستم تو که ليوانی خيال،بی. کردممی سکته داشتم کشيدم؛ راحتی نفس آخيش،

 جوری چه اون بود؟ کوفتی چه دیگه این. رفت هم تو امچهره تلخيش از اما داد؛نمی که بدی بوی

 .دادمی خشک چوپ یمزه خوردش؟

 .خوردم رو اون دهنی من من، خدای. آوردم باال رو ليوان... اون خوردش؟

 .افتاد بقيه به نگاهم تازه

 تيد؟هس خوب سالم،-

 :گفت مانيشتوسو به رو من به توجهبی پادشاه

 است؟ خوب حالت-

 :گفت و کرد تعظيمی مانيشتوسو

 .پدر بله-

 :گفت و ریموش و من سمت برگشت پادشاه

 بار است بهتر ایم؟ندیده را کارهایتان یعنی گویيمنمی چيزی چون ایدکرده فکر. کنيد شرم تا دو شما -

 .رویممی اتاقمان به است؛ کافی. باشد آخرتان

 .شدند بلند ميز سر از همه و شد خارج سالن از پادشاه

 .برویم باید شوید؛ بلند بانو،: آناهيتا

 .نخوردم چيزی هنوز که من کجا؟-

 !بانو کنيد صحبت درست-

 .خيالبی تویيم؛ و من فقط-

 .ندارد خوردن حق کسی دیگر پادشاه رفتن از بعد بانو، پروردگارا، اوه-

 .گشنمه نم اما-
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 .برخيزید من بانوی-

 کارم، اب. گذاشتم لباسم زیر و برداشتم رو بود ميز روی که نونی تيکه شدم؛ بلند و کشيدم بلندی ایش

 .شد گرد آناهيتا هایچشم

 !من بانوی-

 .هيش-

 .دادم آناهيتا به رو نصفش و کردم نصفش رو نون. اومدیم بيرون هم با و گرفتم رو دستش

 !من بانوی-

 .بخور نخوردی؛ هيچی خودت افتادی؛ دنبالم صبح از-

 :گفت و کرد تعظيمی

 .من بانوی سپاسگزاریم-

 .بره فرستادم زور به هم رو آناهيتا و اتاقم تو رفتم نون خوردن از بعد

 .کرد تحملش نميشه ميره فرو معلميش نقش تو که موقعی اما مهربونيه؛ زن

*** 

 :راوی

 .کنه تکرار رو کلمات خواستمی ازش و بود نشسته آریا رویروبه راشا

 .قابلمه بگو ست؛قابلمه اسمش این ببين-

 .دابلمه-

 .قابلمه بگو قابلمه قابلمه، نه، نه-

 .دابلمه دیگر؛ گویيممی درست ما-

 :گفت خواهرش اشتباهات از کالفه راشا

 .گفتم درست من بگو... من نه، ما-

 .گفتم درست من-
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 .بگو طوری مينه نداره؛ کاری دیدی آفرین-

 .کشيد راشا با صحبت از دست ادببی پسرک آن فریاد صدای با آریا

 .ببرم رو نازنين باید من االن دیگه؛ کن بس راشا-

 :گفت رایان به رو آریا، متعدد اشتباهات از کالفه راشا

 .بنداز این به نگاه یک. ها زنهمی هاییحرف یک هم بابا. برد نميشه رو این بابا-

 .کرد نميشه کاریش-

 :گفت و آریا سمت کرد رو راشا

 .بپوشونيم رو هاتلباس بریم بيا شو بلند-

 .گرفت رو راشا ییقه سریع رایان

 بری؟ خوایمی این با کجا تو-

 .کنم کمکش ميرم تونه؛نمی که این خب-

 .هست مامان نکرده؛ الزم-

 :گفت و اومد خانم مریم سریع مامان؛ گفت تا

 شده؟ چی باز-

 :گفت بود؛ کرده پيدا کش که بحث همه این از کالفه یانرا

 .بریم باید بپوشون؛ رو این هایلباس بيا مامان-

 کجا؟-

 مامان؟ کجا خودت نظر به-

 ببرینش؟ خواینمی کجا نشده؛ خوب حالش هنوز که این کنه؛ لعنت رو باباتون خدا-

 :گفت بود؛ اومده خوشش بود؛ شده عوض که خواهرش روحيات و اخالق از جدیدا که راشا

 .داره پا یک مرغش شناسين؛می که رو بابا مامان-

 .رمب قربونت تو نه زندگی، این از داشتم شانس من نه تولد بدو از که بریم بيا. دخترم بریم بيا پوف-
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 .رفت بود؛ شده خودش مال که اتاقی اون به همراهش و زد خانم مریم مهربونی به لبخندی آریا

 کنار و کرد انتخاب رو نياز مورد چيزهای و مانتو کمد، توی هایلباس بين از و رفت اتاق اخلد خانم مریم

 شلب روی لرزونی لبخند. کنهمی نگاه رو اطرافش کنجکاوی با دید که دخترش سمت برگشت. گذاشت

 .بود نعمت یک هم خودش بود پيشش االن که همين ولی بود؛ سالم دخترش کاش ای. آورد

 اب خانم مریم. شد کشيده سمتش به آریا نگاه که گذاشت اششونه روی رو دستش و رفت دخترش سمت

 :گفت و کرد هالباس به ایاشاره هاشچشم

 .ببينم اینجا بيا بپوشی؛ رو هااین باید بشم، قربونت-

 پا به عزا دلش تو حرکت، هر با و کرد می عزیزش دخترک تن رو هالباس دونه به دونه خانوم، مریم

 .شدمی

 قدراین. موند خيره نداشت؛ خودش هایلباس به شباهتی کدوم هيچ که هاییلباس به تعجب با آریا

 .کردمی خفگی احساس گاهی که بود پوشيده هالباس

 سمتش به خانم مریم که رنگی تيره و بلند یپارچه با. بود شده پوشونده کامل طور به هم موهاش حتی

 .رفت عقب يدهترس کنه؛ سرش تا آوردمی

 :گفت بود؛ معلوم خوبی به صداش از که لرزشی با

 بانو؟ کنيدمی چه-

 هب ناگهان لبخند این و کنه حفظ لبش روی رو لبخندش کرد سعی دخترش ترسيده حرکت از خانم مریم

 .نشه تبدیل گریه

 .بپوشی چادر باید حتما جا اون بری خوایمی دختر، گل-

 چرا؟ چادر این دیگر ایم؛پوشيده را هااین که ما اما چادر؟-

 .باشی پوشيده کامال باید. بری چادر با حتما باید بری خوایمی که جاییاون دخترم-

 .شویممی خفه گرما این در داریم دیگر ما تر؟پوشيده این از-
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 ایدب حتما سالگی، نه به رسيد که دختر گفتنمی ما به بچگی از اما ها؛ بده چادر نميگم مادر؛ بگم چی-

 .نکنه نگاه بهت نامحرم مرد ميشه باعث. بپوشه چادر

 نامحرم؟-

 فقط. ببينن رو موهات نداره اشکال یعنی هستن؛ محرم بهت اینا و دایی عمو، برادر، پدر، ببين اوم،-

 .جلوشون بری ـختـ لـ که این نه و موهات

 :گفت و داد ابروهاش به چينی آریا

 .نيست پارچه آن به نيازی هستيم؛ پوشيده ما اکنون ؛کندمی فرقی چه فهميمنمی واقعا-

 .معلومه قشنگ هيکلت اما پوشيدی؛ مانتو تو خب-

 .ایمپوشيده کامال ما است؟ معلوم کجا-

 .نرسه آسيبی بهت و باشی دور نامحرم نگاه از تا طوریه؛ این هااین عقاید نميگم؛ که من عزیزم-

 واهدبخ که کسی. چادر این با یا باشد گویيد؛می شما که مانتویی این با انسان دارد فرقی چه. است یاوه-

 اپ و دست جلوی بيشتر چادر این ضمن، در و رساندمی گویيد؛می شما که چادری آن با هم برساند آسيب

 .گيردمی را

 .ميارم کم هاجدید نسل عقاید جلوی واقعا من-

 نپوشم؟ را آن توانممی پس-

 بپوشی؟ من خاطر به رو زامرو یک ميشه من، خوشگل-

 .پوشيممی را رنگ تيره یپارچه این ما شما، خاطر به تنها باشد آه،-

 و کردمی گير پاش زیر چادر داشت؛برمی که قدمی هر اما کرد؛ سرش رو چادر خانم، مریم کمک با آریا

 عجم دستش رو یکم رو چادر گفت بهش دخترش، حرکت دیدن با خانم مریم. بخوره تلو تلو شدمی باعث

 و ندت. دیدشون رایان که اومدن بيرون اتاق از. کنه حرکت ترراحت تونستمی آریا حاال بياره؛ باالتر و کنه

 :گفت عجله با

 ...ساعته یک کردیدمی چيکار مگه دیگه؛ باشيد زود-
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 :گفت و انداخت آریا به نگاهی بهد

 .بریم بدو خوبه،-

 .کرد خارج خونه از رو اون و گرفت هاشدست تو رو دستش بعد

 گاران بود؛ قشنگ و زیبا خونه این نظرش از. کردمی نگاه بود؛ اومده بيرون ازش که ایخونه به بهت با آریا

 قلمرو توی که داشت قرار رنگی سبز بلند چيزهای و هاگل دورشون تا دور. داشت قرار قصر داخل دقيقا

 .بودش انگشت بند یک اندازه فقط خودشون

 خواهرش از خبری دید وقتی. شد سوار و زد رو ماشين دزدگير رایان رسيدن؛ ماشين به که موقعی

 و ور این زده بهت که دید باالخره رو اون که چرخوند رو نگاهش و آورد بيرون پنجره از رو سرش نيست؛

 .کردمی نگاه رو ور اون

 زمان االن اما کنه؛ حس و ببينه ودشوج تمام با رو جااین اون که ذاشتمی حتما داشتن؛ اضافی وقت اگه

 .نبود مناسبی

 .دیگه شو سوار هی-

 .شده پيکر غول چيز یک سوار رایان دید که برگشت رایان، صدای شنيدن با آریا

 هستند؟ کجا هااسب پس شد؟ این سوار باید چگونه-

 .دبو شده دردسر یک واقعا فراموشيش این. کشيد ایکالفه پوف نازنين، حرف از رایان

 شد؟ سوارش باید چطوری... نه شد؟ این سوار باید چگونه-

 خواهرش ترس کرد سعی رایان. رفت عقب قدم چند ترس از آریا که شد پياده ماشين از دفعه یک رایان

 :گفت همين خاطر به ببره؛ بين از رو

 .یميگ تو که هستش اسبی همون مثل جورایی یک. نيست بد کنیمی فکر تو که هااونقدر این نترس؛-

 !هستيد قهاری جادوگران شما آری؟ است؟ جادو این بينيم؟نمی را اسب چرا ما پس-

 .نداره دم و سر خب اما کنه،می حرکت همون مثل است؛ پيشرفته اسب این چيه؟ پادو جادو... خدا-

 بنشينيم؟ آن باالی باید ما چگونه است؛ بلند بسيار که این شویم؟ این سوار باید چگونه ما-
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 .شيننمی توش شينن؛نمی این باالی دانشمند،-

 ،خواهرش وضع دیدن با رایان. بشه سوار باید چجوری که بود نفهميده هنوز. کرد نگاه رایان به گيج آریا

 .شد سوار خودش بعد کرد؛ سوار رو اون و کرد باز اشواسه رو در و شد پياده ماشين از

 .«کنندمی تکه تکه را اسب آن هاآن من، خدای: »کردمی فکر خودش با بهت با آریا

 :گفت و زد گيجش خواهر صورت به نيشخندی کرد؛می روشن رو ماشين که درحالی رایان

 .نکن فکر ذهنته، تو که مزخرفی چيزهای اون به-

 هم اسب از حتی داشت؛ باالیی سرعت که بود عجيب آریا برای این و آورد در حرکت به رو ماشين رایان

 .بود شده داده قرار درونش( طوفان الهه) وایو الهه قدرت که انگار. باالتر

 طراحی مسن شخص دو تصویر که کرد نگاه روشروبه به و اومد بيرون فکر از آریا ماشين، ایستادن با

 .بودند ایستاده رنگی سبز هایلباس با نفر دو ورودی، در کنار و بود شده

 .خارج هم ای دهع و شدندمی داخل در اون از هم ایعده

 کرده جلب خودش به رو توجهش که جاهمون به دقيقا رو اون رایان و شد پياده ماشين از رایان، کمک با

 .برد بود؛

 .بودند کرده تن به مشابهی رنگ سبز هایلباس بيشترشون. موند زده شگفت ورودش، با

 با که بشه وارد خواست ورود، اجازه دنشني با و زد در به تقه دو برد؛ مافوقش اتاق سمت به رو آریا رایان

 :گفت و برگشت آریا سمت به چيزی آوردن یاد به

 و بزن حرف داده، یاد بهت راشا که طور همون نزن؛ حرف زیاد ها؛ ندی موتی سوتی اونجا ميری ببين؛-

 .بگو رو جمالت همون

 .گفت ایباشه رایان حرف جواب در و داد تکون سری آریا

 :گفت بلند دوستش بهترین دیدن با رایان که شدن اتاق وارد دو هر

 .احمدی سروان به، به-

 :گفت و کرد تعجبی شنگه و شوخ که دوستش دیدن با حسام
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 کجا؟ جا این کجا؟ تو شده؟ خبر چه رایان، اوه-

 هدار که اونی بدونه داشت دوست. دیدنمی چيزی اما شنيد؛می رو صداها. بود ایستاده رایان به پشت آریا

 شخص اون به رو نگاهش سریع رایان رفتن کنار با همين خاطر به بود؛ آشنا صداش کيه؛ کنهمی حبتص

 ...افتاد زمين روی دستش توی چيزهای یهمه شخص، اون دیدن با اما کنه؛ شناسایيش حسابی تا رسوند

 :بياره زبون به رو کلمه یک تونست فقط بریده و تيکه تيکه

  اِوان-

*** 

 :نازنين

 .شدم بيدار وابخ از

 .بود امتشنه شدید

 .کردم نگاه بود؛ کنارم که جامی به

 .بود خالی توش اما بخورم؛ آب خواستممی و رفتم سمتش

 خوابيده ها نگهبان. اومدم بيرون اتاقم از. خوردممی تلو تلو رفتن، راه تو. زدممی گيج چرا دونمنمی

 .بودن

 .بود گرفته امخنده اختياربی

 .زدممی لبخند طوری همين و خوردمیم تلو تلو

 .کردمی روشن رو فضا ها،مشعل نور فقط و بود تاریک جا همه

 .بود کننده خيره زیبایيش بود؛ برده جااون دیروز رو من آناهيتا. افتادم بهشت هفت باغ یاد دفعه یک

 خودشون قول به تا دنایستامی شمال، هایجنگل تو که افرادی و بودم متنفر طبيعت از هميشه که منی

 .بودم شده جااون محو االن کردم؛می مسخره رو کنند استفاده تميزش هوای و زیبایی از

 .بودم گرفته یاد خوب رو راهش. کردم کج باغ سمت به رو راهم

 .رفتممی راه و خوردممی تلو تلو
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 .برد کنجی تو رو من و کشيد رو دستم کسی دفعه، یک که بودم باغ نزدیک

 .بشه ترواضح دیدم تا زدم پلک بار چند دیدم؛می تار رو چيز همه

 .خندیدم اِوان فرمانده دیدن با

 .اوان فرمانده اینجاست؟ کی ببين اوه،-

 کنی؟می چه وضع، این با اتاقت از بيرون اکنون تو-

 :گفتم و خندیدم بلند

 .عاليه حالم من وضع؟ کدوم-

 .نبود این ما قرار آمد؟ کجا از دیگر این وليعهد؟ با تو( واجازد) عيش چيست؟ دیگر کارهایت این آریا-

 :گفتم کشيدم؛می رو کلمات که درحالی

 .نازنينم من کيه؟ دیگه آریا... تو ميگی چی هانی-

 .خندیدم دوباره

 .کن تکرار نازنين،-

 .داد فشار محکم و گذاشت کتفم طرف دو رو هاشدست تا دو

 از زدیم؛ نشناختن به را خودمان وليعهد جلوی که این خاطر به ویی؟گمی که چيست دیگر هایاوه این-

 .کنینمی عيش ریموش با که بگو ما به قسم را تو آری؟ ناراحتی؟ ما دست

 .کنممی ازدواج دارم من آره،. کنممی ازدواج ریموش با دارم من-

 .خندیدم و دادم تکون بار چند رو سرم حرف، این گفتن با

 .داد تکونم و فتگر کتفم از محکم

 ما برای فقط تو آریا،. دهيمنمی را اجازه این تو به ما. کنی عيش ما جز دیگری کس با نداری حق تو-

 .ماند خواهی و مانیمی هستی؛ ما برای. هستی

 .کردمنمی درکش که بود هاشچشم تو برقی. شد آروم دفعه یک که کردممی نگاه بهش طوری همين

 .کردم آویزون ور هاملب و کج رو سرم
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 .افتاد کار به مخم تازه. اومدمی جلو داشت سرش کم کم

 .بيام بيرون هاشدست از تا کردممی تقال کنه؟می کارچی داره اون

 .بخورم تکون ذاشتنمی و بود گرفته رو من محکم اما

 ! نيست؟ شده خراب این تو کس هيچ چرا دونستمنمی بود؛ کشيده جيغ به کارم دیگه

 .اومد فرود اوان صورت روی محکمی مشت که بودم هادار و گير نای تو

 .زمين افتادم و کرد گير پام که کشيدم عقب رو خودم من و شد شل هاشدست

 .بود مانيشتوسو اما باشه؛ ریموش داشتم توقع. آوردم باال رو سرم

 :زد داد بلند دفعه یک

 هانگهبان... هانگهبان-

 :گفت هااون به رو ومانيشتوس که اومدند نفر دو

 .کنيد دستگير را او-

 :گفت اوان دیدن با هااون از یکی

 ...قربان اما-

 :زد داد بلند بود؛ شده عصبانی هاسرباز نافرمانی از که مانيشتوسو

 کنيد؟می سرپيچی من فرمان از-

 :گفتند و کردند تعظيمی سربازها

 .قربان خير-

 .بروید پس است؛ خوب-

 .کردنمی خودش نجات برای تقالیی هيچ هم اون بردند؛ ور اوان هانگهبان

 .کرد نگاه بهم و برگشت بره هامچشم جلوی از که این از قبل آخر، یلحظه

 .کردمی ریش رو دلم که بود نگاهش تو چيزی یک

 .گرفتم باال رو سرم و اومدم بيرون فکر از اومد؛ مقابلم که دستی با
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 بانو؟ هستيد خوب-

 :گفتم و مکرد کج رو سرم

 .امعالی-

 :گفت حين همين توی. شم بلند که کرد کمک بهم

 .بروید اتاقتان به تا کنم کمکتان بگذارید. است مشخص کامال-

 .باشه هوم،-

 .رفتم اتاقم سمت کمکش با

 .داد تکون تاسف از رو سرش بودن؛ خوابيده که هانگهبان دیدن با

 لداخ اتاقمون بين مشترک در از ریموش دفعه یک که منشست تخت روی کمکش با. برد اتاق داخل رو من

 .اومد

 :گفت و کرد اخمی مانيشتوسو دیدن با

 برادر؟ کنيدمی چه جا این شما-

 .کنممی تعریف برایت کامال را ماجرا دیگر وقتی بگذار. نيست خوب نازنين حال-

 .شدم زده ذوق نازنين اسم شنيدن با

 .وکشيدم گرفتم رو لپش و رفتم وسومانيشت سمت و شدم بلند تخت روی از

 :گفتم کردم؛می صحبت کشيده که درحالی

 .دونیمی هم رو من اسم حتی تو دارم؛ دوست قدر چه دونینمی پسر؛ بشم تو قربون-

 .رفتم فرو یکی آغوش تو و شدم کشيده عقب شد؛ کشيده پشت از لباسم که بغلش برم خواستممی

 :گفتم لحنم همون با. دمدی رو ریموش آوردم؛ باال رو سرم

 .کنم بغلش خواستممی کنی؟می کارچی هی،-

 :گفت شده قفل هایدندون همون با ریموش

 .کنيد تمامش است بهتر-
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 .خوشگله هم مهربونه؛ هم دونه؛می رو اسمم هم تازه بغلش؛ برم خواممی چه؟ تو به-

 :گفت شده گرد هایچشم با ریموش

 ت؟زیباس همان منظورتان خوشگل؟-

 .کردم پایين باال آره معنی به رو سرم

 .شه فدات مامانت آخی،. بود شده سرخ خورد؛ مانيشتوسو به نگاهم

 :گفت و کرد خم رو سرش مانيشتوسو

 .برویم ما دهيد؛ اجازه اگر برادر،-

 :گفت و داد تکون رو سرش ریموش

 .بروی توانیمی-

 .افتادم عبدالمالکی علی آهنگ یاد دفعه یک که بود در نزدیک و رفتمی داشت مانيشتوسو

 .بدی رو کردی عاشق که قلبی جواب باید وایسا؛-

 :گفت و کرد باز رو دهنش مانيشتوسو؛ به بعد کرد اشاره من به شکه ریموش

 است؟ شده چه را این راستی به برادر،-

 . کرد تر رو هاشلب زبونش، با و زد کجی نيمه لبخند مانيشتوسو

 .نوشيدند ـراب شــ آن از نازنين غذا، هنگام که دیددی کنم فکر برادر،-

 : گفتم و کردم ایاشاره خودم به برگشتم؛ ریموش سمت و کردم ایخنده حرفش با

 .بزنم چيزها این به لب بخوام بکنم غلط اصال من خوردم؟ ـروب مشـ کی من... من-

 :گفتم تخسی با بعد

 .نبود طوری این که این ولی ميده؛ بدی بوی خيلی ـروب مشـ-

 .شدم خيره بستش هایپلک به و کردم خم رو سرم. کشيد عميقی نفس و بست رو هاشچشم ریموش

 :گفت بود؛ بسته هاشچشم که طور همون
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 شدت به آن بد بوی کهاین خاطر به است؛ پادشاه مخصوص و سلطنتی ـراب شــ ـراب، شــ آن-

 را پرودگار شکر باید. نوشيدی را آن تو و برود بين از بو آن که کردند کاری کرد؛می خاطر آزرده را پادشاه

 .نگرفت نظر در برایت سزایی نوشيدن این برای و بود خوب حالش پدر که آوری جا به

 و کردم خم رو هامدست کف و اششونه رو گذاشتم رو هامدست دوتا آرنج و گفتم بهش دلم تو بابایی برو

 .شدم خيره اشقيافه به و امچونه زیر گذاشتم

 دست به رو خودش کنترل ثانيه، چند عرض در اما شد؛ هل دید که رو امخيره نگاه کرد؛ باز رو هاشچشم

 :گفت و آورد

 .نيست خوب حالت که راستی به-

 .مانيشتوسو سمت برگشت

 .خواهممی عذر تو از من برادر،-

 :گفت و زد لبخندی هم مانيشتوسو

 .وليعهد اجازه با. آشاميدند اشتباه که است شرابی جام خوردن خاطر به رفتارشان برادر؛ ندارد اشکالی-

 .وایسا بياری؛ دووم تونینمی من مثل هم تو نرو؛-

 .برگشت سمتم به ریموش رفت؛ بيرون اتاق از که مانيشتوسو

 گویيد؟می که چيست دیگر هایاوه این-

 :گفتم و کردم مظلوم رو صورتم

 .افتادم آهنگ این یاد ایدفعه یک خب-

 .بود نشده متوجه رو هامحرف از چيزی ریموش که بود مشخص

 .بپرم پایين باال داشتم دوست خواست؛می رقـــص دلم. بود شده گرمم شدید

 :گفتم و ریموش سمت کردم رو

 برقصيم؟ ميای-

 .فهممنمی چه؟ یعنی برقصيم-
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 ؟باشه. خونممی خودم هم رو آهنگش اصال. بپریم پایين باال یعنی-

 :گفتم التماس با. انداختم اششونه روی رو هامدست و سمتش رفتم زنه؛نمی حرفی دیدم

 .باشه بگو خدا رو تو باشه؟ باشه؟-

 .باشد پوف،-

 اومد؛ یادم که چيزی با. اصال که اون پهالن؟ حامد نه، نه نه... جهان اميد بخونم؟ چی حاال اوم، جون، آخ-

 .زدم بشکنی

 .فهميدم آها،-

 .کردمی نگاه من هایبازی چل و خل به و بود ایستاده فقط ریموش

 .کردم خوندن به شروع بلند بلند

 .کمرم تا رو رفتنم راه رو، بدنم ببين آخ من؛ مستم قدر چه وای،-

 .نيلوفر وای نيلوفر صحرا دختر ای

 من زا ترخوشگل گیب اگه ميارم در کاسه از هاتوچشم راحتم؛ من جلو نيا نيا عزیزکم؛ من به بده ـوسـ بـ

 .هست کسی

 .کنهمی نگاهم شده، گرد هایچشم با ریموش دیدم که رقصيدممی و خوندممی نصفه نصفه طوری همين

 ندیدی؟ خوشگل کنی؟می نگاه جوری این چرا چيه؟ ها؟-

 :گفت و گرفت دعا حالت رو هاشدست ریموش

 .نشویم دیوانه کنارش در تا کن ستدر را این حداقل نرسيدیم؛ عشقمان به که ما خداوندگارا،-

 .کن گریه بشين تو خونممی آهنگ یک بيا نرسيدی؟ عشقت به آخی-

 تو عشق خطِ ته کن؛ گریه. کن تمومش بسه رفته دیگه اون مونی؛نمی اون پيش تونی؛می تو کن گریه-

 تو پيش اگه بينممی رو تو خواب اگه ببخش رو من آها، نمياد؛ یادم اه، بود؟ چی اشادامه... رفته دیگه

 ...دیوونتم اگه شينممی

*** 
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 .داشتم تهوع حالت و کردمی درد سرم. کردم باز رو هامچشم بدبختی با

 .بخورم تکون تونستمنمی کردم؛می کاری هر

 ! بودم ریموش بغل تو من شد؛ گرد هامچشم دیدم که چيزی با

 .بيام ونبير هاشدست قفل از تا خوردممی تکون محکم من، خدای

 .شد بلند جاش از اَهی با

 .رفت اتاقش در سمت به بودم؛ خوابيده تخت روی زده بهت که من به توجهبی بعد و زد پلک بار چند

 .کردم کپ که سمتم برگشت اخم با همچين ایدفعه یک اما بره؛ تو که کرد باز رو در

 .داد خواهی را دیشبت کارهای تک تک تاوان-

 .رفت اتاقش تو بعد

 افتاد؟ اتفاقی دیشب مگه! دیشب

 من ،من خدای شد؟ چی بعدش... بعدش و بخورم آب بيدارشدم بعد خوابيدم، و اتاقم تو رفتم دیشب من

 .گرفتم آلزایمر سن این تو نمياد؟ یادم هيچی چرا

 .الرحيم الرحمن اهلل بسم

 :گفت دیدنم با اومد؛ داخل آناهيتا دیدم که بودم فکر تو طوری همين

 نيستيد؟ آماده چرا شما من، ویبان-

 .دارم تهوع حالت هم ور اون از. کنهمی درد بد سرم بشی؟ خيالبی رو امروز یک نميشه آنا-

 .نوشيدید دیشب که است شرابی خاطر به حتما-

 خوردم؟ ـروب مشـ من ـراب؟ شــ چی؟... وایسا... حتما اوهوم،-

 باید شما ندادیم؛ یاد شما به ما چيزها خيلی و است شتهگذ روز چهار اکنون من، بانوی... ـراب شــ بله-

 را وقت چنين این شودنمی اما خواهم؛می عذر من. غيره و غيره و غيره و بشناسيد خوبی به را هامراسم

 .شوید آماده ترسریع لطفا. داد هدر

 .بست حریر پارچه موهام، رو دوباره آرال و پوشيدم رو لباس بدبختی با
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 .افتادم راه آناهيتا دنبال و شدم رجخا اتاق از

 .دهيم نشان شما به را قصر جای جای امکان، حد تا خواهيممی امروز-

 .بود هنوز سردردم اما رفت؛ بين از امتهوع حالت کم کم

 .دیدم رو هاباغ دونه به دونه و پادشاه ملکه، اقامتگاه االن تا

 .دارن رو خودشون جای که هاباغ گهدی زیاده؛ خيلی اتاق اون با اتاق این بين مسافت

 .راهه قدر چه جا اون تا جا این از کننمی درک کامال رفتن؛ سعدآباد کاخ به که هاییاون

 .الغرشدم کيلویی چهار یک کنم فکر

 :گفت آناهيتا که رسيدیم جایی به

 .کنندمی تمرین جااین نيز هاشاهزاده حتی است؛ فرماندهان و سربازها تمرین محل جااین-

 .اومد یادم دیشب یصحنه از تيکه یک زد؛ افراد از یکی که پشتکی با

 یک خاطر به که رو منی بکنم؟ رو کار این تونستم جوری چه من کردم؟ غلطی چه من وای، نه، نه نه»

 دیوونه

 .«زنهمی آتيشم کارم این خاطر به انداخت؛ زندان گفتن

 است؟ افتاده اتفاقی من، بانوی-

 :گفتم بود؛ شده اشک پر هامچشم که حالی در. افتادم زمين ویر زانو دو

  بکنم؟ رو کار اون تونستم چجوری من. کنهمی تيکم تيکه ریموش. زدم گند آنا-

 :گفت بود؛ شده سفيد ترس از که حالی در من گفتن طرز با آناهيتا

 کردید؟ اشتباهی کار من؟ بانوی چرا-

 .نبودم خودم حال توی من خدا به-

 بانو؟... با... اب-

 .بزنمش خواستمنمی من خدا به-

 .کرد اخم آنا حرفم با
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 بزنيدش؟-

 مال و مشت حد در من هایحرکات رفته؛ اون که هاییجنگ و هيبت و جالل اون با یعنی ها؛ نزدمش من-

 .بود

 من؟ بانوی ایدکرده کار چه-

 :گفتم تند تند و بستم رو هامچشم

 ...وایسا...  به خورد اشتباهی لگدم یک صورتش تو لگد دوتا و شکمش تو مزد مشت چهارتا فقط خدا به-

 :گفتم و گرفتم خودم به متفکری حالت

 .زدم آروم یعنی ها؛ نزدم بد هم همچين کنممی فکر که االن-

 تهالب نشوید؛ ظاهر او جلوی امکان حد تا کنممی توصيه شما به شناسممی را وليعهد من که طور آن بانو-

 .باشد همين فقط کارهایتان اگر

 !اومدنمی یادم چيزی دیگه کارهام از. خاروندم رو سرم

 از یک هيچ شما و داریم پيش در را گوشوم مراسم ،(مهر) آبوم ماه در دیگر روز دوازده ما من، بانوی-

 .نيستيد بلد را مراسم آداب

 .شهریوریم که ما اما ميگی؛ رو آبان هان... آبوم-

 چه؟ یعنی شهریور و آبان بانو،-

 مراسميه؟ چه دیگه این. دیگه روز دوازده همون خيال،بی-

 .کردن قربانی مراسم-

 :گفتم بهت با

 انسان؟-

 هب مگر نداریم؛ را هاانسان کشتن حق ما. کنيممی ذبح را گوسفندان ما گوشوم مراسم در من، بانوی خير-

 را هاآن جان معلوم وقت به خود و آفریده را هاانسان خود( خدا) پنيِر. اندکرده که کارهایی تاوان

 .گيردمی
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 .ندارد ربطی دیگر ایبنده به ایبنده زندگی

 .منه خدای مثل دقيقا-

 .دانمنمی شما( خدا)پنير مورد در چيزی من-

 .دونمنمی شما خدای از هيچی هم من-

 وليعهد و شما ازدواج مراسم از قبل روز چند من بانوی ابتدا در. کنم معرفی شما برای را هاآن بگذارید-

 .گردید باز شوش شهر به باید

 چرا؟ جا اون شوش؟-

 و اینشوشيناک شوش( خدا) پنير خدایان مورد در... خب و است وليعهد اصلی اقامتگاه آنجا سرورم-

 .هستند پروردگاران قدرتمندترین دو این. است هوبان دیگری

 شوش؟ خدای گفتی چرا حاال-

 خدایی و نگهدارنده هوبان. است قدرتمندتر خدایان تمام از هوبان. دارد را خودش روردگارپ مکانی هر-

 .است مادر یالهه همسر او. تواناست

 کيه؟ اون مادر؟ الهه-

 .است خدایان یهمه یشایسته مادر پينيکيِر،-

 ؟باشم بلد رو شونهمه اسم باید من. سخته خيلی کمه، یکم... نه زیادی یکم اسماشون-

 .سرورم آری-

 .پنی بگم مثال بگم؟ خالصه رو اسمشون نميشه-

 .کرد اخم آنا حرفم با

 .است مرگ آن مجازات. نگيرید سخره به را خدایان گاه هيچ من بانوی-

 .ميگم کامل رو پکينير همون من حله حله مرگه؟-

 . من بانوی پينيکير-

 :گفت دوباره تاکيد با
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 .پينيکير-

 .شد متمو دیگه همين فقط خب-

 شما به را احتياج مورد تعداد فقط من اما دارند؛ وجود نيز دیگری خدایان و هاالهه من، بانوی خير-

 .گویممی

 .اومدم هند کنممی احساس-

 :گفت بود؛ شنيده که جدیدی ی کلمه از متعجب آنا

 کجاست؟ دیگر جاآن هند؟-

 گاو بيشترشون و دارند الهه هم هااون خب و دورتره کنممی زندگی من که جایی از که کشوریه -

 .پرستند

 دارد؟ امکان چطور این است؟ گاو پروردگارشان-

 رو شنيدم که چيزهایی فقط دونمنمی هند از زیادی چيز هم خودم! دونمنمی هم من دیگه رو اینش-

 .گفتم

 قانون ایزد نهونته. است خورشيد ایزد ناخونته. بودیم خدایان بحث در ما ها،این از جدای سرورم خب اُه،-

 .است

 .همن شبيه ناخونته و نهونته این قدر چه-

 .گویندمی هاافسانه خب اما هستند؛ برادر دو این که گویندمی هاافسانه سرورم، است درست-

 .آها-

 .هستند مردگان داور لَکَمَر و کَرَب و است بهبودی ایزد زیت-

 .لرزهمی آدم تن. کنندمی رو کار همون هم هااون خودمون، قيامت روز مثل. وحشتناک چه-

 .گرفت سر از رو هاشحرف دوباره و داد تکون رو سرش آنا

 .است خدایان کاخ نگهبان شایشوم-

 خوان؟می نگهبان هم خدایان مگه-
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 .دارند را خودشان کارهای نيز خدایان سرورم، آری-

 .نشود خدایان سرزمين وارد اهریمن که است این مراقب شایشوم

 گنجهمی فکرش تو اصال کی. داره وجود خدا قدر این. هایونانی داستان کتاب تو اومدم کنممی احساس-

 .باشه داشته خدا قدر این هستيم؛ توش ما که ایرانی این

 .کردمی نگاه من به گيج که کردم آناهيتا به نگاه یک

 :گفتم تند تند. کردم مرور ذهنم توی رو هامجمله

 .بدم توضيح رو همه این ندارم حوصله. کجاست یونان نپرس دیگه تو خدا رو تو-

 :گفتم و کردم خوشحالی روی از ایخنده زنه؛نمی حرفی دیگه آنا دیدم وقتی

 .دیگه شد تموم خب،-

 .بودند خدایان هااین من، بانوی-

 :گفتم ناله با

 مونده؟ هم ایدیگه چيز مگه-

 !هاالهه-

 .آوردم پایين ضرب با رو سرم

 زیادن؟ هااین قدراین چرا آخه!... نه-

 .حيوان و انسان ولد زاد و بارندگی الهه. است آناهيتا باران یالهه من؛ بانوی کنيد گوش خوب-

 .بودم شنيده من رو این-

 بودید؟ شنيده-

 االب قدمت با هاکشور تمام تو که هست ایالهه تنها آناهيتا گفتمی اون توی که بودم خونده کتاب یک-

 .داشته وجود هااینجا یهمه توی آناهيتا. مصر چه یونان، چه ایران، چه داشته؛ وجود

 ایران؟ و مصر یونان،-

 اش؟ادامه خب. گفتیمی داشتی خيال،بی-
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 یاد را جنگی ابزارهای ساخت و نبرد فنون ما به او. خشاتریا جنگ الهه و ميتراست ازدواج و مهر الهه-

. است ایندرا قهر و خشم الهه. کندمی دور را اهریمن و پزدمی را گوشت او. ستا آذر آتش، الهه. دهدمی

 .کندمی جدا هم از را زمين و آسمان خود نيروی با او

 هااین. گویممی شما به بيشتر هاآن مورد در بعدا. باشيد بلد را هااین شما بانو،. است مهراوه پاکی الهه

 .هستند خدایان تریناصلی

 .اومدم خودم به مانيشتوسو صدای با که کردممی فکر داشتم یطورهمين

 یک! شناسدنمی را خدایان دیگر اما شناسد؛می را اهلل خدایش( کرمان) شهداد اهل بانوی است عجيب-

 .بشناسد آداب رعایت برای نيز را دیگر خدایان و باشد رسوم و آداب به پایبند حداقل باید بانو

 اومد؟ کجا از این

 :گفت و کرد خم رو سرش کمی من جای به آنا

 .آورندمی خاطر به را کمی هایچيز تنها و اندداده دست از را خود حافظه بانو سرورم،-

 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش مانی

 که نيست بانو یک شان در راستی به. نياورید خاطر به تانحافظه مثل نيز را دیشب است بهتر بانو اوه،-

 .باشد نشسته گونه این مرد یک مقابل در

 .رفت و زد ایقهقه بعدش

 بوده؟ هم اون دیشب مگه... دیشب نمکن؟ یگلوله کننمی فکر داداشش و این چرا

 افتاده؟ اتفاقی چه دیشب

 کنه؟می اممسخره این که کردم کارچی دیشب من. بخنده کوفت

 .داداششه مثل هم این! نه اما آدمه؛ این کردممی فکر

 . گذاشتم جواببی رو آناهيتا هایحرف و رفتم اتاقم سمت به هیآ با

*** 

 :راوی
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 که کسی عشقش، رو، حسام آریا،. کردمی تشکر خداش از دلش تو و کردمی نگاه حسام یچهره به آریا

 .دونستمی بود؛ چيده اون کنار رو رویاهاش تمام

 دوبار خدا که انگار. کردنمی حس هااون رد تفاوتی گذاشت؛می هم کنار رو دو این کسی هر راستی به

 .باشه کشيده تصویر به تغييری هيچ بدون رو هااون ظرافت، تمام با و باشه کرده خلق رو ایچهره

 .نداشت وجود دیگه چيز هيچ و صدا اندام، چهره، بين تفاوتی هيچ

 .ردکنمی درک آورده؛ در جا این از سر چجور دونستنمی حتی که آریایی رو این

 .بود روشروبه شخص همين هم اون و داشت معشوق یک فقط اون... اون نظر از

 مرد تنها آغوش در رو خودش و دوید دونست؛می خودش خواهر رو اون اشتباه به که برادری به توجهبی

 .انداخت عشقش تنها زندگيش،

 که ایفرمانده بود؛ عام و اصخ زبانزد اسمش که ایفرمانده... اِوانش بود؛ عزیزش یفرمانده همون اون

 .افتادندمی وحشت به همه آمدمی اسمش وقتی حتی

 یکلمه تنها مهربونی که ایدیگه روی. شناختمی رو معشوق این یدیگه روی که بود کسی تنها اون اما

 .بود اون توصيف واسه مناسب

 .بود مافوقش حسام، آغوش تو ناال اون. بود شوکه شدت به خواهرش رفتار از و بود ایستاده کنار رایان

 هایاندام تمام انگار. بده انجام کاری تونستنمی اما ميره؛ اون گردن سمت به خواهرش هایلب که دیدمی

 .کنه نگاه تونستمی فقط و بودن افتاده کار از عصبيش

 .آورد بيرون حسام آغوش از رو خواهرش و رفت سمتشون به سریع شد؛ وارد بهش که تلنگری با

 هک زندگيش داستان تو خواهرکش که گنجيدنمی ذهنش تو اصال. این جز داشت؛ رو بازی دیوونه هر توقع

 .بدونه رویاهاش یشاهزاده رو مرد این کرده؛ وصف خودش بار این

 :گفت بود؛ عصبانی کرده، جدا معشوقش از رو اون کهاین و رایان خيره نگاه از که آریا

 کنيد؟می چه-

 .زدنش حرف اوه،... گزید را لبش و ردک اخم رایان
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 .کرد بيان رو اومد ذهنش به که چيزی اولين بکنه؛ عوض رو اومده وجود به جو کهاین برای رایان

 ...جاست این داداشت دختر-

 .کرد مکث یکم

 دیگه؟ یکی بغل ميری بعد...-

 ونا نيست؛ هرکسی اون بود مطمئن. کردمی نگاه بهش شده گرد هاییچشم با که کرد اوان به نگاهی آریا

 .بود اوانش

 .آورد زبون به هم رو همين

 .است اوان او نيست؛ کسی هر او اما-

 :گفت و گذاشت جلو قدمی بود؛ شده شوکه و گيج هوا به سر دختر این جدید رفتارهای از که حسام

 .نميشم هاتحرف متوجه اوان؟-

 ...باباش وگرنه کرد؛می جمع جوری یک رو گند این باید. داد چرخشی رو هاشچشم رایان

 .داده دست از رو اشحافظه از بخشی نازنين که گفتم داداش، هی هی-

 .داد رو رایان جواب کردمی نگاه آریا به که حالی در حسام

 .اوان گفت من به اون ولی-

 .حسام گفت اتفاقا نه-

 !من؟ بغل تو اومد دفعه یک چرا پس-

 غييرت نه خواست؛می باالیی دقت فهميدنش، برای که چيزی. کرده تغيير دختر این توی چيزی بود مطمئن

 .ظاهری و جسمی نظر از بلکه روحی،

 بود شده روش،روبه دخترِ این. دونستنمی هم خودش و بود کرده تغيير دختر این ظاهر توی چيزی یک

 .زندگيش مجهول اولين

 همين خاطر به. شدمی مطرح ایدیگه سوال داد،می که جوابی هر. بود آورده کم واقعا دفعه این رایان

 .بسپره تا دو خودشون به رو هاجواب و سوال گرفت تصميم
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 چه؟ من به اصال. بپرس ازخودش رو سواالت هم تو. بيرون ميرم من-

 مواظب که این معنی به. انداخت باال ابرویی براش و برگشت آریا سمت به قبلش اما رفت؛ در سمت به

 .رفت بيرون هم بعد. شبا زدنت حرف

 .نشست رویشروبه حسام، به توجهبی آریا

 کرد؛می ثبت ذهنش توی رو حرکاتش ریز به ریز که حالی در و کرد نگاه بهش مشکوکانه هم حسام

 .نشست روشروبه

 تهالب. باشی داشته مشکلی سوال تا چند با نکنم فکر. دادی دست از رو اتحافظه گفت رایان خب، خب-

 چيه؟ اسمت. بلده بپرسی هم ساله سه یبچه از رو هااین

 اسمم؟-

 .مداونمی نظر به بدی سوالی دستش زیر یسابقه به توجه با ولی بود؛ ایمسخره سوال این حسام، نظر از

 :کرد تکرار رو جمله اون خوشحالی با. افتاد راشا حرف یاد اسم، کلمه آوردن با آریا

 .سرمدی نازنين... نازنينه اسمم-

 وجهت با ولی بود؛ کرده رو کار این هم راشا و بده یاد آریا به رو چيزهایی تا بود سپرده راشا به قبل از رایان

 حفظ رو هااون فقط که خواست ازش التماس کلی با فهمه؛نمی هيچی خواهرش بود فهميده که این به

 .بکنه

 ات؟درجه-

 .ستوان-

 بابات؟-

 .سپهبد-

 چيه؟ من اسم-

 راشا رو این چی؟ یعنی اسم اصال. بده بهش باید جوابی چه که بود مونده معشوقش، حرف از شوکه آریا

 .بود نگفته بهش
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 شما؟ اسم-

 .کرد تکرار رو حرفش تاکيد با دوباره حسام

 چيه؟ من اسم آره،-

 شاوان اسم احتم. آورد یاد به رو بود نبرده کار به االن تا و بود گرفته یاد راشا از که رو ایکلمه تنها آریا

 .بود این

 .است دابلمه شما اسم-

 :گفت تمسخر با. کرد خندیدن به شروع حسام

 دابلم؟-

 . داد تکون نه معنی به رو هاشدست سریع آریا

 !دابلمه! نه دابلمه نه، نه-

 .دابلمه همون خب،-

 .دابلمه نه-

 .دیگه دابلمه گفتم هم من د-

 .دابلمه دابلمه، دابلمه،... نه دابلمه-

 :گفت و آورد در شکلکی جدید یکلمه این از هم امحس

 .دابلمه دابلمه، دابلمه،-

 شاسم واقعا که کرد شک خودش به حسام لحظه یک که کرد حسام به نگاهی و کشيد ایکالفه نفس آریا

 کریف چه اون اون،... نيست قابلمه که منظورش... دابلمه کرد فکر خودش با. کشيد نفسی. نه یا هست این

 :گفت کالفه کرده؟ وردشدرم

 .اومد خوشم نه دابلمه؟ چيه؟ اسمم گفتی اُه،-

 .شدی شوخ شدی؛ نترس شدی؛ شجاع دادی دست از رو اتحافظه

 .زد هيجان با لبخندی آریا
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 .متشکریم-

 :گفت فریاد با حسام دفعه یک

 سرمدی؟ دارم شوخی تو با من مگه-

 .کرد جمع مبل یگوشه رو ودشخ و شد گشاد هاشچشم ترس از حسام فریاد با آریا

 شده؟ چت تو. احمدی حسام حسامه، من اسم. ميگی تو که زهرماری و کوفت هر نه اوانه؛ نه من اسم-

 توی تو،. برگردی دوباره وضعت این با دادم اجازه بابات خاطر به فقط هوا، بنداز رو کالهت برو سرمدی

 فهميدی؟. نيست یادت هم چيزی که االن به وای زنی؛می گند چيز همه به عادی حالت

 :گفت و داد تکون طرفين به رو سرش آریا

 .فهميدم-

 ور هاتلباس و برگردی اتاقت به که بهتره. کنممی پوشی چشم کارهات ازاین مافوقت عنوان به خوبه،-

 .کنيم رسيدگی بهش دوتایی باید که دستمه پرونده یه. باشی آماده و بپوشی

 .اومد بيرون اتاق از بود؛ کرده حبس سينه توی رو نفسش که حالی در حسام حرف با سریع و تند آریا

 که ندارد امکان. نيست خشن قدرها اون او، اوان. نيست اوان اون: »کردمی فکر خودش با حال همون در

 .«باشد اوان مستبد فرد این

 .رفت سمتش به ریعس بود؛ برده فرو چيزی توی رو سرش و بود نشسته صندلی روی که رایان دیدن با

 صندلی روی از و گذاشت جيبش توی رو گوشيش اومد؛ بيرون اتاق از سریع که خواهرش دیدن با رایان

 .شد بلند

 شده؟ چيزی-

 .رفت جلو آروم آروم و گفت نامطمئن رو کلمات این رایان

 .دادنمی رو اون به کردن فکر اجازه خواهرش، هم در و گيج قيافه

 .کرد تکرار دوباره رو حسام یجمله کنه درک رو رایان حضور که این بدون و زد اینهناباورا پوزخند آریا

 ".مکني حل رو اون دوتایی باید و دستمه رو ایپرونده. بپوشی رو هاتلباس و برگردی اتاقت به بهتره"-
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 .دکر مرور خودش واسه دیگه بار یک رو هاجمله بود؛ شنيده که هاییحرف از عصبی و گيج رایان

 ...نيست یادت هيچی دونی؛نمی هيچی تو نميشه؛ که طوری این کاری؟ اول همين زود؟ قدراین-

 جوریچه خواهرکش. برد فرو موهاش داخل رو بود کرده عرق اضطراب شدت از که هاییدست رایان

 از چرا پس! جوریهچه خواهرش وضع که دونستمی هم حسام خود اصال بده؟ انجام رو کاری خواستمی

 بره؟ باهاش که خواستمی اون

 .همينه هم درستش آره،. دیممی انجام رو گفت حسام که کاری همون باشه، باشه،-

 یجذبه که پليسی لباس. داد بهش رو رنگش سبز لباس و برد اتاقش سمت به خودش با رو آریا رایان،

 . داشت خاصی

 .داره خاصی نمای و رنگ هیپادشا لباس مثل که گفتمی رو جمله این خودش با هم آریا

 سر برابرش در ناخودآگاه آدم، که پادشاهی لباس مثل. کردمی خيره رو آدمی هر چشم که خاصی یجذبه

 رپ باره یک به خوشحاليش تمام کرد؛ آریا سر رو چادر دوباره رایان که این از بعد اما آورد؛می فرود تعظيم

 .کشيد

 کسایی راه، طول در. بود ترسخت هم هابيماری ترینالعالج درمان زا حتی چادر این کردن سر آریا نظر از

 .کرد می تحسين رو هااون آریا و بودند کرده سر چادر که بود دیده رو

 .شد قطع بست؛ کمرآریا به رایان که رنگی مشکی شی دیدن با ناگهان فکرش یادامه

 چيست؟ دیگر این-

 درست کامال رو لباسش. کرد نگاه آریا به قشنگ و کرد ریز رو هاشچشم. رفت عقب قدم چند رایان

 .کردنمی کار جااین که هاییزن تمامی مثل دقيقا. بود پوشونده

 ستد این به ابدا و اصال افتاد اتفاقی هر. تفنگ ميگن این به ميدم؛ توضيح تواسه ساده خيلی ببين؛-

 .نزن

 چيست؟ این مگر-

 .ترهخطرناک هم ميگی تو که اهریمنی از حتی. خطرناک العاده فوق چيز یک-
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 اید؟کرده وصل من به را این چرا پس من، خدای-

 !تو از محافظت برای-

 نيست؟ خطرناک مگر-

 .کنهمی محافظت تو از هم خطرناکه؛ هم. خطرناکه چرا-

 آتش؟ مانند-

 آتيش؟-

 .سوزاندمی را هاخانه هم و کندمی دور را اهریمن هم آتش آری-

 .نزن دست بهش خدا رو تو فقط. ميگی تو که چيزیه همون. درسته همونه آره-

 .باشد-

 .خوبه-

 :گفت چيزی آوردن یاد به با سریع آریا

 چيست؟ اسم... اما-

 اسم؟-

 .دانستيمنمی ما اما پرسيد؛ اسم ما از خشمگين مرد آن... نه... اوان آری-

 چيه؟ نام دونیمی ببين من، خدای اوه-

 .است انسان یپيشينه آری-

 .نامه همون اسم خوب، دختر آفرین-

 .است احمدی حسام همان اوان دیگر نام پس-

 تونمنمی من ميری که جایی این ببين. ميگی تو که همونيه حتما ولی چيه؛ اوان دونمنمی. کنم فکر آره-

 .بده انجام گفت؛ کاری هر. نده جواب تو گفت؛ چيزی حسام. بيام باهات

 و کشيد هم در رو ابروهاش بود؛ داده انجام خواهرش ورودشون ابتدا در که کاری نآورد یاد به با رایان

 .کرد اخم
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 .خندمنمی روت به اتاق توی مثل باش مطمئن بکنی رو کار این اگه. بغلش نپر هم دیگه-

 .داد تکون رو سرش فقط بود؛ نفهميده چيزی که این با آریا

 ماشين سوار داشت؛ را اوان یچهره اما بود؛ حسام نامش که شخصی با همراه رایان، کمک بدون بار این

 .شد

 .بشه سوارش چطوری که بود گرفته یاد خوبی به بود؛ کرده سوارش رایان که باری یک همون

 .نبود کنارش در رایان باردیگه این

 .بودمی داد؛می انجام که کارهایی مواظب باید پس

 .شدن پياده ازش دو هر ماشين، توقف با

 و گرفتنمی عکس هم، سر پشت و بودن ایستاده رنگی سفيد ویالیی یخونه رویروبه زیادی یعده

 .کردنمی فيلمبرداری

 .خواستمی جربزه داشت؛ دوربين جاش به جا که منطقه این توی هم اون قتل،

 .دادنمی زیادی جوایز بهش باید بکشه؛ رو زن این تا بود کرده جرئت باالخره یکی

 .باد بر دهدمی سبز سر سرخ، زبان نگفت قدیم از

 .بکنه استفاده ازش جوریچه نبود بلد ولی داشت؛ زیادی اطالعات زن این

 .سپرد کاردان به باید رو کار

 .دونستمی افتاده پا پيش خودکشی یک رو اون و بده تشخيص قتل رو اون تونستنمی پليس مطمئنا

 .خوبه پليس برای هم فکر همين

 .همين پليسن؛ هااون

 .ببرن پيش از رو کاری تونننمی هم باز چيه؛ قضيه بفهمن اگه حتی. ندارن چنانی آن قدرت و مقام

 رشآخ به که موقعی و بود گذاشته پرونده این پای رو زندگيش تمام که بود مردی افکار ها،حرف این تمام

 راحت، خيلی هم بعد زدن؛ گيریرشوه تهمت بهش و کردن حذف پرونده اون از رو اون بود؛ رسيده

 .کردن بيرونش
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 .کنهمی عوض پول هم رو قانون جا این ولی کرد؛ پيروی قانون از باید که نيست جالب

 .کنن عوض بار یک سال پونزده باید رو کشور هر قانون گفت؛ راست شخص اون که واقعا

 انونق با رو قانون طوریچ که گيرنمی یاد مردم بگذره؛ زمان بيشتر که هرچی و کنهمی فرق نسل با نسل

 .بزنن دور

 .چسبوننمی پشتش صيغه یک رو تجاوز زنن؛می جا عمد غير رو قتل

 خودش ببره؛ پيش از رو کاری تونهنمی قانون که حاال. کرد تصور ميشه که چيزیه اون از ترظالم زندگی

 .بشه کار به دست باید

 .برد خيابون انتهای متس به رو آرومش هایقدم و کشيد ترجلو رو لباسش کاله

 .کرد نگاه خونه رویروبه افراد تجمع به حسام

 .بيا من دنبال-

 خونه پایين یطبقه به و شدن خونه وارد دو هر مردم، کردن متفرق از بعد و افتاد راه حسام دنبال آریا

 .رفتن

 به رو پاش و برداشت سرش از رو رنگش سبز کاله و رفت سمتش به سریع مافوقش، دیدن با جوان پسرک

 .کوبوند دیگش پای کنار زمين،

 :گفت حسام

 .شده چی کن تعریف آزاد،-

 ده؛بو هم استخر توی مقتول چون بوده؛ خفگی مرگ علت خب، و نيست مشخص انگشت اثر فعال قربان،-

 .زیاده باشه؛ افتاده استخر توی و باشه خورده ليز پاش که این امکان

 طبيعی؟ مرگ یک یعنی-

 .نقربا بله-

 دادن؟ اطالع قتل و زدن زنگ چرا پس-

 .ندارم اطالعی ببخشيد، قربان؟ قتل-
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 :گفت کشيد؛می هم روی به رو هاش دندان که حالی در حسام

 .بگرد قشنگ و برگرد-

 .قربان بله-

 .افتاد راه دنبالش به هم آریا و کرد حرکت حسام

 :گفتمی خودش با و آوردمی نزبو به رو پروردگارش نام خونه، قسمت به قسمت دیدن با آریا

 در پروردگارا،. هستند ماهری جادوگران هااین. دارند بزرگ ایرودخانه هایشانخانه داخل هااین-

 سرزمين این که داشتيم باور ابتدا از ما. است انگيز شگفت این. کنندمی حرکت هاماهی خانه، دیوارهای

 .است جادو

 از تونستنمی عنوان هيچ به و بود شده آریا ذهن محور حول دقيقه دچن توی که بود افکاری تمام هااین

 .کنه پيدا خالصی دستشون

 .ایستاد حرکت از بودند؛ کشيده روش رنگی سفيد پارچه و بود خوابيده که شخصی دیدن با

 .زد کنار سينه تا را پارچه. نشست کنارش و رفت جلوتر آریا به توجهبی حسام

 .شد نمایان زن یچهره

 .کرد بيان رو زن یپرونده توی که چيزهایی و کرد نگاه زن یقيافه به دقت با حسام

 برن؛ حموم ندارن پول عده یک باشه؛ ميگه قاسمی که طور اون اگه. خفگی مرگ علت. بهپرور یاسمين-

 رو خودشون عمر هاشون،کردن خرج این با و کنن خرج جوری دونننمی که دارن پول قدر اون عده یک

 .گيرنمی هم

 به رو کلمه این بود شده مجبور خودش بارها که ناخوشایند، ایکلمه مرگ. شد خيره زن یچهره به آریا

 .کردمی ایجاد درونش رو شدیدی اندوه و غم کلمه، این. بياره زبون

 .شد خيره زن قيافه به دقت با

 .نيست خفگی که این... این

 :کرد باز لب آریا که دونهبرگر زن روی دوباره را پارچه خواست حسام
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 .نمرده هنوز یا نمرده؛ اون. کنيد صبر-

 :گفت نوشت؛می رو چيزهایی داشت که کسی

 رو عالئمی هم هاشچشم مردمک حتی مرده؛ طرف. گرفتيم نظر در رو عالئم یهمه ما ميگی؟ چی-

 .کنهنمی حرکت حتی. نميده نشون

 .ارندد افتادگی پلک دو هر کنيد؛ نگاه هایشپلک به-

 .کرد باز رو دهنش شنيد؛می که هایینه نه به توجهبی نشست؛ کنارش و رفت زن سمت به آریا

 .دهان خشکی طور همين و-

 نمرده؟ طرف کنهمی ثابت این-

 .گرفت را شخص ضربان شخص، صحبت به توجهبی

 را ضربانی حتی و کردمی یخ بدن بود؛ مردن مانند کامال عالئم مواقع، بيشتر در. خواستمی باالیی دقت

 .نبود یخ بدن که بود این ترعجيب اما کرد؛ احساس شدنمی نيز

 .نبود هم یخ اما نبود؛ داغ گذاشت؛ زن پيشونی روی رو دستش

 کیی مانند کامال این. بود دیده را هاعالئم این پاها، و دستان در شدید ضعف. افتاد که کرد بلند رو دستش

 از

 .بود شده ایجاد برایش غذایی يتمسموی که بود بيمارانش

 :گفت حسام

 مياری؟ در سر چيزها این از اصال تو تو؟ ميگی چی-

 .ندارم را الزم ادوات من. ببرید پزشکی پيش را او حتما باید-

 .مرده اون-

 .شویدمی او مرگ دليل شما باشد؛ نمرده هم اگر-

 .نداره ضربان اون-

 .است ضعيف بسيار و دارد-
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 بفهمند؟ رو قلب ضربان یک تونننمی وسایل و ابزار همه این با آدم همه این گیمي داری یعنی-

 .باشيد سریع قدری کنممی خواهش. بروند پزشکی پيش باید حتما خير،-

 ...اون که بگيد و کنيد منتقل بيمارستان به سریع رو اون. باشه... تو دست از-

 .غذایی مسموميت-

 چی؟-

 .ایمدیده بار یک را هااین ما. ستا غذایی مسموميت عالئم این-

 .تو با دونممی من نباشه؛ عالئم این اگه-

 :گفت بلند بعد

 .قاسمی-

 .قربان بله-

 .فرستادی بيمارستان به رو زن این که این از بعد البته بفرست؛ امواسه رو پرونده جزئيات-

 .قربان بله-

. نه یا هست انگشتی اثر ببينيد. مرده مقتول یاد،ز احتمال به. بردارید هم رو انگشت اثر دیگه، چيز یک -

 :گفت و کرد آریا به عصبانی نگاهی

 .باشيش برده بين از تو و باشه مقتول روی انگشتی اثر خواممی فقط-

 .است زنده هنوز او-

 .مرده ميگم من-

 .نيستيد کسی بودن زنده یا مرده یگيرنده تصميم شما-

 .بزن خودت به رو حرف این-

 که کرد سکوت بنابراین نگه؛ چيزی اون به بود گفته که افتاد رایان حرف یاد که بده رو جوابش خواست

 .شد رد کنارش از و زد بهش پوزخند یک حسام

 .رفتمی ور اون و ور این فقط حسام و بود نشسته همونجا که بود ساعتی چند
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 .داد جواب و آورد در يبشج از رو گوشيش. برداشت رفتن راه از دست حسام گوشی، خوردن زنگ با

 .کردمی دنبال رو حرکاتش تمام شيفتگی با آریا

 .رفت آریا سمت به صحبتش، از بعد حسام

 .بيمارستان بریم باید. بيا من دنبال-

 :گفت کنجکاوی با آریا

 بيمارستان؟-

 .بيا فقط-

 کجاست؟ دیگر جاآن-

 .نبالشد به هم آریا و افتاد راه و نداد رو آخرش سوال جواب حسام

 .کرد حرکت ماشين و شدند ماشين سوار

 .ایستاد بزرگ ساختمانی رویروبه

 .کرد دویدن به شروع هم آریا حسام، دویدن با و شدند پياده ماشين از دو هر

 .رسيدن نظر مورد اتاق به رفتن، راه مدتی از بعد و شدن شلوغ ساختمون اون وارد

 رو سرش اتاقش، زدن در صدای با بود؛ دستش توی هایهورق بررسی مشغول و بود اتاق درون مسنی مرد

 .گفت «بفرمایيد» و کرد مرتب رو تنش روپوش آورد؛ بيرون ورقه توی از

 :گفت عجله با و دفعه یک حسام بزنه؛ حرفی اومد تا اما شد؛ بلند صندلی روی از ش،برادرزاده ورود با

 عمو؟ بيام سریع گفتی که بود چی قضيه شده؟چی-

 وقت هيچ رو بودنش صبر بی این بکنن؛ عوض رو اخالقش یهمه بکنن؛ کار روش هاسال گها حتی

 يزم پشت از شد؛ بلند صندليش روی از و آورد لبش روی به لبخندی مرد،. بکنه عوضش کسی تونهنمی

 .ایستاد حسام جلوی و اومد بيرون

 .نمرده ست؛زنده بدم؛ بهت خوب خبر یک اول بذار-

 داشت؟ امکان این واقعا. گفت رو زنده یکلمه شوک، با حسام
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 داره؟ امکان چطور زنده؟ -

 .شده پيدا بوتوليسم سم بدنش تو متاسفانه بگم؛ دیگه چيز یک بذار-

 چيه؟ دیگه اون بوتوليسم؟-

 کار، این که داد تشخيص ميشه سخت سم، این وجود با که اینه مهم االن چيه؛ اون نيست مهم االن-

 .نبوده کشتن و قتل قضيه اصال یا هگرفت صورت عمدی

 چی؟ یعنی-

 :آورد زبون به بود؛ ذهنش توی که رو چيزی همه، به توجهبی آریا

 .غذایی مسموميت یعنی-

 فقط خونه توی ازش هميشه حسام که باشه دختری همون باید حتما اون. کرد دختر اون به متعجبی نگاه

 :گفت و کرد ایخنده ش،برادرزاده غرغرهای یاد با. زدمی غر

 توی تیح ميشه؛ استفاده حسیبی برای هم بوتاکس توی بولوتونيوم کلستریدیوم باکتری اما درسته؛-

... و شده پخته زمينی سيب شده، سرخ پياز دودی، غذاهای مثل نميشن؛ نگهداری درست که غذایی مواد

 ،تنفسی هایماهيچه فلج ،پلک افتادگی تاربينی، دهان، خشکی نفس، تنگی مثل وعالئمی داره وجود

 توی رو من که چيزی اما کنه؛می پيدا بروز ساعت ۹6 تا 08 طی عالئم این و داره رو باالتنه و پاها بازو،

 خونش توی سم این از گرم ميلی 0,7 داشته وجود بدنش توی باکتری این از که مقداریه بره؛می شوک

 چی؟ یعنی دونیمی بوده؛

 .بکشه رو آدم نفر ميليون یک تونهمی بوتوليسم سم نای از گرم ميلی یک حتی

 حتی ای و تنفسی نارسایی رو اون مرگ علت و شدیمنمی باکتری این متوجه ما رسوندینش؛نمی زودتر اگه

 .دونستيممی مغزی یسکته

 دروغ بهش ششمش حس وقت هيچ که بود مطمئن. کرد ایقروچه دندون حرف، این شنيدن با حسام

 .نميگه

 .قتله به اقدام این که مطمئنم نم-
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 قتل؟-

 نارسایی رو اون مرگ علت قانونی پزشکی مرد؛می اگه. شده پيدا بوتوليسم گرم ميلی0,7توبدنش-

 تو هک عالئمی همين خب و ميره استخرش به بهپرور دونستهمی بوده؛ که کی هر کار. دونستمی تنفسی

 ویت قشنگ و عادی العاده فوق مرگ یک باعث تهتونسمی راحتی به عضالت فلج و نفس تنگی ميگی؛

 يره؛بم خواستنمی اگه... اینجاست مهم ینکته اما بکنه؛ شک کسی کهاین بدون بشه؛ استخر اون محيط

 دادن؟ گزارش رو قتل یک و گرفتن تماس چرا

 :گفت و برگشت آریا سمت به حسام

 .کنی پيدا رو داده گزارش ما به که ایشماره رد تونیمی ببين و اداره برگرد سرمدی،-

 :گفت و کرد اشاره خودش به آریا

 ما؟-

 . بيا خودت به نيست؛ بازی خنگ وقت االن سرمدی! امعمه پس نه-

*** 

 :نازنين

 .بودم گوشوم مراسم وسط من االن و گذشته روز دوازده

 .نباشم ریموش چشم جلوی امکان حد تا کردممی سعی مدت این تو

 .نيست ترمهم که جونم از واهلل، رد؛کمی ناکارم زدمی

 .نکنم کاری امکان حد تا کردممی سعی ولی کرد؛ کاری شدنمی خوردن غذا موقع البته

 .بود شده آدم دماغ موی مانيشتوسو نداشت؛ کاری باهام ریموش چی هر مدت این تو

 .گرفتمی دست امواسه یا انداختمی تيکه هی

 بهتره؟ داداشش از این کردممی فکر اهاول چرا واقعا نه، واقعا، من

 .بودند پایکوبی و رقـــص حال در مردم

 .کنن ذبح مراسم آخر رو گوسفند بود قرار
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 رو چراش. بریدنمی سر رو گوسفند هم با کشور سراسر تو مشخص زمان توی فهميدم؛ که اونجایی تا

 .دونمنمی هم خودم

 .رقصيدنمی و مدناومی هازن هم گاهی و رقصيدنمی هم با مردم

 .نميشه خودمون ایرانی رقـــص هيچی بابا

 .فراوونه کمرم تو قر آها،

 که تفاوت یک با خوندنمی شجریان مثل جورایی یک بگم؛ رو هاشون خوندن آهنگ سبک بذارید

 .کردنمی کلفت رو صداشون

 رقصن؟می این با جوری چه ملت آخه

 .بودن مست مردها از بعضی

 .مانی از خبری نه و بود ریموش از خبری نه که بود نای ترجالب چيز

 نگاه ور اون ور، این به و بودم ایستاده بز عين و بود رفته سر امحوصله من که بود این بدتر خبر و

 .کردممی

 .اومدم خودم به پادشاه صدای با

 هستند؟ اصلی مراسم یآماده جوان پرنسس خب-

 :گفتم گنگی یخنده با

 اصلی؟ مراسم-

 .دانيدنمی که نگویيد-

 .دونممی کامال گفته؟ کی بابا نه-

 .است خوب-

 . رفتممی در جورهایی یک بده؛ توضيح مراسم مورد در خواستمی آنا دفعه هر

 مراسميه؟ چه االن

 .شدن ظاهر مانيشتوسو و ریموش کم کم
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 .اومدن کنارم هم هااون

 .کردم نگاه بهشون گنگ

 .کردنمی نگاه ما به و ایستادن کنار ممرد و شد قطع صدا همه کم کم

 .کرد خوندن دکلمه به شروع و شد بلند جاش از پادشاه

. گرفتمی دست مواسه پرسيدممی اون از اگه بود، مانی راستم سمت خونه؟می آهنگ چرا جانم؟

 .ضرر و جهنم بود؛ ریموش که چپم سمت برگشتم نداشتم؛ رو اعصابش

 چيه؟ مراسم این االن-

 .کرد نگاهم تعجب با ریموش

 دانيد؟نمی مگر-

 :گفتم و زدم ایمسخره لبخند

 !نه-

 .رفت بهم ایغره چشم ریموش

 .خوانندمی را ایموسيقی سلطنتی اعضای تمام گوشوم، مراسم در-

 موسيقی؟-

 !آری-

 .ماليدم بهم رو هامدست کف و دادم قورت رو دهنم آب

 !بخونم؟ باید هم من یعنی-

 .آری-

 بخونم؟ چی من فيل، حضرت صاحب یا-

 بشنون؟ مردم رو زن صدای ميده معنی چه اصال

 !خوبه بخونه؛ آهنگ نباید زن که مونعقيده این چقدر کنممی فکر که حاال

 .رسيد ملکه نوبت و شد تموم پادشاه ی دکلمه
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 .بخونه هم انهروآنا شاید حاال. من بعد و مانی بعد ریموش، بعدش یعنی رفت؛می پيش مقام اساس بر

 .بپيونده معبد به گوشوم، مراسم از بعد بود قرار

 بکنم؟ باید االن غلطی چه من وای، وای وای

 .کرد خوندن به شروع بود؛ ریموش نوبت و بود شده تموم ملکه نوبت

 .افتاد من رویروبه و خوردمی چرخ آسمان در گلی-

 .نيست ممنوعه اما است؛ رنگين زیباست؛

 .گذارممی دستانم در و دارممی رب زمين روی از را او

 .زندمی پر امشانه روی از گل و وزدمی بادی ناگهان اما است؛ من مال او کنم؛می نزدیک لبانم به

 .باشد من برای که خواهدنمی او گویی. رسمنمی اما روم؛می دنبالش

 .رودمی ماه سمت به و خيزدمی بر آسمان به گل

 .اندممی من برای هميشه او کاش

 .کردند زدن دست به شروع مردم

 .کردمی نگاه انهروآنا به شهمه خوندن موقع خوند؟ چی االن این جانم؟

 خونن؟می جوری این همه چرا بخونم؟ چی من کنيد؛ ولش رو این

 .کننمی نگاه من به دارن همه دیدم که کردممی فکر داشتم جور همين

 !کننمی نگاه ایدیگه کس به شاید. کردم نگاه رو جا همه بار یک

 :گفتم و کردم اشاره خودم به. بود من به حواسشون نه، اما

 است؟ من نوبت-

 آری؟-

 .همينه نخونده؛ که مانيشتوسو اما دادم؛ قورت زور به رو دهنم آب

 ادبیبی دارند؛ حضور امآینده همسر برادر که هنگامی دهمنمی اجازه خود به من اما خواهم؛می عذر-

 .بخوانم زودتر و کرده
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 :گفت پادشاه

 .باشد داشته اشکالی کنيمنمی فکر است؛ رسوم این-

 .ایمگرفته یاد ما که است رسومی و آداب خالف این ولی-

 .کن شروع مانيشتوسو بنابراین باشد؛-

 .منم بعدش استخدوس، یا. کرد خوندن به شروع مانيشتوسو

 که رو هااین بوده؛ نصرتی آرمين و تهی و تتلو و ساسی کردم؛می حفظ که هاییآهنگ آخر احمق، من

 .خوند جا این نميشه

 .بود قشنگ آهنگاشون ریتم چون چرا؟ هم اون

 شوهر بله، دختره، آی یا شده؟ چيزی چيه بگم وسط برم تونمنمی من خوننمی هااین که وضعی این با

 .نخير داری؟

 .کمک کمک، خدا،

 . نک فکر احمق بيار؛ یادت رو یکی آهنگ

 .بدم امتحان خواممی من همينه؛ آره امتحانی؛ جلسه وسط کن فکر

 .ميره رژه ذهنم تو بردی رو من دل صورتی پيرهن آهنگ اون فقط االن آهنگه؛ هرچی به لعنت

 :گفت پادشاه

 !جوان پرنسس خب-

 برم؟ موسيقی رشته خواستممی اميدی چه به واقعا من

 ور مانيشتوسو این ميام. بخون آهنگ بيا تو خب زنه؛می زر قدر چه این ميگيد نشستيد االن اگه خدا به

 .ميدبفه بدید سوتی شوهرتون یخانواده جلوی کنممی دعا بعد. گرفتم استرس خب. حلقتون تو کنممی

 :گفتم خورد؛ راستم پهلوی به که محکمی مشت با

 .وای-

 .کردن نگاه بهم همه
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 .من مستم قدر چه وای ای-

 نه؟ زدم؛ گند کنم فکر. کردنمی نگاه بهم گرد هایچشم با بود؛ که کی هر و آناهيتا و ریموش

 .بشه عوض تونروحيه بگم چيزی یک گفتم خدا به کردم شوخی-

 :گفت آنا

 !گفتارتان ینحوه بانو،-

 .اه لعنت،-

 :گفت آروم ریموش

 .دیگر بخوانيد-

 :گفتم آروم اون مثل هم من

 .بابا نيستم بلد-

 .بلدی که را چه هر بخوان فقط-

 .نکن هولم باشه، باشه-

 .کردم خوندن به شروع و بستم رو هامچشم و کشيدم عميقی نفس

 .دلم ميره داره تو دیدن واسه دلم، نگيره که منی نگران-

 .خواممی چی ازت من دونیمی خودت تو بچگيام، مثل منی نگران

 بمونم؟ تنها و باشی ميشه مگه

 .بتونم محاله بذاری محاله

 .ننکمی نگاه رو من زده بهت همه دیدم که کردم باز رو هامچشم و خوندم رو شعر

 .پاشایی مرتضی به چه رو من آخه

 :گفتم شک با

 خوندم؟ بد-

 .پاشایی مرتضی بباره قبرت به نور شکر، رو خدا پوف،. کردن زدن دست به شروع همه دفعه یک
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 :گفت پادشاه

 .دارید هم زیبایی ایصد البته و پرنسس بود زیبایی شعر-

 .عاليجناب متشکرم-

 .بيارن پایين رو سرشون باید فقط بشن؛ خم ندارن حق جا این تو هازن. کردم خم رو سرم تشکر ای بر

 .برگشتم سمتش به مانيشتوسو صدای با

 !داشتيد زیبایی صدای شب آن برخالف-

 :غریدم خشم با

 .ببرن رو شب اون و خودم و تو شورمرده-

 چجوری موندم من هااین عقاید با مونده؛ خيره انهروانا به طور همين این دیدم که ریموش سمت برگشتم

 !کنم؟ فکر دوتا این یدرباره

 !دیگه؟ چيز یک یا خواهرشه به نسبت برادر دلتنگی و نگرانی این االن

 بينی؟می رو من کجایی؟ روحت، تو... الو. سه دو، یک، چته؟ هی-

 .شد خم و گرفت رو پهلوش درد از که پهلوش وت زدم آرنجم با محکم

 است؟ شده چه-

 :گفتم صورتش با موازی و شدم خم اون مثل هم من

 داری؟ دوست رو خواهرت تو-

 :گفت و داد هاشچشم به چرخشی

 .داریم دوست را خواهرمان که است معلوم-

 دوست زن یک عنوان به رو اون که اینه منظورم. مزخرفه شکل همون منظورم. نه طوری اون نه، نه-

 داری؟

-... 

 کنی؟ ازدواج من با خوایمی چرا داری دوستش اگه ایش،-
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 .ایستادیم آدم مثل و شدیم راست دو هر صدایی با. زدیممی بودیم خم که حالی در رو هاحرف این تمام

 است؟ شده چه: انهروآنا

 .داد تکون رو سرش کالفگی با بعد اما موند؛ خيره خواهرش یقيافه به ریموش

 مرا عذرخواهی خلوتيم؛ کمی نيازمند پرنسسمان و من اما خواهم؛می عذر. خواهر است نشده چيزی-

 .بپذیرید

  چی؟

 .کشيد و گرفت رو دستم سریع ریموش

 .هبش قطع دستم که االنه گفتممی که دادمی فشار و کشيدمی رو دستم همچين. اومدیم بيرون سالن از

 .بود دیگه هوای و حال یک تو انگار نبود؛ جا این تو انگار م؛کرد نگاه اشقيافه به

 .بيارم باال داشتم دوست که کشوند باال خودش دنبال هاپله از رو بدبخت من قدراین

 .گرفت فاصله ازم قدمی چند و کرد ول رو دستم ریموش. موند باز دهنم دیدم؛ که چيزی با

 .اومدم جلو قدم دو و گرفتم دهنم جلوی رو دستم رفتم؛ عقب قدم یک

 .بودیم قصر باالی باالی دقيقا. بود معرکه جا این اوه،

 .گذرونهمی کویر توی رو شب آدم، که هاییموقع مثل دقيقا بود؛ ابر بدون و ستاره از پر آسمون

 .بردمی فرو شيرینی یخلسه توی رو آدم و وزیدمی خنکی نسيم

 .چراغونی و بود پام زیر شهر کشوندم؛ باال رو خودم و گرفتم رو دیوار

 .بودن گرفته جشن مردم

 هم جااین از حتی جوششون و جنب. بود روشن ولی ها؛ نبود چيزها این و المپ چراغونی، از منظورم

 .شدمی حس

 .اومدم بيرون بودم توش که شيرینی خلسه از ریموش، زدن حرف با

 را آن معنی موقع آن تا. کنيد عيش هم با است قرار خواهرت و تو گفتندمی ما به همه بهارمان نه تا-

 رنگ ادني گویی. بود کرده فرق برایمان چيز همه. فهميدیم را اشمعنی شدیم که تربزرگ اما دانستيم؛نمی
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 مثل بودیم؛ که او با. بود شيرین برایمان انهروآنا کارهای یهمه. بود گرفته خود به دیگری یجلوه و

 به را او هاینگاه. شده زنده که ایمرده مانند است؛ گرفته خود به ایزهتا جان که شدیممی درختی

 هک االنمان سن به. کردیمنمی حس را هاآن معنی که داشتيم دوستش قدرآن اما دیدیم؛می مانيشتوسو

 هفتگ پدر به بارها. گرفتمی فاصله ما از بيشتر او شویم؛ نزدیک انهروآنا به خواستيممی هرگاه رسيدیم؛

 او گذاشت؛می ميان در انهروآنا با را مسئله پدر که بار هر اما کنيم؛ برگزار را عيش مراسم که بودیم

 با ما عيش یمسئله و آمدید شما کهآن تا کرد؛می قهر ما با حتی روز چندین تا و انداخت می راه دعوایی

 .دیمدی چشمانش در را شادی برق پدر، حرف با موقع آن آمد؛ ميان به شما

 .است نداشته دوست را ما هيچگاه و است مانيشتوسو عاشق که گفت... گفت او

 .کردن گریه به کرد شروع و زمين روی نشست ریموش حرفش، این با

 ؟!کنهمی گریه مگه مرد اصال. کنهمی گریه مرد یک ببينم نداشتم دوست بچگی از من، خدای

 .زدم پشتش بار سه آروم و ذاشتمگ پشتش رو دستم تردید با. نشستم کنارش و رفتم

 .نکن گریه... هيش... هيش... هی-

 و گذاشت امسينه روی رو سرش. شدم پرت زمين روی که انداخت بغلم رو خودش دفعه یک حرفم، این با

 .شد گرد هامچشم کارش با. کرد گریه دوباره

 .کن گریه داری دوست قدر چه هر. باش راحت کن؛ گریه اصال... اصال-

 .کردم نگاه صورتش به و کشيدم یپوف

 :زدن حرف به کردم شروع هم خودم ناخودآگاه اومد،می بدم مرد یک کردن گریه از واقعا

 مادربزرگم پيش من... جوریا این و هافرمانده همين مثل شدم؛ بزرگ نظامی یخانواده یه تو من دونیمی-

 مبه. برد می پارک رو من اون. برداشتم اون کمک به رو هامقدم اوّلين. گفتم مامان اون به بار اوّلين. بودم

 بابا مامان، معنی شدم که تربزرگ. پرستيدمشمی که بود بت یه بود؛ گاهتکيه یه امواسه. کردمی محبّت

 خب، امّا، هستم؛ نحس. مادرم و پدر بی گفتنمی و کردنمی ممسخره کوچه تو هابچه. فهميدم رو

 با ها اون و اومدنمی هابچه هایپدر که هرموقع رفتممی که مدرسه. دادمی رو جوابشون بزرگمامان
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 ادعا همه چيه؟ جالبيش دونیمی. کردممی شوننگاه حسرت با رفتن،می باباهاشون سمت به حالیخوش

 یه مثل اون نبود، طوری این من معلّم امّا مهربونن؛ و سوزدل هااون. هستن هابچه دوم مادر ها؛معلم دارن

 ميشه ميشه؛ زخم و دلت رو ميمونه و ميشه درد چيزها بعضی اوقات، بعضی. کردمی رفتار من با جذامی

 شاید باشه که هم سنی هر نميره، یادش رو هاچيز بعضی آدم. خاطراتت ميشه ميشه، بغض دردِدلت،

 چيزی یه از دفعه یه گاهناخوآ آدم که این مثل. نميره یادش وقت هيچ شهغریز امّا بره؛ یادش تصادفی

 .بياد بدش

 :وگفت پرید حرفم وسط دفعه یه ریموش

 چه؟ یعنی هااین جذامی، مدرسه، پارک،_

 !کنیمی فکر چيزی چه به تو کنم،می دل درد تو با دارم بدبخت منِ یعنی_

 .خواهممی عذر_

 گاهن بهم مادربزرگشونن زا ایقصه منتظر که هاییبچه مثل. نشست زانو چهار و گرفت فاصله ازم ریموش

 :گفتم رو حرفم ادامه و زدم لبخندی گرفت، مخنده گریه وسط. کرد

 تنش دیدم، رو بزرگمامان خونه؛ برگشتم که مدرسه از شدم، تربزرگ که این تا! اها بودم؟ کجاش. اوم-

 یخِ

 هاهمسایه. کردن گریه و زدن جيغ به کردم شروع و کوچه تو دویدم سرعت به. خوردنمی تکون. بود یخ

 .بود مرده بزرگممامان. آمبوالنس به زدن زنگ و اومدن

 امواسه. دونستمنمی رو مردن معنی اصال من سن؛ اون تو. گرفتيم مراسم بزرگمادر واسه ها اون کمک به

 . نبود ایکلمه همچين ذهنم لغاتِ یدایره تو اصال ،معنی بدون یواژه یه بود، خالی تو یواژه یه مرگ

 با رو من! نيست؟ مسخره منن، بابای مامان گفتن؛ و پيشم اومدن مرد و زن یه شد، که بزرگمامان چهلم

 زمين روی آدم ترینخوشبخت دارم، بابا و مامان که االن گفتم،می باخودم. شونخونه بردن خودشون

 نم،کمی انتخاب لباس مامانم با. ميخره خوراکی برام ميکشه، رو نازم بابام ميرم، بيرون مامانم با. ميشم

 .کنيممی درست غذا
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 ارم،د برادر دوتا! راستی! اها. بياد پيشم مامان ذاشتنمی حتّی اومد؛نمی سمتم اصال بابا. نشد طور این امّا

 .راشا و رایان

 درامان ستخونه بابا اگه. ميده گير من به مياره گير وقت تا رایان اما تفاوته؛بی بهم نسبت راشا! اوم

! نپوش طوری این لباس ميده؛ گير چی همه به.نيستم امان در رایان دست از نيست که هم خونه نيستم،

 هک این تا. خودش واسه بود جهنمی زندگيم خالصه! نکن صحبت طوری این! کردی رو کار این کردی غلط

 چی؟ برای زدن؟ جا نخودشو بچه رو من چرا چرا؟ کنمنمی درک واقعا! نيستم ها اون یبچه فهميدم

 :وگفتم کردم داری بغض ی خنده

 .شمام خدمت در االن من! والقصه-

 :وگفتم موندم خيره صورتش به. کرد ایخنده ریموش حرفم این با

 نميشی؟ ناراحت بگم چيزی یه-

 را؟ چيزی چه -

 .نيست درست برادری و خواهر ازدواج منظورم ها؛ ازدواج این راستش-

 !نيست؟ درست کنيدمی فکر چه برای -

 .کنی باور رو حرفم بده قول ميگم، چيزی یه ببين-

 :کرد نگاهم مشکوک ایقيافه با ریموش

 بگویی؟ ما به خواهیمی چه -

 !بده قول اول-

 .دهممی قول و خورممی سوگند! باشد: ریموش

 .اومدم آینده از من-

 :گفت حالت همون با شوک، تو رفت حرفم با ریموش

 گفتی؟ چه-

 .کردم تکرار رو حرفم دوباره و دادم قورت آروم رو دهنم آب. کردم تر زبونم با رو املب
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 .کردممی نگاهش ایمسخره لبخند با من. زد ایقهقهه حرفم با ریموش

 .بود نکرده ما با را شوخی چنين کسی کنون تا که سپاس را خدا -

 بکنم؟ ثابت بهت باید چجوری. اومدم آینده از واقعا من. گفتم رو راستش نگفتم، دروغ من-

 :گفت کالفگی با ریموش

 دارد؟ سنگين بهایی دروغ، که دانیمی امّا. دانمنمی. دانمنمی-

 .نگفتم دروغ من که باش مطمئن و دونممی آره-

 اند؟نوشته تاریخ در ما یدرباره را چيزی چه اصال است؟ چگونه ای؟آیندهآمده آینده از چگونه تو امّا -

 هست جوری یه خوب آینده دوماً جا،این اومدم جوریچه دونمنمی هم خودم اوالً خب.یکی، یکی، اهم-

 ایدمش یا نيست؛ تاریخ توی شما از چيزی متأسفم سوماً و. کرد توصيفش نميشه که کلمه تا دو با دیگه،

 راست ای هم اون توی که بوده مدرسه مال خوندم که تاریخی کتاب تنها من دونمنمی من و هست

 ههرچ از آدم ميشن باعث نویسنمی مزخرفات و چرندیات مشت یه کالً نویسن،نمی درست یا نویسننمی

 .شه متنفر تاریخه

 .است کرده ایجاد بزرگ امپراطوریِ که بود کسی اوّلين او نباشد؟ بزرگ سارگن از اسمی شودمی مگر -

 :وگفتم کشيدم موهام به دستی

 هم اون بعد به کوروش حکومت از. هاپارس ها، پارت مادها،: خوندیم طوری این ماها ببين شده، که فعال-

 .خونيممی قروقاطی و نصفه

 :گفت خاصی ترس با و شوکه ریموش

 !کوروش؟...کو...کو-

 اون و کوروشه پادشاهش که مياد وجود به حکومتی یه بعد سال صد چند یه ببين،! نترس! ریموش هِی-

 اریک شماها با فعال. پابرجاست کشور این بعدش ها قرن تا که ایران؛ اسم به مياره وجود به واحد کشور یه

 .نداره

 :وگفت داد بيرون آسودگی سر از رو نفسش ریموش
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 کجاست؟ جاآن. بودی گفته نيز قبالً را ایران این-

 .باشه کرده باور که کنه خدا. کرده باور رو حرفم! جون آخ

 .ميگيره خودش به رو ایران نام به اسمی هابعد سرزمين این جا،این! جا همين-

 کند؟می فرق ما با تو عقاید چگونه پس است جاهمين اگر-

 !پوف! ميده جواب رو رسيده بلوغ سن به تازه که رو اشبچه هایسوال داره که مادری یه مثل شدم

 داری؟ اعتقاد پيامبر به ببين-

 چيست؟ دیگر آن-

 .خداوند طرف از ایفرستاده-

 خب؟-

 آخرین که این تا. داشتيم رو خدایان و الهه همين و کردیممی پرستش رو آتيش هاقرن تا ما ببين-

 و قرآن ميگن بهش که شد نازل خدا طرف از هم کتابی و اومد دنيا به عربستان توی خداوند یفرستاده

 .شد ایران وارد داره، نام اسالم که بود آورده پيامبر که رو دینی اون بعد خب

 است؟ سرزمين یک ایران مانند نيز عربستان آیا! اُه -

 !درسته آره-

 .باشيد داشته یکدیگر با نيز خوبی روابط باید پس -

! شهب انتخاب باید سال جک. باشه خوب روابطش عربستان با ایران! کنيد فکر. شد جمع حرفش از صورتم

 .بکشن رو بختبد ایرانی مشت یه که اینه بلدن که که کاری تنها هااون

 از ماها البتّه دارن هاایرانی به رو حس همين هاعرب و متنفرن هاعرب از هاایرانی اصال! نه اتفاقاً اوه-

 .کرد تحملشون نميشه اصال جورین یه هااون خب، ولی،! ها نمياد بدمون امامانمون و پيامبر

 .کنيمنمی درک واقعا-

 ؛گذشته دوران توی مردم که آدابيه یهمه شده نوشته توش که چيزهایی گفتم که قرآنی همين ببين-

 توی رو چيزها بعضی خب، رو خوبش چيزهای البتّه ميدن، انجام و دارن باور بهش شماها دوران تو یعنی
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 خيلی ایرانيا ما همين خاطر به آورده دليل هم ممنوعيّت این واسه و کرده اعالم ممنوع گذشته فرهنگ

 و هللا دیگه رو این خودمون، خواست به نه بوده، شمشير زور به که ميگن البتّه وردیم،آ ایمان اسالم به زود

 .اعلم

 :گفت نفهميده هيچی که این از کالفه ریموش

 .گفتيدمی یکدیگر به نفرتتان این مورد در-

 قطف ایران برای امّا کنه هدایتشون راست راه به تا اومد؛ پيامبر هزار صد چند عربستان برای ببين،! آها-

 زا خيلی هااون کننمی که کارایی به گردهبرمی نفرت، این مورد در و بودن آدمایی چه دیگه ببين. یکی

 درسته؟ داره زیادی ارزش جا این تو زن. کنم فکر خب، کشتن را ما پيامبرهای

 برای نيز را جانشان حاضرند حتّی زنان. هستند صبر و استواری بودن، محکم عطوفت، نماد زنان آری -

 و فرزند پيشرفت برای گویندمی که را چه هر و هستند سپر مانند فرزندشان برای. بدهند فرزندانشان

 .است همسرشان

 زن بودن معتقد چون کردنمی خاک زنده زنده رو هازن که اول چون مياد بدمون هاعرب از ماها! دقيقا-

 مال دختر خودمون واسه پسر؛ بود، شونعقيده ینا جوری یه. بده ادامه رو شونخانواده نسل تونهنمی

 مه بعد و کنهمی پيدا رواج ایران تو شدن، مسلمون هم هاایرانی که این از بعد متأسفانه که چيزی. مردمه

 عرب به توهين قصد دوستان》.کنندمی استفاده خودشون تأمين برای کاال عنوان به هااون از که

 《.برنخوره بهتون لطفا پس. ميگم رو عربستان کشور دارم. مندار رو خودمون کشور هایزبان

 !است بد خيلی که این -

 :وگفتم زدم روشروبه بشکنی

 حترجي ایران؛ از گدا یه و باشه عربستان از خواستگار یه ایرانی دختر یه واسه اگه همين خاطر به دقيقاً-

 اهنگ دختر قيافه به اول ازدواج واسه هااون نچو. مثل توليد واسه باشه ایوسيله تا باشه گدا اون با ميده

 دختر فقط هم دخترش ميگن بودن؛ دختر شونهمه اگه! چيه هاش بچه دختر مامان بيننمی بعد کنن،می

 .نخور درد به اعتقادهای مشت یه مياره، دنيا به
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 !بگویيم چه کارها این مورد در دانيمنمی که راستی به -

 هک دینی نه عقليه، دین یه اسالم، خب گفتم؛می اسالم درمورد داشتم. وندکش هاکجا به رو من ببين-

 و هگفت رو چيزی یه اگه اسالم که اینه خوبيش دونی،می! بدی انجام تو و کنه دیکته تواسه دیگه یکی

 بی،قل نظر از چه عقلی، نظر از چه کنی،می بررسيش خودت شينیمی پيامبرشه و خدا حرف این که گفته

 درسته؟ هاحرف این واقعا لحاظ دو این از آیا ينیبمی

 برادر، و خواهر رابطه و ازدواج قرآن توی البتّه و اُه. کنار ذاریشمی نه اگر ميدی، انجامش که درسته اگه

 دارن؛ خونی یرابطه همدیگه با چون ممنوعه ها این و دایی و عمه مادربزرگ، پدربزرگ، عمو، مادر،

 که هست علتی ممنوعيّت این پشت حتماً که این دونممی خوب رو چيزی یه ماا دونمنمی رو دليلش

 .مهمه هم خيلی

 .است پرماجرا بسيار آینده باشد راست گوییمی که هاییاین اگر -

 تعریف هنوز آدم که مونده زیادی هایاتفاق هم باز درموردش زدن حرف کامل روز یه با حتی درسته،-

 .نکرده

 .ببينيم را دهآین داریم دوست -

 گذاشتم سرم زیر رو هامدست بودم؛ شده خيره پرستاره، آسمون به که درحالی و کشيدم دراز زمين روی

 :گفتم و

 .گذشته اومدم کنم فکر اشتباهی امّا! طور همين منم-

 .هستی آینده در خودت که تو -

 هستم، من که جایی اون امّا شهمي تموم روزی یه باالخره ولی، گذره؛می و گذرهمی داره؛ ادامه زندگی-

. ترپرهيجان و انگيزتر شگفت ایآینده داره؛ وجود هم ایآینده بنابراین نشده، تموم زندگی هنوز

 خودش پيروزی قلّه اوج به ایران؛ که ایآینده یا باشه، خونریزی و جنگ سراسر توش شاید که ایآینده

 .مياد حساب به جهان قدرتمند کشور اوّلين جزء دوباره اون و رسيده،

 .دوتا ما دوستی سرآغاز شد ها حرف این
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 خودش شعوری بی هنوزه که هنوز البتّه زمان، همه این گذشت با. گذشته قضيه اون از روز ده و ماه یک

 .نکنم اذیتش من که نميشه دليل هم این ولی کرده؛ حفظ رو

 دلقک شبيه روز دو تا من و شد نتخابا کاهن عنوان به و رفت معبد به هم انهروانا خوب؛ خبر یه خب

 .نزنه قمبرک قدر این و بخنده ریموش تا بودم، شده

 لـ کردن دعا موقع هاشونه،کاهن منظورم معبدشون، تو هااین مزخرفه؛ العادهفوق که دیگه، چيز یه و! اوه

 ممراس کل تو برگشته، بخت من و بپوشونن هم رو خصوصيشون جاهای حتّی که این بدون لختن؛ ـختـ

 .باشم دعا اون توی نتونم تا کردم،می مشغول و خودم هرچيزی با و بودم زدن جيم حال در

 ميشه، تند قلبم ضربان ناخودآگاه بينممی رو ریموش که موقعی هاتازگی ترمهم چيز یه و! اوه اوه

 یه پيش باید حتما کردم، پيدا مشکلی کنم فکر. ميشم مات ایدقيقه چند تا خب و کنهمی عرق هامدست

 .برم پزشک

 خودمم نداره، اشکال هم اون که زنهمی لنگ هنوز اما ميدم؛ یاد بهش رو خودمون زبون دارم که این و

 !بگيرم؟ ازش تونممی ایرادی چه جوریم این وقتی

 .مونده باقی ازدواج مراسم تا روز وپنجبيست فقط و گذشته روز هفتادوپنج

 .ترسونهیم رو من زمان مقدار این

 .وليعهده زندگی محل جا اون آخه. شوش سمت بریم تا راهيم وسط ریموش؛ و من یعنی ما، االن

 .دونممی رو ماشين قدر تازه االن بودم، گرفته درد بدن بودیم، راه توی قدر این

 سناکتر واقعا بيرون، یمحوطه و اومدمی سردی سوز رفت،می تاریکی سمت به و بود ميش و گرگ هوا

 .بود شده

 .بشن گرم ذره یه حداقل تا کشيدم هم روی و کردم "ها" و بردم دهنم جلوی رو دستام

 :گفت که ریموش حرف با

 .کنيممی استراحت_

 .شدم پياده کجاوه از و شدم حالخوش
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 .آلودگی ذره یه بدون بود، پاک پاکِ هوا

 جلو به قدم یک و کردم هامریه وارد رو اهو لذّت با. کشيدم عميقی نفس و کردم باز طرفم دو رو دستام

 .رفتم

 بلند رو راستم پای و انداختم پایين رو هامدست گردم؛ باز رو هامچشم پام زیر چيزی شدن خرد صدای با

 .کردم

 .نبود اما بود؛ درخت یه من؛ خدای شدم، خم زمين روی دیدم که چيزی با

 از شاندازه نهال، یه بود، کاج درخت شکل. شدنمی حتی مترهم یه بود، کوچيک خيلی بگم؟ جوریچه

 .بود تربزرگ این

 بانو؟ است، کرده متعجبتان چه-

 به و فرستادم گوشم پشت به رو بود اومده صورتم جلوی که رو موهام دستم با برگشتم ریموش سمت به

 .کردم اشاره درخت

 .بودم دهندی طوری این حاال تا کوچيکه، خيلی درخت این! نيست؟ جالب این،-

 :وگفت زد حرفم به لبخندی ریموش

 .است خودش اندازه بانو، نيست کوچک_

 :گفتم و چشماش به شدم خيره

 .بزرگن خيلی درختا ما، شهر توی ولی_

 :گفتم زده بهت رومروبه دیدن با و باال آوردم رو سرم

 !کجاست؟ دیگه جا این ها؛این ی اندازه دقيقا _

 :وگفت کرد نگاه رو روبه به تفاوتبی ریموش

 .جنگل-

 .روشروبه برگشتم و کردم ایخنده تک

 !کنی؟می شوخی! جنگل-
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 .خير -

 :وگفتم بردم موهام الی رو دستام

 !قارچن هااین ها،این. نيست درخت از خبری جا این جنگله؟ شبيه جا این کجای اخه-

 :وگفت نشوند چهرش به اخمی ریموش

 !قارچ؟-

 طوریه؟ این چرا جا این ميشم ونهدیو دارم من، خدای اره؛-

 .است خودش معمولی شکل جا این امّا -

 :گفتم ریموش به رو داد با

! معمولی شکل از غير هست چيزی هر این! معمولی؟ شکل گیمی جا این به تو معمولی؟ شکل-

 طالحاص به این؛ تو رو هادرخت جای و انکشيده فلک به سر هاشقارچ گنجشکن، یک اندازه هاشدرخت

 !تخيلی فيلم یه داخل اومدم کنممی احساس. باشه گذشته ایران نداره امکان جا این. گرفته جنگل

 .نشستم زمين روی و سرم روی گذاشتم رو هامدست

 .کردم نگاه ریموش قيافه به دارنم چشمای با و اوردم باال رو سرم ام،شونه روی کسی دست احساس با

 نيدک سعی فقط. کندمی فرق ما مال با حتم به گفتيد، ما به شما که اییج. نکنيد عصبی را خود بانو -

 .کنيد گذر هاآن از توّجهبی

 :زدم نيشخندی

 .نداشته وجود االن تا که ببينی، رو چيزی یه وقتی سخته،-

 :گفتم و کردم اشاره ها قارچ به

 .خوریممی رو ها این ما که کوچيک قدر این کوچيکن، خيلی من شهر توی هااین ؟ميبينی رو هااین-

 :وگفتم کردم اشاره درخت به دوباره و

 رو جوریش این حاال تا من هان،قارچ اون یاندازه من، زندگی توی هااین ميبينی؟ رو این رو؛ این و-

 !ندیدم
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 .کرد زخمش و شد رد گردنم کنار از سرعت به چيزی که بزنم رو حرفم ادامه اومدم

 .کشيدم بلندی جيغ کردم؛ اساحس که دردی و سوزش از

 روعش. کرد بلندم و گرفت رو دستم سریع ریموش که کنم لمس رو زخم تا بردم گردنم سمت به رو دستم

 .رفتمی جنگل سمت به دقيقاً. شدممی کشيده دنبالش هم من دویدن به کرد

 پام به که چيزی با. کردنمی مبارزه ایعده با داشتن ها،محافظ همه. دیدم رو عقب و برگشتم لحظه یه

 رو چيزی سردی که شم بلند اومدم. شد جدا ریموش دست از دستم و افتادم زمين روی گيرکرد

 .کردم حس زیرگردنم

 هم رو زدن حرف توانایی حتّی. پریدمی ترس از پلکم. شد روون پشتم از سردی عرق شد، گرد چشمام

 :گفت سریم پشت به رو و دراورد رو شمشيرش سریع حالم دیدن با ریموش. نداشتم

 .کن رهایش-

 :گفت و زد ایقهقهه سرم پشت مرد

 او دست از توانيممی و آمده پيش فرصت بهترین وقتی کنيم؟ رها را او شما حرف خاطر به باید چرا-

 .ندارد ما برای ضرری او دیگر و شویم خالص

 :وگفت اومد جلو قدم دو ریموش

 !شودمی بشود، نباید که چيزی وگرنه کنيد رها را او است بهتر. ندارد ضرری گاه هيچ شما برای او،-

 طبق هم دختر این. شد خواهد ما قلمرو جزء جا این وليعهد، بدهی انجام توانینمی کاری هيچ تو_

 .شد خواهد برداشته ما راه سر از هاپيشگویی

 .است تقصيربی او کند،نمی صدق او یدرباره پيشگویی. نگهدار خود برای را خامت هایخيال -

 :زد ایقهقهه مرد

 را دختر ینا. بکنيم هم با دادوستدی توانيممی. گویندنمی گونه این که هاپيشگویی امّا باشد، تقصير بی-

 !نه است خوب. دهیمی ما به را کتاب آن تو عوض در دهيم؛می تو به

 :زد داد بلند مرد؛ حرف باشنيدن ریموش
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 .داد نخواهيم تو به را کتاب این هرگز ما! هرگز_

 :زد داد بلند ریموش دفعه یه

 !کن خم را سرت_

 پرتاب و گرفت نشونه مرده سمت رو شمشيرش ریموش. شد بریده گردنم از کمی که کردم خم رو سرم

 .کرد

 !هوا رفتن شدن دود شمشيرش و مرد ریموش؛ شمشير پرتاب با

 !رفت؟ کجا اون، کردم نگاه پشتم به بهت با

 .کنم فکر رفت، کجا مرد که این به نذاشت حتّی.کشيد رو دستم و دوید سمتم به عسری ریموش

 .داد بهم و دراورد رو چاقویی لباسش توی از و وایساد دفعه یه دویدن وسط

 .شویدمی خارج جنگل از بروید مستقيم که را راه این. کنيد مراقبت خود از این با شد که چه هر -

 :کردم وجورجمع و خودم سریع

 ...تو اما_

 .بدوید فقط! بانو نباشيد من نگران -

 ...امّا_

 :زد داد بلند برگشت پشتم به ریموش

 !بدوید_

 شریمو از خبری. کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم حين همين تو. دویدن به کردم شروع ریموش داد با

 .نبود

 !رفت؟ کجا اون چرخيدم خودم دور و وایسادم حرکت از

 .رفتم عقب سمت به و زدم بلندی جيغ شد کشيده پام به که چيزی با

 و مکشيد عميق نفس و گذاشتم مسينه قفسه روی و دستم کردمی "ميو" که کوچولویی گربه دیدن با

 .کردم شکر رو خدا
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 !نترسيد ازم اصال بود عجيب. کشيدم سرش روی رو دستم و رفتم گربه سمت به

 .خرگوشه گفت، ميشد نداشت دم اگه. بود سفيد گربه

 .بخورتت موش! الهی! نازی قدر چه تو آخی_

 لبم روی حرکاتش از لبخندی. کردمی ناز مواسه رو خودش و چرخوندمی رو سرش دستم زیر گربه

 .کشيد و گرفت رو لباسم آستين دهنش با دفعه یه که نشست؛

 :وگفتم کردم ؟!چيه حالت به رو سرم

 کوچولو؟ گربه شده چی _

 رارف خواستمی و بود ترسيده چيزی از که انگار. کرد اشاره جایی به سرش با و کشيد رو آستينم دوباره

 .ببره خودش با هم من و کنه

 !هچي به چی دونستمنمی اصال جنگل این تو. افتادم راه دنبالش و بردم باال سمت به رو موهام دستم با

 .کنمیم رو فکر همين خودمم! اره که بگم ایدب افتادم راه گربه این دنبال که شدم دیوونه کنيدمی فکر اگه

 .برم دنبالش که کنهمی وآدارم وجودم عمق تو چيزی یه امّا

 .افتادم نفس از که بودم دویده قدر این

 .بکنم ظممن رو نفسم کردم سعی. کشيدم عميق نفس و چسبوندم قارچی پایه به و پيشونيم نفس نفس با

 .زدم بهش عميقی دلبخن و گربه سمت برگردوندم رو روم

 !رفت شدم توّهمی. زد لبخند من به اونم کردم احساس لحظه یه

 !نبود چيزی کردم نگاه سرم پشت به و برگردوندم رو سرم کرد اشاره پشتم به سرش با

 :گفتم که کرد اشاره دوباره

 بابا؟ تو ميگی چی_

 !ادد تکون تاسف از سری مواسه کنم فکر! داد تکون اطراف به و سرش گربه

 قضيه نای. برم باید دفعه این واقعاً! دکتر پيش برم باید کنم فکر. زدم پلک بار چند شده گرد هایچشم با

 .نيست بردار شوخی
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 .رفت باال ازش و قارچ سمت اومد گربه

 .بود مانند پله حالت قارچ یپایه روی کردم دقّت که بيشتر

 !نه ای زدم توّهم ببينم. ماليدم رو هامچشم هامدست با

 !واقعيه کامالً! خير نه دیدم

 .رفتم باال گربه دنبال ها پله اون از

 .داخل بره خواستمی و پریدمی هی هم گربه. بود قارچ کالهک روی مانند در حالت یه

 .شدم جا اون وارد لرزون و کوتاه آروم، هاییقدم با. تو رفت من از ترسریع اون کردم باز که درو

 .بود گرفته رو وجودم تموم ترس

 .نبود کسی کردم نگاه رو اطراف. بود روشن کامالً داخلش

 .شدم حالخوش و دادم بيرون رو امشده حبس نفس نيست؛ کسی دیدم که این از بعد

 فرهن یه تخت یه. بود کمتر یا متر چهل حدود اتاق یه. خونه اصطالح به اون، کردن کنکاش به کردم شروع

 اقات چپ سمت بود زیاد طولش که کمد یه. کنارش هم کتاب از پر کتابخونه یه دیوار، کنار ساده و چوبی

 .بود کتابخونه و تخت با موازی

 دب خالقيتم ذره یه نداشت فرقی ها االن با! نکرده؟ تغيير ها کتابخونه مدل چرا االن تا قدیم از موندم

 !هانيست

 فاای رو المپ نقش دقيقا بودن؛ شده وناویز سقف به و حبس ایشيشه چيز یه تو تابشب کرم عالمه یه

 !کنننمی که کارا چه ملّت. کردمی

 رو داخلش شيطنت با. خاروندم رو سرم! واو. کردم باز رو کمدها از یکی در. نميشه بد که فضولی ذره یه

 بردارم؟ و کدوم حاال.کردم نگاه

 .گرفت رو چشمم بود؛ زرد طالی از که شمشير یه

 .ميده قدرت احساس آدم به لمسش حتی! قشنگه خيلی این. کشيدم تيغش ویر گونهنوازش رو دستم

 .پسندندمی را براّق هایچيز هميشه زنان_
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 .کرد برخورد کسی سينه به سرم که برگشتم سرم پشت به و! کشيدم بلندی هيع

 .باال اوردم رو سرم آروم و دادم قورت رو دهنم آب

 !تف! شانس این به تف

 !گردهبرمی صاحبش نکشيده ثانيه به ریممی ما حاال. هانميشه پيدا احبشص جایی ميرن مردم

 ینا ميگن بهش بخوابه هاآشغال تو ميره کردهنمی پيدا خوابيدن واسه جایی. خانمانهبی پسر اون قضيه

 !منه مصداق دقيقاً! داره صاحاب جا

 .شده منقرض نسلشون من نسشا از یا! نميشه پيدا دختر جا این یا خدایی. بود پسر یه سرم پشت

 .نبودا بدم نظرقيافه از ولی بود طوری این که این با بود؛ زال پسره

 !بوده؟ مدلی این هم قدیم مگه. بود شيطونکی ابروهاش مدل

 بانو؟ بگویيد خواهيدمی چيزی_

 دخوربر بهش که شدم رد کنارش از بدبختی با. انداختم پایين رو سرم و اومدم خودم به سریع حرفش با

 .کرد خير به خدا. رفتم در سمت به! شدم رد که خطر از. نکنم

 .برم باید من...من. شدم تونخونه وارد اجازهبی ببخشيد_

 .موند باقی روش دستم حرفش با که بردم در سمت به رو دستم

 هب اشم ورود هنگام پادشاه؛ فرمان طبق و کنممی اطاعت سلطنتی فرمان از فقط من. من بانوی متأسفم_

 .بدهم خانه این از را شما خروج اجازه توانمنمی پس. ماست عهده بر شما از حفاظت وظيفه خاک، این

 روی ضربدری حالت رو راستش دست و بود نشسته زمين روی که ميزد درحالی رو هاحرف این تمام

 .بود چسبونده چپش شونه به و کرده مشت رو دستش کف گذاشته؛ شسينه

 از و کنم باز رو در تا انداختم کار به پشت از رو دستم کردممی نگاه بهش که درحالی! عالی هم قدر چه

 رو مآزاد دست دستش با. اومد سمتم بلند هایقدم با و شد بلند دفعه یه که. برم بيرون خونه دیوونه این

 :گفتم و شدم دبلن دوباره حرکتش با. کرد تعظيمی برام بعد. نشوند تخت اون روی رو من و کشيد و گرفت
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 من بعدم. بشم خارج جنگل این از باید فقط االن من. گرفتيد اشتباه کنم فکر! ببين! محافظت_

 .جا این بيام کرد مجبورم و کشوند رو من گربه یه. خونه این تو بيام، خواستمنمی

 مصورت یرو رو دستم و پایين انداختم رو سرم. نشستم تخت روی دوباره سریع گذاشت جلو که قدمی با

 گی؟ب نبود ترضایع این از دروغ! کنه؟ مجبور رو تو تونهمی فينگيلی گربه یه مگه آخه! خنگ. کشيدم

 نيز، داشتيد اقامت پادشاه قصر در که هنگامی زیرا! هستيد شخص همان شما که باشممی مطمئن من_-

 آن به راجع و دادمنمی ننشا شما به را خودمان هرگز نبود الزم اگر نيز امشب. بودم شما مراقب من

 ...گربه

 .کردمی اذیت عجيب و بودم نشسته کتاب یه روی

 گوش رو پسره حرف ادامه تا نشستم ودوباره کنار گذاشتم و برداشتم و مزخرف کتاب اون و شدم بلند

 .نشسته زمين روی بود وایساده پسر اون که جا همون گربه فقط. نيست ازش خبری دیدم که بدم

 !روشکر خدا! رفت جون آخ! نيست بابا نه دیدم کردم، نگاه رو اتاق تو کامل دور یه! این؟ رفت کجا! واه

. کردم ناز رو سرش و گرفتم بغلم توی و کردم بلند زمين روی از رو گربه بچه و شدم بلند تخت روی از

 .نمکه با خيلی

 !...دفعه یه که کنم ازشن دوباره تا بردم سرش سمت به رو دستم. گذاشتم تخت روی کنارم رو اون

 عنیی! است گربه پسره یعنی! ستپسره همين گربه اون. موند جا همون دستم و! شد پسر همون به تبدیل

 !است پسره گربه

 نحي همين تو رفتن؛ در سمت به کردم شروع. کردم نگاه اشقيافه به و اوردم، لبم روی ایمسخره لبخند

 :گفتم داد با

 !نيست؟ شده خراب این تو کسی خدا، رو تو !کنه کمکم یکی! مامان_

. خواستم کمک و کوبيدم در به محکم و کردم مشت رو دستم! نميشه باز دیدم کنم، باز رو در اومدم تا

 بودم؛ داده تکيه در به که طور همون. کردمی برخورد بهم ناخوآدگاه دندوناهام و لرزیدمی ترس از پاهام

 .اومدمی پایين و خوردمی ليز مهگون روی اشکام. نشستم زمين روی
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 !باش نداشته کاری من به خدا رو تو_

 .برگردید بودید نشسته که جایی همان به است بهتر. ندارم کاری شما با من! بانو_

 !خدا رو تو_

 :گفت داد با دفعه یک حرفم با

 !بنشينيد سرجایتان و برخيزید_

 به لرزون هاییقدم با. شدم بلند زمين روی از یزونآو لبای با و کردم پاک لباسم آستين با رو اشکام

 .نشستم روش و رفتم تخت سمت

 یک که. کردم جمع مشتم توی رو لباسم. بشم هاماشک باقی ریختن مانع تا دادم فشار بهم رو چشمام

 استر اون اگه! کنم فرار تونممی اون با! همونه اره! بود داده بهم ریموش که افتادم خنجر اون یاد دفعه

 !باشه محافظ یه عمرا هست که هرکوفتی اون. بزنه داد من سر نداشت حق بود محافظم و گفتمی

 برم ایدب بود؛ هاچاقو و شمشير قفسه کنار. گذاشتمش کجا بياد یادم تا کردم، نگاه خونه یگوشه گوشه به

 باز اشمب دیگه زمانی بُعد یه تو اگه حتّی. بترسه نباید پليس یه! پليسم من اره! پليسم یه من! دارم برش

 دامص لرزش از کردم سعی و کشيدم عميقی نفس. شد بلند هم پسر که شدم بلند جام از! پليسم به هم

 .کنم کم

  بگردم؟ رو خونه این توی حداقل تونمنمی! چيه؟_

 و دستاش تو گرفت رو کتابش و جاش سر نشست دوباره. کرد تعظيمی و کرد خم رو سرش آرامش با

 .خوندن به کرد عشرو

 عرق دونه دونه گردنم از طورهمين و بود کرده عرق شدت به هامدست. رفتم قفسه سمت به آروم آروم

 .ریختمی

 .بود قفسه سمت چشمم یه. پایيدمی رو پسره چشمم یه

 سریع قدر این ميشه دونستممی اگه! راحت قدر چه! برداشتم قفسه کنار از سریع رو چاقو حرکت یه با

 .دادمنمی استرس خودم به قدر این داشت شبر
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 ! بگذارید جا همان در را آن است بهتر_

 !بود پشتم از دقيقا صداش

 تا ود با رو چاقو سمتش، برگشتم. خورد شکمش به که کوبيدم عقب به محکم رو آرنجم بستم؛ رو چشمام

 سمتش رو چاقو. بود شده خم درد از و بود گرفته رو دلش پسرِ. گرفتم روشروبه و جلو سمت به دستام

 !شد ظاهر سر پشتم از و شد غيب دفعه یک که کردم، پرت و گرفتم نشونه

 ساعد کنم؛ حمله بهش اومدم تا. رفت فرو توش دیوارش بودن نرم خاطر به و کرد برخورد دیوار به چاقو

 راستم پای و بردم سرش سمت رو چپم دست. داد فشار و کرد حلقه پشت همون از گلوم روی رو دستاش

 ویر رو اون و گردوندم برش حرکت یه تو و گرفتم کتفش به رو راستم دست گذاشتم؛ چپش پای پشت و

 !انداختم زمين

 !بزنه زمين رو مرد یه بخواد حرکت این با سخته زن یه واسه واقعا. زدممی نفس نفس حرکت این با

! خدا آخ. کرد برخورد زمين به امچونه ممحک و زمين افتادم. کشيد رو پام ساق که برم در سمت اومدم

 بلند زمين روی از. افتاد زمين روی دوباره که زدم، شسينه قفسه به لگدی محکم زمين روی طور همون

 دیدن با و کشيدم درد از بلندی جيغ. شد کشيده پشت از موهام که داشتم فاصله در با قدم یه شدم،

 داد داشت که بود اون حاال! گرفتم گاز محکم و شتمگذا دستش روی رو دندونام هم من هاش؛دست

 .خورد دیوار به محکم و شد باز ضرب با در دفعه یه که بودیم وضع همين تو! کشيدمی

 !دَره؟ پشت کی ببينيم تا ایستادیم حرکت از هردو

 !شده؟ چه_

 دوباره. بود یخاک هيکلش و سر و هالباس کل. بست رو در و داخل اومد ریموش! ریموشه که این! اوه

 دور و دستم و دویدم ریموش سمت به! کردمی نگاه رو ریموش گيج که پسر شکم تو کوبيدم محکم

 :کردم حلقه بازوش

 !بکشه رو من خواستمی این ریموش_

 .شد خيره من به دوباره و کرد پسر به خسته نگاه یه ریموش
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 !توست محافظ او! آریا: ریموش

 .کنار برن که کردم وتف و بود صورتم روی که موهایی

 :کرد خم رو سرش و بست رو چشماش پسره

 بقط من بروند، بيرون به داشتند قصد و نکردند باور مرا حرف ایشان اما بودم؛ گفته بانو به من! سرورم_

 .ندادم ایشان به را اجازه این شما دستور

 :گفتم و کردم ایناباورانه یخنده

 !ندادی؟ اجازه_

 :ریموش سمت برگشتم

 !زد رو من این-

 !کردیم دفاع خود از فقط ما و زدید را ما ابتدا شما_

 ها؟ ميزدی؟ باید چرا تو! زدم من اصال...تو...تو خود؟ از دفاع! هاهاها_

 :زد داد دفعه یک و کشيد ایکالفه نفس ریموش

 !کنيد بس_

 :گفتم و ریموش سمت برگشتم

 اعتماد بشه ادم به تبدیل که ایگربه به که دی،دی رو عاقلی آدم کدوم اصال! کنيد؟ بس رو چی چی_

 !کنه؟

 .شدیم تبدیل بود شما ذهن در که حيوانی تنها به فقط ما! بانو_

 :کشيدم کالفگی سر از جيغی

 !هستی؟ چی دیگه تو اصال_

 .نشوند تخت روی و گرفت رو دستم حرفم به توّجه بی ریموش

 اید؟ندیده را چيزها این حال به تا: ریموش

 .دادم تکون نه معنی به رو سرم
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 !بده شکل تغيير و بشه ظاهر روت جلو دفعه یک که نداریم، چيزها این از ما خدا به _

 :گفت زده بهت ریموش

 .کنيممی زندگی هم کنار در و هستيم صلح در اکنون ما ؟!نباشند آینده در ها این است ممکن چگونه_

 هستيد؟ صلح در هاکی با ببخشيد_

 !شده بسته صلح پيمان جن و انسان بين که است الس صد اجنه؛_

 :گفتم و کردم اشاره بهش کردم نگاه پسره به باز دهن با

 !جنه؟ اون یعنی_

 :گفت و کرد خم و سرش پسر

 اجنه ورود اجازه یعنی! نيستيم ما شما سرزمين در اما خواهم،می عذر! من بانوی است راهان نامم! آری_

 .شودنمی داده

 :تمگف نامطمئن

 نزدیک از رو جنی هيچ انسانی، هيچ یعنی ندیدمتون نزدیک از حاال تا من امّا،... امّا هستيد که و بودن_

 !جنی؟ واقعاً... تو...ندیده

 !سرورم آری_

 :گفتمی که افتادم بزرگممامان حرف یاد دفعه یه کردم، نگاه پسر به و کردم کج رو سرم

 "!بخون رو توحيد و حمد و بگو اهلل بسم یه سریع یدید رو جنی وقت هر گفتنمی هاقدیمی"

 دستم! شد غيب آن یه که پسرِ سمت کردم فوت بعد صلوات، یه و توحيد و حمد خوندن به کردم شروع

 .کردم ایخنده و امسينه روی گذاشتم رو

 !رفت آخيش_

 :کرد نگاه راهان خالی جای به زدهبهت ریموش

 رفت؟ کجا راهان کردید؟ کارش چه_

*** 
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  است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 :گزیدم رو لبم و پایين انداختم رو سرم

 .ميره بگيد رو این دیدی جن وقت هر گفتند بهم. دونمنمی_

 :بست رو چشماش ریموش

 برگردد؟ تا کشدمی طول قدر چه_

 !دونمنمی_

 .باشد داشته را شما به آزار قصد که نيست دشمنان از راهان. نکن را کار این هرگز دیگر -

 .کنمنمی رو کار این دیگه! فهميدم! باشه! باشه_

 ودیگه ميرن بخونی گفتننمی مگه. شد ظاهر! بوم دوباره؛ که بود راهان صدای "ببخشيد مرا سرورم"

 !کنهمی کار چی جااین این پس! نميشه؟ پيداشون

 .شدیم غيب ناگهانی هستيم اطالعبی: راهان

 ضد خدای که هم این کردم؛ جمع رو امخنده. رفت بهم ایغره چشم ریموش که کردم زیرکی زیر یخنده

 .آدمه به زدن حال

 بخنده؟ بلده مگه هم این! اوه شد، تا چهار هامچشم من که زد راهان به لبخندی ریموش

 خسته را تو بسيار آریا؛ با درگيری که دانمیم طلبم،می پوزش تو از من! راهان ندارد اشکالی: ریموش

 ...است کرده

 از من ست؟خسته کجاش خوند،می کتاب یا زد،می داد من سر داشت یا این شده؟ خسته این کجا! وات؟

 .ترمداغون این

 !بروی پدرم پيش ترسریع هرچه باید امّا: ...ریموش

 یعنی؟ داره چيکار پادشاه با
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 .بازگردی سریع و برسانی او پيش سریع را پيامم: ریموش

 !سرورم شماست امر امر، بله: راهان

 را گوییپيش بگویيد...و...بگيرند را آن تا اندبرگشته دشمنان. باشد کتاب مواظب بگو پدرم به: ریموش

 .باشند مواظب حضرتاعلی باید. هستند کتاب وارث هاآن کنندمی فکر همين خاطر به اند؛فهميده

 سرورم بله: راهان

 کتاب اون درمورد مرد اون هم بودیم جنگل تو که موقعی چيه؟ دیگه این قضيه کتاب؟! شد غيب دوباره و

 !کردمی صحبت

 :گفتم ریموش به رو زده بهت طور همين

 چيه؟ دیگه کتاب این یقَضيه_

 و گذاشت پيشونيش روی دستاشم ساعد گذاشت، پاهام روی و سرش و کشيد دراز تخت روی ریموش

 :گفت

 !جادوست کتاب_

 :گفتم بهت با

 !جادو؟_

 !است خطرناک بسيار! شده موم و مهر کتاب تنها آری؛ _

 !خطرناک؟ چرا_

 .است سياه جادوی اسرار تمام کتاب آن در _

 !سياه جادوی...جا...جا_

 دست به دست و است شده جمع کتابی در سياه، جادوهای اسرار تمام تاکنون؛ خلقت ابتدای از آری _

 .کنند دارینگه آن از تا چرخدمی سلطنتی خاندان وسطت

 بود؟ چی دیگه گوییپيش اون قَضيه ولی_

 ...گوییپيش آن _
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 هامچشم به و برداشت هاشچشم روی از رو هاشدست هاش؛حرف تو داشت شک امّا بگه، خواستمی

 .کشيد عميقی نفس. کرد نگاه

 و ترینسياه به و شودمی ربوده اهریمن توسط کتاب این ور،د چندان نه ایآینده در ها،گوییپيش طبق _

 زیر ؛اجنه. شوندمی کشيده مرج و هرج به سرزمين جای همه در کشورها. شودمی داده انسان ترینمنفور

 از ایفرستاده گاه؛آن. شوندمی تکّه تکّه نوزادان. روندمی بين از هاخانواده. زنندمی شان صلح قرارداد

 دوباره را کتاب آن و دهدمی نجات را مردم. شودمی فرستاده ما پيش الهه، یک هم شاید خدایان، نسل

 هاآن دست به باید کتاب هاگوییپيش طبق کنندمی فکر... دیدی که را افرادی آن و کندمی مهروموم

 !کرد نابود نيز را خدایان شودمی حتّی کتاب داشتن با هاآن نظر از. برسد

 .دادممی گوش رو حرفش تیشگف با

 نشد؟ سليمان ملک داستان شبيه یکم گفتی؛ که گوییپيش این ميگم_

 !گویی؟می چه فهممنمی_

 .نکن درگير رو خودت زیادی تو هيچی،_

 .نکن خسته را خودت زیاد پس. نبوده تو مورد در گوییپيش آن _

 چند از بعد. بست رو هاشچشم و دش پهلو به بود، پام روی سرش که طورهمون حرفش از بعد ریموش

 خوابش زود قدر چه. بود بودنش خواب یدهنده نشون که شدمی شنيده منظمش هاینفس صدای دقيقه؛

 !آخی! برد

 موقعی پرسيدم؛ رو گوییپيش ازش که اوالش. کردم مرور ذهنم تو و هاشحرف و کردم نگاه شقيافه به

 امّا، امّا، لرزید؛می داشت مردمکش گفت؛ دروغ که مطمئنم ،هاشچشم مردمک کرد، نگاه هامچشم به که

 .فهممنمی هيچی کنممی احساس! گيجم گيجِ کنم؟ باور رو کدوم من خدایا. بودن راست هاشحرف بعدش

 .گودروغ هاییآدم از شده پر برم و دور کنممی احساس

 جلوی رو دستم. نشست لبم روی لبخندی پشتش پر هایمژه دیدن با کردم نگاه شقيافه به دوباره

 یکم هامدست با شدم، مطمئن بودنش خواب از که این از بعد. نه یا خوابه ببينم تا دادم تکون هاشچشم
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 خوراکی یه که بودم کرده پيدا رو هاییبچه این احساس. کشيدم پس سریع و کردم لمس رو موهاش از

 قایمکی نبود مامانشون که موقعی امّا زنن؛ب دست بهش ذاشتنمی مامانشون و بود جلوشون خوشمزه

 رو ازدواج این باید امّا دارم؛ آره. دارم دوستش من،...من. کردنمی امتحان رو یکميش و زدننمی دست

 این جوری یه بزرگيت با خودت، نيست من نفع به اگه. داری خبر من دل از خودت خدایا؛. کنم قبول

 سمت رو لبم آروم. دوتایی ما ازدواج به راضی هم تو کنممی فکر من...نه اگه. بزن بهم رو مراسم

 .زدم بهش کوچيکی ـوسه بـ و بردم پيشونيش

 !باشی خودم برای فقط کنممی کاری بشی من مال قراره اگه

*** 

 راوی

 این وارد که موقعی. بود کارش آخر. کردمی خس خس خشکی و درد شدت از گلویش. زدمی نفس نفس

 يریت با. بود افتاده گير جااین درست...  االن امّا بود؛ فرزندش و همسر انتقام فکر به قطف بود، شده بازی

 .نداشت انتقام و بودن زنده به اميدی دیگه بود شکمش توی که

 .ببيند رو اشخرگوشی لبخند اون هم باز و برود دخترکش پيش مرگش، موقع کاش

 و بود شده تار هایشچشم. آورد باال خون مقداری شيدهک دراز طورهمون. شدمی وارد او به زیادی فشار

 .است کارش آخر دیگر دانستمی

 :کردمی تکرار لب زیر سختی به و آرام. شهادت خواندن به کرد شروع

 «اهلل رَسولُ مُحَمَدً اَنّ أشهَدُ اهلل اِال اِلَه ال اَنَّ أشهَدُ»

 . آورد را اميدش آخرین را؛ زندگيش پيامبر آخرین اسم

 .گرفت را فضا شدیدی نور شد، باز یشروبرو در ناگهان

 سمتش به سرعت با که دید را شخصی. شد تمام بازی این.بود وقتش االن بله؛. بست را هایشچشم

 مانه اون. کرد نگاه او به نداشت داشتنش نگه باز برای توانی دیگر که هاییپلک با و سختی به. امدمی

 .احمدی حسام سروان بود؛ پسر
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 .زد تلخی لبخند

 . نشست رویشروبه زخمی، فرد دیدن با حسام

 هخورد که تيری و بود شده پخش اطرافش که خونی. آوردمی زبان به را ایکلمه سختی به رویشروبه فرد

 .نيست بودنش زنده به اميدی دیگر که دادمی نشان بود

 .بشنود را صدایش تا برد مرد دهان نزدیک را سرش

 ميگيد؟ چی_

 ...وزی...وزی...و...و_

 .کنيد صبر ذره یه کنممی خواهش آقا؛ گيدمی چی شمنمی متوجه من_

 انناگه. نبود ماندنش زنده برای درصد یک حتّی اميدی کند، آمبوالنس درخواست و شود بلند خواستمی

 .افتاد زمين روی دستش نداشت، زوری مرد چون امّا شد؛ کشيده مرد توسط لباسش

 بود گرفته را پرونده این که موقعی از. شود روبرویش فرد حرف متوجه تا نشست زانوهایش روی دوباره

 را یاسمين جان قصد بيمارستان در شخصی که شد مطمئن زمانی حدسش از. شد بودنش عجيب متوجه

. کردمی دنبالش اتفاقات این تمام در مرد این ولی بود؛ نيامده هوش به هنوز که درحالی هم آن بود، کرده

. تاس دنبالش داندنمی که کند فکر گذاشت. فهميدنمی را دليلش امّا کند؛می تعقيبش دارد دانستمی

 خاطر به که سرهنگی. نفهميد را علّتش هم باز امّا کرد؛ سازی جا لباسش توی ردیاب هم نحوی به حتّی

 دنبال را او باید چرا ودند،ب گرفته او از را درجاتش و بود شده انداخته بيرون پليسی از گيری؛رشوه

 !کرد؟می

 .کند تمرکز بيشتر کرد سعی روبرویش مرد بریده بریده هایباحرف

 وزیر...و...و_

 خطره؟ توی جونش چيه؟ منظورت! وزیر؟_

 سابق...س...سا...وزیر...و_

 .بده رو من جواب داره؟ ربطی چه این خب،! سابق؟ وزیر_
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 :بود شده مرگش از قبل کلماتِ آخرین و بود مرده مرد آن. ردنک حرکتی مرد داد؛ تکان را مرد چه هر

 "سابق وزیر"

 اشخانواده به را هایشحرف آخرین باید شده، فوت شخص باشد؟ داشته تواندمی مفهومی چه این خب

 .بياورد زبان به را کلمه دو این که این نه زد،می

  بيفته؟ اتفاقی چه قراره چی؟ سابق وزیر

. بودند کرده خبر را آمبوالنس بقيه کند اقدام او که این از قبل انگار شد خوب. امد آمبوالنس صدای

 .امدند برانکارد با پرستارها. بست را هاآن و برد مرد هایچشم سمت به را دستش

 برای خوبی جای. بود اطراف باغ کوچک هایخانه از یکی. آمد بيرون خانه آن از و شد بلند جایش از

 .رسيدمی کسی به صدایی نه داشت، وجود ایسکنه نه چون کشتن؛

 چون. شدنمی متوجه کسی کردمی فریاد و داد هم اگر حتّی. بود باغ آخر تا اطرافش و بود جاده نزدیک

 از خبری نه کند،می زندگی آن در کسی نه که شود باغی وارد شب نصف ندارشت ایعالقه کس هيچ

 .هست آن در تکنولوژی

 .بود کرده روشن را اطراف ها،ماشين قرمز و آبی چراغ و بودند گرفته را اطراف پليس هایماشين

 .بود دیوار روی ناخن کشيدن صدای مثل برایش ها؛ماشين آژیر صدای

 !زیاده وزیر جا این وزیر؟ کدوم اصال! سابق؟ وزیر بود؟ چه مرد آن حرف منظور

 .آمد بيرون افکارش از موبایلش صدای با

 :انداخت نگاهی زدمی زنگ که ایشماره به

 "قاسمی"

 احساس بيشتر است؛ سرمدی اسم به کسی مافوق کند حس که این جای به بيشتر وقت، چند این در

 !شده قاسمی مافوق کردمی

 کارهایش این تمام البته. شدمی انجام قاسمی توسط همه ور آن و ور این به رفتن ها،اطالعات کارها؛ تمام

 .گرفتمی سرمدی بابک از چيزی کارش این که خاطر به ماًحت. نبود دليلبی
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 :برد گوشش سمت به را ان و داد فشار را اشقدیمی گوشی رنگ سبز جواب یدکمه

 قاسمی؟ چيه_

 .افتاده مهمی اتفاق! قربان _

 افتاده؟ اتفاقی چه قاسمی، بزن حرف واضح_

 .شده گم پروربه قربان _

 :گفت رفتمی ماشينش سمت به عجله با حرف این شنيدن از بعد که درحالی

 شده؟ گم طوریچه چيه؟ منظورت_

 .کرد جاجابه را دنده. کرد روشنش و شد ماشين سوار

 و گذاشت گاز روی را پایش. کرد پرت بغلش صندلی روی را ان و گذاشت بلندگو روی را گوشی سریع

 .بشه خارج جااون از تا چرخاند را فرمان

 :کرد جمع را درهمش افکار قاسمی صدای یدوباره شنيدن با

 تو دعوایی یه امّا بودیم؛ مواظبش ساعته وچهاربيست ما بودید؛ داده دستور که طور همون قربان_

 !بودن پروربه از خبری برگشتيم که موقعی. کنيم ترک رو پست شدیم مجبور که اومد پيش بيمارستان

 داشت؟ امکان چطور این ود؟ب کرده ترک رو پستش دعوا یک خاطر به او دعوا؟

 .بود گفته را قضيه این بودن مهم بار هزار. کشيد دادی عصبانيت با

 گذاشتی و کردی ترک رو پست احمقانه، دعوای یه خاطر به بگی من به کنی،می جرأت طورچه تو دعوا؟_

 .نياد دختر اون سر بالیی کن دعا فقط قاسمی بره؟ دختر اون

 .افتاد ماشين کف که کرد پرتش و کرد قطع را گوشی عصبانيت با

 هادوربين از تا چند االن تا بود مطمئن. نبود مهم برایش رانندگی راهنمایی قوانين اصالً لحظه این در

 .کردند ثبت تخلف برایش

 به جهتو بدون. دید را قاسمی که رفت اتاق سمت به و شد پياده ماشين از سریع بيمارستان؛ به رسيدن با

 .شد روبرو خالی تخت با و رفت اقات وارد او
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 !شدنمی این از بهتر

 ایشبر این از بهتر دیگه بود مطمئن. بود افتاده اتفاق برایش جدید روز شروع در عالی کامالً اتفاق تا دو

 .افتدنمی اتفاق

*** 

 .نبود پروربه از خبری هنوز ولی بود امده زاهدی؛ سرهنگ همان یا مرد ان قانونی پزشکی نتایج

 و بود کرده پر را وجودش تمام درماندگی و ضعف احساس. نداشت خوبی احساس نتایج شنيدن از اصال

 .بود شده عاجز چيز همه از واقعا

 !این اال بود دیده چيز همه. بود کرده کار حرفه این در که زمانی طول در

 !بود تصور از ترفرا یکی، این ولی بود؛ دیده قتل از قبل هانوجوان و کودکان در جنسی آزار

 شکمش در که تيری. بود پليس سابق نيروی جزء هم باز ولی بود؛ شده اخراج سرهنگ او که بود درست

. ودب نقره از تير جنس امّا نيست، باندی برای کردمی معلوم این و نداشت خصوصی به نماد بود، رفته فرو

 را او ات بود ترراحت قاتل برای این و ندبک حرکتی توانستنمی طوریاین و بود شده بریده پایش زردپیِ

 .بکشد

 با بود مساوی تعداد این! سم یعنی تا ده امّا نداشت اشکالی تا دو یا یکی بود؛ خوده آهن قرص مقتول

 !مرگ

 .آورد باال هابرگه روی از را سرش خورد، اتاقش در به که ایتقه با

 .تو بيا_

 .گذاشت احترام و امد قاسمی حرفش با

 قاسمی؟ شده چيزی_

 .شده پيدا پروربه! قربان _

 :گفت و شد بلند اشصندلی روی از

 .جا اون ببر رو من کجاست؟ دقيقاً االن اون کجاست؟ چی؟_
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 .اومد بيرون ميز پشت از و برداشت سریع را کالهش

 .شده پيدا بيمارستان موتورخونه توی پروربه قربان _

 !ستزنده که بگو فقط_

 !مرده ناو قربان متأسفم_

 ادهافت اتفاقی چه بگوید توانستمی که کسی تنها. بست بود شنيده که خبری خاطر به را هایشچشم

 هست؟ هم بدتر این از خبری آیا. بود مرده

 .رفت بيمارستان پایين طبقه به و رساند بيمارستان به را خودش سرعت به

 .ددا تکون را سرش فقط کردندمی کار جاآن که افرادی دیدن با

 .گذاشت اشبينی روی را دستش ساعد پيچيد، اشبينی در که خونی بوی از شد، موتورخانه وارد

 .لطفاً طرف این از قربان؛_

 .بست را هایشچشم دیدنش با. رفت دادمی نشان که جایی سمت به

 هب رتشصو زخم؛ جای از بود پر صورتش و بدن بود، شده بسته سرش باال هایلوله به هایشدست پروربه

 .بود مانده باز هاشچشم هنوز و بود باال سمت

 .رفت سمتش به کردمی صحبت هایشدست زیر از یکی با که عمویش دیدن با

 :گذاشت حسام کتف روی را دستش. رفت حسام سمت به و کرد قطع را صحبتش حسام، دیدن با عمویش

 شق؟ کله پسرک طوریچه_

 :گفت کند پيدا چيزی تا دادمی گردش ور آن و ور این رو هایشچشم که حالی در حسام

 ...عمو مرسی_

 :کرد نگاه هایشچشم به مستقيم و برگرداند عمویش سمت به را سرش

 کردین؟ پيدا چيزی_

 :گفت و داد بيرون را نفسش حسام عموی

 .نذاشته جا به خودش از ردی هيچ گفت ميشه که بوده بلد رو کارش قشنگ قدر این قاتل متأسفانه؛_
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 :گرفت سر از را هایشحرف ادامه رفتندمی جسد سمت به هردو که حالی در

 که موقعی انگار. کردیم پيدا رو مقتول از مو تار چندین ما گذشته؛ مرگش زمان از ساعت شش و سی_

 کنترل برای هم قاتل. کردهمی تقال فرار برای و اومده بهوش مقتول بوده؛ اورده جا این رو مقتول قاتل

 .شده پيدا زمين روی موهاش از دسته چندین همين خاطر به کرده؛ استفاده موهاش از مقتول، رفتار

 :گفت و حسام سمت برگشت. کرد اشاره هایشناخن به و کرد بلند را جسد دست و نشست زمين روی

 .شده کنده هاش ناخن بينیمی_

 :گفت و نشست جسد کنار هم حسام

 کرده؟می اششکنجه داشته یعنی_

 از و کشيده زمين روی رو هاش ناخن مقتول کن؛ نگاه رو زمين روی. نشده دیده شکنجه از عالئمی! نه_

 .شده کنده هاشناخن کارش شدّت

 .گرفت عکس بود، کشيده هایشناخن با مقتول که چيزی از و آورد بيرون جيبش از را موبایلش حسام

 :گفت و کرد اشاره مقتول شکم به. بود هدید را آن جایی قبالً انگار بود؛ اشنا خيلی عالمت اون

 خورده؟ گلوله اون_

 .بفهميم هم رو چيزها بقيه تا کنيم، منتقلش باید فعال. آره_

 .زد برق ها،لوله الی چيزی کرد احساس که برگرداند، را سرش

 .رفت سمتش به و شد بلند جاش از

 تمام داشت یکی برداشت؛ را بيندور. شد گرد هایشچشم بود جاآن الی که کوچکی دوربين دیدن با

 خرد کامال تا فشرد اون روی را پایش و کوبيد زمين روی محکم را دوربين. کردمی نگاه را کارهایشان

 .شود

 شده؟ چی_

 :گفت کردمی ایقروچه دندون که حالی در برگشت، سمتش به عمویش یزده بهت حرف با

 .بوده گرفته نظر زیر رو حرکاتمون یهمه_
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 کی؟ حسام؟ گیمي چی_

 ... کرده پا به رو جنجال این که کسی_

 :کرد اشاره پایش زیر شده خرد دوربين به

 .دیدمی رو ما داشت. بود دوربين_

 !ممکنه؟ طور چه این ولی_

 .بازیه یه براش این که انگار_

 !این ولی_

 !نه یا فهميدیم ازش چيزی ما بفهمه تا بگيره نظر زیر رو ما خواستهمی درسته،_

 ...این و_

 :داد ادامه را او حرف شود؛ تموم عمویش حرف بگذارد که این بدون

 .گذاشته ما برای جا این رو چيزی یا نداره، رو کافی نفس به اعتماد اون یا یعنی؛ این و_

 .چيزی از دریغ امّا کرد، نگاه بود الزم که را جا هر

 .برگشت طرفش به صدایی شنيدن با که بود ایستاده مستاصل

 !قربان_

 .کشيد بيرون افکارش از را او که بود، قاسمی صدای

 قاسمی؟ شده چيزی _

 .شد جواب شنيدن منتظر و پرسيد را این کنجکاوی با

 .اداره برگردید باید! قربان _

 گشت؟برمی باید چرا اون. ماند زده بهت

 قاسمی؟ چرا دونینمی تو_

 :داد را جوابش تنخواس را مافوقش چرا که این به خيالی،بی با قاسمی

 .زاهدیه سرهنگ درمورد مسئله دونممی فقط. ندارم اطالعی! قربان خير_
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 .بری تونیمی باشه_

 .برسد کارهاشی یادامه به تا برگشت و گذاشت احترامی مافوقش؛ دهن از اجازه شنيدن با قاسمی

 :گفت سریع چيزی اوردن یاد به با حسام

 !قاسمی کن صبر_

 :برگشت سمتش به و ادایست حرکت از قاسمی

 !قربان بله_

 .بذار جریان در هم رو من افتاد اتفاق که هرچيزی_

 .رفت بيرون جاان از قاسمی به توجهبی حرفش زدن از بعد حسام

*** 

 .برد گوشش سمت به و گرفت را شماره زد؛می سوت که حالی در

 ...بوق دو بوق، یک

 را آن ظرافت تمام با. کرد پاک را خيسش هایدست ان با و برداشت ميزش روی از وسواس با را دستمال

 .نشود وارد عزیزش هایدست به آسيبی تا کشيدمی هایشدست روی

 سمت به را دستانش و گفت! ایشی بودن سمتی کدام هر که آیينه؛ در اشریخته بهم موهای دیدن با

 .کند مرتبش تا برد موهایش

 .نبود خط پشت یصدا از خبری امّا زد؛می بوق هنوز تلفن

 .داد جواب را تلفنش مقابلش طرف دوم بوق با. گرفت را شماره دوباره

 بله؟_

 .شد انجام کار_

 .داد پاسخ سردی صدای با خط پشت

 !خوبه_

 :گفت خيابان اطراف هایدوربين و بيمارستان، دوربينِ آوردن یاد به با
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 ...فقط_

 .شدن پاک شونهمه. نباش هادوربين نگران_

 :زد نيشخندی حرف این نيدنش با

 من از چيزی پليس خوادنمی دلم. نميدم انجام رو کار جوری، این دیگه من بشم؛ یادآور بذار خوبه،_

 .کنمنمی حال باهاشون زیاد نزن، زنگ من به بود؛ دختر با کارت بعد به این از اگه هم بعد و بفهمه

 جرأتی چه به اون. کرد ایقروچه دندون نيتعصبا از همين خاطر به شنيد؛ را خط پشت پوزخند صدای

 زد؟می پوزخند

 کنی؟نمی حال هاخانم با که نگو! پسر اوه_

 خاطر به آورد، یاد به را زدندمی سرش تو را آن اشخانواده هميشه که ایجمله جمله، این شنيدن با

 :زد داد بلند همين

 !شو خفه_

 .رفت یادم. ببخشيد! اکی اکی،_

 درحالی دارن؛ زیبایی ادعای. کننمی جيغ جيغ فقط. انوحشی دخترها بمونه؛ یادت شههمي که بهتره_

 ننکمی ستایش رو من زیبایی آقایون، جاش به ولی نيست؛ من زیبایی صدم یک حتی زیبایيشون که

 !بکنن که بهتره براشون یعنی

 :گفت سپس و کرد مکث کمی خط پشت فرد

 !احمقه زیادی نکنه ستایش رو تو که هرکی و! زیبایی زیادی پسر، یه عنوان به تو درسته؛_

 همه انداخت جفتک قدر اون وقو وق دختر اون. هانی برم باید دیگه من دونی؛می رو چی همه خوب_

 .شد آویزان هاشلب اششکسته هایناخن دیدن با. شدن خراب هامناخن

 ر،مذک هایجنس ميگویند هميشه. داد بيرون آسودگی با را نفسش برم، کلمه شنيدن با خط پشت فرد

 است مرد جنس چی هر برای مذکر، اصطالح به پسر این که دانندنمی امّا هستند خطرناک مونث برای

 !ميشود محسوب خطرناک
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 عالما مختومه را پليس سابق نيروهای از یکی پرونده توانستندمی طورچه. آمد بيرون اتاق از عصبانيت با

 .بود قتلش بر مبنی زیادی مدارک که حالی در کنند؟

 کرده؟ چه او گفتنمی هاآن

 "خودکشی"

! نبود؟ مسخره کمی بود، دیده چشمانش روبروی درست رو زاهدی دادن جان که کسی برای کلمه؛ این

 !خودکشی؟ ها؟

 .کند تمرکز کمی تا بست، را هایشچشم. کرد پرت اشصندلی روی را خودش و رفت اتاقش سمت به

 :کرد تکرار! محکم امّا آرام لب زیر بار چند

 ...«سابق وزیر...سابق وزیر...سابق وزیر»

 اون از بار چندین و کردند اعالم خودکشی را قتلش همين، برای. دانستمی زیادی هایچيز حتماً زاهدی

 زاهدی که دانستهمی چگونه! نه؟ یا آورده زبان به را چيزی مرگش؛ از قبل زاهدی آیا که پرسيدند

 ...و جاستنآ

 :گفت فقط لحظه اون در هم او

 خب و بود؛ کرده وصل ردیاب یه او به همين خاطر به و دنبالش بود افتاده زاهدی پرور،به یپرونده اولِ از»

 «کرد پيدا مرده را او که دنبالش افتاد دليل همين به. بردن هاشچشم جلوی درست رو زاهدی هااون

 هک گفتمی درونش حسی چرا چرا؟ اما کشيد آسودگی از نفسی! مرده یکلمه شنيدن با مقابلش بازرسِ

 !نگوید؟ را وزیر کلمه

 يچه خب؛. باشه ساخته تو از کاری که چيزیه از دارتربو خيلی قضيه؛ این که گفتمی او به ششمش حس

 .کردنمی اشتباه ششمش حس وقت

 :چون دکنمی پيدا را قاتل حتماً بيفتد دنبالش اگه که بود مطمئن

 !داره وجود حتما نفر سه گيرن؛می رو نفر یه روح دارن که جنایی یصحنه هر توی"
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 !شاهد مجرم، قربانی،

 ".دهنمی رخ قتلی هرگز نباشه هااون از یکی اگه

 .است گير وقت کمی فقط بلکه! نيست غيرممکن قاتل گرفتن تفاسير؛ این با

 .بود دعوت سرمدی بابک ینهخا در را شام امشب. شد بلند اشصندلی روی از

 .پوشيدمی مناسبی لباس و رفتمی خانه به باید. امد بيرون و کرد عوض شخصی لباس با را لباسش

 .بود مشکی لی شلوار و سفيد مردونه، پيراهن یک شامل که لباسش؛ تعویض از بعد

 .افتاد راه سرمدی یخانه سمت به

 نارک شدمی باعث چيز دو امّا! بود متنفر ببيند را سرمدی بابک یچهره هم، باز بود مجبور که این از واقعا

 :بموند سرمدی بابک

 "بردنمی حساب ازش همه که بود این دوم دليل و عرصه این تو قدرتش یکی؛"

 خودش، قول به داشت؛ زیادی نفوذ و قدرت امّا! نداشت هم پليس ریيس مثل مقامی حتّی بود درست

 قدرت طالب همه خب، و بياورد دست به زیادی قدرت و مقام بود توانسته رگشپدربز پدرِ انقالب، دوران

 بابک کمک به توانستمی اون و دادند ادامه را شغل این خانواده، اعضای یهمه دليل همين به هستند؛

 .بگيرد دوباره را پرونده این دخترش؛ البّته و سرمدی

 خانواده کوچک دختر. انداخت نگاهی جمعشان به نوشيد، کمی و برد هایشلب سمت به را چای فنجان

 هم نيازی! خب بداند؛ رو اسمش تا بود نداده زحمتی خودش به وقت هيچ. بود راشا با صحبت مشغول

 .بود تلویزیون دیدن مشغول هم بزرگ سرمدی و بود رفته اتاقش به هم رایان. بداند که نداشت

 .کرد تشکری بود گرفته رویشهروب را ميوه حاوی ظرفی که خانم، مریم دیدن با

 کاری مشغول کدوم هر که؛ خانواده وضعيت دیدن با. نشست مبل روی و گفت "اهلل بسم" خانم مریم

 :گفت و حسام سمت کرد رو و گفت "استغفراهلل" نداشتند مهمون به توجهی و بودند

 هستند؟ خوب خانواده هستيد؟ خوب! حسام آاقا خب_

 :کرد جمع را خودش کردمی صحبت او با که خانم مریم حرف شنيدن با حسام
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 !خدمتتون دارن سالم. دارید لطف! سرمدی خانم ممنون بله_

 .خانم مریم یا خاله بگو من به! باش راحت جان؟ حسام نگی سرمدی خانم من به دیگه نشد قرار مگه! اِ_

 :زد کوچکی لبخند حسام

 حتماً چشم؛_

 :گرفت تهاجمی حالت خانم مریم

 چی؟ حتما چشم؛_

 !خانم مریم حتما چشم؛_

 .دیگه نکن اذّیت رو حسام قد این! مامان اوه_

 زیدگ را لبش خانم مریم. برگشتند سمتش به امدمی پایين هاپله از داشت که رایان صدای شنيدن با همه

 :گفت و

 !باش نداشته کارها این به کاری تو_

 :حسام سمت کرد را روش

 زنی؟می حرف من با ميشی اذّیت تو پسرم_

 :خندید آروم و انداخت پایين را سرش حسام

 !خانم مریم یعنی خانم؛ باشيد راحت شما نه_

 !ميگی چی بفهمی حداقل بگير زن گفتم؛ بهت بار هزار! نداره مشکلی هم خودش! بيا_

 .نشستمی مبل روی که بود رایان به نگاهش که زدمی حالی در را هاحرف این تمام خانم مریم

 :گفت و داد بيرون را نفسش هميشگی بحث این از کالفه نرایا

 داره؟ زدن حرف به ربطی چه من، گرفتن زن! من مادر آخه_

 هاان حرف به نوشيدمی را چایش که حالی در و کرد خاموش را تلویزیون هاان بين بحث شنيدن با بابک

 .کرد گوش

 :گفت و داد تکون را سرش خانم مریم
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 این بزرگ پسر تو پسرکم، ببين. نکردی ازدواج هنوز! سالته پنج و سی بچه؛ !دیگه داره ربط دِ_

 .توئه به چشمشون که هستن تو بعد هم دیگه نفر دو. ایخانواده

 داره؟ ربطی چه این! من مادر خب_

 :کشيد هوفی پسرش بودن خنگ از کالفه خانم مریم

 اون. کنهنمی شوهر هم خواهرت گيره؛نمی زن داداشتم یکی این نکنی، ازدواج تو تا که اینه به ربطش_

 !عزب بچه مشت یه و مونممی من وقت

 :گفت و حسام سمت کرد رو بعد

 خودم. رهبگي زن بگو بهش تو. رفتيدمی دانشگاه یه دیگه هم با ناسالمتی! بگو بهش چيزی یه تو! پسرم_

 !زنيمنمی که چشمش استغفراهلل. نيمببي بيار تو زن بار یه هم تو راستی. دارم سراغ ماه دخترِ عالمه یه

 کند؟ راضيش که خواستمی هم کی از. زد ایقهقهه مادرش حرف شنيدن با رایان

 !نگرفته زن هنوز حسام خود! من مادر_

 خشگل دختر یه تواسه خودم بذار. کنهنمی ازدواج هم بچه این دیگه، همينه! نگرفتی؟ زن هنوز تو! واه_

 .کنممی پيدا

 .بگوید چه دانستنمی که بود شده گيج قدراین حسام

 :گفت و همسرش سمت کرد رو حسام سردرگمی و کالفگی دیدن با بابک

 !راشا؟ دارید؟برنمی ازدواج این سر از دست شما مياد مهمونم! دیگه بسه_

 از اسمش، شنيدن با بود؛ بودند داده رایان به که جدیدی لقب به خواهرش، با خندیدن حال در که راشا

 :داد جواب و کرد جور و جمع را خودش پدرش دهان

 بابا؟ بله_

 .بزنم حسام با دست یه خواممی کن آماده رو شطرنج برو_

 بابا باشه_

 .برگشت خواهرش پيش کرد آماده رو شطرنج که این از بعد راشا
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 "شطرنج" بود شنيده که بود جدیدی کلمه درگير ذهنش بود؛ رفته راشا که ایلحظه تمام در آریا امّا

 چيه؟ شطرنج_

 !فکری بازی یه_

 .نشست کنارش دادمی را جوابش که حالی در راشا

 !بازی؟_

 .آره_

 ببينم؟ تونممی_

 :داد هم رو جوابش حال عين در و ميوه کندن پوست به کرد شروع و برداشت ميز روی از رو ظرف

 قيافه همه شطرنج، موقع بگم؛ دیگه رجو یه بزار. باشه جااون کسی بازی، موقع نداره دوست بابا نه؛_

 ...هاشون

 : دراورد شکلکی

 .کنننمی هم صحبت حتّی. جوریه این_

 .خندید راشا قيافه دیدن با آریا

 .ببينم رو هاشونقيافه همين خواممی من امّا_

 جوابش با امّا ببيند؛ رو بازی این بخواهد او مثل هم راشا شاید تا کرد بيان را جمالت این تخسی با آریا

 .پرکشيد حالش و شور تمام

 .برو تکی خودت داری دوست نميام، من نداره؛ ربطی من به_

*** 

 .شد خيره روبرویش پسر هم در قيافه به کرد؛ جاجابه را اشمهره بابک

 .بکنم بهت نصيحت یه خواممی_

 اشتباه به سرمدی بابک حرف شنيدن با کند جا به جا را مهره کدام که بود این درگير سخت که حسام

 .داد حرکت را اسبش
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 . بود هایشجوانی شبيه عجيب پسر این. زد اون گيجی به لبخندی بابک

 چرا؟ دونیمی کردنمی اعالم حروم رو شطرنج انقالب؛ از قبل تا_

 .بوده حرام شطرنج شنيدمی که بود بار اوّلين ماند؛ زده بهت حسام

 .دونمنمی خير_

 یا کنیمی بيرون رو وزیر بازی، این توی که اینه خاطر به کردن فکر مردم د؛ش اعالم حروم که موقعی_

 عهشای هابعضی حتی یا کنه فرار که کنیمی مجبور قدرت همه اون با رو پادشاه و ایستیمی پادشاه عليه

 !هاستپرستشيطان بازی که کردن

 حسام تن به ایرعشه صالبت؛ این از که طوری به. کرد بيان لرزش بدون و محکم و آرام را جمالتش تمام

 !افتاد

 بود؟ چی ميدونی. نبود این قضيه اصل اما_

 کامل را حرفش ادامه خودش گذاشت و نداد را بابک جواب همين خاطر به بود، شده گيج شدید حسام

 .کند

 جوریچه رو ها اون که کنیمی فکر کنی،می فکر هاتمهره تمومی روی کنی،می بازی شطرنج تو وقتی_

 رو عده یه! وزیرت کنیمی رو برمياد ازش کار همه بينیمی که اونی! شاهش ميشی خودت بدی؛ حرکت

 .شطرنج داخل سربازهای نقش مثل دقيقا! لشگر سياهی کنیمی جمع هم

 درد به خيلی سربازت اوقات، گاهی.کنن حرکت باید که دوننمی ولی چيه؛ قضيه دونننمی هااون

 ...خورهمی

 .زد را حسام وزیر و داد حرکت را سربازش حرفش نای با

 به برگشت حق بفهمن رو بازی روش تمامی اگه حتّی. بشن پشيمون تونننمی هااون! وقت هيچ امّا..._

 مهره یه نقش سرباز اوقات گاهی حتّی. ميشه فرستاده بيرون سرباز که اینه کار نهایت! ندارن رو عقب

 !ميرهمی اخر در امّا نه؛ميک ایفا سردرگمی برای رو مهم
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 پایان با خونه یه اگه حتی هدفت، به رسيدن برای اوقات گاهی مونه،می شطرنج هایمهره مثل هم زندگی

 و فهمیب رو بازی قوانين تو، که موقعی. بزنی تریکوبنده ضربه بعد و برگردی اولش به باید داری؛ فاصله

 شاه کنار و کنی عوض وزیر با رو خودت جای تونیمی موقع اون بدی، تشخيص رو هامهره کنی سعی

 !قدرت یعنی این و! باشی

 !سرمدی جناب بود خوبی نصيحت_

 گفته؟ او به را این بابک چرا که کرد فکر این به و زد ایمتواضعانه لبخند حسام

 هصفح به که حالی در همين خاطر به بود؛ آگاه بود شده ایجاد حسام ذهن در که افکاری از خوبی به بابک

 :گفت بود خيره شطرنج

 درگير که دونممی شناسمت؛می بگم واضح بذار زدم؟ رو حرف این چرا ميگی خودت با االن دونممی_

 برات هم مانعی و گيرمنمی رو جلوت شده؛ گرفته ازت پرونده اون که این با حتّی. هستی زاهدی یپرونده

 این پشت ترگنده خيلی یکی چون کنی؛ کاری ونیتنمی رو مسئله این که بدونی باید امّا نميشم،

 دیدم؛ طوری این رو زیادی هایآقازاده مرگ من امّا دیدی، جوری این رو نفر دو مرگ فقط تو. ستقضيه

 ! خودتی ميشه غرق که کسی موقع اون چون کنی؛ شنا باهاش و بشناسی رو اون نکن سعی پس

 را مسير از کمی. شد بلند جایش از و کرد گيری کناره زیبا از حسام شام؛ برای خانم مریم زدن صدا با

 :شد متوقف خان بابک صدای با که بود نکرده طی

 !داره شرطی اما ميدم؛ بهت رو پرونده این_

 گیبزر فرد این پشت که گفت خودش بود؟ چه منظورش کرد؛ نگاه سرمدی بابک قيافه به زده بهت حسام

 !است صفر برد اعالم و هست

 :گفت تعجب با

 ...اما_

 بود؟ امّا به نيازی چه دیگر ميشد او برای سرخری هيچ بدون پرونده که حاال داد؛ تکان اطراف به را سرش

 شرطی؟ چه_
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 !باشه کنارت پرونده این توی هم نازنين خواممی_

 بود؟ که او! شد متعجب دختر این اسم شنيدن با حسام

 !نازنين؟_

 :گفت و زد سامح پرسشی سوال جواب در نيشخندی بابک

 .!نازنين دخترم،_

 :گفت نامطمئن حسام

 امّا؟...گفت رایان. نيست دخترتون اون که دونممی اون؟ چرا امّا_

 !هست_

 :کرد نگاه خان بابک صورت به گيج حسام

 !بله؟_

 !خودمه واقعيه دختر نازنين_

 :شد گرد تعجب از هایشچشم جمله؛ این شنيدن با حسام

 ...امّا_

 !حسام یعجول زیادی_

 .ادد شانحرکت و برد حسام هایمهره سمت به را دستش بابک. نزد حرفی و کرد نگاه بابک به گيج حسام

 یبفهم نتونستی همين خاطر به! بازیمی که بودی مطمئن بازی این اول از تو شدم؛ مات و کيش من حاال_

 اما م؛کن بيرون بازی از رو تو تمتونسمی من همين برای. بيرون کنی پرت رو من تونیمی حرکت یه با که

 !نکردم

 :گفتمی خدابيامرزم پدر دونی؛می

 چیهي ميشه متولد که بعدی نسل بره؛ بين از بودن چی همه شاهد که نسل این از بيشتری تعداد هرچی"

 ".شطرنجه بازی اول قانون این بود؛ خواهد من از پيروی خواهان قطعاً و ترهاحمق مراتب به و دونهنمی رو

 .کن شروع اول از رو آموزشش و ببرش خودت با. نازنين دنبال بيا صبح فردا_
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 ودب ایستاده اتاق در هنوز حسام امّا. رفت آشپزخونه سمت به و کرد ترک را اتاق و شد بلند جایش از بعد

 :گفتمی خودش با. بود بابک هایحرف درگير و

 !«منن مثل همه یا فهمم؛نمی رو مرد اون های حرف از چيزی که خنگم من یا»_

 !ميشد قدرت پر و مرموز مرد این هایحرف خيالبی باید کند، منظم را افکارش تا داد تکان را سرش

 وظيفه بعد به این از و! بود سرمدی بابک واقعی دختر دختر، آن بود، شنيده جدیدی چيزهای امروز

 .نبود راحتی کار مطمئناً بود؛ او با آموزشش

 همه به و استراحت کمی تا افتاد راه خودش خونه سمت به سرمدی؛ بابک یخونه در امش صرف از بعد

 .کند فکر دقيق و خوب چيز

 کار فراموش دختر این با را آموزش تا رفت سرمدی بابک خونه سمت به صبح، نه ساعت سر صبح؛ فردا

 .دهد آموزش او به قطف و نروند سرکار کوچک سرمدیِ هم اون هم هفته، یک تا بود قرار. کند شروع

 بود فهميده تازه که اسمی نازنين؛ تا ماند منتظر حياط در شد؛ باز در و زد را خانه در زنگ که این از بعد

 .بياید داره، دختر آن

 مثل دقيقا حسش. بست را هایشچشم و کشيد عميقی نفس حسام بود، کرده پر را فضا چمن بوی

 !کردندمی شادی و نشستندمی هایشچمن روی خوانواده با و رفتندمی پارکی به که بود هاییوقت

 و امدمی سمتش به جيغ با که دید را نازنينی و شد باز ناخودآگاه هایشچشم شنيد که جيغی صدای با

 .رفت عقب قدم دو بهت با. کند سرش را چادر تا بود دنبالش دو، با که راشایی

 :کشيدمی فریاد بلند راشا

 .پليسی سرت خير. کن سرت رو این بيا وایسا؛_

 ردکمی سعی که طور همون و گرفت پناه درختی پشت سرعت به سرش؛ پشت راشا، صدای شنيدن با آریا

 :گفت بزند حرف هاآن مثل

 !کن سرت خودت اصال خودت؛ مال. گرمه هوا. خواهمنمی_

 :گفت بود دو آن رفتار گرنظاره زده بهت که حسامی به توجهبی راشا
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 واسه چادر بپوش، رو این بيا! خيابونا تو برم بپوشم چادر شم بلند سرمدی، راشا من، مونده؛ هم همين_

 !هاستزن

 .پوشممی هم من رفتی، خيابون سرِ تا جون مادر قول به و پوشيدی تو هروقت اصال_

 اذیّتت آقایون ميشه باعث هم بعد نميده؛ تشخيصت کی هيچ کالً خوبيه، چيز چه چادر کن نگاه بابا_

 !نکنن

 !تکراریه_

 !چی؟_

 دميش انجام و کردمی را کار این اگه افتاد، فکری به خودش حرف با لحظه یک پرسيد؛ را این سوالی راشا

 .بود عالی که

 :گفت و کرد اشاره چادر به هایشچشم با آریا

 .بود گفته مادرجونم! حرفت_

 !اخد به زنن،نمی نيشت هاپشه بپوشی چادر آها؛! خب خب،_

 موقعی بود مطمئن اید؛می کجا از افکار این دانستنمی واقعاً کرد؛ راشا تقالهای به آرامی یخنده حسام

 !برود در و کند سر چادر دخترهایش دوست پيش که بود این فکر در بود، کرده مکث هایشحرف بين که

 .آمدمی بر او از هرکاری داشت، پسر این از که شناختی به توجه با

 :گرفت او از را چادر و زد راشا به محکمی گردنی پس و رفت نفر دو آن تسم به

 رو اون خواست خودش که وقت هر ببرش، خودت با رو چادر این ضمن در بکنی؛ کاری خوادنمی تو_

 ...تو و! نيار پایين سرکردنش زوری با رو چادر حرمت پوشه؛می

 کرد اشاره آریا به

 !بریم باید شو، ماشين سوار..._

 .شد ماشين سوار چادر با او و راشا دست از رهایی برای سرعت به آریا

 .راند خودش یخانه سمت را ان و شد ماشين سوار راشا، با صحبت کمی از بعد حسام
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 کرد سعی و کرد مزه کمی را خودش چای. نشست مقابلش و گذاشت کوچک سرمدیِ رویروبه را چای

 .ردبگي را اشهميشگی قاطع لحن همان

 .دیدی کنم فکر ميشه، کشته! عمد از ایدیگه کسِ توسط که کسی قاتله؛ کردن پيدا ما یحرفه_

 :گفت خنده با آریا

 !زن همون_

 :گفت و کرد لبخندش به نگاهی حسام

 نحوی به خب، دالیل درصد نود و نداره وجود موجه دليل هميشه قتل توی اون؛ شنمونه یه درسته_

 !دارن روانی مشکل ميکشن که آدمایی ناو بيشتر. اناحمقانه

 :کرد گوش حسام حرف به و گرفت هایشدست بين و برداشت ميز روی از را ليوانش آریا

 بریده رس ممکنه. کنی شک اعتقاداتم به حتّی یا کابوست؛ بشه ها شب که ببينی ممکنه رو چيزها خيلی_

 باید. پختنشون هاشونهخانواد که ایماهه یه نوزادهای. شدن له کامال که ببينی اجسادی. ببينی شده

 هب نميشی تبدیل کنی، پيدا رو قاتل خوایمی وقتی تو هااین از جدا. بُکشی رو احساساتت کنی سعی

 ودتخ بعد. کنیمی پيدا درموردشون اطالعات. ميشی ها اون خود به تبدیل تو بلکه دنبالشونه، که کسی

 شرط این کردی؟می چيکار داشتی ایزندگی چنين این و بودی اهاون جای اگه تو! جاشون ذاریمی رو

 فهميدی؟ اوله،

 دبو کنارش که ایپرونده. گفت "ایخوبه" و انداخت او به نگاهی حسام. داد تکون را سرش مطمئن نا اریا

 .گذاشت آریا روبروی را قتل دو اطالعات و هاعکس و برداشت را

 قتل ینحوه. هستيم طرف سریالی قاتل یه با ما معلومه که طور این. دوتاست این قاتل کردن پيدا ما کار_

 ... تفاوتشون تنها یکسانه؛ هردو

 .کرد اشاره زاهدی سرهنگ عکس به

 !گرفته قرار جنسی آزار مورد مرد این که اینه..._
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 !ایلحظه برای فقط اما شد جمع صورتش ایلحظه برای و انداخت هاعکس به نگاهی آریا

 جون به رو اون حوادث تمام شد؛ طبابت وارد وقتی. بود هم بدتری چيزهای مراتب به اون ششغل توی

 .نداشت اشگذشته کار با تفاوتی بود، کرده پيدا االن که کاری حاال. بود خریده

 آریا روبروی و داد قرار ایپوشه توی را هاکاغذ تمامی گذاشت، زمين روی ميز روی از را چای ليوان حسام

 .تگذاش

 !باشی خونده رو هااین یهمه فردا تا خواممی. دوتاست این قتل درمورد اطالعات تمامی هااین_

 !باشه_

 را سرش آریا یخيره نگاه از کالفه حسام. شد خيره حسام هایچشم به و داد را جوابش خيالیبی با آریا

 :وگفت انداخت پایين

. گيرنب قرار جنسی آزار مورد آقایون که نبوده هاییقتل رانای توی حاال تا بشن، بيشتر نباید هاقتل این_

 !نه بزرگسال افراد اما باشه بوده نوجوون یا خردسال هایبچه پسر شاید

 :گفت زده بهت آریا

 بوده؟ هم ایدیگه جور مگه_

 ویت فمعرو سریالی هایقاتل از یکی"بيجه"مثال برای! بوده هم زیاد بزنم مثال تواسه بخوام اگه بوده؛_

 از بيش اون. داشت هم انگيزی اعجاب خونسردی! داشت جنسی سادیسم که این بر عالوه اون ایرانه،

 نانز شکارچی یا عنکبوتی قاتل به معروف حنایی سعيد. رسوند قتل به رو بزرگسال سه و کودک هيفده

 پسر یک و دختر و زن 0۱ قاتل بغالنی؛ فرید. داشت عهده به رو مشهد توی زن 06 قتل! مشهد خيابانیِ

 خفاش بگی کافيه ولی نشناسه کسی االن شاید رو اسم این کردیه؛ کوران روخوش رضاغالم و. بود بچه

 به اومدمی شب خفاش اسم تا هازن همه دوران اون جورایی یه زن، 9 قاتل ميارنش خاطر به همه شب؛

 سالک مجيد. باشن خونه هشت اعتس از قبل تا کردنمی رو تالششون تمام حتّی لرزیدن،می خودشون

 بروجردی اصغر علی! بوده بدتر همه از هاقاتل بين اون بگيم، طوری این بذار نفر؛ ۱9 قتل محمودی؛

 قتل به رو کوچيک و خردسال پسر ۹۹! بوده ایران کل تو ایزنجيره قاتل اوّلين اون قاتل؛ اصغر به معروف
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 وت اسمشون حتی که هاستقاتل ترینمعروف اسامی هااین! هاون به شبيه هم ما قاتل جورایی یه. رسونده

 تو دونممی! شد خواهيم روبرو آدمایی چه با ما بفهمی تا گفتم بهت رو ها این. شده ثبت ملل سازمان

 همکار عنوان به تازه کامالً شروع یه باشيم، داشته تازه شروع یه خواممی امّا؛ نمياری خاطر به رو چيزی

 قبوله؟ هم، کنار در

 حتّی یا بياورد، خاطر به را چيز همه هم باز توانستمی شاید. زد رویشروبه پسر حرف به لبخندی آریا

 :گفت و داد تکان طرفين به را سرش. بسازد او کنار در و او با را جدیدی خاطرات توانستمی

 !باشه_

*** 

 بعد سال هفت

 مسرشه کاش. کرد نگاه بود گذشته عمرشان از اربه پنج یک هر که کودکانش به پنجره پشت از لبخند با

 و چرخيدمی زمان که افسوس،. دیدمی خود هایچشم با را کودکانش بازی تا بود جا این اکنون هم

 روزی. خوردیمی رو هاگذشته حسرت ناگهان که رسيدیمی جایی به بفهمی که آن بدون و چرخيدمی

 .آوردمی خاطر به خوبی به را چيست، نازنينش بطن درون کودک بفهمد تا بياید قابله بود قرار که

*** 

 عروسی از بعد ماه هشت

 !ترسممی واقعا من ریموش،_

 هایاخالق از بعضی شانعيش از روز چهل و دویست گذشت با زد، همسرش ترس به لبخندی ریموش

 به یدبا نيز که جاهایی. دترسيمی بترسد، نباید که هاییچيز سر گاهی او. شناختمی خوبی به را همسرش

 دیگران با او تفاوت موجب هایش،رفتار این. کردمی مقاومت ترسيد،می لطيف جنس یک زن، یک عنوان

 شدنش جذب دليل هم شاید یا شود، جذب سمتش به باشد شده متوجه که آن بدون ميشد باعث ميشد؛

 !بود ترمهم مادرش و او خود از حتی کشورش پادشاه پدرش، برای همسرش که بود این

 .آمد نخواهد پيش مشکلی یقين، به! من بانوی باشيد آرام_
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 هایحرف با که نازنين. کند ایجاد همسرش وجود بند بند در را آرامش هایش،حرف لحن با کرد سعی

 پيش اتفاقات از زده ذوق گرفت، را وجودش تمام گرما چيزی، آوردن یاد به با بود، شده آرام کمی ریموش

 :گفت شروی

 هایبچه تونممی س،معرکه این. کنم باور تونمنمی هنوز ميشم؟ مادر دارم واقعا من یعنی! وای! وای_

 .کنم بغل رو خودم

 اشبچه مورد در ذوق وبا چرخاندمی طرف آن و طرف این را هایشدست هيجان با و رفتمی راه نازنين

 :گفت همين خاطر به گرفت را وجودش رسرتاس ناب حسی نازنين؛ ذوق از ریموش. کردمی صحبت

 آینده مادر درمورد بخواد کسی اگر ضمن در نيست، توهم هااین من؛ بانوی کنيد باور را این باید_

 !کنيممی جزغاله را ها آن تو قول به بزند، حرفی امشاهزاده

 کرد شروع دوباره کشکود آوردن یاد به با امّا کرد، ایزده خجالت یخنده ریموش حرف شنيدن با نازنين

 دید مدّتی از بعد امّا کرد؛می صحبت اشنشده متولد کودک مورد در ذوق با رفتن؛ راه اتاق عرض و طول

 شد روروبه اششده باز هم از هایدست با که برگشت سمتش به متعجب. نمياد در ریموش از صدایی که

 امّا آرام هابیقدم با و کرد بلند را باسشل دامن از کمی دستش با. طلبيدمی آغوشش سمت به را او که

 .داد تکيه او به و انداخت آغوشش در را خودش و رفت ریموش سمت به بلند،

 تسم ترسيده و زده بهت کرد حس که چيزی با امّا کرد؛ معاینه را نازنين و آمد قابله کوتاهی مدّت از بعد

 :برگشت وليعهدش

 !سرورم_

 :فتگ سریع او لحن از نگران ریموش

 !کایرا؟ است شده چه_

 !بانو_

 :گفت او زدن حرف تکه تکه، از عصبی ریموش

 است؟ شده چه کایرا، بگو کردی نگرانمان چه؟ بانو_
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*** 

 ریموش

 :گفت و انداخت پایين را سرش کایرا حرفم با

 !باردارند قلو دو بانو کنيم،می حس نيز را دیگر نبض دو پرنسس، نبض بر عالوه! سرورم_

 .بيفتد نباید اتفاق این قلو؟ دو. ندارد امکان این! نه! شد گرد چشمانم

 .رفت بيرون اتاق از و کرد تعظيمی سریع کایرا

 :گفت و کرد نگاهم نگرانی با نازنين

 بده؟ مگه دیگه؛ هستن قلو دو شده؟ چی مگه حاال ریموش؟ شدهچی_

 :کردم نگاه او به حرفش از خشم با

 .بميرند اندنشده متولد که زمانی تا هابچه این باید! است ترافتضاح این بد؟_

 :زد ناباورانه پوزخند و شد بلند جایش از نازنين حرفم با

 .نميارم هامبچه سر بالیی من هرته؟ شهر مگه ميگی؟ پرت و چرت چرا بميرند؟_

 :گرفتم را هایششانه و رفتم سمتش به بود، هم در هایماخم که طورهمان

 !کنی اطاعت باید فقط تو و گویيممی ما توست؟ دست مگر_

 :گفت و زد پس را هایمدست محکم نازنين

 .ميگی مزخرف داری امّا باشه؛ گفتممی بود منطقی حرفت اگه آخه_

 :گفتم و کردم تمسخرآميزی خنده

 و شوم اقليم چهار این آینده پادشاه است قرار که هستم کسی من گویی؟می چه فهمیمی مزخرف؟_

 !شود پادشاه من از بعد است قرار من فرزند

 :گفت و داد چشمانش به تابی نازنين

 !بشه خب،_
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 هالق از یکی باید بيایند دنيا به اگر و شوندنمی متولد سلطنتی خاندان در گاه هيچ قلو دو فرزندان_

 !شود کشته

 صحبت پادشاه اب من. بکشيد مزخرف عقاید مشت یه واسه رو هامبچه ذارمنمی من! ميگی چرت: نازنين

 .بيفته اتفاق این نباید کنم؛می

 دنبالش. شد خارج اتاق از و کرد عوض را هایشلباس من به توجه بی و رفت هالباس کمد سمت به سریع

 هب را خودم سریع شد، کشيده اصلی تاالر سمت به هایشقدم وقتی. رودمی کجا به ببينم تا افتادم راه

 .داشتمبرمی قدم او ایپ هم حرف،بی و رساندم کنارش

 به ننازني خواستممی فقط باشد؛نظرمی هم من با کامالً هم او که دانستممی دانستم،می کامالً را پدر رفتار

. است شده پخش جا همه در نازنين بارداری خبر که دارم یقين. کند درک و بفهمد را موضوع کامل طور

 .شودمی پخش بداند چيزی کسی آنکه دونب و ممکن زمانِ ترینکوتاه در خبرها جا این

 حدسم پس بينم،می پدر کنار را مادر. شدیم اصلی تاالر وارد هم با هردو. است پدر پيش مادرم حتما االن

 .ایستممی منتظر و زنممی کنار کمی را لباسم ردای. ایستممی ستونی کنار. بود درست

 ملکه د؛بزن حرفی بخواد که این از قبل امّا کند؛می تعظيمی و ایستدمی پادشاه و ملکه رویروبه نيز نازنين

 :گویدمی و شودمی بلند جایش از

 .نشوند متولد هرگز هابچه این که شد قرار. کردیم مشورت پادشاه با ما_

 :گویدمی و کندمی اخم بود ایستاده منتظر که نازنين مادر، حرف با

 گویيد؟می چه که فهميدمی چه؟شما یعنی_

 کشيده همراهش لباسش یدنباله و آیدمی پایين بود، باالیش سلطنت تخت که هاییپله روی از ادرم

 .شدمی

 این اقليم چهار یملکه ما، با گونه این که هستی، که ایکرده فکر تو. گویممی چه که دانممی هم خوب_

 گویی؟می سخن گونه

 :گفت و کرد عصبی یخنده نازنين مادرم حرف با
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 !اقليم؟حتما چهار هملک_

 جرأت خودش به چگونه او. کردیممی نگاه نازنين رفتار به زده بهت من، حتّی و هاندیمه و سربازها تمامی

 بزند؟ حرف گونه این ملکه با که دهدمی

 .ایستاد مادر رویروبه و رفت جلو نازنين

 لحن همان با تکاند؛می اشیقه از را ها خاک دارد انگار که حالی در و گذاشت مادر لباس روی را دستانش

 :ترگفتاماگستاخ خودش،

 رو دستمون بخواهيم؛ کمک یا باشيم داشته مشکلی هرگاه( خدا)پنير که داریم اعتقاد ما یهمه_

 همه از زندگی توی خودتون، نظر از و مقام نظر از شما دونممی من. گيریدمی سخت زیادی شما. گيرهمی

 تونندمی هم طور همون هااون پس کردند، انتخاب بودن ملکه برای رو شما خدایان دارید اعتقاد و برترید

 یدسته. باشم جدا هادسته این یهمه از تونممی بخوام اگه من! نه؟ کنند، برکنار بودن ملکه از رو شما

 من چون بگم؛ بهتون خودم بذارید چرا؟ دونيدمی! شناسيد می که کسایی تمام و خودتون از جدا کامالً

 !افتهنمی اتفاق وقت هيچ نخوام من که چيزی اون! خدام یدسته خودِ خودِ

 سمت به بعد داد، فشار مشتش توی را هایشلباس دامن مادرم. شد خارج تاالر از همه، به توجهبی بعد

 :گفت و برگشت پدر

 راستی به! است ردهک توهين شما ملکه به دارد، را پزشک یک مقام که فردی نگفتيد؟ چيزی چرا شما _

 !دهيد؟ انجام کاری خواهيدنمی

 :گفت و کشيد هم در را هایشاخم مادر حرف با پادشاه

 امزندگی در امروز راستی به. است وليعهد همسر نيست؛ پزشک یک دیگر او! ملکه باش حرفانت مواظب_

 که کاری. است حسينت قابل او شجاعت کنممی فکر که حال. کردم خواری احساس دختر، این مقابل در

 .دهيم انجام را کار این توانيمنمی ما کرد شما و ما مقابل در

 :گفت و زد پوزخندی ملکه

 !عمل تا کجا حرف وگرنه. است گستاخ کارهایش در فقط! شجاعت؟_
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 :داد تکيه آن به را خودش و داد قرار سلطنتی تخت روی را دستانش پدر

 پدر من. بکشم را فرزندانمان شدم مجبور پدرم خاطر به زیرا؛ خورممی غبطه! ملکه خواهد می شجاعت_

. نگفت هيچ منزلتش و مقام ندادن دست از خاطر به اولم همسر و ایستادم کنار سلطنت خاطر به امّا. بودم

 رد تغييری خواهيممی. کنيد خبر را وزرا. گفت تحسين انتخابت خاطر به تو، به باید دیگر بار! ریموش

 .بياوریم ودوج به قوانين

 صورتی در تنها فرزندانمان. کند کاری نتوانست هم آخرش بود قلوها دو درگير در پدر روز سه

 .باشد دختر دیگری و پسر یکی که بمانند زنده توانستندمی

 روی زیادی فقط! خير! است تحسين قابل شجاعتش. نگفت سخن ما با اصال مدت این تمام در نازنين

 !بپيوندم هاوحشی به رفتارش خاطر به دارم دوست تاوقا گاهی. است اعصاب

*** 

 حال

 :وگفتم برگشتم اعظم مشاور سمت به آمدم بيرون فکر از برف، قطرات دیدن با

 .کنند تمام را بازی بگو هاآن به و! برو هابچه پيش_

 :گفت و کرد خم را سرش مشاور

 !سرورم بله_

 است هنوز که هنوز کردم نگاه نفس، دخترمان به. شدند سالن وارد داد و جيغ با هابچه مدتی از بعد

 ذاردبگ او را دختر نام بود قرار. داشتيم نازنين با که افتادیم قراری یاد! است مسخره کمی برایمان نامش؛

 شده خوب و مهربان انقدر نام انتخاب از قبل امّا. کنيم انتخاب بود قرار ما را فرزندان نام. ما را پسر نام و

 برای کارهایش دليل فهميدم هم آخر. بود شده مادر تعجب باعث حتی. دادمی گوش حرفی هر به که بود،

 !است نام انتخاب
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 در و خوری غذا ميز روی بر اونتاش، دویدن با ناگهان که آوردم، لب بر لبخندی خاطرات یادآوردن به با

 من !اندنرفته من به کدامهيچ که قسم خورشيد به. شد گرد چشمانم رفتمی دنبالش به نفس که حالی

 .آورممی یاد به را اونتاش! بهار از ماه نه! کجا؟ هاآن و کجا

 هاچهب از کدام هر که آن با! بودیم افتاده کردن غلط به نازنين قول به بچه، آوردن خاطر به بار اولين برای

 بمراق که کرد،می مجبور را ما بلکه دادنمی آنها به را هابچه گاه هيچ تنها نه نازنين امّا داشتند ایندیمه

 .باشيم هابچه

 نفس. بودند مراسم این در مختلف اقشار از مردم. بود کرده برگزار را مراسمی پدر باران؛ خدای خاطر به

 ننازني بدهيم؛ هاندیمه به را اونتاش خواستيممی که هنگامی. بود ما آغوش در اونتاش و نازنين، آغوش در

 یاشاهزاده اولين عنوان به را ما اسم باید کنممی فکر راستی به. شدیم پشيمان که کرد میاخ چنان آن

 !بنویسند تاریخ در کردمی مراقبت کودکانش از که

 ننازني. گرفتمی پدر سمت به را دستانش و کردمی گریه اونتاش. بودند پایکوبی و جشن حال در مردم

 کردیممی که کاری هر. بگيریم آغوش در را آنها خواهندمی یعنی دکننمی را کار این آنها هروقت گفتمی

 .ندیدیم را نازنين کردیم نگاه که طرف هر به. شدمی بيشتر اشگریه هيچ، شدنمی که ساکت

 ونا برای مقام و جایگاه پدر قول به. شودمی ناراحت نازنين بدهيم هاندیمه به را اونتاش اگر دانستيممی

 :ایستممی او روی روبه و روممی پدر سمت به! شود همان باید بخواهد که چه هر نيست؛ مهم

 !سرورم_

 :گفت کردمی نگاه را مراسم و بود نشسته اشسلطتنی تخت روی که حالی در پدر

 ریموش؟ است شده چه_

 :گفتم سردرگمی و من و من با

 به بياید؛ شما آغوش در خواهدمی او بگيرید؟ آغوش در را اونتاش کمی شودمی! پادشاه یعنی پدر؛! آم_

 .دهدمی سر گریه همين خاطر

 :گفت و زد لبخندی حرفم جواب در پدر
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 !بده من به را او ندارد اشکالی_

 .کشيدیدم آسودگی سر از نفسی و دادیم پدر به را اونتاش

 !کندمی را کار این اونتاش نکند، پير را ما نازنين

 پدر سر از را پادشاهی تاج ناگهان اونتاش که بپيوندیم جشن به و مکني استفاده فرصت از خواستيممی

 .انداخت

 چرخشی زمين روی بار چند و افتاد زمين روی بر تاج. ایستادم حرکت از و شد گرد چشمانم تاج افتادن با

 !ایستاد باالخره و کرد

 !کردند نگاه پدر به زده بهت و ایستادند حرکت از بودند، پایکوبی و جشن حال در که مردم همه

 به کرد شروع و کشيد را آن و برد پدر ریش سمت به را دستانش اونتاش که کرد اخمی اونتاش به پدر

 !آمدندنمی بيرون این از بيشتر چشمانمان دیگر کارش با. خندیدن

 !شودمی تنمان از سرمان جدایی باعث اخر کودک این. رفت سفيدی به رنگم ترس از

 که بگذارد پدر سر روی خواست و برداشت زمين روی از را تاج و رفت پدر سمت به سریع اعظم مشاور

 که دبگير را تاج خواست شد؛ بلند پا روی سختی به و گرفت را پدر لباس. شد جلب تاج به اونتاش توجه

 :گفت مرتعش کمی صدای با. کرد اخمی پدر

 !بچه نکن را کار این_

 را خودمان االن از ما. گرفت گاز را پدر چانه ناگهان و شد خم درپ روی و کرد اخم هم اونتاش پدر اخم از

 !خوریممی قسم! دانيممی مرده

 .زدن جيغ و کردن گریه کرد شروع اونتاش ناگهان که بزند داد دوباره خواست پدر

 !شد او از خبری عجب چه. آمدمی پدر سمت به سراسيمه که دیدیم را نازنين

 يغج هيچ؛ که نشد ساکت اونتاش کرد هرکاری نازنين. بگيرد پدر دست از را اونتاش تا رفت پدر سمت به

 .کردمی کردن سرفه به شروع کشيد،می جيغ قدر ان که طوری! شد هم بدتر هایش
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 پادشاهی تخت روی خود جای را او و گرفت نازنين دست از را اونتاش و شد بلند تختش روی از پدر

 و من بسا؛ چه کارش این با! داد اونتاش به و برداشت بود؛ گذاشته شسر روی دوباره که را تاجش. گذاشت

 !ماندیم زده بهت مردم همه بلکه! ملکه

 تاج! سر خيره پسرک این امّا گذارد،می سرش روی را تاج او که کردیم فکر همه اونتاش، حرکات دیدن با

 و بردمی دهانش در را آن ناگهان کند،می نگاه خوب که بعد کند،می نگاه خوب را آن اوّل و کندمی بلند را

 !خوردمی

 نای با! کندمی غرغر به شروع و کندمی پرت را تاج آیدنمی خوشش اش مزه از بيندمی که هنگامی سپس

 !کردند خنده به شروع حاضرین تمام که کرد را کار این بامزه قدر آن ولی بود، بد حرکتش که

*** 

 حال

 روی همه و همه ها،جام ظروف، تمامی. ایستادند بودند ميز روی که طور انهم هابچه زدم، که دادی با

 ندت کندمی شروع و شودمی قایم اونتاش پشت سریع نفس که ميکنم نگاهشان اخم با. بود افتاده زمين

 .کردن صحبت تند

 .کنيم تدرس را دو این نتوانستيم هم باز گرفتيم، دو این آموزش برای ایندیمه هر. کردیم هرکاری

 :گفت نازکش و جيغ صدای همان با

 فکر ما. افتيمبی زمين ما شد باعث اشتباهی که کردیممی بازی برادر با داشتيم قسم؛ را خورشيد! پدر_

 .نيست اونتاش تقصير قسم را خورشيد امّا کرده، را کار این قصد از اونتاش کردیم

 :کنم حفظ صورتم روی را اخمم کردم سعی حرفش با

 نداشتيد؟ دیگری کار بازی از غير به شما_

 رگي کلمات بيان در اوقات گاهی اونتاش امّا کرد،می صحبت ترواضح و ترراحت اونتاش به نسبت نفس

 .کردمی

 :گفتند زمان هم دو هر حرفم با
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 !خير_

 :وگفتيم کردیم هماهنگيشان و جوابشان این از قروچه دندون

 و بانو یک همانند باید! نفس تو! تو و. داری شمشيرزنی آموزش تو !اونتاش دارم؟ شوخی شما با من مگر_

 .بروید هایتان اتاق به سریع! کنی رفتار زاده اشراف

 :وگفتند انداختند پایين را سرشان هردو حرفم با

 !پدر بله_

 :گفتم بلند که رفتند در سمت به بود پایين سرشان که طور همان

 نکردی؟ فراموش را چيزی نفس_

 .انداخت آغوشم در را خودش و دوید من سمت و کرد ایوخنده آورد باال را سرش نفس مسخن با

 :گفت و داد تکان طرف دو به را سرش

 !خير_

 .زد امگونه روی بر ایـوسه بـ سریع سپس

 :گفت بود هایش حرف درون که نازی با

 پدر؟_

 باشد؟ نازنين به شبيه قدر این او ودشمی مگر است؟ گرفته یاد را ها این کجا از دختر این اممانده من

 :شدیم خيره نفس یچهره به

 .است آریا چشمان رنگ همانند چشمانش رنگ امّا. رفته ما به لبانش و بينی اش؛چهره حالت

 .است نمایان چشمانش در معصوميت همان رنگ، همان

 .است مواج آریا مانند موهایش

 .کنممی لعنت را خودم هزارم بار برای. دادمی آریا که دهدمی را بویی همان. چسبانممی خود به را نفس

 :گویدمی ناز با طور همان و دهدمی گردنش به چرخشی نفس

 پدر؟ اِ؛_
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 :گفتيم و زدیم حرفش به رنگی کم لبخند

 .بروی اتاقت به است بهتر حال. دهی فریب را ما توانینمی کارهایت این با_

 !پدر؟_

 .نفس برو_

 :گفت بود شده محو لبخندش که یحال در حرفم با

 .پدر بله_

 شد باز در ناگهان شوند خارج سالن از خواستند که هنگامی. رفت اونتاش سمت به و شد جدا من از نفس

 :گفتيم ورودش از تندی با. برگفت در را صورتم تمام غليظی اخم دیدنش با. شد داخل اویرال و

 ؟شوی جا این وارد نداریم دوست دانینمی مگر_

 :افتاد پته تته به و پرید رنگش حرفم باشنيدن اویرال

 !سرورم...سر...س_

 !شو خارج جا این از اکنون_

 :گفت باشه زمين روی همون نگاهش جهت کردمی سعی که جالی در و آورد باال را سرش اویرال

 !سرورم امّا_

 :وگفتيم بردیم باال را ابروهایمان

 بری؟می سوال زیر را ما دستورات_

 :انداخت زمين روی رو خودش سریع ویرالا

 .ببينند را شما خواهند می و هستند احوال ناخوش مادر یملکه امّا! سرورم کنيد عفو را من گستاخی_

 !شو خارج حال. گفتی_

 !سرورم بله_

 .شد محو چشمانم روبروی از سریع و کرد تعظيمی. شد بلند زمين روی از اویرال

 .شدند خارج النس از سریع هم نفس و اونتاش
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 .کشيدیم عميقی نفس و زدم غمگينی لبخند کودکانم حرکات و ترس دیدن با

 . افتادیم راه به مادر اتاق سمت به کوتاهی مدت از بعد

 .کشيدم ایکالفه نفس دیدم سالم را مادر و شدم وارد که موقعی

 :گفتم مادر به رو گرسرزنش

 !مادر؟_

 :گفت و داد قرار صورتم دور رو دستانش آمد؛ سمتم به و آورد باال را سرش مادر

 !کشورم پادشاه! پسرم! ریموش_

 .اوردم پایين را ها آن و دادم قرار مادر دستان روی را دستانم

 !دهد؟می ایمعنی چه کارهایتان مادر_

 :گفت و کشيد پوفی مادرکالفه

 مریض ما که آن مگر ببيند، را ما خواهدنمی که او ببينيم؛ را پسرمان خواهيممی! دهد؟می ایمعنی چه_

 .باشيم احوال

 .شودمی ما دیدار از مانع شما رفتار اما ببينم را شما دارم دوست هم من خواهشمندم؛ مادر_

 :گفت حرفم از خویی تند با مادر

 فردی همچين! کشت را خودش خودش که اینشسته دختری عذای به سال هفت رفتارم؟ کدام! رفتارم؟_

 خاطر به را شهر آن کل حتّی. کردی عزاداری زیادی دیگر است، بس. ندارد خود به را ریعزادا لياقت

 کنونا. کنيد زندگی باید اید،زنده شما! حضرت اعال! من پادشاه! پسرکم! فرزندم! سوزاندی سابقت یملکه

 اویرال با. کنيدنمی تمامش چرا. هستند شما با رابطه یک فقط خواستاره که هستند زیادی دختران

 یقين به برگزینی؛ همسری به را آن خواستیمی موقعی است، خودت مقام شأن هم دختری کنيد؛ ازدواج

 .دارند مادری به نياز فرزندانت

 :گفتم و کشيدم عصبانيت از بلندی داد شوند تموم مادر هایصحبت که این از قبل
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 نباشد جا آن در مانملکه که شهری زدیم؛ که زدیم آتش را جا آن! مادر باشيد هایتانحرف مواظب_

 از را این دیگر بار خواهيمنمی دیگر. کنيد تمام را موضوع این است بهتر. باشد نداشته وجود خواهيممی

 .بياندازیم بيرون قصر از را شما نکنيد کاری هستيم، کشور این پادشاه ما اکنون بشنویم؛ شما زبان

 :تگف ناباورانه و شده گرد چشمانی با مادر

 !بگویی؟ سخن گونهاین خود مادر با کنیمی جرأت چگونه تو_

 :گفتم آمده پيش هایبحث از گيج و کالفه

 هایدلخوری و کنيد استراحت کمی هم شما. روممی من کنيد تمام را بحث این! مادر کنممی خواهش_

 .کنيد فراموش را آمده پيش

 فردا. شود برگزار جشن اولين است قرار سال 7 از عدب. شدم خارج اتاق از که بزند حرفی خواست می مادر

 می شماری لحظه آن، رسيدن برای شهر؛ مردم تمام که جشنی. گرفت خواهد صورت بزرگی جشن شب

 .کردند

 تمام مثل خوابیبی هم باز. بود کرده پر را اتاق مهتاب نور. کشيدم دراز تختم در و رفتم اتاق سوی به

 دوباره و کرد پاک را اتفاقات تمام. برگردد عقب ایلحظه برای زمان شدمی کاش سال، هفت این هایشب

 برای دلمان. دادی انجام که کارهایی کردن جبران برای دیر. است دیر که افسوس امّا کرد؛ زندگی دوباره و

 وقت هيچ کاش ای. بود شيرینی درد چه. اممعشوقه آغوش ميانه شدن فشرده درد شده؛ تنگ درد یک

 .کردمنمی گذشته در را کار این

 طبيعت قانون. لرزاند را دنيا هایتقهقهه صدای تو و شکستم خود در من؛ اکنون. گذشت هاسال آن آری

 .زندمی کف ساحل و شکندمی خود در خورد،می سنگ به سرش وقتی موج است؛

*** 

 نازنين

 .ندارد ربطی تو به مانکارهای _

 .بشی پشيمون تصميمت از بار هزار صد روزی که کنممی کاری. کنممی پشيمونت_
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 ...کرد پيدا تغيير فضا ناگهان و زد بهم ایکشيده حرفم با روم به رو فرد

 بدی درد شده؛ تند هامنفس. نداره وجود بيرونی راه امّا بيام بيرون خواممی گرفته، آتيش رو دورم تا دور

 :زنممی داد بلند هانناگ کنم؛می سرفه چندتا. کنممی حس مسينه تو رو

 !کنيد کمکم خدا رو تو! نيست؟ کسی! کنه کمک یکی_

 رپ سر سرتا دور؛ تا دور در؛ جلوی روبروم؛ ميوفته سرم باالی چوب امّا ميرم؛ سمتش به بينممی رو در یه

 :ميگم داد با. بکشم نفس تونمنمی. آتيشه از

 !خدا_

 صدای هنوز بندممی رو چشام. ميدم قورت رو دهنم بآ. تاریکه تاریکِ اتاقم ميشم؛ بلند نفس نفس با

 نميشه؟ تموم چرا خدایا. بينممی رو خواب یک شب هر که ساله هفت. گوشمه توی خواستنام کمک

 ...خدا!...خدا رو تو!...کنه کمک یکی!...کمک_

 لرزه؛می بدنم تمام. کشممی هيستيریکی هایجيغ کشم،می جيغ بلند و گوشم رو ذارممی رو دستم

 .تونمنمی امّا خوام؛می بشم، ساکت تونمنمی

 مياد هست کی هر امّا کيه، دونمنمی دیوار؛ به ميشه کوبيد محکم در دفعه، یه که کشممی جيغ دوباره

 الس هفت این تو که آرامشی ميده؛ بهم رو آرامشی. کنممی امنيت احساس بغلش تو. ميکنه بغلم و جلو

 از کمی برای که منی برای هم ذره یه همين امّا! نه طور این! نه مطلق، کامل شآرام نه بودم، دنبالش به

 عطرش و کشممی عميق نفس. کشمنمی جيغ دیگه شدم، آروم. بود دنيایی خودش زنممی له له آرامش

 چيکار باید دونهمی. شناخته رو من خوب سال چند این تو. زنهنمی حرفی! ساکته. کنممی امریه وارد رو

 .کنه

 سرم. کنهمی بغلم و خوابهمی کنارم هم خودش. است بسته خواب این از چشمام هنوز خوابونه،می رو من

 رو بهاری هایشکوفه احساس. کنممی حس رو خورهمی موهام به که هاشنفس. ميره فرو گردنش توی

 رایب شوقی کنه؛می ایجاد وجودش در زیبا اشتياقی و ميشه رد الشالبه از تمام، ظرافت با نسيم که دارم

 .شدن متوّلد تازه شدن، زنده
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 .خوابممی دادی و خواب هيچ بدون راحت، صبح تا برهمی خوابم بفهمم که این بدون

 .حسامه سينه روی سرم بينممی شممی بلند که صبح

 !اومده؟ کی اون کنم،می تعجب

 ور خودم ذره یه بود، کرده بامزه خيلی رو اشقيافه و بود ریخته هم به موهاش انداختم؛ نگاهی شقيافه به

 به. پایين بيام تخت از نشه بيدار حسام که طوری کردم سعی. بوسيدم رو موهاش روی و کشيدم باال

 .کردم عوض رو لباسم و رفتم کمدم سمت

 هم ونا که گفتم، بخير صبح یه بهش و بوسيدم رو شگونه و جلو رفتم. دیدم رو بابا رفتم؛ بيرون اتاق از

 .داد رو جوابم

 مرفت بلند، قدمای با و صدا بی آشپزخونه، تو اومد است بسته هاشچشم که طورهمين که دیدم رو رایان

 :گفتم و بوسيدم رو شگونه و سمتش

 !پدر جناب بخير صبح_

 :گفت و کشيد رو لپم و کردمی باز رو هاشچشم حرفم با رایان

 روجک؟و طوریچه کوچيکه، خواهر بخير صبحت_

 .خوبم_

 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش رایان

 !آقا؟ این کجاست حاال! نباشی خوب تو و باشه تو پيش حسام خوبی، که معلوم_

 سامح هوای به منم البتّه اشتباهيه، کار خونه تو موندن تنها ميکنم، فکر من و نبود خونه کسی دیشب

 .موندم خونه

 و گذشتمی مشترکش زندگی از روز چند تازه که هم راشا موندن، ماهرخ خاله یخونه شب بابا و مامان

 .نبود خونه

 .بيمارستان رفتمی یا ور این اومدمی یا ماشااهلل که هم رایان

 .داشتن نگهش بيمارستان توی زردی، خاطر به امّا. اومد دنيا به شبچه باالخره
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 بعدش و رفت سریع همين برای ومد،ا پيش براش کاری مشکل بعدش امّا پيشم؛ اومد دیشب هم حسام

 :گفتم و زدم رایان حرف به لبخندی دیشب اتفاقات به فکر با. خوابيدم من

 .موند بيدار خاطرم به صبح تا دیشب خوابيده؛_

 :گفت و کشيد هم تو رو ابروهاش حرفم با رایان

 بينی؟می رو هاخواب اون هم هنوز_

 :فشردم هم به رو هامپلک! کشيدم عميقی آه

 .شده شروع دوباره االن امّا دیدممی بيش و کم یعنی بود؛ شده کم خوابم! آره_

 به کردم شروع و گفتم بخير صبح یه مامانم به نشستم، هم من و عقب کشيد برام رو صندلی رایان

 خواب، یه ميشه مگه. بود خوابم درگير فکرم نبود، خوردممی که چيزی به حواسم اصال. خوردن صبحونه

 خوابام واسه خواستممی! بيوفته؟ اتفاق آدم برای وقایع، همون با شکل، همون طور، همون سال؛ هفت

 رو دليلش هنوزه که هنوز ميشم، خوب که ميگن هردوشون حسام هم بابا، هم امّا برم؛ روانشناس یه پيش

 ینا انگار بودم؟ دهخانوا این عضو من آیا که کنممی شک بينممی که رو رفتاراشون اوقات گاهی. دونمنمی

 مصورت روی لبخندی اومدم، بيرون فکر از م؛گونه شدن بوسيده با! ندیدم ازشون حاال تا رو مهربونی طور

 :گرفت جا کنارم و زد لبخندی متقابال هم حسام که اوردم

 چطوره؟ گلم خانوم! بخير صبح_

 .انداختمت زحمت تو ببخشيد راستی؛ حسام! خوبم_

 :وگفت نشوند اشچهره یرو مصنوعی اخم حسام

 .وظيفمه! زنمی بزنی، حرف این نداری حق دیگه_

 :گفتم و زدم حرفش به خجلی لبخند

 .حسام خوبی خيلی تو_

 :ميگه و بابام به کنهمی رو ميزنه متقابلی لبخند

 .همگی بخير صبح! جان پدر بخير صبح سالم_



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر nazaninabbasi  |( خدایان عروس)عاشقی زمان در سفر رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 207 

 .ميدن رو جوابش گرمی به هم همه

 :اومد ادمی چيزی صبحونه خوردن موقع

 .نذاشت ماموریت قضيه امّا بگی، بهم بود قرار داشتی؟ کارمچی دیشب حسام؛ راستی_

 دستش از دستش روی هاینون خورده تا زد بهم بار چند رو دستش کشيد؛ خوردن غذا از دست حسام

 :گفت و کرد پاک هم رو دهنش دور بشه، پاک

 .بگيریم رو عقد مراسم بگيرم هاجاز مادر و پدر از و کنم صحبت باهات خواستممی_

 خوبی احساس سال، هفت این توی که بود ایکلمه تنها کلمه، این شد؛ پاک هاملب از لبخند حرفش با

 امحس و من بين که درسته! چيه؟ دليلش دونستمنمی که بود افتاده وجودم توی لرزشی نداشتم، بهش

 کسی به دارم کردممی احساس شدمی نزدیک مبه حسام که وقت هر امّا بود؛ شده خونده محرميت صيغه

 کی؟ اما کنممی ـيانـت خــ

 .باشم آورده دست به رو محافظه من که بگيریم، رو عقد مراسم زمانی دادی قول تو! حسام امّا_

 :گفت و گذاشت لرزیدمی استرس و ترس از که دستم روی رو دستش حسام

 واقعا من عزیزم، کن باور. نمياد یادت هيچی که ساله هفت تو ولی دونم؛می دادم، قول! عزیزم دونممی_

 يزیچ هيچ که بشينه دختری پای به سال هفت که، کسی نميشه پيدا دنيا این توی خدا به. دارم دوستت

 7 !نازنينم.! باشه اورده یاد به رو خاطراتش از چيزی که باشند، هم با زمانی داره توقع و نمياره خاطر به رو

 االن همه عزیزم، کن درک ذره یه هم تو امّا موندم؛می منتظر هم باز بود من به اگه ت؟نيس بس سال

 و من سر پشت ندارم دوست من. گيرننمی مراسمی که دارن مشکلی یه اینها که دراوردن حرف برامون

 .ميارن فشار هم به دیگه طرف یه از هم مادرم و پدر نباشه، ها حرف این بحث باشه؛ حرفی تو

 ...حسام اامّ_

 :کردن مکث معنی به اورد باال رو دستش

 .بده انجام رو خواممی من که چيزی بارم یه! نازنين کنم می خواهش_

 :گفتم و دادم تکون بار چند و پایين انداختم رو سرم
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 .بگن بابام مامان چی هر باشه؛_

 :گفت ذوق و شور با زدم رو حرف این تا مامان

 هر که داداشات. ببينم عروسی لباس تو رو تو موند دلم به آرزو! دخترم نه که چرا برم، قربونت الهی_

 .ميرسه زمانش داره اونم اهلل شاء ان که تو، بخيری عاقبت بود مونده فقط گرفتن، زن کدوم

 .داد تکون خوبيه حرف معنی به رو سرش فقط بابام

*** 

 صبح 8 از. نشستم آرایشگاه تو االن. دميا بدم جا یک عروسی و عقد از عمرم، تو که باره اولين برای

 رو عروسم لباس. بود شده تموم آرایشم و موهام شينيون تازه. چهاره ساعت که االن تا آرایشگاهم

 کمر االیب دقيقا لباس کمر داشت، پف خيلی دامنش بود، گيپور کلش. بود دکلته و نباتی رنگش. پوشيدم

 .نداره نما پایين به کمر از اصالً برقصی لباس این با بخوای اگه گرفتمی قرار خودم

 .کردن پدیکور و مانيکور رو ناخونام نشستم صندلی روی دوباره

 دارم دوست بودم گفته حسام به! رفت یادم هامچشم! کردم خودم به نگاه یه ميشه؟ تموم کی پس خدایا

 خيلی گفتمی که حسام خود ندیدم؛ رو رنگش هنوز بود، خریده برام خودش همين خاطر به بزنم، لنز

 .مياد بهم

 این و ميشه خراب االن نگفتی، چشمت آرایش از قبل چرا که زد غر عالمه یک گفتم که آرایشگر به

 ...چيزا

 حسام داد خبر آرایشگاه، بود اومده باهام که حسام خواهر سمانه؛. هامچشم تو گذاشت بدبختی کلی با

 .رو رنگش ببينم نکردم وقت چيه؟ لنز رنگ ببيننم شتنگذا اگه .پوشيدم رو شنلم کمکش با. اومده

 ودب کرده نگاه بهم حسام انقدر. کن بهمان. کن فالن گفتمی داد؛می گير فيلمبردار شهمه هم ماشين تو

 .کردمی کار چی نبود معلوم وگرنه شده پوشيده شنل با صورتم خوبه. بودم شده قرمز خجالت از که

 صندلی روی و جا اون رفتيم حسام با. عقد اتاق باال طبقه و بود جشن مال لاو طبقه شدیم؛ تاالر وارد

 .داد دستم رو قرآن مامان بود نباتی عروسم لباس مثل عقدمون یسفره. نشستيم



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر nazaninabbasi  |( خدایان عروس)عاشقی زمان در سفر رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 209 

 .بياد عاقد تا بودیم منتظر ربع یه. افتاد نساء سوره که کردیم، باز رو قرآن دوتایی حسام، با

 :عقد یخطبه خوندن به کرد شروع که اومد عاقد که این از بعد

 التوک بنده به آیا سرمدی نازنين خانوم مکرمه دوشيزه. گفت عربی به هم چيزهایی یه سنتی و نکاح و_

 نبات شاخه یک مجيد، اهلل کالم یک مشخص؛ یمهریه با احمدی حسام آقای دائم عقد به را شما دهيدمی

 وکيلم؟ بنده آیا درآوردم آزادی بهار تمام سکه ۹61 و

 !بچينه گل رفته عروس_

 :وگفت کرد ایخنده عاقد

 وکيلم؟ آیا کنم؛ می عرض دوم بار برای _

 !بياره گالب رفته عروس _

 به رو حسام تونمنمی هم باز امّا بودم؛ حسام با سال 7 که بود درست. بودم شده عرق خيس ترس از

 .کنم انتخاب خودم همسر عنوان

 سح حسامم با که موقعی امّا. داشتی دوست خيلی رو حسام بگيری فراموشی اینکه از قبل گفتنمی همه

 .دارم بابا یا رایان به که حسی مثل درست ميده، آرامش بهم فقط حسام. دارم غریبی

 پاک رو بود صورتش رو که هاییعرق کاغذی دستمال با حسام کنممی نگاه روروبه شمعدون آینه به

! رنگ این. بود ایسرمه آبی چشمام؛! چشمام. افتاد خودم به نگاهم .زدم لبخندی حرکتش با کردمی

 رنگ اتاقم، تو رز گل رنگ آسمون، رنگ مثل. بود اشنا برام رنگ این. شناسمشمی انگاری! من خدای

 .بکشم نفس و بگيرم آغوشم تو خوادمی دلم هميشه که لباسی رنگ اتاقم، دیوارای

 ...جااین...من خدای.گيرممی سرم به رو دستم سرم! وای

! رهپس یه مياد؛ چشام جلوی تصویر یه. نيست توصيف قابل حتی که آشنا، قدر اون. آشناست خيلی این

 بغلش توی ارادهبی من و کنهمی باز رو دستش. ایسورمه آبی چشماش چشماش؛ امّا گنگه اشقيافه

 .ميشم کشيده
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 من امّا ميکنه حرکت هاشلب گنگه، صداش. بينممی رو حسام اومدم، بيرون فضا اون از خوردنم تکون با

 .شنونمنمی صدایی

 کتفم روی از رو حسام دست. کردم بسته و باز رو چشمام ميده تکونم. ميشه واضح صداش کم کم

 :گفتم و برداشتم

 !خوبم_

 :گفت نگران حسام

 خوبه؟ حالت مطمئنی_

 :گفتم و دادم تکون رو سرم نامطمئن و گيج

 !اره_

 بگيریم؟ دیگه دقيقه چند بذاریم رو عقد یخوامی_

 .نيست الزم نه_

 .خوندن به ميکنه شروع دوباره عاقد که کنهمی اشاره عاقد به حسام مامان

 !شينهنمی دل به! جوریه یه بگم؟ چجوری نچسبه؛ خيلی. مياد بدم حسام مامان از خيلی

 وکيلم؟ بنده خانم؛ عروس کنممی عرض سوم بار برای_

 :گفت سابيدمی قند سرم باالی االن تا که سمانه

 .خوادمی لفظی زیر عروس_

 .بود شده وسفيد بود ریخته حسام شلوار و کت روی کميش یه سابيدنمی سرم باالی که قندی

 .داد بهم سفيد طال سرویس یه و جلو اومد حسام مامان

 شر از تا دادم فشار بهم رو مهاچشم. گرفت درد سرم دوباره که بودن من یبله جواب شنيدن منتظر همه

 .بشم خالص درد این

 .ماست برای او. گذریمنمی او از ما! کن تمامش_
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 دوست رو حسام من اگه امّا؛! نه! باشه حسام بينممی که پسری این نداره امکان. کردم باز رو چشمام

 ندارم؟ بهش حسی هيچ چرا دارم،

 .ميشه اکو ذهنم توی دوباره و دوباره صدا اون

 وکيلم؟ خانم عروس_

 !حسام متأسفم. کنهمی نگام نگرانی با حسام

 !نه_

 .دویدن به کردم شروع و شدم بلند جام از حسام یزده بهت نگاه و همه متعجب چشمای به توجهبی

 با و دراوردم رو کفشام تلو تلو با رسيدم ها پله به که موقعی. برم راه تونستممی سختی به لباس اون با

 ور کفشام رسيدم که پله آخرین به که وقتی. گذشتم تاالر کثيفِ و سرد هایکاشی روی از نهبره پاهای

 .زدم بيرون تاالر از و کردم پام

 به بودن بيکار هابعضی. دویدن به کردم شروع شنل و لباس همون با ملّت زده بهت هایقيافه به توجه بی

 برداریفيلم و عکس و اوردنمی بيرون جيبشون از رو هاشونگوشی سریع, کنارشون از من شن رد محض

 .کردندمی

 اون سرنشين رو راشا که کردن بلند رو سرم. ایستادم حرکت از کنارم از درست ماشين بوق صدای با

 :وگفت کرد باز رو من سمت دره و شد پياده ماشين از سریع. دیدم ماشين

 .بریم باید شو سوار_

 بلند دید رو من گيجی که هم راشا. بودم مونده زده بهت من امّا .شد ماشين سوار حرفش از بعد خودش

 :زد داد

 !دیگه شو سوار_

 .بود بدبختی هم لباس بلند دامن شدم؛ ماشين سوار

 نتونستم شدیم خارج تهران از که موقعی اما نشستم صدا بی. اورد در حرکت به رو ماشين سریع راشا

 :پرسيدم و بيارم دووم
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 ؟ميریم داریم کجا_

 :کرد رانندگيش جمع رو حواسش دوباره و انداخت صورتم به نگاهی راشا

 قرار نکيسا با! بری تونینمی که خونه تو. بذارن تزنده حسام یا بابا کردی؛ تو که کاری با نداری توقع_

 يابآس از هاآب تا بمون اونجا وقت چند یه دارم خونه یه سمنان تو. ترهمهم تو قضيه اما شمال؛ برم بود

 .بيفته

 :پرسيدم هاشگفته و حرکات از استرس پر و گيج

 یگذشته تو بگو من به تو. کنممی خواهش راشا! ميکنی؟ کمک من به چرا! نشدی؟ عصبانی چرا تو...اما_

 !افتاده؟ اتفاقی چه من

 :گفت و داد تکون رو سرش راشا

 .بفهمی باید خودت تونم؛نمی! نازنين بگم بهت تونمنمی_

 .گرفت سبقت جلویی ماشين از و چرخوند رو فرمون و کرد جاجابه رو ماشين یدنده

 هرکاری. ببخش رو من اومد یادت وقتی فقط. کنم تعریف برات رو چيزی نخواه من از کنم؛می خواهش_

 .نشد اما بود؛ قضيه از جلوگيری واسه کردم

 .کنیمی نگرانم داری راشا ای؟قضيه چه_

 !بيار یاد به خودت_

*** 

 ریموش

 مردم سال 7 از بعد که جشنی. شود برگزار جشنی بودیم؛ کرده که بزرگی فتح ضيافت به بود قرار امشب،

 .کشيدندمی را آن انتظار شوق با

 و پدر و بودیم ما طرف یک در شد؛ پا به شورشی آن، از بعد ماه سه آمد؛ نازنين سر که بالیی آن از بعد

 .بودند پدر لفانمخا دیگر طرف در و مان همراهان

 .پيوست دشمنان به اعظم مشاور شد آغاز که شورشی اوّلين با
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 را ما و بود زنده پدر اکنون کاش ای. بود اعظم مشاوره همان شد؛ خواب در پدر قتل باعث که کسی

 دست از را دیگری چيز بزرگی، چيز آوردن دست به برای اوقات گاهی افسوس، امّا کرد؛می راهنمایی

 .دهيممی

 .مبریدی بود، کرده که خيانتی جرم به را مشاور سر سپس و فرونشانده را هاشورش ابتدا شورش آن از بعد

 دیب اوضاع. نبود نازنين دیگر و بودند ساله یک اونتاش و نفس زمان آن رسيدیم؛ سلطنت به ما اکنون

 .يایدب آنها سر بالیی مبادا که بودیم؛ کودکانمان نگران زمان هر لحظه، هر بود؛

 شورش ما برابر در ها دولت دیگر و اکد شهر مردم کردیم؛ تاجگذاری و رسيدیم سلطنت به که آن از بعد

 پروردگار امّا برخاستند؛ سلطنت آوردن دست به برای ما برابر در شمال، نشينان کوه. کردند

 .کنيم فتح را ششو و بدهيم شکست را آنها تا کرد؛ کمک ما به و بود پشتمان همواره اینشوشيناک،

 نواحی هایشورش سرعت به ما آن از بعد. داد همراهانمان به و ما به تازه اميدی شوش، فتح و موفقيت

 فرمان زیر را اکدرا و و سومر ناحيه سراسر و فرونشاندیم را وکازالودرسومر الگاش, در, آداب, اوما, اور

 .شود برگزار شنیج است قرار موفقيت، این مناسبت به امشب. آوردیم در خود

 م،پوشيدی را پادشاهی مخصوص لباس هاندیمه کمک با. بخشيدیم مردم به را هاماليات هفته، یک مدت به

 دو در همه،. شدیم سالن وارد صالبت با ولی آرام هایقدم با. کردند وصل گردنمان به را آن بلند ردای

 در همه؛ به توجهبی هااین اونتاش، و نفس. تاداف راه به چشمم. بودند کرده تعظيم و ایستاده مرّتب ردیف

 .گذشتيم اشتباهاتشان از امروز. بودند هم با زدن کله و سر حال

 :گفتند هم با صدا یک همه نشستيم؛ پادشاهی تخت بر که موقعی

 !درود! ریموش پادشاه بر درود_

 کسی چه که این سر. ما سمت دویدن به کردند شروع اونتاش، و نفس یکباره به مردم، حرف از بعد

 :گفتم و کشيدیم فریادی کالفگی با هم سر آخر. کردندمی دعوا بنشيند کنارمان

 .دیگر جای بروید. بنشينيد جا این شما خواهدنمی دیگر! است بس_

 :وگفتيم کردیم اشاره هانوازنده به
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 !بنوازید _

 چرخاندم مردم بين را نگاهم. ایکوبیپ و رقـــص به شروع هم مردم ؛کردند نواختن به شروع هانوازنده

 چه جا این ها آن انداختيم؛ باال را ابروهایمان. آدالن قم هایوحشی ماند؛ آخر ردیف بين نگاهم که

 کنند؟می

 :گفتيم او به آرام. آیدمی ما سمت به کنم؛می ایاشاره مشاور، به

 .شدبا شده کم قصرمان از چيزی خواهمنمی. باشد هاوحشی به حواست_

 :گفت آرام و کرد تعظيمی دیدگانمان مقابل در مشاور

 !سرورم چشم_

 خاطر به اندازیمنمی بيرون قصر از را آنها که دليلی تنها گردانيم؛می را چشمانمان. زنممی زهرخندی

 مه با همه باشند، منصبی چه و قوم چه گروه چه در مردم کندنمی فرقی بود؛ معتقد نازنين. است نازنين

 .گذاشت احترام باید همه به و برندبرا

 خواهرشان مادرشان، زن؛ آن کندنمی فرقی. هستند خوشگذرانی برای نمادی فقط ها زن هاوحشی برای

 رفک به فقط که افرادی. زنندمی را اول حرف باری و بند بی در آنها نازنين قول به. باشد دخترشان یا و

 .هستند جنسی رابطه

 :گفت بلند آمد؛می پيش خرامان خرامان که طور همان اعظم پيشگوی طوالنی، مدّت از بعد

 .ریموش سومار و اکد شاهنشاه! سرورمان بر درود_

 !پوزو نيز تو بر درود _

 :گفت و زد ما به لبخندی پوزو

 بودید؟ خواسته را ما سرورمان،_

 .مکردی تر را هایمان لب کمی آن با و برداشتيم را بود ميز روی که شرابی آرام

 نظير بی هایتتوانایی. کنی پيشگویی ما برای برکت پر مناسبت این در و بيایی خواستيم تو از! آری_

 .دادی نشان خوبی به عيشمان مراسم در را ها آن است؛
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 :گفت و کرد خم را سرش پوزو

 .هستند راضی مفلوک و حقير موجود این از سرورمان که است شادمانی موجب_

 وگفتم دادم تکان را سرم نارضایتی با او، توصيفات از خسته

 !کن شروع خب،_

 به کرد شروع و گذاشت زمين روی را هایش تسبيح و هامهره. نشست زمين روی من یاجازه با پوزو

 را صدایش طور همان و گذاشت هایشمهره وسط و اورد بيرون کيفش درون از را ماری کلمات؛ خواندن

 :گفت بود بسته چشمانش که طور همان و شد قطع دایشص طوالنی، مدّت از بعد. برد باال

 مقاومتتان ميزان و کندمی امتحان را وفاداریتان ميزان که سفری. دارید پيش در را بزرگی سفر! سرورم_

 .دارید پيش در را بسياری هایسختی. سنجدمی را

 :شد ریز ازحرفش چشمانم

 پوزو؟ کنيم بزرگی فتح هم باز است قرار_

 و بودید نکرده هم فکر آن به حتی کنون تا که فهميدمی را مهمی چيز زودی به امّا! مسرور خير_

 ازب قلبتان به دوباره آرامش و شادی است، خوشی هاسختی این تمامی از بعد امّا ببينيد؛ توانستيدنمی

 .گرددمی

 هخان به شادی هم باز سال هفت از بعد بگوید کسی شودمی مگر. گرفت آرام مانآشفته دل سخنانش با

 رد را پولی کردنمان حالخوش خاطر به و زدیم حرفش به لبخندی شوی؟ آشفته تو و گرددبازمی قلبت

 .انداختيم مقابلش

 بود رسيده صدم روز وقتی عيشمان؛ روز. رفتيم دور چندان نه ایگذشته به هایشحرف با

 از خوبی به. کنيم تحمل را هم نتوانيم که دنبو طور آن دیگر و بود شده بهتر کمی نازنين با امرابطه"

 به را او امّا بودیم؛ کرده دفن قلبمان در را چيز همه. بودیم آگاه یکدیگر هایخاطره ناراحتی، ها،عادت

 عدب هم سر آخر کرد؛می نگاه اطراف به شوق با نازنين و بود عيش جشن. بودیم نکرده فراموش کامل طور
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 او به داشتيم شب آخر تا ما و نگرفت؛ صورت مراسمی چرا که بود ادهد گير جشن یافتن پایان از

 :گفتمی آخر تا هم او و. شدیم یکدیگر همسر او و من جشن این برگزاری با فهماندیممی

 هم با همه چيزی، ایپارتی تولدی، هرجشن تو که طوریه این بشم؟ زنت کشکی کشکی ميشه مگه_

 .کننمی ازدواج

 هایمراسم تمامی در. آمد پوزو عيش مراسم وسط در امّا نشدیم؛ متوجه را کلمات ینا گفتن از منظورش

 کتبری از بعد پوزو. بود سلطنتی پيشگوی او و گویدمی را زوج دو یآینده و آیدمی پيشگو یک عيش

 :گفت و کرد نگاه دستانش کف به و گرفت را دستانش اجازه با و آمد آریا سمت گفتن،

 .کوتاه دیگری و طوالنی یکی. بينممی برایتان یطوالن عشقِ خط_

 قفل خشم شدت از که هاییدندان با و سختی به شد؛ مچاله مانقيافه و رفت هم در هایماناخم حرفش با

 :گفتيم بود شده

 چيست؟ منظورت_

 :کرد تعظيمی و نشست زمين روی سریع پوزو

 .دارد وجود شخص دو بانو زندگی در امّا نداشتم؛ را سرورمان خاطر ساختن مکدر از قصد_

 :گفتم حرف این از کالفه و درهم قيافه همان با

 !بگو را اشادامه_

 :گفت بود خم که طور همان ایستاد؛ و شد بلند زمين روی از پوزو

 را زیادی هایسختی. ترشجاع و زیباتر تر،جماالت با دیگر یکی از یکی. سرورم داشت خواهيد فرزندانی_

 در من. گذاریدمی سر پشت یک به یک را همه اینشوشيناک( خدا)پنير یاری با امّا د؛داری رو پيش

 ".شود برمال زیادی رازهای است قرار زودی به. بينممی آتش سرنوشتتان،

 .آمدیم بيرون گذشته خياالتِ و فکر از مادرم زدن صدا با
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 داپي حضور ما قصر در تبریک برای هک پادشاهانی و شاهزادگان دیگر و هافرمانده با صحبت کمی از بعد

 مادر اتاق به هم ما. بردند هایشاناتاق به را نفس و اونتاش ها،ندیمه. رسيد پایان به جشن بودند؛ کرده

 .داشت ما با مهمی کار او زیرا رفتيم؛

 مکشيدی پوفی بودند؛ موهایش کردن باز برای کمک حال در هاندیمه که مادر دیدن با اتاق به ورود از بعد

 .نشستيم صندلی تریننزدیک روی و

 داشتيد؟ کاری ما با مادر_

 ندیمه شود؛ خارج اتاق از که خواست ندیمه از چشمانش یاشاره با و زد پس رو ندیمه دست حرفم با مادر

 .شد خارج اتاق از تعظيم از بعد هم

 .نشست کنارمان و آمد ما سمت آرامی هایقدم با مادر

 .کنم صحبت شما با مهمی موضوع درمورد خواستممی! پادشاهم آری_

 :وگفتيم انداختيم باال تعجب از را ابروهایمان

 موضوعی؟ چه درباره_

 :گفت سریع و زد لبخندی بودنمان، آرام به مادر

 .ایمکرده دعوت مراسم به را ها آن ما دیدی؛ را آدالن قوم کنممی فکر_

 خب؟_

 :گفت و ددا قرار دستانمان روی را دستانش مادر

 هنگام در شودمی باعث شود قوی ما بين روابط، اگر. پسرم ایگذاشته سر پشت را زیادی های سختی_

 .کنند کمک ما به هاآن هاسختی و هاشورش

 :پرسيدیم عصبی و نامطمئن

 است؟ درست!مادر کنيممی فکر ما که نيست چيز آن منظورتان مطمئناً_

 :گفت و فشرد اشچروکيده کمی و ظریف دستان بين را دستمان مادر

 .شد خواهد قوی سلسله دو این بين روابط کند؛ عيش هاآدالن با نفس اگر. کنيد فکر کمی! پادشاهم_
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 :مگفتي و کردیم ایعصبی و کوتاه ایخنده. شدیم بلند جایمان از و زدیم پس را مادر دست عصبانيت با

 که بفرستيم کسانی پيش اشکودکی سن در سن، نهمي در را نفس! باشيد هایتانفحر مراقب! مادر_

 را نفس اگر دانيدمی اید؟کرده خودتان با فکری چه شما گذشته هااین از ندارند؟ هم درستی پوشش حتی

 عنوان به او با شد؟ نخواهد رفتار شاهدخت یک همانند او با بفرستيم جا آن به و درآوریم هاآن عيش به

 .کرد نخواهيم قربانی را دخترمان مسخره، روابط این خاطر به زهرگ ما. شودمی رفتار اسير

 :گفت نرم و آرام و شد بلند جایش از حرفم اتمام با مادر

 .بگویيد سخن گونه این وقت آن کنيد؛ نگاه اوضاع به کمی لطفا! پادشاهم_

 :گفتيم و کشيدیم بحث این ادامه از ایکالفه نفس

 .کنيم فکر کمی باید_

 زده بهت کردمی گریه که درحالی نفس. شد جلب در سمت به توجهمان چيزی شکستن و حرفم این با

 .بود ما گرنظاره

 :دیمز صدا را اسمش و برداشتيم سمتش به قدمی باشد؛ شنيده را حرفمان او شاید که این از شرمندگی با

 !نفس_

 .دویدن به کرد شروع و کرد باز را در حرفمان به توجهبی او امّا

 .کردیم گم را او راه وسط در امّا دویدیم، نفس دنبال آمدیم؛ خودمان هب سریع

 صرق کل. اندگشته را شهر تمام سربازان،. نکردیم پيدا را نفس. است گذشته روز دو که کنون تا روز آن از

 خودمان فقط ممنوعه اتاق در رفتيم؛ ممنوعه اتاق به ناراحت. نکردیم پيدا چيزی امّا ایم؛کرده رو و زیر را

 در چيزی چه دانستنمی کس هيچ. شود جاآن وارد نداشت حق دیگری کس داشتيم، ورود حق

 ار نجّار که بازی هایش،نقاشی هایش،لباس نازنين؛ هایوسایل تمام آنجا در!  دانستيممی ما...امّا جاستآن

 .ودب جاآن همه و همه گفتمی نرد تخته آن به و بسازند را آن بود کرده مجبور
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 با است؟ شده جااین وارد چگونه اصال! است؟ بوده جا این مدت تمام او. دیدیم را نفس شدیم که اتاق وارد

 ار ورقه. بود گرفته آغوش در را ایورقه و بود خوابيده تخت روی راحت و آرام. رفتيم سمتش به عصبانيّت

 .زدیم نفس سر بر ـوسه بـ و کشيدیم بيرون آغوشش از آرامی به

 با سنف گویا بود؛ خيس ورقه. بود نازنين عکس. ماندیم زده بهت که ببينيم؛ را آن تا برگرداندیم را قهور

 ار او تا بود کرده مجبورمان نازنين داریم، خاطر به خوبی به را نقاشی این. بود گریسته نازنين عکس

 .بکشيم

 .دیمکر لوله را کاغذ و دادیم فرو را مانبغض نفس، هایخوردن تکون با

 .کردن گریه به کرد شروع دیدنمان با و کرد باز را چشمانش نفس

 !پدر_

 .گرفتيم آغوش در را نفس و نشستيم زانو روی. نشست تخت روی حرفش با

 !دخترم جانم! عزیزکم جانم! پدر جان_

 :گفت و کرد مچاله ظریفش و کوچک دستان آن در را لباسمان نفس

 رفت؟ پيشمان از او چرا. خواهممی را مادر من پدر_

 .کشيدیم سرش روی وار نوازش را آن و بردیم موهایش روی بر را دستمان

 .توست کنار در هميشه او است؟ رفته مادرت گفته کسی چه! عزیزکم هيس_

 :گفت و کشيد بيرون آغوشمان از را سرش نفس

 مخواهمی اصال من. کنمیم فکر گفتینمی تو بود اگر. زدنمی را ها حرف این مادربزرگ بود، اگر! نيست_

 .ندارم دوست را شما بروم مادرم پيش

 زدیم اشپيشانی بر ایـوسه بـ و کشيدیم جلو را سرش

 .داد نخواهيم دست از قلمرو و کشور یک خاطر به را عزیزکم وقت هيچ_

 :گفت و آورد جلو را کوچکش دستان نفس حرفم با

 دهی؟می قول_
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 :گفتيم و گرفتيم را دستش

 .دهمیم قول_

 .نشست صورتمان روی لبخندی زد؛ ایخرگوشی لبخند که کردیم پاک را صورتش روی هایاشک سپس

 :گفتيم و دادیم باال را ابروهایمان چيزی آوردن یاد به با

 نيست؟ ممنوعه اتاق جا، این مگر شدی؟ اتاق این وارد چگونه بگو، ما به تو حال_

 :گفت و داد تکان را سرش تخسی با نفس

 باشد ممنوعه که هر برای. است وصل ما اتاق به اتاق این هم بعد. است مادرم اتاق. نيست ممنوعه ير،خ_

 .نيست ما برای

 .زدیم اشتهاجمی های حرف این به لبخندی

 .ربخو غذایی برو دیدنش از بعد. است ندیده را تو که است روز دو بروی، برادرت پيش است بهتر. باشد_

 :گفت و شد بلند تخت روی زا و کرد ایخنده نفس

 .آوردمی غذا ما برای اونتاش روز دو این در ضمنا؛! پدر باشد-

 .شد خارج اتاق از سریع ما یزده بهت قيافه به توجهبی حرفش با

 .دهيممی تکان بار چند را وسرمان زنيممی حرکتش به لبخندی

 .کنيممی نگاه را اتاق این جای جا دلتنگی با

 .بود تنش او، با ما دیدار اوّلين برای که ایسرمه لباس همان بينيم؛می را ایسرمه لباس

 .بویيممی عميق و کشيدیم آغوش در را او اشتياق با. داریممی برش و رویممی لباس سمت به

 .افتاد زمين روی بر لباس از چيزی ناگهان

 .کردیم نگاه بود؛ ادهافت آریا لباس از چيز آن به و گذاریممی تخت روی کنارمان را لباس

 .بود شده وصل تکه تکه آهنی طرفش دو در و بود شکل ایدایره

 تيک صدای شبيه چيزی کرد، جلب را توجهمان درونش از صدایی که داشتيم برش زمين از و شدیم خم

 .بود تاک
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 به. افتدینم اتفاقی امّا بچرخد، که دهممی تکان را آن. بود بزرگ دایره آن کنار کوچکی بسيار دایره

 و اونتاش ناگهان. هيچ هم باز که چرخانممی اندکی را آن آیدمی بيرون کمی که کشم،می خودم سمت

 هب بگذاریم؛ کنار را مانند گرد چيز آن خواستيم. چسبيدند را لباسمان و آمدند اتاق داخل به هم با نفس

 .برگرفت در فيدیس را جا همه ناگهان که دادیم؛ قرار خود سرجای را آن همين خاطر

*** 

 راوی

 فجر جشنواره ،0۱1۶سال

 ردنک طی از بعد. شد بلند صندلی روی از غرور با و زد نيشخندی پویا مرد، نقش بازیگرِ بهترین اعالم با

 .رفت باال هاپله روی از مسير

 شلبق و شد تند نفسش دفعه یک بگيرد؛ را تندیس خواست که موقعی کردن، تشکر و دادن دست از بعد

 حالش جویای و شدند جمع دورش همه. برد قلبش سمت به را دستش جام آن به توجهبی. کشيد تير

 وقتی پویا. ندهند دست از را عالی سوژه همچين تا کردند عکاسی به شروع سرعت به خبرنگارها. شدن

 تکون کالفگی روی از را سرش و کندمی جدا سينش قفسه روی از را دستش شودمی بهتر قلبش درد

 .زدند لبخندی نقش؛ عالی بازیگر این بهتر حال دیدن با حضار تمام. دهدمی

 ربانض گرفت؛ قلب تپش که بگيرد را تندیس خواست دوباره. ایستاد صاف و کشيد عميقی نفس پویا

 و شدند جمع دورش سرعت به خبرنگارها همه. افتاد زمين روی و دید سياهی چشماش رفت، باال قلبش

 طالعا مردم به را مرادی پویا سينما، معروف سوپراستار بيهوشی مهم؛ خبر این تا گرفتند، کسع تند تند

 .بدهند

 .اجتماعی هایشبکه در خبرهایی کردن پخش به کردند شروع سرعت به هم حضار بقيه

 ! قلبی؟ بيماری یا است سرطان سينما، معروف استار سوپر بيهوشی علت

 داخل پوش سفيد مردی که نشست جایش سر. دید تختی روی را ودشخ. کرد باز سختی به را چشمانش

 :گفت و زد لبخندی بيمارش بازِ هایچشم دیدن با دکتر. شد
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 .خوبه حالت شکر رو خدا که بينممی جوون، خب _

 به دادن جواب حال و حس اصالً بود؛ گرفته را وجودش تمام کرختی احساس. زد لبخندی فقط جواب در

 دیدن از بعد پزشک. بست را چشمانش و کشيد دراز تخت روی دوباره همين خاطر به نداشت را دکتر

 :گفت سرمش کردن چک از بعد و آمد جلو بيمارش بسته هایچشم

 رو خودش که نامزدتم! شدی بيهوش چرا دونيمنمی واقعاً. نداشتی مشکلی امّا گرفتيم؛ آزمایش ازت _

 .کشت

 هک موقع همان کند؛ سفر گذشته به ذهنش که شد باعث بيهوش و آزمایش مثل کلماتی و دکتر هایحرف

 هب که شد کالفه قدر این هم آخر. گرفتنمی یاد را چيزی ولی کرد؛می فرار آناهيتا دست از فقط نازنين

 :گفت نازنين

 «بگيری؟ یاد را ما زبان و سخنان تا بدم انجام باید کار چی»

 :گفت جوابش در هم نازنين که

 .«بگيری یاد رو من صحبت طرز هم تو که گيرممی یاد زمانی»

 آرامش و شيطنت متوّجه هاآموزش این طی در او؛ به نازنين یا داد می یاد را گفتار نازنين به او یا روز هر

 ختس برایش نازنين صحبت طرز گاهی است هنوز که هنوز. شود نزدیک او به توانست کمکم و شد نازنين

 يبطب صحبت طرز آوردن یاد به با. ميشد متوّجه سختی به را گفتمی که هاییالمثل ضرب معنی. ميشد

 :گفت خودش با روبروش

 آزمایش یکلمه حتی. گویندمی بيهوشی را بری، هوش به ها آن است؛ یکسان آریا با هااین زبان! آری»

 .«گفتمی را آن نازنين ها بار که هم

 :گفت پزشک به رو و نشست خوشحالی با

 کجاست؟ جا این _

 :گفت و نشاند چهره به اخمی بيمارش حرف شنيدن با دکتر

 کجایيم؟ ما دونینمی یعنی_
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 :گفت و داد تکون اطراف به را سرش ریموش

 .هستيم کجا اکنون دانيمنمی ما! خير_

 :گفت صحبت، طرز این از زده بهت پزشک

 کنی؟می صحبت طوریاین چرا_

 :افتاد ننازني حرف یاد ریموش پزشک، حرف با

 .«هستی چيزی ای،دیوونه کنن فکر ممکنه کن؛ صحبت همونا مثل رفتی جا هر تو»

 :گفت و کرد صاف رو صداش

 .کجام االن دونمنمی من! نه! آم _

 چيه؟ اسمت. گرفتی فراموشی نکنه ببينم؛_

 .هستيم ریموش پادشاه ما که بگوید توانستنمی بگوید؛ چه را اسمش که بود مانده مستاصل

 چشمانی با بور پسری دفعه یک که بود، شده خيره دکتر چشمای به و بود نشسته درمانده طور مينه

 :گفت و شد ریموش نزدیک آمد، جلو. شد داخل رنگ سبز

 شدی؟ طوری این چرا خوبه؟ حالت پویا_

 :گفت و پزشک سمت کرد رو و زد لبخندی کردمی صدا پویا را او که پسر حرف شنيدن با

 .دونممی نه، دانم؛می من دیدید. هست یاپو من اسم_

 :گفت و زد پویا یچهره به لبخندی پزشک

 .بازیگرا شما دست از_

 :نشست ریموش کنار سریع پسر آن. شد خارج اتاق از حرفش از بعد

 درسته؟ نمياد، یادت چيزی تو پویا، تغييرکرده رفتارت نه؟ شناسینمی رو من_

 :گفت کالفه ریموش که دکرمی صحبت هم سر پشت طوری همين

 .نمياد یادمان چيزی ما درسته است، بس _

 :گفت و کوبيد سرش به امير
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 مه کردنت صحبت گرفتی؛ فراموشی. بشيم خبرنگاران سوژه که داشتيم کم رو همين. شدیم بدبخت _

 .کرده پيدا مشکل

 و شودمی بلند ریعس اشصميمی رفيق اخم به توجه بدون امير کرد؛ اخمی رویشروبه پسر به ریموش

 :ميگوید

 هم کسی به اميره، اسمم! راستی. نه یا کنم مرخصت تونممی ببينم برم من. نرو جایی. بشين جا همين_

 .دکتر این به حتی نمياد یادت چيزی نگو

 .شد پویا اتاق وارد دوباره وضعيت کردنِ چک و جو و پرس کمی از بعد شد؛ خارج اتاق از امير

 :گفت و انداخت ریموش کنار را تخت روی هایلباس

 .بشيم خارج بيمارستان پشتی در از باید گرفت؛ رو خبرنگارا جلوی نميشه دیگه. بپوش سریع_

 . آمدند بيرون پشتی در از هم با و پوشيد رو بود رنگ مشکی که هاییلباس امير کمک با ریموش

*** 

 ریموش

 هستند؟ کجا هااسب پس کجاست؟ دیگر جااین کنممی نگاه را اطرافم بهت با

 یک که برد؛ پيکری غول چيز سمت به را ما امير پسرک، همان که دهممی قورت را دهنم آب ترس با

 وای. شد سوارش و کرد باز را پيکر غول آن امير، امّا چگونه دانيمنمی. رفتيم عقب ترس از داد؛ صدا دفعه

 :گفت و شد خارج آن از امير که کردیممی نگاهش واج و هاج! است قوی قدر چه او! من(خدا)پنير

 .دیگه شو سوار_

 مه خيلی و داشت صندلی داخلش. شدیم سوارش و رفتيم پيکر غول سفيدِ یوسيله آن طرف به ترس با

 در نازنين صدای امّا چرا؛ دانيمنمی. بستيم را چشمانمان. نشست لبمان یگوشه لبخندی. بود نرم و گرم

 .رفتيم خواب به که نگریستيم او به قدر آن گرفت؛ رنگ چشمانمان جلوی اش،چهره و پيچيد گوشمان

 !پویا. شو بلند پویا، پویا،_

 :پرسيد امير که کنيممی باز را چشمانمان
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 خوابيدی؟ خوب_

 :پرسيدیم گنگی با

 هستيم؟ کجا اکنون_

 :گفت و برداشت بود فرمون خودش قول به که شکل ایدایره آن جلوی از را چيزی امير

. بياری دست به رو تحافظه که وقتی تا باش؛ دور طرفدارات و خبرنگارها از مدت یه. سمنان آوردمت_

 .بودی خواب و راه کل تو بودی خسته قدر چه

 پياده چيز آن از نتوانستيم کردیم هرکاری خوردیم؛ در به که شویم پياده آمدیم نيز ما و شد پياده او

 به ه،شيش به من کوبيدن صدای با امير. خواستن کمک و کوبيدن هشيش به کردیم شروع مشت با. شویم

 :گفتيم و چسباندیم شيشه به را صورتمان که برگشت طرفمان

 .کن کمکم_

 :گفت نق نق با و کرد باز برایمان را در و آمد جلو امير

 .دادی رد واقعا دیگه تو_

 مامت. نميشد قصرمان سوم یک هم باز امّا د؛بو بزرگ نسبتاً طبقه دو یخانه یک کردیم؛ نگاه اطرافمان به

 ندرختا و داشت سفيد و آبی هایکاشی با زیبا حوضی که مخصوصاً. بود زیبایی هایفرش سنگ حياطش

 .بودند کرده پر را اطرافش بلند، هایقامت با

 .ارزشبی و کوچک نه هستند قامت بلند بسيار درختان جا این گفتمی راست نازنين هم واقعاً

 !عجيب امّا بود؛ زیيا شدیم خانه وارد

 کعبم آمدن در صدا به با که. نشستيم بود راحت و بزرگ زیبا، عجيبی شکل به که هاصندلی از یکی روی

 ایاننم آن در هاانسان و کرد پيدا تغيير سياهش یصفحه ناگهان. پریدیم هوا به بزرگ و سياه مستطيلی

 :گفتيم داد با ؛شوم ترک زهره بود نمانده چيزی. شدند

 جادوگرید؟ اید؟شماکرده زندانی را هاآن چرا چيست؟ دیگر این_

 .کرد خاموش را چيز ان و اورد بيرون زیرمان از را کوچکی مشکیِ یجعبه و آمد سمتمان به خنده با امير
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 :وگفت زد ایقهقه سپس

 بودی؟ نشسته کنترل رو_

 :گفتيم شده؛ شنيده تازه یکلمه این از بهت با

 کنترل؟_

 .بودید نشسته کنترل روی شما! خان پویا آری_

 کنی؟می مسخره را ما تو_

 :گفت تخسی با و نشست کنارمان صندلی روی

 .دقيقاً_

 چه ایدب دانستيمنمی. بودیم کالفه.کشيدیم دراز صندلی آن روی و بستيم را چشمانمان و نگفتيم چيزی

 .بدهيم انجام کاری

 تریدخ که کردیم؛ باز سریع را چشمانمان. شنيدیم جيغی صدای ناگهان که دیمبرمی سر به خود افکار در

 باره یک به که کردیم نگاه او به شده گرد چشمانی با. دیدیم را گذشتمی عمرش از بهار هفده حدود که

 .دوید ما سمت به

 و ردک گير دلیصن یکناره به پایمان ناگهان که کنيم فرار خواستيم و برخواستيم مبل روی از شده هل

 :گفت و امد سرمان باال و گفت بلندی! وای افتادنمان با دختره. افتادیم زمين روی

 !عزیزم_

 :گفتيم بودم پهن زمين روی پشت از که طور همان تعجب با ما

 عزیزم؟_

 :گرفت دستانش در را بازویمان و نشست کنارمان دخترک

 وبه؟خ حالت االن. ميرممی تو بی من که دونیمی. کردممی سکته داشتم بيمارستانی رفتی گفتن! پویا_

 :گفتيم نشستيممی که طور همان و زدیم پس را دستانش

 .دانمنمی را تو من امّا خوام،می عذر. خوبيم بله _
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 :گفت و کرد جمع را چشمانش حرفم با دختر

 چی؟_

 :وگفت امد بيرون بود، رفته جا آن به کی دانيمنمی که اتاقی از امير دفعه یک

 .نميشناستت که اینه منظورش_

 :گفت و زد جيغی دفعه یک دختر

 .سمنان بيام تهران از تا کشتم رو خودم اون خاطر به من! شناسه؟نمی چی یعنی_

 :گفت حال درهمان نشاند؛ صندلی روی دوباره و کرد بلند را ما و آمد سمتمان امير

 ومتم انقضات تاریخ! گمشو کالم یه! هری یعنی نميشناسمت؟ چی یعنی بدونی خوب کنم فکر خودت_

 .شده

 .رفت عقب قدم یک فقط امير که داد هل را امير و امد جلو عصبانيت با دختره

  هستی؟ کی کردی فکر! تو هی_

 :برگشت ما سمت

 داری؟ دوست رو من هم تو دارم دوستت من نه؟ پویا ميگه دروغ_

 :گفتم و کردم اشاره امير به هابحث این از گيج

 !گفت این چی هر_

 :گفت رفتمی در سمت به که درحالی و کشيد جيغ دوباره دختره

 .ودیب نرسيده؛ قانونی سن به حتّی که ساله، هفده دختر یه با تو کنممی پخش جا همه تو! کنممی تالفی_

 :زد داد بلند کنارم از دختر حرف شنيدن با امير

 . ميدی نشون رو خودت بودن ـرزه هـ موقع اون_

 :زد ایضربه سرمان به و برگشت ما سمت امير باره یک به دخترک، آن رفتن بيرون از بعد

 د؟بو چی ساله هفده دختر یه با هم اون شدنت، دوست دیگه داری؛ نامزد مثالً بابا! کشی؟نمی خجالت تو_

 :گفت ما به رو و شد بلند جایش از سپس
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 برم خواممی! نی...ز..می...ن ت؛...س...د. کنممی يدتأک. زنینمی دست هم هيچی به و جات سر شينیمی_

 .مامانت دنبال

 . شد خارج خانه از و برداشت صندلی روی از را لباسش حرفش از بعد

 آن زا امير که اتاقی همان سمت به. بود مانتشنه بسيار کردیم؛ نگاه را جا همه و برخاستيم جا از گنگی با

 به شبيه جا یک. بود برگرفته در رنگ سفيد هایکاشی را دور تا ورد. شدیم آن وارد و رفتيم شد خارج

 آبی کردیممی نگاه آن به چه هر امّا. داشت قرار شستيممی آن در را صورتمان و دست ما که جایی همان

 را آن هرچه قرمز، دیگری و آبی یکی شد؛می وصل دایره دو آن به که بود، آهنی آن باالی. ندیدیم

 (آبه شير منظورش.)نيافتاد یاتفاق کشيدیم

 به و گذاشتيم جلو قدمی ترس با. دیدیم را رنگی سفيد چيز ناگهان که کردیم، نگاه را اطراف کالفگی با

 نگاه آن به تربيشترآسوده خيالی با نيافتاد اتفاقی که هنگامی کشيدیم؛ پس سریع و زدیم دست آن

 در را درونمان شادی. گشودیم را آن شود؛می باز داردکه دری شدیم متوجه کردیم نگاه که کمی. کردیم

 هک مقداری و بردیم آب سمت به را دستمان. کردیم پيدا نوشيدن برای آبی که این از خوشحال. برگرفت

 ینا. است تشنگی از بهتر امّا بود شور کمی نوشيدیم؛ و آوردیم باال را دستمان شد؛ پر دستمان درون آب

 راحتی به را است صورت و دست شوی، و شست و آشاميدن برای که را آبی ما هستند؛ عجيب چه ملّت

 چيزی که برخواستيم. دهندمی قرار بسته در ظرف، یک درون را آب هاآن ولی دهيم؛می قرار اختيار در

 و یمبرد آن سمت به را دستمان دیدیم؛ دیوار روی را بود، وصل شکل مستطيلی چيز یک به زنگوله مانند

 جدید آبی و شد خارج آن از و چرخيدن به کرد شروع بودیم؛ نوشيده که را آبی همان که. مکشيدی را

 !است جالب! هوم. شد جایگزین

 سر مانحوصله. آمدیم بيرون جا آن از شدنش تکراری و کارمان از خسته که کردیم را کار این قدران

 .شویم بودند راسي مردم که جاییان نزدیک نداشتيم دوست هم اصال. بود رفته

*** 
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 با و مهربان زنی هم بسيار. کرد معرفی پوریا مادر را خود و بود آمده زنی دیشب. برخاستيم خواب از

 .بود کماالت

 که دانستممی خوبی به را این. بود کرده مانکالفه هایشصدقه قربان و هایشحرف با مدت تمام در امّا

 فکرها این با کجاست؟ اکنون واقعی پوریای پس دانند،می پوریا را ما اگر ولی دانند؛می پوریا را ما هاآن

 جا این مانملکه شاید هستيم؛ شهر این در اکنون ما. کجاست او نيست مهم اصال. دادیم تکان را سرمان

 .کنيم پيدا را او حتماً باید ما. باشد

 .رفت صدا بی و رامآ امّا گرفت؛ نفسی داد، عشقی آمد؛ ناگهانی که بود ایغریبه مانند او

 همين در. برویم مستراح به نکردیم وقت حتّی بودیم امده که دیروز از کشيدیم، موهایمان به دستی

 هيچ او که خورممی سوگند. شد داخل امير گستاخ، پسرک همان و شد باز اتاقمان در که بودیم، افکارمان

 .داندنمی معاشرت آدابِ از چيز

 .شدن جمع پایين همه االن. کردن پيدا رو هخون خبرنگارها این! پوریا_

 :انداختيم باال را مانشانه و شدیم بلند جا از

 کنم؟ چکار من خب_

 !شو آماده. شو بلند شو، بلند. بردارن سرت از دست تا باشی؛ داشته مصاحبه یه باید کنم فکر_

 .بروم مستراح به باید من ولی خوام،می عذر_

 :دکشي را دستم و آمد جلو امير

 .شدی ریست کال بود رفته یادم! الزمی دستشویی گفتیمی زودتر! اوه_

 .ایستاد نوشيدیم را آب که جا همان دقيقاً افتادیم؛ راه امير دنبال

 .دستشویی هم جا این پسر خب_

 :گرفتيم را او دست که برود، خواست

 .نبود چيزی ولی شدیم؛ جاآن داخل ما_

 .کرد باز را آن دِر برد؛ خوردیم را آب که جا همان سمت به را ما و کرد باز را در و کشيد ایکالفه نفس امير
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 .فرنگی توالت ميگن بهش بکنی؛ رو کارت باید جا همين ميبينی؟ رو این_

 خورد بهم حالمان! نوشيدیم را آن آب ما امّا بکنيم؛ را کارمان جاآن باید. شد خارج ما به توجهبی سپس و

 .بود شور جا این آب چرا فهميدیم حال. دیمکر زدن عق به شروع و

 مه امير. پوشيدیم را هاییلباس امير کمک به دادیم انجام را کارمان و شد بهتر حالمان کمی که آن از بعد

 به امّا. بدهيم جواب گونه این پرسيدند؛ سوال خبرنگارها که هنگامی تا داد،می یاد را چيزهایی ما به

 چيست؟ صاحبهم و خبرنگار معنی راستی؛

*** 

 راوی

 .بود مجردی یخانه یک شبيه واقعاً راشا یخانه. شد بيدار خواب از نازنين

 را پرده. رفت پنجره سمت به و شد بلند جایش از کرختی با. آمدمی خانه بيرون از زیادی صدای و سر

. شد ساختمانشان سر خبرنگارها از زیادی تجمع متوجه. بفهمد را صدا همه این دليل تا زد کنار کمی

 .انداخت را پرده و کشيد ایخميازه خيال بی دانست،نمی را هاآن شدن جمع دليل

 دیدن با کرد؛ باز را یخچال. ماليد را هایشپلک کمی و داد بدنش به تابی و پيچ و رفت آشپزخونه سمت به

 .شد بلند نهادش از آه آن بودن خالی

 .پوشيد و رفت لباسش سمت به کردمی قور و قار که شکمی و کالفگی با

 سمتش، به آدم عده یه یحمله با کرد؛ باز را خونه دَر. آمد پایين آسانسور با همراه خودش یازطبقه

 :شد گرد چشمانش

 .ببينم عقب برید کنيد؟می کار چی هی_

 در سریع و زد کنار را شوند ساختمون وارد زور به خواستندمی و آمدندمی سمتش به که مردهایی و هازن

 هک فروشگاهی سمت به و گذشت همه کنار از و زد نااميدیشان به نيشخندی. شد بلند همه آه که بست، را

 .باشد داشته ناهاری حداقل تا بخرد وسایلی حداقل بود نخورده صبحانه که امروز. رفت بود خانه نزدیک
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 تمرین باهم که طور همان. شدند رجخا ساختمان از امير همراهِ بود، گرفته قرار پوریا جای که ریموش،

 زن خبرنگارهای از یکی سوال به دادن جواب درحال. دادمی جواب را خبرنگارها جواب تمام بودند؛ کرده

 در ت؛چيس این بپرسد بعداً تا بگيرد نادیده را خوردمی چشمانش به که دوربينی فلش کردمی سعی و بود

 .دید اشملکه نازنينش، به شبيه را کسی تجمع این پشت هنگام این

 پویا حرف قطع علّت دنبال شوکه خبرنگارها. کرد نگاه سمت همان به بهت با و کرد قطع را صحبتش

 .بودند مرادی

 .زد پس را ها ان خبرنگارها به توجهبی ریموش امّا

 ابلشمق و دوید سمتش به شوق با. بود کشورش قدر عالی بانوی اش،ملکه همسرش، او. نيست توهم این

 .ایستاد

 و راّقب هایکفش از را چشمانش مقابلش، در کسی گرفتن قرار با بود خریدش هایکيسه درگير که نازنين

 ارهاب و بارها بود، مرادی پویا او کرد؛ نگاه طرف به بهت با .کشاند صورتش سمت به مقابلش طرف مشکی

 .ردکمی تحسين را او هردفعه و بود دیده سينما در را هایشفيلم

 ذهنش در بود دیده اند،کمين در هاگرگ فيلم توی بار اوّلين برای که موقعی از بازیگر این چهره عجيب

 جا این او امّا کند؛ فراموش را آن بود نتونسته وقت هيچ که ایگونه به بود نشسته دلش به و شده ثبت

 کند؟می کار چی

 بود؛ خيالش توی که چشمایی رنگ درست بود، آشنا انگار چشمانش. ماند خيره مرادی پویا چشمان به

 .کردمی غرق خودش درون را آدم که طوفانی دریای یک مثل آبی. اشعروسی توی های لنز رنگ هم

 بود شدست که هاییکيسه تمام و شد کشيده پویا آغوش در دفعه یک کند، فکر بيشتر خواست تا نازنين

 حرکت از خبرنگارها یهمه. شد سنگين بازیگر این حرکت زا هایشنفس و ماند زده بهت. افتاد زمين روی

 :بود گرفته شکل سوال یک همه ذهن در حاال. بودند مانده شوک بازیگر این

 «است؟ گرفته آغوش در را او پرطرفدار و جوان بازیگر این که است، کسی چه زن این»

 «مرادی پویا معروف بازیگر رسوایی»
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 .بگيرند عکس حرکت این از تا شدند،می روشن یک به یک ها دوربين فلش

 این ودب توانسته هم باز که بود نکردنی باور برایش دهد؛می فشار آغوشش در ترمحکم را نازنينش ریموش

 خود او باشد؟ ایدیگه کس او شودمی مگر آرامش؛ همان بو، همان آغوش، همان. کند حس را آغوش

 .بود نازنينش

 امّا، بود دخترجدیدش دوست حتماً. شناخت نمی را دختر این بود؛ مانده زده بهت پویا حرکت از امير

 او که این از جدا امّا. کردمی آشنا بود؛ هایشبرنامه مدیر که او به را دخترهایش دوست تمام پویا هميشه

 یاد هب با امير! بگيرد؟ بغل در خبرنگارها جلوی را دختری که است دیوانه مگر او بود؛ بود نکرده معرفی را

 .رودمی سمتش به و شودمی گرد چشمانش پویا، فراموشی آوردن

 هایتقال که ریموش. بياید بيرون مقابلش شخص بغل از کندمی سعی بود آمده خودش به حاال که نازنين

 يرونب بغلش از نازنين عقب، سمت به شدنش کشيده با کند؛می ترسفت را آغوشش بيند؛می را نازنين

 دستش ریموش امّا گيردمی را دستش امير بيند،می را امير که چرخدمی پشتش سمت به شریمو. آیدمی

 فرو نازنين دستان در را دستانش دوتا و گرددبرمی نازنين سمت به کشد؛می بيرون امير دست از را

 .کندمی قفل هایشانگشت به را انگشتانش و کندمی

 .تواندمین امّا کند جدا را دستش کندمی سعی نازنين

 لبانش و زندمی زانو زمين روی بود، کرده قفل نارنين دستان در را دستانش که طور همان ریموش ناگهان

 ورز به نازنين که بزند حرفی خواستبوسد؛میمی و گذاردمی نازنين شکم روی خبرنگارها یهمه جلوی را

 :گویدمی فریاد با ميزند، او به محکمی یکشيده و کشدمی بيرون ریموش دست از را دستانش

 کنی؟می غلطی چه داری_

 خبرنگار همه این جلوی را کارهایی چنين حق مردک این باشد، که هر. لرزیدمی خشم از صدایش

 زبان به را معشوقش نام و شودمی بلند زده بهت بود خورده که ایکشيده به توجهبی ریموش. نداشت

 :آوردمی

 !نازنين_
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 :گویدمی و کشدمی عقب دوباره را ریموش بود، ادهایست کنار که امير

 !گرفتيش اشتباه شدی؟ خل کاریه؟ چه این هی_

 :گفت نشوند بقيه که طوری گوشش درِ آرام

 !خبرنگارها جلوی نه کن؛ بغلش خواستی وقت هر دخترته، دوست اون_

 این برای ایبهانه تا بردمی خبرنگارها سمت به را او بود؛ ریموش کتف روی دستش که طور همان امير

 :گویدمی غيض و حرص با و کندمی جدا کتفش از را امير دست سرعت به ریموش امّا کند، پيدا گندش،

 !دختر دوست نه زنمه، اون خير! نه_

 و دزنمی آميزی تمسخر پوزخند و اندازدمی باال را ابروهایش بود وایساده کنار سينه به دست که نازنين

 :گویدمی

 !دیوانه! بابا برو! من؟_

 :گفت و رفت نازنين جلوی سرعت به ریموش

 .است معشوقش عاشق که دیوانه یک ام،دیوانه من! آری_

 زد پویا به چشمکی داد، رویشروبه بازیگر این به را نگاهش دوباره بعد و کرد خبرنگارا به نگاه یک نازنين

 :گفت و

 مخفيه؟ دوربين_

 :گفت گنگی با ریموش

 دوربين؟...دور! چی؟_

 :گویدمی و کشدمی آهی گرسنه و خسته نازنين

 !بابا خيالبی_

 به ترراحت تا کردند باز را راه هرکدام خبرنگارها. رفت خانه در سمت به و زد کنار را ریموش دست با

 .نداشتند روبرو اتفاق از ذهنيّتی هيچ و بودند شوکه همه. برسد مقصدش
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 خاطر به بود؛ برایش مانده باقی فرصت تنها این شاید شود،می ورد او از دارد همسرش که دید ریموش

 :زد صدا اشقدیمی اسم با را او همين

 !آریا_

 تعجب با. زد خشکش ریموش حرف با آوردمی در را کليد داشت که درحالی بود، کرده باز را دَر که نازنين

 :گفت و برگشت ریموش سمت به

 !آریا؟_

 :گفت بود برگرفته در را درونش که شوقی با گذاشت، جلو قدمی ریموش

 !منی آریای تو. آریا آری_

 يزیچ امّا بود، آشنا برایش اسم این شد؛ رد چشمانش جلوی از گنگی تصاویر جمله این شنيدن با نازنين

 .آمدنمی یادش

 .افتاد زمين روی و رفت سياهی چشمانش و کشيد سوتی گوشش آن یک

 ایافاقه زد صدا را نامش قدر چه هر کشيد؛ آغوشش در را او و دوید شسمت به نگرانی و عجله با ریموش

 . نکرد

 مبل روی را او و برد خانه سمت به را او سریع ایستاد، و شد بلند بود، بغلش در نازنين که طور همان

 .گذاشت

*** 

 نازنين

 .شد واضح جا همه تا دمکر بسته و باز رو چشمام بار چند. بود تار جا همه کردم؛ باز رو چشمام ناله با

 خوبی؟ آریا؟_

 از سال هفت این تمام که بود هاییچشم همون بود، آشنا برام چشماش،. کشيدم دل ته از آهی کالفه

 :گفتم بودم خيره چهرش به که طور همان آروم خيلی. گذشتمی ذهنم

 !چشمات_
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 :گفت و زد لبخندی

 ...تو هست، که بوده گونه همان نيز تو چشمان_

 .شد گرد چشمام. اومد زنی صدای که بگه رو حرفش یادامه داوم

 خير الهی ای. رفت آدم و عالم جلوی ابروم. نشستم سياه خاک به. شدم بيچاره. شدم بدبخت خدا اَی_

 .کنمنمی حاللت رو شيرم خدا به. پوریا نبينی

 .دبو ترسناک شچهره حالت شدم، زن اون یچهره متوجه گرفت قرار که ما روبروی

 :گفت افتاد من به نگاهش که زن نشستم و شدم بلند بودم، کشيده دراز که مبل روی

 کنارت که اینی. کردی خور چيز رو پسرم دونممی که من خراب؟ یدختره اومدی قبرستونی کدوم از تو_

 رو پوالش. مایيم هم شخانواده بازیگره، من پسره. داره دوست نامزدشم داره، نامزد خودش نشسته

 .بيرون برو من خونه از گمشو االن همين خانوم خير نه داشته؟ برت هوا دیدی

 :گفت و شد بلند بود نشسته کنارم که آبی چشم پسر

 فرزندانم مادر و من همسر اون امّا دارم؛می نگه را هایتانلطف و هامهربانی تمام احترام. خواهممی عذر_

 .کنيد توهين او به ندارید حق. است

 :کرد پرت مبل روی و کرد جمع ور چادرش و زد ندیپوزخ زن

 فکر اگه پویا، ببين زایيده؟ تواسه هم توله که ایـرزه هـ این با وقت چند تو! هه هام؟بچه مادر زن؟_

 .خوندی کور زنممی بهم رو یاسمن و تو نامزدی کارات این با کردی

 :گفتم بزنه حرف خواستمی که آبی چشم پسر به توّجهبی. شدم بلند عصبانيت با حرفش با

 !دارید نگه رو احترامتون خانم_

 .کردم آناليزش چشمام با

 من به صاحابش مبارک مدله، اصال نه پولداره، بازیگره، شما پسر دوماً! کيه مشخصه کامال ـرزه هـ اوالً_

 پسرت تونيممی سوت سه عرض در بخوایم اگه مخانواده و من که هاساین حسب بر شما مالک اگه! چه؟

 حبس و شالق جرمه؟ قانون، مأمورِ به توهين که دونيدمی سوماً. انداخت نی عرب که بندازیم جایی رو
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 اشاهللم بکنيد، درک کامالً کنم فکر بزنيد، بعد کنيد مزه مزه رو حرفاتون اول که بهتره براتون پس داره،

 من پسرتون هاشم،بچه مادر نه, هستم ميگه این که آریایی این نه من چهارماً و گذشته؛ ازتون هم سنی

 .گرفته اشتباه دیگه یکی با رو

 جومه با که رفتم، در سمت به و گرفتم بود مرادی کنار که پسری از رو وسایلم حرفم از بعد عصبانيّت با

 .شدم روروبه خبرنگارا

 ورودی در از هم یکم که طوری پرسيدن؛می سوال تند تند و جلو اومدن همه! ابوالفضل یا. بودم شده هول

 :شنيدم پشتم از رو آبی چشم پسر صدای دفعه یه که اومدن داخل

 .نميره یادم رو تو بره یادم رو هرکی. هامبچه مادر همونی، دقيقا تو کنیمی اشتباه_

 .بود زدن حرف وقت االن آخه پيشونيم، به زدم محکم دستم کف با. موندن شوکه خبرنگارها حرفش با

 :گفت و عقب داد هلم دیدم؛ رو آبی چشم پسر دوستِ که جلو اومدن برنگارهاخ دوباره

 !داخل برو_

 .بيرون انداخت خونه از رو خبرنگارها هم خودش

 حرف. کردممی نگاه پویا آبی، چشم پسر به و خوردممی رو ناخنم حرص با و بودم ایستاده طوری همين

 !الله نميگن نزنه

 نه شناسممی رو تو نه من،. بزنی روگول من تونینمی باشی ماهر هم قدر چه هر تو! مرادی آقای ببين_

 کنار برو گمشو انداختی؛ دردسر تو رو من کافی یاندازه به االن. بشناسم خوادنمی دلم هم اصالً رو، آریا

 .کنم بدبختت که این از قبل

 :گفت سرتقی با و اومد جلو پسر

. بردار لجبازی از دست کنممی خواهش. کن فکر کمی آریا. منی همسر تو. بروی گذارمنمی گذارم؛نمی_

 بياوری؟ خاطر به مرا خواهینمی که امکرده کار چه تو با من مگر

 :وگفتم کشيدم پوفی کالفه

 !تمام. سم...شنا...می...ن رو تو راه؟من اون به زدی رو خودت یا فهمینمی تو! بابا ای! اوف_
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 هک بيرون برم خواستم. بودم کرده فراموش رو خبرنگارها قضيه کامالً. تمرف در سمت به و گفتم رو این

 .کشوند هال سمت رو من و گرفت رو دستم

 روانی؟ کنیمی کار چی_

 .بروی گذارمنمی که؛ گفتم_

 !توئه؟ دست مگه_

 .بروی گذارمنمی و هستم تو همسر من آری؛_

 :گفتم تندی با

 ...من اسم. شناسمنمی رو تو من ببين. من افتادم نفهمی آدم عجب گير! بابا ای_

 :وگفت کرد دستی پيش سریع پسره

 نيست؟ نازنين تو اسم مگر. نازنين است درست! نازنين_

 :گفتم گنگی و پتته تته با

 .درسته...در_

 :گفت حال درعين و گرفت رو کتفم و جلو اومد

 آریا کنممی خواهش_

 داد تکون طرفين به سرشو

 را نفس نام اونتاش، و نفس آوری؟نمی یاد به را فرزندانمان هيچ، من. هستم تو همسر من نازنين،! نه _

 تو از. کشيدی زیادی هایسختی تو و دادم انجام خطایی که است درست ببين. برگزیدی خودت

 را خطا آن ما اگر بدهيم، دست از را کودکمان شدم، باعث من...من ببخش را من کنم؛می درخواست

 ...کردیمنمی

 دوست هميشه! نفس بود، کلمه یک درگير فقط ذهنم من ولی گفت؛می و گفتمی داشت طوری همين

 بچه من که ميگه بهم و اومده غریبه مرد یه حاال. بذارم نفس رو اسمش و باشم داشته دختر یک داشتم

. دارم دختر من که بود نگفته من به وقت هيچ بابا ولی نفس؛ اسم به بچه دختر یه دختر، یه ازش؛ دارم



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر nazaninabbasi  |( خدایان عروس)عاشقی زمان در سفر رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 238 

 اطراف و دور خدایا! نگفت؟ من به چيزی کسی چرا بودم کرده اگه! بودم؟ کرده ازدواج قبال من مگه اصال

 !خبره؟ چه جا این خدا،. ندارم ازش فراری راه و افتادم گير برزخ تو کنممی احساس! خبره؟ چه من

 .کردم گوش حرفاش ادامه به و بيرون اومدم فکر از دستام فشار با

 شاهد( خدا)پنير. ميشد متولد نيز فرزندمان و بودی ما کنار تو اکنون شدم،نمی ـوس هــ درگير اگر_

. گویيدنمی دروغ که آوردم یقين هایتانحرف به رسيد؛ من به شما مرگ خبر که هنگامی که است

 ایعالقه و عشق اسپ به و گریستم عمرم در بار اوّلين برای ایدسوزانده را خود شما فهميدم که هنگامی

 هایتان،نفس صدایتان، آن گوشه گوشه که جا همان را، شهر تمام داریم، شما به بودیم فهميده تازه که

 .کشيدیم آتش به را کرد حس ميشد را روحتان

 اومده بيرون شال از که رو موهام. کردم پاک مانتوم با رو دستم کف و آوردم بيرون دستش از رو دستم

 :گفتم و ادمد داخل رو بود

 چيزایی یه من خب ولی ميگی؛ چی فهممنمی رو سوزی آتش یتيکه این. درست نازنينم من. آم ببين؛_

 قرار اطالع در رو من حتماً پدرم بودم کرده ازدواج شما با من اگه هم بعد بينم،می هام خواب توی رو

 .برم وامخمی کن ولم و! است مسخره خيلی زدنت حرف دیگه، چيزی یه. دادمی

 :روگرفت جلوم آبی چشم پسر همين دوست که بازکنم رو در دوباره اومدم

 که هم وضعی این با خبرنگاره پره بيرون. نتونستی که دیدی بری اومدی خوبه! هستی؟ کی دیگه تو بابا_

 .هبيافت آسياب از هاآب تا باشيد ما مهمون جا این فعالً. خونه برسی تا نميذارن تزنده اومده پيش

 !درهزاره یک موندنم زنده دیدم، من که وضعی این با نميگه، بدم کردم؛می فکر حرفش به داشتم

 .شدم جمع خودم تو و پریدم جام تو آبی، چشم پسر مادر، داد صدای با که کردممی فکر داشتم

 .دختر این جای یا منه جای یا جا، این. بمونه خونه این تو دختر این ذارمنمی من_

 :گفتم و زدم حرفش به یپوزخند

 .کنممی دق نشنوم رو صداتون شمام، خاطرخواه من که این نه_
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 حدی هم آدم صبر. کنهمی توهين سره یک هی. فهمهنمی این داری،می نگه رو باالش سن احترام چی هر

 !دیگه داره

 .شعوربی دختر ببين_

 گره خبرنگارها این خاطر به رو شالم چون خودش، سمت کشيد رو شالم و جلو اومد آبی چشم پسر مادر

 نهز روسریِ تالفی به اومدم منم. کردم پيدا خفگی احساس و شد تر محکم اشگره کشيدنش با بودم، زده

 :زد داد دفعه یه آبی چشم پسر دوستِ که بکشم رو

 بمونه کی که ميگم من! من خونه کنممی تأکيد. منه خونه جا این! رو هابازی مسخره این کنيد بس! اه_

 .السالم و مونيدمی جا این هردو ها شما. بره کی

 مرادی؟ اصال یا پویا بگم بهش تونمنمی چرا من! اه آبی؛ چشم پسر که موندیم صداش بهت تو مونهمه

 هم به نگاه یه مادرش و من. ميکشه دراز راحتيه مبل روی و ميره خيالیبی با همون؛ خيالبی حاال

 براش ایقروچه دندون منم کرد، نگاه من به غيض با. کنيممی جدا هم از رو تاموندس دوتایی و کنيممی

 نگاه رو هم بد و نشستيم نفره یک مبل یک روی هم، روبروی هردو. کردم درست رو شالم و کردم

 .کردیممی

*** 

 ریموش

 انخودم به رفتيم، گذشته به حال عين در خواستم؛می عذر او از و دادیممی توضيح نازنين برای داشتيم

 م،بودی گرفته پسرمان رفتن راه مناسبت به که جشنی در امّا بردیم؛ یاد از را انهروانا که بودیم گفته

 نامش و بود انهروانا به شبيه کمی امّا کامالً، گویيمنمی. بود مادرمان جدید یندیمه دیدیم؛ را دختری

 از آه بود، کرده را او هوای دلمان. شد شروع ما هاییقراربی بفهميم که آن بدون روز آن از بعد. اویرال

 را وا مقابل در ایستادن توانایی هم کائنات کل حتّی. کند قراری بی کسی دیدن برای انسان دل که روزی

 ودمانخ با کنيممی فکر گذشته به که گاهی. دادیممی قرار قراریبی این یوسيله را نازنين نباید. ندارند
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 !آری که فهميممی کردن فکر کمی از بعد بودم؟ من کردمی زندگی دوران آن در که کسی آیا گویيممی

 .بودم من پليد شخص آن دیو، آن

. دانستمی را او و ما بين اختالف قصر تمام که طوری شد، شروع نازنين و من دعواهای بعد به روز آن از

 فقط. دیدیمنمی را چشمانش در شده معج هایاشک و کردیممی احترامیبی او به اقشار تمام جلوی

 هم خورد و زد به کار! باشيم؟ داشته را او توانيمنمی ما چرا ،که بود چشمانمان جلوی اویرال هایخنده

 مداخله خواستمی پدر که هنگامی حتّی. زدیممی کتک را او رسيدمی حد به صبرمان که گاهی کشيد،

 شاد را مادر اتفاقات، این تمامی کنيممی احساس امّا چرا؟ انيمدنمی. گرفتمی را او جلوی مادر کند،

 .فهميدندنمی چيزی و بودند کوچک اونتاش و نفس. کردمی

 آغوش در را اویرال. دادیممی نظر و بودیم شده جمع وزرا با ماليات، به نسبت مردم اعتراض برای روزی

 .دیدیم پسری

 نازنين کنار تخت، در را خود برخواستيم که هنگامی صبح که نوشيدیم، قدر آن. شدیم خود بی خود از

 يجگ. کردن گریه به کرد شروع دیدنمان با کرد باز که را چشمانش بود؛ کبود و زخمی بدنش تمام دیدیم،

 جبورم. آمدیم بيرون اتاق از و پوشيدیم را هایمانلباس سریع. نداشتيم دیشب اتفاقات از تصوّری. بودیم

 .کردیممی خواستيم،می که هرکار ما دهيم، توضيح او به ارمانرفت برای نبودیم

 . کردمی سکوت و دیدمی را رفتارمان بود، نازنين طرفدار هميشه پدر که است عجيب

 تدوس را ما هم او که گفت و پذیرفت را مانعالقه نيز او گفتيم، اویرال به را مانعالقه بعد روز پنج و چهل

 .دارد

 رایب فقط او است، برادرمان گفت بودی؟ گرفته آغوش در روز آن که بود، کسی چه پسر نا پرسيدیم او از

 .پرستيدیممی را خواهرمان روزی نيز ما که رفت یادمان ساده چه. دیگر چيز نه دارد را برادر یک حکم ما

 در ادرم با را موضوع همين خاطر به. کرد مخالفت پدر ابتدا کنيم، عيش اویرال با که کردیم صحبت پدر با

 ما وجود در تازه روحی گویی. کرد راضی هم را پدر بعد و پذیرفت را آن شادی با او که گذاشتيم ميان

 .بود نهفته
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 نازنين ناراحتی که بودیم خوشحال قدر این. ميشد نزدیک عيش روز به و رفتمی پيش سرعت به هاروز

 رد دیدارمان به عروسی از قبل روز که آن تا. زدیمنمی ار او دیگر ولی بودیم؛ نشده بهتر او با. دیدمنمی را

 کرد؟می چه جا این در او کردیم، نگاه او به اخم با. آمد اتاق

 :گفتيم حال عين در شویم، مطمئن جشن بودن خوب از تا رفتيم ميزمان سمت به و برگشتيم اخم با

 داری؟ کار چه_

 :گفت ما چشم به چشم شد، خم و گذاشت ميز دوطرف را دستانش و آمد ما سمت

 .دارم کار باهات ریموش_

 هب ببينيم، را او شادیمان هنگام خواستيمنمی اصال. عيشمان از قبل روز مخصوصا آمد؛می جا این نباید او

 .شد صاف بود شده خم که ما، پای هم هم، نازنين که برخواستيم صندلی روی از دليل همين

 :مگفتي حرفاش و حرکت از عصبانيّت با

 نسخ ولگردها مانند نداری حق گفتم، تو به بار هزار بزنی؟ صدا را ما نام با که داده اجازه تو به کسی چه_

 .بياوری پایين را سلطنتی خاندان شخصيت و شأن و بگویی

 زدیم را حرفمان ادامه آرامش با دفعه واین کردیم درست,را لباسمان

 ردیگ روز هفت تا فردا از را تو خواهمنمی. باشی داشته اطرخ به خوبی به را این است بهتر دیگر، چيز و_

 .هستی این مانع تو و باشيم جدیدمان همسر با خواهيممی. ببينم

 :گفت حرفمان از زده بهت نازنين

 !شاهزاده ولی_

 .برو اتاقت به سریع! شاهزاده بی شاهزاده_

 :گفت بلند دفعه یک امّا رفت عقب قدم چند

 . بارداریم ما امّا،_

 .شودمی ناراحت حتم به بفهمد اویرال اگر دارد؟ امکان طورچه این. شدم شوکه هایشحرف با

 :گفت اشهميشگی گستاخ لحن همان با ایستاد، ما روبروی و داد خودش به تکانی
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 ...ازدواج این شاهزاده؟ دارد ای معنی چه کارهایت_

 :زدیم خشم از فریادی برسد پایان به سخنانش بگذارم که این بدون

 .شودنمی مربوط تو به ما کارهای_

 .شد خيره چشمانمان درون. زدمی دو دو چشمانش که درحالی و شوکه

 .کردیم ازدواج هم با ما, امّا-

. فرستادم گوشش پشت به آرام و کردیم لمس دستمان با بود صورتش جلوی که را موهایش از ایطره

 :گفتيم آرام و آوردیم جلو کمی را سرمان

 .کنيممی ازدواج هم دیگری کس با_

 :کرد آميزیتمسخر خنده و زد پس شدّت به را دستانم

 !شده سگ سگ، توله که بينممی! بابا نه_

 .داریم دوست را اویرال ما. باش حرفانت مواظب_

 :گفت و زد نيشخندی

 دوست رو نم گفتیمی هم مدت یه. داشتی دوست هم رو انهروانا داری؟ دوسش! هوم. درسته درسته_

 کيه؟ بازیات ـوس هــ این بعدی نفر ببينم؛.داری دوست رو اویرال ميگی که هم االن. داری

 صورتش روی موهایش و چرخيد راست سمت به صورتش که زدیم او به محکمی یکشيده حرفش، با

 .ریخت

 .بودیم شده خيره او به و کشيدیممی وصدادار عصبی های نفس

 .انداخت را دستش و کشيد بود قرمز حال که اشگونه روی بر وارنوازش را ستشد. شد بلند جایش از آرام

 :گفت بود شده دارخش حال که صدایی با. کرد باز سپس و بست ایلحظه را چشمانش

 لحن این با سلطنتی خاندان یک شخصيت و شأن اگه اوالً! ریموش کنم حاليت خوب رو چيزی یه بذار_

 باش، داشته خاطر به خوب رو هاتحرف و کارها این دوماً. بياد پایين بذار ياد،ب پایين خوادمی زدنم حرف
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 خودت واسه که روزی از امان. ميشه تکرار بارها و بارها اتفاقات چون نبر، یاد از هم رو صدمش یک حتّی

 !خورممی قسم. ریموش ميدی دست از رو زیادی چيزهای. بشه تکرار

 :برگشتيم او مخالف متس به و زدیم ایقهقهه حرفش با

 از را حقيرتر چيزهای باالترش، اهدافِ به رسيدن برای باید انسان دهيم؛می دست از که است مسلم_

 .بدهد دست

 .شنيدیم را پوزخندش صدای

 !بينيممی_

 :گفت برود بيرون که این از قبل امّا شد، باز در. شنيدیممی را ميرفت در سمت به که هاشقدم صدای

 .دارند برابر هزار صد ارزشی حقيرتر، چيزهای شد؛با یادت_

 .رفت بيرون سپس و

 يمدانستنمی شادی از گرفتيم دستانمان در را اویرال دست که هنگامی و بودیم تاببی عروسی هنگام تا

 .بکنيم چه

 و بود مراسم آخرهای. کردیممی شماری لحظه پایانش برای شد، آغاز نفر دو ما پيوند برای دعا مراسم

 هک نگریستم او به تعجّب با. شد وارد لردها از ویکی شد باز در ناگهان که ميشد، ما برای آخر تا اویرال

 .بياید ما جشن ميان داده جرأت خود به چگونه

 :گفت و انداخت زیر به را سرش

 !پادشاه_

 بود؟ شده چه. کرد حس شدمی را درماندگی و تأسف صداش، از

 :وگفت برخواست جایش از پدر

 هوتانه؟ لرد است، شده چه_

 :نشست زمين روی زانو دو ناگهان هوتانه، لرد

 !نازنين پرنسس! سرورم_
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 :غرید عصبانيّت با نازنين اسم شنيدن با پدر

 است؟ شده چه نازنين_

 .است داده انجام کاریچه نيست معلوم نازنين، هم باز و نازنين نازنين، نازنين،

 زده بهت هوتانه لرد حرف با که دادیممی بيرون شدّت به را هایمانسنف و کردیم مشت را هایماندست

 .ماندیم

 .ببينيد خودتان باید! پادشاه_

 خواست ما از داد با و رفت در سمت به کنيم عيش خواستيممی ما اکنون که این و جشن، به توّجهبی پدر

 .برویم دنبالش

 .گفتيممی بيراه و بد زمان و زمين به آریا اتاق به رسيدن تا

 هسپرد فراموشی به هابيراه و بد تمام رفت، یادمان هایمانحرف تمام رفتيم، اتاق داخل به که هنگامی امّا

 !چرا؟! رویمانروبه تصویر و ماندیم ما فقط شد؛ پاک ذهنمان از چيز همه شد،

 دارد؟ امکان طورچه این. بود سوزانده را خودش او بود، سوخته نازنين

 با. گذشتنمی چشمانمان جلوی از یک به یک هاخاطره و هاحرف تک تک. نشستيم ارشکن زده بهت

 .شود خارج دیدگانمان از اشک وگذاشتم بستيم را چشمانمان شرم و دردمندی

 ...امّا بود پيشگویی خاطر به فقط ما ازدواج که است درست زدیم؛می او به را هاحرف ان نباید ما ما،

 .ددهنمی انجام را کاری چنين هرگز است، محکم او نيست؛ ما پرنسس افتاده، زمين در که شخصی این! نه

 .رفتيم در سمت به و برخواستيم زمين از تعادلیبی و سستی با

 ،نيست نازنين او که کنممی ثابت من. خوردنمی تکانی بود، مانده خيره نازنين یچهره به زده بهت پدر

 زار حال همان با و شدیم خارج اتاق از پدر به توجهبی. است عيشمان خوردن بهم برای نمایشی فقط این

 .رفتيم عيش مراسم سمت به

 روغید این که فهماندمی ما به قدرت با قلبمان امّا است؛ حقيقت دیدیم که را اتفاقی این گفتمی عقلمان

 .نيست بيش
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 و سنگين هایقدم با. گشتيم داص منبع دنبال به و آوردیم باال را سرمان ریزی، هایپچ پچ صدای با

 .رفتيم صدا سمت به ميشد کشيده زمين، روی حرکت برای حالبی که پاهایی

 .دادمی سر گریه و بود گرفته آغوش در را ناميدمی برادر که شخص همان که دیدیم را اویرال

 :گذاشتيم عقب به قدمی زد برادرش به که حرفی با. شد سنگين هایمان نفس

 نمک عيش وليعهد با اگر گفته ملکه. کنم عيش وليعهد با خواهمنمی هرگز من( برادرش اسم)!گئوبرووه_

 وزر هر است زندانی پدر که این خاطر به نيست، الزم دیگر چنين این. بمانيم زنده تا کندمی لطف ما به

 .بکشيم عذاب

 و زدیم را نازنين او، خاطر به ما ا؟چر امّا! مادر بود؟ گفته مادر! بگوید؟ چنين این تواندمی چگونه او او،

 .ما بر خدایان نفرین !فرزندمان! من( خدا)پنيرِ. کردیم را کارهایی چنين

 .برگشتيم سالن داخل به لرزیدمی دستانمان که حالی در عصبانيت و خشم با

 انماندست. رفتيم سمتش به آرام هایقدم با ميزد، لبخند ما به و بود ایستاده ميز کنار که مادرمان دیدن با

 او. شدیم خيره بود، ما جهان تمام روزی که چشمانی به و ایستادیم مادر او روبروی. کردیم مشت را

 !بود؟ کرده کاری چنين چگونه

 زمين به بود ميز روی که را هاییکاسه و هاجام ظروف، تمام و کشيدیم خشم از فریادی همه، به توجهبی

 .کردیم پرت

*** 

. ویدگنمی دروغ ما به هرگز قلبمان است؛ زنده نازنين که دانستيممی ما. آمدیم بيرون تهگذش به فکر از

 .دانستيم مرده را او و شدیم نااميد که ببخشد را ما( خدا)پنير

 مانچشمان و کشيدیم کالفگی روی از آهی نگریستند،می هم به خصمانه که پوریا مادر و نازنين دیدن با

 .بستيم را

*** 

 راوی
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 .آورد باال را سرش و کشيد روبرویش یپرونده از دست در، صدای شنيدن با

 !بفرمایيد_

 .شد داخل یوسفی سرباز و شد باز در

 :وگفت انداخت ميز روی را دستش در خودکار

 یوسفی؟ داری کاری_

 :گفت و گذاشت احترامی یوسفی

 .داره کارتون سپهبد، قربان_

 :گفت کنجکاوی با

 !پدرم_

 !بله_

 :گفت دلش توی و شد بلند جاش از

 .«نيست کن ول که هم این! آه»

 .بری تونیمی تو باشه_

 اتاق سمت به و شد خارج اتاق از و برداشت را کالهش راشا. رفت بيرون و گذاشت احترامی دوباره یوسفی

 .رفت پدرش

 :پرسيد و گذاشت احترام. شد داخل پدرش اجازه شنيدن با زد؛ در به که ایتقه چند از بعد

 داشتيد؟ کارم_

 :پرسيد شده ریز چشمای با. کرد قفل بهم و گذاشت ميز روی را دستانش بابک

 بردی؟ کجا رو نازنين راشا، پرسممی بار آخرین برای_

 .کجاست دونمنمی. نبردمش من_

 :زد داد بلند و شد عصبانی دفعه یک بابک

 .شده تو ماشين سوار اون که دیدم من! نگو دروغ من به_
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 :گفت و چرخاند کاسه در را چشمانش دور یک راشا

 .کجاست دونمنمی من_

 :گفت و شد بلند جایش از بابک

 .بفهمم ایدیگه راه از نذار بگو، بهم خودت! راشا_

 بشی؟ خيالبی نميشه بابا_

 !زد؟ بهم رو عقد و نه گفت مدّت همه این از بعد چرا. کجاست اون بدونم باید من! نه_

 :گفت و زد ترس با همراه لبخندی راشا

 .پيشش برمتمی شدی که ترآروم بذار. هستی عصبانی االن تو بابا_

 :زد داد قبل از ترعصبانی بار این بابک

 ! ...راشا_

 داخل، دویيد اوّل. بود حسام. گفت بفرمایيدی ظاهری، آرامش با بابک و شدن ساکت دو هر در، صدای با

 .کوبيد زمين روی احترام نشونه به را پایش و آمد خودش به آن یک بابک اخم با امّا

 :پرسيد حسام حضور از متعجب بابک

 هولی؟ قدر این چرا شده؟ چی_

 صورتش و شد گرد بابک چشمان. داد نشان او به را چيزی و رفت بابک سمت به مضطرب خيلی حسام

 هداد نشان پدرش به چيزی چه حسام ببيند تا رفت پدرش سمت نگرانی با راشا. قرمزتر و ترعصبانی

 .است

 رست با را دهنش آب و نگفت چيزی نازنين، عکس دیدن با. است کرده بغل را مردی که بود؛ نازنين عکس

 .داد قورت

 :زد راشا یشانه به ایضربه و آمد جلو کمی حسام

 بهم رو عقد مراسم عوضی این خاطر به نازنين یعنی شناختی؟ رو پسره راشا؟ زنینمی حرف چی برای_

 زد؟
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 :گفت بلند و کرد دو هر به نگاهی حسام

 زنيد؟نمی حرفی کدومتون هيچ چرا_

 :گفت و انداخت عکس به نگاهی دوباره بابک

 کيه؟ پسره مگه ببينم،_

 :گفت بابک جواب در و زد پوزخندی حسام

 ؟داشته رابطه هاخيلی با دونستيدمی داره؟ هم نامزد دونستيدمی. سرشناس بازیگر! مرادی پویا_

 !کردم؟ بازداشتش هاشپارتی خاطر به خودم بار چند دونستيدمی

 :گفت حسام، دادبی و داد از زده شوک راشا

 ميری؟ تند قدر این چرا حاال! خب خيلی_

 :گفت راشا حرف شنيدن از داد با بابک

 !راشا شو خفه_

 :گفت اعتراض و تعجب با راشا

 !بابا؟_

 !شو خفه گفتم_

 نباشه؟ فتوشاپ معلوم کجا از اوردی؟ کجا از رو ها عکس نای اصالً! حسام اَه _

 :وگفت زد پوزخندی حسام

 .سمنانه هم لوکيشنش. هست جا همه تو اینترنتی؛ هایسایت تلگرام، اینستاگرام،_

 در بود؛ طبيعی خيلی هاعکس! نبودند امّا اندفوتوشاپ بگوید خواستمی کرد، نگاه را هاعکس راشا،

 .شدند گرفته مه سمنان در ضمن،

 :گفت و انداخت باال را اششانه

 کنی؟ کار چی خوایمی خب؛_

 :گفت و کرد مداخله بابک
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 !حاال همين! سمنان ریممی_

 :گفت و زد پدرش به لبخندی راشا

 !سالمت به_

 .راشا ميای باهامون هم تو_

 :پرسيد پدرش از شوکه راشا

 !چرا؟ دیگه من_

 :تگف و آمد بيرون ميزش پشت از بابک

 .بدی نشون بهمون رو راه که ميای_

 :داد تکون نه معنی به را دستش و رفت عقب هل با راشا

 .نميام من_

 بگيرد، تماس خواهرش با توانستمی راحت االن. شد راحت راشا خيال که گفت، ایباشه خيالبی بابک

 .داد هُل در سمت به را او و گرفت را راشا ییقه پشت، از کسی آن یک که

 :گفت بود شده گرد چشمانش که درحالی است؛ خودش پدره کار کار، این که این دیدن با اراش

 !بابا؟ کنیمی کار چی_

 .کرد خارج اتاق از و برد در سمت به را او راشا، حرف به توجهبی عصبانيّت با بابک

 .کن ولم! بابا آی! آی! آی_

 خيلی هم حسام و کشاندمی خودش دنبال را راشا هبقي یزده بهت هاینگاه به توجهبی بابک اداره، در تا

 .کرد ول را او و شد راشا ییقه خيالبی باالخره بابک در دم. کردمی حرکت سرشان پشت محترمانه

 !گرفتی؟ دزد مگه بابا؟ کنیمی کار چی_

 .کرد صاف را بود شده نامرتب فجيعی طرز به که لباسش و زد را حرف این راشا

 :گفت شده قفل هاییدندون با و کرد پسرش غيرتی بی و خيالییب به نگاهی بابک

 ببرمت؟ یا ميری خودت رو، بعدش به جا این از_
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 .ميام خودم! نه نه، نه،_

 به و کرد روشن را ماشين راشا. کند رانندگی راشا جا آن تا شد قرار. شدند ماشين سوار و رفتن سه هر

 بتواند و نفهمد پدرش تا بود گذاشته خودش دلیصن چپ سمت به را اشگوشی راند؛ سمنان سمت

 .دادنمی جواب را تلفنش نازنين زد،می زنگ قدرچه هر امّا بگيرد؛ تماس نازنين با ترراحت

 اب وضعيت این از عصبی بياورد؛ زبان به را ایکلمه نداشت جرأت حتّی راشا که بودن عصبانی قدر آن همه

 :گفت خودش

 نم اه اه اه. باشه ادم بابای ادم، مافوق بده قدر چه! کردی بدختم که نکنه کارت چی خدا بگم نازنين ای"

 اینا. خورممی هااین از حسابی و درست کتک یه آخرش! بدم؟ چی رو رایان جواب حاال! بدبختم قدر چه

 "!بدم؟ چی رو نکيسا جواب من هيچی؛

*** 

 نازنين

 آشنایی بوی و رنگ برام کرد،می تعریف که چيزایی حرفاش، دارم؛ بهش خوبی حس چرا، دونمنمی

 برم من خواستنمی بابا چرا! هاچشم این! شده؟ کابوسم هاشب که چيه سوزی آتيش این امّا، داشت؛

 !چرا؟ چرا؟ چرا؟ بياد؟ یادم چيزی تا دکتر پيش

 . رسوندم خونه به رو خودم جورییه بدبختی با صبح. موندم آبی چشم پسر همون یخونه شب

 .افتادم چی مثل که ميومد خوابم قدراین. کردم عوض رو لباسم

 امّا روم، کشيدم هم رو پتو سرم، روی گذاشتم و کردم بلند سرم زیر از رو بالشت کالفه زنگ، صدای با

 و هاملباس سمت رفتم. کردم پرت ور اون و ور این کالفگی با رو شونهمه! شد؟می قطع مگه المصب

 .پوشيدمشون

 پویا تونمنمی چرا دونمنمی. کردم ایقروچه دندون آبی چشم پسر دیدن با کردم باز که رو هخون در

 چرا؟ واقعا کنم، صداش
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 نشست مبل روی. شد گرد هامچشم کارش با داخل؛ رفت و زد کنار رو من توجهبی که بزنم حرفی اومدم

 :گفت و

 .گذارممی کشورمان برای را آن تيمبرگش وقتی. آمد خوشمان کردمی دینگ دینگ که چيزی آن از_

 :وگفتم بستم رو در حوصلگیبی با

 داری؟ کار چی جا این_

 :گفت و شد جا به جا کمی مبل روی

 .ببينيم را همسرمان آمدیم_

 .انداختم راستم پای روی رو چپم پای و نشستم مبل روی کالفگی با

 .تونخونه ميری و ميشی بلند هم عالیبجنا و بخوابم خواممی! نيستم زنت من صدم بار برای! ببين_

 پيچ و کشيدم ایخميازه تخت، به نزدیک. رفتم اتاق سمت به و شدم بلند مبل روی از بهش توجهبی بعد

 که زنی اون. بخوابم نتونستم اصالً شب. خوابيدم و انداختم تخت روی رو خودم. دادم خودم به تابی و

 چشمام تا کرد؛می خرخر یا انداختمی جفتک شهمه خواب توی و بود خوابيده من با کردم دعوا باهاش

 .برد خوابم بستم رو

 یکی ـختـ لـ بدن شد؛ گرد چشمام بود، رومروبه که چيزی دیدن با. کردم باز رو چشمام خفگی حس با

 .بودم شده قفل جا یه تو امّا بخورم، تکون کردم سعی! کی؟ امّا ، بود

 .شدم مواجه آبی چشم پسر یقيافه با که ببينم، رو طرف یقيافه تا باال کشيدم رو سرم

 به دارم و نشستم ریلکس و خيالبی چرا احمق من و! کنه؟می غلطی چه وضع این با من، تخت روی اون»

 !«کنم؟می نگاه شقيافه

 :گفتم بلند فکرها این با

 !بلندشو هوی،! هی_

 البا کشيدم رو سرم ذره یه. مجبورم که بينیمی خش،بب رو من خدایا ضرر، و جهنم. خورهنمی تکون دیدم

 .گرفتم گاز محکم رو شچونه و
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 .کرد نگام و کرد باز رو چشماش

 :گفتم حرص با کارم به توجهبی

 !کن ولم_

 :گفت و چسبوند شسينه به محکم رو سرم دستش با

 .بخوابيم گردی قدری خواهيممی. ایمنداشته آرامش در خوابی که است وقت خيلی! بخواب_

 هب ميشد باعث و بود شده خشک دهنم. بود لختش سينه به نگام دقيقاً االن. شد گرد حرکتش از چشمام

 .بدم قورت رو بزاقم بتونم سختی

 :گفتم محسوس لرزشی با و سختی به

 !بلندشو. نمياد خوابم من. نداره ربطی من به_

 .نشستم و کردم فرار بينشون از سریع د،ش شل دستاش یحلقه که این تا کردن تقال به کردم شروع

 شلوارک یه فقط اون و زانو، تا بندی ساده العاده فوق خواب لباس یه با هم اون بودم، نشسته من حاال

 .بود پاش

 رو پتو سریع و شدم هول شخيره نگاه از. کرد نگاهم خيره طوریهمين و سرش زیر گذاشت رو دستش

 :گفتم جيغ با. خودم روی کشيدم

 !بيرون برو_

 عقب به خودمم و دادم قورت رو دهنم آب که سمتم کشيد رو خودش. کردم کپ نشست؛ یهو جيغم با

 گردنم سمت به سریع دفعه یه که شدممی خم عقب به بيشتر من جلوتر، اومدمی اون هرچی. شدم خم

 اون که دش جمع اشک چشمام تو کشيدم، جيغ درد از گرفت؛ گردنم از محکمی گاز و شد ورحمله

 :وگفت چرخوند لبش روی رو زبونش و زد نيشخندی

 .گازت اون تالفی به هم این_

. گفتم "آی" بلند شد، کشيده همراهش موهام که عقب بکشه اومد. هيز مردک سرت تو بخوره تالفی

 .کرده گير دستش توی دستبند به موهام! بله دیدم
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 ندوند با که رو لبم سریع نگاهش با که انداخت دمبو گرفته گاز درد از که لبم به نگاهی آبی چشم پسر

 .کردم آزاد رو بودم گرفته

 .باش آرام کمی. ميارم درش االن! وایسا_

 .شدن کشيده هم موهام که روکشيد دستش دوباره

 !بابا ترآروم! آیی_

 .کن کاری و طرف این بيا خودت. گرفت درد دستمان طور این. کنم تحمل توانمنمی من آه. شودنمی_

 .تونممی ببينم نخور؛ تکون اوف_

 .دش کوبيده دیوار به و شد باز شدّت با اتاق در آن یه که بودم موهام کردن باز درگير بدبختی کلی با

 .شد گرد چشمام حسام و راشا و بابا دیدن با

 سرپ ور افتادم و شد کشيده سرم کرده، گير موهام رفت یادم که بشم بلند اومدم. بودیم بدی وضعيت تو

 !رفت ابروم خدا. زمين روی افتاد هم اون آبی، چشم

 .خوندم رو اشهدم و کردم بابا قيافه به نگاه یه

 !کنه؟می فکری چه خودش با بابا وضع؛ این با هم من لخته، جا این خر این

*** 

 راوی

 .داشتبرنمی زد زنگ نازنين به چه هر. آورد خانه آن به را بابک راشا،

 .داد راه ساختمان داخل به را هاآن و شناخت را او راشا دیدن با نگهبان. بود خبرنگار از پر دَر جلوی

 .رفتند دوم طبقه به آسانسور با

 جيغ صدای دفعه یک که گذاشت قفل داخل را کليد. شدنمی امّا بدهد لفتش کرد سعی قدر چه هر راشا

 .آمد نازنين

 .در کردن باز به کرد شروع خودش و زد کنار را راشا سریع نازنين جيغ شنيدن با حسام،

 .بود بسته هااتاق از یکی در شدن داخل سه هر که موقعی
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 .شد گرد چشمانش شنيد جاآن از راشا که صدایی با

 .بود مرد یک با نازنين صدای

 .ميارم درش االن! وایسا: پسر

 !آی: نازنين

 .کنم تحمل تونمنمی! نميشه: پسر

 :شنيدند بعدش نشد متوجه کسی که گفت چيزی یه

 !کن کاری یه. ور این بيا خودت_

 !آی. تونممی ببينم نخور؛ تکون! اوف: نازنين

 :گفت خودش با ها حرف این شنيدن با راشا

 !«کنن؟می غلطی چه دارن هااین«

 از. بود تخت روی ـختـ لـ که خورد پسری به نگاهش اوّل اتاق، داخل پرید همه؛ به توجهبی سریع

 .شدند سرخ چشمانش و آمدند بيرون گردنش هایگر عصبانيت

 .افتاد پایين تخت از هم او و پسر آن روی افتاد که شود بلند خواست نازنين

 ستنش تخت روی. کرد جدایش سختی به همين خاطر به بود؛ کرده گير ریموش دستبند به نازنين موهای

 :گفت بغض با و

 ...خدا به راشا_

 :گفت راشا جای به همين خاطر به بود دیده را اتفاقات همه و بود ایستاده راشا پشت حسام

 !شو خفه_

 :گفت و کرد پاک دستش با را هایشاشک نازنين

 ....دیدم شدم، بيدار من...نبود من تقصير...من...حسام_

 :گفت داد با و شود تموم نازنين حرف نگذاشت عصبانيت با حسام

 بغلته؟ پسر این دیدی شدی بيدار البد هان؟ چی؟ شدی بيدار_
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 !آره ولی کنی،نمی باور دونممی_

 بدون و داشت دوست رو مقابلش دختر این روزی یک که این به توّجه بدون حرف این شنيدن با حسام

 :گفت و زد بلندی داد هاحرمت به توّجه

 !آشغال! ...کثافت شو خفه_

 :گفت بلند هاحرف این شنيدن با کردمی نگاه طرف دو بحث به گيج و بود وایساده کنار که راشا

 !سننه؟ رو تو اصال. نداره ربطی تو به باشه کرده که هم هرکاری. باش حرفات مواظب! ...هی_

 :وگفت زد پوزخندی راشا حرف با حسام

 بغل تو هاـرزه هـ مثل نه بود؛ من خونه توی االن داشت، ربط اگه چون نيست، مربوط من به که البته_

 !یارو این

 رو اشیقه رفت؛ حسام سمت به و شد بلند جاش از درهم هاییاخم با حسام هایحرف شنيدن اب ریموش

 :گفت جدیت با سپس و گرفت

 .بگویی سخن گونه این من همسر با نداری حق تو_

 :گفت حرف این شنيدن از زده بهت راشا

 !همسرت؟! هان؟_

 :گفت آبی چشم پسرک این حرف شنيدن با دادمی گوش فقط و بود ایستاده کنار که نازنين

 .داده گير خودیبی شناسم،نمی رو این من... ميگه دروغ داره خدا به_

 :گفت نازنين به رو و شد حسام ییقه خيالبی نازنين حرف شنيدن با ریموش

 یادت راستی به آوری؟نمی خاطر به را من! کن فکر کمی دهم؛می قسمت پرستیمی که خدایی به را تو_

 !بودم؟ همسرت نم آیدنمی

*** 

 نازنين
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 رو راستش داره اون کردممی احساس. داشت خاصی غم هم چشماش بود، التماس و بغض از پر صداش

 صداش، چشماش، دیدمش؛ رو اون من... ذهنمه تو گنگی تصاویر فقط چرا! چرا؟ نمياد؟ یادم چرا امّا ميگه؛

 کجا؟ کی؟ امّا. آشناست برام همه

 و کناری اتاق تو برد خودش دنبال و کشيد رو دستم و اتاق داخل اومد بود، نزده حرفی االن تا که بابا یهو

 :وگفتم کردم نگاش التماس با دربياد، اشکم که بود نمونده چيزی دیگه. بست هم رو در

 ...خدا به بابا_

 و دبو کرده داغ دستش جای گذاشتم، صورتم روی رو دستم. گوشم تو زد محکم بشه؛ تموم حرفم نذاشت

 .سوختمی

 :شد اکو سرم تو صدا یه دفعه یه

 .«نداشتن اهميتی برام دیگه بودم، کرده عادت هاسيلی این به که بود، زمانی یه»

 االن تا که بابا! بابا! امّا. بودم خودم زدمی رو ها حرف این که کسی. بود خودم صدای صدا، این من، خدای

 بود؟ چی هاحرف این پس نزده، رو من کنه،می یاری ذهنم که جا اون تا یعنی. بود نزده رو من

 .بود شده تار روم جلو رو بابا تصویر و شدمی اکو سرم تو صدا اون مدام

 .گریه زیر زدم. نشستم زمين روی و گذاشتم سرم روی رو دستم. بودم شده کالفه واقعاً دیگه

 لذّت قدراین من کشيدن عذاب یدند بياد؟ یادم چيزی خواینمی چرا دکتر؟ برم ذارینمی چرا چرا؟_

 بابا؟ چرا آخه د بخشه؟

 :گفت و کشيد صورتش روی رو دستش و گفت اهلل اال اله ال بابا،

 شده؟ چت هست معلوم_

. شدم خسته کردن، مکالفه! گنگ؟ خاطرات این چی یعنی. کشمنمی دیگه شدم، خسته! معلومه آره_

 این کيه؟ آریا! اومده؟ سرم بال این چرا اصال اومده؟ سرم بالیی چه شدم؟ چی بودم؟ چی بدونم خواممی

 چيه؟ شبمه هر کابوس که سوزی آتيش

 :اومد حسام صدای بندش پشت شد؛ باز اتاق در که بزنه حرفی اومد بابا
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 .ميدم توضيح بهش من_

 ماشچش. چرخوندم بود ایستاده حسام که پشتم به بابا از رو نگاهم. بود بابا با حسام صحبت طرف انگار

 .عصبيه بود، ضایع فرسخی ده از بود؛ شده سرخ

 .رفت بيرون اتاق از و داد تکون برام تأسف از سری بابا. دادم قورت رو دهنم آب

 همين من نشست؛ تخت روی بود کرده مشت رو دستاش که حالی در عصبی امّا آروم هایقدم با حسام

 .چرخيدم سمتش بودم نشسته زمين روی که طور

 خودم به بدونی خواستیمی شرفبی د. ميگم بهت لعنتيم خود! باشه بدونی؟ رو تگذشته ایخومی_

 !گفتیمی

 :گفتم و کردم آميزی تمسخر یخنده

 .دادیدمی بهم سرباال جواب شما. شده چی گممی هی که ساله هفت! ساله هفت_

 :گفت و شد بلند تخت روی از حسام

 تاز چيزی کنهمی ادعا که کسی با رفتیمی ميزدی؟ بهم رو سیعرو باید گفتيمنمی بهت چيزی چون_

 !بيشتره هم قاجار شاه ناصرالدین از هاشخواب یهمه آمار که کسی! کی؟ هم اون خوابی؟می دونهمی

 :توپيدم بهش داد با و شدم بلند جام از عصبانيّت با حرفش این با

 .نخوابيدم اون با من گممی دارم! بيشعور د_

 :گفت و زد هرخندیز حسام

 دیگه هم با ـختـ، لـ کالً هم اون وضع، این با تا دو شما! است؟ بيان به حاجت چه است، عيان که چه آن_

 هچ داشتيد بگو تو نيست درست ميگم من که چيزی اگه پس! باشه! باشه! خالی خونه توی تخت، روی

 خوردید؟می گهی

 !چيه؟ تنمه تو که ها لباس این پس! يم؟لخت کجا زنی؟می بلوف چرا د! اوف! اوف! اوف_

 !همونه که مطلب اصل_

 چيه؟ قضيه. شدهچی قبالً بگی قراره فقط تو سننه؟ رو تو خوابيدم باهاش من اصن_
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 :گفت و کرد ایقروچه دندون حسام

 شریک تو خواستممی روزی یه که متأسفم خودم واسه واقعاً. نميشه سرش هم حيا و خجالت ذره یه_

 .کن گوش خوب پس بوده؟ چی تگذشته بدونی خوایمی! شی مآینده

 یه کالً. بود قبل به نسبت متفاوت کامالً رفتارات. اداره اومدی رایان با تو پيش، نيم و سال هفت دقيقاً_

 اعتقاد بهش شدیداً و بودی گذاشته خدا یه چيزی هر واسه. بود تروراون آدم درک از که گفتیمی چيزایی

 فتگ بياری؛ دست به رو تحافظه تا بمونی ذارهنمی بابات گفتمی گرفتی؛ فراموشی گفت یانرا. داشتی

 تربه قبل به نسبت بودی، گرفته که فراموشی. کنهمی پر رو خاطراتت جای داره سازی داستان با مغزت

 رو حقت. موندینمی ساکت حرفی هر با دیگه. بود شده بيشتر اطالعاتت. بودی شده شجاع. شدی

 بری دادنمی اجازه فراموشيت وضع خاطر به سرگرد. بودی کرده پيدا رفتار و کالم جسارت. گرفتیمی

 و ترحم یمایه رو تو قبل مثل دیگه کم کم. دادمی بهت ایپرونده کارای بيشتر همين خاطر به ماموریت،

 حتّی که منی. شد بجل بهت ناخودآگاه توّجهم. بود شده جالب برام رفتارهات. دونستمنمی بدبختی

 که بودی شده سرخی سيب مثل برام.چرخيدمی زبونم تو اسمت هردفعه حاال دونستم؛نمی هم رو اسمت

 زا بودی شده شعر قطعه یه مثل. بود کرده جلب خودش به رو توجهم تازه و بود درخت شاخه باالترین تو

 نندهک خيره که پيکاسو زیبای اشینق یه( گفتمی عاشقانه هایشعر بيشتر که یونایی زن شاعر)سافو

 .بود شده

 :گفتم و زدم حرفاش از پوزخندی

 شبمه؟ هر کابوس که چيه سوزی آتيش اون. دونستممی خودمم که رو هاحرف این! آقا نباشيد خسته_

 .تو اومد آبی چشم پسر و شد باز در دفعه یه حرفم این با

 ...سوزی آتش اون گویممی بهت من_

 :گفت و کشيد هم تو رو ابروهاش حرفش، با حسام

 نایستی؟ گوش یواشکی ندادن یاد بهت! شو خفه_

 :گفت و کرد خِرخِری آبی چشم پسر
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 اتیکلم چه که بفهم ضمن در! بنشينم ساکت که باش نداشته توقع دهی،می همسرم تحویل یاوه وقتی_

 .دهیمی نسبت کسی چه به را

 :گفت جوابش در و زد نيشخندی حسام

 !تماًح! باشه_

 :کشيدم ایکالفه و کوتاه جيغ

 .بگه رو ادامه بذار. دیگه بسه اَه_

 :گفت و برو باال رو ابروهاش و برگشت آبی چشم پسر سمت حسام

 .بگم رو شادامه بذار شو؛ خفه پس! گفت؟ چی که دیدی_

 :گفت و کرد ایقروچه دندون ابی چشم پسر

 .بزن رو حرفت_

 .کرد نگاه حسام به سينه؛ هب دست و داد تکيه دیوار به پسره

 .دادم حسام به رو نگاهم و چرخوندم رو سرم منم

 :گرفت سر از رو حرفش یادامه و داد بيرون رو نفسش حسام

 ارقر جورایی یه. شد تيراندازی بهم عمليات تو و کشيد طول ماه سه حدود رفتم؛ مأموریت یه که این تا_

 شتمبرگ که موقعی. بودم بيمارستان وقتی چند. هاقربانی از ییک شدم خودم امّا بندازم گير رو قاتل بود

 تو یهو که شدم سرگرم داشتم که جدیدی هایپرونده با و خودم اتاق تو رفتم.بود شده خوب حالم اداره،

 رس از متعجب. ریختیمی اشک داشتی شد؛ تعجبم باعث بيشتر که نذاشتی احترام اتاقم؛ داخل اومدی

 هم. داری دوستم گفتی و انداختی بغلم توی رو خودت دفعه یه که ایستادم روتهروب و شدم بلند جام

 قرار. ما داشتن دوست و عشق شروع شد این. بودن داده بهم رو دنيا انگار خوشحال؛ هم بودم متعجب

 حرف باهم صبح هرروز. داشتيم دوست رو دیگه هم رفت،می پيش خوب چی همه خواستگاری؛ بيام بود

 .باشيم هم بدون تونستيمنمی اصالً. خوابيدیممی دیگه هم صدای با رشبه زدیممی

 .زد کنجکاوم یقيافه به پوزخند یه
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 رو وت بگيرم لباس خودم برای بودم رفته روز یه که این تا. کردممی فکر طوری این من موقع اون البتّه _

 سعی اومدم، اداره که فرداش. باشی داده بازیم تو شدنمی باورم زد، خشکم. دیدم پسر یه دست تو دست

 رنف دو با انگارکه نه انگار تو امّا بودم؛ عصبانی بدم؛ ادامه رو بودی انداخته راه تو که رو بازی این کردم

 دونستممی. بفرستيم رو خانم یه گفت و داد پيشنهاد رو مأموریت یه سرگرد که این تا! بودی همزمان

 .دادم پيشنهاد رو تو همين خاطر به بودم عصبانی دستت از زن؛ یه واسه اونم خطرناکيه مأموریت

 به رو اتفاق. کردم غلطی چه فهميدم تازه شدی مأموریت وارد که موقعی. کرد قبول درجا هم پدرت

 مرگ یعنی مأموریت این دونستممی. بياد سرت بالیی ذارهنمی که داد اطمينان گفتم؛ سرگرد

 روز که این تا. نداشتم کارام از درکی که بود گرفته رو چشمام لویج خشم قدر این امّا دخترونگيت؛

. دش قطع شنودت و ردیاب دفعه یه اما گيریم،می رو باند ریيس پژمان، کردیممی فکر. رسيد مأموریتت

 هم اون از امّا بود؛ شده جاسازی گردنت پشت پوستت زیر ردیاب یه. نداشت وجود شناسایيت امکان

 سطل تو شکسته رو ردیاب امّا فهميدیم؛ رو موقعيت بود فعال ردیابت که زمانی خرینآ از. نبود خبری

 از یکی که این تا. شده سرم تو خاکی چه که فهميدم جا اون. کردیم پيدا همّت پل زیر آشغال

 همه رسيدیم جا اون که موقعی. فهميده تو درمورد رو چی همه پژمان و کجایيد شما گفت هاموننفوذی

 پژمان هایدشمن از که سياه گرگ باند فهميدیم که بود جا اون. بود گرفته اتيش ساختمون. ودنب مرده

 بودن اسلحه قاچاق باند هااین آخه کشتن؛ رو همه و دزدیدن رو ها اسلحه و کردند حمله هااون به بودند،

. نکردیم پيدا رو تو مگشتي رو بودن بيرون که اجسادی بين چی هر. بودن ایحرفه هایکش آدم واقع در و

 از یکی تو. شدم ساختمون وارد هااون با و پوشيدم رو حریق ضد لباس. اومد نشانی آتش که این تا

 برداشتمش؛ سریع. بود هم دوربين یه جا اون تو بر عالوه. کردیم پيدا پوششی هيچ بدون رو تو ها،اتاق

 تو به جنسی آزار فيلم کردیم؛ نگاه رو فيلم .اوردمت بيرون جا اون از. باشه توش اطالعاتی شاید گفتم

 ستانبيمار بردنت. ميارن سرت هم این به نسبت بدتری بالی که کنن تهدید رو ما اون با خواستنمی. بود

 ارهب دومين این چون گفت دکتر. گرفتی فراموشی دوباره بود خورده سرت به که ای ضربه خاطر به جا اون

 اهکوت حافظه به آسيبی شکر رو خدا. درصده ده بياد یادت چی همه که این لاحتما افته، می اتفاق این که
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 .پرسيد رو کارام سردی و من رفتار دليل و پيشم اومد راشا تو، شدن مرخص از بعد. بود نشده وارد مدّتت

 تو که روز اون درشت و ریز قضيه، تمام هم من همين خاطر به دونست؛می راشا فقط رو تو و من یرابطه

 م؛بود من پسر اون روز، اون که گفت گفت؟ چی اون دونیمی. کردم تعریف براش رو دیدم دیگه یکی با رو

 .بودمش نشناخته احمق، من و بود گرفته کمک هم تو از و بود کرده گریم داشت که مأموریتی خاطر به

 .کردم غلطی چه فهميدم که بود جا اون

 پشت رو اتفاق همه این که کنم باور باید یعنی! شنگیق داستان چه! واو. زدم حرفاش به نيشخندی

 رو؟ اتفاق همه این کردیدمی باور بودید من جای شما اومده؟ سرم به بدبختی همه این و سرگذاشتم؟

 .داری داستان این توی در به در بدبخت یه نقش تو فالنی بگن و کنن تعریف رو داستان یه که انگار

 :گفتم حسام به رو فهميدمنمی رو ازش يچیه که اتفاق همه این از کالفه

 !بابا برو! باشه اومده من سر بالها این عمراً گی؟می چرت چرا_

 .اومد جلو و برداشت دیوار از رو اشتکيه آبی چشم پسر همون حرفم این با

 .دانممی من که نيست چيزی آن شبيه این، کجای هيچ امّا_

 :گفت پسر به رو غرش با و گزید رو لبش حسام

 !نداره نسبتی هيچ تو با نازنين که این برای_

 :گفت تمسخرآميزی لحن با و باال داد رو ابروهاش آبی چشم پسر

 !برعکس هم شاید_

 !کنم؟می اشتباه من بگی خوایمی یعنی! هه _

 دقيقاً_

 :گفت و گرفت رو آبی چشم پسر ییقه عصبانيّت با حسام

 .بزنی حرف پليس یه با جوریچه بفهمی تا زندان اندازمتمی! پررو بچه ببند رو دهنت_

 :زد پس رو حسام هایدست آبی چشم پسر

 !احمق کنی،می صحبت کسی چه با داری باشد حواست_
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 .عقب رفت قدم یک راستش پای که زد ابی چشم پسر یسينه قفسه به ضربه یه حسام

 ...ببين: حسام

 :زدم داد بلند و بشه تموم حرفش نذاشتم

 .خونه این از بيرون گمشيد.نبافيد بهم پرت و چرت بهتره کنيد؛ تعریف خوادنمی! شيد خفه! سهب! بسه_

 :کردم اشاره و گرفتم در سمت به رو دستم که بزنه حرفی اومد آبی چشم پسر

 !بيرون_

 .بست رو در و بيرون بردش اتاق از و گرفت رو آبی چشم پسر ییقه حسام

 .احمقانه داستانای این با! من احمقم کردن فکر! هه

 یآب چشم پسر به عصبانی همه دیدم بيرون، رفتم. داشتم اتاق داخل لباس خوبه کردم، عوض رو لباسم

 .نخندم کردم سعی امّا بود گرفته مخنده. پایين بود انداخته رو سرش خجالت از اونم. زدن زل

 :گفت شد من متوجه که بابا

 .بریم کن جمع رو وسایلت االن همين_

 :گفت بود ساکت االن تا که ابی چشم پسر

 .است همسرمان او. رودنمی جایی ما بدون او_

 :گفت جوابش در غيض با بابا

 !منم هم دارش اختيار. منه دختر نيست، که زنته اون اگه_

 !شو بلند نازنين: بابا

 ردم؛ک جمع رو وسایلم و اتاق تو رفتم تند تند. نزد حرفی دیگه هم ابی چشم پسر که گفت داد با همچين

 گذاشتم داخلش رو لباسام و برداشتم رو راشا ورزشی ساک. خریدم جا این اومدم که موقعی رو بيشترش

. چرخوندشمی ور اون و این هی. کنهمی بازی زمين یکره با داره آبی چشم پسر دیدم که بيرون اومدم و

 خاطر به اومدمی خوشم زمين یکره این زا شدید بود، معلق هوا توی که بود هاایشيشه زمين کره اون از

 :گفتم بلند همين
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 پولشه؟ قدر چه دونیمی! ترآروم هی_

 :گفت حرفم دیدن با راشا

 نگرانی؟ تو وقت اون منه، واسه_

 .نداره تو و من! داداش راشا،_

 :گفت و وسط پرید آبی چشم پسر دفعه یه

 چيست؟ این_

 .زمين یکره_

 !چيست؟ دیگر زمين یکره_

 :گفتم و دادم تکون رو رمس

 .کنيممی زندگی ما که جایيه همين_

 افتيم؟نمی کنيم؟می زندگی مانند ایدایره سطح یک در ما یعنی_

 :گفت و زد حرفش به تمسخرآميزی خنده راشا

 .دونهمی رو زمين یکره هم راه چهار سر گدای دیگه نرفتی؟ مدرسه مگه ببينم_

 .نفهميده هيچی کالً که بود ضایع امّا. فهميدم یعنی که داد کونت رو سرش گنگی با آبی چشم پسر

 :گفت و آبی چشم پسر به کرد رو بابا

 .بيرون برو بيا بریم؛ خوایممی ما! پسر هی_

 .بيرون انداخت رو آبی چشم پسر هم راشا بيرون، اومدیم حسام و بابا با

 آبی چشم پسر اِ دیدم، که داخل رفتيم داوم که آسانسور. باال بياد تا زد رو آسانسور یدکمه حسام

 .نهخو سمت روند راشا که شدیم ماشين سوار پارکينگ تو. رفته هاپله از دید کرد؛ باز رو در راشا. نيست

 .دادنمی محل اصالً که بابا. گذشت قضيه این از روز دو

 هم مامان بود؛ روسشع تازه پيش هم راشا. دونستنمی رو قضيه و بود مأموریت هم رایان شکر رو خدا

 .دونستنمی رو قضيه
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 يّتعصبان با بود، بابا شد؛ باز شدّت با درخونه دیدم که خوردممی ميوه داشتم و بودم نشسته مامان کنار

 رو اخم با. دادم قورت رو دهنم آب ترس از کردکهمی نگاه بد قدر این. زد زل من به و نشست مبل روی

 :گفت و مامان به کرد

 .ميدی رو بله جواب حتماً هم تو و مياد خواستگار نازنين واسه هفته آخر. شيدبا آماده_

 :گفتم بابا حرف به اعتراض با

 ...بابا امّا_

 کنممی عرض تبریک سرمدی آقای اِ اِ ميگن؛ ميرم هرکی پيش ميرم، جا هر زهر، و بابا درد، و بابا_

 روم حتّی نکردید؟ خبر رو ما چرا بودیم؟ غریبه ما حاال داره، که هم بچه ماشااهلل کرده؛ ازدواج دخترتون

 .نکرده ازدواج دخترم بگم نميشه

 .اتاق تو رفت و شد بلند جاش از بابا

 در رو پدرش شده، پخش دخترم درمورد خبری همچين یه فهميدممی و بودم بابا جای من خدایی

 .مرده خيلی بابا واقعاً اوردم؛می

 اتاق تو مامان زور به هم اون آماده و حاضر من. سخونه کردن تميز رگيرد صبح از مامان و سجمعه امروز

 . کشممی فحش به رو آبی چشم احمقِ پسره و ناشناخته خواستگار این و زمان و زمين دارم و نشستم

*** 

 ریموش

. مهستي عاجز آن درک از حتی که است انگيز شگفت بسيار جا این. است گذشته نازنين رفتن از روز دو

 روز دو این و کندمی برخورد ما با سردی با اکنون است، پویا اصطالح به آن مادر فهميدیم که زن همان

 او دیدن با. شد داخل امير متأسفانه و شد باز اتاق در دفعه یک. نبود گستاخ پسرک آن از خبری

 .است حيوانات از ترپایين بسی چيزی ادب در او. رفت باال ابروهایمان

 :گفت و کشيد موهایش درون دستی و ایستاد روبرویمان

 !شدی بدبخت پویا! هی_
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 .شد ایجاد وجودمان بند بند در تعجب

 است؟ شده چه مگر! چرا؟_

 :گفت کالمش در ناباوری و تمسخر با امير

 ميگه اومده دختره همون بابای! کردی بدبخت رو خودت! پسر؟ شده چی گیمی تازه! شده؟ چی چرا_

 .نذاشتيد واسمون ابرو شما دخترم؛ گاریخواست بياید باید

 :گفتيم جدید کلمه این از شگفتی با

 چه؟ یعنی. شومنمی متوجه خواستگاری؟_

 .ميزنی هشت و شيش رفت یادم! اوه_

 !هشت؟ و شيش_

 دختر با پسر بدن اجازه دختره یخانواده که این واسه مراسم یه ميرن اینه؛ خواستگاری از منظور_

 .کنه ازدواج

 .خودمان عيش مراسم همان! انآه_

 .پيچانندمی را کلمات هاآن قدر این چرا پس. چيست خواستگاری فهميدیم

 :گفت و کرد ریز حرفمان با را چشمانش امير

 .داره فرق نوشت و عيش هایجشن این با خواستگاری! کشی؟نمی خجالت_

 :گفتيم و آوردیم باال غرور با را سرمان

 .است همان که حال_

 .زنیمی رو حرف همون هم باز بگم تو به چيزی هر که من_

 :گفت و زد مانشانه به محکم

 .آرایشگاه بریم باید! شو بلند! شو بلند_

 چی؟ چی،...آرا...آ_

 !بلندشو فقط. فهمیمی ميریم همدیگه با خيالبی... آرایشگاه_
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 !باشد_

 همان شلوارها، این یهمه شدیم، متوجه خوبی به روز چند این طی در. رفتيم کمدها یجعبه سمت به

 .پوشيدیم را داشت متفاوتی رنگ که را هاهمان از یکی. باشدمی سوارکاری شلوار

 .داشت دکمه که پوشيدیم خورشيد رنگ همانند لباس، یک

 دکمه داشتند؛ هایشانلباس در مخصوصی یدکمه اقشار از طبقه هر و داشت وجود دکمه نيز ما کشور در

 .هستند پایين و باال یجامعه قشر یکننده مشخص

 دبای که گفت امير. شدیم ماشين، امير قول به آن سوار دوباره و آمدیم بيرون خانه از امير با که هنگامی

 .رفت و گذاشت جا همان را ما و بياورد چيزی

 بلند یصدا که خورد چيزی به دستمان که کردیم، نگاه را اطراف و دادیم قورت را دهانمان آب ترس از

 .پيچيد اطرافمان در گرگ یزوزه صدای با همراه مرد، یک داد

 .کشيدم ترس از بلندی داد

. شویم خارج جا آن از توانستيمنمی. کوبيدیممی اطراف به و کشيدیممی داد زوزه صدای با همراه

 .رفتيم داد با سمت آن به سریع. بود باز اششيشه خورد؛ است راننده سمت که ما چپ سمت به نگاهمان

 .شد برابر دو صدا ناگهان خورد؛می طرف آن و طرف این شدن رد برای پایمان

 آن از را کتاب و بکشند را ما خواهندمی هاآن اند،کرده حمله شياطين ایستاد؛می داشت قلبمان دیگر

 .کنند خود

 نرویما روبه را امير که مرفتي هاپله سمت به دو با و انداختيم بيرون کوچک مربع آن از سریع را خودمان

 امد،می پایين صورتمان از دانه به دانه که عرقی ترس، شدّت از. کردمی نگاه ما به گرد چشمانی با. دیدیم

 .انداختمی وجودمان به لرزی بود، کرده خيس را لباسمان

 .کشيد و گرفت را مانلباس یگوشه و کشيد درهم را هایش اخم امير
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 قرار امير پشت را خودمان! کردمی غرش شيطان که انگار امد؛می مهيب صدای همان نيز جا این تا حتّی

 قطع مهيب صدای دفعه یک که بودیم ایستاده بيرون طور همان. کردمی باز را ماشين در داشت که دادیم

 .کوبيد سرمان به و شد پياده ماشين از امير و شد

 :گفتيم کارش به نسبت اعتراض با

 !هی_

*** 

  است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 ميان هاهمسایه االن نميگی حنجره؛ دو متين آهنگ با! چی اونم کردی زیاد رو ضبط صدای احمق، اخه_

 !کنن؟می پاره رو مونخشتک

 :گفتيم لرزیدمی ترس از صدایمام هم هنوز که حالی در و گيجی با

 چيست؟ دیگر ضبط این. شومنمی همتوج! ضبط؟_

 اشباه گردمبرمی رسوندم که رو تو. شکاره دستت از حسابی که مامانت. بریم شو ماشين سوار فقط تو_

 .کنممی صحبت

 .دادیم تکان را سرمان فقط

 یک. داد تکان تأسف از سری و کرد ما به نگاه یک. شد ماشين سوار هم او شدیم ماشين سوار ترس با

 از را چيزی و کرد نگاهمان. رفتيم عقب کمی و شد گرد چشمانمان ترس از که شد خم سمتمان به دفعه

 نشست خود سرجای که کردیممی نگاه او حرکات به گرد چشمانی با بست؛ جایی به و کرد رد تنمان روی

 :گفت دید را ما یشده گرد چشمان وقتی و
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 .بخندم هی بگم، رو این هی من بياد؛ یادت چی همه خوادمی دلم قدر این پویا وای! کمربند ميگن بهش_

 خدایی؛ ولی! بکنم؟ خواستممی کار چی انگار شد، گرد چشات و عقب رفتی جوری یه. بود حال با خيلی

 .کردم شک خودمم لحظه یه

 بود کمربند به دستمان یک ترس با. کرد حرکت به شروع ماشين باره یک به که داد فشار را چيزی سپس

 نشدیم؟ این متوجه چگونه قبل بار ایممانده شيشه؛ به ستماند یک و

 به. طلبيدیم پوزش بار هزاران بدمان کارهای تمام خاطر به( خدا)پنير از ماشين حرکت مدّت تمام در

 .دیممی چشمانمان جلوی را مرگ که راستی

 بند در آرامش شدیم؛ جهمتوّ را سرمان باال آسمانِ و دیدیم ماشين داخل از را خورشيد نور که هنگامی

 .شد ایجاد وجودمان بند

 ودب چسبان کامالً هایشانلباس زنان از بعضی. داشتند عجيبی پوشش مردان و زنان شدیم؛ اطراف متوّجه

 هایشانلباس از بعضی نيز آقایان. بودند شده پوشيده مشکی هایپارچه با پایين تا باال از هاآن از بعضی و

 .مختلف هاییرنگ و طرح اب امّا بود ما مانند

 بدون بود؛ ابتدایی هایرنگ فقط هایشانلباس و وسایل در شهر، این اطراف در شده استفاده هایرنگ

 و هوّیت در هارنگ تاثير به توّجه بی.بودند کرده استفاده ها ان از سادگی همان ،به ابتکار یا تلفيق

 .انسان شخصيت

 :گفت ما به رو امير ماشين توقف با

 .آرایشگاه بریم باید! شو پياده-

 چه؟ یعنی آرایشگاه_

 بدم؟ توضيح تو به طوریچه من آخه. فهمیمی خودت بریم بيا_

 داخل دميش اما نبود عميقی گودال بيافتيم؛ گودالی درون به بود نزدیک شدیم؛ پياده ماشين از او کمک با

 .دید را آن

 :گفتيم امير به رو پرسش با
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 چيست؟ دیگر این_

 :گفت و خاراند را سرش پشت ميرا

 !جوب کن، تکرار خب؟! جوب ميگن این به. رفت شدیم اسکل هم ما. شدی خنگ واقعا تو! پسر واه_

 :گفتيم استفهام با

 .است طویل بسيار جوب این خورد؟می دردی چه به جوب؟-

 این عينهو شدی! ره؟خومی دردی چه به داری کار چی تو اصال اَه...  درده به این ببين چيز؛ درد به-

 .پرسیمی سوال هی رسيدن؛ تکليف سن به تازه که هاییبچه

 :گفتيم رفتارش و حرف از کوچکی لبخند با

 چه؟ یعنی آن تکليف؟ سن-

 :گفت و کوباند اشپيشانی بر محکم دستش با

 .گذرهمی داره وقت. بریم فقط بيا پویا، شو خيالبی مادرت جان-

 هم آن. داشت تفاوت یک تنها امّا بود؛ روبرویمان خانه همانند جایی. شدیم رد جوب روی از او کمک با

 .داد نشان داخل از شدمی را چيز همه و بود شيشه طرف یک که بود این

 آن به بود؛ صندلی رویش روبه بودند؛ چسبانده آیينه دیوار به. رفتيم آن داخل به و شدیم رد شيشه از

 دروغی جنسش بود معلوم نبود؛ آن خود امّا بود( حيوانات پوست) پازشمن همانند جنسش زدیم دست

 .است

 ار موهایش چگونه. بود موهایش کرد جلب خود به را نظرمان که چيزی اوّلين آمد بيرون اتاقی از پسر یک

 بود؛ جالب موهایش طرح دارد؟می نگاه را موهایش چيزی طرف دو از نکند است؟ گذاشته هوا در طور آن

 .بود شده بسته چيزی با پشت از که بلند موهای کردیم، نگاه خودمان به. مدآ خوشمان

 :گفت و کرد پسر آن روبه امير

 .پویا واسه خواستگاری بریم امشب خوایممی! داداش اشکان-

 .برد باال سمت به را هاآن و کشيد موهایش درون دستی اشکان
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 حاال. بمونه باز دهنش دختره کنممی رستشد جوری یه. خوایمی چی گرفتم خودم! نترس داداش اوه-

 هم نشون ناسالمتی! کنی؟ ازدواج نسترن با نبود قرار مگه کی؟ خواستگاری بری خوایمی پویا داداش

 .بودی رفته که هم خواستگاری بودین،

 :گفت ما جای به امير که کردیممی فکر او هایصحبت به گيج طور همين

 .هستش شخصی یلشمدال دیگه؛ خورد بهم خواستگاری-

 .پخشه اینترنت کل تو که شخصيش دالیل_

 .نکن توّجه سازن؛می زیاد شایعه خبرنگارا و اینترنت_

 نداره؟ بچه ازش و نبوده دختره اون با پویا یعنی-

 .دروغه که خير،گفتم-

 .بودا هم فيلمش امّا-

 ی؟بگير اطالعات خوایمی شهمه یا بدی انجام رو کارت خوایمی تو ببينم-

 .کنم رفع رو کنجکاویم خواستممی فقط. نداشتم ناراحتی قصد ببخشيد؛-

 .دنبالش بيام بزن زنگ بعد بده انجام رو کارش. جایی برم خواممی من! شد؟ تموم کردی؟-

 !دنبالش؟ بيای شه تموم کارش که دامادید عروس مگه! واه-

 منداشتي هاآن از درکی امّا شنيدیممی را هاآن بارها و بارها که ایناشناخته کلمات از کالفگی و گنگی با

 :گفتيم

 داماد؟ و عروس-

 :گفت اشکان جواب در سپس کرد نگاه چپ چپ ما به امير حرفم با

 .ميرم دارم من بزن؛ حرف کم. منه دست ماشينش! خيرم نه-

 .دید را مردم تردد شيشه از ميشد. شد خارج محل این از توّجهبی سپس
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 مدیدی را پسرک همان آیينه داخل. چرخيد آیينه طرف به سرمان دفعه یک که ستيمنش صندليمان روی

 شکنب یک ثانيه چند از بعد. کندمی نگاه ما به ایمرموزانه طور به و است گرفته اشچانه زیر را دستش که

 .ستدایمی سرمان پشت و آیدمی ما سمت به و داردبرمی عجيب چيز یک رود؛می ميز طرف به و زندمی

 .شودمی خيس سرمان دفعه یک که دهدمی فشار بار چند را عجيب چيز یک که بينيممی آیينه در

 :پرسيممی او از گنگی با

 کرد؟ خيس را سرمان که چيست ایاستوانه شئ آن-

 :خندیدن به کرد شروع بعد و شد گرد اشکان چشمان

  باحالی خيلی داداش-

 :کرد اشاره پاش آب به

 .بود باحالی شوخی کنی؟می صحبت طوری این چرا صالًا! چيه؟ این_

 :گفتيم و برخواستيم صندلی روی از و کردیم اخم پسرک آن حرف با

 .هستی چرک و کثيف خودت گستاخ؛ مردک هستی خودت شوخ،-

 :گفت ایمسخره لحن با و خندید اشکان

 .هستم گستاخ من! باشد باشد،-

 :زد نيشخندی بعد

 صندلی روی اکنون کنيد؛ عفو را ما شما حاال. بود مزاح نه شوخی نبود؛ شوخی اون منظورم من بابا_

 .بدهيم انجام را کارمان تا بنشينيد

 آن و انداخت رویمان را رنگ بنفش ایپارچه یک او بعد نشستيم؛ صندلی همان روی پسرک آن حرف با

 به و برداشت را آن فت،ر بود تيرها نوک مانند نوکش که چيزی یک سمت به. بست گردن پشت از را

 .آمد ما سمت

 :گفتيم خشم با و برخواستيم صندلی روی از

 !ایم؟کرده چه تو به ما مگر! بکشی؟ را ما خواهیمی تو چرا-
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 .گرفتيم گارد پسرک آن مقابل در بعد

 .سرجات بشين کنم؛ کوتاه قيچی با رو موهات خواممی! چيه؟ بکشی شدی؟ چل و خل چرا! پسر بابا_

 :گفتيم کالمش از ئننامطم

 گویی؟نمی دروغ-

 .سرجات بشين. اعصابم رو ميری داری-

 :گفت موهایمان، با کردن کار از بعد. نشستيم سرجایمان و کردیم اعتماد سخنش به

 و من پيش ميومدی هميشه خوبه! شناسی؟نمی رو قيچی کنی؟می کوتاه رو موهات چی با تو ببينم؛-

 .نيستی که وقت، چند این از غير به بّتهال! کردیمی کوتاه روموهات

 .خنجر-

 :گفت نامطمئن و زده بهت اشکان

 !وات؟-

 :گفتيم اش،چهره به توجهبی و کردیم آینه درون موهایمان به نگاهی

 !ميگویی؟ چه فهممنمی-

 .برداشته تاب مخت درصد سگ که داره؛ ایراد من گوشای یا برداشته تاب مخت تو یا-

 چه؟ یعنی این! وات؟-

 :دادم ادامه داد با بعد

 .است خودت خاندان سگ_

 .نشو پرو دیگه! شوخی؟ هم خوانواده با شوخی شوخی،! هوی. بریم باهم شو پياده! هی هی-

 !آوریمی زبان بر کسی چه برای را کلماتی چه که باش سخنانت مواظب-

 :گفت و زد سخنمان جواب در تمسخرآميزی پوزخند اشکان

 .بدم انجام رو کارم بشين رومی؟ یشاهزاده ؟هستی کی مثالً-

 :گفتم و آوردیم باال کمی باغرور را سرمان
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 و واکد سومر در وکازالو الگاشو در، آداب، اوما، اور، پادشاه من است؛ باالتر هم شاهزاده از جایگاهم! آری-

 .هستم ميانه خاور

 :گفت کشيده حرفمان، از زده بهت اشکان

 چی؟ یعنی گفتی که اینی !شد؟ چی االن! وایسا-

 :گفتيم و زدیم حرفش جواب در پوزخندی باغرور

 .دهيم نشان را خود قدرت و عظمت خواستيم-

 را دادنش قورت صدای و شد پایين و باال گلویش سيب که طوری داد؛ قورت را دهانش آب اشکان

 .شنيدیم

 شيش کالً، نه ميزنی شيش تو. بياد رامي بزنم زنگ من وایسا نميشه؛ طوری این بشين، دقيقه یه تو ببين-

 .بياد امير بزنم زنگ بشين، بشين، جدیدت؛ نقش تو رفتی زیادی کنم فکر داداش. ميزنی هشت و

*** 

 راوی

 رو اپوی و او تکليف و آرایشگاه بياد تا ميزند زنگ امير به و رودمی تلفن سمت به حرفش از بعد اشکان

 .دهدمی جواب امير بوق سه از بعد. کند مشخص

 !بگو! بله-

 .اعصابم رو ميره داره رفته، فرو نقشش تو خيلی پویا این جا؛ این بيا پاشو داداش_

 :گفت و کشيد ایکالفه نفس تلفن پشت از امير

 .بيام تا باش مراقبش فقط! باشه_

 !خدافظ باشه-

 !خدافظ_

 .نکرد بازی به ميکند عشرو موبایلش با و نشيندمی پویا پشت و گذاردمی سرجایش را تلفن اشکان

 :گفت و پویا مادر خانم، آسمان به کردمی رو امير اشکان؛ با امير صحبت از بعد
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 .دیگه کنيد درک خانم؛ آسمان_

 :گفت دندگی یک با و کشيد ایکالفه پوف خانم آسمان

 ه؟بش دیگه یکی شوهر بره داره معنی چه روشه؛ هم اسمش داره، زن خودش من پسر کنم؟ درک رو چی_

 :گویدمی و دهدمی تاب را چشمانش خانم آسمان دندگی یک از امير

 .نکردن که عقد آشنایی، واسه بودن؛ صيغه فقط هااین خانم آسمان بابا_

 :گفت و گزید امير حرف با را لبش خانم تسمان

 .کردن که صيغه_

 .کند راضی را خانم آسمان دليل، و نرمش با کرد سعی و داد بيرون کالفگی با را نفسش امير

 همين امّا خوامنمی رو شماها بد من برادرمن؛ جای هم پویا من، مادر جای شما خانم، آسمان ببينيد_

 دیدکر فکر االن تا اگه. بزنه جيک کنهنمی جرأت کس هيچ بکشن آدم. دارن بروبيایی شخوانواده دختر،

 طرفدار، همه این با توننمی راحت خيلی .بدترن هااون از هااین بدون جيمبلن؛ و الن هاقاچاقچی فقط

 .بدتر هم شاید یا بيرون شه پرت کارش از اردنگی با پویا کنن کاری

 که بود درست پسرش آمد؛ بند نفسش ایلحظه و شد گرد چشمانش هاحرف این شنيدن با خانم آسمان

 ؛بود پسرش بود، چی هر امّا رفتمی پيش کردنش دق مرز تا اوقات بعضی که بود درست داشت، شيطنت

 .بود تنش یپاره

 رعشه مادر این تن به اشخانواده قدرت همه این شنيدن با که دختری با بود رفته پسرش حاال

 این زدمی سر خطایی پسرش از نکرده خدایی اگه ولی خواستنمی را پسرش بد بود؛ مادر. انداختمی

. آمدمی خودش پسر سر باشد بال که چه هر ریدخت چنين با البتّه آوردن؟می سرش بالیی چه خانواده

 !مادر؟ این هایسلول تک تک به انداختمی لرزه سن، این در چرا شگوشه جگر

 و داد سوق ذهنش از ایگوشه به را افکارش مادر؛ یک صالبتِ تمام با امّا بود کرده حس را ترس که این با

 :گفت

 !هرته؟ شهر مگه نداره؛ امکان_
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 .دارید خبر پسرتون کارای از خوب که شما! خانم؟ آسمان چرا دیگه شما_

 :گفت بعد امّا نشست اشچهره در غمی ایلحظه پسرش، کارهای آوردن یاد به با

 .کنهمی رو جوونيش داره کارکرده؟ چی پسرم مگه واه_

 !خانم؟ آسمان _

 دختر نسترن هم شبعد ش؛خانواده از نه مياد خوشم دختر این از نه کنم؟ چيکار االن ميگی خب_

 !بچسبم؟ رو غریبه کنم ول رو دوست خواهرمه،

 :گفت خوشحالی با بود آمده بيرون اشدفاعی الک از کمی که خانم آسمان کرد حس که امير

 .پویاس از کرم که دیدی نداره؛ تقصيری که دختر اون بعدم نه؟ که چرا مهمه پسرتون یآینده اگه _

 .کرد جمع را نيشش امير که کشيد هم در را اخمایش و کرد ایقروچه دندان خانم آسمان

 مبر باید کرده؛ جادو رو پسرم دختر، این ميگم بازم من. گلو تو پریدنمی که هلو گفتنمی دختر اگه_

 ها؟کردن زنم زنم و اطوارا این به چه و من پسر وگرنه کنه باطلش و دعانویس یه پيش

 :گفت خودش با و کرد سقف سمت به را سرش زد؛ کالفه چرخی و کشدمی موهایش به رو دستش امير

 «بده بهم صبر یه خدایا«

 .دنبالش بيام ميگه زده زنگ اشکان االن آرایشگاه؛ بردم رو پویا! کنم؟ کار چی حاال خانم آسمان_

 :گفت و کشيد صورتش به را دستش خانم آسمان

 .نميده رضا دلم امّا خواستگاری؛ ریممی. دنبالش برو_

 که را ماشين. راند اشکان آرایشگاه سمت به و شد ماشينش سوار کرد؛ خداحافظی خوشحالی با امير

 ماشين که درحالی بود، شده قایم صندلی پشت اشکان شد؛ گرد چشمانش شد که داخل کرد، پارک

. دکن حمله اشکان به خواستمی داشت دست در که قيچی با و بود ایستاده پویا و بود دستش سلمونی

 :گفت داد با پویا، روبه تعجب با رامي

 !ای؟بچه مگه چيه؟ هاکار این! کنی؟می غلطی چه داری پویا کاریه؟ چه این_
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 و بود شده خيره اشکان به که درحالی کشيد؛ هم در را اخمانش دوباره و کرد نگاه امير به ایلحظه ریموش

 :گفت کردمی ریز را چشمانش

 .بزند آسيبی ما به درآور صدا و ندهلرز یوسيله آن با خواستمی او_

 :گفت سریع و کرد باال را سرش ایلحظه اشکان

 .شد جنی یهو که کنم درست رو موهاش خواستممی بابا! بندهمی چاخان_

 ناال بود نداده خالی جا اشکان اگر که کرد پرت سمتش به را قيچی دفعه یک ریموش اشکان، حرف از بعد

 :تگف خودش با شد؛ گرد چشمانش و ماند باز امير دهن کارش این با. بود کرده جا اشپيشانی وسط دقيقاً

 !«خوبی گيریِ نشونه چه»

 .شد قایم صندلی پشت دوباره ترس با و داد قورت را دهنش آب اشکان

 !بکشه رو من نزده تا بگير رو روانی این بيا امير_

 از را او رفت؛ پویا سمت به و داد قورت را دهنش در شده جمع بزاق آمد؛ خودش به اشکان حرف با امير

 :گفت و کرد قفل پشت

 .کنه درست رو موهات خوادمی فقط نداره، تو به کاری اون! باش آروم_

 بالیی خواستمی اگه او چون است راست حرفش که بود مطمئن شد؛ آرام امير حرف شنيدن با ریموش

 !االن نه آورد،می بود پشتش و دفاعبی که موقعی همان بياورد سرش

 .کند دور ما از را لرزانک وسيله آن فقط ندارد؛ اشکالی_

 .نرود سلمونی ماشين سراغ عمرش آخر تا که خورد قسم حرف این شنيدن با اشکان

 .باش آروم فقط تو خدا رو تو! باشه باشه،_

 هب دستش و شد هول پویا آلود اخم یقيافه دیدن با آمد بيرون صندلی پشت از آرام آرام حرفش از بعد و

 .شد روشن و خورد سلمونی ماشين روشن خاموش، یدکمه

 اشکان حاال. برد هجوم اشکان سمت به و کرد فرار امير دست از ریموش آن یک ماشين شدن روشن با

 .بگيرتش تا ریموش دنبال به امير و دنبالش به ریموش و دویدمی



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر nazaninabbasi  |( خدایان عروس)عاشقی زمان در سفر رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 277 

 بازی هوا به هم گرگ هم با دارند سن این با غول ات سه این گفتمی خودش با دیدمی رو هاآن هرکس

 !کنندمی

 .کشيد ایآسوده نفس اشکان و گرفت را ریموش باالخره امير

 :گفت اشکان به داد با ریموش تقالهای شدّت با امير

 !بيار طناب یه برو_

 صندلی به را ریموش طناب، آوردن با و نشاند آن روی را ریموش کرد؛ صاف و چرخاند زور به را صندلی

 .بست

 :گفت اشکان به رو و زد نيشخندی ریموش صورت به و کشيد ایآسوده نفس نيز امير

 .کن شروع رو کارت حاال خب_

 ریموش سر سمت به و کرد روشن را آن خاطر آرامش با دفعه این و برداشت را سلمونی ماشين اشکان

 .برد

 که دادمی هاییفحش شود؛ مانع خواستمی رشس هایتکون و بلند دادهای با و نياورد کم هم ریموش

 و ياوردب طاقت نتوانست دیگر فحشه؟ آوردمی زبان به که کلماتی این اصالً آیا که گرفتمی اشخنده امير

 .ميشد پيدا چيز همه مادرش یواسطه به اشکان آرایشگاه در شکر را خدا چسب؛ دنبال رفت

 .نشنود را فریادهایش و داد صدای تا زد بچس را ریموش دهن دور توانست که قدر هرچه

 با را سرش امير کنند؟ چه را رفتمی عربی رقـــص داشت که سرش امّا بود شده خالص صدا شر از حاال

 :گفت و گرفت محکم دستانش

 !کنممی خراب پویا این و خودم و سرتو روی رو مغازه این گرنه و بده انجام رو کارت اشکان_

 !داداش باشه-

 را موهایش هایکناره و کرد روشن را ماشين و رفت بود شده بسته که ریموش سمت به ترس با ناشکا

 چسب امّا بياید؛ سرش باالی نگذارد تا زدمی داد ریموش مدّت تمام در. کرد اصالح هم را صورتش زد،

 .نخورد انتک ایذره تا بود داشته نگه محکم را ریموش سر نيز امير. بود گرفته را زدنش حرف جلوی
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 با و کشيد آسودگی سر از نفسی و کرد رها را ریموش سر امير، شد تمام اشکان کار که این از بعد

 .نشست زمين روی خستگی

 فضای به بهت با شد؛ داخل مشتری عنوان به پسری دفعه یک که کند ریموش دهن چسب، اوّل اشکان

 شيدک بلندی داد ریموش موقع همان. کرد گاهن شده بسته صندلی به سينما، استار سوپر که این و اطراف

 خارج مغازه از دو با و رفت در سمت به هول خورد شيشه به که کند فرار تا برگشت ترس از پسرک که

 .شد

 :گفت و ریموش سمت برگشت خشم با سپس داد؛ بيرون مانند آه رو نفسش حرکت این دیدن با اشکان

 خبرته؟ چه_

 :گفت و زد ينزم به پایش با ایضربه ریموش

 !کنی؟ رفتار من با گونه این کنیمی جرأت چگونه تو! احمق ای_

 :گفت و زد ریموش سر به آرام را مشتش و شد بلند جاش از امير

 بکشم؟ رو زحمتش بيام خودم یا گيریمی گل رو تگاله_

 روی صندلی هک شد بلند زمين از دفعه یک ریموش کرد؛ باز را طناب ها،حرف این به توّجهبی اشکان

 رس با و خورد پيچ پایش که کند فرار خواستمی و ترسيد کارهایش آوردن یاد به با اشکان. افتاد زمين

 :گفت و آورد باال را سرش زاری با صورتش جلوی هایکفش دیدن با. افتد زمين روی

 .باشی خوشتيپ خواستگاریت واسه خواستممی خدا به! داداش_

 :گفت و کرد اخمی داد؛ جلو را اشسينه و کرد پشتش را دستانش اشهمشگی عادت طبق ریموش

 .کنم قطع را سرت حرفم از پيچی سر خاطر به باید_

 .بيای نظر به خوب خانم عروس جلو خواستممی فقط من بابا! مادرت جان_

 :پرسدمی حرف این از متعجب ریموش

 !خانم؟ عروس-

 :گفت نکند ماجرا وارد را خودش کردمی سعی و بود ایستاده کنار موقع آن تا که امير
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 عروس اون داری؛ هم بچه ازش و کردیمی زنم زنم شواسه که اونی کيه؟ عروس نظرت به احمق خب-

 .دیگه خانمه

 :گفت و داد تکون تفهيم نشونه به را سرش ریموش

 .فهميدیم-

 :خندیدن به کرد شروع دفعه ویک

 !است زندگيمان تمام در خبر بهترین این م؛برگردی نازنين! نه....آری پيش؛ است قرار-

 :گفت امير به رو و کرد او به سفيه اندر عقل نگاه یه ریموش حرفِ این با اشکان

 کمه؟ چهارتختش یا شده خل این! داداش-

 .هردوش کنم فکر-

 !ميگم-

 زل او هب هآیين در که پسری تصویر به تعجب با ببيند آیينه در را خودش که گرداندبرمی را سرش ریموش

 :کندمی نگاه بود زده

 !منم؟ این راستی به-

 :گویدمی و ميزند نيشخند ریموش حرف این با اشکان

 خوبه؟! داداش آره-

 :کشدمی اوفی امير

 !نکبتتی خود آره_

 :گفت و زد شوق سر از لبخندی ریموش

 .شد خواهد وشحالخ گونه، این دیدارمان از نازنين کنيم فکر آوردیم؛ ایمان اشکان هایحرف به-

 :گویدمی حال عين در و تکاندمی را لباسش امير
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 حموم به و خونه بریم باید رو خودت کن جمع. بشه چل و خل تویِ زن خوادمی که دختر اون بدبخت-

 رو جا اون برم، تو با بگيرم؛ شيرینی و گل دست برم هم من. خواستگاری بریم شی آماده بعد بری؛

 .ترکونیمی

 :گفت ذوق اب ریموش

 !باشد-

 .ميراند خانه سمت به امير و شوندمی ماشين سوار و خارج آرایشگاه از

 :گویدمی سریع ریموش که بگوید را کردن حمام طرز خواستمی و بردمی حمام سمت به را ریموش امير،

 .بلدم خودم-

 آب به تنی که این از بعد ریموش. شودمی خارج جا آن از و کشدمی ایآسوده نفس امير ریموش، حرف با

 هر دارد دوست کنه؛می حس خودش درون را خاصی ذوق و شور مدّت تمام در مياد؛ بيرون حموم از زد

 .بپرسد جدیدش یقيافه به نسبت را نظرش و ببيند را نازنين زودتر چه

 ،کرد هت و سر را لباس چه هر. پوشيد را شلوارش فقط و رفت سمتش به سفيدی مشکی لباسِ دیدن با

 .نشست تخت روی کالفگی با. بپوشد را آن باید طورچه که نفهميد

 خودش به درگير اتاقش در خانم آسمان دید که برگشت خانه به شيرینی و گل دسته خرید از بعد امير

 ارافتخ پسر این به باید واقعاً داد، تکون تأسف از سری بفروشد؛ فخر جدیدش عروسِ به تا بود رسيدن

 !کرد؟

 سمتش به بپوشد؛ را لباسش طورچه داندنمی و نشسته تخت روی داغان که افتدمی ریموش به هشنگا

 .زدند بيرون خانه از آماده و حاضر دقایقی از بعد همگی. کند تن به را هاآن تا کندمی کمکش و رودمی

 :گویدیم حال عين در شود روشن ماشين تا چرخونهمی را سویچ و نشيندمی فرمان پشت امير

 زبا رو نيشت جا اون رسيدیم. کنیمی سالم فقط و پایين اندازیمی رو سرت جا اون ميری پویا؛ ببين_

 فهميدی؟ کنی،نمی زنم زنم کنی،نمی
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 اصالً و زده زل هاخيابان به آقا بيند،می که گرددبرمی سمتش به شنودنمی ریموش از جوابی که وقتی امير

 .ندارد حرفایش به توجهی

 داخل مرفتي که موقعی و گيریمی رو مامانته دست که شيرینی و گل دسته این جا، اون رفتی! پویا ببين-

 باشه؟ بهش؛ اندازیمی دیدی رو نازنين و

 :گفت داد با ندید او از االعملی عکس دوباره وقتی

 باشه؟-

 :گفت و برگشت سمتش به امير، داد از شوکه ریموش

 !باشه-

 مهه. کردمی عوض صورتی شلوار و کت یک با مادرش دستور به را لباسش کالفگی با نازنين طرف، آن از

 :که بود داده گير آن و این به قدر آن نارنين مادر خانم، مریم داشتند؛ اظطراب

 .«نزار جا اون رو ليوان. نزار جا اون رو پات. طوری این اون طوری؛ این خونه»

 .بود کرده کالفه رو همه

 .کندمی باز را در و رودمی آیفون سمت به بابک شوند؛می بلند همه یفونآ زنگ صدای با

 آسمان که کرد سالمی او به نازنين کرد؛ پرسی احوال و سالم سردی به همه با شد؛ وارد خانم آسمان اوّل

 خنده و شادی با شد؛ داخل امير خانم، آسمان از بعد. نشست و رفت هامبل سمت به او به توّجهبی خانم

 سعی و بود شيرینی و گل دسته درگير که حالی در شد؛ خانه وارد ریموش او از بعد و داد سالم همه به

 حرکت از نازنين. مایستاد نازنين روی به رو کند نگاه کسی به که این بدون نياندازد، را هاآن کردمی

 به سالمی و شد قدم پيش خودش بنابراین شد، زده بهت بود نکرده سالم کسی هيچ به که ریموش

 نتوانست و شد هول نازنين کرد، پرت نازنين سمت به رو شيرینی جعبه ریموش دفعه یک. داد ریموش

 .شد زمين پخش جعبه و بگيرد را شيرینی یجعبه

 :گفت ریموش حرکت از زده بهت امير

 کردی؟ کار چی! پویا-
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 :گفت امير جواب در و کرد مظلوم را خودش دید؛ را همه یزده بهت یقيافه که ریموش

 .نازنين به بندازمش داخل، رفتيم که موقعی گفتی خودت-

 :زد اشپيشانی به ایضربه امير

 .کنی پرتش که این نه خانم؛ نازنين به بده که بود این منظورم! احمق آخه-

 :گفت امير حرف با بود، ایستاده ایگوشه که بابک

 !شدید پسرخاله زود نشده، هيچی هنوز .سرمدی خانم! چيه؟ خانم نازنين! محترم آقای-

 :داد جواب حرص با بود خورد اعصابش صبح از که امير

 سرمدی؛ آقای خواممی معذرت من-

 : گفت دارحرص لحن همان با و برگشت ریموش سمت به سپس

 .دادیدمی سرمدی خانم به باید رو ها این! پویا-

 :کرد مداخله خانم مریم شدند؛ متوّجه ههم که طوری گفت، عصبانيت با را سرمدی خانم امير،

 دعوا ارزش تومنی چهل سی، شيرینی یه. سرتون فدا دیگه؛ افتاده شيرینی یه نشده، چيزی که حاال-

 !بشينيد بفرمایيد بفرمایيد؛ بفرمایيد،! هوم؟! که نداره

 .نشستند و رفتن هامبل سمت به خانم، مریم حرف با همه

 رغ لب زیر نيز خانم آسمان و کردندمی نگاه اطراف به همه کرد؛نمی حبتص کس هيچ. بود بدی خيلی جوِ

 .زدمی

 :کرد صحبت به شروع بياید بيرون خشکی از جو، که این برای امير

 بدن؟ شيرینی یه ما به خواننمی خانم عروس-

 :گفت و زد لبخندی امير حرف با خانم مریم

 .بيار چایی برو مادر، نازنين! حتماً! اوه-

 :گفتمی خودش با و رودمی آشپزخانه سمت به و گویدمی چشمی زنيننا

 !«چلفتيه؟ پا و دست و عجيب قدر این پسر این چرا»
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 :گویدمی هایشکار و قيافه آوردن یاد به با

 !«ستبامزه خيلی جورایی یه خب؛ ولی»

*** 

 نازنين

 همب غره چشم یه که گرفتم پویا مانما جلوی رو سينی اول بيرون؛ رفتم و گذاشتم سينی تو رو هاچایی

 بود؟ چی واسه غره چشم و ناز این دقيقاً االن. برداشت رو اشنلبعکی و چای ناز با و رفت

 و زد بزرگ لبخند یه. گرفتم پویا برای آخر در و زنش و راشا زنش، و رایان امير، بابا، مامان، برای بعد

 رو و گذاشتم ميز روی رو سينی و زدم کوچيک بخندل یه زدنمی برق چشماش برداشت؛ رو چایی فنجون

 .نشستم رایان کنار مبل

*** 

 ریموش

 تيمبرداش را فنجانمان نيز ما نوشيدند مشغول همه دیدیم وقتی گذاشتيم ميز روی و برداشتيم را فنجان

 این م؛کشيدی هم در را مانقيافه و بستيم را چشمانمان اشمزه چشيدن با. کردیم مزه را آن از کمی و

 نوشند؟می را این چطور هاآن! است تلخ قدر چه گویند؟می چای آن به که چيست ایقهوه تلخ مایع

 پویا؟ اقا اومده پيش مشکلی: بابک

 .زدیم کوچکی لبخند و کردیم باز را چشمانمان صدایش با

 .نيست مشکلی! هيچی فقط؛ نه،-

 :گفت گوشمان در بود شده رفتارمان دليل متوجه که امير

 .نباشه تلخ تا بخور قند با-

 :گفتيم امير به آرام است خيره ما به هنوز بود پرسيده سوال ما از که اقا آن که این و حرفش از تعجب با

 چيست؟ دیگر قند-

 .داد ما به و برداشت ميز روی از را سفيد کوچک جسم یک و شد خم امير
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 .قند هم این بفرما-

 .کردیم نگاهش شگفتی با

 خورید؟می نيز را هااسب غذای شما! است جالب-

 :گفت و کشيد اشپيشونی به دستی کالفگی با امير

 .بخور هم تو خوریم؛می رو اسب غذای ما! آره-

 :کردم نگاه قند آن به سوءظن با

 نيست؟ خطرناک_

 .نميشه چيزیت بخور تو! نه_

 .کردیم سرفه به شروع و کرد رگي گلویمان در که دادیم قورت و گذاشتيم دهانمان در را سفيد جسم ان

 ميرا سينه به ایضربه خشم با آمد بند که هایمان سرفه. زد ضربه پشتمان به و شد بلند دستپاچه امير

 :گفتيم و زدیم

 !احمق مردیممی داشتيم-

 !بده؟ قورتش گفتم من مگه! شعور بی د-

 !کنيم؟ نگاهش فقط کنيم؟ چه پس-

 .بزن مکش و بخور رو اتچای از یکم دهنت تو بذار! خنگ نه-

 :گفتيم و دادیم تکان تفهيم ینشانه به را سرمان

 .گفتیمی زودتر خب-

*** 

 نازنين

 رو هيچيش نداشت اهميتی برام چون که کرد دوستش با هاییپچ پچ یه شد خوب حالش که این از بعد

 .نفهميدم

 :گفت یهو رفتمی غره چشم من برای فقط و بود نشسته خيالبی االن تا که پویا مادر
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 !انداخته روزی چه به رو پسرم ببين... شومه خونه این اصالً_

 :گفت و انداخت باال پویا مادر حرف واسه ابرویی بابا

 .نداره خونه این نبودن یا بودن شوم به ربطی شما، پسر بودن احمق_

 :گفت و زد ایناباورانه پوزخند پویا مادر

 گيد؟می دارید چی که فهميدمی اصال اشم احمقه؟ من پسر ببخشيد! احمق؟_

 !گيدمی چی فهميدنمی شما که این مثل امّا فهمم؛می من بله-

 :گفت مانند غر حالت با و گذاشت ميز روی رو اشچایی پویا مادر

 !باقيه هم نيمشون و قورت دو خواستگاری؛ بياد کردن مجبور زور به رو مردم پسر! خدا به خوبه-

 یه تربيش من کار این و کنه ازدواج دخترم با شما پسر که ندارم ایعالقه من محترم، تاًنسب خانم ببينيد-

 ...پسرتون حق در لطفه

 :گفت و پرید بابا حرف بين عصبانيت با پویا مادر

 لطفی؟ چه ببخشيد؛-

 :گفت و داد تکون واسش تأسف از سری هم بابا

 بغل منو دختر همه جلوی روشن، روز تو شما پسر. فهميدمی خودتون بشه، تموم حرفم بدید اجازه اگه-

 اشهکاری کثافت تمام با و کنم حيثيت اعاده کارش این خاطر به تونممی من. انداخته راه زنم زنم و کرده

 با دخترم یرابطه خوردن بهم خاطر به امّا کنه؛ جان نوش خنک آب سال ده کمش کمِ و زندان بندازمش

 اگه هم حاال. دخترم خواستگاری بياد که دادم رو اجازه این بهش شما، پسر خاطر به هم اون نامزدش

 ور پسرتون بيان تا زنممی زنگ االن همين کنه؛نمی فرقی من برای! باشه نيستيد، راضی و خوایدنمی

 .کنن همراهی

 :گفت حرص وبا کرد بابا حرف با ایقروچه دندون پویا مادر

 .داره نونقا کشور سالمتی نا! هرته؟ شهر مگه-

 :گفت جمع به رو بلند بعد و گفت ایزشته آروم و گزید رو لبش مامان که بزنه حرفی اومد بابا
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 !نه؟ ما، داریم تری مهم بحث االن چيه؟ حرفا این بابا اَی-

 .نداد رو جوابش هيچکس که کرد همه به نگاه یه مامان

 :گفت و شد عمل وارد خودش دید رو متشنج جو که امير

 وا رو سنگاشون هم با برن جوون دوتا این بدین اجازه اگه ميگن؛ راست عزیز سرمدیِ خانم! لهب بله،-

 .بکنن

 :گفت و کرد اخمی بود دخترش درگير که رایان امير؛ حرف با

 .باشه هابچه مداخله جای کنمنمی فکر نشسته؛ تربزرگ جا این-

 :گفت رایان هب رو بود خرد اعصابش اومده پيش هایبحث این با که بابا

 عنوان به هم من! نکن دخالت لطفا پس. مادرت هم هستم، من هم باشه تربزرگ بحث اگه! خان رایان-

 .کنن صحبت هم با برن که ميدم اجازه نازنين پدر

 :گفت اعتراض با رایان

 !بابا امّا-

 .دخترم برو! نازنين-

 و ستهنش آبی چشم پسر دیدیم که شدم بلند صندلی روی از بزنيم حرف هم با تونيممی گفت بابا وقتی

 :گفت و کرد بهش رو بود شده متوّجه که دوستش. کنهمی نگاه رو من داره بر برو

 کنی؟می نگاه بز عينهو چرا! دیگه پاشو-

 .افتادیم راه اتاق سمت به و سمتم اومد شد؛ بلند و کرد اخم یه آبی چشم پسر

 اوّل و کردم باز رو در رسيدیم اتاق به که وقتی. منه روی سنگينی نگاه کردممی احساس بودم جلو که من

 حرکت این خيالبی و کشيدم ایکالفه پوف. داخل رفت پرو رو پر هم اون. تو بياد کردم تعارف اون به

 .شدم زشتش

 هک نشستم تحریرم ميز صندلیِ سمت رفتم هم من نشست؛ تخت روی و رفت راست یه شد که اتاق داخل

 :گفت
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 کشورم یملکه و هایمبچه مادر و من همسر تو ناسالمتی بنشين؛ ما کنار در و بيا نشستی؟ جا ناو چرا-

 .هستی

 :گفتم حرفاش از کالفگی و جدّیت با

 !بشم شما همسر من که داره به نه باره به نه دوماً بياید، بيرون نقشتون از لطفاً اوالً! آقا ببينيد-

 به رو دستام و دادم فشار هم روی محکم رو چشمام کشيد؛ رتي سرم که بدم ادامه رو حرفم خواستم

 هب داشت پسر انگار پسر؛ یه و بود دختر یه دیدم؛ رو تصویر یه. زدم چنگ رو شالم و بردم سرم به سرعت

 و ترسيد دختر کرد؛ لمس رو اسب بدن خودش و کرد اسب سوار رو دختر. دادمی یاد سواری اسب دختر

 پشت شد مجبور خودش سر آخر. نشد بشه، جدا دختر که کرد هرکاری پسر. چسبوند اسب به رو خودش

 فعهد یک. افتاد پایين اسب از و شد هل پشتش پسر دیدن با دختر دفعه یه که بشه اسب سوار دختر اون

 روی. شد محو چشمام جلوی تصویر و اومدم خودم به زدناش صدا با! بود پویا اون شد؛ واضح پسر تصویر

 مورد در من چرا کردم؛ نگاه آبی چشم پسر یقيافه به بودم گرفته رو سرم دستام با و بودم نشسته زمين

 حسام، بابا، حرف پس چی؟ باشم زنش من و باشه راست حرفش این اگه امّا بينم؟می رو تصاویر این اون

 !نفر؟ یه به نفر پنج ميشه؟ چی وسط این مامان و راشا رایان،

 انگار زدمی حرف که موقع هر نميارم؟ یاد به اصالّ رو کردمی تعریف برام محسا که خاطراتی من امّا؛

 .داستان اون بازیگر نه بودم؛ شنونده فقط من و دادممی گوش رو ایدیگه کس زندگی داستان داشتم

 اعماق از جایی، یه از چيزی یه انگار ندارم؛ غریبی حس بهش. شناسممی رو پویا این انگار من...من امّا؛

 اون کنممی حس دارم؛ رو هارقصنده حس اونم، با که موقعی. کشونهمی اون سمت به رو من وجودم

 که نوازهمی رو موسيقی و کشهمی ویولون سيم روی رو ارشه تمام چه هر ظرافت با که ویولنه نوازنده

 .ميده همراهی حس من به ناخودآگاه

 مو، به مو تصویرش تا ببندم رو چشمام کافيه قطف هستم؛ حفظ رو چهره این اعضای تک تک من انگار

 .بشه کشيده ذهنم خاطراتِ دفتر تو خط به خط

 .نداشتم هم حسام حّتی کس هيچ به رو حسی همچين من چون طوره؛ همين حتماً شناسممی رو اون من
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 است؟ خوب حالت نازنين-

 .دادم سوق ذهنم سمت ترینایگوشه به رو افکارم و کشيدم عميقی نفس

 . کنيم صحبت هم با اتاق تو اومدیم ؛ما... اوم!...خوبم! ...آره-

 :کشيدم ایدیگه عميق نفس

 !کن شروع خب_

 :گفت و داد تکون رو سرش کالفه آبی چشم پسر

 !صحبت؟-

 .دادم تکون حرفش جواب در رو سرم

 کنن؟می هاییصحبت چه خواستگاری تو معموالً! صحبت آره-

 :دادم باال یهویيش حالتِ تغيير این از رو هامابرو شد؛ خوشحال حرفم با

 آید؟می من به کردم؛ کوتاه تازه را موهایم شدم؟ چطور! آها-

 :گفتم حرفش از گيجی با

 !هان؟-

 :گفت و شد جمع لبخندش حرفم با

 موهام؟ نمياد-

 .شدم منظورش متوجه تازه

 !ميادش خيلی! نه نه، نه،-

 ميده؟ حالت تغيير زود درق این چطور این زد؛ ایقهقهه حرفم با

 .آیممی نظر به خوب تو مقابل در گونه این گفت هم اشکان دانستم؛می-

 :گفتم و زدم حرفش به کوچيکی لبخند

 .پرسننمی که رو چيزا این االن...خب...امّا! درسته-

 چه؟ پس-
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 :گفتم تمسخر حالت با و کردم نگاش مشکوک

 رفتی؟ خواستگاری حاال تا اصال تو ببينم-

 اراشرفت این با داشته نامزد دونستمنمی اگه واقعاً. ميده تکون نه معنی به رو سرش فقط آبی چشم پسر

 !ميشه؟ چی کاراش ادامه ببينم خواممی منم کنهمی طوری این که حاال! هه. کردممی باور

 :دادن توضيح به کردم شروع

 ...نفره دو شدن آشنا برای خواستگاری ببين؛-

 :گفت سریع شه تموم حرفم بذاره که این بدون

 !هستی من همسر تو شناسيم؛می خوبی به را تو که ما امّا-

 .دادم تکون نه معنی به رو سرم

 اسمشون، یدرباره طرف دو یعنی خواستگاری. بيرون بيا کالً همسری یقضيه این از ببين؛! نه نه،-

 .بپرسن مه از هاشونشباهت و هاشونتفاوت عالیقشون، شون،خانواده

 چه؟ یعنی شباهت و تفاوت_

 .بکش رو من خدا ای کشيدم؛ صورتم روی رو دستم

 هم مثل تو و من بين که چيزایی یعنی هم تفاوت باشه؛ هم مثل تو و من بين که چيزایی یعنی شباهت_

 .نباشه

 :گفت و داد تکون متفّکری حالت با رو سرش

 .فهميدم! اوم-

 :گفتم و زدم حرفش به لبخندی

 بپرسم؟ رو هامسوال ازت حاال تونممی شکر، رو خدا! بهخو-

 .شد جمع لباش و گرفت تعجبی حالت چشماش

 نپرسيم؟ ما یعنی پرسيد؟می شما-
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 کس هيچ مثل هم خواستگاریتون خدایا. پرسممی دارم من االن که بپرسيد؛ باید عالی جناب اصل در-

 .نيست

 :گفت حرفم از کالفه

 بپرسيد؟ رو سوالتون خواهيدنمی-

 رو اون و پرسيدممی سوال هی که بودم من انگار ميزنه رو حرف این جورایی یه دارن؛ رویی چه ملّت

 .بودم کرده کالفه

 چيه؟ شما اسم مثالً! باشه خوب فکرکنم...هوم؟ .کنیمی شروع ابتدایی هایسوال از خب. پرسممی چرا-

 ندلبخ کردم؛ شک لحظه یه خودم به که کرد نگام نهاسفيه اندر عاقل. موندم منتظر و زدم بهش لبخندی

 .شد پاک لبام روی از

 .است ریموش من اسم-

 :گفتم و کشيدم هم تو رو اخمام

 !رو خودت واقعی اسم! گمنمی رو فيلمت داخل اسمِ-

 !ریموش-

 :گفتم شقيافه دیدن با و کردم بازشون آرومی به کشيدم؛ عميق نفس و بستم رو چشمام

 .بيرون بيایم بحث این از بيا! جهنم-

 !پرسند؟می هم از مضحکی هایلسوا همچين راستی به. است تکراری بحث این زیادی. است خوب-

 .خورممی قسم زنمش؛می روزی یه گيرممی رو این من

 بدونم؟ رو عالیقش و اسم کجا از من خواستگاریم؛ اومد دیالقی یه! مضحکه؟ کجاش-

 :گفت لرزیدمی حرص از که یصدای و اخم با آبی چشم پسر

 !کند؟ انتخاب همسری به را شما تا بياید یعنی-

 :گفتم حرفش لحن از گيج

 !درسته...آره-
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 :گفت و شد بلند جاش از دفعه یه

 !کندمی غلط او-

 :گفتم پته تته با دادم؛ قورت رو دهنم آب و عقب کشيدم یکم بلندش صدای از شد؛ گرد چشمام

 !بياد کنهمی غلط اون اصالً... اصالً.!..ميگی راست تو...تو-

 .نشست جاش سر که کردم پایين باال بار چند رو سرم

 .است خوب-

 اوهوم-

 :گفت و زد لبخند دوباره و نشست ریلکش

 !گفتيدمی داشتيد خب-

 .اومدم خودم به حرفش، با که بودم حرکاتش گيج

 ...خواستگاریم بياد اگه گفتممی داشتم! آهان! هان؟-

 :گفتم و کردم اصالح رو مجمله سریع اخماش دندی با

 !دیگه یکی خواستگاری خواستگاری؛ بياد اگه یعنی-

 !خب-

 !دیگه بشناسن رو هم باید خب-

 شناسند؟نمی را هم مگر-

 !نه-

 :گفت حرفم از بهت با

 شود؟می مگر-

 بشه؟ نباید چرا! آره-

 :گفت قاطعيت با و شد جمع رو صورتش حرفم با

 .بگيرد صورت قبلی آشنایی با باید ازدواج ولی-



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر nazaninabbasi  |( خدایان عروس)عاشقی زمان در سفر رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 292 

 به خب امّا شده بيشتر هم گذشته به نسبت. هست چرا نيست، مدلی این گمنمی داره؛ فرق ازدواج اون-

 .سنتی ازدواج ميگن شناسننمی ذو دیگه هم طرف دو که هاازدواج سبک این

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .فهميدم-

 .گفتم ایخوبه

 داری؟ ماشين خونه،! خب اوم .فهميدی که خوشحالم-

 :گفت و کرد بلند رو سرش افتخار با

 .دارم زیادی هایخانه آری؛-

 .کردم پایين باال، رو سرم

 .بازیگری معلومه؛ که شغلتم! خوبه-

 چيست؟ شغل-

 .مياری دست به درامدی اون طریق از که کاری واردی؛ توش که کاری یعنی-

 .کشوریم شاه ام نيست؛ بازیگری ما شغل امّا...بله-

 :گفت و تو اومد هم در اخمای با رایان که بزنم حرفی خواستممی

 گيد؟می هم به ساعته یک دارید چی! نشد؟ تموم حرفاتون-

 :گفتم مظلوم و کردم نگاه چشماش به

 .ميومدیم خودمون داشتيم شده؛ تموم چرا-

 !معلومه کامالً-

 ولی. شد بلند جاش از! هه ریموش خودش، قول به یا آبی چشم پسر همون هم بندم پشت که. شدم بلند

 .مياد کامالً بهش اسمه، ریموش اگه خدایی

 :گفت همه از ترسریع دوستش همون که اومدیم، بيرون اتاق از باهم

 باالخره؟ بخوریم رو شيرینی! خب-
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 :گفت امير به رو و رفت بهم ایغره چشم ریموش، مامان

 .زوریه شهمه خوبه! درسته هم خيلی ازدواج نای که این نه! بخور رو شيرین تو-

 :زدم لب آروم و راشا سمت برگشتم و شدم حرفش خيالبی چيه؟ من با زن این مشکل

 !«دیوونس پسره این کنم؛ ازدواج خوامنمی من»

 :زد لب بهم رو بود درگير زنش با که درحالی راشا

 .بزن حرف کم !بسه-

 :گفتم و دادم تکون رو سرم گيجی با. زدن زل من به همه دیدم که مبزن حرفی راشا به دوباره خواستممی

 شده؟ چيزی-

 :گفت تيکه با خانم آسمان

 .خلم...عروسِ بدی نظر تو بود قرار-

 دارن؛ مشکل پسر و مادر این علی والی به. عوضییزنيکه نفهميد؛ کسی که طوری گفت آروم رو خلم

 .خورممی قسم

 ...من عمراً_

 :گفتم سریع دوباره افتاد، بابا هم در ایاخم به نگام

 .نکنم ازدواج باهاش من عمراً_

 پاشد هم مامان. گفتن تبریک به کرد شروع هم امير پسره، اون و زدن کل به کرد شروع حرفم با مامان

 اکراه با بود کرده غليظی اخم که خانم آسمان. کرد تعارف همه به و اورد رو شيرینی و آشپزخونه رفت

 .برداشت رو یشيرین

 خدایا. بود لبش روی هم آوری چندش لبخند یه و کردمی نگاه من به فقط خال مثل ریموش این فقط

 !کن خير به رو ما عاقبت خودت

 .اومدم خودم به امير حرف با که زدممی حرف داشتم خودم با

 .کنيم مشخص رو عروسی و عقد مراسم که بهتره حاال دادن؛ رو بله خانم عروس خوشی و خير به! خب-
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 :گفت سوالی حالت با و کرد مانند غنچه رو هاشلب ریموش

 عروسی؟ و عقد-

 .گفت! هيس و برد باال رو چپش سمت لب یگوشه ریموش؛ حرف این با امير

 .بردار من کچل کله سرِ از دست فعال ميگم؛ بهت بعداً خودم خان پویا-

 کچلی؟ گوییمی چرا پس داری؛ مو سرت در که تو-

 :گفت و آورد جلو التماس حالت با رو دستش ميرا

 .ميدم توضيح برات بعدا کن، ول کنم؛می خواهش-

 :گفت رایان دفعه یه که کردممی فکر هاشونصحبت به نفهمی با

 !اومد در آب از وضع خل که هم دامادمون-

 خودش به تهاجمی حالت و کرد اخمی رایان حرف با گرفتمی قيافه داشت موقع اون تا که خانم آسمان

 .گرفت

 .ترهباهوش هم یکی تو از وگرنه گرفته فراموشی من پسر. باش حرفات مواظب! پسر اقا هی-

 .کاریاش کثافت سراغ ميره اومد یادش چيز همه که این از بعد حتماً! فراموشی؟! اوه-

 :گفت مامان که بزنه حرف خواستمی خانم آسمان

 .ورهخمی زنگ داره گوشيت پسرم؛ رایان-

 .رفت اتاق سمت به و کشيد بيرون راشا بغل از رو اشبچه بعد و کرد نگاه مامان به گيج رایان

 .کردمی دک رو رایان دقيقاً داشت مامان کنم؛ گریه یا بخندم بودم مونده یعنی

 :گفت ریموش که کردممی نگاه رایان رفتن به داشتم

 .رویممی نازنين با ما دیگه خب-

 :گفت و داد باال رو ابروهاش حرفاش با بابا

 !داشتين تشریف ایدقيقه چند سالمتی؟ به کجا-

 .ميرویم دیگه ما متشکریم؛ نه-
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 :گفت و خانم آسمان به کرد رو خشم با بابا

 .بشه خونده محرميت یصيغه بينشون فعال و بياد آخوند یه بشينه بگو پسرت به-

 :گفت بود زده زل بابا چشمای تو که حالی در ریموش

 چيه؟ صيغه-

 .شد خونده محرميت هفته یک ریموش و من بين هابحث و اون و این گرفتنِ قيافه و بختی کلی با

 واز اومدم بيرون اتاق از. بودم دل دو و نبود خوب حالم. کردم عوض رو هاملباس و رفتم رفتنشون؛ از بعد

 اب داشت هم مامان و دیدمی تلویزیون داشت و بود نشسته مبل روی دیدم رو بابا که اومدم پایين هاپله

 .کردمی تميز رو خونه عروسش کمک

 .بده شير بچه به خواستمی زنش چون اتاق؛ تو بودن رفته هم زنش و رایان

 :گفت که نشستم بابا کنار

 داری؟ کاری-

 کنيم؟ صحبت ميشه-

 :گفت و کرد خاموش رو تلویزیون

 !بگو! خب؟-

 .رفتن ور به کردم شروع دستام با

 !بابا؟ نکردید عجله یکم-

 چی؟ تو عجله-

 .کردیم صيغه ،نشنيده ندیده هنوز-

 .زدی خودت که بود گندی این-

 ...دیدی رو اون رفتارای هم خودت بابا امّا-

 :گفت تحکم با و کنم تموم رو حرفم نذاشت بابا

 !شهر؟ اون رفتم داداشم کمک با بعد زدم، بهم رو عروسيم مراسم که بودم من پس-
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 :گفت و زد موهام به ایـوسه بـ بابا. نگفتم چيزی و انداختم پایين رو رمس

 خاطر به مياد سرت هربالیی بدون و بخواب برو االن امّا. فهمیمی رو کارهام این دليل بعدًا خودت-

 .نداشتی رو حسام لياقت تو خودته؛ کارهای

 :کردم نگاه بابا ایقهوه چشمای تو و باال اوردم سرم

 ور شغلم گذاشتی نه. نبود مهم برات کدوم هيچ نظر مون؛همه جای به گرفتی تصميم هميشه دتخو تو-

 .رو مآینده شوهر نه کنم انتخاب

 :گرفتم جلوش استپ معنی به رو دستم که بزنه حرفی اومد

 مّاا باشم داشته دوست رو حسام کردم سعی فقط من نبود؛ که بوده من یعهده به حسام انتخاب که نگو-

! ولهقب! باشه...پویا هم وحاال. بدونم هم خوامنمی چی؟ برای چرا، دونمنمی. بود تو انتخاب حسام. نتونستم

 .بکنم رو امزندگی من نذاشتی تو که نره یادت و بگير تصميم تو هم باز

 .کردن گریه به کردم شروع و تخت روی کردم پرت رو خودم و اتاقم توی رفتم و گفتم رو این

 وجودم تو غوغایی چه کم بخشِ همين و رو، بخشيش فقط رو؛ چيز همه نه...امّا بود اومده یادم من آره

 .نباشه این مثل هم خاطراتم بقيه اميدوارم. کرده ایجاد

 :دادم جواب خوابالو صدای با شدم؛ بيدار خواب از موبایلم زنگ باصدای صبح

 !الو-

 !نازنينم سالم-

 .رفت هم تو ميافهق و شد گرد چشمام حرفش؛ این با

 !«نازنينم!...چندش ای»

 سالم_

 خوبی؟_

 .مرسی_

 .هستم ریموش_
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 :گفتم و کشيدم پوفی

 داری؟ کار چی شناختم؛_

 پاشهر؟...بود؟ چه اه...پاس...پ برویم باهم امآمده_

 :گفتم حرفش از تعجب با

 !پاساژ؟_

 !پاساژ همان! آری_

 .نميام هم قاف یقله تا تو با من_

 چرا؟_

 .رفتن راه اتاق تو کردم شروع بود دستم تلفن که طورهمون ایستادم و شدم بلند تخت ویر از

 مياد؟ بدم ازت من فهمینمی چرا_

 آیی؟نمی یعنی_

 :گفتم و کشيدم ایخفه جيغ خوردی اعصاب با

 !نه نه، نه،_

 رو دستم کالفه .آمد فرود پتوها روی که تخت رو کردم پرت رو گوشی عصبانيّت با و کردم قطع رو تلفن

 نميشه؛ باورم رو دیروز اتفاقای هم هنوز من. نميشه باورم. دادم تکون رو هاناو و بردم فرو موهام تو

 افتاد؟ اتفاقی همچين دیروز چطور

 .اوردم بيرون موهام از رو دستم و برداشتم موهام کشيدن از دست در صدای با

 بله؟_

 تو؟ بيام_

 دندی با بابا. کردم باز درو و چرخوندم رو کليد. رفتم در سمت به و ردمک غرولندی بابا صدای شنيدن با

 :گفت و کرد ایخنده مقيافه

 .خرید برید هم با دنبالت، اومده پویا_
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 !من خدای اوه

 .کنيد درک کنممی خواهش بابا. نمياد خوشم پسره این از من...من. برم خوامنمی من! اه_

 .کنی عادت بهش االن همين از کن سعی پس کنی؛می ازدواج اون با تو نخوای بخوایی_

 .کوبيدم زمين روی رو پام حرص، با

 .بيا شو حاضر_

 .زدممی غر خودم با هی کردممی عوض رو هاملباس که طورهمين. پایين رفت و گفت رو این

 نگز بعد بود خونه دم شده فالن یپسره. بود نشسته مبل روی پویا پایين؛ رفتم و شدم حاضر باالخره

 .اومد سمتم خوشحالی با و شد بلند جاش از دیدنم با. بيرون بریم خواستمی من از و بود زده

 !سالم-

 .کردم سالم بهش سر با

 !بریم؟_

 .نخوردم صبحونه هنوز من_

 :گفت و زد مگرفته قيافه به لبخندی

 .خوابيدیمی ظهر تا هم هازمان آن_

 من رفتاری و اخالقی خصوصيات اوقات بعضی که این واقعاً. شدم رد کنارش از و زدم مصنوعی لبخند یه

 خدافظی بابا و مامان با خوردن بعد خوردم؛ رو صبحونه و ميز سر نشستم. ميشه خورد اعصابم ميگه رو

 .بيرون زدم خونه از و کردم

 .سمتمون اومد دیدنمون با بود، وایساده منتظر ماشين کنار ریموش دوست امير؛

 !منتظرتونم؟ کی از دونيدمی ها؟شما کجایيد_

 :گفت و من سمت برگشت

 خوبيد؟! خانم سالم_

 .مرسی! سالم_
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 :گفتم و ریموش سمت برگشتم

 ميای؟ لحظه یه_

 ورتر اون یکم کشوندمش و گرفتم رو آستينش

 !آمده؟ پيش مشکلی_

 :گفتم و کردم نگاه امير به دیگه بار یه شده جمع قيافه با

 بياد؟ نيست قرار که پسر اون_

 :گفت و شد خيره صورتم به بعد و کرد نگاه امير به هم اون

 .کند کمک ما به تا آیدمی او .ندارم آشنایی چندان شما رسوم و اداب با من بخواهی را راستش_

 .بره بگو بهش. بياد اون نيست نيازی! دیگه هستم من خب هوف_

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .گویيممی او به! باشد_

 زانو، سر تا مشکی پالتو مشکی، موهای شدم؛ خيره بهش پشت از طور همين. رفت امير سمت هب بعد

 عزا؟ بره خوادمی مگه. مشکی هایپوتين و شلوار

 !گفت؟ بهم دیشب که اسمی اون یا پویا بگم بهش دونمنمی. کردم پيدا درگيری خود واقعاً

 .من سمت اومد و داد باال رو ابروهاش هم اون که گفت چيزی یه امير به

 !هاميمونه ساله دو بچه مثل برید؟این دیگه هم با ندارید مشکلی که مطمئنيد داداش؛ زن_

 :وگفتم انداختم مشونه روی و شالم پایين

 .نيست مشکلی! نه_

 .سمتم گرفت رو ماشين سویچ و گفت هومی

 .برید این با ماشين، سویچ این بياید خب؛_

 .ميریم خصیش ماشين با نيست نيازی! ها_

 .دیگه تریدراحت برید پویا ماشين با خب نميشه؛ که طور این_
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 :وگفتم ترکردم زبونم با رو لبم

 .مونهنمی حرفی دیگه که بلده پویا اگه ولی کنم رانندگی نيستم بلد من راستش_

 رد کردمی سعی زمين روی کفشاش با و کشيدمی زمين روی رو پاهاش داشت که کرد پویا به نگاه یه امير

 :گفت و انداخت کنه درست

 .کشه پيش که رانندگی داره؛ نگه رو خودش بتونه عمراً که اون_

 .دیگه ميریم هم با پویا و من پس...آم_

 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش امير زدم رو حرف این که این از بعد

 .ميشه سختتون یاپو وضع این با اخه گم،می خودتون واسه دونيد؛می صالح خودتون طور هر_

 .نيست مشکلی امّا نگرانيتون از مرسی_

 .ميشم مرخص من اجازتون با پس! باشه_

 !سالمت به_

 چيزی اب امّا پویا سمت برگشتم و زدم نيشخندی رسيد ذهنم به که شومی فکر با رفت امير که این از بعد

 .کشيدم ایخفيه جيغ دیدم که

 .رفته ها کجا نيست معلوم ه،دار ميکروب تا صد کثيفه، بهش؛ نزن دست_

 :گفت و زد حرفم به لبخندی

 .ستزیبایی حيوان_

 :گفتم و کردم غرولندی

 قدر این خيابونيه؛ حيوون اون. نميزنه دست که رو بينهمی که چيزی هر آدم. زیباست که زیباست_

 .بگير رو اهليش برو خب داری، دوست

 .شومنمی متوّجه_

 دمق چند. کشيد پنجول و کرد غرشی دیدنم با ماليد؛می دستش به رو خودش که ایگربه سمتش، رفتم

 .عقب رفتم
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 .بره کنه ردش رو این! چخه هی_

 :گفت و کرد حرکاتم از ایخنده

 .است بامزه واقعاً او ولی_

 .بریم دیگه هم با بذار! بره بفرست رو این خدا رو تو_

 چرا؟ امّا_

 .بره بفرستش دارم بهش بدی احساس گربهه؛ این جوریه یه بابا_

 وبارهد و گفتم اَی که بگيره رو دستم خواست سمتم؛ اومد خودش. رفت فرستاد رو گربه و زد لبخندی پویا

 .عقب رفتم

 .کثيفه دستت! نزنيا دست من به_

 :گفت و هم تو کشيد رو اخماش حرفم با

 !چه؟ یعنی کثيف_

 .مميگ بهت من بعد بشوریم رو دستات بریم بيا اوّل که یعنی_

 بهش و داخل رفتيم باشم، نداشته باهاش برخوردی کردممی سعی که طور همون دورادور فاصله همون با

 .بشوره رو دستاش کردم کمک

 .کثيف کوچولوی گربه اون خاطر به آشغال سطل بندازم باید رو صابون

 هی من وایسا. افتادم زیچي یه یاد من که اومدیممی بيرون کوچه از داشتيم و بيرون اومدیم خونه از دوباره

 !بودم کشيده اینقشه

 خواستممی غلطی چه من! لعنتی. چرخوندم ور اون و ور این رو سرم و گذاشتم پهلوهام روی رو دستام

 !بيار یادت! بيار یادت! بکنم؟

 اب. کنهمی نگاه من به و وایساده جوری همين دیدم که چرخوندم پویا سمت به و اوردم باال رو سرم! آهان

 .گرفتم رو دستاش خيالبی و رفتم سمتش بلندی هایقدم
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 که کردمی نگاه چيز همه به جوری. کردمی نگاه چيز همه به جغد عين هم این ها،اتوبوس سمت بردمش و

 :دز جيغ دختر یه یهو که بزنم حرفی یه اومدم تا کنه؛می ثبت ذهنش تو رو جزئيات ریزِ به ریز داره انگار

 !قشنگه خيلی فيلماتون. عاشقتونم من! همونيد؟ واقعاً شما! پویا آقا وای_

 نبود یادم اصالً! لعنتی. گرفتن رو دورش و پویا سمت اومد سریع بود اطراف و دور این هرکی حرفش با

 جا اون که خانمی یشونه به. خورد بهم منقشه کل داشت؛ ترمعمولی شغل یه شدمی چی. بازیگره

 :زدم بود ایستاده

 !خانم شيدببخ_

 :باال بردم رو صدام ذره یه نداد، محل دیدم

 !خواممی عذر خانم؟_

 !آدمم منم خدا به! هيچ به هيچ

 !خانم؟! اهه د-

 :گفت و برگشت خانمه دفعه یه

 !دیدمش زودتر من دیدیش تو اگه! دیگه ور اون گمشو برو د_

 بگيره؟ اجازه باید هم شوهرش کنار بودن واسه آدم! اِ. بود پررو قدرچه شد؛ گرد چشمام زنه حرف با

 ازش اصالً من! نه! چی؟ یعنی. شد خرد اعصابم حرفم با. زدم قات حتماً! شوهرم؟ گفتم من!شد؟ چی وایسا

 :زدم داد همه؛ به توجهبی هافکر این با. همينه آره. نمياد خوشم

 !یبيار زبون به رو اسمم نداری حق دیگه نيای بریم؛ ميای االن همين! پویا_

 چينهم چرا! کردم غلط بابا باشه. سمتم برگشتن بودن شده جمع پویا دور که کسایی یهمه حرفم این با

 ودشخ همچين زدم؛ لبخند فقط امّا بگيره مخنده بود نزدیک که دوختم پویا به رو نگاهم! کنيد؟می نگاه

 خوادمی که افتهمی هازن این یاد آدم که بود گرفته سرش طرف دو رو دستاش و بود کرده جمع رو

 ! بشه درازی دست بهشون
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 یکم روم نگاه همه این با کردم سعی کنه؛می نگاه من به داره هم اون دیدم و کردم بهش دیگه نگاه یه

 :گفتم پویا به رو حرص با! جهنم به. کنم تمرکز

 !نميای؟_

 .نميده نشون العملی عکس دیدم

 .رفتم من پس باشه_

. یاسپو دیدم برگشتم روگرفته؛ بازوم یکی دیدم دفعه یه که رفتن راه غيض اب کردم شروع و برگشتم

 .پایين بود انداخته مظلوم رو سرش! آخی

 برویم؟ دیگری جای از شودمی_

 :گفتم مجبوری و کردم نگاه شقيافه به

 داری؟ اميررو یشماره_

 !شماره؟_

 داری؟ گوشی اصال تو ببينم! آره_

 :گفت شده گرد چشمای با

 !چيست؟ دیگر وشیگ_

 .بدم توضيح ندارم حوصله خيالبی_

*** 

 :تمگف بهش بشيم داخل که این از قبل جا اون بردم و گرفتم رو دستش فروشی گردنشال کاله، دیدن با

 باشه؟. نيار باال پایين، بنداز رو سرت ببين_

 !باشد_

 رو بود بهتر که مُدل یه کردم نگاه مُدالش به و گرفتم فروشنده از رو هاگردانشال و کاله داخل؛ رفتيم

 این پيچيدم؛ دماغش دور رو گردنشال و گذاشتم سرش روی رو کالهش و رفتم پویا سمت. برداشتم

 :گفت بود گردنشال زیر دهنش که طور همون. بود معلوم چشماش فقط شد بهتر جوری
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 !کنم؟ صحبت چگونه من_

 .کنیمی صحبت که طوری همين_

 :گفت تخسی لحن با

 .خواهمشنمی دهد؛می آزار مرا امّا_

 نه؟! هوم باشی؛ داشته دوست فکرنکنم سرت؛ ریزنمی مردم دوباره بيرون بری! دیگه نشو لوس_

 :گفت و کرد پایين باال رو سرشو تخسی با دوباره

 .ندارم دوست_

 .کردم دراز سمتش رو دستم و گفتم ایخوبه

 .کنم حساب من بده پولشو خب_

 :گفت و کرد نگاه دستم به

 !پولش؟_

 .دیگه رو پولش! آره_

 !چيست؟ پول امّا_

 :بهش زدم زل داغون قيافه با

 حساب تو گفتم نياوردم؛ پول تو خاطر به من بگيرم؟ رو این جوریچه االن من پس! تروخدا نکن شوخی_

 .کنی می

 .ندارم پول من امّا_

 :گفتم و کشيدم آرومی جيغ توّجه،بی

 !هستی؟ یشوهر جورچه تو آخه_

 !تو شوهر_

 .نباشی قمری سال صد خواممی_

 .شد پوشونده کامالً صورتش و اومد چشماش رو که کشيدم ترپایين حرص از بود، سرش رو که کالهی
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 :گفت و ترپایين اورد دهنش از رو شالگردن بزنه دست کالهش به که این بدون که برم اومدم

 .کن استفاده ازش بخری چيزی ستیخوا گفت؛ و داد ما به چيزی یه امير امّا_

 :گفتم و زدم کنار چشماش از رو کاله خوشحالی با

 !چی؟_

 :گرفتم دستش از رو کارت زده ذوق دیدنش با دراورد؛ بانک عابر کارت و جيبش تو کرد رو دست

 !دادیمی اوّل از رو این خب_

 !پوله؟ این...امّا_

 :گفت دوباره که گفتم نچی

 !چيه؟ پول پس_

 دونی؟می رو رمزش. گممی بهت بعداً_

 رمزش؟_

 !آره_

 چهار؟ سه دو یک! نه یا شش؟ دوسه یک گفت؛ ما به رو چيزهایی امير_

 رمز دیگه بار یه اگه خدایی. بخرم رو کاله تونستم گفتم فروشنده به رو کارت رمز بار سه که این از بعد

 .بانک رفتيممی باید دیگه گفتممی رو کارت

 و بود باسل منبع شاید دیگه جاهای درسته. بگيریم لباس تا رفتيم، ميرداماد سمت به و گرفتم تاکسی یه

 .تربودنقشنگ خيلی شلواراش کت و شمردونه هایلباس ميرداماد خب، امّا خوب؛ هم خيلی

 اب پویا شدیم، پياده ماشين از که موقعی. نبود ضایع پویا تيپ این زیادی و بود زمستون شکر رو خدا

 :گفت و اورد گوشم سمت رو سرش. کردمی نگاه اطراف به گنگی

 !پاساژه؟ جا این_

 !بيا دنبالم. نيست پاساژ جا این! نه_
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 خودم؛ خریدهای از بعد. کردممی نگاه رو اطراف هایلباس من. افتادیم راه دیگه باهم و گرفتم رو دستش

 هایشلوار کت این از بود شده مد که هاییشلوار کت امسال بدبختانه. ریموش هایخرید به رسيد نوبت

 .کنم انتخاب شواسه رو دارم دوست که چيزی و بشم مد خيالبی کردم سعی پس بود، ریز چارخونه

 گرفته مخنده خدایی. ریموش دست دادمش بياره؛ جليقه با ایسورمه شلوار کت خواستم فروشنده از

 تبدیل کم کم داشت وضع این با کنم فکر که اون ماگر از پختممی داشتم مغازه داخل اومدم که من بود،

 .شدمی سوخاری مرغ به

 !بپوشش برو_

 :اومد ریموش صدای دقيقه چند از بعد کردم نگاه رو هاکراوات رفتم و گفتم رو این

 !نيست؟ هاچوپان لباس این...امّا_

 طور همين! سرم به خاک! نيست؟ تنش لباسی هيچ چرا این شد، گرد چشمام خوردم؛ بهش که برگشتم

 :گفت ریموش که بودم مونده زده بهت

 !هی_

 !هان؟_

 .هنذاشت آبرو مواسه لعنتی. پرو اتاق تو بردمش زور به و گرفتمش وایساده؛ جوریچه افتاد یادم دفعه یه

 .وایسا جا همين_

 آخه ره،دا هم حق کرد؛می نگاهم داشت تعجب با که کردم خواهی معذرت فروشنده از و بيرون اومدم

 برای شوهراشون با مغازه تو که زن تا چند نگاه حتّی! چرخه؟می مغازه وسط لباس بدون شعوریبی کدوم

 در به رو سرم و زدم شونهمه به ایزده خجالت و مسخره لبخند. کردممی حس روم رو بودن اومده خرید

 .نبينم رو چيزی تا چسبوندم پرو اتاق

 .زدم پرو اتاق در به! بيرون؟ نمياد چرا. نشد هيچی دیدم وایسادم دقيقه چند

 .کن باز درو! نشد؟ تموم! هی_



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر nazaninabbasi  |( خدایان عروس)عاشقی زمان در سفر رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 307 

 تا بود باز کامل که رو در سریع. طوریه همون هنوز پویا دیدم، که کردم بازش ضرب یه شد باز که در

 .کردم باز نيمش

 !نپوشيدی؟ تو لباس چرا! هی_

 .وایسيم جا این گفتی تو_

 !کنی؟ گوش دبای تو ميزنم؛ زیادی حرف من _

 !آری_

 .بپوش بردار رو هالباس! کن گوش حرف چه_

 اسهو این گفته احمقی کدوم. ببينم تنش تو تا بپوشه روش رو جليقه کردم راضيش بدبختی کلی با

 !بدترکيب یسليقه بی! هاس؟ چوپون

 چی هيچ آقا که نه. بخوریم چيزی تا رفتيم رستوران سمت به خریدیم؛ رو نياز مورد وسایل که این از بعد

 .دادم رو کوبيده پرس دو سفارش کردم؛ انتخاب شواسه من شناسه،نمی رو

 شستمن روبروش نشستم؛ و رفتيم ميز سمت به و گرفتم رو دستش کرد،می نگاه اطرافش به گنگی با پویا

 :گفت کردمی نگاه وی تی به که طور همون هم اون بيارن رو غذا که بودم منتظر و

 است؟ کسی چه او_

 .رافاط به چرخوندم رو نگاهم و کشيدم پوفی دیدنش با ميگه؛ رو کی ببينم تا وی تی سمت دادم رو نگام

 !آمریکاس جمهوری ریيس_

 :گفت کالمش توی تعجب با

 چه؟ یعنی جمهور ریيس_

 :گفتم و دادم تابی حرفش با رو چشمام

 شناسی؟می رو شاه ببينم_

 .هستيم پادشاه نيز خود، ما آری؛_

 .موقته پادشاه بگير، هم این_
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 .است زن یک او امّا_

 !چيه؟ مشکلش! باشه خب_

 :گفت بود کرده جمع رو چشماش که حالی در حرفم از گيج

 چه؟ یعنی موقت...امّا _

 :گفتم و کردم هومی

 جمهور ریيس تونهمی مردم رأی با هم اون سال چهار فقط جمهوره؛ ریيس زمانی، مدت یه طی یعنی_

 .بشه

 :گفت و گرفت دهنش جلوی شگفتی با رو دستش

 !کنند؟می بيرون جایگاهش از را او سپس و کنندمی انتخابش خودشان مردم یعنی_

 :گفتم و شالم داخل دادم رو موهام

 هر ن؛دار جمهور ریيس کشورها یهمه! چه من به هم نگرفتی! گرفتی گرفتی، ميدم؛ توضيح بار یه! ببين_

 سال هشت بعد امّا ميشن انتخاب هم چهارساله یدوره دو البّته ميشن، وضع جمهورها ریيس سال چهار

 نتأمي و نظارت شوظيفه ميشه جمهور ریس یکی وقتی. کنند شرکت ریاست یدوره تو تونننمی دیگه

 ردف که این البّته نيست؛ چيزا این و رنگ نژاد بين فرقی جمهوری ریاست توی. ميشه کشورش مردم رفاه

 از یکی دیدی که رو زن اون و داریم قدرتمند کشور تا شيش ما. باشه کشور همون مال باید منتخب

 کس بعدش و بود جمهور ریيس پوست سياه یه قبل سال نه هشت، حدود. هاسکشور این جمهور ریيس

 جا اون و اورد رای هم رو جمهوری ریاست دوم یدوره مردم، درصد نود نارضایتی وجود با اومد؛ ایدیگه

 دوره همون تو کردن؛ انتخاب رو فرد اون خودشون و الکيه جمهور رئيس کردن، پيدا اعتقاد مردم که ودب

 .شد انتخاب زن این اون از بعد امّا اعلم و اهلل رو شده ترور یا مرده طبيعی یا حاال شد؛ فوت اون دوم

 .بچينه ميز روی رو غذا گارسون تا برداشتم صحبت از دست غذا اوردن با

 .بخور رو غذات نيست؛ مهم چندان هابحث این خيالبی_
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 کجا از گيدمی حاال خوردن؛ غذا کرد شروع بود، درگير ازحرفام شدّت به ذهنش که درحالی ریموش

 .بود ضایعش اخمای خاطر به اون خب! درگيره؟ فهميدی

 صحبت هالباس مورددر و رفتممی راه ریموش با داشتم. بيرون اومدیم و کردیم حساب و خوردیم رو غذا

 .گرفت رو من پویا و چرخيدم پشت به چپ سمت از که زد تنه بهم یکی دفعه یه که کردممی

 !کجاس؟ حواستون! آقا هی_

 :گفت و کرد خم رو سرش مرد

 .خانم خواممی معذرت من_

 من دیدن با هم پسره! ندیدم؟ جایی رو اون من آشناست خيلی شقيافه این کردم، نگاه طرف صورت به

 :گفت و شد باز اخماش

 .ندیدمتون وقته خيلی دیدار؛ مشتاق! شمایيد؟ خانم نازنين...اِ_

 :گفتم حرفش از تعجب با

 !شناسم؟می رو شما من ببخشيد_

 :گفت و زد حرفم به ليخندی

 گذرهمی سالی هفت شيش یه دیدارمون آخرین از ميدم هم حق البّته...نيوردین؟ خاطر به! دیگه آرشم_

 .نميشد حذف من ذهن از اصالً که بود زیبا هاتونصحبت و چهره قدر این امّا

 :گفتم و زدم حرفش از ایزده شرم و زوری لبخند

 .نميارم خاطر به هم باز من امّا!...بله_

 :گفت و جيبش تو کرد رو دستش و داد تکون و سرش

 چی همه بيارید خاطر به زودتر ههرچ اميدوارم دادید دست از رو تونحافظه که بودم شنيده خانواده از_

 .رو

 :گفتم و زدم وری یه لبخند

 !متشکرم_
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 :گفت و کرد پویا به نگاهی یه آرش

 کنيد؟نمی معرفی_

 .هستن نامزدم پویا! بله_

 :گفت و جلو برد رو دستش آرش

 .خوشوقتم_

 هم االح بود شده پوشيده گردنشال با که رو صورتش کرد؛ نگاه من به بعد و کرد دستاش به نگاه یه پویا

 چرا این. کردم نگاه بهش حرکتش از متعجب. پوشوند رو صورتش کل و چشماش روی کشيد رو کاله

 !کرد؟ همچين

 :گفتم و آرش سمت برگشتم خجالت با

 .نداره اطرافيانش با ارتباط به عالقه چندان اون پویا، رفتار از خواممی عذر_

 .کشيد پس رو دستش و گفت هومی

 .کنم کمکتون بتونم ميشم حال خوش دارم؛ فروشی ساعت یه پاساژ این تو من لحا هر به_

 .شيممی مزاحم! ممنون_

 !حرفيه؟ چه این! مزاحم؟_

 :گفت رفتمی عقب عقب داشت که درحالی زدم لبخندی مهربونی با

 !خوشبخت زوج بينمتونمی بعداً برم، باید من کنم؛می خواهی عذر_

 .برسيد کارتون به کنممی خواهش_

 :گفت که دادم باالتر چشماش از رو کاله و روگرفتم پویا دست هم من و رفت آرش

 چيست؟ ساعت_

 :گفتم و مغازه دم بردمش و گرفتم رو ریموش دست بود، اطراف اون فروشی ساعت یمغازه یه

 .ساعتن هااین بينی؟می_

 .دارم هااین از یکی من! اِ_
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 :گفت و ددراور جيبش از قدیمی مچی ساعت یه

 .گویيممی را این_

 مهه یهو که شد چی نفهميدم کشيدم؛ اششيشه رویی انگشتم با بار چند و گرفتم دستش از رو ساعت

 .کشيد سوت گوشم و شد تاریک جا

*** 

 ریموش

 و شد غيب نازنين دفعه؛ یک امّا! است کرده متعجب حد این تا رو نازنين که بود چه ساعت آن نفهميدیم

 .نبود نيز ساعت از اثری حتی دیگر

*** 

 نازنين

 زمين روی از و برداشتم رو ساعتم و کيف. دیدم قدیمی یکوچه توی رو خودم کردم باز که رو چشمام

 قدمی چند خوردممی تلوتلو که درحالی و گذاشتم سرم روی رو دستم. کردمی درد واقعاً سرم. شدم بلند

 .زدن فریاد نفر چند آن هی که شدم شلوغ خيابون یه وارد رفتم؛ جلوتر

 !ملکه_

 !است ملکه او_

 !است؟ ممکن چگونه این_

 !است زنده او_

 !شکر را《خدا》پنير_

 خواستممی کردم؛می نگاهشون مبهوت و مات. اومدن سمتم به دادن می نشونم انگشت با که درحالی و

 و کردند خم زمين روی رو ونپاهاش از یکی بهم رسيدن تا بودن شده قفل پام و دست انگار امّا کنم فرار

 شونسينه یقفسه به رو شونشده مشت راست دست و دادن قرار پشتشون هم رو دیگشون پای

 .برم قصر به که خواستن ازم کوبيدن؛
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 شاید! رفتم؟ باهاشون چرا دونمنمی. سربازها هاشون،لباس ،مردم خيابون، کوچه، بودم؛ شده گيج پاک

 .قراره چه از قضيه بفهمم خواستممی

 و دکرمی نگام تعجب با شدمی رد کنارم از هرکی. کردن بزرگ تاالر وارد رو من احترام با و رسيدم قصر به

 ازم بودن در دم که خدمتکارهایی. رسيدیم در یه به که کردممی نگاه تعجب با دادمی احترام ادای بعد

 که کردممی نگاه اطراف به مبهوت و مات. بستن سرم پشت رو در شدم که وارد تو، برم که خواستن

 :گفتم و دادم قورت سختی به رو دهنم آب. بود ایستاده من به پشت که شدم، خانم یه متوّجه

 !سالم_

 :گفت و زد سالمم جواب در نيشخندی. ببينم رو شقيافه تونستم تازه برگشتم؛ سمتم به

 !ببينيد را ما زیبای و جوان ملکه! به به_

 :گفتم حرفش از تعجب با

 !ملکه؟_

 .هستی هازمان آن مانند هم هنوز سال هفت گذشت با! ملکه آری_

 :گفت و شد عوض صورتش حالت یهو

 !کشی؟نمی خجالت برگشتی سال هفت از بعد که این از_

 :گفتم و دادم تکون رو سرم حرفش از گيج

 .نميشم حرفتون متوّجه_

 .گذاشت نخواهد زنده را تو هرگز شود رو روبه تو با پسرم اگر مطمئنم! بشوی هم نباید_

 !پسرتون؟_

 .داشت نخواهی و نداری و نداشتی را لياقتش هرچند تو؛ همسر البتّه و ریموش، پسرم آری_

 :گفتم و دادم تابی رو چشمام

 .گرفتين اشتباه دیگه یکی با رو من و شده اشتباه کنممی فکر_

 .شد داغ صورتم و کشيد سوت گوشم که وریط گوشم؛ تو زد محکم و اومد سمتم به عصبانيّت با
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 کنممی کمکت من است؛ قبول! باشد! دانی؟نمی را چيزی هيچ که کنیمی ادعا و آمدی سال هفت از بعد_

 .آوری یاد به را چيز همه که

 .زد داد بعد

 !نگهبان_

 :گفت عصبانيه خانم اون و اتاق تو اومد سرباز یه

 !بخوان جا این به را ریموش_

 :گفت و کرد تعظيمی سربازه

 .نيستند دانيدمی خودتان که را پادشاه سروم؛ امّا_

 :گفت و داد تکون رو سرش حرف این با زنه

 .برو بيرون است؛ خوب_

 نهمو! اسم اون امّا! ریموش؟ گفت اون! ببينم وایسا. نشست صندلی روی و داد تکونی رو لباسش غرور با

 !داره؟ امکان چطور این! بودن؟ راست رفاشح واقعاً امّا؛! گفتمی پویا که اسميه

 دیوونه مشت یه گير شهمه چرا من! خدایا! ستدیوانه و خل زنه خندیدن؛ به کرد شروع دفعه یه زنه

 شندهخ دید؛ که رو امخيره نگاه. ميشه شتمومخنده کی ببينم تا کردم نگاهش سفيه اندر عاقل! افتم؟می

 :گفت و کرد تموم باالخره رو

 .سازدمی ترنزدیک مرگ به را تو لحظه به لحظه تو گستاخی که نفهميدی گاه هيچ! گستاخی هم وزهن_

  گفتم و بردم گردنم سمت دستم

 !خانوم گيدمی چی شما فهممنمی اصالً من_

 و کند طرفداری تو از که هست سارگنی نه جا این هستی؛ احمق یک تو امّا دهی، فریب را ما خواهیمی_

 .کند دفاع تو از که ریموشی نه

 .شد جمع هاشحرف از صورتم

 !ببخشيد؟_



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر nazaninabbasi  |( خدایان عروس)عاشقی زمان در سفر رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 314 

 :گفت غيض با و شد بلند جاش از حرفم به توّجهبی

 جدا گردنت از را سرت که دهممی دستور. منم کس باالترین. کشورم این ملکه! من منم؛ فقط جا این_

 .کنند

 شيشه به صورتم که پنجره سمت داد مهُل کشيدم؛ درد سر از جيغی. کشيد رو موهام و جلو اومد دفعه یه

. کشيدم جيغ بلند رومروبه یصحنه دیدن با کردم که بازشون بستم، رو چشمام درد از ایلحظه. خورد

 .گرفتم دهنم جلوی رو دستم

 یه و بچه دختر دوتا و زن یه سر هم چوب باالی و بودن وصل زمين توی که بود چوب تا چند! خدا وای

 رحم هم نوزاد به حتّی! خدایا. بودن شده داده تکيه چوب به سرشون از جدا هم بدنشون بود؛ نوزاد

 .بدترن هم یزید از حتی هااین! نکردن؟

 .خنده زیر زد قيافم دیدن با که برگشتم سمتش به بهت با کرد، ول رو موهام زنه

 و هرروز. دارم دوست خيلی را صحنه این که من! نه؟ است جالب! ای؟کرده تعجب چرا است؟ شده چه_

 را هاآن نکند است شده چه. روممی بستر به آرامش با و کنممی نگاه هاآن به خواب از قبل و شب هر

 ای؟نشناخته

 :غرید عصبانيت با زن. کشيدم جيغ که پنجره به چسبوند دوباره و گردنم پشت گذاشت رو دستش

! بينی؟می...بچه دختر دو آن و بود سارگن وّلا همسر زن آن...آن کنم معرفی تو به را هاآن خودم بگذار_

 آن خون از دو آن هم باز امّا هستند؛ جذاب و زیبا هم هنوز پوسيدشان هایصورت روز، همه آن گذشت با

 .متنفریم او از ما و هستند زن

 :گفت دوباره و زد ایقهقهه

 .دادمی رس گریه گونه چه زدندمی را مادرش گردن که هنگامی دانینمی نوزاد آن_

 .زدمی حرف تيکه تيکه خندیدنش خاطر به خندیدن، به کرد شروع دوباره

 سمت به را دهانش....بردیمی صورتش هایکناره به را دستت که موقعی....که...بود...اشگرسنه...قدر این_

 .بردمی آن
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 و زدمی دو دو چشمام. دبو دیوانه واقعاً زن این. بود مشخص کامالً صورتم روی از این و بودم کرده وحشت

 .کشيدم بلندی جيغ که کوبوند شيشه به رو سرم آن یه. باشم داشته تمرکز تونستمنمی

 باید پيش سال هفت تو تو، مثل درست. نمرد امّا مرد،می روز دو این در باید تو؛ از بدتر هم او امّا_

 چنين به دست ریموش فراغ از که امداده نشان جوری را تو مرگ خودم زدم، آتش را تو خودم. مردیمی

 .زدی کاری

 باید!...مردیمی باید شدمی تکرار گوشم تو کلمه یک فقط. شدمنمی متوّجه رو حرفاش از کدوم هيچ

 !مردیمی

 و. شدمی پایين و باال جوری چه که دیدممی رو هاشلب حرکت فقط فهميدم،نمی رو حرفاش از چيز هيچ

 سعی بچه یه اسم شنيدن با. مگس وز وز مثل بود، نامعلوم و گنگ داشص بود؛ لبش روی که پوزخندی

 .دارم نگه رو خودم کردم

 را هاآن خواستممی اوّل هستند؟ تو مانند هم کودکانت دانیمی. ایایستاده ما رویروبه تو اکنون امّا_

 امّا است کودک که است درست کرد؛ فرار احمقت پسرک آن. دارند سودی من برای دیدم بعد امّا بکشم

 امّا. ندیدم او چون هم را کودکی امهکرد سپری که عمری سال بيست و صد طول در بود، باهوش زیادی

 !...دخترکت

 .خندیدن به کردن شروع

 او االن شاید بگویم؛ برایت خودم بگذار! هوم؟ کجاست؟ او االن دانیمی! جالبی اسم چه که وای!...نفس_

 در االن او شاید! نه هم شاید و باشد دادن جان حال در خار هایبوته در هم ایدش یا و باشد مرگ درحال

 !کودکت چاره بی! هوم باشد همسرش با ـاشــقه معـ درحال سن این

 :گفتم حرفش از زده وحشت

 !ميگی؟ چرت چرا_

 :گفت و زد بشکن یه یهو سوالم به توّجه بدون



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر nazaninabbasi  |( خدایان عروس)عاشقی زمان در سفر رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 316 

 کاری مدّت این تمام در من پس نيست؛ که هم یموشر. بميری تا مانیمی چال سياه در قدر آن تو_

 .شوی ترنزدیک مرگت زمان به تو که کنممی

 افتادم، زمين روی. رفت چوبيش صندلی سمت به و کرد ول رو گردنم. ميومد خون صورتم هایکناره از

 این شنيدن با که دردی جز کردنمی القا من به رو حسی هيچ بود روون صورتم از که خونی بود؛ بد حالم

 !هام بچه...کردممی حس مسينه تو هاشحرف

 .کشوندم صورتش سمت به رو نگاهم دادش صدای با

 .ببر چال سياه به رو این و بيا! نگهبان هی_

 وحشتناک و تاریک راهروی یه چال سياه تا. بردن خودشون با زور به رو من و اتاق تو اومدن نگهبان تا دو

 اون گریه، زیر زدم و گذاشتم زانوهام روی رو سرم. بستن رو در و انداختن هاقاتا از یکی تو رو من. بود

 .برد خوابم که کردم گریه قدر

 قعر خيس صورتم و بود کرده یخ بدنم. پریدم جام از وحشتناک خواب یه با امّا خوابيدم قدر چه نفهميدم

 :کردم تکرار خودم با آروم لرزید؛می بدنم و کشيدمی سوت گوشام بود شده

 !«اومد یادم چيز همه!...ریموش!...اونتاشم!...نفسم!... اومده یادم رو چی همه!...اومد یادم»

 ازدواجم، ریموش، با دیدارم اوّلين جا، این به اومدن شدن؛می رد چشمام جلوی از باد مثل اتفاقات تمام

 .شد یکی باهاش سرنوشتم که دختری اون سوزی، آتيش دختر، اون هام،بچه

 و؛ر هامبچه و همسرم رو، زندگيم و دختر اون انتقام بگيرم، انتقام باید من! مرد سوزی آتيش تو دختر ونا

 عقب نکنم جمع هم کنار رو مخانواده دوباره تا نيستم، کن ول نکشم رو بدبختی این تمام عامل تا من

 و نياوردم خاطر به رو مهمی چيز کنممی احساس نيست؛ درست وسط این چيزی یه ولی کشم؛نمی

 !چيه؟ اون دونمنمی

 باز رو چشمام وقتی کردم؛ لمس رو اششيشه روی و بستم رو چشمام و آوردم در جيبم از رو ساعت

 هی من. کردم بغلش عاشقانه هامدّت از بعد و کردم نگاه صورتش به. بودم خوابيده ریموش بغل تو کردم

 .ضعيفم مردم درمقابل هم باز باشم داشته انتقام به تمایل که قدر هرچه! احساساتی زنم؛
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 .چسبوندم گردنش به رو سرم شد کشيده موهام روی که دستی با. کردن گریه به کردم شروع

 !شناختی؟ را ما باالخره پس_

 :گفتم خودش مثل

 !شناختم آری،_

 .زد سرم به ایـوسه بـ و فشرد خودش به رو من بيشتر

 .بودی بيهوش ولی شدی ظاهر اتاق در تو بعد امّا گشتيم؛ گرانن بسيار شدی، ناپدید که آن از بعد_

 که بود شده باعث زمان در سفر این حتماً. نکردم پيدا خون از اثری که بردم سرم سمت به رو دستم

 .کنه پيدا التيام زخمم

 :گفتم و زدم چنگ رو لباسش گریه با

 .مامانت...امبچه. کن کاری یه اونتاش؛...نفس!... ریموش_

 :داد اضطراب به رو جاش آرامشش از پر چشمای حرفم با یموشر

 !اند؟شده چه اونتاش و نفس_

 :بزنم حرف بهتر کردم سعی و کردم تنظيم رو نامرتبم هاینفس

 تو مامانت پيش رفتم من. زدمی هایی حرف یه ستدیوونه مامانت! هامبچه...کن کاری یه خدا رو تو_

 .نکرد رحم هم نوزاد به...اون بود؛ زده رو شسر اون...اونتاش...نفسم...قصر

 .شدم ساکت ریموش داد با که کردممی هم سر جمله و زدممی حرف داشتم ویج و طورگيج هميمن

 است؟ آمده نفس و اونتاش سر بالیی چه! ببينم بزن حرف درست_

 :گفتم حرفش از هق هق با

 !مامانت_

 :گفت داد با

 !چه؟ مادرم_
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 ددا خودش از تبعيت به و ایستادم و شدم بلند تخت روی از و کشيدم بيرون بغلش از رو خودم دادش با

 :زدم

 !مبچه! خدا!...بزنتش گرم زمين به خدا ایشااهلل!...بشه؟ چی خواستیمی چی؟_

 :گفت فریاد با و گرفت محکم رو هامشونه و شد بلند تخت روی از حرفم با ریموش

 .بده جواب درست االن همين_

 امير داد صدای و شد دیوارکوبونده به اتاق در دفعه یه که زدممی داد هم من زد،می داد اون که طور همون

 :اومد

 !اومدید؟ کی شما خانم نازنين! دوتاتون؟ انداختيد راه هوار و داد چرا! خبرتونه؟ چه_

 .یوارکوبوندد به رو من بود اسير دستاش تو هامشونه طورکه همون و نکرد امير حرف به توّجهی ریموش

 بالیی! اند؟کرده شورش دوباره. بخوابانم را شورش توانستم تازه من! است؟ امده سرش بالیی چه مادرم_

 !آوردند؟ مادرم سر

 بود؛ اورده هامبچه سر رو بالیی چنين مادرش اون بود؛ گرفته حرصم کردمی دفاع مادرش از که این از

 نه؟ یا اومده مادرش سر باالیی اای که بود این گفتمی که چيزی تنها ریموش

 :غریدم عصبانيت و حرص با

 !کشته رو همه عوضيت مادر اون_

 گرفت رو دهنش جلوی و انداخت کتفم روی از رو دستش خندیدن؛ به کرد شروع ریموش من حرف با

 :گفت رفتمی عقب عقب که طور همين

 !نی؟کمی مزاح. کشته را همه! مادرمن! کسی چه هم آن!...من؟ مادر_

 :کنم قانعش کردم سعی

 تازه که نوزادی اون حتّی خواهرات، تا دو هایبچه پدرت، اول زن یخانواده. دیدم خودم خدا به ریموش_

 .بود شده جدا بدنشون از سرشون شونهمه داشت؛ خانواده اون به ربطی چه دونمنمی که اومده، دنيا به

 :گفت بهت با رینوش
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 !سوهان؟_

 .دونمنمی_

 .ندارد امکان... مانيشتوسو نوزاد اون! سوهان دارد؟ امکان طور چه این_

 :گفتم انکارش از داد با

 .داره امکانش داره چرا_

 :گفت دوباره لب زیر

 .ندارد امکان_

 :گفت و پرید تامون دو بحث وسط امير

 زنيد؟می داد قدر این چر خبره؟ چه بگه من به یکی! خبرتونه؟ چه_

 :گفتيم و امير متس برگشتيم تایيمون دو

 !شو ساکت_

 :گفتم و ششونه به کوبيدم دستم با و ریموش سمت برگشتم

 دو اون تو داده مهلت بچه اون به گفت خودش. کشته گفت مادرت خود چون چرا؟ دونی می داره، امکان_

 وت نفس گفت خودش. فرارکرده اونتاش گفت عوضيش خود! نمرده امّا بميره تشنگی و گرسنگی از روز

 !فهمی؟می! مرده یه با ـاشــقه معـ حال در سنش این

 :کشيدن جيغ به کردم شروع کردم؛ درک رو اخر جمله این عمق تازه

 که مادرت اون. برگردون بهم رو پسرم و دختر پادشاهی؛ ميشه ادعات که تو بکن، کاری یه! عوضی_

 .اورده هامبچه سر رو بال این کنیمی دفاع ازش شهمه

 :گفت و اتاق تو اومد خانم آسمان که بزنه حرفی واستخمی ریموش

 .نکردم کاری هيچ من خودم جان به! زنيد؟می داد چرا! شده؟ چی_

 !وسط؟ این ميگی چی اَه_

 !کنی؟ رفتار طوری چه ترتبزرگ با نيستی بلد! ندادن؟ یاد ادب تو به دختر، هی_
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 :گفتم ریموش به بلند خانم آسمان حرف به توّجهبی

 .دیگه بکن غلطی هی د_

 ؛کشيدم بلندی جيغ که کرد پرت من سمت به محکم و برداشت ميز روی از رو چيزی یه عصبانی ریموش

 .نشستم زمين روی من و گفت بلندی هين خانم آسمان

 ریموش. شد جدا دیوار از کردمی نگاه رو ما های بحث و بود داده تکيه دیوار به که امير ریموش، حرکت با

 :گفت و زد بلندی داد

 .کندنمی را کاری چنين هرگز من مادر! شو ساکت_

 باهاش که ساعتيه همون اون،...اون...اون گردشد؛ هامچشم که کردم نگاه سرم پشت به ناراحتی و بهت با

 االن من. گرفتم دهنم جلوی رو دستم زده شوک. بود کوبونده دیوار به رو شدممی جاجابه زمان تو

 ! بدم؟ نجات رو هامبچه جون جوریچه...برگردم جوریچه

 خورد،می چشم به هاآن در شده خاک دستانیِ نقوش که، کهن درگورهای و باستانی هایسرزمين در"

 .هستم هاتمدن آفرینندگان زندگی آثار جوی و جست در

 "...بود خواهد من تجربه ها؛آن تجربه و

 لیو دید اولش همسر به نسبت سارگن پادشاه نگاه رد را عشق نازنين چرا بود؟ چه ملکه رفتارهای دليل

 که مأموریتی بين ارتباطی چه است؟ پرده این پشت رازی چه! ندید؟ دیدگانش در عشقی ملکه، به نسبت

 شاهدخت به شبيه را خانم مریم ابتدا آریا چرا داشت؟ پدرش و رایان رفتارهای با بودند رفته حسام و آریا

 داشت؟ ریموش و نازنين ازدواج بر اصرار پادشاه چرا دارد؟ وجود دو آن بين یارتباط چه دید؟ انهروانا

 بالیی چه آمد؟ خواهد نفس و اونتاش سر بالیی چه بود؟ چه نازنين شبانه هایکابوس سوزیِ آتش دليل

 یپرونده یا کرد، سفر گذشته به دوباره و کرد تعمير توانمی را ساعت آیا آمد؟ خواهد خانواده این سر

 شد؟ بسته هميشه برای زمان در سفر

 .باشيد همراه "عاشقی زمان در سفر" رمان دوم جلد در ما با

 . اول جلد پایان
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 نگاه کاربرانجمنnazaninabbasi | عاشقی زمان در سفر دوم جلد(مهر به سر راز)دروغين خدایان رمان

 نلوددا

 http://forum.negahdl.com/threads/236049/ 

 هب توهين قصد که کنممی عرض هم باز کنم؛می تشّکر کردن همراهی رو من االن تا که دوستانی تمامی از

 بيست و صد گفتم که ملکه عمر وردم در همچنين و نداشتم و ندارم رمان توی رو دینی هيچ و کس هيچ

 هم هاییداستان حتی کردندمی عمر بيشتر یا سيصد بر بالغ چيزی مردم قدیم بسيار هایزمان در ساله؛

 .داره وجود باره این در

 .همه از متشکرم هم باز
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 ه کنید :به سایت نگاه دانلود مراجع ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ ان های در حالمعرفی رم

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 
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