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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

   

 ی نیحس یفائزه حاج  |جانم  کر یبر پ یرمان آتش 

 

   

 

 :.|Reihane|.:@رمان:   ناظر

 

 ی : کار گروه راستاریو

 

 

 

 

http://www.romankade.com/
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 ده ی:برگزسطح

 

 

 

 

 

 ♡•هاجان  بخشآرامش   نام با♡•

 

 

 

 

 

 جانم کر یبر پ یرمان: آتش نام

 

 ین یحس ی: فائزه حاجسندهینو

 

 یعاشقانه، اجتماع ، ی: تراژدژانر

 

 ی نوشتار: ادب لحن
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 : خالصه

 

به خواهر    یشباهت چیه ی وقت ستیاست. گناه او چ گناهی که ب افتد ی م ی دخترک ی و بر زندگ  شودی آتش م  ،ی و نادان حسادت

 ندارد؟!  شیدوقلو

 

 .زند ی و قلبش را تَرَک م   دواند ی م  شهیر ش یعقده در زندگ ن یو ا کند ی شدن رشد م  دهیها با عقده بزرگ د سال او

 

 ...کند ی ورتر مرا شعله  یزندگ نیو آتشِ ا کشد ی سرزده، شعله م یعشق  انیم  نیا در

 

 

 

 

 

 مقدمه 
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 من بند به مو بود  یقلب ترک خورده  نیا

 

 بود  "او"عاشق او بودم و او عاشق  من

 

 

 

 

 

 نگفتم  چی که به عشقش برسد ه باشد 

 

 غمش راز مگو بود  نهیس  نیعمر در ا کی
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 دم یرا که ند  امی خوش زندگ یرو  من

 

 کاش دو رو بود   یام اروز دعا کرده  هر

 

 

 

 

 

 تو ی و غرق غم و ب همدمی کم و ب  عمر

 

 گلو بود  ر یهمه دم ز ی ندار یچاقو

 

 

 

 

 

 سرم سنگ لحد بود و دلم خوش  ر یز من

 

 پر قو بود  ه یسرش نرم شب ریز که 
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 ی د یس  یتق د یس #

 

 

 

 

 

 که:   میکردی کاش هرگز فراموش نم یا

 

 

 

 

 

 ساختند  ی را بهر کار ی هر کس"
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 "آن را در دلش انداختند  لیم

 

 

 

 

 

 *** 

 

 

 

 

 

 هم فشار داد و سکوت کرد.  ی را رو شیهاکردند. دندان  سیصورتش را خ ش،یهاو اشک  را سمت پنجره برگرداند  سرش 

 

 :د یکش  ادیفر  تیبا عصبان گر، ید ی بار مادر

 

 هان؟! جواب بده.  ؟ یکم دار ایاز ناد یتو چ -
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 نشاند. یصندل  یتش را گرفت و رو که مادر مچ دس   زدیرا فشرد و مانع صحبت کردنش شد. خواست از جا برخ  شیگلو  یبغض

 

اما تو   اد،یی م  ۱۹/۷۰خواهر دوقلوت معدلش   شهی چطور م دونمیرو مشخص کنه. من نم فتی تکل ادی تا بابات ب  یرینم جاچ یتو ه-

 !یاریی م د یچهارتا تجد 

 

 خوندم اما... م یلیکه خوندم، خ  ید ید-

 

 خاک تو سرت!  ن،ی. خاک تو سرت نازنیریبگ  ۱۰ ینتونست  یکه حت  یخنگ باش   ی لیخ د یپس با یاگه خوند -

 

 تنفر داشت.  ایبا ترحم ناد خته ی حس غرور آم ن یدوخت، از ا ش یخواهر دوقلو ا،یرا به چشمان ناد نگاهش

 

 ل**ب گشود:  ا یناد نباریبود. ا زاریباشد، ب ارزش ی مدام در مقابل او خرد شود و چون زباله ب نکه یا از

 

 بش...  تریقو   کشیو فز  یاضیکه ر  کنمی که افتاده، خودم کمکش م   هی بس کن مامان، حاال اتفاق-

 

 زد:  ادی فر  یبلند  یبا صدا نیحرفش تمام نشده بود که نازن هنوز

 

دکترا متنفرم اما شما   یدرساش، از همه  یمتنفرم. از همه  یندارم. هزار بار هم گفتم که از تجرب ازین ی من به کمک کس-

 .نیفهمیمن
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پشت بام پناه برد.   یها باال رفت و به بهارخواب باالمامان شهال گوش نداد. با سرعت از پله  یهاراه یبه بد و ب گریجا برخاست و د از

  گران ید یفرار از مواخذه  ی برا نی. در واقع آن اتاق، سنگرگاه نازنکردی در آنجا خلوت م شد،ی و ناراحت م یعصبان یوقت شهیهم

 .بود 

 

  ینداشتند، حت یارزش  چیها هانداخت؛ همه کار خودش بود، اما آن  وار ی د ی رو یبایز یهای چهره و نقاش  یهای به طراح ینگاه

 پر از اشکش را پاک کرد.  یهانگاه کردن. چشم یاارزش لحظه 

 

چسبانده بود به بهارخواب   وار ید ی را رو شیهای که طراح  یاز زمان یفکر کند. پدر و مادرش حت شیبه آرزوها توانستی نم یحت

 . کردند یها نمبه آن  یتوجه نیترکوچک  آمدند ی م بودند. اگرهم  امدهیبام نپشت یباال

 

 نداشت. تیاهم شانیبرا ی زیخوب در مدرسه چ یغرق کار و مشغله بودند که جز نمره  آنقدر

 

 سخت بود.  ی لیخ زدی اش ماز عالقه  د یبا اش نده یآ  یکه در آن برا  یزندگ نینازن یبرا

 

 ییهایکردن بود. طراح  یکه تمام خانواده خواب بودند و او تا صبح در حال طراح ییهااتاق نشست. چه شب  یچوب  یصندل ی رو

 داشت.  تیاهم شتریب خواستیکه مادرش م   یاز مدرک پزشک نینازن یارزش نداشت حداقل برا کسچ یه یکه اگر برا

 

چند ماه از   ف یک  نیا دن یخر یبرا رفتی نم ادش ی وقت چیه اش،یداشتندوست  ف یرفت. ک قلمشاه یس  یمشک  فیطرف ک به

 . کردی مدرسه به او داده بود خرج نم حیزنگ تفر ی را که پدرش برا ییهاپول

 

که   یاو قهوه   د یسف اه، یکه سرشار از ذوق بود. مداد س  یآن انداخت، نگاه ی به اجزا یزمان نگاهرا باز کرد و هم  پش یز آرام

که   شیبایز  ی لوموگراف  یبودند و مدادها ز یعز ی لیخ ش یآرت که براپارس  24تا   0شماره  یموهاعاشقانه دوستشان داشت. قلم

 بودند. ی راحط یبرا یخاص لیجزو وسا شیبرا شهیهم
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شک   یب گرفتند ی را از او م  هان یا یچند تکه کاغذ بود. اگر روز  نی. شب و روزش، همشد ی خالصه م   لیوسا  نیدر هم اش ی زندگ

 .وجود نداشت ی نینازن گرید

 

به   توانستیگذاشت. کاش م  نیزم یرا رو   یاستعدادش را باور نداشت. کاغذ طراح کسچ یه کرد، یاش را درک نم عالقه  کسچیه

 حل کند.  ز یرا ن  یاضیر یده یچیکردن، معادالت پ  یطراح یراحت

 

ارزشمند   یکار  یپزشک یهااز شاخه  یکی و به دنبالش رفتن به   یهزار در کنکور تجرب ر یز یاش فقط آوردن رتبه ذهن خانواده   در

 و مهم بود. 

 

 چون و چرا!  نیرشته را بخواند، ب نی هم د یعالقه دارد او هم با یبه تجرب  ایکه مادرش گفت چون ناد  یزمان رفتی نم ادش ی

 

 : د یچیمامان شهال در ذهنش پ یصدا گر ید یبار

 

 جان. نینازن خوامی من صالحت رو م _

 

 .ای ناد ش یبه همراه خواهر دوقلو  یپزشک یدر رشته  ی از آن زمان صالحش شده بود قبول و

 

در    کهنیبکشد. اما از ا اد یحرف دلش را فر توانستی نداشت. کاش م یخوانهم  یپزشک یخشک رشته  یاصال با فضا اش ه یروح

 بود.  زاری ب اوردیاش کم ب و خانواده   ایمقابل ناد
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خواهر بزرگش، نازگل،   یکه برا  ی زمان ش،ی ها رفت، به چند سال پداد، ناخودآگاه فکرش به گذشته  هی تک  یچوب ی را به صندل سرش 

 بود: دهیمادر و خواهرش را شن   نیب یخواستگار آمده بود و مکالمه 

 

 امان؟ خواستگار؟! من فقط هجده سالمه! م ی چ یعنی-

 

  چیشوهر کنه، تو هم که ماشاهلل ه ایدرس بخونه  د یبا ای! دختر  کنن ی تو دارن دوتا بچه بزرگ م یهابس کن نازگل، االن هم سن-

 ...یرس ینم  یی هم به جا ی نجوریا ،یست یوقت سر درس و کتابت ن

 

 مامان...  ی ول-

 

هومن  ی . در ضمن مثل اون آقاارزه ی با اصل و نصبه، خانواده داره، سرش به تنش م ،یمامان نازگل، پسر خوب ی مامان ب-

 ! دکتر. ؟یفهمی دکتره نازگل م ست، یمطرب ن ،یشهروند 

 

 و به جبر مادر گرفتار بود.   ختیری اشک م خواهرش 

 

 موضوع فرستاد:  نیبا ا یامیاش پکه چند شب بعد، نازگل به پسر مورد عالقه  د ینفهم یکس

 

 "آقا هومن د یند  امیپ گهی لطفا د کنم، یدارم ازدواج م"

 

  ی. هومنسد یرا مقابل اسم هومن بنو  "آقا"  یچند بار پاک کرد و دوباره نوشت تا بتواند کلمه  د،یجان کَند، چقدر عذاب کش چقدر

 با او ساخته بود.  هانده ی که با او آرزوها داشت، آ
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مدت   نی. تمام اکردی ل**ب زمزمه م ری ز یهومنش آهنگ  یو برا ختیری که خواهرش اشک م یزمان د،یفهم  نیرا فقط نازن نیا

  ی سالش بود، حس نازگل را به خوب ۱۴آن زمان تنها   نکه ی. با اکردیم   هی نازگل گر یپاپشت در اتاقش نشسته بود و هم  نینازن

 . کردی درک م

 

 د یوقت با. آنکردی م د ی. مبادا پدرش از دکتر شدنش قطع امشد ی م د یامبود. مبادا که مادرش از درس خواندنش نا  نیهم ترسش

 .شد ی ترش گرفتار مبه سرنوشت خواهر بزرگ 

 

 .د یرس ی به ذهنش نم یا. راه چاره ابد ی ییرها ی زندگ یتنگنا نیاز ا توانستی م  چطور

 

کاغذ و قلم   نیتنها هم شد ی کرد. هر وقت حالش بد م دنیمقابل خود قرار داد. شروع به کش یرا برداشت و کاغذ  یطراح مداد

 . کردی آرامش م

 

اشک   ختنیکه صورتش را چنگ زده بود تا مانع ر  یبود و دستان هی که در حال گر د یدرشت و پر از اشک کش ییهابا چشم  ی دختر

و   د یکاغذ چک  ی بر رو ش یقی حق یهاانداخت. اشک ر یبه تصو یمورد نظرش خلق شد. نگاه نیغمگ  ری ساعت بعد تصو م یها گردد. ن

 را خراب کرد.  ر یتصو

 

 آرامش کند؟  توانستی م شیمیجز دوست صم ی چه کس یشانیپر نیزباله انداخت. در ا. کاغذ را مچاله کرد و در سطل د یکش یآه

 

به   فشیظر  یرا گرفت. بعد از چند بوق صدا نو یم  یرا برداشت و شماره لشیدردودل کردن نداشت. موبا  یرا برا  نو یجز م یکس

 : د یرس  نیگوش نازن
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 الو؟ -

 

 . نویسالم م -

 

 ؟ یخواهر  ی چطور زمیسالم عز-

 

 جواب داد:  یاگرفته  یصدا با

 

 خوبم.  -

 

 گرفته؟!  ی نجوریو صدات ا  یخوب-

 

 : د یدوباره پرس  نو یدر گلو خفه شد. م نینازن یصدا

 

 دعوات شده؟!  ایحرف بزن باز با ناد  یشده خواهر  یچ-

 

 هق شد و جواب داد: به هق  لیتبد  اش ه ی بار گر نیا

 

 جوابشون رو بدم؟  یکنم؟ چجور  کاری . حاال چنویآوردم م د یتجد -
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 آخه بازم؟  ی کرده بود  نیتمر  نایتو که چند هفته با داداشم س  نی! نازنیوا-

 

 شد. یدونم چ  یخوب نوشته بودم بخدا... نم -

 

 آرامش کند ادامه داد:  کرد ی م یکه سع  یدر حال  نویرا بست. م ش یراه گلو هی گر گر ید ی بار و

 

 با تواما. ن؟ینازن ، ینکن خواهر  هی که افتاده. گر  هی خب حاال، اتفاق یلیخ-

 

 به گوشش نخورد ادامه داد:  هی جز گر ییصدا ی وقت

 

 منم تنهام. چطوره؟  نجا، یا ایاصال تو ب شت؟یپ ام یب یخوا  یم-

 

 ناتمامش گفت:  یهاهقهق  نیب نینازن

 

 ...شهی نه االن نم-

 

 چرا نشه؟ -

 

 بذار بمونه فردا. بعد مدرسه. -
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 . گهینکن د هی. باشه؟ گر یقبول بش نبار یکه ا  مکنی منم کمکت م ستین ی زیباشه، فقط آروم باش. چ-

 

 نگو که... نایب... ب... به آقا س -

 

. قول بده  شمی دادن بگو امتحان خرداد رو قبول م ر ی. تو فقط آروم باش. اگه مامان و بابات گگمیبهش نم یچ یراحت، ه التیخ-

 بهشون.

 

را به سرعت پاک   ش یکه اشک ها یدرحال ن ی. نازند یبه گوش رس  کردی را صدا م نیها نازنپله  نیی مامان شهال که از پا یصدا

 گفت:  کردی م

 

 برم.  د یبا د یببخش ،یخواهر  میکنی بعدا صحبت م -

 

 مامان شهال بلندتر شد:  یرا قطع کرد. صدا یگوش  و

 

 ! ستم؟یبابات کارت داره. مگه با تو ن ن،ینازن نییپا ایب-

 

تا چه حد غرورش مقابل   د یبا نباریبه تنش افتاد. مجازاتش چه بود؟ ا یاشب بود. لرزه  ۷انداخت.  شلیبه ساعت موبا ینگاه نینازن

 !شد؟ی خورد م ایناد

 

 .د یکشی سرخ شده بود و دماغش را مدام باال م رنگشی طوس  یآمد. چشم ها نییپا یمکث و معطل  با
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 است به دست داشت. نینازن یکه معلوم بود کارنامه   یلم داده بود و کاغذ   یمبل راحت ی رو پدر

 

گذاشت؛   نی متوسطه را مقابل نازن ازدهمی ماه سال  ی د  یپدر نشست. پدر کارنامه  یمبل کنار یجلو آمد و رو  یرغبتی با ب نینازن

 عالمت گذاشته بود گره خورد.  شیهاد یتجد   یکه رو   یقرمزرنگ  کی بر ماژ گرید  یبار نینگاه نازن

 

 ه؟ ی چ نیحداقل بگو ا ، یبد  ی ستیکه بلد نسالم  -

 

 نزد و همچنان ساکت ماند. یحرف نینازن

 

 و پدرش برگشت، سکوت همچنان پابرجا بود. نیکه در حال ساالد درست کردن در آشپزخانه بود به سمت نازن مادر

 

تر کرد.  بود را درشت یبه طوس  لیمتما  ی. چشمانش را که کمد یکه تازه اصالح کرده بود کش غشیتبه صورت سه  یدست پدر

 را ترساند: نیکه نازن  یرا بلندتر نمود، به نحو  شیصدا بارنیا

 

 ه؟ یچ نیا دمیپرس -

 

 . کنمی ج... ج... جبرانش م-

 

 رو؟ شعور کمت ؟ی جبران کن  یخوای م رو یچ-

 

 گفتن نداشت!  ی برا یز یبزند اما چ ی حرف توانستیرا فشرد. کاش م  شیگلو یساکت شد، بغض گر یبار د نینازن
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رو   تیینها یامتحان ها  یخوای م نه یاالن وضعت ا ؟یدرس بخون  یخوای کن، چقدر گفتم؟ چرا نم  نیگفتم که با خواهرت تمر-

 هان؟!  ؟ یچطور بد 

 

 خوندم اما... نشد. -

 

بزرگ   یمساو ط یشما از هر لحاظ تو شرا  ؟یاریی م  هی مسخره چ یهابهانه  نیا فهممی تو نه؟ نم یاما برا  شهی م  ایناد ی چرا برا-

تو کم گذاشتم   یبرا  یمن چ ست؟ی! به نظرت مسخره ن ن؟یترشاگرد کالس و خواهرت زرنگ  نیترتنبل  ی تو بش د یچرا با ن،یشد 

 ن؟ینازن

 

را   شیشد. بغض گلو سیبود که کاغذ خعرق کرده  ی اش را در دست گرفت و مچاله کرد. کف دستانش به قدرکارنامه  نینازن

 پدر بلندتر شد: یقورت داد و از جا بلند شد. اما صدا

 

 . زنمی دارم با تو حرف م-

 

را گرفته بود کرد و   درنگشیسف یلمس یکه گوش   نیبه دست چپ نازن  ی. نگاهستادیا نینازن ی از جا برخاست و رو به رو زین پدر

 بلند گفت:  یو با صدا د یرا قاپ ی بدون مکث گوش 

 

و ازم   یایی م ی رو جبران کرد داتیهر زمون که تجد  مونه،ی من م  ش یپ نیا ،ی درس بخون ده یمزخرف اجازه نم   لیموبا نیا-

 !شیریگی م

 

 :د یاز قبل شد و نال تری که از رفتار تند پدرش جاخورده بود؛ عصبان نینازن



 جانم  کریبر پ  یآتش

19 
 

 

 ابا بهرام.ب-

 

 تو مخت فرو کن.  رون یا نیدرسه نازن ی تو تو ینده یآ  ،یدرس بخون   ی تللی للی یکه به جا یریبگ   ادی د ی. تو بامیبابا بهرام ندار-

 

 بود گفت:  هی که همراه با گر  یی کردن کرد. با صدا ه یو شروع به گر  د یترک نینازن بغض

 

 .خونمی بخونم؛ به خدا م  دم یدارم، قول م  اج یاحت میمن به گوش  د،یدست از سرم بردار-

 

 دانستی م نیرنگ خود گذاشت، نازن یرا داخل گاوصندوق زرشک نینازن لیاشان رفت و موبانکرد و به اتاق دونفره  یپدر توجه اما

 آورد.   رونیآن را ب  توانی پدر م تی و رضا د یوارد گاوصندوق شود، تنها با کل ی زی که اگر چ

 

 :د یکش  ادیها رفت. مادر فر ه به سمت پل ه یگر با

 

 برو اتاقت نه بهارخواب! -

 

  یاتاق اشتراک نیرا در آن تحمل کند، ا ا یکه مجبور بود هر روز ناد  ی از آن نفرت داشت. اتاق نیکه نازن  یامسخره   ی! واژه اتاق

 شد ی بام سرد مپشت یها اتاق باالزمستان  که ن یا لیها در بهارخواب بخوابد. هم به دل. اجازه نداشت شبکردی م اش وانه ید یحساب

 ها را از هم دور کرده بود. روش آن  ن ی! اما فعال که اایناد ش یبه خواهر دوقلو شتریب ی کینزد یوهم برا 
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.  ند یرا نب شیانداخت تا اشک ها نییسرش را پا نیبود. نازن فردا  ی درس  ی مشغول گذاشتن برنامه  ایناچار به سمت اتاق رفت، ناد به

داخل    زیرا ن نینازن یهاکتاب  د یحال نامساعد خواهرش را د ی وقت ای سرش انداخت. ناد یو لحاف را رو   د یتختش دراز کش ی رو

 گذاشت و جرئت نکرد با او صحبت کند. فش یک

 

 به سمت مدرسه به راه افتاد.  اده یپ نیمدرسه شد و نازن سیسوار سرو  ایروز بعد همچون قبل، ناد صبح

 

 نشست.  نویمانده به آخر کالس کنار م  یک ی فیو طبق معمول در رد د یبه مدرسه رس  ا یاز ناد رتر یربع د  کی

 

به حال   تا یزد مدرسه شده بود. کسرفتار سرد دوقلوها زبان  نیفاصله داشته باشد. ا  ایکه با ناد ند یبنش ییداشت جا  یسع شهیهم

 .شدند ی مجبور م  کارن یکه به ا یصحبت کنند مگر زمان گریدکی با  ایو ناد  نیبود نازن دهیند 

 

 آمدند. رونیزنان از مدرسه بقدم   نویباالخره مدرسه تمام شد و او همراه با م  ن ینازن یآور کالس براعذاب یهاه ی از گذشتن ثان بعد 

 

 در راه است. یاکه برف تازه  دادی ها جمع شده و هوا نشان م  ابانیاز خ ماه بود و هوا سرد شده بود، تازه برف بهمن

 

 :د یرا مرتب کرد و پرس  ش یمشک یکائوچوئ  نکیع ی بود با ناراحت نینگران نازن  شهیکه مثل هم  نویم

 

 ن؟ینازن یستیامروز اصال رو به راه ن-

 

 نه اصال.-
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 ات؟آخه چرا؟ به خاطر کارنامه -

 

 گرفت.   روم یبابام گوش -

 

 خاموش بود!  ت یچرا شب هرچقدر زنگ زدم گوش  گمیواقعا؟ م-

 

 .شد ی نم یجورنیشاگرد زرنگ باشم ا تونستم یم  ایخنگم، اگه مثل ناد یلیکه من خ نه یهمش به خاطر ا-

 

مامانم با مامانت صحبت    یذاری چرا نم د،یناهمسان یا دوقلوهاشم ستیخواهرت ن هی شب ادیز اتمافه یق ی . تو حتنیبس کن نازن-

 ! یرشته بد  ر ییتغ  د یبفهمن با د یکنه ؟ شا

 

 . نوی نداره م یاده یفا-

 

 : د یدستش را دور خود حلقه کرد و نال داشتیکه آرام قدم برم ی. در حالد یچیپ ن یرنگ نازن یاس ی ی پالتو نیب د یباد شد  سوز

 

 سرده.  یلیخ ی وا-

 

 . میخونی باهم درس م کمم ی شه،ی حال وهوات عوض م کمیما؟  یخونه  میبر-
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سالش بود و   ۳۰ نایس  که نیلک زده بود، با ا  نایس  دنید  یبشنود. دلش برا  خواستی م نیبود که نازن یدرست همان حرف نیا

  کرد، ی کمک م  کیز یو ف یاضیدر ر نیو نازن  نویبه م نایس  ی . گاهآمد یاز او خوشش م  ی لیخ نیاما نازن ،یارشد مهندس  ی دانشجو

 .گذراند ی و خوابگاه م الم یروزها در ا ی مابق  آمد،ی م کرج استراحت به   ی که برا ییهاالبته زمان 

 

 را قبول کرد و همراه هم به سمت خانه راه افتادند.  نو یم  شنهادیپ درنگی به خانه برگشته، پس ب روزی د  نایکه س  دانستی م نینازن

 

  نوی تخت م  ی خود را رو نیشدند. نازن نوی وارد اتاق م نو یبا مادر م یپرس و بعد از سالم و احوال  دند یکه به خانه رس   د ینکش یطول

 را به اتاق داده بود.  یای داشتندوست ی فضا وارها،ی د ی ولو کرد. رنگ گلبه

 

بودند   دنی که درحال خند  نایهمراه با برادرش س  نو یم یقرار داشت که عکس دونفره  یکنار تخت، قاب عکس یعسل ز یم ی رو

 نقش بسته بود. 

 

و صورت الغر و   ی عسل ی. موهاشد ی تر ماش جذابچهره د یخند ی م ی چشم دوخت. وقت نایبه عکس س  گرید  یبار نینازن

و   یمیبا هم صم نا یو س   نویکه درست مثل م ی برادر داشت، برادر کی . کاش او هم نشستی م نی بدجور به دل نازن اش دهیکش

 خوشحال بودند. 

 

 ؟ یکنی فکر م یبه چ -

 

 را درهم گسست. نیافکار نازن یرشته  نو یم یصدا

 

 ... یچیه-
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 ؟ یآهنگ چطور  ه یبا -

 

 به تصادف پخش شد: یکرد. آهنگ  م یآهنگ تنظ یپخش تصادف ی خود را برداشت و رو ی را گفت و گوش  ن یا نویم

 

 حس همون روزام  یپ"

 

 احساس آرامش یپ

 

 روزا  نیکه ا  یحس همون

 

 خوامش یحد مرگ م به

 

 عاشق شم  خوادیم دلم 

 

 ام یفکرت شده دن آخه

 

 عاشق شدن درده  اگه

 

 خوام یدرد رو ازت م  نیا من
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 باشه  ی زندگ ن یا اگه

 

 ست یمردن هراسم ن از  من

 

 روزا  نیدارم ا ی حس هی

 

 ست یمردم حواسم ن د یشا

 

 باشه  ی زندگ ن یا اگه

 

 اس یسهمم از دن ن یا اگه

 

 ست یاز مردن هراسم ن من

 

 روزا  نیدارم ا ی حس هی

 

 گم یباخودم م یگاه که 

 

 "...ستیمردم حواسم ن د یشا
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 ( یر ی)احساس آرامش/ احسان خواجه ام

 

رنگش که   ی طوس  یهااشک شده بود. چشم انداخت که حاال پر از ن ینازن یبه چهره  ینگاه شد،ی که آهنگ پخش م همزمان

 . آهنگ را قطع کرد و کنارش نشست.د یباری آهنگ م یسرخ شده بود همراه با نوا یحساب

 

 کنم.   ی آهنگ شاد پل هی من خواستم حال و هوات عوض بشه. اصال صبر کن   نیبابا نازن یا-

 

 گذاشت.  نویدست م  یدستش را رو  کرد ی را با پشت دستش پاک م  شیاشک ها ی درحال نینازن

 

 .خوادی نه نم -

 

بود و   گانهیها با آن بمدت  ن یبود که نازن ی زیآغوش چ نیبغلش کرد. ا نوی. مردیرا بگ  شیهاه یهق گرهق  ینتوانست جلو  گرید

 داشت.  اجیسخت به آن احت

 

 . کنمیآهنگ باز نم گهیغلط کردم، د ؟ی ریگی شده؟ چرا آروم نم ی! آروم باش. آروم باش. چ ؟یکنی م ه ی چرا گر یآخه خواهر-

 

  یصدا نینداشت. ا دن یشن یبرا یگوش  گر یقدر پر بود که دنداشت. دلش آن  ی اثر نیدر نازن نویم یهااز حرف  کی چیه اما

 تر کرد: را آرام  نیبود که نازن نو،یخانم، مادر م نهیتهم

 

 دلم، ناهار حاضره.   یزایعز د یایب-
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کاش   یو در دل گفت که ا  د یکش یگرفته بود صورتش را پاک کرد. آه  شیبرا نو یکه م یساکت شد. با دستمال کاغذ  نینازن

درکش   شتری د. بتا با او صحبت کن کرد یوقت م  شتر یداشت.آنوقت ب یشتر یدار بود و وقت آزاد بخانم خانه نه یمادرش همانند تهم

اش را  موردعالقه   یرشته  نیکه نازن  کرد ی تر قبول مدر آن صورت راحت  د ی. شادنبو ی خسته وعصب شهیو احتماال هم  کردی م

 بخواند.

 

  شهی. مادرش همیمخابرات بود و پدرش کارمند جهادکشاورز  یهر دو کارمند بودند. مادرش کارمند اداره نیو مادر نازن پدر

بود با   یخدا ناراض یشه ی. همکند ی م افتیدر ی نخوانده و حاال حقوق کم یقدر اشتباه کرده پزشککه چه  کرد ی م ف یتعر شیبرا

ول به کار باشند. مشغ مارستانیب  کیجراح شوند و هر دو در  شیبود که دوقلوها نیا ش ینداشت. آرزو ی کم و کسر  چیه نکهیا

 !را هم انتخاب کرده بود  مارستانشانینام ب یحت

 

 قدر کدبانو! قدر مهربان وهمان خانم بود. همان  نهیتهم  هیشب ی هم کم ن یمادر نازن کاش 

 

بود که   نایبه دنبال س  شیناهار آمد. چشم ها ز یحالش بهتر شد سر م یشست وکم یی صورتش را در روشو نینازن نکه یاز ا بعد 

 گفت:  ینشست وپس از احوال پرس  یغذاخور زیم  ی رو نینازن ی آمد و روبه رو  رونیاز اتاقش ب نایباالخره س 

 

 ره؟ ی م  شیخانم درسا چطور پ نیچه خبر نازن-

 

 .ستیام... ممنون خوبه بد ن-

 

 بپرد.  رون ی از دهانش ب یدوخت که مبادا حرف نو یم یهانگاهش را به ل**ب  همزمان

 

 متمرکز کرد.  نایبرنج با ولع و لذت بود. نگاهش را دوباره به سمت س  گ یددر حال خوردن ته   وجهتی ب  نویم
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رفته بود. عشق  قشی مرد کامل بود که به دنبال عال  کی نایداشت. س  ی احساس بهتر نقدریچرا در حضور او ا  دانستینم

 او بود.  یکاش به جا  یآرزو کند ا  شهیهم نینازن شد ی باعث م یو معمار یسازبه ساختمان رش ینظکم 

 

 ن؟یشنوی خانم م  نینازن-

 

 بل... بله؟ -

 

 چه خبر؟  دتونیجد  یهای از طراح دمیپرس -

 

 .دادی بها م نیبود که به هنر نازن ی تنها کس  ناینقش بست. س   نیل**ب نازن ی رو  یلبخند 

 

 کرده بود جواب داد:   زیمتما شیچند ساعت پ نیرا از دختر غمگ   ن ینازن گریکه حاال د  یذوق  با

 

 تونم بکشم.  یاگه م نیکه گفته بود   ییهاکردم. همون ساختمون  ینقاش  د یطرح جد  یسر  هی-

 

 نه.  ای ادیی به کارم م نم یبب نیاری! بعد ناهار حتما بهیعال-

 

  شه یندارد و هم ی در طراح ی برخالف او دست نایکه س  دانستی . خوب م ختیبرنج ر ی رو مهیقخورشت ی زد و کم ی لبخند  نینازن

موضوع حس   نی داشت. ا ی رینظی هوش ب اتیحل ی. اما در عوض در حل مسائل و بحث حافظه شودیدچار مشکل م  یکشدر نقشه 

 باشد. د یمف توانستی م جا ک یکه حداقل در   داد ی م ن یبه نازن یاد یغرور ز
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 گفت:  نایرو به س  ختیری م  نینناز یبرا  مویلشربت بِه  یخانم که که کم نهیتهم

 

 مادر؟ ی گردی دوباره شنبه برم -

 

 کالس دارم.  کشنبهیآره مجبورم برم خوابگاه، -

 

بگو اگه   نایبه س  گفتی اون روز پشت تلفن م  دتت؟یچند وقته ند  یدون ی م اد،یی ! بابات شنبه م؟ی بر  کشنبهیصبحِ  ی تونینم-

 !بُرمی گوشش رو م  رمیگی بذاره بره م  امیی تا من م بارمنیا

 

 تر کرد و گفت:را تنگ  شیاقهوه  یهاچشم ش،یهاخنده  ن یزد و ب یاقهقه  نایس 

 

 !رمی وصبح م مونم ی سخته! چشم، م ی لیخ ی بدون گوش، زندگ کنمی حاال که فکر م-

 

 انداخت. یپسرش نگاه یبه چهره  تیمادر نشست و با رضا یهال**ب  ی رو  یلبخند 

 

درست برخالف رفت و   شیهات یو از قضا مامور شد ی م ی کار ت یمجبور به رفتن به مامور یبود و هر از چند گاه ینظام نویم پدرِ

 . افتادی م نایآمد س 
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از آن   A4خود رفت. چند ورق   یبه سراغ کوله پشت نیمشغول جمع کردن سفره بود، نازن نو یکه م ی از اتمام ناهار، درحال بعد 

  یگرفت و با شوق شروع به بررس   نیبا رغبت کاغذها را از نازن ناینشست. س  ییرایمبل حال پذ  ی رو نایآورد و رفت و کنار س  رون یب

 کرد. 

 

 ود. اشان احداث شده بخانه  ی کیدر نزد  یبرج بلند و لوکس بود که به تازگ  ک ی ر یخواسته بود، تصو نیاز نازن نایکه س  یطرح

 

 گفت:  نیبا تحس نایمختلف برج، س  یهاه ی زاو دن یاز د بعد 

 

 اس!العاده فوق -

 

 نقش بست.  نیل**ب نازن ی رو تیاز رضا یلبخند 

 

 دقت بکشمش. نی . محال بود خودم بتونم به اخواستمی ! همونه که مهیعال-

 

 بود.  نقصی واقعا ب  ن،ینازن یچهره  یهایرا نگاه کرد. نقاش  گرید یکرد و کاغذها ی زیر  یخنده سپس

 

 خانم؟ نینازن  نیکشی م نارو یا ی چطور-

 

 گل انداخت و با لبخند جواب داد:  شیهاجمع و جور کرد. لپ ی خودش را کم نینازن

 

 .ارمییکاغذ م  ی رو رو م یذهن ر ی. فقط ناخودآگاه تصوکنمی نم دنشیکش ی برا ی خب... تالش -
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 انداخت و گفت:  نیبه نازن یزیآمن ینگاه تحس نایس 

 

 ! هی واقعا عال-

 

 ل**ب گفت:  ر یبود ز انیاش نماکه در چهره  یبی سرخ شد و با شور عج نینازن

 

 ممنونم. -

 

شده   ر ید ی لیبه چهار بعدازظهر بود. خ ک ینزد بایساعت افتاد. تقر ادی ذوق زده شده بود ناگهان  نای س  نیکه از تحس  نیآن ح در

 .گشتی به خانه بازم د یبود! با

 

بخوابد و   ایساخته بود تنفر داشت اما مجبور بود بازگردد. مجبور بود در اتاق مشترک با ناد شیکه برا ییهاآن خانه با عقده  از

او   یروشن برا ینده یمهم بود و آ ایخدا ناد یشه ی. همکردند ی بچه با او رفتار م کیآن خانه مثل  یهاغرورش را تحمل کند. آدم 

 بود.  زاریب یدائم  اس یق نیاز ا نی. نازنکردند ی م  سهیمقا ایتماما او را با ناد هام در مدرسه معل  ی بود. حت

 

که   آمد ی اش برملم داده بود. از چهره  ونی زیتلو  یجلو  یمبل راحت  یشده بود. پدر رو م یون  ۴خانه شد. ساعت حول وحوش  وارد

 گفت: ن ینازن دنیدر اداره خسته شده. با د یحساب

 

 ؟ یکجا بود-
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 نداد و به سمت اتاق رفت.  یپدرش را نداشت. پس پاسخ یاصال حوصله   نینازن

 

 دَرست که صفره حداقل اخالقت رو...  ؟یر یبگ  ادیادب  کم ی یخوای م ی ک  ن؟ ینازن ستمیمگه با تو ن-

 

 بابا.  گهیبسه د-

 

بگو   ر؟یبگ  ادی کم یاز خواهرت  ایب  گمیم   یوقت ؟ یتیثبت نام کن کالس تست، کالس تقو ایب  گمیم  یوقت   خورهی بهت برم هیچ-

 بعد مدرسه؟  ی کجا بود  نمیبب

 

 . نایا نویم یخونه -

 

 ! یایهر وقت دلت خواست م یری هرجا دلت خواست م گه ید ی سرخود شد -

 

باشد. هم از   ی درست مثل خواهرش عال تواند ی چرا نم نستدای پدر گوش نداد و داخل اتاق شد و در را بست. واقعا نم ی غرغرها به

 بود.  ده یآفر  گرانیتمسخر د  یخدا او را برا د ی. شاقهیهم اخالق وهم سل ،یلحاظ درس 

 

  یاضیدرحال حل معادالت ر رش یتحر  زیم  ی رو شهیکه مثل هم ایصورتش نقش بست. ناد یرو  شیهارا بست و اشک  چشمانش

 به خواهرش انداخت. یبود نگاه

 

 ! ؟یکنی م ه ی شده؟ گر ی جان؟ چ نینازن ی اومد -
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 نداد.  یسرش انداخت وپاسخ یلحاف را رو  شهی و مثل هم  د یخود دراز کش ی تخت تک نفره  ی رو نینازن

 

 .می کن ن یتمر کم ی ایب ن،ینازن میدار  یاضیفردا امتحان ر-

 

 گفت: ی با لحن تند  نیتمام شود، نازن ایحرف ناد نکهی از ا قبل

 

 خفه شو. -

 

 ! ؟یبا من-

 

مثل تو باشم، مثل تو    یشیمن خودم بودم، اما تو باعث م ی نبود یلعنت   ی. اگه تو یرو نابود کرد ا یاره با خود توام، با تو که دن-

 کنم.  یزندگ

 

 بس کن! من خواهرتم نه دشمنت. ن؟ ینازن یحرکات رو شروع کرد نیباز ا-

 

 نداشتم. ی کاش... هرگز خواهر  اومدم،ی م  ایکاش من مرده به دن  ،یخواهرم نبود  چوقتیکاش ه-

 

  ی برا افت،ییدرست همانند خواهرش ادامه م  د یکه با  یزندگ نیگذشت. ا نینازن ی دردناک گذشته، برا یهامانند شب  ز یشب ن آن

 بود.  ی جیمرگ تدر نینازن
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راه مدرسه   کرد،ی رفت و آمد م  س یکه با سرو  ایجدا از ناد شهیطبق روال هم ن یرفتن به مدرسه آماده بودند. نازن یدو برا  هر صبح

از   ی . حتکردی معلمش را تحمل م یرهایتحق ی اضیدوباره سر امتحان ر د یبا رفتی شد. اگر م  مانیگرفت اما در راه پش شیرا پ

 هم متنفر بود.  یاضیاسم ر

 

  د یکاغذ سف ک یمداد و   کی فش ی رو نشست. از ک ادهیپ یهامکت ین یرو  د،یکش  یرنگش را سرم یاس ی ی که کاله پالتو طورهمان

 روحش را با مداد رها کرد.  شه یدرآورد و مثل هم

 

نگشتانش با مداد چه  که ا دانستی واقعا خودش هم نم د، ید ختنیکاغذ در حال اشک ر یخود را رو  یکه چهره   د ینکش یطول

بلد   یخوب  ن یبه ا زیرا ن یاضیزمزمه کرد کاش ر  الشیدر خ گرید  ینداشت. بار ی بود، اما ارزش  یاستعداد، خداداد نیا کنند،ی م

 بود. 

 

 سرد بود. ی لیاز دهانش برخاست. هوا خ ی. بخارد یکش یآه

 

ها حرص خورده بود. چون موقع  آن  دنیخر  ی قدر براآمد چه  ادش یبودند زل زد.  یارنگ ساده  د یسف  یهای که کتان شیهاکفش   به

. مادر اصرار  د یپسند ی آن را نم نیداشت اما نازن ی ادیز  یرا انتخاب کرده بود که جلوه  یرنگ  یلژدار گلبه یهاکفش  ایناد د،یخر

 . د یساده را خر یهای کتان ن ینکرد و ا قبول نیو به اصطالح ست شوند. اما نازن ارند داشت که هر دو از آن کفش برد

 

 لباس بپوشد؟!   ایداشت که درست مثل ناد ی چه معن اصال

 

پسرانه   یهاکفش  ه یها شبکفش   نیگفت که ا یبدش به او سرکوفت زد و حت  یقه یقدر به خاطر سلآمد مامان شهال چه  ادش ی

 است!
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کنار کفش به چشم   یانقره  یهاو خط  د یسف ی از بندها یو ظرافت خاص  ی ها اصال پسرانه نبودند. سادگآن کفش  ن یدر نظر نازن اما

 .خوردی م

 

به   یکم ای نداشت که در برابر ناد قه یسل یاذره  ی را نداشت. حت زیچ  چ یه یی. او تواناد یلغز نینازن یگونه   یرو  یاشک گر ید یبار

 .د یایچشم ب

 

  کیکه حس کرد از وجود   یبود. درست از همان زمان ده ینپوش  شیبا خواهر دوقلو یهرگز لباس ست گر یعد دبه ب ی هفت سالگ  از

 است! زار یشود در کنار خود ب  سه یدوقلو که مدام با اون مقا

 

  ی. مقنعه خوردند ی م  نیو به زم دند یرقصیدر آسمان م   یهر از چند گاه  ز یر یها. برف د یخود را تا دَم گردن خود کش ی پالتو پیز

 . خوردی ُسر م ش یمشک یهاتل  یبرف رو  یزده بود. گاه رونیب ش یمشک یعقب رفته بود و موها  ن ینازن یمدرسه

 

  یی به طال ایناد ی داشت. اما موها  یرنگ  یطوس  یهاهم همانند او چشم  ایبود. ناد شیهاداشت رنگ چشم   ایکه با ناد  یاشتراک تنها

 بودند.  تری گوشت شیهابود و ل**ب  دتر یسف ی کم ن یتر بود. پوستش نسبت به نازنو بور  زدی م

 

 یهاکه چشم ی در حال کرد، ی قلمداد م  نیتر از نازنو روشن   باتریرا ز  ایرنگ چشمان ناد د،یدی م بارن یاول یها را براآن  یهرکس

 بود.  ایتر از ناددرشت  نینازن

 

نداشت که    یگر ید ی دستانش منجمد شده اما جا کرد ی نشست. حس م نیکهنه بر قلب نازن یه غممسائل، دوبار  نیا یادآور ی با

حاصل به    ی از گرما ی دهانش برد و ها کرد. حس خوب  ی. دستانش را جلو شد یحتما بازخواست م گشتی برود. اگر به خانه بازم 

 . د یوجودش رس 

 

 خانم؟!  نینازن-
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 بود!  نایآشنا سرش را برگرداند و پشت سرش را نگاه کرد. با کمال تعجب س  ییصدا با

 

 س... سالم! -

 

 سرده.  یلیهوا خ د؟یکنی م کاریچ جانیا-

 

 .هوا بخورم   کمی خواستمی م  رمی االن م-

 

 . ستادینشسته بود ا ن یکه نازن ی مکتین یآمد و رو به رو  ترک ینزد نایس 

 

 شمارم برسونم. د ییخوای رو رسوندم مدرسه. اگه م نو یاالن م د یمدرسه باش  د یفکر کنم حاال با-

 

 .رمی امروز مدرسه نم ی عنیخب... خب... نه... -

 

خم شد و کاغذ را   نا یافتاد. س  ن یبر زم شیپاها ی از رو شیشود. کاغذ طراح نایس  یعجله از جا برخاست تا مانع سوال بعد  با

 به آن انداخت. یبرداشت و نگاه

 

 ن؟یغمگ  قدرنیعکس خودتونه مگه نه؟ چرا ا-
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 دوشش انداخت. ی را برداشت و رو شیپشتکوله  نینازن

 

 . ستیمهم ن-

 

 ازتون بپرسم؟ یز یچ هی  تونمی م-

 

 اوهوم. -

 

 ناراحته.  ای  کنهی م  هی که گر  هی عکس دختر شه یهم نه؟یغمگ  هاتونی طراح شهیچرا هم-

 

 عالقه دارم.  شتریعکسا ب نی به ا د یشا دونم، ی خب... نم-

 

 گفت:  داشتی قدم بر م ابانیکه آرام به سمت خ ی و درحال برگشت

 

 خداحافظ.-

 

 خانم. نینازن ن یرو نبرد تونیطراح-

 

 شما باشه. شیپ-
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 جا خورده بود.  ی حساب دنشی. از دد یدی حالت م نیاو را در ا نایس  د ینبا

 

بلند پشت   یداشت نگاه کرد. سپس با صدا ی ادیشباهت ز ن یرا که به خود نازن نینازن ان یگر یچهره  ر یدوباره با دقت تصو نایس 

 گفت:  نیسر نازن

 

 ! نیهست یانقاش حرفه  ه ی! شما هی واقعا عال-

 

ست. متعجب بود که  نقش ب شیبر ل**ب ها تیاز رضا یحرف لبخند  نیا دن یبود، با شن نایکه در حال دور شدن از س  نینازن

  یرا به کس شیهای اعتماد به نفس نشان دادن طراح ی حت آوردی م  اد یکه به  یی داشت. تا جا تیجذاب ی کس یبرا شیهاطرح 

 نداشت.

 

 

 

 

 

از سرنوشت   خواستی م  یرو شروع به قدم زدن کرد. تا ک  ادهیگذشت و در پ ابانیبود از خ نایکه در حال دور شدن از س  طورهمان

  ن یزم ی آدم رو نیتری و دست و پاچلفت نیترخدا احمق  یشه یکه در آن هم  ییای. دنرفتیپذ ی را م یزندگ  نیا د یخود فرار کند؟ با

 بود. 

 

  ی آهنگ را به خوب نیبلند در حال پخش شدن بود. ا یبا صدا ی. از داخل دکه آهنگ د یرس  ابانیکنار خ ی کوچک یدکه   به

فراموش کند، زمزمه   شه یهم ی اش را براکه مجبور شد مرد مورد عالقه   یکه خواهربزرگش نازگل، شب ی. همان آهنگ شناختی م

 افتاد و او را با خود به آن دوران برد:  ن یبه تن نازن یالرزه  لماتآن ک یدوباره  دنی. با شنختیری و اشک م  کردی م
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 باورم   شهیاما نم زمیخدانگهدار عز"

 

 آخرم  ی لحظه ها ن یچشام نگاه نکن ا ی تو

 

 نم یبب ون یچشماتو گر ادیچطور دلم ب آخه

 

 نم یشیبدون چشم انتظارت م رون یا ی ول  رمیم

 

 رم ینکن نذار از عشقت بم ه یگر  ی ول  رمیم

 

 رم یبا عکسات آروم بگ  م یکس ی تو اوج ب د یشا

 

 تورو دوست داره   یلیخ ی کیبدون  ی ول  رمیم

 

 ذاره یم ابونیتو سر به ب ی که از دور یکی

 

 زمیعز خدانگهدار

 

 ار ید ن یاز ا رم یم  دارم
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 منو نخواست   یکس نجایا

 

 هم منو تنها بذار  تو

 

 ی بودم ول بیغر نجایا

 

 از کجاست د ینپرس  ی ک چیه

 

 نکن خدا نخواست ه یبرم گر د یبا مسافرم

 

 دنده بودنم   هی اما من ازت  ینداشت  دوستم

 

 بودن نا مردما تو رو ازم ربودنم  بیغر

 

 بودنم  لیدل   ییبدون فقط تو ی ول  رمیم

 

 روندنم  نجایکردنا منو از ا  ینواز  مهمون

 

 رم ینکن نذار از عشقت بم ه یگر  ی ول  رمیم
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 رم یبا عکسات آروم بگ  ی کس ی تو اوج ب د یشا

 

 تو رو دوست داره   یلیخ ی کیبدون  ی ول  رمیم

 

 ... ذارهیم ابونیتو سر به ب ی که از دور یکی

 

 "(دخراطهای)خدانگهدار/مج

 

آهنگ نازگل چقدر زجه   ن یبا خواندن ا نکه یا ادیاشک شده بود.  سیبود و صورتش خ  ستادهیا یروزنامه فروش  یدر دکه   یجلو

مامان شهال مدام پسر   یوقت  آمد ی از دستش برم یشد. چه کار  یدوباره در ذهنش تداع  د یکشی م ی و چه زجر زدی م

 :گفتی و م   کردی اش را مسخره مموردعالقه 

 

 باال بکشه!  تونه یدماغشم نم ی . اون حتیازدواج کن یمطرب پاپت ه یکه بذارم با  یمن رد بش یجنازه  یمگه از رو -

 

. برق چشمان د یرس ی به نظر نم  یبود. پسر بد  دهید  کی چند بار هومن را از نزد نی. نازنکردی م  یخواننده بود و آهنگساز هومن

 . کردی نازگل را در کنار آن پسر هرگز فراموش نم

 

 . کردی را انتخاب م یکی خانواده و هومن  نیب د یدلش پا گذاشت چون با ی زود کوتاه آمد و رو ی لینازگل خ اما

 

 ! ؟یداشت یانم؟ با شمام دخترخانم، کارخ-
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 را پاک کرد و به راه افتاد و در حال رفتن گفت:  شیهااشک یرا به خود جلب کرد. با دستپاچگ  نی صاحب دکه توجه نازن یصدا

 

 .د ینه... ببخش-

 

شده بود و    شتر ی. حاال بارش برف هم بشد ی حتما منجمد م ماند ی اگر م بماند. رون یب توانستی نم گریسرد شده بود. د یلیخ هوا

 .شد ی و آب م افتادی م شیاس ی ی پالتو ی آرام آرام رو

 

  ه یشب ی زینازگل چ ی . زندگکرد ی درکش م  ه یاز بق  شتریب ی داشت چون نازگل کم ی خوب یبا خواهرش نازگل رابطه  ا،یناد  برخالف

که   کردند ی م  یزندگ  یاها در خانه آن  ی داشتند. هردو  یادیآنها نقاط اشتراک ز .یقدر جهنمقدر تلخ و همانبود؛ همان  نینازن

 به آن نداشتند. ی تعلق خاطر

 

مانده بود. حتما تا به حال پدر و   یمدرسه زمان باق  یخود انداخت. دو ساعت تا تمام شدن وقت رسم یبه ساعت مچ  ینگاه

و در را باز کند.    ردیرا در دست بگ  د یگرم کرد تا بتواند کل ی را کم شیهااشان شد، دست. داخل کوچه رفته بودند مادرش سرکار  

رساند و کنار   ییرایبزرگ پذ  ینه یخانه نبود. به سرعت خود را کنار شوم ی کس خوشبختانه باالخره موفق شد و داخل خانه گشت. 

 آتش خود را گرم کرد. 

 

 ل**ب گفت: ر یکه امروز مدرسه نرفته است. ز د یگوی و م  کند ی پدر و مادرش م شیاو را پ ی چغل ایبود که ناد مطمئن

 

 هامون جدا بود! ! کاش مدرسه یلعنت-

 

 *** 
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 آراس 

 

 

 

 

 

 ا را به همراه داشت. درده  نیا وقفه ی . به هر حال شش ساعت کار بد یاش کشبه گردن خشک شده  یدست

 

 آرامش کند؟  توانستی م  یگر یکار مگر کار د نیا ریباشد اما غ اش ی به فکر سالمت ی کم کرد یم  د یبه او تاک زجان یعز قدرچه

 

 .گذشتی و خواندن م ینوشتن،آهنگساز هیاو فقط بر پا یزندگ

 

از   سد ینویم  یبرد که وقت  ی پ نیساعت پنج صبح شده و دوباره به ا یمتوجه نشده بود ک  یانداخت. حت یساعت اتاقش نگاه به

 .شودی و زمان غافل م  نیزم

 

شب متن سه آهنگ متفاوت را نوشته   کی را آماده کرده بود. سخت بود در  شانیکه به او سپرده بودند فقط سه تا ی پنج کار از

  افت یدر یریناپذ وصف  ند یاست از کارش حس خوشا رفتشیدر حال پ شد ی خودش متوجه م یبود. وقت ی عال شیبرا ن یبود و ا

 . کردی م

 

 معتبر برود. یهات یسا یبر رو   گریکه ممکن بود تا چند وقت د  یعالوه، متن آهنگ خودش را کامل کرده بود. آهنگ  به
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 اش ی چوب یصندل یاستراحت کند. خودش را تکان داد و باالخره از رو  یگرفت کم  م یذهنش از نوشتن پر شده بود که تصم  قدرآن

داد    هی تک واری به سمت تراس کوچک اتاقش رفت. بعد از وارد شدن، به د  توجه، ی . او اما بد یچیپ شیدر زانوها ی فی بلند شد. درد خف

  ی اش را جلو. نوشته گذاشت  شیزانو  یرا خم کرد و آرنجش را رو شی از زانوها یکینشست و  نیمز  یو آرام آرام ُسر خورد و رو 

 نوشته بود انداخت: شیربع پ کی  نیکه هم ی آخر یبه دلنوشته  ی. نگاهدند یرقصیها انگار مصورتش گرفت، خط 

 

 دارد   یفی سوزش خف"

 

 از کاغذ  یادست با گوشه   دنیمشابه بر قا یدق

 

 مظلوم  قدرهمان

 

 یناگهان قدرهمان

 

 کند   جادیا ی کاغذ با آن بدنه نرم چنان زخم  کی شودی باورت نم انگار

 

 !زنم؟ی درباره چه حرف م  یدانیم

 

 می گوی گذاشته شدن را م کنار

 

 یشوی کنار گذاشته م ی وقت
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 ی کنی اما ماندگار تجربه م فی را هر چند خف یسوزش 

 

 در قلبت.  منتها

 

 چپ و بطن راست  ز یدهل ن یب قیدق د یشا

 

 د یآی لجت در م هایتی حجم ناتوان از

 

 ی نشو  ریتحق شتر یتا ب  یکه کنار گذاشته شد  ی شو الیخی ب یداننمی

 

 از کنار گذاشته شدنت  یناراحت و افسرده باش  ای

 

 ".نند یبی م  بیآس  شتر یب شهیهم ریپذ بیآس  یهابوده. آدم  نطوریهم شهیها را کنار گذاشته، همآدم  نیترنیغمگ  ا، یدن شهیهم

 

 ها بود. جزو کنار گذاشته شده  زیاو خود ن شکی به فکر فرو رفت. ب آراس 

 

آرام دلش بود و حاال آشوب جانش  یکه زمان  یغارش، کس اری. کردی که به او فکر م ی شد. مثل تمام مواقع یعاد ریغ شیهانفس 

 نشان داد.  ی دچارش شده بود، خود شد ی م ینفسش که چند سال یشده بود. تنگ 
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 مشکل خو گرفته است. نیهاست که با انفسش عود کرد و حال ماه  ی تنگ  د یکه آن خبر را شن ی روز قای دقآمد   ادش ی

 

  شیمچاله شده بود. ازجا ی اش در دستانش کمرفت. حاال دلنوشته  نیاز ب  اش نهیخس س . باالخره خس د ینفس کش ترق یعم یکم

ل**ب با خود تکرار   ر یو ز انداختیم  نییبالکن پا  یدلنوشته را از رو  رفتی که به سمت داخل اتاقش م  یبلند شد و درحال

 :  کردی م

 

 بود.  م یزندگ تی خواستنت اولو  ید ینفهم وقتچیچقدر دوستت داشتم سارا، ه ید ینفهم وقتچ یتو ه-

 

 کند.  ی رانندگ د یبا یساعت کی آمد که تا محل کارش  ادش ی شش شد و او  کینزد ساعت

 

اش در  آماده شد. بدون نگاه کردن چهره  ی مختصر یرا انجام داد. بعد از شستن صورتش و خوردن صبحانه  شیزودتر کارها پس

 ها و کت چرمش از آپارتمان کوچکش خارج شد. با برداشتن پوشه متن  نه، ییآ

 

 آهنگش متوقف شود.  یکارها خواستی . اصال دلش نمکردی م ی ریگنفس  ن یتمر شتر یب یکم  د یبا امروز

 

  د یکش قینفس عم کی کرد ی م  یوقت داشت. همانطور که رانندگ شیحجم صدا شیافزا ن یتمر یساعت برا ک ی ی طول رانندگ در

  می حرف م یرا در حال ادا  شیصدا یکار را ده بار پشت سر هم انجام داد. بلند  ن یداد. ا رونیب "س س س س " ی و هوا را با صدا

 شروع کرد:   یکم  یل با صداداد. او  رییتغ

 

 م م م م -

 

 کار را آغاز کرد.   نیرا باالتر برد و دوباره ا شیصدا یبعد کم و
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در   نشی. بعد از پارک کردن ماش د یاز دوستانش رس  یکیبا  اش یک یشر یو یتکرار کرد و ادامه داد تا باالخره به استود قدرآن

از دور انداختن آن دلنوشته   شهیکه مثل هم  کردی فکر م   نیحرکت کرد. همزمان به ا و یاستود ی به سمت دفتر اصل  نگیپارک

 است. مانیپش

 

 *** 

 

 نینازن

 

 

 

 

 

که به نظرش خوشمزه باشد  ی زیچ چی. هد یشنی م  یقار و قور شکمش را به خوب  ی رفت. صدا  خچالیتنش آب شد، سراغ  خی ی وقت

  اینمک زد. خواست قاچ اول را در دهانش بگذارد که در باز شد، ناد یگوجه برداشت، قاچ کرد و کم   کینبود. به ناچار  خچالیدر 

 خورد.  هگر  نیداخل گشت و نگاهش به نگاه نازن

 

کرد و    یل**ب غرغر ر یز ن یشد و به سمت اتاق رفت. نازن مانیپش ی بپرسد ول یزیچ خواهد ی معلوم بود که م ایناد یچهره  از

 باال رفت.  یو به بهارخواب طبقه   د یرا پوش  شیبعد از خوردن گوجه، کت بافتن

 

  لشی. بدون موبا دادی م حیترج یزی و سکوت آنجا را به هرچ ییتنها  نیسرد بود اما نازن یلیبهار خواب خ ی بود هوا درست

اتاق داشت. دوباره نشست و شروع به   یبود که در گوشه  یکاغذ و قلم ن یهم شی. تنها دلخوش رفت ی سر م یلیاش خحوصله 
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آن فرد که دختر را بغل کرده   ی . چهره زند ی لبخند م ی که در آغوش کس  د یرا کش یبود. دختر  نیکرد. آرامشش در هم  یطراح

 مشخص نبود و تنها گردنش معلوم بود.  ر یبود در تصو

 

داد و   یکند و صدا ی چغل ایند. گوش به زنگ بود تا نادپدر ومادرش آمده بود د یبا گریساعت غافل شد. بعدازظهر بود و حاال د از

 .و همانجا خوابش برد  د ی چیرا دور خود پ شیاتاق سرد بود. کت خاکستر ی . هوافتادی ن یبلند شود اما اتفاق ادیفر

 

 و گفت:  د یاتاق را حس کرد به خود لرز ی سرما ی . وقتکند   داریشام ب ی را برا  نیساعت بعد شهال باال آمد تا نازن چند 

 

 .یخوری سرما م نجای! پاشو، انی نازن نمی! پاشو بب نجا؟یا ید یخواب یسرما اومد  نیآخه تو ا-

 

 تر گفت: بلند  نبار ی. اد یبود نشن ده یبدون بالش و پتو چروک شده بود و مظلومانه خواب واریکه کنار د  نیاز نازن ییصدا

 

 ام. مامان پاشو با تو نینازن-

 

کار خودش را کرده اما مادر   ایبلند شد و نشست. در دلش گفت حتما ناد عی مادرش سر  دنی. با دد یپر نینازن یهاچشم نباریا

 نبود.  یعصبان

 

 نگفته بود!  یز یچ ایناد یعنی  ن ی. ااوردین ان یمدرسه نرفته بود به م ن یاز امروز که نازن یصحبت  یشام هم کس زیم سر

 

 :د یمادر سکوت خانه را شکست و پرس  باالخره
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 امروز چطور بود؟  یاضیامتحان ر نم یبب نیخب بگ -

 

 آرام گفت:  ایانداخت. ناد ایبه ناد ینگاه نینازن

 

 خوب بود. -

 

 برداشت و گفت:  ا ینگاهش را از ناد نی شد. منتظر پاسخ او بود. نازن  ره یخ ن ینازن یشهال سرش را برگرداند و به چهره  مامان

 

 . بد نبود. خب..-

 

 شهال شانه باال انداخت.  مامان

 

 باشه دخترم.  کی نزد اینمرت به ناد ندفعهیا داورمی. امیکنی م کار یچ نمیبب-

 

 انداخت و گفت:  ایبه ناد ینگاه چپ نینازن

 

 . رمیگیهم ازش کم نم  شه یمن هم-

 

 ! یکمتر گرفت شهیهم  ادیی م  ادمیکه من   ییتا جا-
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 . ۱۶ ایناد ی شدم ول ۲۰درس هنر  ینه! مثال تو کالس هشتم تو -

 

 گفت: شیهاخنده  نیکه تا به حال مشغول خوردن سوپ بود شروع به قهقه زدن کرد. ب  پدر

 

 . یر یبگ  شتریمهم ب یدرسا یکن تو   یدختر، تو سع  رنیگی م ستیهمه ب  ی نقاش  ی تو-

 

  ن یو زودرنج بود؟ ا  یاحساس  نقدریرا بست. چرا ا شیهم فشار داد. دوباره آن بغض کهنه راه گلو  ی را رو شیهال**ب نینازن

 .دادی آزارش م   شهیخصلت هم

 

 . گرفتی م ۲۰هم   ایناد تونستن،ی اگه همه م  ی ول-

 

 زد و گفت:  یغذاخور ز یم ی به صندل یاه یتک پدر

 

 واسه ما قبوله!   نیشو هم ۲۰رو   هیبق  ر یبگ  ۱۶رو  یتو هم نقاش -

 

مانع   یزی. انگار چ رفتینم نییپا نینازن یمامان از گلو   یمزه ی ب یآن سوپ جو گر یکردند. د دنیهمراه مادر شروع به خند  بعد 

هق کند اما خودش را نشکست. چند قاشق غذا را به زور قورت داد، در  بزند هق ه یگر ریز خواستی . دلش مشد ی رفتن غذا م نییپا

 ! کنند ی م یمدافع خوب از او جانبدار ل یوک  ک یجوابش را بدهد چون پدر و مادرش مثل  ایناد ستیالزم ن چوقت ی هدلش گفت که 

 

 جا بلند شد و به سمت اتاق مشترکشان رفت.  از

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

50 
 

وارد اتاق شد و در را پشت    ایبعد ناد قه ی کرده بود نشست. چند دق جاد یا یجالب  بیکه ترک  شیرنگ و لحاف مشک د یتخت سف ی رو

 سرش بست.

 

 ! ؟یرفت رونی تو که با لباس مدرسه از خونه ب ؟ یامروز کجا رفته بود-

 

 !ینگ  ی زیو چ ی دهنت رو نگه دار ی که تونست  کنمی تعجب م-

 

 نشست.قرار داشت  یکم  یبا فاصله  ن یتخت خود که کنار تخت نازن ی رو زی تاسف سرش را تکان داد و او ن یبه نشانه  ایناد

 

  ومدهین یاض یبه خاطر امتحان ر دونم ی. م یگی م نو یا شهیاما هم ید یند   یفروش از من آدم  وقتچی . تو هستمیفروش نمن آدم -

 ! ؟ی چ یکیامتحان نشد اون  ن ی. ایاز درسا فرار کن ی تونیباور کن نم  ن ینازن یول  ی بود

 

که فردا داشتند   ییهاکتابخانه بود. کتاب  یقسمتش به شکل قفسه  کیکه    یاز جا برخاست و به سمت کمدش رفت. کمد  نینازن

 گذاشت. زیم  ی طبق برنامه برداشت و رو

 

 ! یبه من درس اخالق بد  خوادی نم دونم، ی اون رو خودم م گه ید-

 

را   ش یخواهر دوقلو وقتچیه خواستی دلش م نکه یفته بود. اگر شه یاز کجا در قلبش ر ایحس منفور نسبت به ناد نیا دانستینم

  اس یق نی. اشد ی م ر یکه او بود صد در صد تحق  ییچون جا کرد ی فرار م  ایاز ناد  شه یرا نشنود. هم شیصدا یالحظه   یو حت ند ینب

 کرده بود.   زارش یب ایاز دن چ،یکه ه  ا یاز ناد ان، یاطراف یدائم

 

 ل**ب گفت:   ریرا بخواند ز  د یداشت درس جد   یو سع کرد ی را باز م یشناسن یکه کتاب زم  یدرحال
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 . یخونه بمون نینور چشم ا  شهیهم ذارم ینم-

 

 تختش مشغول خواندن کتاب بود انداخت. ی که رو ایچپ به ناد ینگاه و

 

  یسع شودیاز بودنش خوشحال نم د یدی م  یعادت کرده بود. خواهرش را دوست داشت اما وقت  نینازن یهای زبانبه تلخ گرید ایناد

  ی شود و به او کمک کند اما بعد از دعوا تریقو  شیهاکه در درس  کرد یم  یسع ی لیاش را با او حفظ کند. قبالها خفاصله  کردی م

 .مثل سابق نشد  نینازن چوقت یه گریراه افتاد د  نشانی که ب یسخت

 

 

 

 

 

 *** 
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  ی سر کیتخته    ی. معلم داشت رو د یچشمانش گرم خواب شدند که خودش هم نفهم ی . اصال متوجه نشد که کد یخواب پر از

که    یانداخت. چقدر سخت بود نشستن در کالس  کردی م  ادداشتیکه به دقت آنها را   نویبه م  ی. نگاهنوشتی م  یمیش  یهافرمول 

 .د یفهمی از آن نم یزیچ

 

رفت.   اط یاستراحت به ح یبرا نیاسمی شی میبا دوست صم ا یناد یرفتند. حت رون یها از کالس بکم بچه که به صدا درآمد کم  زنگ

 نرفت و در کالس ماند.  نوی همراه م نیهم یسردرد داشت برا  یکم نینازن

 

 .د به سرش ز  یناگهان فکر  داد ی مدرسه گوش م یهابچه  یهاو خنده  یشلوغ ی که به صدا طورهمان

 

فاطمه   یپشتدوم کوله   پیاز ز یپول فیها را باز کرد و مشغول گشتن شد. کاز بچه  یک ی فیجا بلند شد و در کالس را بست. ک از

گذاشت.  ای رنگ ناد یزرشک ی را برداشت و داخل کوله پشت هاپول فیگشت و ک   بیترت نیبه هم زیرا ن  گر ید ف یکرد. چند ک دایپ

 ل**ب گفت:  ریزد. ز  یلبخند 

 

 ! یبمون نیبهتر یخوای م  یتا ک نم یبب خوامی م-

 

 حق به جانب کالس را ترک کرد.  یاافه یبعد با ق و

 

  یکسان نیآخر   نیو نازن  نویزدند. بعد از زنگ کالس م اطیدر ح یکرد و همراه هم گشت  دایرا پ نوی مدرسه رفت م اط یبه ح تنها

 بودند که وارد کالس شدند.

 

انجام داده بود اما   ادیز ایدر مورد ناد هاطنتیش  نیاز ا نیدر کالس به پا شده بود. نازن یاانتظار داشت همهمه نیکه نازن طورهمان

  ریگرا با الک غلط  شانیهاعوض کرد و اسم  ایامتحانش را با ناد یبه سنگ خورده بود. مثل آن دفعه که ورقه  رش یتا به حال ت
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بود که از طرف   ن ینازن نیزود متوجه شد و حسابش را کف دستش گذاشت. دوباره ا یلیخ یشناس ست یز ری داد اما دب  رییتغ

 .شد  ر یپدر،مادر و معلمانش سرزنش و تحق

 

 "مار داره! یمهره  ایدختره ناد  نیا": گفتی م شهیهم

 

از فاطمه   ن ی. نازنکردند یم تیپولشان شکا فی کالس مشغول شده بود. همه از گم شدن ک یهابچه  بار اما بدجور فکر نیا

پول با خود    ی ادیمقدار ز  شهیپدرش پولدار بود و هم دانستند ی که همه م  ییو تا جا نشستیوسط م فی رد شه یکه هم  یخداورد

 : د یبه همراه داشت، پرس 

 

 شده؟!  یچ-

 

 .ده یهارو دزدبچه  ی اومده پوال ح یتو زنگ تفر یشعوری ب  هی-

 

 سرکالس آمد و گفت: ر،ی قبل از آمدن دب  یها به دنبال ناظم مدرسه رفتند. خانم کاظم بچه

 

 کاریباهاش چ دونم ی کنم م داش یباهاش ندارم اما اگه خودم پ یکار  مونه، یو بگه پش  ادیرو کرده خودش ب  نکاریکه ا ی اگه کس-

 کنم. 

 

 انجام دهد.  خواهد ی که م  ی کار نیبود که نازن  یبفرصت خو حاال

 

 کالس باشه! نیممکنه که دزد از هم  نیهارو بگردبچه  ف یخانم ک-
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به تن داشت شروع به گشتن   ی رنگ  یاقهوه یو مقنعه   یکه مانتو شلوار شکالت  یگم شده باال بود خانم کاظم یهارقم پول  چون

 کرد.  هاف یک

 

بود از خواهر   افته یپرورش  ایخورد شدن در مقابل ناد یعمر با عقده  کیکه   یزد. درونش آشوب بود اما روح ی لبخند  نینازن

در مقابل چشمان او خورد شود و   ایبار هم که شده ناد ک ی ی برا که نیمنفور در ذهنش به وجود آورده بود. از ا یاچهره  شیدوقلو

 . بردی لذت م  ند یرا بب شیهاه یگر

 

  نی. نازننشستی اول، سمت راست کالس م فیدر رد  شهیهم ا یکردند. ناد هاف یکالس شروع به گشتن کسمت چپ  از

دزد کالس، همان   دند یدی و م  کردند یرا باز م  فشی ک ی بود. وقت اینوبت به ناد دنیمنتظر رس  اریاختی صبر کند. ب توانستینم

 !شد ی م ی دنید یلیخ اش افه یزرنگ کالس است ق

 

را باز کرد و   شیهاپ یز  توجهی با عجله و ب ی. خانم کاظمدند یرس  نشستی وسط م ف یمانده به آخرِ رد ی کیکه  ن ینازن مکتین به

  نی. نازندند یسمت راست رس  فی اول رد مکتی. باالخره به نشد ی م د یامها نابچه  ف یداشت از گشتن ک گرینکرد. د  دایپ یزیچ

 ماجرا بود.  یمنتظر ادامه  اریاختیب

 

پول رنگ   ف یک ی ارا باز کرد. در همان نگاه اول چشمش به دسته  ف یک پی ز نیاول  ی. خانم کاظمد یرس  ایناد ی زرشک فی به ک نوبت

 آورد.  رونیبه رنگ افتاد. با تعجب آنها را ب

 

مال   فیخود زل زد تا مطمئن شود ک   یپشتبار به کوله  نیها دوخته شد. چند پول  ف یبه ک ایناد یزده  رتی متعجب و ح نگاه

 بود!  ایمال خود ناد فی خودش است، درست بود؛ک

 

 .شاگرد کالس دزد باشد  نیترو زرنگ نیترانتظار نداشت با ادب  کسچ یزل زده بودند. ه ایکالس با تعجب به ناد یهابچه 
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 گفت:   نویزد و درِ گوش م   یز یآمطنتیلبخند ش  نینازن

 

 !ره؟ی جوب نم ه ی ی آبم تو ای ناد ن یچرا با ا ید یحاال فهم-

 

 شوکه شده بود گفت:  یکه حساب  یدرحال داشتی برنم ایکه چشم از ناد  نویم

 

 خواهرت دزده؟  یعنی-

 

 صد بار گفتم که اون رو به من نسبت نده!  ستیاون خواهر من ن-

 

 . هیکیکه   تونیلیخب فام-

 

 ! سین ل یباشه که فام یکی ش یلیفام ی هرک-

 

 گفت:  کرد ی چپ نگاه مرا چپ ایکه ناد  یپول ها را برداشت و در حال فی ک یکاظم خانم

 

 انتظار نداشتم.  ی کیاز تو -

 

 گفت: ی آب دهانش را قورت داد و با ناراحت ایناد
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 شده.  ی چ دونمی خانم، نم ستیبه خدا کار من ن-

 

بود که   نیو مشخص بود ا  عیکه بد  یز یرا مسخره کردند. چ ایحرف ناد ی کالس بلند و هرکدام به نحو یهاپچ بچه پچ یصدا

 شده بود. دایاو پ فی ها از کپول

 

 را گرفت و از جا بلند کرد:  ا یناد یبازو  یکاظم خانم

 

 . میکنی رو مشخص م زیدفتر اونجا همه چ   میپاشو بر-

 

 کالس گفت:  ی کرد و روبه بچه ها یمعذرت خواه ر یاز دب یوارد کالس شده بود. خانم کاظم یو زندگ نید  ر یدب ن یح نیهم در

 

 بدم. لیدفتر تا بهش تحو اد یشده بعد زنگ ب ده یکه پولش دزد ی هرک-

 

به   یکه از اشک پر شده بود نگاه ییهابا چشم رفتی م رون یکه از کالس ب ی در حال ایو به سمت در برد. ناد د یرا کش ایدست ناد و

نزد و باالخره از کالس   یاما حرف باشد  نی کار نازن د یکار با نیا دانستی . مزدی حرف م  نیبا نازن شیهاانداخت. انگار چشم نینازن

 رفت.  رون یب

 

 .ند یداشت اما مجبور بود که در کالس بنش  د یایب ایقرار است سر ناد یی چه بال نکه یا دنیفهم  یبرا  یاد یرغبت ز نینازن

 

 برگشت و ارام گفت:  یخداورد  فاطمه
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 رادمهر!  یه-

 

 به سمت او برگشت. ادامه داد:  نینازن

 

 !م؟یو ما خبر نداشت نیشما رادمهرها دزد بود  نمیبب-

 

 خواستی نم ی . چرا کسدادند ی نسبت م نی ن. آخر چرا همه او را به نازنزد  یلبش را گاز زد و با خشم او را نگاه کرد اما حرف  نینازن

 قبول کند آنها دو انسان مجزا هستند؟!

 

  ایزودتر از او به دن قه ی را چند دق ایاز او دوست داشت چون موقع تولد ناد شتر یرا ب ایخدا هم ناد یداد. حت   هی خود تک ی صندل به

 : گفتی آورده بود. پدرش م

 

 !ارنیب  ایبه دن ایزمان با نادرو هم هم   نینازن گفتمی داره م  ریبچه تاث  هی  یخنگ  ی اومدن انقدر تو ایزود به دن دونستم ی اگه م-

 

  یدوست نداشت مهره  نیبود. اما نازن مصرفی خنگ ب کیاو  انی. در نظر اطرافکردی صدا م نیدر ذهن نازن شهیحرف هم نیا

 .ستین نقصی و ب رینظی ها هم ب قدرآن ایناد شد ی ثابت م انشیاطراف را کرده بود به  کارن یباشد. حاال که ا ی زندگ ن یا یسوخته

 

 گفت: نو یخم شد و آرام درِ گوش م نینازن

 

 نه؟ یداداشت اون روز تونست بابات رو بب  نو،یم یراست-
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 گرده.  ی و رفت. پنجشنبه بازم برم  د یآره، منتظر موند بابا رو د -

 

 . اومد ی بار م ه یکرج؟! قبال سه هفته  ادییواقعا؟! چه عجب هر هفته م -

 

 . رهی اش سر مخوابگاه حوصله  ی تو لیتعط ی روزا د ی. شادونمی خب نم-

 

 .میکنی م  نیامتحان شنبه باهم تمر یخوبه پس آخر هفته برا -

 

 گفت:   نو یو قبل از پاسخ دادن م د ی خود کش میبدون فر نکیبه ع ی دست ر یدب ن یح نیهم در

 

 باشه. نجایحواستون ا د یصحبت نکن-

 

  ر یاو گ شی . البد دلش پد یآی او هر هفته به کرج م دنیحتما به خاطر د نایکه س  کرد ی فکر م نیبه ا نیدو ساکت شدند. نازن هر

 ! کرد؟ی م  فی او تعر یهایاز طراح د یصورت چرا با نیا ر یطور است. در غ نیاست. حتما هم کرده 

 

ممکن   یازدواج کند چه اتفاقات جالب   نایفکر کرد اگر با س   نیبر لبش نقش بست. چشمانش را بست و به ا ی ند لبخ  ناخودآگاه

 .شد ی . تمام وقت لبخند از لبانش محو نمفتد یب شانیاست برا

 

رنگش را   یاکالس لباس فرم سرمه  یهاقبل از بچه   نیبه صدا درآمد. نازن ح ینشد و باالخره زنگ تفر  ا یاز ناد ی کالس خبر انیپا تا

 افتاده است.  ایناد  یبرا ی رفت. کنجکاو بود که بداند چه اتفاق ر یمرتب کرد و از جا برخاست و به سمت اتاق مد 
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موضوع مامان شهال را به مدرسه   نی. دَرِ اتاق باز بود. معلوم بود به خاطر اد یشن ریمادرش را از اتاق مد  ی دفتر که شد صدا  کینزد

 .ردیبگ   ی خوانده بودند. حتما مجبور شده بود از کارش مرخص فرا

 

 گوش داد.  یو پنهان  ستادیدر ا ک ینزد نینازن

 

 من مطمئنم خانم. -

 

بچه ها هم   ی. همه می کرد دایپ ایناد ف یپول هارو از ک ن یاما ما ا ست، ین ی حرف م یکنی ثابت کنه اشتباه م  تونهی خب اگه م-

 اس اما...برتر مدرسه  یو جزو شاگردا میشاهدن، درسته ازش انتظار نداشت

 

کارو بکنه، اون   ن یامکان نداره ا شناسم،ی رو م  ایمن ناد د؟ینکرد دایدخترم پ   یکیاون  فیهارو از کپول  ن یکه ا د یشما مطمئن-

 خب ممکنه...  اس یناد ه یشب کم یدخترم  یکی

 

خودشان    یهاهمه با چشم  یوقت ی. حتد یشنی مادرش را نم یهاحرف یادامه  شیهاگوش  گریسست شد. د  نینازن یهاشانه

  شهیگرفت هم جه ینت شد ی خوب نبود م  ایمثل ناد اتش ی. چون حلرفتی م  نیخطا کرده، باز گمانشان به نازن ایکه ناد دند یدی م

 مقصر است؟!

 

ادامه   د یها بااشک  نیا ی رنگش پر از اشک شد. تا ک ی معصوم طوس  یهام مدرسه قدم برداشت. دوباره چش اط یبه سمت ح آرام

 کرد؟ یم دایپ
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به خانه برگردد. برگشت و   د یآمد که زنگ آخر است و با ادش ی. بردی و با خود م شستی از روحش را م  یاقطره اشک، انگار تکه  هر

دفتر ناظم   یپولشان، جلو  ف یبه چند نفر از شاگردان کالس که منتظر گرفتن ک یرا برداشت. هنگام خروج نگاه فشی از کالس ک

 کرد.  ی را تلوتلوخوران ط ابانیرفت. تمام خ رون یساختمان ب ز مدرسه جمع شده بودند انداخت و ا

 

و   کند ی خوشحالش نم زیچ چ یه گرید کرد ی حس م نکه ی. اکردی م یو پوچ یارزش ی که احساس ب نیبود، ا  یوحشتناک  یلیخ حس

 . هی و گر ه یشده بود گر شیروزها نیا نی. تنها تسکستیاضاف ایدن  نیدر ا

 

را پاک   شیهابود. چشم  ستادهیکه به انتظار ا  د یاشان نازگل را درنگ خانه یکرم_یدر قهوه ا  یجلو د،یاشان که رس در خانه   دم

 .ستادی کرد، جلو رفت و در کنارش ا

 

 ! ؟یاومد  ینازگل، ک-

 

چشم   نیچشم خواهرش کبود بود و درست مثل نازن ریآن صحنه شوکه شد. ز دن یبا د نی. نازند یبه سمت خواهرش چرخ نازگل

 خودش را جمع و جور کرد و گفت:  ی کم نینازن دن ی. با دد یدرخشی م شیاز بلور اشک ها شیاقهوه  یها

 

 درو باز نکرد.   ی. زنگ زدم کسشهی م یاقه ی چند دق-

 

 آورد و داخل در چرخاند. هر دو وارد خانه شدند. رون یاش بمدرسه   یمشک یپشترا از کوله  دش یکل نینازن

 

 شده؟  یسرت اومده نازگل؟ چ ییچه بال-

 

 ؟ یکرد ی م ه ی گر  یاول تو بگو، چرا داشت-
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قدم جلوتر آمد و   کی نیگفتن نداشتند. نازن  یبرا  یحرف  کدامچی. هگره خورد  گریکد یهردو خواهر به  یهاچشم  یالحظه  یبرا

پر شده بود   شیهاکه دوباره چشم   یرنگ نازگل چسباند. در حال ی خردل یخودش را در آغوش نازگل جا داد. صورتش را به پالتو 

 آرام گفت: 

 

 . یبرات تنگ شده بود آبج ی لیدلم خ-

 

  ی عمر در گلو ک یکه  قیآن بغض عم هیشب  یزی. چشد ی مانع حرف زدنش م  یزی. انگار چحلقه کرد   ن یتانش را دور نازندس  نازگل

 جاخوش کرده بود.  نینازن

 

 نازگل. شهی ذره م  هی برات  ی لیدلم خ  ؟یزن  یچرا بهمون سر نم-

 

شوهر نازگل، از رفت و آمد متنفر است و به او اجازه   د،یکه جمش  دانستی است. خوب م هودهی سوال ب نیا دانستی م نینازن

 هم تنها!آن  د،یایاش بخانواده  دنیبار به د کی از سه هفته  شتریب دهد ینم

 

  ایو مادر همراه با ناد د یداخل در چرخ ید یبزند که کل یزل زد. خواست حرف نشیغمگ  یآغوش خواهرش جدا شد و به چهره  از

 .د یها چرخو نازگل به سمت آن  نیداخل خانه شد. نگاه نازن

 

تند از کنارشان گذشت و داخل اتاقش شد و در    یبه حضورشان بکند بالفاصله با قدم ها یتوجه نکهیبه آنها بدون ا توجهی ب ایناد

 گفت:  نیبا نازگل رو به نازن یرنگ را بست. مادر بعد از سالم کم 

 

 نکردم. داتیپ می دنبالت گشتم که باهم برگرد  ی ! هرچ؟ یخبر کجا رفت یب-
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 آرام گفت:  د یرس یزل زده بود و ناراحت به نظر م  ن یکه به زم یدر حال  نینازن

 

 خودم اومدم. -

 

 شانیهابه حرف دند یدی که نازگل و مادرش او را نم  یو در حال ستادی ها رفت تا به بهارخواب برود. اما وسط راه ابه سمت پله  و

 گوش داد. 

 

 گفت:  کردی را از سر باز م شیخاکستر یآورد و مقنعه  ی خود را درم یمشک  یکه پالتو  ی در حال مادر

 

 . ینازگل خوش اومد  نیبش-

 

 شیها و آرزوهااز خواسته  شه یکه هم  یفرد خانواده رادمهر نازگل بود. نازگل  نیترگفت مظلوم  شدی نشست. م صدای ب نازگل

او را   شتر یو ب دانستی را نم شیهای خوب نی قدر ا  وقتچ یمادر ه  یاز خود گذشته بود ول شهیخوشحال باشند. هم هی تا بق گذشتی م

 رفتار کند.  لش یطبق م کردی وادار م

 

 چش بود مامان؟!  ایناد-

 

دوساعته دارم اونجا  . از کارم زدم نه یهم فکر کرده کار ا ر یبچم پول گذاشته، مد  ف یاومده تو ک یخبری کدوم از خدا ب  دونمینم-

رو   یکنکور تجرب  ک ی ی. مردم چشم ندارن رتبه دنی گوش نم یول  شناسمشی کارو بکنه من م نی ا ایبابا امکان نداره ناد گمی م

 !ننیبب
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 د یشنی حرف را م  نیا ی حرف شده بود ورد زبان پدر و مادرش. وقت نی ل**ب تکرار کرد. ا ری حرف مادر را ز یکجبا دهن  نینازن

 بکوبد! اطیح یمانیس  وار یدوست داشت سرش را محکم به د

 

 ! زونه؟یات آوشده نازگل؟! چرا دوباره ل**ب و لوچه  یچ-

 

 .ختیاش رگونه   ینازگل رو یهااشک گر ید یبار

 

 مامان.  تونمی نم گه ید-

 

 و گفت: ده یرا درهم کش شینشست و به او زل زد، ابروها یمبل راحت  یکنار نازگل رو  شهال

 

 ! د؟یکش یکارشده؟! بازم کارتون به کتک  یز چبا-

 

 را قورت داد:  شیبغض گلو  نازگل،

 

 !؟ینیبی چشمم رو م  ر یسرم اومده؟ ز یی چه بال ینیبی اصال م-

 

 شده.  یچ پرسمی م  نیهم یبرا  ستم،یکور ن  نمیبی آره م-

 

بلوند   یرنگ شده ی رنگش را از سر باز کرد و موها یمشک  یصورتش را برگرداند تا چشم در چشم مادر نباشد. شال بافتن نازگل

 و گفت:   د یکش یمعلوم شد. سپس آه  شیتونیز
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 . هی و عصب ی مرد منزو ه یاون  -

 

 ! کدومش؟! ؟یخوابت رو ازش جدا کرد یبازم جا  ایبشه  یعصبان یو باعث شد  ی باز تند باهاش رفتار کرد-

 

 گفت:   یبلند  یاز کوره در رفت و با صدا نازگل

 

 ! ست؟یاصال مهم ن ن یا زنه،ی اون من رو م-

 

 به دخترش کرد و گفت:  یچپش انداخت. نگاه چپ  یپا  یراستش را رو  یپا شهال

 

برات کم   ی . چیکن  یشوهرت زندگ  ل یطبق م د یبا. تو کنهی رو نم کارن یاونم ا ی معلومه که مهمه! اما اگه زبونت رو نگه دار-

  یچ گه یآرزوشونه تنشون کنن و لنگه نداره. د ل یفام ی که هر کدوم از دخترا ییهالباس  ن،یبزرگ، طال، ماش  یگذاشته؟! خونه 

 !؟یخوای م

 

 مهمه؟!  نیاز نظر شما فقط هم-

 

 !یفهمی رو م  د یتازه قدر جمش یو اون باش  ن یخب معلومه! اگه پول نباشه و محتاج ا-

 

 : د ینال یفی ضع یبا صدا شیهاه ی گر نیهق کرد. ب شروع به هق  نازگل
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 . یکنی تو فقط از اون دفاع م-

 

 کرده و به نازگل زل زد:   زتریروشنش را ر  یاقهوه  یها. چشمد یکش  یقی نفس عم شهال

 

و به همه   رمیگی ما گرم نشد، حداقل با افتخار سرم رو باال م ی برا ی. از شما که آبیمثل اون دار  یکن که شوهر برو خدات رو  -

 دامادم دکتره!  گمی م

 

 جواب داد:  ی لرزان یپاک کرد و با صدا ی اش را به آرامگونه   یرو  ده یاشک چک نازگل،

 

 باهم.  کنه ی تا آسمون فرق م ن یمن و اون زم یایما. دن  نیب  ه ی ادیز یسال فاصله ۲۰فهمه.  ی مامان، اون اصال منو نم-

 

 را فشار داد و گفت:  سازی آب در چا دنیجوش  یاز جا برخاست و به سمت آشپزخانه رفت. دکمه  شهال

 

 مشکل خودته. گه ید  یستی. اگه تو بلد نکنهی زنه که مردش رو سربه راه م نی. ابردار  تی تکرار ی حرفا ن یدست از ا-

 

  م،ی رفت و آمد کن یی. دوست نداره جازنهی من رو م کنمی دو کلوم باهاش حرف بزنم تا باهاش مخالفت م  تونمی من نم ه، یعصب-

.  کنهی رفتار م رمردا یقه نداره درست مثل پعال ح ی. به تفرمی . اونجا زندونادیی سر به راهش کنم؟! من از اون خونه بدم م  ی چطور

 بگم؟ ی . آخه من دردم رو به ککارمیرفتن به مطب و از اونجا به خونه. من هر روز تنهام، ب  شهی صبح تا شبش خالصه م

 

 بگرد.  رونیخونه، برو ب  ی مگه مجبورت کردن بمون-
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 . نیدوستام قطع رابطه کنم، شما هم که دائم سرکار  یباعث شده با همه  د یرو دارم؟! جمش  ی! ک؟ییآخه تنها-

 

 سرت گرم بشه. ار یبچه ب ه یخب -

 

 ل**ب گفت:  ر یز ،یاه ی چند ثان یلبش را گاز زد. بعد از سکوت نازگل

 

 ... یدون ی تو که م-

 

 و داد زد:  د یحرفش پر یبالفاصله رو  شهال

 

. تو  دهیطالقت نم د یکه جمش  یهر روز شکر خدا کن د یمشکل هم از خودته باو   یش ی دار نمبچه  ی خب، پس حرف نزن. وقت-

 ! س؟ین قتیال د یجمش ی کنی که فکر م ی دار ی چ ای ی درس خوند 

 

درک نشدن و طرد   دانستی . م ختیری اشک م صدای ب  شهیمثل هم ز ی. او ند یرس ی م  نینازگل به گوش نازن یهاه ی زجرآور گر یصدا

  نی. چرا با وجود اآمد ی از دستش برنم یاما کار کند ی تحمل م ی خواهرش چه درد بزرگ دانستی تلخ باشد. م تواند ی شدن چقدر م 

 بودند؟!  یشکننده و احساس   نقدر یو از جنس سنگ، او و نازگل ا احساس ی ب یخانواده 

 

 *** 

 

 آراس 
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کرد. از   شیهارا چفت گوش  یو شش گذاشته بود، با انگشت اشاره دست چپش گوش   ستیدو  شهیش  ی که آرنجش را رو  طورهمان

 سهند خسته شده بود.  قش یرف یهای وراج

 

از چهار راه عبور کرد و   ی آفک ینگذشته بود که با ت ییاز سبز شدن چراغ راهنما یاه یدست راستش دنده را خالص کرد و ثان با

 را باال برد:  شیباالخره صدا

 

 بخور بعد ادامه بده.  ی آب ه ی کشه ی گوشم داره سوت م  گی سهند بسه د-

 

 آراس من واس... ینفهم یلیخ-

 

ه  تو چ   ،یترانه با چه لحن کی کنم  نییتع  د یمنم که با ن یرو روشن کنم واست. آهنگساز منم، ا ییزای چ هی  د یسهند من با ستایوا-

بلند   یبا صدا د یترانه با یکجا  نکه یپاپ ، راک ، رپ ، جاز ، بلوز خونده بشه. ا یو چه سبک یتو چه دستگاه ، ییبا چه صدا ،یگام

  یبند ]نقطه اوج ترانه که معموال تکرار م  عی اوقات انتخاب ترج شتر یب یباشه و حت د یو فرود ترانه کجا با ج او ایخونده بشه  نییپا ای

  دم ی سهند؟! من دارم کار م ی ! ملتفتییلو یک ست یب یمنه نه اون جوجه  اریشود[ هم اگه تو ترانه مشخص نشده باشه، به اخت

پاپا  بلوغش هنوز رو صورتشه و  ی که جوشا یک یبه خاطر  ستی. قرار ندارممن مدرکش رو    ی. درسته متن هم با من بوده ول رونیب

 اسمم رو خراب کنم.  دهیجونش براش چهارتا دونه ساز خر

 

  ک یزمان که داخل سهند آمد. هم  یور خط صدالبش نشست. از آن  یرو  شیبایز یهااز صحبت  یو لبخند  د یکش  یق یعم نفس

 را به دست راستش منتقل کرد:  ی گوش   د یچیپ یفرع
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قدر  چه  یایهمون پاپا جونش، اگه باهاش راه ب ی دونی م ی وافقم ولآراس درسته اون بچه هنوز جوشاش خوب نشده. منم باهات م-

جا   هیواست  تونه یراحت م ی لیشهر دستشه، خ نیا یهای پسر؟ طرف نصفِ برج ساز ی کنی فکر نم ن یساپورتت کنه؟ به ا تونهی م

 .ایکنار ب کم ی ش ییلویک ستی. فقط تو با اون جوجه برونیب ی ایب ی کیشر یسوراخ موش  یو یکنه از اون استود ایمه

 

  یجورنیپسرخوب، شما صدات هم گمی بهش م ر،ی ز ارمیصدام رو ب   خوامیقسمت م نیا گه ی بهم م شه،ی سهند، نم تونم ینم-

 ! رونیبچه ها قهر کرد زد ب  ه یمرغ! شب یصدا نیع شه یم یار یب رینازک هست، ز 

 

 آرامش: یو بعد صدا د یسهند به گوشش رس  ینفسِ حرص  یصدا

 

 آراس؟-

 

 هان؟-

 

 مرغه؟  ه یصداش شب ی تو بهش گفت-

 

 آره خب.-

 

خرسند بود لبخندش بند   ار یکه از حرفش بس یو آراس   زدی م اد یبلند سهند که فر ی بود و ناگهان صدا یجار نشانی سکوت ب یکم

 :آمد ینم
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 .یقربون صدقه اون بچه بر  د ی! آخه نفهم تو باوانهیآراس، د  یاوانه ید-

 

 گفته سهند داد و ادامه حرفش را قطع کرد.   لِیحتما تحو ک یل**ب   ریز آراس 

 

که   یرو بفرست  یکیکن  ی به بعد هم سع نیاز ا ؟یتو کارم رو ندارم. اوک  ی . من حوصله بچه بازستیسهند مهم ن الیخیب-

 خونه منتظر خواستگار باشه. نهیجلف و حرکات دخترونش بهتر که بش یهاوزن و اون لباس  لویک  ستیباشه، با ب ریانتقادپذ 

 

 نثار آراس کرد.  "ییپررو"اش گرفت و خنده سهند 

 

 قطع کنم؛ دستم له شد، گوشمم ناقص شد.   یندار  یاگه کار گه یخب د-

 

 شاگرد انداخت. یصندل یرا قطع کرد و رو  یزمان با گفتن شرت کم گوش هم  و

 

 تختش ولو شد.  ی بدون عوض کردن لباسش با کفش بر رو ی قدر خسته بود که حتآن   د یخانه که رس  هب

 

 دل زمزمه کرد:   در

 

 رو ببوسه.  میشونیپ کاش سارا بود تا لباسم رو عوض کنه و -

 

از   یلیتر  کردی از چشمانش را باز کرد. حس م  یکیچشمانش افتاد.  ی سارا به خواب رفت. نور آفتاب رو اد یبا  شه یمثل هم و

 رد شده است. شیرو
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افتاد با سهند قرار   ادش ی د،ید  ازدهیساعت  ی به خودش تکان داد و باالخره چشمش به ساعت اتاقش افتاد. عقربه را که رو یکم

 دارد. 

 

 !گذشتی کارش نم  نیراحت از ا د یدی را بدهد که اگر او را م  یجواب سهند  توانستی م یمانده بود و حال چه کس خواب

 

  ادش یقدر خسته بوده که اصال آن  شبیمتعجب بود چطور سهند به او زنگ نزده است که متوجه شد د گشت،ی تلفنش م دنبال

 . اوردیباال ب نیشاگرد ماش  ی صندل ی را از رو یرفت گوش 

 

 . کند  دارینبود تا سهند او را ب یراه ارتباط چیآپارتمانش هم که به حمد خدا خراب بود. رسما ه فون یآ

 

را روشن کرد و   سازی چا رفت،ی اش مزمان که به سمت آشپزخانه کوچک بامزه زمزمه کرد، هم  ی و به درک   د یکش ی بلند  پوف

 سارا... یکه روز یاکاناپه دراز بکشد. کاناپه   یرو  ی گرفت کم  میتصم

 

 بهشان فکر کرد.  ی ندارند که حت اقتیل معرفت یب یهافکر کردن شد. به قول خودش آدم  الیخیب

 

 *** 

 

 نینازن
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 داد.  یبود تکان شیهارا که تا شانه  شیکوتاه مشک  یمدرسه را از سرش باز کرد و موها یاسرمه  یها را باال رفت. مقنعه پله  آرام

 

  شیچشمان طوس  ر یآن زل زد. ز ینه یاتاق رفت و به آ  یگوشه   ییروشو ی بهارخواب شد و در را پشت سرش بست. جلو داخل

 را شانه کرد.  شیبرداشت و موها نهیآ یدار را از جلو کوچک دندانه  یمدرسه را درآورد و شانه  یسرخ شده بود. روپوش خاکستر

 

 ها را کوتاه کرد. آن  ایبا ناد یلجباز  ک یآمد که سر  ادش ی. شد یبسته م  یدم اسب ی رنگش مقدار کم یصاف و مشک یموها

 

 :د یچ یخاله مهتابش در گوشش پ  یرا بست. صدا شیهاچشم

 

 . ادیی و بهت م شهی م ده ید ک یش  یلی مدل پَر برات کوتاه کنم، خ اریتو روشنه، ب ی خاله، رنگ موها ایناد-

 

  د یبزند و بگو ز ی حرف را به او ن نیانتظار داشت که ا نیداشت. نازن  یادیبود و در کارش مهارت ز شگری کوچکش مهتاب، آرا  یخاله

 نگفت. ی زیچ نیدارد، اما به نازن  یخوب  یاو هم جلوه  یموها

 

دارد،    ایاز ناد ی بهتر یاو جلوه  یموها نکهیاثبات ا  ی برا ن یرا کوتاه نکرد اما نازن شیو موها د یآن مدل را نپسند  ایبود که ناد درست

 بود که گفت:  یکس نیرا همان مدل کوتاه کرد، اما بعد از آن مادرش اول  شیموها

 

 !نیبهتر بود نازن ی کرد ی مکوتاه ن-
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رفتن اعتماد   ن یدوباره شکستن و از ب یبود برا  ی شروع ن ینازن ینداشت اما برا ی ادیز  ریحرف تاث نی ا یانسان عاد  کی یبرا د یشا

 به نفس و احساس حقارت. 

 

 ل**ب زمزمه کرد:   ریز گر ید ی بار ی . براد یکش ی دارزل زد. آه کش  نه یرا باز کرد و دوباره به آ شیهاچشم

 

 .خورمی نم  یدرد   چیمن به ه-

 

و    د یپدرش بگو یکه افتاده برا  یخودش از اتفاق  خواستی . دلش مد یایگذاشت و منتظر ماند تا پدرش ب یارا در گوشه  شیهالباس 

که    بردی لذت م ا یناد ییاز بدگو یسر خودش است اما به قدر ریز یکه آن خرابکار دانستی حرف بزند. هرچند م ایناد یاز خرابکار

 نداشت. یتمام

 

که مادر   ییهاآمد و دوباره همان حرف  شی باشد، بحث مشکالت نازگل پ نینازن ی برا ی فرصت نکه یکه به خانه برگشت قبل از ا پدر

 نازگل تکرار کرد.  ی برا ز یگفته بود، پدر ن

 

 خودش بازگشت. یو به خانه  د یده بود لباس پوش ش  مانیها پشو درد و دل کردن با آن  ی پدر یکه از آمدنش به خانه  نازگل

 

به   زین نی . نازنکردی با او رفتار م خواستی هر طور که دلش م د یپدر و مادر را نداشت، جمش تیبود. چون حما  نیهم شهیهم

 متنفر بود.  د ینازگل از جمش یاندازه

 

 خواب مشترکشان رفت. شد و به اتاق  مانی از حرف زدن پش نیجو خانه متشنج شد که نازن یقدر  به
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 را بدست داشت. ی و زندگ ن یتختش نشسته بود و کتاب د ی رو ایناد

 

  رم، یبگ  شتریامتحان شنبه ازت ب ی تو د ی با"را باز کرد. در دلش زمزمه کرد: یاضیاتاق نشست و کتاب ر یگوشه  ری تحر ز یم ی رو

 "!یخوری رو م  ی خالص ری ت یجورنیا

 

 گفت: ا یناد نکهیها همچنان ادامه داشت تا اآن  نیب سکوت،

 

 .ینیبی وگرنه بد م  ی رو جبران کن  یکه کرد  یکار  یساعت فرصت دار  ۲۴-

 

 چپ نگاه کرد. را چپ   ایبرگشت و ناد نینازن

 

 ! ؟یگی م  یدار  یچ-

 

 .کار تو بوده  گم ی وگرنه به همه م ی د یکه شن نیهم-

 

 به تمسخر زد و گفت:  ی لبخند  نینازن

 

 جبران کنم؟  و یمن چ ، یکرد   یتو دزد -

 

 کار من نبوده.   یدونی خودتم م -
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 من مطمئنم که کار خودته!  ی ول-

 

 : د یکش اد یفر  یبلند  ینتوانست خودش را کنترل کند و با صدا گریشد. د ی عصبان ایناد نباریشد. ا ترق یلبخندش عم و

 

که   ی خنگ  ی. تو اونقدریمن رو بدنام کن یخوای م  نیهم ی . برایترکیاز حسادت م  یر دا ی درسا به من برس   یتو  ی تونی چون نم-

 !عرضهی ب  مصرفِی تنبل ب  نه،یراهش ا ی کنی فکر م

 

کند.   یخال کجایرا  ر یها تحقسال دنیشن یعقده  خواستی درهم گره خورده بود. انگار م ش یکمان یاز جا برخاست. ابروها  نینازن

 از لباسش پاره شد: ی که قسمت ی . به حد د یرا گرفت و با تمام توان کش ا یگلدار و قرمز ناد راهنیپ

 

 ! ؟هان؟یکنی من صدات رو بلند م  یکه برا  ی هست یک  یکنی تو فکر م-

 

 زمان وارد اتاق شدند.پدر و مادر هم  نکهیمشاجره باال رفت تا ا یصدا

 

 

 

 

 

. باالخره کردند ی ناسازگار خود را تماشا م یشده بود با غضب دوقلوها  ده یکش همدر  یبهرام و شهال حساب یکه چهره   یدرحال

 .را از هم جدا کرد  ایو ناد  نیطاقت شهال سرآمد و نازن
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 ! ن؟یباز چرا مثل موش وگربه به جون هم افتاد-

 

 گفت: ت یانداخت و با عصبان ایناد  یپاره  یقه یبه   ینگاه بعد 

 

 ! واقعا که. ه؟ی چه وضع نیا-

 

 :د یسرخ شده بود و هنوز آرام نشده بود نال تیاز عصبان یکه حساب ی درحال نینازن

 

 . فهمهی حرف دهنش رو نم-

 

 ادامه داد:  نی . نازند یبه سمت او چرخ مادر

 

 . مصرفی تنبل ب   گهی پررو به من م -

 

 زد و گفت:  یپوزخند  پدر

 

 خب نباش تا نگه! -

 

 ناراحت شدنش را از حرف پدر پنهان کند گفت:  کرد ی م ی که سع ی. درحالد یلرز ن ینازن ی**ب هال
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 ... د یبا نیبخونم اما شما گفت تونمی رشته رو نم ن یمن گفته بودم که ا-

 

 حرفش تمام شود مامان شهال حرفش را قطع کرد: نکهی از ا قبل

 

اگه   ،یریتو کتاب دستت بگ   دمینکن، من که ند  ح یخودتو توج یتنبل ی خودیازش؟! ب یکم دار  یتو چ  تونه؟ ی م  ایپس چرا ناد-

 .شد ی مثل تو تنبل کالس م کرد ی هم مثل تو وقتش رو تلف م ایناد

 

او   یبرا یمدافع خوب  لیاز خود دفاع کند چون پدر و مادرش وک اینداشت ناد ی لزوم چ یه شهی. مثل همد یکش ی قی نفس عم نینازن

 بودند.

 

رفت.   رونیبلند از اتاق ب یها. با قدم شودیمحکوم م  شتر یب د یبگو یزیاست و هرچ دهیفای حس کرد که بحث کردن ب  گر ید یبار

 پدر از پشت سر داد زد: 

 

 . گهیمثل آدم درست رو بخون د   ست؟ینازگل بسمون ن ؟ یزیری خونه رو بهم م ن یآرامش ا  شهیچرا هم-

 

  ریز گرید  ی خود شود. بار یه ی کرد مانع گر یسع رفتی که از پله ها باال م   یهم فشار داد. در حال ی را رو شیهادندان  نینازن

 ل**ب زمزمه کرد: 

 

 .خورمی نم  یدرد   چیمن به ه-

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

77 
 

 *** 

 

  خ ی نیبود و زم دهیبرف بار ی کنند. شب قبل، کم  نیتمر ی اضیر یکم  نا یبرود تا با برادرش س  نویاز مدرسه قرار بود همراه م بعد 

 اش غم آشکار بود.کم حرف شده بود و از چهره  ن ینناز شه یبسته بود. مثل هم

 

اگر   ایناد یدزد است. طبق گفته  ایسرد شده بودند و انگار همه باور کرده بودند که ناد ایبا خواهرش ناد ی کالس کم یهابچه 

 .است نیچون مطمئن بود که کار، کار نازن  گفت، ی م ر یرا به مد  ز یزد، فردا همه چ ینم  یحرف نینازن

 

  نیحل مسئله صدا کرد نازن ی که اسمش را برا  ینفر  ن یاول ابیبود. بعد از حضور و غ ده یتازه رس  کی آخر بود و معلم فز زنگ

 رادمهر بود. 

 

 درک کند با لرز گفت:  یکرده بود نتوانسته بود آن مسئله را به خوب  یکه هرکار  نینازن

 

 خانم.  ستمیمن آماده ن-

 

 داشت گفت:  نیرا از نازن ی حرف ن یکه انتظار همچ  ریدب

 

 . نمیتخته بب یپا ایب-

 

 . ستادیکالس گذشت و مقابل معلم ا مکتین نیدر اول ایناد دگان یو از جا بلند شد. از مقابل د د یکش ی نبود. پوف یگرید  یچاره
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ساده در مورد مشتقات نمود.   یاجلو داد و مرتب کرد و شروع به گفتن مسئله  ی رنگش را کم یمشک  یمقنعه  یساجد  خانم

 سپس گفت: 

 

 هان؟!  یکه بلد باش   نویا د یحداقل با-

 

. فرمول را  آمد که فرمول حل مسئله رو حفظ کرده است ادش یرا برداشت.  ک یبود. با لرز ماژ نینفر کالس به نازن ۳۰ یهمه  نگاه

طور به تخته  همان قهیچند دق ی کند. برا یگذارینداد که که به کمک فرمول آن اعداد را جا یاریکرد مغزش  ی نوشت اما هرکار

 زوم کرد. 

 

 گفت:  نیه نازنروب یبا لحن بد  رینچ و اَه و... بلند شد دب ی اشان سر رفت و صداحوصله یها حساببچه  ی وقت

 

 ؟یخونی چرا درس نم-

 

 .نداشت ی جواب نینازن شه یهم مثل

 

 ! یترخونه که راحت ین یمدرسه؟ بش یایی چرا م  یدرس بخون  ی تونی اگه نم ؟یکنی نم نیچرا با خواهرت تمر-

 

 بلند کرد و گفت: یدستش را به آرام  ای. نادد یکش یانداخت. دوباره آه  نییسرش را پا نینازن

 

 مسئله رو حل کنم خانم؟ ام یمن ب-
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.  کالس بلند شد  یهاپچ پچ بچه  ی لحظه را تجربه کرده بود. دوباره صدا نیبود. بارها و بارها ا دهیفرا رس  ن یشکست نازن یلحظه 

خود نشست   مکتین ی کالس رو یهابچه  زی رآمی تحق یهادر مقابل نگاه  ن یمسئله را حل کند و نازن ایاجازه داد تا ناد  یخانم ساجد 

 ل**ب گفت:   ر یز کرد ی را نگاه م شیدوقلو  ر که با نفرت خواه  یو درحال

 

 ! نیریخودش  یا-

 

 به مدرسه بود حرکت کردند.  ترک ینزد  بایکه تقر نویم   یبه سمت خانه  نیو نازن نویاز مدرسه، طبق قرار، م بعد 

 

.  بگذارد و ُسر بخورد  هاخی  یرا اشتباه رو  شیدوخته بود تا مبادا پا نیرفته بود، چشمش را به زم  نی که رمقش به کل از ب نینازن

 سربه سرش نگذارد. دادی م ح یو ترج زدی نم یحرف د،یدی اوقاتِ تلخ دوستش را م ی هم وقت نویم

 

اورد. چهارشنبه بود و تا امتحان شنبه   ونر یرا ب  شیاضیخود کتاب ر یاز کوله پشت نیبودند. نازن نوی ربع بعد هردو در اتاق م کی

 .ستیکمتر ن  ایخدا از ناد یشه یدو روز فرصت داشت تا به همه ثابت کند هم

 

 م؟ یکن  نیتمر کمی داداشت امروز فرصت داره -

 

 . می باهم حل کن میستیکه بلد ن ییاتاقم و جاها ادی ب گمی آره بعد ناهار بهش م -

 

 . رمیبگ  شتریب ایاز ناد نبار یا د ی... باد یمن با نو یم-

 

 . یتونی م  یخب اگه بخوا -
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 و آرام گفت:  د یکش ی داشت برگرداند. آه یرنگ  د ی سف ی تور یسرش را به سمت پنجره اتاق که پرده  نینازن

 

 تونم.  ینم-

 

 ؟یکنی فکر رو م  نیآخه چرا ا-

 

 . سهینوی خوب م قدرن یکه ا ده ی انگار کتاب رو قورت م دونم،ی نم ره،یگیم  شتریاز من ب  شهیاون هم-

 

 . یتونی توهم م  یثابت کن ه ی کن به خودت و بق یسع-

 

 !شهی سوخته مدماغ   یو حساب  خورهی آخرم م ی ! ضربه شهی م  یاگه بشه چ-

 

  نو یزل زد. م نوی م اهیس  یهاهم به چشم  نیچشم دوخت. نازن نی به نازن کرد،ی قرمز رنگش را مرتب م یکه لباس بافتن   نویم

 زد و گفت:  یلبخند 

 

 ! رهیکه اون ازت کمتر بگ   یکن  ی کار  یتونی م ی ریبگ  شتریاز اون ب ی تونی خب اگه تو نم-

 

 زل زده بود.  نو یرا گرد کرد. همچنان به م شیهاچشم نینازن
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 . یریگی م  شتریپس حتما از اون ب ،یخونی . توهم که خوب مرهینتونه درس بخونه و کم بگ  ی کن ی کار  نهیمنظورم ا-

 

رها شود.   انیاطراف ی رهایاز تحق یمدت  یحداقل برا  توانستیم شد ی ممکن م نیهم نبود. اگر ا یبه فکر فرو رفت. فکر بد  نینازن

 .شد ی ترم حساب م  انیبود و م یمهم یل یامتحان خ کهن یمخصوصا ا

 

 کتاب دستشه!  شهینذارم که درس بخونه، اون هم ی آخه چطور-

 

 نتونه بخونه!  گه یبشه د ضی اگه مر د یشا دونم، ی خب نم-

 

مانع خواندن او   توانستی م  یناگهان یمار یب کیخود گذاشت. احتماال  نییل**بِ پا یرا رو  اش ده یانگشت نازک و کش نینازن

و   کردند ی را مسخره م  نیو دوباره نازن آوردند ی او به حساب م ی ضیرا مر  ا یکم ناد ینمره  لیشود. اما در آن صورت پدر و مادرش دل

 "!رنیگی م  شتریب  ضیآدم مر ه یباباجون همه از ":گفتی م ی زیمآ  ر یاحتماال پدرش با لحن تحق

 

 .شد  دهیفکرها بود که در کوب ن یراهش نبود. در هم  نی! انه

 

 تو؟  ام یب تونمی جان؟ م  نو یم-

 

رنگ خود را   یسرش انداخت و سارافون خاک  ی اشت و روتختش برد  یرا از رو  نویم  یاروزه یبا شوق شال ف نیبود. نازن نایس  یصدا

 در را باز کرد. نو یمرتب کرد. م

 

بود به   دهی پوش  یسبزلجن ور یپل کینشست.  نو یم ر یزتحریم یصندل  یرو  نیبا نازن یداخل آمد و بعد از سالم و احوالپرس  نایس 

 لم داد و گفت: ی و به صندل د یخود کش یعسل ی به موها ی. دستیراحت یشیهمراه شلوار م
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 که نکردم؟!  ر یمن، د ی خب شاگردا-

 

 کرد و جواب داد:  ی زیر  یخنده نینازن

 

 استاد! نینه، درست به موقع اومد -

 

 زد و گفت: ی لبخند  نایس 

 

 بذارم!  ارتونیرو در اخت اتم یاز تجرب کمی خواستم تا آماده شدن غذا -

 

 :د ی زمان خند هم زد و  نایس  یاز جا بلند شد و پس کله  نویم

 

 ! ؟یبار بهت گفت استادپر رو شد  هی نشو،  ی ازخودراض م یادیز گه ید-

 

 هر سه شروع به قهقه کردند. و

 

به   نو یکه م  ی کنند. بعد از آن در حال نی را با هم تمر یاضیر یفرصت کردند دو مسئله  نیو نازن نویم  نایآماده شدن ناهار، س  تا

 تنها بود.  نو یدر اتاق م نیدلستر بخرد، نازن کی به سوپرمارکت سرکوچه تا  نایکمک کند و س   یآشپزخانه رفته بود تا به مادرش کم
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که ذهن آدم را   یی مثل خوره به جانش افتاد. از آن فکرها یناگهان فکر  کردی آنها نگاه م  ی که به قاب عکس دو نفر طورهمان

 .گذاردی راحتت نم یامش ندهو تا انج دهند ی قلقلک م

 

را    یو مادرش ماکارون  کردی ساالد درست م نو یکامال مشغول صحبت و کار بودند. م نو یخانم و م نهیآمد. تهم رون یاز اتاق ب آرام

 .ختیری داخل قابلمه م  ه،یبه ال هیال

 

نبود. در اتاق را باز کرد و داخل   ی. پشت سرش را نگاه کرد، کسند یکنجکاو بود که آنجا را بب یلیشد. خ نایاتاق س  ک ینزد نینازن

و راه راه بود. در    یمدل گورخر  ش یو روتخت  یآسمان یبه رنگ آب  شیوارهایتفاوت که د ن یبود با ا نوی اتاق م  ه یشب بای شد. اتاق تقر

  یسر کیکتاب، موکت و  ،یساختمان یهاکه پر از نقشه  شد ی م  دهید  یمیقد   بایو تقر یچوب ریتحر  ز یاز اتاق م یاگوشه 

 بود.  یپلوغاتاق شلوغ  یبلند بود. تا حدود یهاکشخط 

 

به او داده بود.   ابان یکه آن روز در خ د یعکس خود را د  ینقاش  نا،یرنگ س  د یسف  یوار یکمد د یکه انداخت رو  ی ترق یدق نگاه

 .د یکشی م  ر یرا به تصو  هی در حال گر نِی که نازن ن،یهمان عکس غمگ 

 

 "چقدر دوسم داره که عکسمم زده رو کمد اتاقش! نیبب"زد در دلش گفت:   یلبخند 

 

فته شده  دور قرار داشت که قاب گر ییبلند از نما ی در کنار برج نایعکس خود س  ،یی روروبه  وارید  یکرد. بر رو   یز یر یخنده  و

او   نایس  یداشت وقت  یشد. چه حس خوب   رهیو لباس اسپورت خ  یدود   نکیو ع یاخامه  ی با مدل موها نایبه عکس س  ن یبود. نازن

 .کرد ی م نش یو تحس د یدی را م

 

 از پشت سرش گفت:  ییفکرها غرق بود که صدا  نیهم در

 

 !اس خته یبهم ر کم ی نجایا د یببخش-
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حرفش را قطع کرد. با خجالت دستانش را به هم گره زد و سرخ   نایجا خورد که س  ی برگشت، به قدر عی و سر  د یاز جا پر نینازن

 شد.

 

خودم رو نگه   ینقاش  خوامی م د؟ یکن ینقاش  یخوب ن یمنم به هم ریتصو د یتونی خانم م نینازن یترسوندمتون؟! شرمنده، راست-

 دارم. 

 

جلو   یگوش داد، شالش را کم ر یرا ز شیمشک یهاشرمنده شده بود، تل  ی بحسا نایوارد شدن به اتاق س  اجازهی که از ب  نینازن

 گفت:  رفتی م رون یکه از اتاق ب   یو در حال د یکش

 

 که...  خواستمی اومدم اتاقتون فقط... م اجازهی که ب د یبله چرا که نه، ب... بب... ببخش-

 

 زد و گفت: ی لبخند  نایس 

 

 نداره.  یاشکال-

 

  کرد ی انداخته بود و در دلش دائم خودش را سرزنش م نییاصال صحبت نکرد و سرش را پا ز یسر م نی غذا هم حاضر بود. نازن گرید

 کند؟ ی م ی شده، حاال او در موردش چه فکر نایها وارد اتاق س که چرا مثل بچه 

 

 !ادبی فضول ب  یدختره  گذاردی اسمش را م حتما
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 شدند. یاضیر ن یمشغول تمر نایو س  نویدوباره با م   نیاز ناهار نازن بعد 

 

  دادی بود اجازه نم نایس  ش یفکرش دائم پ نکه یاما ا داد، ی را پوشش م یاضیعالقه نداشتنش به ر ای شکست دادن ناد ی برا زهیانگ 

و ل**ب و    یفندق یهادائم به چشم  نینگاه نازن دادی م  حیرا توض یزی چ نایس  یانجام آن شود. وقت   یو نحوه  ات یمتوجه حل ادیز

 دهن او بود. 

 

را مرور کرده باشد. اصال  یاضیر یهاکل فصل  ایفرصتِ کم ناد نیدر ا د یترس ی به خانه بازگشت. م   شهیزودتر از هم نینازن نباریا

 . گرفتی م ایاز ناد  شتریب یانمره  د یشده با  ی هم شکست بخورد. به هر نحو نباریا خواستی دلش نم

 

 دست زد!  ی به هرکار د ی به دست آوردنش با  یمالک تنها نمره باشد، پس برا ی وقت

 

  کردی طور که فکرش را ماش بود گذشت. هماناداره  یهاخانه شد و با سرعت از کنار مادر که در حال مرتب کردن ورقه  وارد

 :د یمادرش را شن یصدا

 

 خانم بپرسم؟!  نه ینم از تهمزنگ بز د یبا ؟یایی و م یری کجا م  یخبر بد  ه ی ی تونینم-

 

 ندارم برم.  نایا نو یم یجز خونه  ییجا یدون ی تو که م-

 

بزند و بعد با قدرت   ی خواب بود. انگار خواسته بود بعد از ناهار چرت ایاتاق را به سرعت باز کرد و داخل شد. برخالف تصورش ناد در

 ! ردیا بگ اول کالس ر ینمره  شه یشروع به خواندن امتحان کند تا مثل هم
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برداشت و   ز یآماده بود افتاد. آنها را از م ز یم ی که رو ا یناد یاضیکج کرد. نگاهش به کتاب و دفتر ر  ایناد ی دهنش را برا نینازن

 داخل کمد گذاشت.

 

که خاله رعنا   یدار بنفش رنگ را تن کرده بود. لباس همان لباس دکمه  ایزل زد. ناد ایتخت خود نشست و به ناد   یو رو  برگشت

که لج   د یآیم   ایبه ناد یکرد و گفت که حساب ف یتعر ا یمادرش از لباس ناد دن، یبود اما آنقدر بعد از پوش  دهیخر شانیهردو یبرا

هم لباس   نی. نازنشد ی م  دهید  باتریز ای تن نادو هم رنگِ هم بودند اما به    هی شب قای لباس ها دق آنکه    یرا درآورد. درحال نینازن

.  گرفتی خانه اشان! تنها با آتش زدن آن لباس آرام م یپشت اط یآتش زد! همان شب، در ح ش یستش را با خواهر دوقلو

 .شد ی م اس یبا او ق  شهیهم ند آماده کند. هر چ گرانیکردن د  سهیمقا یآنها را برا  یزیچ خواستینم

 

ل**ب    ری. زکرد ی امتحان شنبه متمرکز م  یفکرش را رو  د ینبود. با زهای چ نیفکر کردن به ا ی برا ی. حاال زمان مناسب د یکش یآه

 گفت:  یحوصلگ یبا ب

 

 !شد ی م  یعال ی نجوریا د،یخوابی م  شهیکاش هم-

 

درس هم   توانستی شود حتما نم داری ب توانستی نم ایهم نبود! اگر ناد یکه زد متمرکز شد. فکر بد   یچند لحظه به حرف یبرا

 بخواند!

 

زد و زمزمه    ی کرد. لبخند  دایبسته قرص خواب پ کیاز کشوها   یکیرفت و وارد آشپزخانه شد.کشوها را گشت و از   رونیاتاق ب از

 کرد: 

 

 کارت تمومه! -
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 نیا دانستی بدهد. م ایها را به خورد نادتا قرص  کردی م  دایپ یراه د یگذاشت و وارد اتاق شد. با بشیقرص را داخل ج یبسته  بعد 

 .د یرس ی به ذهنش نم یگریاما فکر د ستیکار درست ن 

 

 تشنه شد از آن بخورد.  ایآب حل کرد تا اگر ناد یاشه یدو قرص را در پارچ ش   اطیاحت یبرا

 

  یاآورد. ورقه  رونیخود را ب یاضیهم داشت نشست و کتاب ر ی روروبه   یرنگِ از جنس چوب که دو صندل یکرم   رِیتحر زِیم پشت

 عمل کند.  نایس  یکرد درست مثل گفته   یبرداشت و شروع کرد به حل معادالت. سع

 

که   ی نینازن ی. برا رفتی نم رونیاز ذهنش ب یاکمد اتاقش زده لحظه   یاو را رو ینقاش  نکه یمتمرکز بود. فکر ا نای! فکرش به س نایس 

 بود.  یاتفاق زندگ نیتربخشلذت  نا،یمثل س  ی کس ی هنرش برا تیاهم دن یشدن بزرگ شده بود د د ییتا یعمر با عقده  کی

 

که   ی از زمان انداخت. نیبه نازن یاز جا بلند شد و نگاه ایکرد. ناد داریبه صدا درآمد و او را ب  ایناد یکه ساعت گوش   د ینکش یطول

 . محلی سرد و ب کرد؛ یدرست مثل خودش با او رفتار م  بود،  نیسرسنگ  ن یآن اتفاق در مدرسه افتاده بود با نازن

 

  یدر حال درس خواندن است، لبخند  نینازن نکه یا دن یمادر وارد اتاق شد. با د نیح ن یرفت. در هم رون یجا بلند شد و از اتاق ب از

 گذاشت:  زیم  یرو یکوچک ین یبه همراه نبات را داخل س  ی بر لبش نقش بست و دو فنجان چا تیاز رضا

 

 مامان جان.   یخسته نباش -

 

 ممنون. -

 

 سرد نشه.  نیبخور  تونو ییچا اد،یبذار خواهرت ب-
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 اش بود!شدن نقشه  یعمل یشد. حاال تنها زمان برا  رهیخ  یچا یهابه فنجان  نیرا گفت و اتاق را ترک کرد. نازن نیا

 

کرد. به کمک قاشق   یها خالاز فنجان   یکیخواب را درآورد و چهار عدد را داخل  یهارنگش قرص  ی راه نارنجلباِس راه  بیج از

را برداشت و با    گریداروها را محو کرد و فنجان د ی ها به نحو. به کمک نباتشدند ی داروها را هم زد اما داروها داخل فنجان حل نم

 د. اشتباه شو ایفنجانش با مال ناد خواستیعجله شروع به خوردن کرد. نم

 

انداخت و   نی به نازن یوارد اتاق شد. دوباره نگاه کرد ی رنگ پاک م یصورت یاکه داشت صورتش را با حوله   ایناد ن یح نیهم در

 دنبال کتابش گشت: 

 

 ! ؟یکتاب منو کجا گذاشت-

 

 خود بنوشد گفت: ی قلپ از چا  ک یکرد   یم  یکه سع نینازن

 

 . ادهیبخور وقت ز توییچا ایحاال، ب الیخی ب-

 

 و گفت:   د یکش یانداخت. پوف نیبه نازن ی نگاه کشدار ایناد

 

 ! ؟ی سر کتابم آورد ییچه بال-

 

 گذاشت: ز یم ی را باال داد و فنجانش را رو شیابرو کی نینازن
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 بود، گذاشتمش اونجا.  ریوپاگکمِد. دست ی نترس قورتش ندادم! تو-

 

  ینگاه چپ  زدی که کتابش را ورق م ینشست. در حال نینازن ی روبه رو ی صندل  یار زد و رو کتابش را برداشت، پرده اتاق را کن ایناد

. اما  د ینوش  یحل کرد و مقدار  ینبات داخل چا ک یبرداشت.  ی نیس  یکف کرده بود از رو  ی را که کم  شییانداخت و چا نیبه نازن

 : دنبالفاصله شروع کرد به سرفه کر

 

 اس؟!بد مزه  نقدر یاه اه، چرا ا-

 

 بروز ندهد آرام گفت:  یز ی چ کردی م  یکه سع نینازن

 

 ه؟ ی مگه چطور گه، ید شهی تلخ م ییخب چا-

 

 ! دهی طعم زهرمار م-

 

 ! ؟یخب... خب.. .تو مگه تا حاال زهرمار خورد-

 

 . بعد از جا بلند شد.د یگوی فهماند که دارد مزخرف م  نیو درشتش را به سمت اطراف چرخاند و به نازن یطوس  یچشم ها ایناد

 

 !الیخ یاز آب جوش باشه ب د یشا داد ی م ی بیعج یمزه  ه ی قای منم دق  یی! چا؟یری کجا م -
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 گفت: رفتی م  رونیکه فنجان بدست از اتاق ب  یبه حرفش گوش نداد و درحال ایناد

 

 بخورم! نو یا تونمی من نم ی ول-

 

 نشست. ز ی کرده بود، به اتاق برگشت و دوباره پشت م  یخال ییشوخود را در ظرف  یی که چا یدر حال  ایناد  قهیاز چند دق بعد 

 

 "مگه؟! یمرد یم  ؟ یخوردی م شتر یب کمیحاال  شد ی م  یچ ": کردی را چپ چپ نگاه م  ایزمان نادو هم   کردی در دلش غرغر م  نینازن

 

  یی که انگار مخش توانا کرد ی را نگاه م یزی و اعداد نفرت انگ  زدی را ورق م  شیاضیکتاب ر نیربع گذشت. همچنان نازن ک ی حدودا

از او   نایکه س   یروز  ال ی. در خدادی پرواز م ال یذهنش را در خ ، یاضیبر رفرار از مسائل حوصله   یها را نداشت. برادرک آن 

  شیهم برا نایدلچسب باشد! البد س  تواند ی که چقدر م ی. وا کند ی و ناز م  ردیگی با لبخند خودش را م و او کند ی م یخواستگار

 !خواند یرا م  "ناز نکن نینازن" آهنگ

 

تحمل ندارد سرش را    گرید  د ید ی . وقتد یچشمانش کش ی پرت کرد و انگشتانش را رو زیم  یخودکارش را رو  ایناد ن یح نیهم در

 گذاشت و چشمانش را بست.  ز یم ی رو

 

 :د یپرس  طنتی داشت، با ش  ن یذرب ر یکه تمام مدت او را ز  نینازن

 

 ! کنه؟یسرت درد م  ا؟یشده ناد  یچ-

 

 !ادیی خوابم م نقدریدونم چرا ا  ینه! نم -
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 هم کارش را کرده بود!  یقلپ چا   کیلبخند زد. انگار آن    نیحرف نازن نیا دنیشن با

 

 ! گهیبخواب د  کم ی. برو ادهیحاال وقت ز ؟یکنی م  تیخب چرا خودتو اذ-

 

از جا بلند شد و در اتاق را   نی. نازنکه خوابش برد  د ینکش ی و طول د یتختش دراز کش یدوباره رو  د یدی نم ن یجز ا یاکه چاره  ایناد

 که او درحال درس خواندن و خواهر زرنگش در حال خروپف است! دند یدی پدر ومادرش م د یکامل باز گذاشت. با

 

و اعتماد به نفس ببرد اما    ینقطه شاد  نیرا تا باالتر نینازن توانستی م  یخشک وخال ف یتعر کی و  شییاثبات شدن توانا تنها

 .آمد ی به چشم م شتریوجود نداشت او ب ییایاگر ناد  د یبود. شا انیاطراف ییاعتنای مورد ب  شهیهم

 

  ند یرا بب  زیاتاق آنها رد شود و همه چ  یاز جلو  خواستی . دلش مد یپدر را که از سرکار برگشته بود شن ی صدا قهیاز چند دق بعد 

 لم داد.  یمبل راحت  ی رفت و بعد از شستن صورتش رو ییبه روشو  می مستق  شهیپدر مثل هم ی ول

 

  یگرفت فرمول ها را رو   میشد، تصم  د یامنا  لیفرانسی و حل معادالت انتگرال و د  یاضیر یهافرمول  یر یادگیاز  نینازن ی وقت

 تقلب کند.  ی در امتحان بتواند کم د یکند تا شا  یکاغذ کپ یابرگه 

 

 ؟ید یخواب  ی ! دوباره گرفتا؟یاوا! ناد-

 

 زد و گفت:  ی. لبخند به او زل زد  درنگی را ترساند. ب نیمادر، نازن یصدا
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 بخوابه!  خوادی درس رو نداره و م ین. خودش گفت که حوصله نکن ماما دارش یب-

 

 کند.  ی نسبت به درس خواندن تنبل ایتعجب باال برد. سابقه نداشت ناد یرا به نشانه ش یشهال ابروها مامان

 

 . یکنی م  کاریچ نمیبلده، تو خوب بخون مامان جون بب  ییزای چ هی دختر. اون نخونه هم   نیچش شده ا دونمینم-

 

نداشت. دوباره   یاشکال چیدر نظر آنها ه خواند ی درس نم  ی وقت یحت ای. نادد یکش  یپوف نیرا گفت و اتاق را ترک کرد. نازن نیا

 است. رممکنیغ ش یرقابت با خواهر دوقلو گفتی که به او م  یگرفت. حس  شهیدر وجودش ر ی از افسردگ یحس

 

بعد از تمام شدن   بود.  دهیتخت دراز کش یرا که رو  ایناد ر یکرد. تصو دنیآورد. شروع به کش رون یب رش یتحر  زیم  یاز کشو  یکاغذ 

  یروح ای ناد یرو  ز یآمطنت یش  یقرار داشت. بعد با حالت نیبود که در مقابل چشمان نازن ی تیواقع  ه یدرست شب  ریتصو ،یطراح

 ل**ب گفت:   ریزد. ز ی. لبخند آمدن از جسم او بود   رونیکه درحال ب د یکش

 

 !شد ی م  ینطور یکاش واقعا ا-

 

و خواب   ی حس کسل یدرس بخواند ول خواستی بود. دلش م جیخواب گ یهاو از اثر قرص  د یآن شب تا فردا صبح خواب ایناد

 . دادیاجازه را به او نم ن یا یآلودگ

 

گرفت کارش را تکرار کند تا دوباره از شرش خالص شود. پس در   میتصم  دهیپر ا یادخواب از سر ن یاثر قرص ها  د ید  ی وقت نینازن

 برود.   نینمود تا طعم بد آن از ب نیریعسل ش  ی ادیرا با مقدار ز ر یدارو حل کرد و ش   ی مقدار  ایناد یصبحانه  ریش 
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مامان شهال و   گر یبه سراغ رخت خوابش رفت! د قه ی دوباره بعد از چند دق ا یچون ناد رفتی م شیکمال تعجب کار داشت خوب پ با

  نو یخانه را برداشت و به بهارخواب رفت و به م اریتلفن س   یگوش   د یکه اوضاع را د ن ینگرانش شده بودند. نازن یبابا بهرام هم حساب

 زنگ زد. 

 

 بله؟ -

 

 . نمینازن نو، یسالم م -

 

 ؟ یخواهر ی سالم چطور-

 

 . از کار انداختمشا!ستمیممنون بد ن-

 

 ! ؟یکار کرد چه  ؟یچ-

 

 درس بخونم!  تونمی . منم مخوابهی قرص خواب به خوردش دادم، فقط م -

 

 گفت:  نویم شانیهاخنده  نی کردند. ب دن یرا گفت و بعد هردو شروع به خند  نیا نینازن

 

 !ایکرد  دایپ یکلک، راه خوب  یا-

 

 اشون.باال سر نازپروده  ارنیب یز یچ یدکتر   خوانی آره فقط بابا مامان شک کردن م-
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 . میریازش کمک بگ  میتونی م نجاستیهم که ا  نای. س میکن ن یتمر کمیما   یخونه  ایتو ب   ال،یخیب-

 

 . دنی م ر یبهم گ  کم یاونجا  امیی م  یآخه وقت -

 

 کار داره. ی اریبراش ب هاتویداداشم گفت بهت بگم چند نمونه از طراح ی . راستگهید میباهم درس بخون  یایی بگو م-

 

 :د ی. با لبخند پرس د یدو  نیدر وجود نازن ی حرف شوق نیا دنیشن با

 

 خواد؟ ی م ی چ یبرا-

 

 . گهیخودش بهت م  ار ی. بدونمینم-

 

  یکیدر همان جا بودند. صندوق پالست شیهایخاست. اکثر طراحکرد و از جا بر  یخداحافظ نو یبا م ع ینبود. سر ز یصبر جا گرید

 نیاز احساس نازن یاهر کدام تکه  یورق آنجا بود که رو   ستیاز دو شتری آورد. ب  رونیرا ب شیهایاتاقش را باز کرد و طراح یگوشه 

 نقش بسته بود. 

 

  یگذاشت. بلند شد تا برود اما چشمش به عروسک بافتن شیپشتدار خود نصب کرد و داخل کوله منگنه   یتخته  یرا رو  آنها

پر شده بود و دامن   کو یعروسک که داخلش با ال ی گرد بافتن  یدوخته بود. به کله  ش یکه نازگل برا  یاتاق افتاد. عروسک یگوشه 

 انداخت.  یرنگش نگاه یصورت یبافتن
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  چیبه خانه برگشته ه ه یکه با گر   یآمد از روز   ادش یرها شده بود.  یاش نازگل مظلومانه در گوشه درست مثل خواهر عروسک

 را به کل فراموش کرده بود.  ز یبود که همه چ ایخود و ناد نیجدال ب ریاز او ندارد. از بس درگ  یخبر

 

  شیصدا نباری زنگ زد و ا گرید  ی. باردادینم  بوق...دو بوق...سه بوق...جواب ک ینازگل تماس گرفت.   لیرا برداشت و با موبا یگوش 

 : د یرا از پشت تلفن شن

 

 الو. -

 

 ؟ یآبج  ینازگل جانم؟ خوب-

 

 ؟ی خوبم فدات شم. تو چطور-

 

 چه خبر؟  د ی چشمت بهتر شده؟ از جمش  ریز  ی. کبود ستمیبد ن  ،یه-

 

 سرکار، از سرکارم خونه! _از خونه شه،یخوبه بهترم. اونم که مثل هم-

 

 تتیحما  د ی. اونا بااومد ی از دستم برنم یمامان و بابا کار   ی. من رو ببخش که مقابل حرفادمیشن یحرفتان رو اون روز اتفاق -

 جرئت نکنه روت دست بلند کنه. گه ید د یتا جمش  کردنی م

 

منو نداره. فقط تو   یدرد و دال   دنیشن یگوش شنوا برا   ی. کسنمکیبا اونا درد و دل نم رمم ی. بمنی گذاشتمشون کنار نازن گه ید-

 من بشه. ه ینذار سرنوشتت شب ،یخوب درست رو بخون خواهر 
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 گفت:   یپر شد. آب دهانش را به زحمت قورت داد و با ناراحت نینازن یها چشم

 

 ؟ یریگی طالق نم د یچرا از جمش ؟ یدی اش مچرا ادامه  ینیبی نم تیتو زندگ یانده ی. اما تو اگه آخونمی ... میآبج خونمی چشم م-

 

  یخوای . مکنهی نم تمیحما کسچ یه یخونه. وقت  ن یتو ا یبرگرد  د یمامان گفته با کفن با ی بشه؟! وقت یکه چ رمیهه! طالق بگ -

 ندارم. اشونوه یو کنا  شین یسقف باال سرمه. حوصله  هی شبا تو کوچه بخوابم؟! حداقل االن 

 

دختر را، در    کی توانستی م  اتیدهد. کدام ادب  نیخواهرش را تسک یبا چه کلمات دانستینم نینمانده بود. نازن ی باق ی حرف گرید

  یاش پشت او را خالخانواده  ی حت یشود وقت میاش ترمکه از او متنفر بود آرام کند. مگر ممکن بود قلب شکسته  ی مرد یخانه

 .راندند ی از خود م  او را  هابه یو مثل غر کردند ی م

 

 رفت. نییها پاکه در قلبش متولد شده بود از پله  د یجد  یرا برداشت و حاال با اندوه  فشیکرد. ک ی نازگل خداحافظ از

 

و    کردی را نوازش م ش ینشسته بود و موها ایرا بپوشد. مامان کنار تخت ناد شیهارفت تا لباس  ایسمت اتاق مشترک خود با ناد به

 . کردی بت مآرام با او صح

 

 . پاشو به درس و مشقت برس دختر زرنگم. پاشو خانم دکتر. یخوابی فقط م روزیپاشو مامان جون. آخه تو چت شده از د-

 

 :گفت ی و م  د یکشی سرش م  یرو  شتریرا ب  ش یهم پتو ایناد
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 کن.  دارمیساعت بخوابم ب هی ! گهیساعت د  هی مامان فقط  ادیی خوابم م -

 

رنگش را سر کرد و   ی خاکستر یحالش بهم خورده بود، شال بافتن هادن یها و ناز کشناز کردن  ن یاز ا یحساب گر یکه د نینازن

را ببندد که قبل از آن مامان شهال   شی کوله پشت  پیگذاشت و خواست ز فش ی . کتابش را داخل کد یخود را پوش  یاس ی یپالتو

 گفت: 

 

 ن؟ ینازن یری کجا م -

 

 . میخوندرس ب  نو یبا دوستم م رمی م-

 

 ! ؟یخوش گذرون یری م  یدار  ینگرانش باش  نکه ی! عوض اضه؟یخواهرت مر ینیبی مگه نم ی چ یعنی-

 

 گفت: ت ی. با عصباند یسوت کش نیدر مخ نازن یزیچ انگار

 

  رمیخواست تا آخر عمرش رو اون تخت خُرخُر کنه. در ضمن من نم  د یبخوابه به من چه؟! شا خوادی م ست، ین ضی اون که مر-

 !؟ید ی با دوستم درس بخونم، مگه نشن رمی . دارم میخوشگذرون

 

 .رفت  رون یو از اتاق ب  د یرا برداشت، راهش را کش فش یک

 

 چه طرز صحبت کردنه؟  نیا نم یصبر کن بب-
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  شینقاش  ی رها شد و کاغذها نیاز دست نازن فی. کد یرا کش فشی شود ک نیمانع رفتن نازن نکه یا ی پشت سرش آمد و برا  شهال

 ولو شدند.  نیزم ی رو

 

 دخترش دوخته شد.  یهای طراح ی مادر رو نگاه

 

 ! ؟یبکش ینقاش  ای یبا دوستت درس بخون  یری م-

 

 دوشش انداخت:  یرا بست و رو فش یک  عیکرد. بعد سر شیهای خم شد و شروع به جمع کردن طراح نینازن

 

 . نهیبب نارویا خواستی داداشش م -

 

 !؟یکشی م  ینقاش  نو یداداش م  یتا حاال تو برا  ی از ک-

 

 ...نای.استین ی معمول  ینقاش  نایا-

 

 . یکنی تلف م ی نجوریدرس خوندن وقتت رو ا ی به جا دونمی که هست به هرحال من که م  یهر چ ی معمول ای ده یچیپ ینقاش -

 

 . نه من رو و نه نازگل. چوقتیمامان، ه یکنی منو درک نم  وقتچ یتو ه-

 

 بلند گفت:  ی . مادر با صدارفت یکند، پس با سرعت به سمت در خروج رش ی تحق خواهد ی کلمات م  نیمادرش با ا دانستی م
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 . کنمی رو درک نم هیصالحشون چ دوننی که نم یخنگ  ی آدما  وقتچ یآره من ه-

 

  یهاو اشک  دیتابی م  نیزم  یبه رو  د یکم جان از خورش   یها آب شده بودند و نور شد. برف  ابانیخ یرا پشت سرش بست و راه  در

 .انداختیاش برق م گونه   یرا رو  نینازن

 

نشکند   ر یدر مقابل تحق گرفت ی م ادیو زودرنج نبود. کاش  ی. کاش انقدر احساس ردیرا بگ  شیهااشک ی جلو توانستی کاش م یا

 نبودند.  یشدن چکدامیاما ه

 

  یرا پاک کرد و زنگ در را فشرد. سع شیها. اشک د یکه رس   د ینکش یوجود نداشت. طول  نویخانه خودشان با م نیب ی ادیز  یفاصله

 اتفاقات خانه را فراموش کند.  یکرد همه 

 

 خانه است آنجا باشد. آرام گفت:  نویپدر م ی چون عادت نداشت وقت د یخجالت کش  ی در را باز کرد. کم  نویم پدر

 

 درس بخونم.  نو یسالم. اومدم با م-

 

 تو بابا جان بفرما. ایب  ،یسالم دخترم خوش آمد -

 

کم   یبا صدا یشد. آهنگ  نو یخانم، وارد اتاق م نه یبا تهم یتر کرد و بعد از سالم و احوال پرس را آرام   ن ینازن نویگرم پدر م  برخورد

را از دست   شیهابود که دوباره کنترل اشک  یابهانه  م یآهنگ مال نی تخت نشست. هم یرو  نی. نازند یرس ی در اتاق به گوش م

 نکند. ه یکرد نتوانست گر  یبا حالش نداشت اما هرکار یتباطمتن آهنگ ار نکهیبدهد. با ا
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 هر روزم فقط شده نوشتن از احساسم"

 

 از تو دورم که ن یعشقه تو هم به

 

 عاشقت شدم سنگه صبورم  کهنیهم

 

 تو قلبم هست  گه ید ی کی یفکر کن  خوامینم

 

 باور کن  ی عشقِ آخرم شد  تو

 

 یباورم شد  یی تو  میزندگ تمومِ

 

 لحظه ست نیمن ا ی ها قهی دق نیتر یاحساس 

 

 تو کنار من  یهست که 

 

 عشقم  شه یبه تو عوض نم احساسم

 

 نمتیبیتو رو م شم یم یاحساسات
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 رنتیهمش ازم بگ  ترسمی م

 

 چشمم سهیآخه خ ینباش  رمیمی م

 

 شدم عاشق

 

 رم یمی نشه که من برات م د یشا باورت

 

 از عشقو از چشات ها یریبگ 

 

 چقد دوست دارم تورو  یدونی م

 

 نرو  شمیبمون و از پ کمینزد

 

 خونم ی کن به عشق تو فقط م باور

 

 لحظه ست نیمن ا ی ها قهی دق نیتر یاحساس 

 

 تو کنار من  یهست که 
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 عشقم  شه یبه تو عوض نم احساسم

 

 ترسم یم نمتیبیتورو م شم یم یاحساسات

 

 رنت یازم بگ  همش

 

 "چشمم سه یآخه خ ی نباش  رمیمیم

 

 احمدوند( یمهد /ی)احساس 

 

 . کردی م  هی گر درنگ ی زل زده بود و او ب ن یبه نازن نویم

 

 تو؟  یکنی م ی جورنیافتاده؟ چرا ا ی! اتفاقن؟یشده نازن یچ-

 

آن حس   گر یرا پاک کرد. د شیهاکنار تخت برداشت و اشک یاز عسل یحاضر به حرف زدن نشد. دستمال نیکرد نازن  یهرکار

 .شد یداشت خشک نم  شهیر  نیکه در وجود نازن ی و پوچ یارزش یب

 

ببرند و متوجه شوند چه کار   نایرا به اتاق س  شیهای کرد تا طراح شنهادیعاجز ماند پ نیعلت حال نازن دنیاز فهم نو یم ی وقت

 کند.  ر ییتغ ی هم کم نینازن یه یها دارد تا بلکه روحبا آن  یمهم
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  ش یر یکرد. کم   یمرتب کرد و از جا بلند شد و احوال پرس   یخودش را کم نایشدند. س  نایکه در زدند و وارد اتاق س   د ینکش یطول

 به تن داشت. ی قرمز ی صورتش رشد کرده بود و بلوز بافتن ی رو

 

ل**ب   ی رو تیاز رضا ی و لبخند   کردی را نگاه م  یهمگ  رتی کرد. با ذوق و ح ی را گرفت و شروع به بررس  نینازن یهایطراح

 داشت:

 

 تر شدم. مصمم  مم یتصم ی رو دمیرو د  ی شتریب یهااالن که نمونه -

 

 :د یقرمز شده بود با تعجب پرس  ی که نوک دماغش کم نینازن

 

 ! ؟یمیچه تصم-

 

  نا یا کنهی هارو بهش نشون بدم اما مطمئنم که پسند منمونه  د یبزنه. با شگاهیهاتون نمابا طرح  تونهی دوست اهل هنر دارم که م  هی-

 شدن دارن.  دهی. ارزش دبانیواقعا ز

 

!  د؟یشنی داشت درست م  یعن یچشم دوخته بود.  شیهابه ل**ب  رتیبا ح ن ینازن داد،ی م حی توض نایمدت که س  نیا تمام

 شود؟!  شگاهینما کیبه  لیتبد  توانستی او م  یهاطرح 

 

 اش را پنهان کند گفت:چهره  امانی ذوق ب  کرد ی م ی که سع یزد و در حال ی لبخند   ناخودآگاه

 

 . خورنی به درد نم ادیز کردم ی من فکر م  ی... ولیول-
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 خود لم داد و گفت:  ی مطالعه  ز یم ی به صندل نایس 

 

روزم   ک ی یحت ی طراح ی شما که برا یان، اونم براواقعا فوق العاده  نایخانم. ا  ن ینازن کنمی نم فیتعر  یالک یاز کس وقتچ یمن ه-

 .نید یدوره ند 

 

 گفت: ز یآم ن یتحس ی که تمام مدت ساکت بود با حالت  نویم

 

 ! دهیاونارو کش یاستادِ طراح ه ی نکه یقشنگن.مثل ا یلیخ نا یا نینازن گه ی آره راس م-

 

  گریرا جلب کند. د ی بود که بتواند توجه کس ش یآرزو نی. اد یچه بگو دانستی گشت. نم ترقیسرخ شد و لبخندش عم نینازن

 .باشد  ارزش ی اش پوچ و ب کار در نظر خانواده  نیهرچند ا د یآی از دستش برم یکه او هم کار  کردی داشت باور م

 

 کرد.   ادداشتیاو را گرفت و  یکسب اطالع کند شماره  نایاز س  شیها یطراح شگاهیبهانه که درمورد نما نیا به

 

  کرد ی او را وادار م ی. حتشب و روز به او فکر کند  شد ی باعث م نیعاشقانه او را دوست دارد و هم نای س  گفت ی م ننایبا اطم یحس

  نایس  نمایمعروف س  یهالم یمنتظر بود که مثل ف د یدی بسازد. هر بار که او را م نایبا س  یمشترک یاش زندگکه در تفکرات دخترانه 

 با ناز به او لبخند بزند. ن یکند و نازن یستگارزانو بزند و از او خوا

 

مشترک    یاز زندگ ی ادیز ز یکه چ ی اساله ۱۷ ن ینازن یبرا  یچقدر دلچسب بود. حت یفانتز  یایرو  نیکه فکر کردن به ا  یوا

 .دانستینم
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  نیتمر ی شرح دهد. بعد از کم شیو کاست برا کمی گذاشت و از او قول گرفت نظر دوست نقاشش را ب  نایس  شیرا پ شیهایطراح

 فردا، به خانه بازگشت.   یاضیامتحان ر یبرا شیهاتالش   نیکردن و آخر

 

او وقت   ی برا یفقط کم ،ی. کاش کمشد ی و بعد طلبکار م شکستی بود، دل م  ن یهم شهیشده بود. هم  نیشهال با او سرسنگ  مامان

  ی برا یگوش   گاهچ ی، اما مادرش ه شیهاو خواسته  قش یعال دن ید ی برا ش،یهایی تنها ی برا ش،یهادرد و دل  ی. براگذاشتی م

پدر و مادرش   یافقط طبق خواسته  ای. نادایناد ی برا ی حت ،شیاز دخترها چکدامی ه یبرا هبلک نینازن  ینداشت. نه تنها برا دنیشن

 .شد یکمتر با آنها دچار مشکل م  لی دل  نیو به هم  کردی م  یزندگ

 

کند احساس خرد شده   ی ادآورینبود که به او  ی . کسگرفتی را به مسخره و خنده، نم شییاحساس و توانا یرش، کاش همه پد  ای

 .ست یدار نهرگز خنده 

 

او   دادی بار به استعدادش بها م ک یبار، تنها  کی  نایمثل س   زیکه اگر پدرش ن کرد ی فکر م نیمعمول سراغ اتاقش رفت. به ا طبق

آن   ی است که برا نیمادرش تا به حال او را مثل نازگل شوهر نداده ا نکهیا لیدل دانستی حاال چقدر خوشبخت بود. خودش هم م

 .د یلنگ ی م  شیجا کی د ینبود شا نیکه اگر نازن یانده ی. آکرده بود  میترس   ییایرو یانده یدوقلوها آ

 

از درس   ایعقب افتادن ناد ی برا ی تالش  خواستی دلش نم گر ی. دکردیم  ن یسردماغ شده بود و داشت تمر ی کم ای. نادد یکش یآه

مامان   نیبار هم که شده تحس  ک ی یدر امتحان فردا خودش را به همه ثابت کند. دوست داشت برا خواستی انجام دهد. تنها م

 .د ینی شهال و بابا بهرام را بب

 

 *** 

 

  یافه یاش و قچانه  یبا آن خال گنده رو  یاضیر  ریامتحان وارد کالس شد. دب یهاو معلم با برگه  د یفرا رس  ی اضیزنگ ر باالخره

درس   نیدر ا  یدرست و حساب یکه تا به حال نمره  ی نینازن ی امتحان برا نیکه ا  کردی و محکمش، هرگز فکرش را نم یجِد 

 است. یات ینگرفته، چقدر ح
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  یهان یاز تمر ی بعض ی مانتواش پنهان کرد. حت نیتقلب را داخل آست یهاجودش را گرفته بود برگه و  یکه استرس سر تا پا نینازن

 ها استفاده کند. بتواند از آن  د یو کاست نوشته بود تا شا کم ی کتاب را ب

 

  یبود. کم  دهیها را ند از آن  چکدامیها و اعداد داخل آن انداخت. انگار تا به حال هبه سوال  ینگاه نیپخش شدند. نازن هابرگه 

 . گرفتی داشت در وجودش قوت م ید یامنا  ه یشب ی زی. چنگاه کرد  شتریب

 

با  شد ی ه م ک  ی در اعداد وجود نداشت، ظرافت ی ظرافت چیمبهم و به درد نخور بودند. ه ی طور ک ی. اعداد کردی اعداد را درک نم او

 . کردی دهانش احساس م ی کیکرد. ضربان قلبش را از شدت تپش، در نزد یقلم نقاش 

 

مثل خوره به جانش   شهیها همکاش  نی. اشد ی نم ده یسنج یاضیر  یاستعدادش با نمره اریکه کاش مع کردی فکر م  نیبه ا دوباره 

 .ختیری و اعصابش را بهم م افتادی م

 

  گرفتی استرس م ای شد ی م  ی. هر وقت عصبانکردی اش مدر معده  ید یاز شدت استرس تند شده بود. احساس درد شد  شیهانفس 

 بود.  دتریشد  شهیاز هم بارن یاما ا آمد،ی اش به وجود م در معده   یفی درد خف

 

ها حال قدم زدن کنار تخت بچه  با دقت در   یاضیر ر ی. دبگرفتی م یخوب  یهر طور شده نمره  د یانداخت. با نو یم  یبه برگه  ینگاه

 .سد یاو بنو ی سوال را از رو کی  ن یاجازه داد نازن نویبود. م 

 

 خودش باشد. یرا نگاه کند که معلم تذکر داد و گفت که حواسش به برگه  گرید یسوال خواستی م
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چرا   دانستیها را توانست خودش حل کند اما نماز سوال  ی کیاش چشم دوخت. جمع و جور کرد. با دقت به برگه  یرا کم خودش 

در امتحان   یبود و سواالت راحت ریسختگ  یل یهم خ ی خانم محب شانیاضیر ریدب  نکهیا د یسخت است. شا نقدریدر نظرش ا  یمابق

 موثر بود.  زی ن دادینم

 

عرق کرده بود که کاغذ در   یبه قدر شیهاآن نوشت. کف دست  یها را از رو از فرمول  یکی. را دراورد تقلب   یخود برگه  نیآست از

 آن توانست نصف معادله را حل کند.  ی . فرمول دوم را هم نوشت و از رو شده بود  سیدستش خ

 

 بود.  ستادهیکه معلم ا یی. درست جاختیر ن یزم ی ها روبرگه  یکه مابق   اوردیب رونیب نشیرا از آست ی بعد  یبرگه  خواست

 

 . ایناد طورنی نگاه کردند، هم نی. تمام شاگردان هم به نازنشد  رهیخ نی با خشم به نازن ی محب خانم

 

 ل**ب زمزمه کرد: ریز نینازن

 

 نه!  ی وا-

 

 : د یکوب ن یصورت نازن ی ها را روبرگه  تیها انداخت و با عصبانبه آن  یجمع کرد. نگاه  نیزم  یها را از رو برگه  معلم

 

 . گمی . پاشو بهت منمیپاشو بب ،ی شورشو درآورد گه ید-

 

 تا امتحان تمام شود.   ستد یدر با  یجا بلند شد. معلم او را به سمت در هل داد و خواست تا جلو از
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از   ی کیکالس،  یها. نگاه بچه ستادیدر ا یزرد شده بود جلو  یکه از ناخوش  یاهم فشار داد و با چهره   ی را رو شیهال**ب نینازن

 تا به حال تجربه کرده بود.  نیبود که نازن ییهانگاه  نیزتریرآمیتحق

 

 !شه؟ی م  ی! حاال چ؟یکرد کاریچ ،یلیخ ن ینازن یخنگ  یل یتو خ"گفت:   یو چه شد. دائم در دل م  خواستی م چه

 

 گفت:  یعصبان یبرد و با لحن ر یرا به اتاق مد   نینازن یمتحان، خانم محب ا  یهااز جمع کردن برگه  بعد 

 

 ! یخانم کمال نیکن کاریباهاش چ نیشما بدون د یشدم، شا یدختر عاص  نیاز دست ا گه یمن که د-

 

گردنبند دور   ه یرا که با طناب درست شب نکشیبرگرداند. ع نیبود سرش را سمت معلم و نازن یزی چ ادداشتیکه درحال  ریمد 

 چشمش زد و گفت:  ی گردنش انداخته بود رو

 

 افتاده؟! ی شده؟ چه اتفاق یچ-

 

خودش   یلحظه به برگه   هی شده، حاال هم که  بیکه غا  یدرس من نداره، امتحان قبل ی ده تو یخانم باال نیواال من که موندم. ا-

. خودتون  یخانم کمال خوامی شاگرد رو نم ن یبازم نخونده. من ا دونمی . من که مورهور و اون  نی نگاه نکرده، چشماش فقط ا

 شما. لید. تحو یباهاش بکن خوادی دلتون م  یهرکار

 

نکند و   ه یتا گر  کردی را م شیانداخته بود. تمام سع نییتمام مدت سرش را پا نیرها کرد و رفت. نازن ریرا در اتاق مد  نینازن بعد 

هم نبود.    یآسان نیبه ا شیهاکنترل اشک ی و کوچک شود ول  زدیها زار زار اشک برمثل بچه  خواستی. نمخودش را نشکند 

.  افتادیاتفاق نم نیاما ا مردی کاش م ی که ا  کردی فکر م   نیشده بود. به ا دتریاش شد معده  د ترک برداشته بود و در شیهال**ب 

 دهد.دهان باز کند و او را درسته قورت ب نیزم خواستی دلش م
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  یخوای م  ی. تا ککننی م تیها ازت شکاو معلم نجا یا یایی که م ستین  بارن یاول ن یدختر؟! ا  یخونیچرا درس نم نمیخب بگو بب-

 ببرن، هم اعصاب تو راحت بشه هم اونا و هم ما.  رنیات رو بگ پرونده ان یبزار زنگ بزنم پدر ومادرت ب ؟ یادامه بد  ی نجوریا

 

 رادمهر جست و جو کرد.  یخانواده  یکردن شماره   دایدفتر خود را به منظور پ و

 

 ... دونمی نم رمیگی نم اد یچرا  دونم ی خدا خونده بودم اما نم. من خوندم. به نیبهشون زنگ نزن کنمی خانم خواهش م -

 

 گذشت کرد؟  شهی باشن. چند بار م  ان یات در جرخانواده  د ی هان؟!با تونه ی چرا اون م ره؟یگی م  ادیپس چرا خواهرت -

 

 نداشت. یتیاهم ن یبعد از ا یشامدهایپ گر ید سه، یبازهم مقا اس،یرخ داده بود. باز هم ق د یکه نبا  یزیساکت شد. چ نینازن

 

  ی بود و سع ستادهیا صدای ب یاتمام مدت در گوشه  نیازنشد. ن ریتازه به صدا درآمده بود که مامان شهال وارد اتاق مد   حیتفر زنگ

 آرام باشد. کردی م

 

دستش را    ن یخواباند. نازن نیدر گوش نازن ی محکم ی لیس  ریمد  ی درست رو به رو ،یامقدمه  چیبدون ه د،یکه شهال رس  نیهم

 چشم دوخت.  نیبه زم د یلرزی که از شرم، غم و احساس خجالت به خود م  یگذاشت و درحال ی لیس  یجا ی رو

 

برو   ی!حاال هن؟ینازن یبه خاطر تو سرشکسته بشم من؟! تا ک  د یبا ی ! تا ک؟ یمن رو ببر ی آره؟ که آبرو یخواستی رو م نیهم-

 کن!  یبکش! درس نخون. فقط نقاش  ینقاش 
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به   یچشمک  یخانم کمال ن، یبحث و جدل درمورد نازن ی . بعد از کمو به اعصاب خود مسلط باشد  ند یخواست تا شهال بنش ریمد 

 درس خواندن گفت:   یاو برا  قیخودش تشو ال یو به خ نیمامان شهال زد و به منظور ترساندن نازن

 

 . نیو ببر ن یریاش رو بگ پرونده  د ییایقبول کنم، فردا ب  تونمی مدرسه نم یرو تو  نیمثل نازن ی شاگرد گهیمن د -

 

. او  کردی م یارزش ی. احساس بامتحان را گند نزند  ک یامتحان را، تنها  کی بلد نبود  ی . او حتدانستی کار را تمام شده م نینازن

 .خورد ی نم یدرد   چیواقعا به ه

 

  شانیوار اِل نود مشککشان برد و س ها کشانرا گرفت و مثل بچه  نیبزند مچ دست نازن ی حرف نکه یاز جا برخواست و بدون ا شهال

 کرد. 

 

 گاز گذاشت. ی را رو شیخود را مرتب کرد و بالفاصله پا یشیو شلوار ست م مانتو

 

و مثل آدم درس   ی آدم بش یخوای م  یخنگ ک یِ سرشکسته باشم. آخه تو د یبا شه یبمونم. هم میبه خاطر تو از کار و زندگ د یبا-

 آخه هان؟! ی با اون دار ی خواهرت رو، تو چه فرق نی! بب؟یبخون

 

کنترل کند. هرچه   خت،یری اش مگونه  ی را که رو شیهااشک توانستی نم گریداد. د  هیتک نیماش   یشه یسرش را به ش  نینازن

 . دادینم یپاسخ  چیو ه رفتی فرو م قیعم یدر سکوت  شتر یب نینازن کرد، یاو را سرزنش م  شتر یمادرش ب

 

 .آمد ی نم شیافتضاح پ نیا گرفتی خود را م  نییاگر همان نمره ده به پا د یانتظار داشت و چه شد! شا چه

 

 را گرفت:  ش یبه بهارخواب برود اما مادر بازو شهیخواست مثل هم نیکه هر دو وارد خانه شدند. نازن  د ینکش یطول
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کنم. خودمم امروز    کاریبا تو چ دونم ینم گهی. من دادیات بتا باب  یخوری تکونم نم جا،نیهم ینیش ی هان؟ م یری کجا م  کجا؟! -

 . یکن  هی کارت رو توج یتونی چطور م  بارن یا نمیتا بب رمی سرکار نم

 

ل**ب غرغر    ر یز رفتی که به سمت آشپزخانه م ی نشاند و درحال ییرایپذ  ی مبل راحت ی را گرفت و به زور رو نیدست نازن سپس

 : کردی م

 

 عوضش کرده باشن...  مارستانیب ی ماست؟! نکنه تو یواقعا بچه  نیا کنم ی شک م یواقعا گاه دونم ی حکمتت رو شکر. نم ایخدا-

 

 نتوانست ساکت بماند: گریرا قورت داد و د  شیبغض گلو نینازن

 

 .. دختر خودتونه اما من.  هی قو شیاضیعوض شده باشه؟! چون اون ر  مارستانیب یممکنه تو   ایناد یگی چرا نم-

 

 درسته؟!   میدستت رو ببوس  د یبا یبری ما رو م ی و آبرو  یکشی م  یاما تو چون نقاش -

 

.  کردند ی محقرانه صحبت م  نقدریاو ا یهای پدرش درمورد طراح ایمادر  یوقت  کرد ی . چقدر احساس حقارت مد یکش  یآه نینازن

خلق شده   یطراح  یرا که برا  ی. او ذهنشد ی م زار یاز هنر او وجود ندارد از خودش ب ترارزش ی ب یزی ها چدر نظر آن  د یدی م ی وقت

 نداشت. ی زیاجبار گر نیدهد و از ا یرا در خود جا ی میو ش  ک ی زیف ، یاضیر یده یچیپ یهاتا فرمول  کردی بود را وادار م 

 

بکشد و   شیرا پ  یو دار بحث دزد  ر یگ نیادا در ا از مدرسه برگشت. نگران بود مب ایجا ساکت نشست تا ناد نزد و همان  ی حرف گرید

از   ی ول  گرفتی پدر و مادرش م  یرا جلو  نی جانب نازن یبه اتاق خود رفت. قبال گاه توجه ی نزد و ب یاوضاع را بدتر کند اما او حرف 

 شده بود. نیسرسنگ  نیدر مدرسه بدنام شده بود با نازن  یزدآن روز که به سبب تهمت د
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  نینازن نیو ا تیو شکا  هی که پدر هم از سرکار برگشت. هنوز داخل خانه نشده بود که مامان شهال شروع کرد به گال  د ینکش یطول

 .شد ی م یجنگ روان یآماده  د یبود که با

 

 وار گفت:مسخره  ی مبل انداخت. بعد با حالت  یآورد و رو  رونیخود را از تن ب یاکت قهوه  د،یرا فهم ه یپدر قض  نکه یاز ا بعد 

 

به سرمون   یقراره چه گل یخونی درس م ی من فکر کردم تموم روز دار ،ید یخوابی قبلِ امتحان فقط م   ایکاش توهم مثل ناد-

 !یبزن

 

 پدرش متنفر شده بود گفت: یلحن تمسخر گونه  ن یاز ا گر یکه د نینازن

 

  چکسیچرا ه  اد، ی یرشته رو دوس ندارم، ازش بدم م  نیمن ا  ن؟یداری. چرا دست از سرم برنم رمیبگ  اد یرو  یاضیر  تونمی من نم-

 ! فهمه؟یخونه نم  نیحرف من رو تو ا

 

 تر کرد: را تنگ  شیاقهوه  یهاتکان داد و چشم ی شهال سر مامان

 

 !؟یخواهر دوقلوت باش  هی ذره شب ه ی  یعرضه ندار یعنی! تونه؟ی م ای. پس چرا نادیبخون  یخوای اما نم یتونی م-

 

خواهر    هیشب د یباشد؟ اصال او چرا با  ایمثل ناد توانستی . واقعا چرا او نمبستی را به کل م  نیحرف که دهان نازن  نیا دوباره 

 ! آرام گفت: بود؟ی م  شیدوقلو
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 . نیکلمه هم بهش نگفت  هی  ی حت یکرده بود ول   یمدرسه دزد  یاونم اون روز تو -

 

 :د یآن رشد کرده بود کش ی رو شیه تازه ته ربه صورت خود ک  ی شهال ابرو باال انداخت. بهرام دست مامان

 

رو نداره. حتما خواستن  دنشیچشم د ی چون شاگرد زرنگ کالسه کس ستیکه خواهرت دزد ن  یدونی رو خود توهم م  نیا-

 بدنامش کنن. 

 

 لرزان شروع کرد به صحبت کردن:  یزد و با صدا  هی گر ریطاقت نداشت. ز گرید نینازن

 

  نقدری. اون دزده، دزد. از کجا انیدادی به اونم تذکر م د ی. بانیگرفتی اونم م یکه کرده گوش  ییبه خاطر خطا د یشما با ی ول-

 .ستیکه ن  نیمطمئن

 

 گفت:  کرد ی م ی عمل ایخود را از ناد یمدافع  لیوک  یفه یشهال که دوباره داشت وظ مامان

 

 !ن؟ی نازن یر یبگ  ادیادب   کم ی یخوای م ی ! ک؟یزنی حرف م یجورن یپشت سر خواهرت ا یدرست صحبت کن. چرا دار -

 

اش گذاشت و  معده  ی شده بود. دستش را رو ترقیاش عمطاقت نداشت. از شدت استرس سوزش معده  گریمبل بلند شد. د یرو  از

 نکرد.  یکردند توجه  یپچ مدار پدر و مادرش که پشت سر او پچ دنباله  یهابه حرف گر یها باال رفت. داز پله 

 

که   ییهای داده بود. طراح  یرا در دل خود جا نیخاطرات نازن نیترگرم   شیهارخواب شد. آن اتاق با تمام سرداتاق سرد ب وارد

 متنفر بود.  هایاز تمام آن طراح گرید ن یاما نازن کردی حالش را خوب م  شهیهم
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 نگاه کرد و گفت:  شیهای آمده بود، به طراح د یدر آن پد  ی قرمز رنگ  یهارگه  هی که از شدت گر ییهاچشم با

 

 . چوقتیه  کنم،ی نم  یطراح چوقت یه گه ید-

 

 : کردی ل**ب زمزمه م  ر یو ز  کردی . همه را پاره م وارید ی شروع کرد به پاره کردن کاغذها از رو و

 

 اشون متنفرم! به درد نخورن، از همه  نایا یمزخرفن، همه -

 

بود و   دهیچی باال هم پ یغذا در طبقه  یرا صدا نکردند. بو نی. خانواده به اتفاق هم شام را خوردند و نازند یشب رس  ۱۱به  ساعت

 . کردی م ر یخود س  بیهمچنان در حال غر د،یچیپی نخورده بود و از درد معده به خود م ی زیکه از صبح چ نینازن

 

و   رحمیآنها همچون سنگ ب  شیتلخ زندگ  قتی بود، اما در حق دهیها شنو عشق پدر را در داستان  یحرف از مهر مادر  شهیهم

 بودند.  رینفوذ ناپذ 

 

. از همان لحظه که به خانه  خشک شده بود  نیاشکِ چشمان نازن به خواب رفتند، ی خانه خاموش شد و همگ  یهاچراغ  ی وقت

در   ی را ببندد و درد شیهاچشم توانستی م  ینداشت. به سخت  یارزش  یکس  یبرا شیهابود، اما اشککرده  ه ی برگشته بود گر

 . کردیها، سر و کل بدنش احساس مچشم

 

هم بردارد، اما   یرا برداشت، داخل آن چند لباس که در بهارخواب داشت گذاشت؛ خواست قلم و کاغذ طراح اش یپشت  کوله

 . د یرنگ خود را که از صبح تنش بود کش یاس ی یپالتو  پیمنصرف شد. ز
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  یهابرداشت و لباس  یشلوار مشک  ک یمتوجه شود از کمد اتاق   ا یناد کهن یآمد، بدون ا نییها پاخانه از پله  ی کیدر تار آرام

 کرد.   یخال فش یاندازش را داخل کاش را عوض کرد و کنار انداخت و تمام پس مدرسه

 

  ییرایو در پذ  د یخود را سر کش یکند، پس کاله پالتو   دارینبود، ممکن بود آنها را ب یشال ا ی یکردن روسر دایپ ی فرصت برا گرید

 .را باز کرد  یدر خروج ی  ره یخانه حرکت کرد و آرام دستگ  کیتار

 

قرار دهد، از تحمل   ش یزندگ اریتر باشد و او را معکم   ایدائم بخواهد از ناد  نکهیبود! ازا زار یفراوانش ب یهااز آن خانه با عقده  گرید

  ی کسان یکالس به او بخندند و همه  یهابچه  شدند یباعث م شانیهاکه یبا ت شهیکه هم ییهاها، از معلم مسخره کردن  رها، یتحق

 !کردند ی م اس یا قیکه او را با ناد

 

 و در را بست.   د یکش یو سوت کور پشت سرش انداخت، آه  کیتار  یبه خانه  ینگاه

 

  ه ی گر نیحال خراب نازن ی آسمان هم داشت برا که نیبود. مثل ا ی عاد ری غ ی سرد اسفند ماه باران کم  ی هوا ن یا در د،یباری م باران

 که سرانجامش معلوم نبود!  ی انتخاب یبرا  کرد،ی م

 

و    رودی دارد کجا م دانستی شروع کرد به آرام راه رفتن؛ نم ابانی کنار خ د، یرس  یاصل ابانیتند جلو رفت تا به خ یهاقدم  با

 دور شود.   یجهنم یحداالمکان از آن خانه  خواستی مقصدش کجاست، فقط م

 

باال   ی. نفسش به سختشدند ی م ی آن باران رحمت مخف ریز نینازن انیو چشمان گر د یباری شدت گرفته بود، آسمان م باران

 در وجودش نداشت.  یفتاده چون رمقفشارش ا کرد یاحساس م آمد،ی م

 

 *** 
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 آراس 

 

 زودتر به خانه برسد و بخوابد. خواستی نبود، فقط م نیسرعت شمار ماش  یحواسش به عقربه  اصال

 

  ی زی نفسش به دکتر مراجعه کرد، اما چ یتنگ   یمعطل شود، باالخره مقاومتش شکست و برا  نقدرینداشت در مطب دکتر ا انتظار

از داروخانه گرفته بود   شیپ قه ی که چند دق یآسم  یبه اسپر یچشمش نگاه ریبود که او دچار آسم شده است! از ز نیا د یکه شن

 ل**ب گفت:  ر یانداخت و ز

 

 روزگار...  یه-

 

 .کردی نبود و به سرعت حرکت م   زیچ چیمتوجه ه امانی ب یبود و آراس از خستگ  یبه شدت باران هوا

 

افتاد.   کرد ی که تلوتلو خوران در کنار اتوبان حرکت م  یفی نگاهش به دختر نح داد، ی گاز فشار م ی را رو شیکه داشت پا طورهمان

 خوردنش شد. ن یشدن دختر و زم س یپر از آب افتاد و باعث خ یاچاله  یبا سرعت رو  نی شده بود و ماش  رید  گریاما د
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بار خواستم زود برسم خونه کپه   هیفقط "ل**ب زمزمه کرد و در دلش حرص و جوش خورد، که  ر ی”زیبدبخت شدم“ آراس،

 "شد  ی نطوریرو بزارم که ا مرگم 

 

  یافتاده، صدا ی بدهد و بپرسد که چه اتفاق نییرا پا نیماش   یشهیرا کنار دختر متوقف کرد، تا آمد ش  نیعقب گرفت و ماش  دنده

 جا خورد و باعث شد از کارش شرمسار شود.  یحساب د، یرا شن نینازن یناله 

 

  هی گر طورنی خوردنش ا ن یشدن آب و زم  دهیپاش  یوقت شب فقط برا  نیدختر در ا ن یا یعنیکه   کردی فکر م ن یکه به ا همزمان

 بازوانش گذاشت: یرو نقش حرکت کرد و آرام دستانش را   زیرا باز کرد و به سرعت به طرف دختر ر نینه؟! درِ ماش  ای کند ی م

 

 ...ی چطور  دونم ی نم خوامی حالت خوبه؟! من واقعا معذرت م-

 

 و معصومش که پر از اشک بود ساکت شد.  یچشمان طوس  دن یسرش را باال آورد، آراس با د نینازن

 

آراس   د؛یلرزی را نداشت، از سرما به خود م شیهاشده بود و کنترل اشک  ق یدر وجودش تلف تیکه ترس و عصبان یدر حال  نینازن

 :د یپرس  یبا نگران

 

 که نشد؟!  تیزیچ-

 

 شده بود.  سیتماماً خ شیهارا گرفت و از جا بلند کرد، لباس  فش ینکرد، بازوان ظر افت یدر ن یاز نازن یجواب

 

 خطر داره بچه؟!  یگی بارون؟! نم نیهم تو ااون  ،یرفتی راه م ابونیوقت شب کنار خ  نیآخه چرا ا-
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خواست از آراس دور شود   د، یکش رونیدستان آراس ب ن یصورتش را پاک کرد و خود را از ب د یلرزیکه همچنان به خود م  نینازن

 :د یشن ییکه صدا

 

 ! رهیگی م  رتی ز شهیم دایتر پاز من خنگ  ی کیوقت  ه یبا شمام... کوچولو!  اد،یی م یبزار برسونمت خونه، بارون بد -

 

 در چشمان سبز رنگ آراس زل زد:   خورد،ی م گرید   کیاز سرما به   شیهاکه دندان  یبرگشت و درحال نینازن

 

 ندارم! یا! من خونه ؟ی طلبکارم هست یروز انداخت  نیهام رو به ابه من نگو کوچولو... لباس  قدرنیا-

 

 ! ؟یکه خونه ندار ه یکردم، منظورت چ یخواهمن که معذرت  -

 

 ! ستین یبه کمک کس یازیراهت رو بکش و برو... ن توهم   گه،یندارم د-

 

را سر   شیپارک کرد؛ کاله کاپشن مشک یاو در گوشه  د یشد و آن را کنار کش نشیکه کنجکاوتر از قبل شده بود، سوار ماش  آراس 

 رفت.  داشتیرو آرام آرام قدم برم   ادهیپ یکه رو نیو به دنبال نازن د یکش

 

چرا با   دانستی نهفته در وجودش باعث عذاب وجدان آراس شده بود، درست نم ت یا معصومهمراه ب نینازن یدخترانه  ظرافت

! انگار همان آراس چند  کردی م  تینسبت به آن دختر احساس مسئول د یمهم شده، شا قدرنیا شیآن دختر برا  شیوجود خستگ 

 و گفت:  ستادی ا ش یروبه رو گرید  یبرساند، بار انه زودتر خود را به خ خواستینبود که م شیپ قه یدق
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  ییوقت شب... اجازه بده تا هرجا نیدختر تنها ا  هی هوا سرده،  خوام،ی کردم عذر م ی و گِل  سیرو خهاتلباس   کهن یبازم بابت ا-

 برسونمت. ی بر یخوای م

 

 توانستی شبانه نم گفت ی خواهرش نازگل افتاد، پسر جوان راست م ادیکالفه شده بود به    یحساب بهی که از سماجت مرد غر نینازن

نازگل را به آراس داد و سوار   یخواهرش نداشت، پس به ناچار آدرس خانه یجز خانه  ییبماند، جا یگرید  یدر آن باران جا

 شد. نشیعقب ماش  یصندل

 

سردش شود و    یباعث شده بود حساب ن،ینازن یهاشدن لباس  س یدر حال پخش شدن بود. خ نیکم از ضبط ماش   یبا صدا یآهنگ 

 :د یپرس  کرد،ی نگاه م نیبه نازن  نیماش  ینه یکه از آ یرا روشن کرد و در حال نیماش  ی از سرما بلرزد. آراس بخار

 

 ؟ یبهتر-

 

  یک  تا  کهنی نه؟ و ا ایرا انتخاب کرده  یراه درست کهن یهمچنان در فکر خود غرق بود، ا د،یبه گوش آراس نرس  نیاز نازن ییصدا

  شیها، براها و ترس  یبا ناامن ییایدن  ایبهتر بود  ییو تنها ر یعقده و تحق ایدن ک یبا  یاخواهرش بماند؟ خانه یدر خانه  تواند ی م

اش به  مستقل از خانواده   یمتیکند و به هر ق   لیترک تحص خواستی را گرفته بود. م مشی! اما تصمدسخت بو یلیانتخاب خ

 ادامه دهد!  یزندگ

 

هم   یخداحافظ  یبه صحبت کردن ندارد، حت  ل یم د ید  یکرد و وقت  ادهیخواهرش پ یرا دم در خانه  نی که آراس، نازن  د ینکش یطول

 را گرفت و رفت.  نینکرد و گاز ماش 

 

شوهر خواهرش با   قهیا فشرد، بعد از چند دقزنگ در ر د یلرزی که م  یبود. با دستان ف یو کث سی هنوز هم خ نینازن یهالباس 

 را جواب داد:  فون یآ اش یشگ ی دار همکلفت و خش  یصدا
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 ! ه؟یک-

 

 تو؟   امیب شهی م  نم،ینازن-

 

و دوباره زنگ بزند که در    اوردیبود؛ خواست دستش را باال ب ستادهیهمچنان پشت در ا نینشد، نازن ده یشن ییربع صدا ک ی حدود

 نداشت. یااما چاره  د یآی از مهمان خوشش نم اد یشوهرِ نازگل، ز د،ی که جمش دانستی باز شد؛ م

 

رنگ را باز    ی دار زرشکطرح  یِپا گذاشت و وارد خانه شد و در چوب تی گران یهاپله  ی را کنترل کند، رو شیکرد لرزش پاها یسع

 ستقبالش آمد. حال، نازگل به ا نیکرد و در هم

 

 !؟یشد   یختی ر نیبا خودت، چرا ا یکرد   کاری! چ؟یکنی م کاریچ نجای! ا؟یی تو زدلم یعز ن،ینازن-

 

  شیهق هاسرباز کند؛ هق  نیشد، تا دوباره بغض نازن یابهانه نیهم  د، ینکرد و او را در آغوش کش نینازن ی به لباس گِل یتوجه

نگاه شوهرخواهرش آتش دلش را خاموش   ینیسنگ  کند،ی دارد بِر و بِر او را نگاه م د ینداشت که جمش یتیشروع شد. اصال اهم

 بخشد! امیرا الت شیروح یبود که دردها ی. تنها به دنبال آغوش بودنازگل مهم ن ی اصال نگران کرد، ینم

 

دست   یهارا پاک کرد و به فرش  سشیتر شد، سرش را از آغوش خواهرش نازگل برداشت، با پشت دست صورت خکه آرام  یکم

 انداخت. ینگاه شیپا رینقش ز زیبافت و ر

 

چهارسال بعد از ازدواج نازگل، تنها   نیکه در ا یابه خانه داده بود، خانه  ی بیعج یی بایفرش، ز یاروزه یو ف یاسرمه  ،یکرم   بیترک

 سه بار آنجا آمده بود. _دو
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آنها وجود داشت و   ی به شکل گل و از جنس گچ رو ییهای کارسقف کنده  کی که تا نزد یی وارهایبود، با د ی بزرگ و دلباز یخانه

 .شد ی باال متصل م  یکه از وسط سالن به طبقه   یپله هند  کی

 

ها را روشن کرده بود، در دلش گفت ]کاش  قسمت  یه ی خانه بق ی خانه خاموش بود و تنها لوستر در ورود یهاقسمت  یه ی بق المپِ

 خانه وجود داشت![  نی در ا  ییبایز  نیعشق هم به ا

 

  گریخت، دشده اندا داریبود و معلوم بود تازه از خواب ب ستادهیجا اآن  شانیپر ی که با موها د یجمش یبه چهره  ینگاه ،د یکش یآه

 گفت:   نهی. آرام و با طمئناوردینگاهش را تاب ن ینیسنگ 

 

 وقت شب مزاحم شدم!  ن یا د یب... ب... ببخش د،یس... سالم آقا جمش-

 

 باال انداخت: یی مرتب کرد و ابرو ی رنگ خود را کم یخاکستر یلباس راحت د یجمش

 

 ! نجا؟یا ی ایباعث شده ب یپس... چ ست، یاالن وقت اومدن ن یدون ی م که نیبا ا-

 

برجسته   یو چشم ها  یجوگندم ی با آن موها ادیز  بایکه با قد بلند و وزن تقر د یچشم به جمش ریلبش را گاز گرفت و از ز نینازن

 انداخت. نیینگاه کرد و دوباره سرش را پا زد، ی م د یو ترسناکش او را د

 

از   شیهاانداخت و با حالت چشم د یمعنادار به جمش یزند، نگاهب یحرف د یجمش یجلو خواهد ی خواهرش دلش نم د یکه د نازگل

 استراحت کند.  ی کرد، تا در اتاق ییباال راهنما یگذاشت و او را به طبقه  ن یکمر نازن  یادامه ندهد و دستش را رو  گر یاو خواست د
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کهنه    یتخت تک نفره با لحاف  کیسقف پر از کتاب بود و  یکیتا نزد شی وارهایاز د ی کیباال شدند که   یاز سه اتاق طبقه  یک ی وارد

 قرار داشت. گر ید یدر سمت  یو چروک به رنگ آب

 

  د یمبادا جمش  نکهیآمده بودند، از ترس ا یمهمان  یرا که همراه با خانواده برا  یسه بار_بود، آن دو دهی را ند  نجایتا به حال ا نینازن

حاال بلند شود و   نیهم د یترس ی بود آدم م ی! از بس که شوهرخواهرش خشک و جد باال نشده بودند  یطبقه  کیناراحت شود نزد 

 !اندازدیب رونیها را با لگد بمهمان

 

 گفت:  نازگل

 

  یشده؟ دارم از نگران یکن چ  ف ی... خب حاال برام تعردهیجمش یاتاق مطالعه  نجایا زم، یعز یبخواب نجایشب رو ا ی فکر کنم بتون-

 !رمیمی م

 

هنوز نم داشتند، نازگل کاله   یخشک شده بودند ول یکم شیهاگذاشت. لباس  ن یزم ی را از دوشش رو اش ی کوله پشت نینازن

 . اوردیب رون یخود را از تنش ب  ی پالتو نیاو را پاک کرد و کمک کرد تا نازن ی و با انگشتش صورت گل د یکش نییرا پا  نینازن یپالتو

 

 ! نجایا یایوقت شب ب   نیهم ااون  ییشده؟! سابقه نداشت تنها ی! چ؟یسر خودت آورد  یی چه بال ن یحرف بزن نازن-

 

 را به زحمت قورت داد و باالخره زبانش باز شد: شیتخت تک نفره نشست، بغض گلو ی رو نینازن

 

 اون خونه رو تحمل کنم نازگل.  تونمی نم گه ید-

 

 بازم دعواتون شده؟ -
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  ییجا خوامی نگاهش کنم، م نییاز پا د یاون باالتر از من بوده و من با شه یباشم، هم ایناد هی شب شهیهم که نیخسته شدم، ازا-

ام کنه، از مامان که  ها متنفرم از بابا که بلده فقط مسخره رو، ازاون درس نه اون  ننی کنم که اون نباشه! که همه من رو بب یزندگ

 از همشون!  ست،ین م یمستق یصراط چ یو به ه  کنهی ل میهاش رو بهم تحمخواسته

 

 گذاشت و گفت: فشی ظر یشانه  ینشست، دستش را رو  نیکنار نازن نازگل

 

دائم   ن، یبود یی ابتدا یشما دوتا دوقلوها هنوز دوره  یتو اون خونه؟ تا وقت  دم ی...مگه من کم عذاب کشزمیعز یگی م  یچ دونم ی م-

ازدواج کنم،    د ی! بعدشم که مجبورم کردن با جمشیخوری نم یدرد  چی تو به ه گفتن یو م دن یکوبیهردوتون رو سر منِ بدبخت م 

شد و از اون خونه   بتینص  یو همسر خوب ی تو مثل من بدشانس نبود د یشا ،یتحمل کن د یاب ؟یکرد خواهر  شهی م کاریچ ی ول

 ! ؟ینکنه از خونه فرار کرد  نمی! بب یرفت

 

پام رو تو اون   گه ید همرم ینکبت که ازش اخراجم کردن، بم ینه به اون خونه و نه به اون مدرسه  گردم،ی به اون خونه برنم گه ید-

 !زارمی جهنم نم

 

 از دستش در رفت.  شیهااشک  اریدوباره اخت و

 

 شده بود؟!  ی! آخه چرا مگه چ ؟یاز مدرسه اخراج شد -

 

چطور در مقابل شاگردان مدرسه خورد شد و   که ن یکرد؛ ا ف یخواهرش تعر ی تمام ماجرا را برا  کرد،ی م ه یکه گر ی درحال نینازن

 چطور مقابل پدر و مادرش شکست.
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قرمز رنگ از کمد اتاق خودشان آورد و    ی نداشت؛ بلند شد و کت یادهیرا کرد تا خواهرش را آرام کند، اما فا ش یتمام سع نازگل

 تر شود. بدنش کم  یانداخت تا لرزه  نیدوش نازن ی رو

 

 .میزنی باهم حرف م یتر شد که اروم فردا   زم،یبخواب عز کمی-

 

 نازگل. -

 

 جونم؟ -

 

 دوباره برگردم به اون خونه!   ریبه زور و با تحق خوامی نم کنم،ی خواهش م نجامیاگه بهت زنگ زدن نگو من ا -

 

 راحت. التیخ گم،ی بهشون نم یزیچ-

 

 و به سمتش برگشت:  د ی را شن ن ینازن یبرود، که دوباره صدا رون یاز اتاق ب خواست

 

 نازگل؟ -

 

 جونم بگو. -

 

 ! رهی م ج ینخوردم سرم گ یچیبرام، آخه... آخه از صبح ه یاریب یز یچ هی  شهی ... مشهی م-
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 برات.  کنم ی م دایپ یچ  نم یرو از اول بگو خب، صبر کن برم بب نی! ا؟ینخورد یچ یخاک به سرم، چرا ه ی وا-

 

 رفت.  رون یدرِ اتاق را ببندد ب  کهن یبدون ا و

 

 . د یرس  نیبه گوش نازن نییپا  یاز طبقه  د یدار جمشبلند و خش یبعد صدا قه ی دق چند 

 

 و به دقت گوش داد:  ستادیها ارفت، کنار پله  رون یشد و از اتاق ب کنجکاو

 

 !نجا؟یا انیو ب نییبندازن پا سرشون رو  وقتی ات وقت و بکاروانسراست؟ که خانواده  نجا یکه خواهرمه؟! مگه ا ی چ یعنی-

 

 برمشی دو روز بمونه خودم م  یکی! بزار د؟یجمش یزنی م  هی چه حرف  ن یا نجا؟یمن اومدن ا یخانواده  یآخه کِ تر،واش ی سیه-

 کنم!  رونشیکه ب تونم ی خونه، االن با اون حالش به من پناه اورده، نم

 

. من  دنیان،خوابمردم کار دارن، خسته  گه ی نم نجایاومده ا نییشب سرش رو انداخته پا ۱۲! ساعتِ هام یکرد  یر یبابا عجب گ یا-

 داشته باشم؟!  شیآسا د یخونه نبا امیی م  کنمی کار م ی مثل چ

 

  ینیش ی م  ،یکنی م کاریچ کنه ی ندونه فکر م ی سرت، کس ر یخ گهیبخواب د ریرو بهم زده؟! برو بگ  شتیاالن اون طفل معصوم آسا-

 !گه ید  یکنی م  نهیمعا  ماریاون مطب دوتا ب ی تو زتیپشت م
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  ،ی دونیمن رو نم  یهاقدر زحمت  چوقتی نفهم؟! تو ه که یزن ی دونی رو که م  ن یا بره،ی خوابم نم  گه یمن اگه از خواب بپرم د-

 قدرنشناس... یمن درازه دختره  ی زبونت دومتر جلو شهیهم

 

  ی برا تواند یکه نم  دانستی گذاشت! خوب م د یجمش یرا در خانه  شیشده بود که پا مانیپش یحساب د،یلرزی م ن یتن نازن تمام

 در آن خانه بماند! ی ادیمدت ز

 

 و دوباره گوش داد:  د یکش  یق یعم نفس

 

 ! ؟ید یفهم کنمی نم یپشتش رو خال یکن  داد یاون خواهرمه، هرچقدر هم داد و ب-

 

ها رفت تا به اتاق خواب خود برود.  گفتن خسته شد، به سمت پله  راهی از بد و ب نکهیشروع کرد به غرغر کردن و بعد از ا د یجمش

 شوهرخواهرش داخل اتاق شد و در را پشت سرش بست. یهاقدم   یصدا دنیبا شن نینازن

 

حرف ها را به خود او   نیرئت گفتن اج  ی وجود نداشت اما کس یبود شک ی و عصب احساس ی ب ،یمنزو  ی آدم د یجمش نکهیا در

 نداشت.

 

نازگل و خودش تحمل فرد   شد،یآنها م یبه کارها و پخت وپز وارد خانه  ی دگیرس  یها براجز سوره خانم که صبح د،یجمش

 که زود راهش را بکشد و برود!  یآن خانه نداشت، مگر مهمان م یرا به حر یگرید

 

 شده است. د ی که باعث بحث و جدل خواهرش با جمش کرد، ی م  یادیاحساس عذاب وجدان ز نینازن
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  یکه برا یمتنفر شد رفت! روز   ایاز ناد ش یاز پ شیکه ب  یچشمانش را بست؛ ناخودآگاه فکرش به روز  د،یتخت دراز کش ی رو

  یمهمان خانه یهمگ  ها،یی شوهرخاله و زندا ها،یی ها، داکه خاله   یدر جمع خانوادگ ی سرد شد، وقت ش یاز خواهر دوقلو شهیهم

که در   ایناد ی اشه یش  یناخودآگاه دستش به مجسمه  آورد،ی م وه یها ممهمان  یکه برا  ی لجمع در حا نیدر ب   نیآنها بودند و نازن

 افتاد و شکست. نیزم  یدکور رو   یزد و از رو  یمدارس کسب کرده بود خورد و مجسمه چرخ یاضیمسابقات ر

 

 : د یچیدوباره الفاظ مادر در خاطرش پ ست، یحسادت ن یاست و از رو  غرضی ب نیهرگز باور نکرد که کار نازن یکس

 

 ! یکرد   کاریچ نیبب ؟ی خنگ، آخه حواست کجاست دست و پاچلفت  ی دختره -

 

 : گفتی م و با اشک تمساح در مقابل همه   کردی مجسمه را جمع م یهاتکه   تیکه با عصبان  ایناد و

 

 !یلیخ  ی خنگ  یلی تو واقعا خ گه ی حسود، مامان راست م شعورِیب-

 

بشکند، هرچند بعد از   گونه ن یکند و قلبش را ا  نیحرف ها را بار نازن  نیمثل پدر و مادرش ا ایبه آن روز سابقه نداشت که ناد تا

 هرگز مثل سابق نشد!  گر یاز آن روز به بعد د نیکرد اما نازن ی معذرت خواه نیشد و از نازن  مانیچند روز پش

 

به او   ایهم  ل یفام ی چون اعضا خورد،ی نم یکار  چیاست و به درد ه ی قبول کرد که آدم خنگ و دست وپاچلفت  یبه نحو  انگار

رت و  جان گرفت، که حس حقا نیدر وجود نازن ی افسردگ یکردند! از آن روز به بعد نوع  رش یتحق شانیهابا نگاه ای دند یخند 

 . دادی را در وجودش قوت م یارزش یب

 

نداشته باشد و   یکس  یبرا  یتیاهم که ن یکرد،ای م یارزش ی وحشتناک بود که حس ب  نیا د،یلغز نییاز کنار چشمش پا یاشک

 بود که او را دوست داشت! یاما هنوز کس د؛یایاز دستش برن  یکارچیه
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  کسچیه  یاو را دوست دارد، حداقل اگر برا نا یداشت که س  نانی!اطمنایرا باز کرد و به سقف اتاق چشم دوخت، س  چشمانش

  نیرا از ا نینازن توانستی تنها او م  کرد، ینم  فیتعر شیهای از طراح نای مهم بود، اگر مهم نبود هرگز س   نایس  ینداشت برا یارزش 

 بکشد! رون یجهنم ب

 

 :د یشوهرخواهرش به گوشش رس  یدوباره صدا د،یشن شد ی م  کیرا که به اتاق نزد  یکس یهاقدم  ی ه صداافکار بود ک  نیهم در

 

 جا نداشت... یکه هر ک ستیهتل ن  نجای خودش، ا یرفته باشه خرابه  د یفردا قبل برگشتنم با-

 

 . شنوهی م د یجمش ترواش ی! سیه-

 

 خواهش و التماس نازگل ساکت شد. ،یان یکه با پادرم ییدوباره صدا و

 

  ی خواهرش کار یبرا  توانستی کاش م سوخت،ی دلش به حال نازگل م د،یاش کشچانه  ی کیلحاف چروک تخت را تا نزد نینازن

 .آمد ی از دستش برنم یکار  چیانجام دهد اما ه

 

قرار داشت.   ین یس  یرو  ر، یو نان و پن  یاه سبزمانده بود، به همر ی عدس پلو که از شام باق یغذا وارد اتاق شد. کم ی نیبا س  نازگل

 را بسته بود.  زد،چشمانشی م جیو سوزش معده گ   یاز ضعف و گرسنگ  نکهیبا وجود ا نیاما نازن

 

 گفت: یاگرفته   یبا صدا نازگل
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 ! ؟ید یخواب زم؟ یعز نینازن-

 

 رفت.  رونیاز اتاق ب قه ی و بعد از چند دق د یکش  یآه د ینشن ن یاز نازن ییصدا ی وقت

 

خبر   کشد ی که نازگل م یو از عذاب  دهیرا شن  ز یهمه چ د یدوست نداشت بگو  ند،یخواهرش را بب یهااشک خواستی دلش نم نینازن

  یو مجبور است او را از خانه به او بکند  ی کمک تواند ی نم که نیدارد، دوست نداشت نازگل مقابل چشمانش بشکند به خاطر ا

 . اندازدیب رونیب د یجمش

 

 فرو رفت.  قیعم ی شده بود، به خواب سینازگل خ یچشمانش برا بارنیکه ا  یالدرح

 

که حس کرد    یز یچ نیو باعث شد از خواب بلند شود، اول د یتاب نیچشمان نازن ی رنگ رو ینازک آب  یاز پشت پرده  ی نور صبح

  ادیچقدر ز دادند؛ی را نشان م م یو ن ۱۰ها به ساعت انداخت عقربه  ی شده بود، نگاه شتریب روز یاش که از ددرد بود، دردِ معده 

 بود!  دهیخواب

 

 رفت. نییپا یبه طبقه  دادی اش فشار ممعده   یکه دستش را رو  ی جا برخواست و درحال از

 

 . کردی م  زیرا تم ییرایپذ  ی آمده بود و داشت با جاروبرق کرد ی خانه به او کمک م یخانم خدمتکار نازگل که در کارها سوره

 

 ! زم؟یعز یشد  داریب-

 

 را متوجه خود کرد.  ن ینازگل، نازن یصدا
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 خود فشار داده بود گفت: یمعده  ی که دستش را رو طورهمان

 

 اوهوم. -

 

  ارمیبرات صبحونه ب نیبش ،یاگرسنه  یل ی! حتما خرمی بم یکنم. اله دارت یب ومد ی دلم ن ، یبود دهیشب برات غذا آوردم اما خواب -

 جان. نینازن

 

شش نفره سالن که با رنگ   ،یزغذاخوریم  یهای از صندل ی کی ی بدون مکث رو کرد،ی گرسنه بود که اصال مغزش کار نم  یقدر  به

 به خانه داده بود، نشست.  یجلوه خاص زش یم یهاه ی پا یبه شکل رز رو ییهایکارو کنده   ییطال

 

  ییگذاشت، بعد چا  زیم  یرا که قبال آماده کرده بود رو  ر یصبحانه و پنشکالت  ،یتوت فرنگ   یپهن کرد و کره، مربا یاسفره  گلناز

 داد.  نی درست کرد و به نازن ینیریش 

 

 نان سنگک را برداشت و مشغول خوردن شد. یمعطلی ب نینازن

 

 را خاموش کرده بود گفت:  ی خانم که تازه جاروبرق سوره

 

 خانم. نی اس نوش جونت نازنتازه   یها رو گرفتم، تازهسر راه سنگک اومدمی امروز که داشتم م -

 

 لبش را به زحمت باز کرد و گفت: یبا دهن پر گوشه  نینازن
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 !ن؟یخوریشما نم-

 

 اند.[شان را خورده شدنش صبحانه  داریتکان دادند و گفتند]که قبل از ب یو سوره خانم هر دو سر  نازگل

 

 کامل شد. یحساب نینازن یصبحانه  یاکره   یمرو ین کی با

 

  یاروزه یمبل ف  ی تر شد، به سمت نازگل برگشت که روشد و مغزش به کار افتاد و درد معده اش آرام  ر یس  نینازن کهن یاز ا بعد 

 گفت:  کرد ی جمع م زی م یصبحانه را از رو  لیکه وسا یبود، در حال ل یبافتن شالگردن با م مشغول  ییرایرنگ سالن پذ 

 

 دوستم  یرفتم خونه  د یشا  گه،ید ی جا هی  رمی امروز م-

 

 من رو ببخش نازگل.  نجا، یا امیهم مجبور شدم ب شبید  اد،ییاز مهمون خوشش نم د یکه آقا جمش دونمی رو م ن ی...فقط ادونمینم

 

 گفت: کرد ی که با حرص نگاهش م  یشد، درحال ره یخ نیسرش را بلند کرد و به نازن نازگل

 

حرف رفتن خونه دوستت رو هم نزن که   ، یبمون  یتونی م  یخودته، تا هر وقت که بخوا  یخونه  نجایا  ؟یزنی که م  هی چه حرف نیا-

 .شمی بدجور ناراحت م

 

 د یرا با جمش شبشید یهاکه تمام مشاجره   د یغرور خواهرش بشکند. دوست نداشت بگو خواستی نزد، نم یحرف گرید نینازن

 ها رفت.است، به سمت پله  دهیشن
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  ده یشد که شب در آن خواب ی و وارد اتاقها باال رفت از پله  کرد، ی م زیرا تم ن یکف زم یهاک یشور سرام نیخانم داشت با زم  سوره

 انداخت. ابانیبه خ  ینگاه شه یآن را کنار زد و از پشت ش  یآب  یبود؛ پرده 

 

و باعث  د یتابی م  سیخ ابانیخ ی به رو د یاز خورش  یف یحاال نور ضع  ی شده بود، ول سیخ شبید  د یدر اثر باران شد  نیزم  کل

 که از آب پر شده بود!  شد ی م ییهادرخشش چاله 

 

افتاده بود،   شهیش  یکه رو   یاز انعکاس  کرد یطور که نگاه م همان خورد، یبه چشم م  نیپشت سر نازن ی از فضا یانعکاس  شهیش  ی رو

 کتابخانه قرار داشت. یهااز قفسه  ی کیافتاد که داخل  یرنگ  د ی سف ی میچشمش به تلفن س 

 

ز شر  ا یخالص  ی که برا  یدر ذهنش متولد شد، تنها راه ید یبود!فکر جد  ده ینگاه کرد، درست د ترق یسرعت برگشت و دق به

 بود!  نیهم د یرس ی مشکالتش به ذهنش م

 

که آن روز به اصرار از   یکرد، کاغذ  دایرا پ نایس  یانداخته بود تا خشک شود شماره  ز یآو  یکه نازگل رو  اش ی اس ی ی پالتو بیج از

 سوال کند.  نایاز س  شیهای نقاش  شگاهیاو گرفته بود تا درمورد نما

 

را گرفت، بعد از   نایس  ل یموبا یتلفن را برداشت و شماره  د،یکش یق یشده بود اما قابل خواندن بود. نفس عم س یخ یکم کاغذ 

 : د یچیپ نیدر گوش نازن  نایس  یصدا قه ی چند دق

 

 الو؟ -

 

 س...سالم.-
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 . د ییسالم بفرما-

 

 !ن؟یشناخت نم یمن نازن-

 

 ! ن؟یکدوم نازن-

 

 رادمهر.  نینازن نو، یدوست م-

 

 شما؟ نیخوب هستآهان بله...-

 

او را شما خطاب کند، به خودش   زین نایحرف بزند و س  هابه یمثل غر نای با س  د یلبش را گاز زد و در دلش گفت که چقدر با نینازن

 آقا را از کنار اسم او پاک کند!  شوند یقول داد از آن لحظه پ

 

 !نا؟یس  یاالن کرج  ستم، یممنون بد ن-

 

 سکوت کرد و بعد جواب داد:  یکم نایس 

 

 افتاده؟!  ی خانم اتفاق نیآره چطور مگه نازن-
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 ! ؟یاتون باش خونه  کینزد یکافه  گه یساعت د م یحدود ن  یتونی م  نمت،یبب خوامی م-

 

 ارم؟ یرو هم با خودم ب نو یم نییخوای ... مامیی م  ستین یمشکل  ن،یکنی نگرانم م نیدار-

 

 بهش نگو.  یزیچ شهی بفهمه، اگه م  یزیمالقات چ  نیازا خوامی ! نمنه -

 

 قطع کرد.  ی جا خورده بود دعوتش را قبول کرد و بعد از خداحافظ نی نازن یمیکه از لحن صم نایس 

 

  ش یآرا زیم  یشانه از رو  ک ینداشت،  یگر ید  یرفت، چاره  د یتلفن را گذاشت و بدون مکث به اتاق نازگل و جمش  یگوش  نینازن

کوتاه بود کم بسته    شیبست، چون موها یرا شانه کرد. بعد با کش سرِ خودش آنها را دم اسب  ش یخواهرش برداشت و موها

 .شد ی م

 

  یجلوه   مل یر یبود. برداشت و به لبش زد و بعد از آن با کم  شیآرا ز یم  یافتاد که رو  یچشمش به رژ قرمز ن یح نیهم در

 مهم بود!   یلیخ ش یقرار برا نیکند اما ا شیدت نداشت آراو بلندتر کرد! عا باتر یرا ز شیهامژه 

 

به چشمش   ی شال مشک ک یبود که سرش را بپوشاند مجبور شد کمد نازگل را باز کند.  اوردهیبا خودش ن یز یاز خانه، چ چون

  شبیخود را که نازگل د یساده اکتفا کرد و آن را سر کرد. پالتو  یخاطر به آن شال مشک نینداشت به هم ی ادیخورد، وقت ز

 آمد.  رونیرا برداشت و از اتاق ب ش یداشت اما خوب بود. کوله پشت م ن یهنوز کم د،یخاک و گِلش را شسته بود پوش 

 

که به   یدر اتاق پنهان کرد! نازگل پشت  واری به د ده یها متوجه حضور نازگل شد، خودش را پشت ستون چسباتاق  ی راهرو در

 بود.  ستادهیداده بود ا نینازن
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 . میحرف بزن کمیخوام باهم  یتو؟! م  ام یتونم ب ی م زم؟ یعز نینازن-

 

فرصت استفاده کرد و با سرعت به سمت پله ها   نیازا ن یوارد اتاق شد و نازن د، ینشن ییحرفش را چند بار تکرار کرد و صدا ی وقت

رفت، از شانس خوبش سوره خانم هم آن اطراف   رون یرا باز کرد و از خانه ب یی رایدَرِ سالن پذ و   آمد   نییپا عیها را سرپله  د،یدو

 .د ینبود و او را ند 

 

 کوچه شد و به سرعت از آنجا دور گشت.   وارد

 

 آراس 

 

 

 

 

 

با   روزیکه د ی آهنگ  م یکرد و شروع کرد به تنظ  یبه دم و دستگاه آهنگ ساز یکوچکش نشست، نگاه و یاستود یصندل ی رو

 !شد ی آماده م   ندهیچند روز آ یبرا  د یدوستش ساخته بود، با

 

تا    بردی را به تهران م ک یموز د یبا شد،ی م یسال طراح  ک یموز  نیبهتر یجشنواره  یبود، چون برا یاتیح شیبرا ی لیخ ک یموز نیا

 او انتخاب شود.  یآهنگ ساخته شده د،یکاند  یها  کی موز ریسا نیاز ب د یشا

 

 "یآراس مشرق"نوشتند ی اسم آهنگ ساز آن ترَک م یجلو  کهن یشد! ا ی م یکه در آن صورت چقدر عال  یوا
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داد و    هیخود تک  ی بود، به صندل خته یبهم ر یروزها تمرکزش حساب ن یفشرد، فکرش آشفته بود؛ ا  می دکمه تنظ ی را رو دستش

 فکرش ناخودآگاه رها گشت.

 

 :د یچیسارا در ذهنش پ ی و صدا د ی طول نکش ادیکردنش ز فکر

 

 ! یآراس، بگو که دوسم دار _

 

 ! وونهیکه چقدر دوِست دارم د ی دونیم  ؟یپرس ی م  نقدریآخه چرا ا_

 

 ! شمیپ ی مونیقسم بخور... قسم بخور که تا آخرش م  ایدر ن یا ش یجا پ نیدوباره بگو، ا_

 

قسم،   قشنگتیهاها به اون چشم درخت ن یشمال، به ا یشرج یهوا نیقسم، به ا ا یدر ن یا یباهاتم... اصال به آب ایتا ته ته دن_

 خوشگلم!  یسارا مونمی م

 

عاشق  د،یبه قهقهه شد، آراس هم همراهش خند  ل یکم تبد زد و لبخندش کم  یآمد بعد از آن حرفش سارا لبخند  ادش ی

 سارا بود.  یعشوه گرانه  یهاخنده

 

 ! یلی... خیروان  ی لیدوستت دارم، خ ی لیآراس من خ_

 

 عاشقتم من! _
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 آراس؟_

 

 جون دلم؟! _

 

 اهنگ بخون... دلم هوس صداتو کرده.  هی برام بخون، برام _

 

 خوانده بود:  شیسارا یشمال برا یایکه آن روز کنار در  یآمد، شروع کرد به خواندن آن آهنگ  رونیب االتشیخ از

 

 از تو جدا شم  وونمید  “مگه

 

 باشم  توی که ب تونم ی م مگه

 

 تونم ی که نم  یکرد   یکار  هی

 

 تو و عشقت زنده بمونم  یب

 

 ی کارتو کرد  ی برد دلمو

 

 ی خاطر من با همه سرد  به
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 تو دستات بمونه دستم  بذار

 

 با تو من هستم ی که هست حاال

 

 دارم واسه تو   یچ هر

 

 بمون واسم، همه احساسم تو

 

 سازمیروزاتو م  نیبهتر ی بمون تو

 

 دارم واسه تو   یچ هر

 

 بمون واسم رو تو حساسم تو

 

 شناسمیهمه خوب منکه نم نیتو ا  مثه

 

 قلبمه بذار که بدونن همه   هی تو تو یجا

 

 نجاستیا جات
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 عاشقت شدم  یخودم بدجور  یدونه  ه ی یکی

 

 نجاستیا جات

 

 که راحتت کنم  بذار

 

 وونه ید دم ینم ایرو به دن تو

 

 ی دونی که خودت خوب م  تو

 

 مونه ی عشقت تو دلم م شهیهم

 

 دارم واسه تو...”   یچ هر

 

 ( یفالح اری)رو تو حساسم/ماز

 

  شینتوانست ادامه دهد، نفسش گرفت و احساس کرد راه گلو گریخشکش شروع شد، د یهاسرفه  د،یاش چکگونه  ی رو یاشک

 نفس بکشد! گذاشتی بود که نم شیدر گلو  ی زیه؛انگار چبسته شد 
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چون خواندنِ   گذاشتی را کنار م یخوانندگ  د یطور که دکتر گفته بود باهمان  داد،ی خواندن به او نم ی اجازه  گرید  یآسم لعنت نیا

 . کردی نفس، حالش را بدتر م کی

 

  شه یهم یخواننده معروف بود برا  ک یشدن به  ل یرا، که تبد  شیاز آرزوها ی کیو   د یایمسئله کنار ب  نیبا ا د یچطور با دانستینم

 فراموش کند!

 

بلند شدن   یبرا  واری نفس بکشد، از د توانستی و نم کرد ی که سرفه م یانداخت، به زحمت در حال  نی زم یصندل  یرا از رو خودش 

 کمک گرفت. 

 

  یآسم خود را برداشت و طبق گفته  یاسپر ز یم ی بود رساند و از رو قشی که اتاق استراحت او و رف وی را به اتاق کوچک استود خود

سرش را به   ه یچند ثان یرا فشار داد، برا یتنفس ی و اسپر د یکش  یقی از آن را داخل دهانش گذاشت و نفس عم یپزشک قسمت

 شد و به حالت اول برگشت.  ی عاد شیهاشده بود. نفس  دهیروحش دم ر د ید یجد  ی . انگار زندگداد  هی تک یصندل

 

 برداشت و نوشت:  ز یم ی از رو یاآسم را کنار گذاشت و برگه  یاسپر

 

نفس آنقدر   نی...ای باور نکرد چوقت یشده هرچند ه تیهابند نفس  می امروز دوباره به خاطرت نفسم گرفت، گفته بودم نفس ها"

 "ام جدا کند.جسم خسته  نیتا روحم را از رد یگ  یم

 

اتاق را بازکرد، همه داخل   یگاوصندوق را برداشت. گاوصندوق جمع و جور گوشه   د یکل بشیبرگه زد و از ج  نییپا یخیتار

 را! شیهاو آراس دلنوشته  گذاشتند ی با ارزش م یزهایگاوصندق پول و چ

 

 بود.  یزندگ  نیبا ارزش آراس در ا ییارا ها تنها ددلنوشته  نیا د یشا
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 !خوردی که با دوستش ضبط کرده، اصال به درد مسابقه نم ی کیکه آن موز کرد یفکر م  ن یداشت به ا همزمان

 

 نینازن

 

 

 

 

 

آن اتوبوس او را   ستاد، یخواهرش ا یخانه  ک یاتوبوس نزد ستگاهیشده بود، در ا نینازن یهاسرد باعث گل انداختن لپ  یهوا

 قرار گذاشته بود.  نا یکه با س  یاطور به آن کافه همان  برد،ی م  نویخودشان و دوستش م  یبه محله  م یمستق

 

 . آوردی آنچه در قلب و ذهنش نقش بسته بود را به زبان م  د یچطور با دانستی نم د،یجوش ی و سرکه م  ر یمثل س   دلش

 

  رونیب بشیو دوباره خشک شده بود از ج س یبار خ ک یاله را که معلوم بود مچ یهزار تومان کیکرد،  بش یرا داخل ج دستش

 مطمئن شد پول خرد دارد سوار اتوبوس شد.   یآورد و وقت

 

حتما تا به حال متوجه نبودن او در خانه شده بودند، اما   نند،یبب هایک یاش او را در آن نزدبود که مبادا خانواده  نیترسش ا تنها

در آن خانه نداشت و تنها هدف    یارزش  چ یه یو شرم آنها بود! وقت یسرافکندگ  یه یما  شهیهم نینازن  ی داشت؟ وقت ی تیچه اهم

  امانی ب یهاه یو گر  ییتحمل آن خانه را نداشت، تحمل تنها  گرید نی بود، نه! نازن ش یدوقلو اهرهمانند شدنش به خو ش،یزندگ

 !گرفتی که در آن خانه شدت م  یاش و احساس حقارت و پوچشبانه
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  ی را به راننده  ده یپالس  یهزار تومان د،یمورد نظرش رس   ستگاهیداده بود به ا ه ی اتوبوس تک یله ی بود و به م ستاده یکه ا طورهمان

 پول را گرفت.  یاتوبوس انداخت و مابق 

 

 آنجا آمده بود.  نو یبعد وارد کافه شد، چند بار با م قهیاتوبوس فاصله داشت، چند دق تگاه سیفقط چند متر با ا  کافه

 

 های بود، صندل زانیبود که درست از وسط کافه آو یمانند و بزرگ یلوستر توپ خوردی که هنگام ورود به چشمش م   یز یچ نیاول

  یعالقه  یو مشک   د یکه صاحب کافه هم به اجسام گرد و هم به رنگ سفبودند، مثل آن  ی گرد مانند   یِو مشک د یهمه از چرم سف

 داشت!  یادیز

 

آمد او   ناینشست تا اگر س  ی به سمت درب ورود های از صندل یکی ی بود، رو امده یهنوز ن نایبه اطراف کرد، ظاهراً س  ینگاه نینازن

 . ند یرا بب

 

مرد   یبه سرتاپا  یاش گذاشته بود نگاهچانه  ریطور که دستش را زهمان نینشد، ناز دایاش پگذشت تا سرکله  قه ی دق چند 

رنگ ساده؛ اصال به نظر   یبود همراه با شلوار خاکستر دهیپوش  ی سبز لجن یهاساده با راه راه   راهنیپ ک یکرد،  شیاهایرو

 بود.  دهیکه به چشمش خورده بود را پوش  یلباس   نیلباشد! انگار او دهی که به خودش رس  د یرس ینم

 

 :د ی کرد و بعد بالفاصله پرس  یاساده  یسالم و احوال پرس  نایدوباره نشست. س   نایبلند شد و با تعارف س   شیبه پا نینازن

 

 ! نینگرانم کرد یافتاده؟ حساب ی خانم اتفاق نیخب نازن-

 

 گفت: ه ی کرد و با کنا  یسکوت نینازن
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 ! راحت باش، باهام راحت حرف بزن! ؟یزنی حرف م اهبه ی چرا با من مثل غر-

 

 مکث گفت:   یشد، بعد از کم ره یقرار داشت خ  زیم  یخودش را جمع و جور کرد و به انگشتانش که رو یکم نایس 

 

  ده،یهنرتون رو پسند  یلینظر بده خ هاتونی بهتون خبر بدم، اون دوستم که قرار بود در مورد طراح خواستمی اتفاقا م یراست-

اشکاالت  نی تمر  کمیبا  گفت ی م نه، یفقط قبلش خواسته شمارو بب ن،ی هاتون رو بزن یطراح شگاهیحاضره که کمکتون کنه تا نما

 حل...  تونمیجزئ

 

 شده بود حرفش را قطع کرد:  یکفر   یاببه حرفش حس نای که از توجه نکردن س  نینازن

 

 .ستی مهم ن  گهیفراموشش کن د-

 

 !ن؟یعالقه داشت یبه طراح ی لیآخه چرا؟ شما که خ-

 

که    هی ! موضوع مهمترهی جد  ی لیحرفام خ  ومدم، ین  نجایهام ا یو طراح  شگاهیمن به خاطر نما نایس  ن یگذاشتمش کنار، بب گه ید-

 ...د یبا

 

 جلو آمد و گفت: یمشک ون یو پاپ قه ی با جل یجوان پسر

 

 د؟ ییفرمای م ل یم یچ-
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 پاسخ داد:  د یبگو یز یچ نایس  نکه یقبل از ا نینازن

 

 .د ییایب گه ید قه ی چند دق شهی اگه م-

 

 .د یکش  یق ینفس عم نایس 

 

 ! ه؟ی خب اون موضوع چ-

 

 نکنم و برم سر اصل مطلب...  ی نیاز کجا شروع کنم، اما بهتره مقدمه چ د یبا دونمینم-

 

 نبود. زیصبر کردن جا گرید نایمنتظر و متعجب س  یهادر مقابل نگاه د،یکش  یق یعم نفس

 

حس رو   نی ا وقت چیکردم، ه ی ها با نفرت و حس حقارت زندگکه سال  می! من کسیمن خبر دار   یچقدر از زندگ دونمینم-

هات و  با توجه  هات،ن یتو با تحس نا،ی ...اما تو س وقتچ یلذت نبردم، ه م یاز زندگ چوقتیباشم، ه د یمف تونم ی نداشتم که منم م

 هرچند کوتاه حس کنم منم مهمم!  یندارن، باعث شد  یاصال ارزش  دونمی م  کهن یا اب ، یمن کرد یها ی که از طراح ییهاف یتعر

 

 داد و گفت:   هی خود تک ی به صندل نایس 

 

  دونم ی گفتم، نم  قتوی نکردم فقط حق فیازشون تعر وقتچ یخانم؟! من ه  نیندارن نازن یشما ارزش  یهای طراح د یکنی چرا فکر م-

اونم دروغ   ؟یدوستِ نقاشم چ زنم، ی حرف م  ی من الک  نی! خب فرض کنکنم ی م  فیازتون تعر ی دارم الک نیکن ی فکر م شهیچرا هم

 ! گه؟ی م
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طور  سکوت کرد و همان یافتاده بود دوخت، کم شیشفاف روبه رو زی م  یخودش که رو  ریرا به تصو  شیطوس  یچشم ها نینازن

 شده بود، دوباره ل**ب گشود:  ره یخ ز یکه به م

 

من... من از    نایخوشحالم؛ س  ادیی تو واقعا ازشون خوشت ماگرم  کنم،ی فکر نم  یبه طراح گه ی! دستیاصال مهم ن  نیگفتم که ا-

 خونه فرار کردم! 

 

 ! ؟یچ ی! فرار برا ؟یچ-

 

  ی خبر دارم... فکر نکن اگه هر کار یمن از همه چ  نایتا آخرحرفام رو گوش بده، س   کنمی بزار حرفم رو تموم کنم، خواهش م-

  یل یکه خ دونمی ...مدونمی نسبت به حست شک کنم! م  شهی باعث م یخانم صدا کن  شوند یاسمم رو بدون پ یش ی حاضر نم کنمی م

چرا   دونم یبا مرور زمان و با آداب و رسومش برگزار بشه! نم ی اما باور کن مجبورم، من وقت ندارم تا همه چ کنمی دارم عجله م

  طورن یاما ا کنمی من قبول نم  ادهیز مونیسن  چون اختالف یکنی فکر م ا ی یکشی از من خجالت م د یشا ، یکنی حست رو پنهون م

نه مثل   می چون هردو بهم عالقه دار میهم باش  ی برا ی زوج خوب میما بتون  یعن یمن بتونم... د یشا نا،ی! منم دوستت دارم س ستین

 خواهرم...

 

داد. خوشحال    ص یتشخ  یز یچ نایس  یدهیمتعجب و از هم در  یهادر چشم شد ی شد، نم ره یخ نایبرداشت و به س  ز یرا از م نگاهش

 . زدی حرف نم نیبا نازن شیهاچشم بارن یآرام؟ ا  ای یناراحت؟ عصبان  ایبود 

 

رنگ کافه    د یسف ی سرش را چرخاند و به پارکِت ها نایدرهم گره خورده بود، باالخره س   نایو س  نی که نگاه نازن  هی از چند ثان بعد 

 چشم دوخت. 
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به چه فکر   نایس  یعنینداشت،  یخوب ی ها خاطرهسکوت  نیاز ا نیفکرش مشغول بود، نازن  یگره خورده بود و حساب شیابروها

 مثل خوره به جانش افتاده بود.  هی بود که در آن چند ثان یسوال ن ی! اکرد؟ی م

 

 و آرام گفت:  اورد یتاب ن  گرید  نیگذشت، نازن  طورنیهم قه ی دق چند 

 

حاضرم   ینگران نباش حت م،یفقط باهم ازدواج کن ن، ی! بب؟یحرف دلتو بزن یکشی ! هنوز هم خجالت منا؟یس  یگی نم ی زیچرا چ-

نجاتم   یفقط من رو ازون جهنم نجات بده، اگه دوسم دار   ،یبمونم که درست تموم بشه! اصال هرجا که تو بگ  الم ی مدت تو ا ه ی امیب

 بده...

 

اش زل زده بود حرف  گره کرده  یهاطور که به مشتگذاشت. همان ز یم ی ه رورا دوبار شیهابه خود داد و دست یتکان نایس 

 را قطع کرد.  نینازن

 

 بگم!  ی چ د یدونم با ی ...چون واقعا نمکنمی خانم، خواهش م نینازن نیادامه ند -

 

 آب دهانش را قورت داد و ادامه داد:  نایسکوت کرد، س  نینازن

 

  ه یآداب صحبت کردن رو اونم با   اد یز ،یمهندس   یهابوده، اونم کتابابگم، خب...من معموال سرم تو کتاب ی چطور د یبا دونمینم-

قراره   نیکه بعد ا یی حرفا ی که رو گمی نم ن یرو واسه ا نی! انیهست یاخانم، شما دختر فوق العاده نی ! نازنستمیخانم جوون بلد ن

  یکیبه   لیشما رو تبد  تونه ی بشه م ت یاگه تقو ینقاش  ی شما تو یاستعداد فوق العاده  قته،ی حق ه یواقعا   نیابزنم سرپوش بزارم، نه...

!  مثل شما ازدواج کنه   یآرزوشه که با دختر  ی هر پسر ف، یحرفم نه تعارفه و نه تعر نیبکنه، ا رانیا یالعاده فوق  یهااز نقاش 

 ...اما من...چطور بگم... امدار، با استعداد و هنرمند. مهربون، خانواده 

 

 بگو، راحت حرفت رو بزن. -
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هم امتحان دکترا بدم که   گه یارشدمه و قراره چند ماه د ینامه  انیراستش من آدم درسم نه مرد عشق، االن تموم فکر و ذکرم پا-

درسه،   میذهن  یاما فعال تموم مشغله  رمی گی خودم م یبرا  یکار  هیبعدشم خدا بزرگه حتما  ی برا رم،یاگه خدا بخواد دکترامم بگ 

  ی ول ن،یانجام دادم که باعث شده شما دچار سوء تفاهم بش یرفتار اشتباه د یشا دونم،ی درسم گذاشتم... نم  یرو برا میانرژ  یهمه

من حاال حاالها  قتش ی! حقیز یبرام عز نوی. شما درست مثل خواهرم مدرساتون نداشتم یجز کمک کردن تو  ی من قصد  د یباور کن

نداشته باشم   ی درست یخودم کار و حساب بانک یگفتم که مرد درس و کارم...تا برا ،ی دختر چیبا ه ست،یفکر ازدواج تو سرم ن 

هاشونن نگران بچه  شهیبه هرحال پدر و مادر هم ن،یزد رون ی که از خونه ب  نینکرد یشما کار خوب ارم،یی نم م یرو به زندگ ی دختر

  شیپ نیباهم بر نیتونی م  هاس،فرار مال ترسو ن، یو با مشکالت مقابله کن  نیبرگرد د یخاطره خب...با نیرفتارشونم به هم د یشا

 ...ایمشاور 

 

! چطور  ؟یبه من ندار  یحس که   یبگ  یخوا ی م تو  ی عنی شمی ...حرفاتو متوجه نمفهممی نم ،یکن  حتمیکه نص  ومدم ین  نجایمن ا-

 ،یایی و به خاطر من م  یاومد ی قبال اصال نم  نکهیهر هفته کرج اومدنات با ا ، یاتاقت زد  واری من که رو د  یپس نقاش  ممکنه؟! 

 بود؟!  یبه خاطر چ هانی... اهان یاز کارام پس ا فاتیتعر مون،ساخت یکمک خواستنات ازم واسه طراح

 

 :د یدزد ن یو دوباره نگاهش را از نازن د یخود کش یکوتاه و ساده   یبه موها یدست نایس 

 

  وار یزدمش به د ش،یبود ده یکش بایخوشم اومد چون واقعا ز یلیخب منم ازش خ ،ی رو اون روز خودِ شما بهم داد یاون نقاش -

و کم   ته یون معموال مامورچ ام یازم خواست هر هفته ب کرد ی م یدلتنگ  ی لیراستش بابام خ نیگی اتاقم. اگه راجب اومدنام م

 نی رو گفتم، باور کن قت یهم نکردم حق یف یواسه کار خوبتون بود، تعر هاممکمک خواستن   م، ینیرو بب گهیهمد  میتونی م

 !نیشما دچار سوء تفاهم بش شهیکارام باعث م  نیا دونستم ینم

 

 سکوت را شکست: نا یس  نباریپا برجا شد، تا باالخره ا ن یو نازن  نایس  نیب یدوباره سکوت   هی چند ثان یبرا

 

 .شهی که نم  ینجور یسفارش بدم ا یز یچ نیاجازه بد -
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باشد نفس   دهیچ یپ شیکه دور گلو  ی بغض مثل مار نیا سوزاند؛ی را م  شی گلو  یبغض کردی م  یاز جا بلند شد، احساس خفگ  نینازن

 دشوار کرده بود.  ش یرا برا دنیکش

 

 شد ی اول مطمئن م د یندارد! با ی کس یبرا ی تیکه ارزش و اهم ماند ی م ادش ی د یرا نداشت، با نایس  زیتمسخرآم  یهاتوان نگاه  گرید

 .آورد ی افتضاح را به بار م ن یو بعد ا

 

 کنار رفت و آرام گفت: نایس  ی و رو به برو ز یم ی چشم دوخته بود، از جلو نیکه به زم ی حال در

 

 ! د یمن رو ببخش-

 

 نکرد.  یتوجه  کردی م شیکه از پشت سر صدا  نایبا سرعت به سمت در رفت و به س  و

 

دور   خواستیتنها م  کرد، ی حرکت م داشتی که برم  یبلند  یهاپشت سرش را نگاه کند با قدم  کهنی، بدون اشد  یاصل ابان یخ وارد

 !دادند ی م  یو پوچ یارزش ی که به او حس ب یی تک آدم ها مردم شهر، تک  ی شود دور از همه 

 

  نینازن یاس ی ی پالتو ی و رو  دند یرقصی آرام م برف آرام  زی ر ی از برف نبود اما حاال دانه ها یخبر  آمد،ی صبح م ی وقت

 گذاشت.  بشیل جرا داخ شیهاو دست  د یخود را سر کش  ی کاله پالتو نیسرد شده بود نازن یحساب نشستند،هوای م

 

در عرض    شیاهایکرد که تمام رو ی باور بود،چطور امکان داشت؟ چطور باور م رقابلیغ ش یبود برا دهیشن نایکه از س  ییزهایچ

 .خود ساخته بود  یبرا هانده یآ نایرفته باشد؟ او با س  ن یاز ب قه ی چند دق
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وضوح آن   نیبه ا  نیکه نازن یدردناک بود! درد   بیحس ترد شدن و شکستن عج د یکوبی تند م نهیو قرار نداشت، دلش در س  آرام

 بود!  دهیرا نچش

 

  ی برود، صدا رونیشان بهرچه زودتر از محله  خواستی و م رفتی انداخته بود، راه م نییرو سرش را پا اده یپ ی که رو همانطور

  ی و او حت  کردی حاال دردش تا عمق استخوانش رسوخ م که روحش را زخم زده بود و  ییتمام صداها  د،یچیها در گوشش پگذشته

 ناله کردن نداشت: ینا

 

از اون کم   ی هان؟بگو چ ی تونی اما تو نم تونهی م  ایچرا ناد ،یستین ی چیه ن ینازن ید یفهم یستین  ی چیخِنگ، تو ه ی دختره "

نمره رو   نی باالتر یاضیر ی تو ایناد ،یکامل باش   ایکن مثل ناد  یخانوم، سع نینازن رن یبگ  ستیب ینقاش  ی تو  توننی م ؟همه یدار

! من  ست؟ی دزد ن ن یکه نازن ن یمطمئن ،ی من  یسرافکندگ یه ی ما شهیچرا؟تو هم  نینازن را خنگ، چ یعرضه ی ب ؟یگرفته اما تو چ 

اومدن   ایزودتر به دن قه ی چند دق دونستمی اگه م م، یبکن ن یبه حال نازن یفکر   هی  د یمطمئنم با ایمن از ناد ست،ین ا یمطمئنم کار ناد

! من آدم درسم نه مرد عشق، حاال حاالها فکر ازدواج تو سرم  د یاریب ایهر دو رو باهم به دن گفتمی داره م ر یبچه تاث  یتو خنگ 

نم من  خا ن یمن آدم درسم نه مرد عشق، گفتم که نازن ن، یشما دچار سوء تفاهم بش شهی کارام باعث م ن یا دونستمی نم ست،ین

 "...ستمیمرد عشق ن

 

  یشهر بود دستش را رو  دانیم ک ی، نزدراه رفتن ندارد  ی نا گرید شیاشک شده و پاها س یتمام صورتش خ د یبه خودش آمد د تا

 ...هایبدشانس ها،یبدشانس نیا ، یالیخ یآرزوها  ها،دن یها و نرس خاطرات تلخ، خواستن نیسرش گذاشت، ا

 

 ستادیرو ا ادهیپ یرو  کرد، ی حال خراب داشت نابودش م نیا

 

هق  هق  ی ک د یتندتر شده بود، اصال نفهم ی ! زانو زد و نشست بارش برف کمد یشنی را نم قرارش ی قلب ب  یهاه ی جز گر ییصدا

 :دند یپرس ی را که مدام م شانیصدا ی حت د،یدینم زدند ی کم دورش حلقه مرا که کم  نیبلند شد!عابر شیصدا

 

 شده؟ پاشو دختر...  یچ-
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و گود   سی را گرفت و بلند کرد، به چشمان خ نینازن ی مسن بازوها یبودند، خانم ستاده یکه کنارش ا ی جمع نیاز ب د،یشنینم

 اش زل زد و گفت: افتاده 

 

 سرت اومده؟!   ییشده دخترم، چه بال یچ-

 

 زد:  ادیو فر د یکش  رونیدستانش ب نیزن انداخت وخودش را از ب  یبه چهره  یرغبتی نگاه ب نینازن

 

 . نیدست از سرم بردار د یراحتم بزار د، یولم کن-

 

 قدم برداشت. ابانیخ گر یمردم به سمت د یزده  رت یح یدر مقابل نگاه ها و

 

مهم نبود! تنها حال   شیزده بود براکه انگار تاول  ش،یو اصال درد پاها رفتی راه م هدفی همچنان ب  ن یشد، نازن کیهوا تار کمکم 

 !کردی حتما از غصه دق م نشستی م ای ستادیای اگر م داد، یم  ن یخرابش را قدم زدن تسک

 

و بدبخت بود که   خانمانی دختر ب ک یاو   گریکند؟ د ی چطور زندگ نیبعد از ا  خواستی م نکه یاز فکر ا یکسی ب ،ییتنها یغصه  از

 بود.  ده یبر ایاز تمام دن

 

آسمان به   یلیس  ن یانگار ا د،یکوبی م نیصورت نازن یبرف را رو  یهاشد، باد سرد همراه خود دانه یدوازده متر   یکوچه   کی  وارد

 به او بود.  نیخاطر اشتباه امروز نازن
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توان   گریبود! د متیغن بانیسا نیبرف، ا نی قرمز رنگ داشت در ا یبانیافتاد که سا یاچشمش به خانه  رفت،ی که راه م  طورهمان

 . دادی اش فرصت حس کردن درد را به او نماش شروع شده بود امافکر آشفته راه رفتن نداشت، دوباره درد معده

 

اطراف را روشن   یود برق کوچه تا حد  ریاز ت  یشده بود و تنها نور  کیداد، هوا تار  ه یخانه نشست و به چارچوب در تک بانیسا ریز

 کرده بود. 

 

 !د یترس ی م زهایچ  ی لیسرما، از خ ،یخانمانی ها، بگرد از شب  د یترس ی م نی، نازنبود  یسوت و کور  یکوچه 

 

سرما   نیاما از مردن در ا دادی به او دست م یحالت خفگ  ی گردنش را هم بست. کم  کی نزد یپالتواش را صاف کرد و دکمه  یقه ی

 بهتر بود. 

 

  شینوک انگشتان دست و پا د،یسرش کش یتر رو و کاله پالتواش را محکم  د یچیسرش را دور دهانش پ یرو یاپارچه شال

 چالند تا بلکه اثر سرما در وجودش کمتر شود.  یمنجمد شده بود،خودش را جمع و جور کرد و کم

 

تر بود چشم دوخت،  که چند متر آن طرف  ی برق ر یداد و به ت  هی تک سرش را به در خانه کرد، ی پوش م د یرا سف  نیداشت زم  برف

 . کردی رحم در استخوانش فرو م  ی ب ی که سرما ی درد معده، پاها و درد بود  خته یبدنش درهم آم  یتمام دردها

 

  یال پارچهاز پشت شا یاش را باز کرد و شروع کرد به زمزمه کردن، حت خشک شده  یهابه زحمت ل**ب  د یلرزی که م  طورهمان

 :شد ی بود بخار از دهانش بلند م  ده یچیکه دور دهانش پ

 

 ازت  رم یخدا دلگ  ی“آ
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 ازت  رم یس  یزندگ  یآ

 

 و   رمیمی م  یزندگ  یآ

 

 ازت  رم یگی م عمرمو

 

 ی لعنت یهاغصه  نیا

 

 کننی خنده دورم م  از

 

 هدفی ب  ینفسا نیا

 

 کنن ی به گورم م زنده

 

 ه ی خوب یهالحظه  چه

 

 آخره  یهاه یثان

 

 مردن من  یفرشته 
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 برهی م  نجایاز ا منو

 

 ...” برهی م نجایاز منو

 

 ( گانهیازت، محسن  رم یخدا دلگ  ی)آ

 

 

 

 

 

ها هم  اشک  نیدر آن سرما ا ،کرد ی تر ماشکش صورتش را گرم یاش ُسر خورد، گرماگونه  یرو  شیهااشک د یمروار گر ید یبار

 بود!  یمتیغن

 

 اراس 

 

 

 

 

 

  ییرایحال پذ  یمشک  یوار یبه ساعت د  یپوش کرده بود، نگاه د یرا سف  نیپنجره رفت، برف زم یرا زد و جلو  سازی چا یدکمه 

 . دادی را نشان م  قه یدق ۸:۰۲انداخت؛ درست 
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تا بتواند شانس خود را   ساختی حتما آهنگ مورد نظرش را م  د یتلف کردن نداشت؛ با  یبرا یروزها زمان نیشده بود، ا رش ید

 امتحان کند. 

 

 کرد.  نییرا داخل آن باال و پا یا  سهیک  ی و چا خت یر شیاشه یداخل فنجان ش  ی که جوش آمد، مقدار آب

 

 . د یرا سر کش  یدرون دهانش گذاشت و چا ی سرد شود و قند  یصبر نکرد تا چا ی رفتن عجله داشت که حت  یدر دلش برا  آنقدر

 

 "!کشاند ی زمستان هم به سمت محل کار م  یباشد، آن عالقه آدم را در چله یکار، همراه با عالقه قلب  ی وقت"

 

خود را محکم کرد و کاپشن سبز   یتکان داد، کمربند مشک  د ییتا یرا در دل زمزمه کرد و سرش را به نشانه مانهیحک یجمله  نیا

 . اوردیبود دوام ب د یع سرد ب ی چون در آن هوا داشتی حتما شالگردنش را برم   د یرنگش را تن کرد، با  یلجن

 

 و گرفته بود.   یآپارتمان خارج شد. بارش برف قطع شده بود اما هوا هنوز هم ابر  نگ یخود را زد و از پارک ۲۰۶پژو  موتیر

 

 .د یچیو داخل کوچه پ د یدر آنجا قرار داشت رس  واش یکه استود  یاتا به کوچه   د ینکش یطول

 

 .اشبودی آهنگساز ی ویدر استود  یجلو یز یه توجهش را جلب کرد، وجود چک  یز یچ نیاول یدوازده متر   یورود به کوچه  با

 

 قرمز، مچاله شده بود.  بانیسا ری درست ز و یدر استود  یجانور! انگار آدم بود که که جلو  اینگاه کرد، آدم بود  ترق یدق
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را برف پوشانده بود و   شیهاکه لباس   به،ی که به آن غر یشد و در حال  اده یپارک کرد، پ و یاستود یرا طبق معمول روبه رو نیماش 

 ل**ب گفت:   ریز کرد ی گذاشته بود نگاه م شیزانوها یسرش را رو 

 

 !هام یکرد یر یها! عجب گگدا گودوله   نیبازم از-

 

 گفت:  ی بلند  یبا صدا سپس

 

 حواله کنه! گه ید ی جا تویدا روزهان؟! پاشو برو خ ی چمباتمه زد نجایسرما چرا ا نیندارم بهت بدم، تو ا ی من پول یه-

 

 در افتاده بود.   یمنجمد بود که جلو  یتکه سنگ  ه یبه چشمش نخورد. درست شب بهی از آن غر یصدا و نه حرکت نه

 

 را گرفت و تکان داد:  شیهااز شانه  ی کیخم شد و  آراس 

 

 توام.با  یآها-

 

دختر کم سن و    کیدختر بود!    کیاو انداخت.  یبه چهره  یولو شد. آراس نگاه ن یزم ی رو جانشمه یآراس، جسم ن یهاتکان با

کامال خشک بودند و از شدت سرما   شیهابود، ل**ب د یکبود شده بود و رنگ صورتش درست مثل گچ سف شیهاسال. دور چشم 

 ترک برداشته و زخم شده بودند.

 

بود و بعد از آن   دهیپاش  شیرا رو ابانیآب چاله خ یبود که آن شب اتفاق  ی! او همان کسشناختی آن دختر را م ر،یی تغ همهنیا با

 که خودش آدرسش را داد رسانده بود.  یااو را تا خانه 
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 چشم دوخته بود گفت:  نینازن یده یمعصوم و رنگ پر یکه با تعجب به چهره   یدرحال

 

 کرده؟!   دایمن رواز کجا پ و یدختر آدرس استود نیا-

 

تمام   یعن ی مرد،ی احتماال م کرد ی فشار داد. هنوز زنده بود اما اگر ولش م  ینبض گردن دختر جوان گذاشت و کم ی را رو دستش

 سخت بود.  ی گذرانده بود؟! باورش کم و یاستود یرا جلو  شبید

 

باز   دش یرا با دو حرکت کل و یرِ استوددردسر درست کند، د  شیکار ممکن بود برا  نیا که نیکند، با ا شی رها طورنیهم امد ین دلش

 کرد و باالفاصله دختر را در آغوش گرفت و بلند کرد. 

 

  ی داخل اتاق بود، برا ی بخار کیو  یو صندل ز یم ک یتخت  کیرفت و وارد اتاق کوچک استراحت شد.  نییپا و یاستود یهاپله  از

 استراحت کنند. خواستند ی م قش یرف ایکه او  ی مواقع

 

نشست   یصندل یکرد، رو   شتریرا ب یبخار یو بعد درجه   د یکش ش یرنگ را رو یاقهوه  یپشم ی تخت خواباند و پتو  یرا رو  نینازن

 و به دختر جوان زل زد. 

 

 . آوردی آدم م یشانیبه اواسط تابستان که عرق را به پ ه یتر شد، درست شباتاق گرم  ی گذشت و هوا قه ی دق چند 

 

کم داشت   نگاه کرد، انگار کم  دانستیاسمش را نم یکه حت یانداخت و دوباره به دختر  زیآو یپشن و شالگردنش را رو کا آراس 

 . ستین یگرم درست شدن یاست و حالش تنها با هوا  ماری اش معلوم بود باز چهره  ی ول شد،ی بدن دخترک آب م خی
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شده بود   شتریب شیهادور چشم و ل**ب  ی. کبود سوختی تمام صورتش در تب م نکهیگذاشت. مثل ا شیشانیپ ی را رو دستش

 . کردی م یخشک یسرفه  ی و هر از چندگاه

 

 : کردی ل**ب غرغر م  ریز رفتی م  رونیکه از ساختمان ب  یتا سراغ دکتر برود، در حال د ینداشت، دوباره لباس پوش  یاچاره

 

اش بمونه رو دست منه  ه جناز ره یوقت نم  هی روز! اَه...  هی  م، یببر شیآدم پ نیرو عکارا م یروز خواست  هی! هام یافتاد یر یعجب گ-

 تو آراس!  یبابا امان از دلرحم  یبدبخت اَ

 

و چطور   ستیآن دختر ک  کهن یمشغول بود، ا یبود. فکرش حساب ویاستود  ک یگاز گذاشت، مقصدش درمانگاه نزد  یرا رو  شیپا

 .شد ی ها با به هوش آمدنش روشن مسوال  نی! تمام اخواست؟ی کرده بود؟ اصال از او چه م  دایآدرس محل کار او را پ

 

حال   ن یباز شده بود اما با ا هاابان یراه خ د،یکش  غشیتگذاشت و دستش را به صورت سه   نشیماش  یکنار   یشه یش  یرا رو  آرنجش

 .خوردی ها سر مبرف  یمانده  یباق  ی رو نیماش  ر ییتا کرد، چون  یبا سرعت رانندگ شد ینم

 

 مارستانیاگر آن دختر جوان را به ب  د یترس ی خواست همراه او برود م  ی درمانگاه الزهرا توقف کرد، داخل رفت و از پزشک  یجلو

 دردسرش شود.  یه یببرد ما

 

 شناسد،ی با او دارد، او را از کجا م یچه نسبت که ن یغاز پرستارها و دکترها را بدهد، ا ه ی صد من  یهاجواب سوال خواستی م  یک

 سرش آمده؟!  ییچه بال ست، یاسم و رسمش چ

 

به او بزنند و    ی شوند و اَنگ ناموس  دایآخرش هم ممکن بود کس و کارش پ دانست،ی کدام را نم چیکه آراس جواب ه  ییهاسوال

 بشود ثواب کردن و کباب شدن!
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 .د یایحاضر شد همراهش ب یدردسرها را نداشت، از شانس خوبش دکترِ مسن  ن یا یحوصله  اصال

 

 تخت ولو شده بود.  ی جان رو مه یهمچنان ن نیشدند، نازن و یاستود وارد

 

و دستگاه فشار سنج و    د یکش مشیدون فرکوچک ب  نکیبه ع یبود، دست خته ی ر مهیسرش تا ن ی جلو د یسف یکه موها دکتر 

 :د ی آورد و پرس  رون یب فشی خود را از داخل ک یپزشک ی گوش 

 

 براشون افتاده؟!  ی چه اتفاق-

 

 مِن و مِن کنان گفت:  آراس 

 

 سرد مونده، فکر کنم سرما خورده!  یتو هوا  یادیخب... ظاهرا... ظاهرا مدت ز -

 

 ! ه؟یخانم چ نیجسارتا نسبتتون با ا-

 

 گفت: ختیری م  یآب جوش داخل فالکس چا ی که مقدار  یو درحال  د یکش ی پوف آراس 

 

 همکارمون هستن، حالش بد شد مجبور شدم مزاحم شما بشم.-
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  د یکه با  هیماریب  هی نشانه  نمیبی که من م   یحالت  نی! اهی که معلومه بحث جد  طورن یساده باشه... ا یسرماخوردگ  هی  دونم ی م د یبع-

  یزدگخ یعالئم درمان بشه   د یو با ه یکه ضرور  یز یفعال چ یبده، ول  صی مربوطه بتونه تشخ شاتیص تا با آزمامتخص ش یپ شیببرد

 مونده!  د یشد  یسرما یتو  یمدت طوالن  هی از عالئمش مشخصه  زنه،ی و نبضش درست نم  دهضربان قلبش نامنظم ش  ه، یسطح

 

 ن؟ یحالش بد شد و افتاد زم هو یشده، امروز صبح اومد سرکار و   ی ندارم چ ی من اطالع-

 

 عالئم تونسته باشه راه بره.  ن یبا ا دونمی م د یخودش اومد؟! بع ی خودش با پا-

 

 از جا بلند شد و گفت:  آراس 

 

 گفتم.  دمیرو که د ی زیاز کجا بدونم چش شده! من فقط چ د یکنی بابا چقدر سوال م یا-

 

بلند   ی پالتو ی ه یقی دکتر   رد،یخود برده است باال بگ  وی چرا او را داخل استود نکهیها در مورد ابحث د ی را بگو تیاگر واقع د یترس ی م

 گذاشت.  فشیخود را داخل ک  یپزشک یخود را مرتب کرد و گوش  یپشم

 

  نیداغ بهش ند   یدنیوجه نوش   چیباشه به ه ادتونیبودن لباساشه،   س یکه داره از خ ی تب و لرز ن یلباساش عوض بشه، ا د یبا-

از   ییهاداغ بخوره ممکنه قسمت ی دنیشده و اگه نوش  یزدگ   خیبدنش دچار  ده ی هاش نشون مها و ل**ب کبود شدن دور انگشت 

به   ن،یبود دهیاگه زودتر به دادش نرس  ن،یریاز داروخونه براش بگ  سم،ینوی دارو م ی رس  ه یو  یتی ِسرُم تقو هی بدنش تاول بزنه، 

 داد.   یجونش رو از دست م ادیاحتمال ز

 

 گفت:   گرید  یدکتر را گرفت و به سمت در رفت دکتر بار  ینسخه  ع یسر د،یترس  یحرف حساب نیا دنیبا شن آراس 
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 فراموش نشه.  ز یضمنا لباس خشک و تم-

 

نداشت؛  ی گرید یدختر، کارش عقب افتاده باش،چاره  ک یبه خاطر  شد ی به راه افتاد، اصال باورش نم نشیدوباره با ماش  آراس 

 جا بزند. توانستی گرفته بود به آن دخترک کمک کند و حاال نم  میتصم

 

 آن دختر بخرد!   یبرا  یراحت یدست لباس زمستان ک ی نکهینداشت جز ا یاچاره  ستادیلباس ا  کیبوت ی داروها، جلو  دنیاز خر بعد 

 

 هومن بود.  قش یزنگ خورد؛ رف لشیمبا ی گوش   دادی را به دکتر م هاسه یکه ک ی تا آراس برگشت، درحال  د ینکش یطول

 

 آراس؟   ییکجا-

 

 فاصله گرفت و آرام گفت:   یاز اتاق استراحت کم آراس 

 

 ام، چطور؟! من...خب خونه -

 

 .امیی منم دارم م و ی! دِ پاشو برو استود؟ ید یمثل خرس خواب ی چلغوز؟! باز گرفت یازرشک! خونه -

 

 ! میدی اومده فردا کارو ادامه م ش یکار مهم برام پ ه ی... امروز یعنینه!  -

 

 ... یدونی تو که بهتر م  م یآراس؟! ما وقت ندار یشد  ونه ی! د؟یچ-
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 . میزنی بعدا حرف م دونم ی م دونم، ی م-

 

 را قطع کرد.   یبزند گوش  یهومن حرف نکهیقبل از ا و

 

 باز بود.  مهی ن  بهیغردختر  یهابه اتاق استراحت برگشت، چشم  ی وقت

 

 ل**ب گفت:   ریز آراس 

 

 جوجه!  نیباالخره به هوش اومد ا-

 

 را عوض کرده بود و در حال وصل کردن ِسرُم بود گفت:  شیهالباس  ن یبه دکتر چشم دوخت، دکتر که با کمک خود نازن و

 

 هم فراموش نشه!  ی و مقو ی آبک یغذاهاراه بره،  ن یفعال تا کامال خوب نشده نزار کنم، ی م قی چند تا دارو داخل ِسرُم تزر-

 

 اش گذاشت و گفت: شانه  ی رو یرفتن شد، آراس دست  یرا بست و آماده  فش ی از اتمام کار، دکتر ک بعد 

 

 . میحاضره در خدمت باش  مونییدست شما درد نکنه، چا-

 

 ممنون سرو شده.  کنم، ی خواهش م-



 جانم  کریبر پ  یآتش

162 
 

 

 ! ؟یشما آقا یراست-

 

 . زیم  یکارتم رو گذاشتم رو  ن یرینکرده عالئمش بدتر شد باهام تماس بگ  ییاگر خدا  ، یهستم... بهروز لطف یلطف -

 

 آراس مانده بود هم خرج شد. ب یکه در ج  یدکتر، آن ته مانده پول   تیزیو  ینه یاز حساب کردن هز  بعد 

 

 بود نگاه کرد.  ده یتخت دراز کش ی رو حالی که ب  ینقش و الغر اندام ز یبه اتاق برگشت و به دختر جوان ر ی کالفگ  با

 

کبود و رنگ   یهانشده بود و درد داشت، از ل**ب  اریهنوز کامال هش  نیکنار تخت نشست، نازن یصندل  ی مکث رو ی از کم بعد 

 .د یرا فهم نیا شد ی کامال م اش دهیپر

 

 ! ؟یزد خیدرش   یجلو  یاومد  ی که جَلد  یدونستی من رو از کجا م و یبچه، تو آدرس استود نم یبگو بب-

 

  ی سبز، موها  یهاچشم  ند،یبازش را با زحمت کامال گشود و توانست آراس را بب مه ین یهاچشم د،ی به سمت آراس چرخ نینازن

توجهش را جلب کرد.   د،یرس ی تا نصف گردنش م بایتقرآراس که نه کامال کوتاه و نه کامال بلند بود و  یِ پرپشت و حالت دار مشک

 کرد حرف بزند:  یسع

 

 م... من... من کجام؟! -
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ماهمم به خاطرت    نیاندازِ خورد و خوراک ااز کارم موندم، پس  ی کل جاشمن ی! سوال من رو با سوال جواب نده بچه، تا همیزِک-

 هان؟!  ؟یشناخت ی از کجا م نجارو یتو ا گمی خرج کردم، م 

 

 وار گفت:آرام و ناله  ییبا صدا نیازنن

 

 و نه تو رو!  شناسمی م جارون یمن نه ا-

 

 !؟ یمن چنبرک زد  ی ویاستود  یجلو  یخونه درست اومد  همهن یا نیباور کنم از ب یعنی-

 

 خوابش برده بود و همراه با آن تمام اتفاقات تلخ گذشته را در ذهنش مرور کرد.  یبانه یسا ریآمد که آن شبِ سرد، ز ادش ی نینازن

 

 شماس. یخونه  دونستمی نداشتم، نم یی بود و جا ی م... م... متاسفم... هوا برف-

 

 !بشم مون یکه بهت کردم پش یاته و از کمککاسه  م ین ر یز ی به حالت اگه بفهمم کاسه ا یبوده؟! وا یهمش تصادف یعنی-

 

 ! یکردی کاش کمکم نم-

 

 حکمتت رو شکر!  ای! خدایکردی کمکم نم  گه ی کن! م ی و خوب ایجانم؟! حاال ب-

 

حس   شی شده بود و دست و پاها شانی پر شیکه پشتش به آراس شد موها ی برگشت، به نحو گری د  یبا زحمت به سمت نینازن

 بود.  ی از هر زمان دتریاو ناام گریبودند، حاال د یو اضاف جانی ب  یانداشتند، انگار تکه
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دوست دارد، پس زده شده بود از سمت خانواده اش،   شیهابیاو را با تمام ع ایدن  نیدر ا کردی که فکر م  یاز سمت کس یحت

 زده بود نه بدنش!   خیقلبش بود که  نی همه و همه، ا ش،یخواهرها

 

 ... رمیبم یزاشتی کاش م-

 

 ات بمونه رو دست منه بدبخت؟!؟! جنازه بشه  یکه چ  یریبم-

 

  گریحاال د نینازن شد،ی دردسر جنازه اش ناراحت نم ی برا ینداشته باشد جز نگران ی ارزش  بهیمرد غر  کی ی مردنش برا  کهنیازا

 مثل او حرف بزنند. یارزش ی و مردم هرطور که بخواهند حق دارند با آدم ب  ستین چیباور کرده بود که ه

 

 !شهی ناراحت نم یکس  رممیستاره هم ندارم، اگه بم ه یمن تو هفت آسمون   رم، یبم یزاشتی کاش م-

 

 اش پر از اشک شد.زده  خیخشک و  یرا گفت و چشم ها نیا

 

 بچه؟!  یزد  م ی اتون جنتون، باز چرا از خونه ! من اون روز رسوندمت دم دَر خو؟یچ ی عنی فهممینم-

 

 خراب بشه!  شونیبه خاطر من زندگ خوامی اونجا بمونم نم ستین ی خواهرمه، شوهرش راض یخونه  س،یمن ن  یاونجا خونه -

 

 ها کجان؟!! اون ؟یپس ننه بابات چ-
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 ل**ب گفت:  ر یرنگش زل زد و و ز یاقهوه  یهاو طرحِ برگ  شیرو روبه  یوار یبه کاغذ د نینازن

 

 ها مُردن. اون -

 

 گفت: ی کرد و به آرام   یسکوت آراس 

 

 ؟ یندار یاگه یکس و کار د ، یبرادر ،ی... مثل من... خواهریمیتیپس تو -

 

 رو ندارم. کسچ ی... هکسچیه-

 

  یحادثه  کیهفت سالش بود و پدر و مادرش را در  ی پرتالطمش افتاد، درست وقت یگذشته  اد یدوباره سکوت کرد،  آراس 

 کردند. یوحشتناک از دست داد و از آن روز به بعد، مادربزرگ و پدربزرگش از او نگهدار

 

  شیصدا "زجون یعز"شد مادربزرگش، که  ، یزندگ ن یرفت و تنها کس و کارِ آراس در ا ا یآقاجان هم از دن ش یسه سال پ هرچند 

 اش آراس را ترک کرده بود. احمقانه  میگرد بود و سارا که با تصمهشتو ساکن شهرستان   کردی م

 

 ؟ ی چند وقته پدر و مادرت رو از دست داد-

 

 بود چشمانش را بست و گفت:  چدهیدر تمام وجودش پ  جه ی که درد معده، سردرد و سرگ نینازن

 

 وقته...  یلیخ-
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 ؟ یکجا بمون یخوای ! م؟ی کن کاریچ یخوای حاال م-

 

  یچشمانش خوابالود شده بود. حساب کرد، ی کرده بود داشت اثر م قیتزر  نیکه دکتر داخل ِسرُم نازن ییهاآرامش بخش  نکه یا مثل

 فرا گرفت. قیعم یتر شد و چشمانش را خوابنبود اما بدنش سست ی کاف شیبرا ییاش بود و ِسرُم غذاگرسنه 

 

که   ییاز جا بلند شد و به آن طرف تخت خواب رفت جا د،ینشن ی جواب یکرد و وقت  شیصدا  "بچه"چند بار با لقب  آراس 

 . ند یصورتش را بب توانستی م

 

 ! هیاسمت چ ینگفت  ی ! حت؟ید یخواب-

 

 .د یباال کش نینازن یهاپتو را تا شانه  و

 

گذشته   نیری ش  یبود درست در مقابل چشمانش، لبخندش از جنس همان لبخندها شیروشده بود، روبه  ره یخ ن یلبخند به نازن با

 بود. 

 

 گفت:   یانداخت و با لحن آرامش بخش ن یآمد و دستش را دور گردن نازن جلوتر

 

 ! یکه فکرش رو بکن ی از اون شتری، بدوستت دارم   یلیخ-

 

 جا کرد و با عشوه گفت:  نایخودش را در آغوش س  نینازن
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 ! زمی عز دونم ی ... منایس  دونم ی م-

 

 !ریناپذ  فیتوص ی داشت، حس ی . حس نابکردی احساس م ی صورتش به خوب یاش را رو مردانه  دستان

 

  با شوق و شور فراوان منتظر باز شدن جعبه بود، اما قبل از نیاو گرفت. نازن یجلو  یانگشتر یدر مقابلش زانو زد و جعبه  نایس 

 .د یپر شیهاجعبه را باز کند چشم نایس  کهنیا

 

 اش ُسر خورد. گونه   یو رو  د یلغز  یرنگ بود، اشک یاقهوه   ریدلگ   یها ی واریدر آن اتاق کوچک با کاغذ د هنوز

 

را تنها در خواب   شیسخت بود که آرزوها کرد؛ ی م ی از هر زمان مارتریتر و ب بود، طرد شدن و پس زده شدن او را سست سخت

 . کردی م قرارش ی ب  ،یالیخ یهاخواب ن یداشت، ا ت یمسخره واقع  یاهایرو نی! کاش اند یبب

 

نشست  نیکنار تخت نازن  یاتاق آورد، در صندل ی را با خود به فضا یخوش  ی که بو یاآراس وارد اتاق شد، با کاسه  ن یح نیهم در

 را به سمتش گرفت.  د یو کاسه سوپ سف

 

 بخور!  کمی ریبگ  االیگرفتم   ویاستود کیاالن از رستوران نزد  نیبرات خوبه؛ هم یآبک  یاهادکتر گفت غذ -

 

 تلخ خود بود.   االتینداد، غرق در خ یجواب

 

 گفت:  یتر بلند  یبا صدا بارنیا آراس 



 جانم  کریبر پ  یآتش

168 
 

 

 ! گهید رش یبچه؟! بگ  ستمیمگه با تو ن-

 

 شیهادر انگشت ی درآمد، حس دهیخواب  مه یشد و به حالت ن ز یخ مین  یکم  کرد،ی هنوز سردرد داشت و احساس ضعف م نینازن

  د ید یکرد قاشق را بردارد اما موفق نشد، وقت ی. چند بار سعخوردند ی را بلند کرد اما انگشتانش تکان نم شیهانداشت دست

 ندارد با ناله گفت:  یادهیفا

 

 سر دست و پاهام اومده؟!  یی بال... چه تونمینم-

 

 ! رونیاون ب یبود دهیخواب  زارهی نم رون ی پاشو ب یکه سگ رو بکش  ییکه تو اون سرما  ،ی خب باس از خودت بپرس -

 

 نداشتم که برم.  ییجا-

 

 انداخت. د یدرخشیم شیهاکه در اثر اشک  نینازن یهابه چشم  ینگاه آراس 

 

قاشق سوپ به سمت   ک یل**ب زمزمه کرد و قاشق را در دستش گرفت و داخل سوپ برد و   ریز ست” ین یا“چاره  د،یکش  یپوف

 گرفت.  نینازن

 

 : د یدستش خسته شد غر  یبا تعجب به صورت آراس زل زد، وقت  نینازن

 

 هم دارم؟!  نیجز ا یامگه چاره   گهیبخور د ؟یکنی دِ چرا مثل بز منو نگاه م-
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  یاز او پرستار ی روز کردی که فکرش را هم نم یابه یکرد به خوراندن سوپ به دختر غر دهانش را باز کرد و آراس شروع  نینازن

 کند.

 

 ه؟ ی اسمت چ ،ی نگفت یراست-

 

گرسنه بود که با ولع و عجله قاشق    یبه قدر همهن یطعمش را حس نکرد، با ا یمزه کردن سوپ، آن را قورت داد ولاز مزه  بعد 

 را خورد.  یبعد 

 

 .نینا...نازن-

 

 !نه یپس اسمت ا ن، یهوم نازن-

 

 ؟ یتو چ -

 

الف   ه یو من دارم به   ختهی! هزار جور کار رو سرم رستمیخوشحالم چون ن تییبگم از آشنا تونم ینم  ی، آراس مشرق منم آراسم -

 ! دمی بچه غذا م 

 

 گفت:   یفیضع ی ند کرد، با پشت دست صورتش را پاک کرد و با صدابا زحمت دستش را بل نینازن

 

 بچه!  یبهم بگ  ی حق ندار گه ی! د؟ید یسالمه فهم ۱۷ ستمیمن بچه ن-
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خوب   د یغذات رو بخور که با خوره،ی م نی سال هم ۱۴_۱۳انصافا بهت  ی! ول گهید یابا من بچه  سهی اوهو بهت برخورد؟! در مقا-

 من هزار جور کار دارم.  ، یو بر یش 

 

 کجا برم؟! -

 

 . نجایجز ا ییهرجا؛ هرجا-

 

  د؛یرفتن به فکرش نرس  ی برا یی بالش گذاشت، هر چقدر به ذهنش فشار آورد جا ی بعد از چند سرفه خشک سرش را رو نینازن

  اورد؟یو محل خواب دوام ب  بدون پول رحمی ب ی ایدن ن یدر ا توانستی کند؟ اصال چطور م  یکجا زندگ ن یبعد از ا خواستی واقعا م

 ل**ب گفت: ریز

 

 بدبختم.  ی لیمن خ-

 

 ! ؟یگفت   یز ی! چ؟یچ-

 

 گفتم بدبختم. -

 

 وقت؟! اون  ی واس چ-

 

 ! گمی م  یچ یکه بفهم   یمن نبود  ی تو جا-
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 نبودم؟  ی دونی از کجا م-

 

 اشد.ب یادهیکه آدم رنج کش  خوردی برگشت و به چشمان سبز آراس زل زد، به ظاهر مرتبش نم نینازن

 

 ادامه دهد.  شیاش خواست که به خوردن غذاگرفت و با حالت چهره   نیغذا را به سمت نازن آراس 

 

 با دهان پر گفت:  خوردی م  یگر یکه قاشق د  یدرحال

 

 ! ؟یبود خانمانی و ب کسی توهم مثل من ب   یعنی-

 

 آره.   ییجورا هی-

 

 هان؟  گه ید ی آراس بود  به،یعج یلیاسمت خ-

 

 هوم. -

 

 آراس!  ی از من که بدتر نبوده آقا ت یباشه زندگ ی هر چ-
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پر از   رون ی! اون ب؟یحاال چ ی ول  ،یبرگرد خونه خواهرت، اونجا به هرحال سرپناه دار  گمی بهت م  یشنو ی اما اگه از من م د؛یشا-

 شغاله!

 

 ندارم!  یتیاهم کسچ یمن واسه ه خوان،ی ها من رو نمشه... اون  ینم-

 

  یقیموس   یرا فشار داد، صدا یمیضبط صوت قد  یگذاشت، بلند شد و دکمه  ن یه سوپ را زمتکان داد و کاس   یسر آراس 

  ینامعلوم ینده یآ  یشه یدر اند   نیبود و نازن اش ی قیموس  یاو همچنان به فکر کار عقب افتاده  د،یچیبدون کالم در فضا پ کِیکالس 

 !د یکشی که انتظارش را م

 

که    ینشست به نحو ی صندل یکارش گذاشت، رو  ز یم ی را برداشت و جلو نیرنگ کنار تخت نازن ی کرم  یچوب  یصندل آراس 

 شد. ن یپشتش به نازن

 

 آماده کند. قش یکه قرار بود همراه با رف یآهنگ  یهابرداشت و شروع کرد به نوشتن نُت  یکاغذ 

 

منجمد   شیهارا باز و بسته کرد، انگار انگشت شیهاچشمانش نگه داشت، چند بار انگشت یدستانش را باال آورد و جلو نینازن

 !شد ی اصال متوجه نم دند یبری ها را متک آن  که اگر تک   ینداشتند، به نحو یحس چی.!هآب شده بود  خش یشده و دوباره 

 

 را دوباره احساس کند.  شیهاانگشت  یمرده  یرو یسبب شد ن ن یبار به باز و بسته کردن انگشتانش ادامه داد و ا چند 

 

را نگاه کرد، به   شیرا کنار زد و پاها شی به زحمت پتو د یکش  یقیمرتب کرد، نفس عم یبرد و کم  شیرا به سمت موها دستش

 را حرکت داد.  شیپا یهاکمک دستانش انگشت 
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را بست،   شیهاچشم ی وقت ناممکن بود، آن شب شیبرا سوزاند ی که تا عمق استخوانش را م   ییفکر کردن به آن شب و سرما یحت

خدا   که نیمثل ا  د یکش ی کرده بود! آه یخداحافظ ش یزندگ ی ها یبار از تلخ نیآخر ی مرگ آماده کرده بود و برا  یخودش را برا

 در آن نداشت بسازد و بسوزد!  یی که جا یی ایهنوز زنده بماند و با دن خواستی م

 

به آراس   ینگاه م یخم شد و آن را برداشت ن ی کنار تخت بود؛ با هر زحمت اش ی مشک یبه سراسر اتاق انداخت، کوله پشت ینگاه

 را بشنود.  نینازن  یهاکه تکان  شد ی مانع م   ی قیموس  یکرد، شش دانگ حواسش به نوشتن بود و صدا

 

 کرد.   نه یخود در آ به انعکاس  یکوچکش را برداشت، باز کرد و نگاه ی تاشو ینه یآ فشی ک از

 

پوست   یبود، دستش را رو  دهیها و لبش به رنگ کبود بود و رنگِ صورتش پرچشم  ر یکرده بود، ز ر ییاش تغ! چقدر چهره یوا

 شده بود.  شان یپر یاش که تا حدوددخترانه  یابروها  یرو  طورن یهم د،یصافش کش

 

آن   اد یبود،  ستاده یا ا یاتاق مشترکش با ناد ینه ییآ  یو بود و او جل دایاش ش دختر عمه  یرا که عروس  ی آمد آن روز ادش ی

 اثر پف چشمش را بخواباند! توانستی نم ی شیکرم آرا چیکه ه  یچشمش پف کند، به قدر  ری افتاد که باعث شده بود ز شیهاه یگر

 

ها به  لباس  ی ند، هر دوگرفته بود   شیبرا د یرس ی که تا زانو م ی دار دنباله   یلباس مجلس ا یبود که مامان شهال و ناد ن یهم ا علتش

 رنگ بود.  یصورت ی کیاز آنها قرمز و  ی کیشکل بودند اما  کی

 

شده بود و اجازه نداشت  ه یتنب شیهابه خاطر کم شدن نمره  نیبود که نازن نیسر ا ی نداشت، موضوع اصل یاد یمشکل ز نیا

را   یخودش برداشته و صورت ی که همراه مامان شهال رفته بود، رنگ قرمز را برا ایبرود و ناد یلباس عروس   د یخر یهمراهشان برا

 چقدر رنگ قرمز را دوست دارد! نینازن دانستی م  کهن یانتخاب کرده بود با ا نینازن یبرا
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. اما د یرس ینم به نظر ک ی! بچگانه بود و ش کرد ی م  یپلنگ صورت ه یاصال هم قشنگ نبود، آدم را شب یآن لباس صورت   نینظر نازن در

پرنسس شده    هی که واقعا شب گفتی و م   کردی م ن یرا تحس ایمامان شهال هم دائم ناد کرد،ی م  یواقعا او را دوست داشتن ایلباس ناد

شده بود را   نی تزئ پور یاش با گخودش را که باال تنه  د ینکرد! او دوست داشت لباس سف ف یتعر نینازن اس بار هم از لب ک ی یاما حت

 .د یآیکه آن لباس به تو نم  گفت یبپوشد اما مادرش به اجبار م 

 

نمود! فقط به خاطر   زیر  زیکرد و ر یچی بود ق ایرا که انتخاب ناد یرنگ   یهمه خواب بودند، لباس صورت یهم شبانه وقت نینازن

 یهاه یبود! تنب ینرفتن به عروس  بارنیکه ا  نینازن ه ینبفردا صبح و ت ی و دعوا داد یشد آغاز داد و ب ن یبود، و ا زاریاز اجبار ب نکهیا

 بزرگ شده بود.  گرید ن یانگار که نازنبود! انگار نه   های بچه دبستان یهاه ی تنب ه ی شب ستاو در ی آن خانه برا

 

  رها،یبارها، تحق صورتش را پاک کرد، فرار او تنها فرار از خانه نبود، فرار از اج یهارا کنار گذاشت و با پشت دستش اشک   نهیآ

 !گذاشتینم یباق ن ینازن یبرا  یاعتماد به نفس چ یآن خانه بود که ه یهااس یها و قاحساس حقارت

 

 ! ؟ی شونه دار نمیبب-

 

 گفت:  ی بلندتر یبا صدا د یاز آراس نشن یجواب ی وقت

 

 ! ؟یشونه دار  دمیپرس -

 

  ردیبگ  شی بنفش که امروز صبح مجبور شد برا یتخت نشسته بود کرد. آن لباس بافتن ی که رو نیبه نازن  یبرگشت و نگاه آراس 

 تنش بود. 

 

 داد.  نیبه نازن  زدی را با آن شانه م شی موها  شهیرا که هم یکیکوچک پالست یشانه  زش،یم یرا دراز کرد و از کشو  دستش
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 ! ؟یخوردی که غذاتو نم  یکنن، پس من رو مسخره کرده بود  یانگشتات حرکت م نکهیمثل ا-

 

 .شهیکم داره بهتر م  اما کم  کرد یحرکت نم  شیپ قهی چند دق-

 

 را شانه کند.  اش خته یو کوتاهِ بهم ر یمشک  یکردنش تا بتواند موها ز یرا از آراس گرفت و شروع کرد به تم شانه

 

مانده بود باز کرد و شروع کرد به شانه کردن   ش یموها ی رو روزیتخت نشسته بود، کش سرش را که از د  ی که رو طورهمان

 ها!آن  یدرهم و نامرتب چقدر لذت بخش بود؛ لذت باز شدن و مرتب شدن دوباره یو کوتاهش شانه کردن موها  ی مشک یموها

 

 گفت:  نکه یبا سکوت نوشت تا ا قه ی چند دقدوباره به کارش ادامه داد،  نیبه نازن توجهی و ب د یچرخ آراس 

 

 ؟ یکجا بر یخوای م  ینگفت-

 

 ! دونمینم-

 

 آره؟!  یببند  لیقند   رونی اون ب یباز بر  یخوای البد م-

 

شروع   یالک  یِمسخره  ی و دعواها هاه یها، تنب  چ یدوباره سوال پ گشتی اگر به خانه برم د،یبه گوش آراس رس  نیآه نازن یصدا

ها را چه؟! آن  شانیهاکنند تا مبادا از دستشان فرار کند! زخم زبان  بی هم قرار بود صبح تا شب او را تعق نی! البد بعد از اشد ی م

 !گذاشت؟ی دلش م  یکجا
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 مرگ باشد! م یتصم نی اگر عاقب ا ی برگردد، حت مشیدوست نداشت از تصم اصال

 

 داد و گفت:   یگذاشت، سرش را تکان  یصندل گاهه ی تک ی برگشت و آرنجش را رو ن یدوباره به سمت نازن آراس 

 

 ! یبمون جان یمدت ا ه ی ی تونی م یواسه موندن ندار یی اگه واقعا جا-

 

 گفت:  جانی به اطراف اتاق انداخت و با ه یبار چندم نگاه یبرا نینازن

 

 واقعا؟! -

 

 شرط!  کی مدت، اونم به  هی خوشحال نشو گفتم فقط  اد ی! زیهِ  یهِ-

 

 باشه قبوله!  ی هرچ ؟ یچه شرط-

 

 شه؟ ی سرت م یز یچ یق یاز موس   ،یبهم کمک کن   یباس بتون-

 

 .رمی بگ  ادی تونمی م  یخب، نه ول-
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  یکیبه  ازین د یجد  یقی ساختن موس  ی... حاال برا زدی از همکارهامون از ما جدا شده که قبال دَف م ی کیاز شانس خوبت  نیبب-

 نه؟!  ای یتونی که بتونه دَف بزنه؛ م   میدار

 

 هس؟!  یهوم؟! خب حاال چ-

 

 و گفت:   د یکش  یپوف د،یکوب شیشانیپ ی دستش را محکم رو آراس 

 

 بدم! ادت یبتونم  دوارم یفقط ام-

 

 و ُشل بود، آراس باالفاصله مانعش شد و گفت:  حسی هنوز ب شیاما پاها د یایب نییتخت پا  یکرد از رو  یسع نینازن

 

 بره!  نیاز ب یزدگ خیتا اثر   یراه بر  د یفعال نبا -

 

تخت   ی کرده بود را خورد و رو  زیکه دکتر تجو  ییهاآن سردرد اعصاب خورد کن و احساس لرز درون بدنش را داشت، قرص  هنوز

 .د یدراز کش

 

 اتاق بمونم؟!   نیها تو اشب  تونمی م  یعنی-

 

  قمیمن و رف ، یمن یگذشته  ه یو شبت د یبهت کمک کنم! شا خوادی چرا دلم م دونمی واست سراغ ندارم، نم  یبهتر ی فعال که جا-

 ! یبخواب جانیها اشب ی تونی م م، یمونینم جانیها اشب  می که خونه دار
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 نداشت.  یگرید  ینبود اما چاره یکار آسان  نینازن یبرا شناخت،ی که او را نم یابه ی اعتماد کردن به پسر غر واقعا

 

کار کند و پول جمع کند و بعدها بتواند مستقل   جانیا توانستی . مآمد ی شهرک به حساب م بایشان بود، تقردورتر از خانه  جانیا

 !آمد ی پوئن مثب به حساب م کیهمراه اسمش نبود خودش  ایکه اسم ناد د یکشی نفس م یکه در محل  نیکند، هم یزندگ

 

رفته بود و داخل   رون یشده بود، آراس از اتاق ب  ریو دلگ  ک یتار مهی اتاق ن یشدن بود و فضا کی کم هوا در حال تار کم  گرید

 بود.  انویآهنگ با پ نیدر حال تمر  ویاستود

 

َسر تخت   یدار باالو چوب طرح   واری خسته شده بود از جا بلند شد و به کمک د ی آن تخت حساب  یرو دن یاز خواب گر یکه د نینازن

  توانستند یکه نم شینکرده بودند اما از پاها دایهم قدرت سابق را پ شیهاجان نداشت هنوز دست   شیکرد بلند شود، پاها یسع

 وزنش را تحمل کنند بهتر بودند!

 

اش ناله  یبرخورد کرد و صدا وار یخورد و سرش با د نیجدا شد، زم واری از د شیهااما ناگهان دست ستد یرا کرد تا با شیسع تمام

 لند گشت.ب

 

 به سمت اتاق هجوم آورد و چراغ را روشن کرد:  وار یبا د ی زی برخورد چ یبا صدا آراس 

 

 باز؟!  یکرد  کاریچ-

 

 تخت نشاند، یبلند کرد و دوباره رو   ن یرا از زم نیرفت و نازن جلو

 

 :گفتی وار مو ناله   ختیری صورتش م ی رو د یمثل مروار شیهاکردن اشک  هی و شروع کرد به گر اورد یطاقت ن گرید نینازن
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 ! تونمی راه برم، نم تونم ی سر پاهام اومده من فلج شدم... نم ییچه بال-

 

 نشست و با آرامش گفت:   نیتخت کنار نازن یرو  آراس 

 

 !یاکه هنوز زنده   یخدارو شکر کن  د ی! با؟یفهمی زده بود م  خی تموم بدنت   هی دکتر گفت تا چند روز عاد ست،ین  یزیچ-

 

  یبا صدا الشیخ آراس به صورتش زل زد   کرد،ی م  هی گر  زیر  کیتخت نشسته بود و  یرو  گرفت، یآرام نم ی زبان چیهبا  نینازن اما

تخت نشسته بود و به خاطر تصادف پدرش    نیا یکه سارا رو   یها پرواز کرد، زمانبه گذشته  نینازن یو مظلومانه  ف یظر یهاه یگر

 ! کردی م ه یگر

 

از   شیرا نداشت! سارا برا زش یعز یهاه یآراس طاقت گر د یچی اتاق پ یسارا در کل فضا  یروحش به آن دوران رفت؛ صدا ناخوآگاه

سبز رنگش پاک   یبا یسارا را از چشمانِ ز یهااشک  د یبود، دستش را دراز کرد و مروار زتریتر و عزبا ارزش  ایدن  نیدر ا ی هر کس

 کرد و گفت: 

 

 .زم ینکن عز ه ی آروم باش... گر-

 

 زجرآورش!  ی ها هیگر یصدا ی تنگ شده بود، حت  یلیسارا خ ی صدا یبرا  دلش

 

آرام شده بود و متعجب داشت   نینازن کند،ی را پاک م نینازن یهااشک شده و دارد اشک سیصورتش خ د یخودش که آمد د به

 . کردی آراس را نگاه م

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

180 
 

 را صاف کرد و گفت: شیخودش را جمع و جور کرد، از جا بلند شد و صدا یکم آراس 

 

 .یش ی خوب م ستین  یزیچ-

 

 با عجله از اتاق خارج شد. و

 

  یز یچ نی! چنکرد؟ی م  هی واقعا آراس به خاطر او گر یعن یپر از عالمت سوال شد،  ن یرفت، ذهن نازن رون ی که آراس از اتاق ب نیهم

 بود؟!  دهیند  شیپدر و مادرش را به خاطر ناراحت یهاه ی بار هم گر کی  یحت  یچطور ممکن بود وقت

 

به او   یتوجه  نیترشخص کوچک  کی هم  یندهد، وقت ی تیبه او اهم یمهم نباشد و کس یکس  ی عادت داشت که برا نینازن

 دهد!  یبه او ببخشد تا او را فرار غشیدری قدر از مهرِ باو شود و آن  یوابسته شد ی باعث م  کرد،ی م

 

اش در آن کله  ی زی! معلوم نبود چه چداد؟ی خواب م یبه او جا به یآن پسر غر د یبود، اصال چرا با رهی همچنان به در خ نینازن نگاه

 !گذشتی م

 

شده بود اما هنوز   کیرا زد و راه افتاد هوا تار نیضبط ماش  یشد، دکمه  نشیآمد و سوار ماش  رونیب و یبا عجله از استود آراس 

 رو هارا برف پوشانده بود.  ادهیباز شده بود اما پ هانیعبور و مرور ماش  یهااز برف بود، راه دهیپوش  ابانیخ

 

  یو گاه یسازو در کار آهنگ  کنار او و هومن بود   وی که سارا در آن استود  یرفت، زمان شیسال پ کیآراس همراه با آهنگ به   فکر

که با وقاحت تمام   ییسارا ی ! آخر چرا ماجرا؟د یایب رون یاز فکر آن روزها ب  توانستی چرا نم کرد، ی آهنگ به آنها کمک م یهمخوان

 !شد ینمترکش کرد در ذهنش تمام 
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You made me insecure" 

 

 ی منو متزلزل کرد تو

 

 

 

 

 

Told me I wasn't good enough 

 

 خوب نبودم  یکاف  یکه به اندازه  ی من گفت به
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But who are you to judge 

 

 ؟ یقضاوت کن  یکه بخوا   یهست ی تو ک اما

 

 

 

 

 

When you're a diamond in the rough 

 

 ی ادهیالماس نتراش  هی  تو

 

 

 

 

 

I'm sure you got some things 

 

 ید ی فهم ییزایچ هی مطمئنم  من
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You'd like to change about yourself 

 

 ی خودتو عوض کن ی دوست دار  تو

 

 

 

 

 

But when it comes to me 

 

 شهی نوبت من م ی وقت اما

 

 

 

 

 

I wouldn't want to be anybody else 
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 بشم  گهی آدم د ه یبه  ل یتبد  خوامینم

 

 

 

 

 

Na na na na na 

 

Na na na na na na 

 

I'm no beauty queen 

 

 ستم ین با یز یشاهزاده  ه ی من

 

 

 

 

 

I'm just beautiful me 

 

 کنم ی م بایفقط خودمو ز من
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You've got every right 

 

 ی حق دار تو

 

 

 

 

 

To a beautiful life 

 

 یداشته باش   بایز ی زندگ ه ی که 
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Trust me 

 

 من اعتماد کن  به

 

 

 

 

 

...That's the price of beauty 

 

 "...هیی بایز متیق نیا

 

 

 

 

 

 بود:  نیگوشش همچنان به ضبط ماش  کردند ی گزگز م شیهاانگشت د،یرا چسب نیفرمان ماش  سفت
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It's like a work of art" 

 

 ه ی کار هنر  هی مثل  نیا

 

 

 

 

 

That never gets to see the light 

 

 نه یب یرو نم  یی روشنا چوقت یه که 

 

 

 

 

 

You made me insecure 
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 ی منو متزلزل کرد تو

 

 

 

 

 

Told me I wasn't good enough 

 

 خوب نبودم...  یکاف  ی که به اندازه  ی من گفت به

 

 (Who Says/Selena Gomez ) 

 

 

 

 

 

برود   کایخواهد به شهر تگزاِس آمر ی که م  گفتی شده بود و م  رهیدرست در چشمان آراس خ  یوقت  د یچیسارا در گوشش پ یصدا

 بوده است.  نی هم یاز کودک اش نه یری د یرقاص شود، چون آرزو  ک یو 
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  توانستیبرقصد! چطور م  یهر کس و ناکس ی جلو ،یچنانآن  یهاقلبش با لباس  یکه دردانه  ردیبپذ  توانستی چطور م آراس 

  یرا بفروشد و همراهش به تگزاس برود و بشود نوازنده  شیتمام زندگ خواستی سارا از او م ی درخواست سارا را قبول کند وقت

 سارا!

 

نگاه   م یرا تقد  شیممکن نبود عشق زندگ ز ین ایآدم دن ن یتر رتیغی ب یکند! اصال برا ییبنوازد و بخواند، سارا برقصد و خودنما او

 کند.  ییکای آمر مردان  یه*ر*ز*ه یها

 

 : د یچیبار چندم در گوشش پ یسارا برا ی و صدا د ی آراس چک یگونه  ی رو یاشک

 

 ! یکردی فکر نم  یمی قد   نقدری! تو که ا؟یش ی م یچه مرگته آراس؟! چرا عصبان-

 

  نیتو از یهایی خودنما ی که بخواد برا ییهمون هستم سارا! لعنت به صدا یگی که تو م ی من هرچ کنم، ی فکر م یمیآره من قد -

 برات مهم نبودم!   وقتچ یلعنت به من که ه اد،ی ب  رونیمن ب یلعنت  یحنجره 

 

 نبود!  یوقت فراموش شدن  چیاز او گرفت، ه یزندگ  یآراس را برا  یزه یکه تمام انگ  زیانگ روز، آن روز نفرت  آن

 

  ریآراس هرگز ز دانستی م د یبا آراس صحبت نکرده بود، شا م یتصم نی که آراس با سارا بود، سارا هرگز راجب ا ییهاآن سال یط

کار را هم کرد اما موفق نشد تا سارا را از   نی ماجرا ا دن یتا او منصرف شود و بعد فهم کند ی و تمام تالشش را م رودی کار نم نیبار ا

 رفتن منصرف کند! 

 

ارث و   دنیبود، مرگ پدرش و رس  کایکند و عاشق آمر  یزندگ  رانیدندنه و لجباز بود، از همان اول هم دوست نداشت ا کی سارا

 دستش داد تا آراس را ترک کند!  یخوب  یبه اوهم بهانه  ییدارا
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 .د یدیآراس او را م ها در مراسم و کنسرت  یچندگاهنرفته بود و هراز  رانی اقامتش جور نشده بود و از ا یهنوز کارها هرچند 

 

 زجرآور بود.  شیاز آراس، برا ر یغ یکس  یسارا برا یلحظه رقص و دلبر ک ی یحت تصور 

 

  یبود که هرگز لقمه  ییدوست داشتن سارا  یبرا  یتقاص شد ی که هر روز داشت بدتر م یآسم نی و ا  یخاطرات لعنت نیا د یشا

 دهان آراس نبود! 

 

 ل**ب گفت:   ری راند ز یم  هدفیب ابانیرا در خ  نشیکه ماش  طورهمان

 

 پر بشه کمتر نبودنش رو حس کنم...  وی تو استود یاون لعنت یخال ی اگه جا د یشا-

 

از عقب او را له کند   ینیبود ماش  کی را کنار زد، نزد نیآراس شروع شد با عجله ماش  یهاخفه بود، دوباره سرفه  یکم  نیماش  یهوا

 نثار آراس کرد و رفت.  ی راهیداد و بد و ب نیی را پا  هشیکه به زحمت از کنارش گذشت، مرد راننده ش 

 

 قطع شدن نفس خود را گرفت.   یآورد و طبق معمول جلو رون یب  بش یآسمش را از ج یاسپر

 

  و یبود به استود دهیاندازش خرکه با پول پس   یو تنقالت ک یک یو مقدار جیساعت، آراس همراه با دو ساندو کیاز حدود  بعد 

 . دادی شب را نشان م ۹ شیساعتِ مچ  یهابرگشت. عقربه 
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  مه یخود را جمع و جور کرد و به حالت ن ی آراس کم دن یانداخته بود، با د ش یو پتو را رو ده یتخت دراز کش ی مثل قبل رو نینازن

 نشست. دهیخواب

 

 ت:گف  انداختی اتاق م یوار ید زِی آو یرنگ خود را رو  یکه کاپشن سبز لجن   یدر حال آراس 

 

 ؟ یخوری همبرگر که م-

 

 !ادیی بدم نم-

 

  ،یصندل  یها را برداشت و رو جیاز ساندو  یکیکنار تخت گذاشت و  یعسل ز یم ی ها را روخرت و پرت  ریو سا جیساندو یسه یک

 نشست.  نینازن ی روروبه 

 

 ؟ یخوری وردار توهم بخور، چرا نم-

 

 نداشت. ی گرید  یبگذارد، چاره  انیلبش را گاز زد. مجبور بود مشکلش را با آراس در م  نینازن

 

 ام... آخه...-

 

 شده؟!  ی چ هیچ-

 

 ! ییبرم دستشو د یمن با-
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نداشت  یراه برود، پس راه ییبه تنها توانستی . آن دختر که نمد یصورتش کش ی باال داد و دستش را رو ی را کم شیابروها آراس 

 مکش کند! ک که نیجز ا

 

 از جا بلند شد و گفت:  د،یکش  یق یعم نفس

 

 ! یتا بر کنمی راهروئه کمکت م ی انتها ییدستشو-

 

را گرفت و    نینازن فِی ظر یاش، بازوسرخ شده بود، دستان آراس را گرفت و بلند شد. آراس با دستان مردانه  یکه حساب نینازن

 دهد.  ه یخواست تا به او تک

 

  یشد، بو  دهیدر تمام وجودش دم  یبیرنگ و اسپرت آراس برخورد کرد حس عج یاسرمه  یبا لباس بافتن  نیکه سر نازن نیهم

 عرق بود.  س یآراس مشامش را پرکرده بود، از خجالت تمام صورتش خ می عطر مال

 

  یخ ی سه ید و ورم داشتند! مثل کآب نشده بو  خشی . انگار هنوز رفتی شده بودند که با آنها راه م یتکه سنگ   هیدرست شب شیپاها

 نداشتند. ی شل شده بودند اما حس یکه در حال آب شدن باشد، کم

 

 رفت. اراس گفت:  ییقدم برداشت و به همراه آراس سمت دستشو  یهر زحمت به

 

 . ینش تیاستفاده کن تا اذ یاز توالت فرنگ  ریرو بگ  وارهاید  ،یخودت بر  د یبه بعد رو با جان یفکر کنم از ا-
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 را پشت سرش بست.  ییقدم بردارد و دَرِ دستشو واریکرد به کمک د ی را گرفت و سع وار یبا خجالت، د نیزننا

 

آمدن همراه با آراس به تخت خواب   رونینخورد، بعد از ب نیتوانست تعادل خود را حفظ کند و زم ی شانس خوبش تا حدود از

 برگشت.

 

 من باعث دردسرت شدم!   خوام،ی معذرت م-

 

 ! یکنی حالت که بهتر شد جبران م س، ین یمشکل-

 

 گرفت.  نیشده داخل زر ورق را به سمت نازن ده یچیهمبرگر پ و

 

 صدات کنم؟  ی ناز تونم ی م یراست-

 

 گفت:   یفیضع  یکرد با صدا ی خود را باز م  جیکه ساندو ی درحال نینازن

 

 نداره.  یاشکال-

 

اومد بهم   شیپ ی کنارت اگه مشکل زارمی م  وی و همراه تلفن استود سمینوی امم برات مبرم، شماره من مجبورم   ،یناز  نیخب بب-

 ؟یترس ی که نم ییتنها جان یا گردمی زنگ بزن. صبح زود برم

 

 عادت دارم!  ییوقته که تنهام، به تنها ی لینه. من خ-
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کرد و چراغ اتاق را خاموش   ن یآخر را به نازن یدهایتاک  د،یآراس دوباره کاپشن و شالگردن خود را پوش   ج،یاز خوردن ساندو بعد 

 کرد و خارج شد. 

 

 داد زد:  نی. نازنشد ی نم ده ید  یز یچ چیو مخوف شد. ه ک یهمه جا تار وی استود یخاموش کردن چراغِ راهرو  با

 

 ؟ یچراغ راهرو رو روشن بزار شهی صبر کن... م-

 

 ! ؟یچواس -

 

 ! کهیتار یلیخ-

 

 خاراند و جواب داد:  یسرش را کم آراس 

 

 !ه یام چماه رو ندارم، باشه بچه... چاره   نیپول برق ا نکهیبا ا-

 

 داد زد:  نینازن

 

 ؟ ید یفهم  یبچه خودت-
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 رفت و در را پشت سرش قفل نمود.   رونیب و یاش، چراغ راهرو را روشن کرد، از استودخنده یقهقهه  یبا صدا آراس 

 

 روشن شده بود. ی که در اثر نور راهرو کم  یماند و اتاق نینازن

 

 اتاق که تا به حال به آن توجه نکرده بود افتاد.  یبه اطراف انداخت. چشمش به گاوصندوق کوچک، گوشه  ینگاه

 

 ل**ب گفت: ریز

 

!  کننی قفل م  شهیو درش رو واسه هم زارنی و اون رو م  نیبا ارزش ا  لیکه فقط توش وسا هییهااز اون گاوصندوق همن ینکنه ا-

 مثل گاوصندوق بابا! 

 

که به   یطور روز شد! همان نه ی وق مزخرف خانه قرنطداخل گاوصند   شهیهم یبرا شیآن روز افتاد که گوش  اد یزد،  یپوزخند 

هم آن را دوست داشت داخل آن صندوق مسخره انداخته   یلیخاطر درس نخواندن، پدرش ساعت اسپرت قرمز رنگش را که خ

 .د یخراش ی آن خانه واقعا آزاردهنده بود و روان آدم را م  یهاه ی تنب د،یرا ند  لشیساعت و موبا چوقت یه  گرید ن یبود! نازن

 

ها نداشت، پدر و مادرش فکر  آن  می در تصم  یر یکدام تاث چیخود، ه دنِ یکوب  واری به در و د یو حت   هی گر ، یناراحت اعتراض،

 !شوند ی مرتکب م ی اشتباه بزرگ تشانیاقتدار به خرج ندهند و از حرفشان برگردند، در ترب شانیهااگر مقابل بچه  کردند ی م

 

 روز بود که از خانه دور بود با خود گفت:  سه

 

 ! شهیهم یبرا شنیخالص م  تیخاصی ب نیاون خونه، از شر نازن یاعضا گه ید-
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  نیبه ا آورد، ی نم ادیبغلش کرده بود را به   ی که کس  یبار نی. آخرخواستی منت م ی آغوش پر از محبت و ب  کیدلش   د یکش یآه

 دارند!  ازیبه محبت ن ی هم گاه تیخاصی ب یآدم ها یکه حت  کرد ی فکر م

 

 کرد.   دایپ ی مداد  شیاش نوشته بود افتاد آن را برداشت از کوله پشتگوشه  ک یاش را که آراس، شماره ی به کاغذ  چشمش

 

شود، البته تا به   گران یتمسخر د ل یاش دلمسخره  یهای با آن نقاش  گرید خواستی نکند، نم  یطراح گر یخودش قول داده بود د به

حجم غم پنهان قلبش را آرام کند، تنها   توانستی نم گریرا مسخره نکرده بود! اما د شیهاینقاش   ی حال جز پدر و مادرش کس

 بود.  کردن  یطراح داد ی که به او آرامش م یزیچ

 

را بکشد.   نایس  یچهره  خواستی پشت آن تکه کاغذ دوباره روحش را با آن قلم و کاغذ رها کرد، م دن، یکش یکرد به نقاش   شروع

 .د یچکی کاغذ م  ی رو نی نازن یهااشک شد،ی همچنان که داشت صورتش کامل م

 

کرده   یعاشق هودهیعمر در ذهنش ب کیکرده بود و راه را اشتباه رفته بود!  هوده یعمر فکر ب  کیهرگز او را دوست نداشت،  نایس 

 .حس دردناک بود  ن یبود، چقدر ا

 

 . کردیم   یکه در آن زندگ ی تمام مردم شهر  ی... آن هم برا یارزش ی ب ،یارزش ی ب ،یارزش ی ب حس

 

  ینقاش  ر یمقابل چشمانش ظاهر شد، تصو نایاز س  یر یزمان صرف کرد. باالخره تصو نایس  یشدن چهره  ده یکش ی برا یاقه ی دق چند 

 او بود!  ی خود واقع  هی و شب  نقصی شده، کامال ب
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انجام دادم که   ی رفتار اشتباه د یدونم، شا ی نم": د یچیدوباره در ذهنش پ نایس  ی کرده بود زل زد، صدا  یکه طراح  یاچهره  به

هاتون نداشتم، من آدم درسم نه مرد  درس   ی جز کمک کردن تو یمن قصد   د یباور کن ی ول  ن،یتفاهم بشباعث شده شما دچار سوء

 "هم امتحان دکترا بدم... هگ یقراره چند ماه د  و ارشدمه  ینامه  انیعشق، تموم فکرم پا

 

شده   لیروحش شکسته و به هزار تکه تبد  کرد ی ها را مرور کرده بود، احساس محرف  نیامروز ا یبار بلکه هزار بار در ط  ک ی نه

 است!

 

  یرو  ی و رد د یچک ن ینازن یگونه  ی از اشک رو ید یبودند، مروار ی ابد  یه یکه محکوم به گر بایز یطوس  یهااز آن دو چشم  دوباره 

 !کرد؟ی را تا ابد فراموش م نایس   د یبا یعنیصورتش گذاشت، 

 

موضوع را   نیکرده بود، کاش هرگز ا دایپ یاد یاحساس اعتماد به نفس ز نا یکه در کنار س  یی خوب، روزها ی ها، آن روزهاخنده  آن

 ! دادی هم عاشق اوست ادامه م نایتصور اشتباه که س   نیبه ا طورن یتا هم  کردی مطرح نم

 

 آراس افتاد.  زیم   ریو ز د یپرت کرد، کاغذ چرخ یارا مچاله نمود و به گوشه  شیرورا پاک کرد، کاغذ روبه  شیهاپشت دست اشک با

 

و تنها  ها را نداشتهرگز آن  د یرا باخته است، شا شیهاتمام داشته  که ن یسخت بود باور ا ز یباور همه چ ش یداد، برا ه ی تخت تک به

 دارد! ز یکه همه چ کرد ی فکر م

 

جز   هانیاو را عاشقانه دوست دارد! تمام ا  یکس  کردی درس خواندن دارد، فکر م ییخانواده دارد، آرامش دارد، توانا کرد ی م فکر

 اشتباه نبود!  ی تصور

 

 *** 
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 .خوابش برد  یرا باز کرد، اصال متوجه نشده بود ک شیهاچشم  و یاستود یباز و بسته شدن در ورود یصدا با

 

  یبخار  یرا رو   یفالکس چا  کیآراس داخل آمد و  شد،ی مشخص نم اد یوجود نداشت شب و روز ز و یدر استود یاپنجره  چون

  اش حسمعده   یرا باال  یفی را بست و خود را به خواب زد، دوباره سوزش خف شیهاچشم نیدم بکشد، نازن  یگذاشت تا چا

 . کردی م

 

 اتاق را پر کرده بود.  ی فضا یاعطر مردانه  ی با ورودش بو خواند ی م  یانگار آهنگ  کرد، ی زمزمه م یز یل**ب چ  ریز آراس 

 

  یجذاب یی بود که رنگ آلبالو دهیدار پوش دکمه   یکت بافتن   کیبه آراس انداخت،  یباز کرد و نگاه مه یچشمش را ن کی نینازن

 دار بود. مرتب، پرپشت و حالت شه یکه مثل هم شیو موها یمشک  نیداشت شلوار ج

 

 کار دارم.   یبخور که کل یامختصر صبحونه  ه ی! پاشو... پاشو ؟یشد  داریب-

 

به سمت   عی آراس سر د،یبه گوش رس  یو وارد شدن کس   ویباز شدن در استود  یبزند، صدا یبخواهد حرف نینازن  نکهی از ا قبل

 راهرو رفت.
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به سر و   ی . آن را برداشت و دستمانده بود  یعسل  زیم  یکه آراس به او داده بود همانجا رو  یاشد و نشست، شانه  از جا بلند  نینازن

 .د یچ ی در گوشش پ  یپسرجوان یکه صدا  د یکش  شیموها ی رو

 

 آراس؟!  ی کنیم  کار یچ یمعلوم هست دار -

 

 ! ؟یزنی ُشتر! چه خبرته داد م ترواش ی-

 

! حواست هس که االن  ؟یبد  لیرو چهارشنبه تحو یشنهادیآهنگ پ س یسرت قرار ن ر یبابا من موندم آخه تو مگه خ یا-

 اس؟!دوشنبه 

 

نسبتا بهتر شده بودند و   شیاز جا بلند شد، پاها واریآشنا بود، به کمک تخت و بعد از آن د نینازن ی برا ی لیپسرجوان خ یصدا

  شیپاها یرو  وار یدادن به د ه یبا تک توانستی م  نینازن ل یدل  نیبهتر شده بود، به هم ی حسش برگشته بود، ورمش هم تا حدود

 .ستد یبا

 

  ستاده یاو ا  یروبه  قش یانداخت. پشت آراس به اتاق بود و رف و یکوتاه استود ی به راهرو یدر نگاه یجلوتر رفت و از گوشه  یکم

 .ند ی اش را بباز چهره  یقسمت  توانستی که م یبود، به نحو 

 

ها از آن روزها گذشته بود هنوز او را به خاطر داشت، چند بار همراه  سال  که ن یبا ا ،یممکن بود! خودش بود! هومن شهروند  چطور

 که نازگل چقدر هومن را دوست داشت. دانستی بود، فقط خدا م دهینازگل رفته بود و او را د 

 

 ! کنه؟یم کاریچ جان یا نینه، ا یوا- ل**ب گفت:  ری تعجب ز با
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 یهالباس  ،ی رکیز  ریز یهانکرده بود. هنوز آن خنده  یاد یز رییچهارسال تغ نیبود، در ا دهیچهار سال بود که او را ند  بایتقر

 نکرده بودند!  یر ییتغ شیااسپرت موها و چشمان قهوه 

 

به سرعت   نینازن  د،ید شد ی م م یو دائم قا کردی ها را نگاه م در آن  یرا که از گوشه  نیافکارش غرق شده بود که انگار هومن، نازن در

 .د یدی م  بینخورد وگرنه بدجور آس  ن یشانس آورد که زم ند یکرد بنش ی خود را به سمت تخت پرت کرد و سع

 

مالقات   نیاز ا نیچون نازن زی خشک شد، او ن ن ینازن یمتعجب هومن رو  یهاهومن و آراس وارد اتاق شدند نگاه  ن، یح نیهم در

 تعجب کرده بود.  یحساب

 

 تو فازِ...  ینکنه رفت کنه؟ ی م کاریچ جانیختر اد  نیآراس؟ ا هی چ هی قض-

 

 به سرعت حرف هومن را قطع کرد:   خت، یری م یچا یاشه یکه داخل فنجان ش   یدر حال آراس 

 

بدون   قدرنیبهت حاال فقط هم گمی . داستانش مفصله بعدا میکنی بهت نگم ول نم ی زیچ به یجلو غر  خوامی م  یه گه یخفه شو د-

 کمک بکنه.  ی سر هی خانم بعد خوب شدن قراره بهمون  یکه ناز

 

 . کردی م یرا در ذهنش تداع شیشده بود ساکت شد، انگار دوباره داشت خاطرات چهارسال پ رهیخ  نیکه به نازن یدرحال  هومن

 

آنجا    دادیاجازه نم گریوقت آراس دآن  شد،ی خراب م ز یاش به آراس دروغ گفته حتما همه چدرمورد خانواده  نینازن د یفهمی م اگر

 ! وفتد یاتفاق ب خواستی اصال دلش نم نیبود که نازن  ی زیچ ن ی! اگرداند ی او را به خانه برم ی بماند و به هر نحو

 

 را سمت هومن گرفت و گفت:  یفنجان چا آراس 
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 ! شاهلل؟یا یخوری که م  یی! چا؟ییکجا  یهو-

 

 آراس را سمت راهرو هل داد.  ی به آرام گرش یرا گرفت و با دست د یدست فنجان چا ک یبا  هومن

 

را خراب کند، تمام حواسش را    زیو همه چ  د یبگو ی زی هر لحظه هومن چ کهن یرا فرا گرفته بود، ترس ا ن یتمام وجود نازن استرس 

که    کردند یآرام صحبت م  یا به قدر بشنود، ام وی صحبت آن دو را از راهرو استود ی کرد تا بلکه بتواند صدا تیها هدابه سمت آن 

 .شد ی م دهینها ش پچ وار آن  پچ یتنها صدا

 

  شیزانو ی کیبنفش که تا نزد یبلوز بافتن کیانداخت  شیهابه لباس  یرا پشت گوشش داد، نگاه شیموها شیهاانگشت با

را   شیکه کنار تخت بود، شال مشک ش یرا به تن داشت! از کوله پشت هانیمقابل دو پسر جوان ا  یمشک ی و شلوار د یرس ی م

 ل**ب گفت:   ری که از اتاق نازگل کش رفته بود! ز  یبرداشت، همان شال

 

 روز پَسِت بدم!  ه ی دمی من رو ببخش نازگل... قول م-

 

 شال را به پشت سرش انداخت. یگوشه  کی و  د یسرش کش یرا رو  شال

 

 و هومن داخل اتاق شد.  د یبه گوش رس  رونیباز و بسته شدن در ب  ی دوباره صدا ن یح نیهم در

 

آمد   ادش یماند،   رهیخ شد ی م ده ید یپوست  ز یر یهاگردن و صورتش خال  ی و صاف هومن که گاهاً رو  غیتبه صورت سه  نینازن نگاه

به چشم  ییطال  یرگه مو  کی  زین شیاقهوه   یتلِ موها  یاست، رو  ییاروپا ی پسرها هی: “هومن شبگفتی م شه ینازگل هم

 بود.  نکرده ی ریی.” درست مثل آن دوران بود و تغ خوردی م
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 چشم دوخت.  ن یرنگ کف زم ینشست و به پارکت کرم   ن یتخت کنار نازن  یرو  هومن

 

 آراس کجا رفت؟! -

 

 رو از منه بدبخت گرفت! در ضمن پولش   ره،یبرا صبحونه بگ  لیوسا  یسر  هی رفت نون و -

 

 ومن دوباره گفت: سکوت کرد، ه  نینازن

 

که حاال بخواد بهشون کمک    کنهی هارو باور نمدختر های آسون  نی! اون به ا؟یمثل آراس رو جادو کرد  ی کس یتو چطور   نمیبب-

 ! ؟یکرد   دایاز کجا پ جارونیهان؟ ا جا؟ن یا یاومد  ی ! چطور؟یبلد  یکنه! نکنه توهم مثل خواهرت جادوگر 

 

  بونه یسا ری سرد بود، منم ز یلیاست؟ فقط اون شب خخونه  ایکجاست، محل کاره   جان یا دونستمی باور کن من اصال نم-

 ... ویاستود

 

 ها مردن؟ننه بابات مردن؟! مگه اون  یبه آراس گفت ی چ یبرا-

 

 شد: ره یو به صورتش خ  د یسمت هومن چرخ نینازن

 

 !؟یبه آراس نگفت  ی زیتو که چ-
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 . دهیمال ره یسرتو ش  یداره و حساب  یز یچ یانقشه  هی دختره  ن یا گمی م اد یکه ب نیهم  ی چون مطمئن نبودم نه، ول-

 

فرار کردم، فرار کردم   یلعنت  یشونن، من از اون خونه گوش کن هومن، آره... من دروغ گفتم، پدر و مادرم ُسر و مُر گنده تو خونه -

 ! یهر روزِ من اونجا عذاب بود و افسردگ تو اون خونه نبود،  ییمن جا ی چون برا

 

 !شمی خر نم گهید  دم یشمارو چش یخانواده  بی که زهر دروغ و فر  ی... نُچ! مناستگه یدروغ د هی  همنیا-

 

 از پشت سرش گفت: نیاز جا بلند شد و خواست برود، نازن و

 

 !؟یزنی حرف م ی! از چب؟یکدوم دروغ؟! کدوم فر-

 

 شد: ره یخ نیبرگشت و دوباره به نازن هومن

 

  ، یو وابستگ  یبعد از دوسال عاشق ی باشه، وقت ادت ی د ینازگل... خواهرم بزرگت با زنم،ی حرف م یمن دارم از چ  یدونی تو خوب م -

خاموش   شهیهم یواسه  روش یبه بعد، گوش  قهی کرد و از اون دق  یساده ازم خداحافظ امکیپ ه یبا  ی حیتوض  چیشب بدون ه کی

ازش   یهرچند الک حیتوض  هی اگه هر چقدرم براش بد بوده باشم، حداقل حقم بود  ؟یچ ی چرا؟ آخه برا دم ینفهم وقتچیشد... ه

تون تا علتشو بپرسم... هِه... تا  اومدم دم در خونه  یاون روز هم وقت  یکوتاهم براش نداشتم؟! فردا حی توض  هی ارزش  ی بشنوم... حت

 شده... م یز ما بهترون صاحب عشق زندگا دم یبه خودم اومدم د

 

 هومن. یخبر ندار  یچ یاز ه ،یدونی نم  یچی تو ه-

 

 بهم بگه!  یزینازگل ارزش نداشتم که چ  یبرا  یقدرچون اون  دونمینم-
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 شد. یتلخ در ذهنش تداع یو ناخودآگاه دوباره آن روزها  د یکش  یآه نینازن

 

خواستگار خوب   ه یکه   د،یباهم در ارتباط بود ی و دوسال پنهون  د یو دوست دارر گهیتو و نازگل همد  دنیفهم  یپدر و مادرم وقت-

داشت اما با   نیبگم... فقط از نظر خودشون خوب بود. درسته دکتر بود و خونه و ماش  ی شده بود، خوب که چ داینازگل پ یبرا

تورو دوست داره و قراره باهم ازدواج   کهنیرو به مامان بگه، ا ز یمجبور شد همه چ  ازگلداشتن! ن  ی سال اختالف سن ۲۰نازگل 

  هی "کردن. بعدش برگشتن و به نازگل گفتن:  ق یها رفتن و ازت تحقرو گذاشت کف دست بابا و اون  ه یقض  عی . مامان هم سرد یکن

با   م یدختر؟! محاله بزار  یداد  ! تو عقلت رو از دست ره موتو ه ی شمیینداره، تنها دارا میجوون آس و پاسه که کار درست و حساب

و   کردی سخت نازگل شروع شد، هرچقدر التماس م یروزها یجورن یو ا  "!یرو ببرمون خانواده  ی و آبرو  یازدواج کن یآدم  نیهمچ

 ! زدنی اونا حرف خودشون رو م گفتی اش مدرمورد عالقه 

 

 زل زد و ادامه داد:  نیمرتب کرد، بعد به زم ی و شالش را کم د یکش ی قی نفس عم نینازن

 

بعد از   کرد یم   یکه سع ییهاه ی گر دم،یشنی اش رو مشبونه  یهاه یگر یاتاق ما بود، من هر شب صدا  ک یاون زمون اتاق نازگل نزد-

ه، تحمل  رو بهت بگ   هی جرئت نکرد قض وقتچ یبده. اون ه نیکه داشت رو تسک  یبا تو، حجم دلتنگ  ی حرف زدن پنهون ی تلفن

که براش انجام بدم اما    اومد ی از دستم برم یرو خودش بهم گفت... کاش کار  نیا داشت،ماجرا ن دنیصدات رو بعد از فهم دنیشن

کم   رِ یمرد پ  هی گذاشت،  یاش قرار خواستگارو خانواده  د یرو کرد و با جمشروز مامان کار خودش  هی حق دخالت نداشتم، بالخره 

  گه ید  ای کنهی ازدواج م د یبا جمش ایها، مامان به نازگل گفت ! بعد از رفتن مهمون ومد یازش خوشم ن چ یحرف بود! من خودم ه

! از هر  کنهی و گفت از ارث محرومش م  اورد یبابا هم کم ن  ست، ین یهم خبر ه یزیو جه ی ... از عروس زارهی پاش رو تو اون خونه نم

رو   مکارتشیس  ش برات فرستاده و بعد   امیپ هی شد، بعدها بهم گفت همون شب  م ینظر تحت فشار قرارش دادن تا باالخره تسل

 شکسته.

 

 یچشمانش رژه رفت؛ با صدا یتلخ و وحشتناک جلو  یتخت نشست، تمام گذشته و آن روزها  ی روروبه  یصندل  یرو  هومن

 گفت:   یفیضع
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براش   یخوب  یزندگ  تونستمی م  گرفتم،یهم م  یاگه یکار د  شد ی و آس و پاس نبودم... نوازنده بودم، مثل االن... اگه م کاری من ب-

 ... یاما اون لعنت کردمی م یپدر و مادرت رو راض گفت ی رو بهم م ه ی بسازم؛ اگه نازگل قض

 

دوست    ه،یکی! در و تخته خوب باهم جور شدن! اخالق هردوشون  گردنی برنم مشون یاز تصم وقتچیها هنداشت... اون  یاده یفا-

بود مطمئنم   ی هرچ د،یکشی م ی کار به کتک کار دهمی... شاکردنیخوردت م  یاومد ی دارن فقط حرف خودشون باشه، اگه م

 .شدنی نم یراض

 

 ن قلبش تند شده بود: ها و ضرباخودش را کنترل کند، نفس نینازن ی کرد جلو ی سع یهومن پر از اشک شد ول یهاچشم

 

مرد    هی نیسوار ماش  دمیدی تون و نمدرِ خونه  اومدمی حداقل نم دمیفهمی رو م ه ی قض د یمن با ره،یبگ   م یحق نداشت سرخود تصم-

که بعدش آرزو کنم کاش کور    دم،یدی خودم نم یهارو با چشم  شیو عروس   اومدمی هم نم! چند روز بعدش رهی شده و داره م  بهیغر

سرم   ییچه بال دونهی م ی اون باال سر ،دمیکش ی من چ د ی! فقط خدا فهمدمیدی نم بهیمرد غر ه یعشقم رو کنار  وقت چیبودم و ه

 اومد!

 

چهارسال گذشته بود و هنوز داغ از دست   د، یلرزی م شیهاهومن سرخ شده بود و ل**ب  د،یصورتش چک یرو  نینازن یهااشک

 . کردی م  ر یینازگل در قلبش زنده بود و هر بار با مرور گذشته حال و روزش تغ دادن 

 

 گفت:  نیتر شد روبه نازنبعد که آرام  یکم

 

 خوبه؟ ب... بچ... بچه هم داره؟  ش یزندگ ؟یحاال چ-

 

 و گفت:  د یکش  یآه نینازن
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 !شه؟ی عقد خوشبخت م یسفره  ی پا نهیبش ه یکه با گر  یبه نظرت کس ؟یکدوم بچه کدوم خوش -

 

 چطور؟ -

 

بار   کی یشون رو نداره، مگه ماهحق رفت و آمد به خونه  ی هم هست! کس سیو بداخالقه، خس ی آدم منزو ه یشوهرش،  د یجمش-

مامان و بابام    دنینداشت که برا د شیبار کار کی  یمادرش، ماه یخونه  ی بره حت یی جا دهی هم به زور به نازگل هم اجازه نماون 

بزنه.   یحرفش رو به ک دونهی آدم افسرده و داغون که نم ه یشده  می! آبجهی عصب ی لیچون خ هدستِ بزن هم دار  ، ییاونم تنها ادیب

 دایازاون خونه نجات پ تونستی و به حال خودش رهاش کردن، کاش م  کننی نم تشیحما وقت چیمامان و بابا هم که خداروشکر ه

 کنه! کاش...

 

دوس داره که اون رو به    یلیشوهرش رو خ کردمی خوشبخته، فکر م ی ل یخ کردمی ها فکر مسال نیموم امن تو ت شه،ی باورم نم -

 ازاون مرد بچه هم نداره؟!  یعنیداده،   حیمن ترج

 

 نه! -

 

 چرا؟-

 

 لبش را گاز زد و آرام گفت:  نینازن

 

 ... دونمینم-
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به او ندارد؛ تازه داشت   ی اجیحالش خوب است و احت گریکه نازگل د  ردیبپذ  خواستی هومن درهم گره خورده بود، تازه م  یابروها

 ور کرد. در وجودش شعله  ی آتش نینازن یهاکه حرف  شد ی تر مدرد چهارسال نداشتنش آرام

 

خودم   خوامیخواهرم بشه؛ م  ه یخونه و سرنوشتم شببرگردم به اون  خوامی به آراس نگو که خانواده دارم، من نم کنم ی خواهش م-

 ها!رو انتخاب کنم نه اون میزندگ

 

 زل زده بود.  ن یچنان در افکارش غرق بود و به زمنداد، هم  ی جواب هومن

 

 برم.  نجایمدت خودم ازا ه یکار کنم و بعد  دم ی بمونم؟ قول م نجایمدت ا ه ی شهی م کنم، ی هومن خواهش م-

 

آراس هر دو خود را جمع و جور کرده   یصدا دنیشد، با شن ویکوچک وارد استود  یاسه یآراس با سنگک تازه و ک ن یح نیهم در

 و صورتشان را پاک کردند. 

 

که    یزیچ  نیگذاشت، اول ز یم ی کوچک مربا بود را رو یشه یو ش  یاخامه  ر یپن کی  یکه حاو  یاسه یوارد اتاق شد و ک آراس 

درهم   شی شان بود! ابروهاپنهان کردن حال یهر دو برا یو هومن و سع  نینازن یده یدرهم کش یهاش را جلب کرد چهره توجه 

 گره خورد و گفت: 

 

 تنها گذاشت، نه؟!  یتو رو با کس  قهید  هی شه  یشما؟! داداش هومن نم نیلبو شد  هی ! چرا شبه؟ی ا افهیچه ق نیا-

 

 بود انداخت و گفت: دهیکه آراس خر  یلیبه سنگک و وسا یاز جا بلند شد و نگاه هومن

 

 ! یرس   یاومده به خورد و خوراکت م ن ینازن یجناب! از وقت یدست و دلباز شد -
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 هومن؟!  یشناس  ی رو م ی ! تو نازن؟یچرا شما دوتا غمبرک زده بود نم،یبحثو عوض نکن بب  یخود یب-

 

 ه او زل زده بود انداخت.تخت نشسته بود و ب   یچنان رو که هم   نیبه نازن یو نگاه د یکش ی پوف هومن

 

 شناسمش... ی آره م-

 

مظلومانه به هومن   یرنگش نگاه ی طوس  یله یتمام شده با آن دو ت زیهمه چ گریبه پا شد که د یجا خورد، در دلش آشوب نینازن

 کرد هومن ادامه داد:  ی سکوت م یاز او تمنا شیهاانداخت، چشم

 

 من و اون؟  ی که از ماجرا  یخواهر نازگله، خبر دار نینازن-

 

 ! جونه من؟! نه بابا! ؟یچ-

 

 کرده.  ی م ی زندگ ششیکه پ  یکرد و خواهر  یم   فیمرگ پدر و مادرش رو برام تعر ی آره... داشت ماجرا-

 

 کنج لبش نشست، آراس با تعجب گفت:  یو لبخند کوتاه د یکش  ینفس راحت نینازن

 

 دختر، خواهرِ نازگله؟!   نیواقعا ا یعنی   اوردمی! من که سر درنیزِک-
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 دست آراس جدا کرد و آن را داخل دهانش گذاشت:  یرو  یهاسنگک از نان  یاکه یت هومن

 

 گرده!  ن یهوم... راسته که زم-

 

 ه؟ یچ  ه یمنم روشن شم... قض  نینک   فیماجرا رو واسه منم تعر ن ی! ام؟ی ا بهیخب فقط ما غر-

 

 ! ادهیگذشته ها ز ف یوقت واسه تعر م،ی آهنگ رو بساز نیحاال بزار ا-

 

 رفت.   رونی را گفت و از اتاق ب نیا هومن

 

 و گفت:  ستادیخود ا ی پا یگاهِ تخت، بلند شد و رو  ه یبه کمک تک نینازن

 

 !شهی پاهام داره بهتر م -

 

 به او انداخت و گفت:  ینگاه آراس 

 

 فقره مشکل! ه ی نیخدارو صد مرتبه شکر، مونده بودم تو فکر ا-

 

 برم.  جان یکنم و از ا دایکار پ ی دم به زود  یاگه باعث دردسر شدم، قول م  نیببخش-
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 پولِ دکتر ندارم!  گهیکه د یکی من  ،یبند ی م  لیباز قند  یری بعد فکر کار کردن باش، م ره یفعال بزار پاهات جون بگ -

 

 داد:   نیعصا در آورد و به نازن کیرنگ اتاق  یاقهوه ی واری بعد از داخل کمد د و

 

 .ادیفکر کنم به کارت ب-

 

 ! ؟یاز کجا داشت رونی... انیا-

 

 نگهش داشته بودم برا تو!  نیواس هم  کنه،ی م دایو راه رفتنش مشکل پ ادیی م ی روز ه ی ،یادختر بچه   هی دونستم   یم-

 

 : د یآراس کوب ی بازو ی تخت نشست و بالش را محکم رو ی رو نینازن

 

 بارت ب...  نی آخر  یبهت گفتم بچه خودت-

 

 عصا استفاده کنم، ازاون موقع دارمش!  نی مجبور بودم ازا ی زمان هی شما! منم  ی باشه بابا باشه بزرگ-

 

  د یو تاک انویپ تار یگ یشدند؛ صدا ین شد و آراس و هومن، مشغول آهنگ سازمشغول صبحانه خورد نینازن قه، یاز چند دق بعد 

 : کهن یبر ا یآراس مبن یها

 

 بابا نشد که!  ی نه... اَ ینجوریا ار، یدرست ب رو تمشیر-
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 بود.  ده یچیپ ط یمح در

 

گذاشته بود و نُت   یآن کاغذ  ی رفت که آراس رو یز یبر آن به سمت م هی بغل گرفت و با تک ر یعصا را ز نیشدن، نازن ریاز س  بعد 

 کاغذ نوشته بود. ی مورد نظرش را رو  یقی موس  یها

 

نشست،   ی صندل ی نامنظم بود! رو یلیشده بود خ  ده یکاغذ کش ی که رو  ییبه کاغذ انداخت، در نظرش شکل عالمت ها ینگاه

از   یاطالع چیدرست بود که ه د،یکاغذ کش ی را مطابق نوشته آراس رو  یگرید  یکرد و نُت ها اه یاز نُت را س  ییقسمت ها

 !د یرس ی به نظر م  باترینُت ها ز یر یشکل قرار گ نیبه نظرش ا ی نداشت ول ی قیموس 

 

جا خورد؛ نگاهش به   یکارش، حساب ز یکنار م ن ینازن دنیوارد اتاق شد و با د  یق یموس  ی برداشتن الگو یآراس برا  ن یح نیهم در

 گرد شده داد زد:  ییدادن آن بود افتاد، با چشم ها رییدرحال تغ  نیکه نازن ی صفحه ا

 

 !نمیهاته دختر؟! بده ببدفتر مشق  نیمگه ا  یکن  یم  کاریچ-

 

 به نُت ها زل زد.  یو با کالفگ  د یکش نیرا از دست نازن کاغذ 

 

  یحد او را عصبان نیکارش تا ا  کردی کرد چشم دوخت، فکرش را نم یم  یبررس  به آراس که به دقت کاغذ را ی با نگران زین نینازن

 آماده کرده بود.  ی هر برخورد یکند! خودش را برا 

 

رفت؛   رونیشده بود از اتاق ب ره یچنان به کاغذ خکه هم  ی گره خورده به کاغذ زل زد، سپس در حال یبا ابروها  یاقه یچند دق  آراس 

 بر آن به دنبال آراس از اتاق خارج شد. ه یعصا را برداشت و با تک زین نینازن
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اتاقک   ک ی قرار داشت و پشت آن  یاشه یکوچک ش   یباجه  کیدکمه، در مقابل   یسر ک یو  وتریکوچک دو کامپ ی راهرو در

 داخلش گذاشته شده بودند.  یق یو ابزارآالت موس  کروفن یکوچک بود که م

 

و آراس مشغول نواختن    زدی م تار یه هومن گفت، سپس هر دو مشغول نواختن شدند، هومن گب  یز یوارد اتاقک شد و چ آراس 

 بود.  نت یکالر

 

 آمد و گفت:  رون یآراس از اتاقک ضبط ب قه یاز چند دق پس

 

 ! ؟ینگفته بود یز یو چ  یآورد  یسر در م ی قیتو از موس   نمیبب-

 

 آب دهانش را قورت داد و گفت:  نینازن

 

 ! یچینه، ه-

 

 !؟ینُت ها رو نوشت نیا یپس چطور -

 

 طرحشون قشنگ تره.  ی نجوریفک... فکر کردم ا-

 

تو خال البته با    یچون زد  بخشمتی باررو م  نیا ه یاما  یکنی م  یخط منو خط  ی الگو یبارت باشه کاغذها نیآخر  نی! بببهیعج-

 نداره!  یب یچند تا غلط، که ع
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 کرد.  م یرا تنظ وتریاتاقک نشست و کامپ رونی پشت آن دم و دستگاه، ب بعد 

 

 ضبطه بزن.  ده یرو، که کل د یکل  نیدست نزن، فقط هر وقت عالمت دادم ا  میچ یبه ه ، یصندل ن یا یرو نیبش ایب-

 

  د،یشن یرا نم شانیصدا ن یجا بودند نازنآن ینشست، آراس داخل اتاق شد و در را بست؛ وقت   زیآراس پشت م یطبق گفته  نینازن

ضبط را فشار   ی دکمه  نیداد. نازن نینشان نازن ی کیسرحال نبود صحبت کرد و با شصتش عالمت ال ادیچند کالم با هومن که ز

 داد و هر دو مشغول نواختن شدند.

 

 نوشته بود خوشش آمده است. یز یبدون اطالع از چ ن ینازن که یشد که آراس از طرح ینم باورش 

 

نشسته بود خم شد و چند دکمه را به سرعت   ی صندل ی که رو نیآمد. کنار نازن رونیاز تمام شدن کار، آراس دوباره از اتاق ب بعد 

 گفت:  ن یشده بود. نازن ییبا یو ز م یمال  کیزد و آهنگ ضبط شده را پخش کرد. موز

 

 کم داره!   یز یچ هیانگار  ی ولشده  ی عال یلیخ-

 

 انداخت: نیبه نازن یچشم نگاه ریها بود از ز که مشغول فشردن دکمه   یدر حال آراس 

 

 استاد؟!  یمثال چ-

 

 آآ...  ی نجوریپخش بشه. مثال ا ره ی گ ی آهنگ اوج م ی زن که وقت ه ینازک   ی مثل... مثل صدا ی زی چ هی-
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 گفت:   نینازن نکه یکرد تا ا داینگاه ادامه پ نیا قه یزل زد، چند دق نیبه نازن آراس 

 

 خب؟!  هیچ-

 

 نازک اجراش کن!  ی با صدا گهیبار د  هی-

 

 چرا؟-

 

 گم بخون.  ی بهت م-

 

 کرد:  ی خوان تمینازک شروع به ر ییبا صدا نینازن

 

 .آهاهآآ... -

 

 .ند یبنش یصندل ی خواست بلند شود، سپس او را به اتاق ضبط برد و خواست رو نیزد و از نازن یکجک ی لبخند  آراس 

 

 ؟ یکن  یم کاری ! چه؟یچ-

 

 کج کرد و گفت:   نیرا به سمت نازن کروفن یم
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 . اریآهنگ رو ب تمیآروم ر  یبا صدا نطوریهر وقت عالمت دادم هم-

 

 ! تونمی نه... من نم-

 

 حرف نباشه!  یتونی م-

 

 زل زده بود انداخت. ن یداده و به زم ه یتک تاری به هومن که به گ  ینگاه بعد 

 

 سر تو اومده پسر؟ حواست کجاس؟! یی چه بال یهو-

 

 رفت. رونیاز جا بلند شده و از اتاق ب یرغبتی به آراس انداخت و با ب ینگاه هومن

 

 ! ده؟یکه باز هوش و عقل از سرش پر ی پسره گفت نیبه ا یچ-

 

 بهش نگفتم که.  یزیچ-

 

 رفت و در را بست.  رون یل**ب زمزمه کرد و از اتاق ب ر یز "یآره جون خودت" آراس 

 

 و سقف اتاقک انداخت.  وارهایبه د یحضور داشت، نگاه یق یموس   ویاستود کیداخل  ن یبار بود که نازن نیاول
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زل زد، بعد از   نیو به نازن پخش کرد  ط یضبط شده را در مح  کی گوشش گذاشت، موز ی رو ینشست و هدفون شهیپشت ش  آراس 

 آهنگ، خواند. تمِ یبا عالمت او مطابق ر نیانگشتش را باال برد و نازن قه ی چند دق

 

 آهنگ را قطع کرد و داد زد:  آراس 

 

 تر کن.رونازک صدات یتونی که م  یی بخون تا جا ترم ی نه، مال-

 

آهنگ را ضبط کردند و کار آماده شد؛ تا به خود آمدند   گر ید یرد، بارک  د ییآراس کار را تا  کهنی چند بار تکرار شد تا ا کارنیا

 شده است. کیتار  زیعصر شده و هوا ن ۶ساعت  دند ید

 

تا به حال   نی بخورند، نازن  یزی رفته بود چ ادشانی ی حال سرگرم کننده بود که حت نیو در ع ر یوقت گ  ق،یقدر دقآن   یقی موس  کار

 تجربه نکرده بود.  ی تند  ن یگذر زمان را به ا

 

 و گفت:  د یرا پوش  اهشیکت چرمِ س  هومن

 

 ! رمیمیم  یخوبه که باالخره تموم شد، من برم که دارم از خستگ -

 

  یمانده  یساکت کردن آن شروع به خوردن باق  ی اش شروع شده بود، به سمت اتاق رفت و براکه دوباره سوزش معده نینازن

 با او همراه شد.  زی صبحانه کرد، آراس ن لیوسا
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 . یار یدووم ب جان یا ادیز ی. فکر نکنم توهم بتونمیندار ویتو استود یادیفعال امکانات ز   ،یببخش د یبا-

 

 . کنمی م ی فکر ه ینداره، حالم که بهتر بشه   یاهوم... اشکال-

 

بود که داشتم روش   یرو بسازم. چند روز تونم آهنگ دلخواهم تا ب ی کمکم کرد  یلی! امروز خیهست ی واقعا دختر با استعداد ی ول-

 . دمی م لی . فردا کارو تحوخوامی که م  شدی نم ی اما اون کردمی کار م

 

نقش بست، با   شیل**ب ها ی رو یلبخند   آورد،ی در وجودش به وجود م   یق یشوق عم ن یاز نازن یف یکه تعر  ییهاتمام زمان  مثل

 گفت:  یخوشحال

 

 نکردم!  ی من که کار-

 

 گشت.  رهیخ نیبه زم شد ی محو نم  شیهاچنان که لبخند از ل**ب هم بعد 

 

آن و در حال خوردن    یمانده  یبار مصرف شروع کرد به خوردن باق کیبالنگ را برداشت و با قاشق کوچک   ی مربا یشه یش  آراس،

 گفت: 

 

  نکه یگرفته بودم دست نخورده مونده! مثل ا شبیکه د  ی کیو ک تیکوسی خانم، عه! هنوز که اون ب یناز  یها کرد کار  ی لیاتفاقا خ-

 ! رمیمی م یبده خودم بخورم که دارم از گرسنگ  ادییخوشت نم هانیازا

 

شد که اصال به   ری قدر ذهنش درگآن  شبی آراس گذاشت، د ی بود را برداشت و جلو تیسکویو ب کی ک ی که حاو یاسه یک نینازن

 ! وفتادین  یز یفکر خوردن چ
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 گرفت و گفت: ن یرا سمت نازن یها قوطاز آن  یک یرا باز کرد و بعد از برداشتن  تیسکویب آراس 

 

مارو به   قیکه با گفتنش، رف  هیات چخانواده  یه ی قض  ،ینگفت  ی! راستستین ی چون از شام خبر ی کن ریس  روهاشکمتن یبهتره با ا-

 ! ؟یاون روز انداخت

 

  ی دروغ یواقعا مانده بود که حاال برا د،ی کش  یبرداشت و آه ی شکل را از داخل بسته بند  لیمستط یهات یسکویاز ب یکی نینازن

 آراس بدهد. ل یتحو د ی با یگریکه بافته، چه دروغ د 

 

  یشوهرش عذابش م نداره و  ی خوب یبه خاطر خواهرم نازگل ناراحت بود، چون بهش گفتم که نازگل زندگ شتر یفکر کنم هومن ب-

 ده! 

 

  ده،یکش یادی هازجر زگذروندن اون روز  ی! هومن برا ؟ی رو زنده کردو دوباره خاطراتش ی هارو بهش زدحرف  نیا یآخه واسه چ-

 از نو!  ی حاال باز روز از نو، روز

 

 ناراحتش کنم.  خواستمینم-

 

 خانم. ی ناز ی کرد کاررون یا ی ول-

 

  د،یگنج  ینم ز ین ن یسر هومن و نازگل آورده بود در تصورات نازن  ییچه بال ،ییجدا که نیآه بود، فکر ا کیآراس تنها  پاسخ

را ادامه   یاجبار  یآن زندگ  د یکه با دهیاما چه فا  کند،ی فکر م  شیدوران مجرد  یداشت که خواهرش هنوز به معشوقه  نانیاطم

 !دادی م
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 کارش گشت، همزمان گفت:  ز یاز جا بلند شد و مشغول مرتب کردن م آراس 

 

چون   ،یدرموردش بگ   یز یچ یاگه نخوا  کنم ی درک م ، یراجبش حرف بزن یخوای ات بوده که نمگذشته  ی تو  یدونم چ ینم-

 فقط هفت سالم بود. یخودمم اون روزهارو تجربه کردم، وقت 

 

 ! ؟یپدر و مادرتو از دست داد  یهفت سالگ  ی تو تو-

 

 هوم. -

 

 ! ؟یچ  یآخه برا-

 

 !یرو بدون گرانیگذشته د  یمن، کنجکاو نیتوهم ع  نکهیمثل ا-

 

 بهم بگو... ی خب اگه دوس دار-

 

 گذرا به اطراف اتاق کرد و گفت:  ینشست، نگاه یصندل  یو رو  د یکش ی قینفس عم آراس 

 

به   میخوابینم جان یکرد... چون معموال ا  مرو یتخم مرغ ن ه یباهاش  شهی حداقل م جا،ن یبزارم ا ارمیب کی کنیگاز پ ه ی د یفردا با-

 بودم.  وفتاده یفکرش ن
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 گفت:   یآرام یمکث کرد و با صدا ی پاسخ را از او نداشت، کم نی انداخت که انتظار ا نیکنجکاو نازن یبه چهره  ینگاه بعد 

 

 مسابقه بدم.  ل یرو تحوکه آهنگ  نه یاسب تر... فعال تموم فکر و ذکرم اوقت من  هی حرف زدن از گذشته ها، باشه -

 

  کهن یبدن آراس نسبت به هومن درشت تر و چهارشانه تر بود و عالرغم ا لیاست د،یرا پوش  شیجا بلند شد و کاپشن سبز لجن از

 !شد یم  ده یتر از او دتر بود، کوچک  هومن دوسال از آراس بزرگ 

 

 رفتن شد. یو آماده  د یچیدور گردنش پ  زیرا ن  شیبافتن شال

 

وقت،    هی  رون ی ب ینزن ،یراه بر  یتون  یحاال هم که م  شه،ی م یچ  م ینیبگذرون تا بب  هاتیسکوی و ب   کیک  نیامشب رو با هم-

.  کنمی! چراغ رو هم طبق معمول خاموش نمکننی ناجور م ی فکرا کنه،ی م  یجا زندگ  هی ما دختر جوون با   ه ی ننیبب هاهیهمسا

 ! س؟یبا بنده ن یامر

 

 ل**ب گفت:  ر یز آورد، ی به وجود م ن ینازن یبرا  یلحظات عذاب آور  ییتنها که نیا با

 

 نه... شب خوش.-

 

در ذهنش    گرید  یبار شیهاگذشته  یشروع شد، صدا نینازن یهاالیرفت، دوباره فکر و خ رون یکه آراس از ساختمان ب نیهم

 .د یچیپ
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بر درد   د یکرد بدون کمک بلند شود، با  یگذاشت و سع نیزم  یرا رو  شیرا از سرش باز کرد و کنار تخت انداخت، پاها شال

عصا استفاده کند و از درد   کیاز  توانستی م  ی ا کنمود، ت یکرد، غلبه م   یاحساس م شیپاها یرو   ستادنیکه هنگام ا ی فیخف

 بترسد.

 

بود که   یاسه یدرست مثل ک شیکف پا ،کرد ی احساس درد م شیدر کف پاها افتاد،ی م شیپاها ی تمام وزن بدنش رو ی وقت

 آب داخلش جمع شده باشد. ی مقدار

 

و   داشتی تر نگه م را گرم  شیها شده بود. کاش پاهاآن  یحسی را برف پوشانده بود و سرما باعث ب شیآمد آن روز، کامال پاها ادش ی

 !وفتند یروز ب نیبه ا دادی اجازه نم

 

 داد زد:   یکرد، چند قدم برداشت با خوشحال   یهم سخت و دردناک نبود که فکرش را م  قدرهاستد،آن یتوانست با باالخره

 

 خودم راه برم!  تونمی بازم م تونم، ی آره م-

 

 زده بود.  جان یه کند؛ی ذوق م شیهاقدم   نیکه با برداشتن اول ی نقش بست، مثل کودک شیهال**ب  ی رو  یلبخند 

 

،  مهم نبود  ادیاما ز  کردی احساس م شیدر کف پاها  یف یرفت، هنوز درد خف ویاستود  ییقدم برداشت و به سمت دستشو آرام

 آن زل زد.  یباال ینه یو به آ ستاد یا ییروشو ی چراغش را روشن کرد و داخل شد، جلو

 

  شانیپر یکه دوباره کم   شیمشک یطور به موهازل زد؛ همان  شیهانگاه کند، به چشم نهیبه آ ادی روزها فرصت نشده بود ز نیا

 شده بود. 
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نگاه کردن در   یرو  گر یافتاد، د نویخودش و برادرِ م ن یکه ب یاتفاق  تنگ شده بود، اما با نویدوستش م  ن یبهتر یبرا  دلش

 کرده بود.  ف یخواهرش تعر یرا برا  زی همه چ نایرا نداشت، حتما تا به حال س  شیهاچشم

 

قبول داشت که اصال    زیرا خودش ن  ن یا کرد،ی رقص م  ن یتمر نهیکه مقابل آ  یرفت، زمان شیها پفکرش به سال   ناخودآگاه

در   یبود و داشت خستگ  ده یوسط سالن رقص  کهن یبعد از ا هایاز مهمان یکیکه مامان شهال در   یاز وقت ست،یخوب ن دنشیرقص

 !د ی هرگز نرقص گرید ن ی! نازنشودی م  رکیس  یهادلقک  هیچون شب قصد،نر  گریدَم گوشش گفت که بهتر است د  کرد،ی م

 

 !د یرقصی دار م هم جلف و خنده  یل یخ ایناد ن یدر نظر نازن  کهنی نگفت، با ا ایبه ناد وقت چیهحرف را  نیبود چون ا مسخره

 

 انیتا پا  کردی را سرزنش م ششیپ قهی که شور و نشاط چند دق یدر حال  ینشست و با ناراحت یاگوشه   نیحرف نازن نیاز ا بعد 

 ساکت ماند. یمهمان

 

اش سر خورد؛ بهتر بود به گذشته فکر نکند، آن روزها  گونه  ی و رو د یلغز یخود زل زده بود، اشک یبه چهره  نه یکه در آ  چنانهم

 تمام شده بود!  ن ینازن یهرچه بود، برا

 

  ی زیدوش آب گرم چ  کیحمام هم دارد،  جان یبه دوش حمام، که کنار توالت قرار داشت افتاد، اصال توجه نکرده بود که ا چشمش

 داشت.  اجیاحتبود که واقعا به آن 

 

 رنگش را برداشت. یزرشک کی که از خانه با خودش آورده بود، تون ییلباس ها نیاز ب فش، ی اتاق برگشت و از ک به

 

که گرفته بود   ی میبسپارد. از تصم یبه دست فراموش  کردی را که روحش را مکدر م  یکرد تمام خاطرات  یدوش رفت و سع ریز

به   ی ناجور یها! ممکن بود اَنگ کرد؟ی کند، حرف مردم را چه م  یبا دو پسر جوان مجرد زندگتا ابد همراه  توانستی! نمد یترس ی م

 او بزنند! 
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 نداشت.  ییبازگشت به خانه جا م یتصم  نیدر ا  گرفت، ی خوابش م یجا یکه برا ی میهر حال، هر تصم به

 

بود که   بیآراس را از پتو و بالشش حس کرد، عج یعطر مردانه  ی بو د،ی تخت دراز کش  یرا خشک کرد و دوباره رو   شیموها ی وقت

 .د یرس ی پر رنگ تر از قبل به مشام آدم م ط یعطر مح  شه یبعد از حمام، هم

 

 حرف آراس که امروز قبل از رفتنش به او زد افتاد:  ادی

 

بود که داشتم روش   یزم، چند روز تا بتونم آهنگ دلخواهم رو بسا یکمکم کرد  ی لیامروز خ ،یهست یواقعا دختر با استعداد"-

 ".خوامی که م  شدی نم ی اما اون کردمی کار م

 

  یارزش  ی و ب   یکه احساس پوچ یی او ی ! برا د یلبش نشست، بارها و بارها حرف آراس را با خود مرور کرد و خند  ی رو  یلبخند 

 .آورد ی م د یدر وجودش پد  ییکوچک، غوغا  فیتعر  ک ی کرد،ی م

 

 *** 
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 نیو از نازن آمد ی او جلوتر م نینازن دن یاو بود. عطش در آغوش کش یهادر چشم   یعطش کرد، ی را نگاه م  نایدقت کامل س  با

  یاداخل چاله  شیپا که نیقدر عقب عقب رفت تا اآن  ،شد ی هربار از او دور و دورتر م نیبه آغوش او پناه ببرد، اما نازن خواستی م

 افتاد و سقوط کرد... 

 

به ساعت  یماساژ داد، نگاه ی تخت نشست؛ سر و چشمانش را کم ی از جا بلند شد و رو د،یشدن در از خواب پر دهیکوب یصدا با

 !؟د یکوبی در را م  انهیداشت وحش ی داشتند، پس چه کس  د یصبح بود، آراس و هومن که کل ۹کرد   ی وارید

 

تا به در   رفتی چند پله را باال م د ی انداخت و به سمت در رفت. با شیموها ی افتاده بود رو یاشد و شالش را که گوشه  بلند 

 .د یرس ی م  یخروج

 

  رونیچشمش به نور ب یبعد وقت  هیچند ثان ،د یرا ند  یی اول جا د،یبه چشمش تاب رونیاز ب میکه مستق یرا باز کرد و با نور  در

 تن کرده بود.  د یبا شلوار و شال سف یربندار کادنباله   ی که مانتو  د یرا د ی دختر قد بلند  ش یعادت کرد، روبه رو

 

سبز   یهاشد، چشم رهیخ نیرا از چشمانش برداشت و با تعجب به نازن  شیدود  نکیناشناس، دستش را با ناز بلند کرد و ع دختر

 را جلب کرد.  ن یکه پروتز شده بود توجه نازن شیهاشکل و ل**ب یارنگ و گربه 

 

داخل شال داد و   یاش کمبلند و الک زده  یهارا با ناخن شییبلوند طال ی جا خورده بود، موها ن ینازن دن یکه انگار از د دختر

 گفت: 

 

 ! ؟یهست ی ک گه یتو د-

 

 آب دهانش را قورت داد: نینازن
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 هستم؟!  ی ک یپرس ی وقت از من ماون  جا،نیدم در ا  یکه اومد  ییشما نیا-

 

 با آراس کار دارم! -

 

 زد:  د یخورد، د ی م ۲۵_۲۴دختر را که حدودا سنش به    یسر تا پا گرید  یبار نینازن

 

 کارتون؟  ستش،ین-

 

 زد و پاسخ داد:  یپوزخند 

 

 ! بندهی ها قرارداد مکه با بچه   دهیرس  یی آره؟! هِه!کارش به جا  ینوازندگ یتو رو تازه استخدام کرده واسه-

 

 و بالفاصله گفت: د اوریکم ن  خورد،ی بهم م  یاداشت حالش از آن دختر افاده  گر یکه د نینازن

 

  یمشرق یبا اصرار آقا اده یبرام ز یکار ط یمشغولم شرا جانیو فعال ا  میقیرو داشته باش خانم، من متخصص موس  احترام خودت -

 ! نجامیفعال ا

 

 صبح منتظرش هستم! ۱۲ساعت  ی شگ یهم یهمون جا اد ی، بباهاش دارم ی... به آراس بگو کار مهمطورن یاوه نه بابا! که ا-
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 رو زد؟!  حرف  نیا ی بگم ک-

 

 !شناسهی سارا خودش م یبگ -

 

 رنگش رفت، سوار شد و به سرعت دور گشت.  یی را گفت و به سمت سانتافه آلبالو نیا

 

  ی راس چه کاربا آ ی و از خود راض یاواقعا آن دختر افاده   یعن یبا تعجب در را بست و به سمت اتاق استراحت رفت،  زین نینازن

 داشته باشد؟!  توانستی م

 

 دو روز است!  یک ی نیمهمان هم ویاستود  نیاو در ا ست”چونیها به او مربوط ن ز یچ نیباال انداخت و در دلش گفت “ا شانه

 

  ادهیکاغذ پ یچه را که از آن دختر در خاطرش بود رو مداد تمام آن  کی کرد، با  دن یبرداشت و شروع به کش ز یم ی از رو یکاغذ 

کرد، بعد از    ی ها را تمام و کمال نقاش آن  ی بلوندش، همه   ی روبه باال و موها ی پروتز، ابروها یل**ب ها ده،یکش یهاکرد. چشم 

 کامل شد. یساعت طراح م یحدود ن

 

نمانده بود.   ی خوردن باق  ی برا ی ادیز زیهم چ روزیاز د شد؛ی م هوش یب  یگ داشت از گرسن گر یبودند، د امدهیآراس و هومن ن هنوز

 . د یرا پوش  شیبود. شالش را سر کرد و پالتو زانیآو ز یآو یرنگش انداخت که رو   یاس ی یبه پالتو  ینگاه

 

  کیبعد از سه روز حبس در  خواستی آراس بود؟! تنها م ینرود، اما مگر او زندان رون یآراس افتاد که گفته بود از آنجا ب   د یتاک ادی

 . گرددیها باز م رفت و با خود گفت قبل از آمدن آن  رونی! از در باش بخوردبه سر و کله  رونیب ی هوا ی کم ک، یتار ی ویاستود
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و باعث   د ی وزی م  ینکباد خ یبهتر بود و سرما مثل آن روز شدت نداشت، گاه ی آب شده بود، هوا کم یها تا حدود  ابانیخ برف

شد، بخواهد   یباعث م   قیعم یحس کنجکاو  کیگرفت،  شیشان را پخانه  ر ی! ناخودآگاه مساندازدیگل ب   نینازن یلپ ها شد،ی م

 !ند یش را بعد از رفتنش ببخانواده  یزندگ

 

 *** 

 

 

 

 

 

رنگش راکه تا کمرش باال  ی مشک یرکاب راهنیپ د، یکاناپه خوابش برده بود از جا پر ی که رو یتلفن خانه درحال یبا صدا آراس 

 گرفته و خواب آلود گفت:   ییاُپن آشپزخانه رفت. تلفن را برداشت و با صدا یرو  اریو به سمت تلفن س   د یکش نییآمده بود، پا

 

 هان؟!-

 

 پسر؟! یی معلوم هس تو کجا-

 

 ؟ یگ یم یچ  یزود  نی شده سهند، صبح به ا یچ-

 

 هنوز؟!  ی! ساعت ده و ربعه، خواب ؟یزود ن یبه ا-
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 اش انداخت.حال کوچک خانه  یواریبه ساعت د  یچشمانش را باز تر کرد، برگشت و نگاه آراس 

 

 بابا بدبخت شدم!  یاَ-

 

ازش تست   و یاستود ش یببر ی ایمگه قرار نبود ب جان یپسره منتظره ا نیزنم من، بابا ا ی ساعته دارم به اون ماسماسکت زنگ م هی-

 ! ؟یریبگ 

 

 بود ننه مرده! بمونه فردا داداش االن کار دارم!  لنتیسا-

 

 اما آراس... -

 

 برد.  ورش یمبل پرت نمود و با سرعت به سمت حمام   یرا قطع کرد و رو  یگوش 

 

مبل   ی تابش را که روآمد و ل**ب  رون یب  کرد ی را خشک م شیکه موها  یدر حال یاقه یحمام ده دق   ک یاز اصالح صورتش و  بعد 

 ولو شده بود روشن کرد. 

 

حالت دارش،   ی موها دن یمسابقه فرستاد و شروع کرد به سشوار کش  یهمچنان در حال زنگ خوردن بود، آهنگ را برا تلفن

 و تلفن را جواب داد:   د یباالخره صبرش به آخر رس 

 

 ه؟ یباز چ-
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  رونیمن االن ا ؟یر ینوازنده بگ  یخوایم  یدار  رو یکمبود ن ی گفتیده... مگه نمهنرمن ستین ی پسره مثل قبل نیآراس داداش، ا-

 !اد؟یکنم بره فردا ب   یراض  یچجور

 

 . ادین  گهیندارم، بره د ازین  رویبهش بگو فعال ن-

 

 ! ؟یچ-

 

 کنم.  یخواستم خودم خبرت م  روینده هر وقت ن ری سهند گ ه یدست و بالم خال-

 

  شیرا تن کرد و کاپشن مشک شیا روزه یف  ور یرنگِ تنگ، همراه با پل یرا برداشت و شلوار کتان مشک  لشیرا قطع کرد، موبا یگوش 

 زد.  رون یو از آپارتمان ب  د یرا پوش 

 

بالش  را به دن  وی ، تمام استودنبود  نیاز نازن  ی . داخل شد اما خبرپارک کرد  ویاستود یرا روبه رو  شی نقره ا ۲۰۶که   د ینکش یطول

 ل**ب گفت:   ری نکرد ز شیدایپ یگشت ول 

 

 دختره؟!  نیکجا گذاشته رفته ا-

 

  نیا ی، چه کسکارش افتاد، کاغذ را برداشت و به آن زل زد  ز یم ی سارا بر رو یشده  یعکس طراح  ینگاهش رو  ن یح نیهم در

 بود؟!  ده یعکس را کش

 

 آورده باشد؟!  نیسر نازن ییذهنش را به خود مشغول کرد، نکند سارا آمده باشد و بال ال یباره هزار نوع فکر و خ کی
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 زمزمه کرد. ی کرد؟! نچ ی را م نکاری سارا ا د یچرا با د، یکش غشیت  صورت صاف سه  ی رو یدست

 

  یه یشته و رفته و قضدرست راه برود، چطور بدون عصا گذا توانستیکه نم یدر حال   نینازن کهن ی، اشده بود  ر یبدجور درگ فکرش 

 !ست؟ی سارا چ یشده  یعکس نقاش 

 

 شد و حرکت کرد.  نیرفت، سوار ماش  رونیب و یاستود از

 

 آورد و با هومن تماس گرفت. رونیب ب یرا از ج شیگوش  گرش یدست فرمان را گرفته بود، با دست د ک یکه با   یدرحال

 

صبحانه درست کرده بود، همراه نان   یرا که پدر برا ییمرو یدر کنار پدرش نشسته بود و داشت ن یغذاخور  زیم  یکه رو  هومن،

 لقمه در دهانش را قورت داد و جواب داد:  یمانده  یباق  شیگوش   یبره ی و یبا صدا داد،ی لواش درسته قورت م

 

 داداش؟   هیچ-

 

 ! ؟یخبر دار  نیهومن تو از نازن-

 

 !ن؟ینازن-

 

 به او انداخت. یچپک ینگاه زد،ی را هم م  نشیریش  ییکه چا  یپدر هومن، آقا رضا، درحال  نیاسم نازن دنیشن با
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 رفت.  یی رایآب دهانش را قورت داد و از جا بلند شد و از آشپزخانه به حال پذ  هومن

 

 ست؟ین و یخبر داشته باشم، مگه تو استود نیاز نازن د یچرا با-

 

 ...ستیالمصب، ن ستین-

 

 نگران نباش. گرده، ی اشه برم هرجا ب-

 

 است!  گهید  زی از چ مینگران-

 

  یطاقچه که روبان ی باال انداخت و چشمش به عکس مادرش رو یارا قطع کرد، هومن با تعجب شانه ی را گفت و گوش  نیا آراس 

 :د یو به سمت اتاقش رفت، پدرش از آشپزخانه پرس   د یکش ی قاب عکسش داشت افتاد، آه ی در گوشه  اهیس 

 

 ! ه؟ی ک گه ید نینازن-

 

 بابا! س ین یکس-

 

 جواب منو درست بده پسر. -

 

 گفت:  یخالص یو برا د یکش ی پوف هومن



 جانم  کریبر پ  یآتش

232 
 

 

 ! گهید الیخی حاال؟ ب ی راحت شد  قمه، یدوستِ رف-

 

!  مونیانداخت تو زندگ یشیکه کارات چه آت  ید ی! دیسراغ دخترباز  یوقت دوباره نر   هی ... گمی باباجون، من به خاطر خودت م-

 ! یبهم داد  ینره که چه قول  ادت یتاوانش مادرت بود، 

 

 او همراه با پدرش نشسته باشد. یدختر فکر کند که در مجلس خواستگار ک یبه  ی لبش را گاز زد، قول داده بود تنها زمان هومن

 

 دستش بود، انداخت. یهارگ  یکه هنوز طرح آن رو  ی قیزخم عم یبه جا یرا باال زد و نگاه ش ینفت یآب شرتِیت نیآست

 

که مثل خوره به   ی از هزار سوال یکیجواب   د ینازگل رفته بود تا شا یخانه  ک یکه نزد یافتاد، درست وقت  شیچهارسال پ ادی

 . ردیجانش افتاده بود را بگ 

 

عروسش باز   ی شد و در را برا ادهیپ شیاکه از لکسوس نقره   یگل زده، داماد مو جوگندم  نیبود ماش  رمنتظرهیغ د، یکه د  یزیچ اما

 کرد. 

 

را   ایکه هومن، دن یهوش از سر هومن برده بود! همان کس شیهایها و دلبر که با عشوه  ی آن مجلس نازگل بود، نازگل عروس 

 . ند یرا بب  دنشیلحظه خند  ک یلحظه، تنها  کی تا  دادی م

 

 شده است.  بایدور معلوم بود چقدر ز  یاز همان فاصله آمد،ی و پف دار به او م یآن لباس عروسک چقدر

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

233 
 

 !گرید ی نه کنار مرد طور،ن یاما نه ا ند، یبود نازگلش را در آن بب شیکه هومن آرزو یلباس 

 

! آن لحظه  د؟یفهم ی چه کس! لرزاند یچهار ستون بدنش را م  شد،یمال آن مردک م  شه یهم یآخر آن شب، که نازگل برا فکر

!  د ی! چقدر درد کشد یدی ها را نمصحنه  نیو ا شد ی کاش کور م   یکه از خون پر شده بود،چند بار آرزو کرد تا ا ییهاهومن با چشم 

 !گرید  ی او در آغوش مرد یهادنیها و خند و تصور عشوه   بهیغر  ی او به مرد سپردن نازگل، درد  ی درد فراموش  ،ییدرد جدا

 

که در عمرش   ی ها بود، تنها دختر ابانیخ  یکه آواره   یشب در حال یها مه یرفت، اما تا ن ی زود از آن عروس  ی لیآن شب خ هومن

 . کردی به او دل باخته بود را کنار آن مرد تصور م

 

شواش را از  تا ی ! چاقود یخون به مغزش نرس  گر یتا د  د،یچیاتفاق به خود پ نیآنقدر از درد ا خت،یتصور کرد و اشک ر  قدرآن

 .د یرگ دستش را بر یتا انتها یآورد و بدون معطل رونیب بشیج

 

  شهیهم ینازگل بود، برا یرا که آلوده  یضی ذهن مر خواستی. مد یپاش   شیلباس ها  یخون رو  انیکه چاقو را برداشت شر نیهم

 ادامه دادن نداشت. ی برا یاکه بعد از او برنامه   یخاموش کند! ذهن

 

  مارستانیکردند و به ب  دایکه غرق خون شده بود پ  یدر حال  ابانیهومن نشد، چند نفر عابر او را در کنار خ یزندگ انیکار پا نیا اما

 برگشت.  ی مرگ رفت ول  ی قدم ک یرساندند، هومن تا 

 

او   دانستند ی فکر کرده بود هومن مرده همه مبود، اشتباه  دهیپسرش را شن ی ناگهان یخبر خودکش ی مادرش وقت ده؛یچه فا اما

رفته   ایجا در خانه، درجا سکته کرده و از دن برود همان  مارستانیبه ب کهن یخبر قبل از ا نیچقدر تنها پسرش را دوست دارد، با ا

 بود! 

 

 .د یهومن او مادر و نازگلش را باهم از دست داد و به خاطر اشتباهش هرگز خود را نبخش یتلخ زندگ ی آن روزها، روز ها در
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داده    هیهد  شی که نازگل برا  یانقره  یعطر و حلقه  ی خال یشه یش  ،ید ی را باز کرد، هنوز آن جاکل شی و کمد لباس ها د یکش  یآه

  ی، هومنزنده کرده بود  شیاش را براعشق گذشته الیفکر و خ گرید  یدرمورد نازگل بار  شیو حرف ها ن ینازن دنیبود را داشت، د

 دل ببندد!   یاحد  چیکه بعد از نازگل، نتوانسته بود به ه

 

که حال نازگل در کنار   د یفهمی ها انداخت، کاش نمبه آن  یآورد و نگاه رون یاش بنازگل را از داخل صندوقچه  ی ها یادگار ی دوباره 

 ل**ب زمزمه کرد:   ری! زد یکشی عذاب م شتریحاال ب  ،ستیخوب نهمسرش 

 

 کنه...   تتیاگه اذ رمیمی م-

 

  شیهاه یبود، مقابل مشامش گرفت و با تمام وجود عطر آن را درون ر  ده یتولدش خر ی را که نازگل برا ی عطر یشه یدوباره ش  و

 داد. 

 

 *** 

 

 

 

 

 

 شان داخل کوچه انداخت.به خانه  یو نگاه  ستادیکوچه ا ی برق ورود ریشد، پشت ت  ک یشان نزدبه محله  ی از راه کوچه پشت نینازن
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چون  هم  ز ین ایکرد و رفت! ناد  ادهیاو را مقابل در خانه پ ا یناد یمدرسه  سیبعد سرو یکم شد،ینم ده ید  یعاد ر یغ زِیچ چیه

 را داخل در چرخاند و داخل شد.  د یگذشته کل 

 

 ل**ب گفت: ریهم فشار داد و ز ی را رو شیهادان دن نینازن

 

 !ستیاز نبودنم ناراحت ن یکس  دونستمی م-

 

از   یی ها و رها یرا ترک کند، ترکِ تمام تلخ  نجایو تا ابد ا  د یایخانه ن نی محله و ا ن یا کینزد وقتچی ه گر یخود عهد بست تا د با

 .شد ی که در آن خانه شامل حال او م ییهای مهری ب یتمام

 

برگشت و   عی اش زد و باعث شد از ترس دو متر باال بپرد! سرشانه  یرو  ی کس کرد،ی که داشت داخل کوچه را نگاه م طورهمان

 پشت سرش را نگاه کرد. 

 

را بر تن داشت   ش یمشک یرا سر کرده بود و مانتو  شیاروزه ینخ ف یروسر شهیبود، مثل هم وارشانیبه د وار ید یه یخانم، همسا آذر

 زل زده بود گفت: نیکه به صورت نازن ی بود، با تعجب در حال ده یخر وهیم  لویو چند ک

 

 ! نمیبب ایدختر؟! ننه بابات همه جا رو دنبالت گشتن، ب  یکنی م کاریچ جان یتو ا-

 

انداخت و پشت سرش به   ن یرا زم وهیم  ی سه یپا به فرار گذاشت، آذر خانم ک نیکه قبل از آن نازن  ردیرا بگ  نیخواست دست نازن و

 راه افتاد. 
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بد   ی لیکند، خ  دایفضول نجات پ  یهیتا از شر همسا د یدوی توانش م  یبا همه ینکرده بود ول  دایقدرت قبل را پ  نینازن یپاها هنوز

 نداشت! یت یاهم گرید ی ول  کردی ا به پدر و مادرش ماو ر یحاال چغول د،یجا دشد که او را آن 

 

 :د یشنی او را م یصدا د یدوی که م  چنانهم

 

 .سایندارم وا تی... کار نینازن نم،یصبر کن بب-

 

آذر خانم که از نفس   ،د یدو  ادهیو پل عابر پ  یاصل ابانیبه سمت خ ع یو از سر کوچه سر د یچیداخل کوچه پ نیراه نازن ن یب در

 را گم کرد.  نیافتاده بود، نازن

 

 .د یا یتا حالش جا ب  ستادیو ا د یکش ی نفس راحت ست،یدنبالش ن ی کس گرید  د یخوب اطرافش را نگاه کرد و د نینازن ی وقت

 

  ایکند، ناد  خواست با آن شاخه بادبادک درست ی درختِ زرد آلو را شکسته بود و م یکه شاخه  یافتاد، زمان شیها ی کودک ادی

  یراه افتاده بود تا او را کتک بزند، شکستن شاخه نیکارش را به بابا بهرام کرده بود و او با همان شاخه دنبال نازن ن یا یچغول

 ها ممنوع بود! آن  یدرخت در خانه 

 

  ن یبه ا یدر عالم کودک ن یزد، همزمان نازن خوردی پدر باالخره او را گرفت و تا م  یول د یدو ابانیخ ی ها یکیتا نزد ن یروز نازن آن

 .باشد  شتریاز قلب کوچک او ب تواند ی درخت چقدر م   یشاخه ک یکه ارزش  کرد ی فکر م

 

بار او را تا   که هر  یو درشت گذشته بود، خاطرات  زیقدم زد و غرق در خاطرات ر ابانیدر خ ی و به راهش ادامه داد، مدت  د یکش یآه

 از اعتماد به نفس کرده بود.  ی ! تمام آن روزها، او را عاربردی م ش یمرز جنون پ
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بعد   قه ی چند دق  د یندارد؛ در را کوب د یآمد اصال کل ادش یبرگشت.  وی. قدم زنان به استودشودی م کیهوا دارد تار د یبه خود آمد، د تا

 .بود  یعصبان ی آدم ها ه یشب اش افه یدر را باز کرد؛ ق مهیآراس سراس 

 

 تو؟!  ی کجا بود-

 

 خبر رفتم.  یکه ب  خوامی اوم... معذرت م -

 

 خواست داخل شود.  ن یاز نازن ستین ی مطمئن شد کس یبه اطراف انداخت و وقت  ینگاه آراس 

 

 شد؟!  یپس چ  یدرست راه بر   یتونستی تو که نم-

 

 ندارم.  یمشکل گه یپاهام خوب شده، د-

 

 گردم؟ ی از صبح دارم کل شهررو دنبالت م  ی دونیرو بدم؟! م بزارم خبر مرگم  یز یچ ، یداشت اد ی هی  یگ  ینم-

 

 .دانستی را حق خود م انشیلحن بد اطراف  شهیهم ی انداخت، لحن آراس بدجور ناراحتش کرد! ول نییسرش را پا نینازن

 

 برگشتم.  ینیبی حاال که م ستم،یتو ن یمن که زندان-

 

 آورد و مقابلش گرفت: رون یکرده بود، ب  ینقاش  شیسارا را رو ری تصو نیکه نازن یکاغذ  آراس 
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 ؟ ی دونی! م ه؟ی عکس چ نیا یه ی قض-

 

س  صبح منتظر آرا ۱۲گفت ساعت   بهیزنده شد، به کل فراموش کرده بود که آن دختر غر  نیاتفاقات صبح در خاطر نازن تمام

 است.

 

 و مِن کنان جواب داد:  مِن

 

 ؟یشناس ی دختر رو م  نی... تو ادمیمن کش رو، نیخب... ا-

 

 ! ؟یمگه تو نقاش  ؟ ید یکش رون یا ی چطور-

 

 آن را پنهان کرد:  ی به کار برد، نشست ول ش یکه آراس برا  یاز صفت ن یدر دل نازن ی ذوق

 

 چهره.  یکنم، مخصوصا طراح ی تونم طراح ی م یشه گفت نقاش... ول  ینه، نم-

 

 ! ؟ید یروکشش که چهره  یشناس  ی دختررو از کجا م نیا-

 

 . وی خب امروز صبح اومده بود دم در استود-
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 !خواست؟ی م  ی! چ نجا؟یاومده بود ا-

 

 ! د یمن به کل فراموش کردم بهت بگم ببخش یمنتظرته ول   ۱۲گفت ساعت -

 

  ی چه کار یعنی"آمده بود؟! وینداشتند، دم در استود یکه از هم خبر  یواقعا سارا بعد از پنج ماه ی عنی"در دلش گفت آراس 

 با آراس داشته باشد؟! توانستی م

 

 تر شد و داد زد: یعصبان بارنیا

 

 شه؟ی نونمون آجر م  ننتیبب هاه ینرو، همسا رون ی! مگه من نگفتم که ب؟ی گی االن بهم م ی دار  رونیا-

 

 ر پشت سرهم گفت:چند با سپس

 

 ! ی... لعنت ی... لعنتیلعنت-

 

 ؟ یدی که بهم دستور م ی هست یتو بمونم، مگه تو ک  نیتا ابد ا تونمی من که نم-

 

 .دادم   یخواب م یبهت جا د یاز همون اولشم نبا ومده، ین یشکیمحبت به ه -

 

 گشت.  نشیرفت و سوار ماش  رونیب و یرا در دست داشت از استود یکه کاغذ نقاش   ی را گفت و درحال نیا آراس 
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داد   ه یتک نیماش  ی و به صندل د یکش  یقیموضوع شده بود؟! نفس عم نی سبب ا یچه اتفاق ی عنیبا او قرار مالقات گذاشته بود،  سارا

 .شد ی او تنگ م یکنار گذاشته بود، هنوز دلش برا  ش یکه سارا را از زندگ نیبا ا

 

و    د یلرز شیتخت نشست، ل**ب ها ی جا خورده بود، به سمت اتاق استراحت رفت رو یاز رفتار آراس حسابکه  نینازن

 گفت:  ی بلند  ی، با صداشد  یجار  ارادهیب شیهااشک

 

 ! خورمی ساده نم غامیپ ه یبه دردِ رسوندن  یمن... من حت-

 

شکننده نبود.    قدرنیا اش ه ی را متزلزل کرده بود، کاش روح نینازن یو اعتماد به نفس نداشته   د یاتفاق کوچک، تمام ام کی دوباره 

 بود.  ختهیرا بهم ر ش یایدن کرد؛ ی م یاحساس پوچ ،یابا هر اتفاق ساده  کهنیا

 

 مود. برگشت، بالفاصله به اتاق استراحت رفت و چراغ آن را روشن ن وی ساعت بعد، آراس دوباره به استود ک ی حدود

 

 . ند یرا نب شیهااشک  یانداخته بود تا کس نییتخت نشسته بود و سرش را پا ی همچنان رو نینازن

 

قدر  قدر تنها و همان خودش بود؛ همان  یهای نوجوان ه یشب ی او تا حدود سوخت،ی م نینازن  یچرا اما دلش برا دانستی نم آراس 

 .شیآال ی ساده و ب

 

 گفت: ی را صاف کرد و با لحن آرام شیصدا
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ما بود که حاال فکر کنم طلبشو   یاز همکارها ی کیتند رفتم... اون دختر... خب... اون  یل یخ خوام،یکه زدم عذر م   ییبابت حرفا-

 قرار مالقاتش برام مهم بود.  نیواسه هم خواد،ی م

 

 بود ادامه داد:  همچنان سکوت کرده  توجهی ، او ب انداخت ن ینازن یبه چهره  ینگاه

 

 . کنمی م شیکار  هی ... ستیمهم ن گه یاما د-

 

 گذاشت و ادامه داد:  ن یتخت کنار نازن  یبود را رو  بشیکه داخل ج ی کوچک ی لمس یگوش 

 

 . زنمیکنم، بهت زنگ م  دایپ تونم یکه نم  ییهاوقت   یکارت هم داره برا  م یرو همراهت داشته باش، داخلش س  لیموبا  نیا-

 

 پاسخ آراس سکوت بود. دوباره 

 

با سارا تماس  توانستی آراس نم ل یدل نی داده بودند، به هم  رییتماسشان را تغ  یکه با سارا بهم زده بود، هر دو شماره   یزمان از

 با او نداشت. یو عمالً راه ارتباط ردیبگ 

 

 به اطراف انداخت و گفت:  یتکان داد و نگاه یسر

 

من که االن هوس املت کردم   ،یدرست کن جان یساده رو هم یزا یچ یتونی هم بعد ازظهر آوردم، حاال م ک یکنیگاز پ  هی-

 ! ؟ی ! ناز؟یموافق 
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 ! ادی  یبدم نم-

 

 که زبونت رو موش خورده باشه!  شدمی نگران م واش ی  واش ی! داشتم کالیبار یآ-

 

ترک برداشته بود و   لیگلَس موبا یهابه آن انداخت، گوشه  یکه آراس کنارش گذاشته بود را برداشت و نگاه  یلیموبا نینازن

بود اما چه   ن یتر از ا ت یفیبزرگ تر و با ک ی لیخودش خ یآمد گوش  ادش یبهتر بود،  یچ یاز ه ی بزرگ نبود ول ادیآن ز یصفحه 

 شد! ی نکه در آن گاوصندوق مسخره زندا دهیفا

 

 *ب گفت:ل* ریز

 

 خانم!  ایاونم بمونه واسه ناد-

 

 و سوخته بود، گفت:   یمیقد   یتابهیماه کیداخل  های که درحال خورد کردن گوجه فرنگ  آراس 

 

 ! ؟یگفت   یزیچ-

 

 ممنون.  ینه... با تو نبودم، بابت گوش  نه -

 

ور   نیا وفتم یتا ن  یقبلش به من خبر بد   رونی ب یری که م بارن یباشه ا ادتیمنه؛ الزمش ندارم... فقط   ی میقد  ی قابل نداشت، گوش -

 و اون ور دنبالت. 

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

243 
 

 باشه بازم ممنون. -

 

 !؟ی بود دهیرو خودت کش یواقعا تو اون نقاش   نم،یبب یراست-

 

 مسخره اس؟  ی لیمگه؟ خ ه یآره خب چ-

 

 جون ما؟!  یهست  ی زیچ ی تو دادماست  نمی خود طرف شده بود، بب هیبود دختر! درست شب یمسخره؟! عال-

 

 نزد، آراس دوباره گفت: یکرد و حرف ی زیر  یخنده نینازن

 

 ! ؟یبود  ده یواقعا خودت کش ی عنینکن با من...  یشوخ-

 

 دروغ بگم؟!   د یچرا با دم،یآره خودم کش-

 

 گرفت: ن یرا از داخل پوشه ها برداشت و سمت نازن یاز جا بلند شد. کاغذ و مداد آراس 

 

 !نمیمنم بکش بب ی  افهیق ریبگ -

 

بود.   شی برا ی و خوشحال  جانی کند، اوج ه یطراح خواستی از او م ی کس که نیبا ذوق کاغذ و قلم را از آراس گرفت، ا نینازن

 بود که واقعا عاشقش بود.  ی کار نیا شد،ی کردن خسته نم  یاز طراح وقتچیه
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گذاشت   یاپارچه ی غذا را رو یتابه یآراس ماه املت آماده شد، که نیکار را ادامه داد تا ا  نی، اآراس کرد   یچهره  دنیبه کش شروع

 از غذا را برداشت و خورد.  ی تحمل نداشت با نان لواش کم گر یکه د  یو درحال

 

 االن! سبالم یتوپ ب هیشب هاینکش خورمی م  یکه دارم دو لپ یجورن یرو؟ اعکسم  ید یکش-

 

آن را به سمت   نی! نازنکامل شد  یبعد که آراس نصف غذا را خورده بود طراح یو همزمان به کارش ادامه داد، کم د یخند  نینازن

 آراس گرفت و گفت: 

 

 تموم شد!-

 

 کرده باشند با تعجب گفت:   لیتبد  یعکسش را به نقاش  که ن یخودش بود مانند ا ه یدرست شب  ریبه آن انداخت، تصو ینگاه آراس 

 

 ! یزِک-

 

 :د یپرس  یبا نگران نینازن

 

 ومد؟ یخوشت ن هیچ-

 

 شه!  ی ! من که باورم نمش؟ید یکش ی !چجوررهینظی ب نیخوشگل باشم! ا قدرن یا کردمی فکرشم نم-

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

245 
 

  یواقعا نقاش  ی عنی! کردی م ف یاز هنرش تعر ناینشست، آراس هم مثل س  شیهال**ب  یرو  قیعم ی سرخ شد و لبخند  نینازن

هنر   نیدر ا ینسبت به کس  یبرتر  چ یانجام دهند و ه توانند ی است که همه م یکار  نیا کرد ی فکر م شهیبود؟! او که هم بایز شیها

 . گرفتیپدر و مادرش نشات م د از ح شیتفکراز تمسخر ب نیا د یندارد، شا

 

  نی؛ نازنمبل نشسته بود  ی که روشده و خندان پدرش بود  یطراح ری تصو ک یتولدش به بابا بهرام  ی افتاد که کادو ی روز ادِ ی به

 را به دقت بکشد. اتیزمان صرف کرده بود تا تمام جزئ دنشیکش یچند ساعت برا

 

خنده   ر یز شهیرا قاب گرفته بود، درست مثل هم ینقاش  یکه حت  نینازن ی بود که پدر بعد از باز کردن کادو  ن یکه افتاد ا ی اتفاق اما

 و بعد گفت: د یو خند  د یزد. خند 

 

 !هاتیپنج سالگ _! درست مثل چهارید  یکادو م ی من! تو هنوزم به بابات نقاش   یکوچلو   نینازن یآخ-

 

 را فشرد و مانع حرف زدنش شد. شیگلو ی انداخت، بغض نییخجالت زده شد و سرش را پا نینازن

 

 تمام گفت:  یبا خوشحال  رنگ بود،  ی لین یزمستان وری پل کیرا باز کرد که  ایناد  یکادو   یاز آن وقت بعد 

 

 بخرم؟!  نایاز ا دونهک ی خوامی م یدونستی دختر بابا! از کجا م ی وا-

 

  شیروز تمام زمان صرف کرده بود تا برا کی  نیو نازن رد یبگ  ور یپدر پل یرا جمع کرده بود تا برا  شیها یبیدوماه از پول تو ج ایناد

 !گفتی واقعا مسخره و خنده دار بودپدر راست م  نیبکشد، ا ینقاش 

 

 .د یاش چکگونه  ی رو یآن روزش افتاد و اشک ی اشک ها ادی
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 چشم دوخت. د یدرخشی نور المپ م ریز شیهااشک  د یکه مروار  نیبا تعجب به نازن آراس 

 

 گفتم که ناراحتت کرد؟!   یزیچ-

 

 ه سرعت گفت: اش را پاک کرد و ب گونه   یرو  دهی با انگشتش اشک چک نینازن

 

 تلخ افتادم.  یخاطره  هی  ادی  ست،ین ی زینه...چ-

 

 ! ؟یچه خاطره ا-

 

 نداره!  ی تی... اهمستیمهم ن-

 

گذاشت و بعد از خوردن   ن ینازن یرا خورده بود جلو  شترش یاملت را که نصف ب ینبود، تابه  یکه اهل اعتراف گرفتن از کس آراس 

 شام، از او خواست تا همراه هم به اتاق ضبط بروند. 

 

، سپس  داد   حیتوض ش یداد و طرز کار با هر کدام را برا نیرا نشان نازن یقی و چند آلت موس  انویپ  ولن،ی و نت، یدَف، کالر آراس 

اتاق ضبط قرار داشت را با حوصله به او   نرو یکه ب  یها را با دستگاه ز یچ یآهنگ و ضبط و باق کس یم  ستمیکار با س  ینحوه 

 آموزش داد. 

 

 را به دست گرفته بود گفت: ولنیاز چند ساعت آراس که و  بعد 
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 آهنگ برات بخونم؟ ه ی  یموافق-

 

 با ذوق جواب داد:  نینازن

 

 آره حتما!-

 

 شود.  ی چگونه م خواند ی م  یآراس وقت  یصدا ند یواقع کنجکاو بود که بب  در

 

 :نواختی آن را م ک یرا خواند و همزمان موز د یکه به ذهنش رس  یمتن معروف   نیخواندن، اول شروع کرد به  آراس 

 

 

 

 

 

 که  یوقت   ؛یعنیعشق "

 

 ــرم،یگی م  دستتوُ

 

 ! ـــرمیمیم  ی باشم که از خوش  مطمئن
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 که  ی وقت  ؛یعنی عشـق

 

 شـــم،یم  قرارتیب

 

 شـــمیپ  ی مونی باشم که تو م مطمئن

 

 که  ی وقت  ؛یعنی عشق

 

 ــرم، یگی م دستتــوُ

 

 ! ــرمیمیم  ی باشم که از خوش  مطمئن

 

 که  ی وقت  ؛یعنی عشق

 

 شم، یم قــرارتیب

 

 شــمیپ  ی مونی باشم که تو م مطمئن

 

 … قلبم  ــمِیصم از
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 …همه احســاسم با

 

 تو موندم تا، خودموُ بشناسم یپا

 

 نورِ ماهه  رِی تو، ز دارِید  وقتِ

 

 ! میدو تا خوشبخت ما

 

 … کوتاهه راهمون

 

 که  ی وقت  ؛یعنی عشق

 

 ــرم،یگی م  دستتوُ

 

 ! ــرمیمیم  ی باشم که از خوش  مطمئن

 

 ( یی آسرا دونیفر/یعنی)عشق 
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به وجد آمده بود!   فش یپر احساس و لط  یآراس نشسته بود، از صدا  یروبه رو  ی صندل ی که رو یدر حال ن یو نازن خواند ی م آراس 

 زود از سمت او طرد شد! ی لیو خ  اوردیرا بدست ن نایس  یهافرصت گرفتن دست  ی که حت  کردی فکر م  نیبه ا

 

خاطر خواندنش را   نیو شروع به سرفه کردن کند، به هم رد یخواندن ها دوباره نفسش بگ  نیبود که در ب نیهمزمان نگران ا آراس 

 زل و گفت: نیقطع کرد، به نازن

 

 چطور بود؟ -

 

 گفت:   یکم یزد با تُن صدا یآراس دست م  یبرا  یکه به آرام  یحال شروع کرد به دست زدن و در  نینازن

 

 ! یبود عال یعال-

 

 زد و ادامه داد:  ی لبخند  آراس 

 

 کنم، نکنه به خاطر از دست دادن پدر و مادرته؟  یغم رو حس م  نیا شه یهم ؟ی چهرته ناز  یتو  ی بغض ه ی  شهیچرا هم-

 

 ونه!که خوب نباشن، نبودشون بهتر از بودنش ی پدر و مادر-

 

 که باشن. ی بودن پدر و مادر تو خونه نعمته... هرطور  ،یجورن ینگو ا-

 

 . ینکرده ا  یمن زندگ یسکوت کرد و در دلش گفت که تو هرگز جا نینازن
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 ادامه داد:  آراس 

 

شد که مامان   ی چ دونمی شهرستان اعزام کردن، نم یتو  ی تیمامور  هی رو به مدرسه که بابام  رفتمی درست هفت سالم بود و تازه م-

و آقاجون که    زجونی منو گذاشتن خونه و از عز رفتم،ی بشه براشون و هم کارچون مدرسه م حیهم خواست همراهش بره و هم تفر

سفر   نیابود و از ی ! بابام نظامرفتمی کاش به زورم شده همراهشون م  ی ا شم، یپ انیب  نخواست کردنی م ی گرد زندگهشت ی تو

سمت   ره یگیبوده م  دهیاش خوابباربر که راننده  یل یتر ه یمادرمم با خودش برد... موقع برگشت  بارنی اما ا رفتی م اد یز ی کار یها

 ...شهی باهاش شاخ به شاخ م نشونیپدرم و ماش 

 

 چشم دوخت:  نیرا کنار گذاشت و به زم  ولنی و و د یکش  یآه آراس 

 

  ی زد، مادرم گاه ی کتک م هامی طونیروبه خاطر ش من  ی رفتن، من موندم و انتظار برگشتنشون!پدرم گاه  ایهر دوشون درجا از دن-

تنگ شد! ازاون موقع   هاشونمیریسختگ  ی برا ی نداشتمشون دلم حت گه ید  یاز وقت یول کرد یم  همیو تنب  د یکشی سرم داد م

 سخت...  یلیسخته، خ ی لیانتظار خ دمیفهم

 

 ؟ یکرد یزندگ ی شد؟! چطور یبعدش چ-

 

  دم یچشم واکردم، د هوی، پدرم بود  یی که االن دارم تنها دارا میاخونه  نیگرد و بزرگم کردن. ا و آقابزرگ منو بردن هشت  زجونیعز-

 هابود.اون  ادگاریخونه داشتم که  هی .فقط یخواهر و برادر یو نه حت   ینه مادر  ،ی ... نه پدرهمتنهای لیتنهام خ

 

 گفت:  ی آراس که حاال پر از اندوه شده بود زل زد و با ناراحت یبه چهره   نینازن
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 متاسفم. -

 

 اد؟ ی ی ازشون بدت م قدرن یچرا ا ی توهم مثل من از دستشون داد خورم، ی رومعمره حسرت داشتنشون هی من -

 

حرف   شی کمبود ها  ازیکس یمعموال عادت نداشت براکند.   فیتعر د ی سال عقده را چطور با ۱۷دانست  ی سکوت کرد، نم نینازن

 سکوت گفت: یبزند. بعد از کم

 

 برام نبودن.  یها پدر و مادر خوب اون -

 

دانشگاهم، دانشگاه کرج رو زدم و   یکاش بد باشن، اما باشن! موقع انتخاب رشته  شه،ی آدم نم  یمثل و پدر و مادر برا کسچیه-

و من به   رنیرو بگ کنم... پدربزرگ و مادربزرگم نتونستن جلوم  ی زندگ م یپدر یخونه   خوامی بزرگ شدم و م گهیاصرار کردم که د

به بابام   یشباهت چ یشدن خلق نشده بودم و ه سیپل ی اما نتونستم بخونم، من برا یدانشکده افسر تمخاطر ادامه دادن راه پدرم رف

 که االن هستم.  ین یخوندم و شدم ا یقیرشته دادم و موس   ریینداشتم! تغ

 

 است. ده یرس  تیاش بدون محدود در دلش گفت خوش به حال آراس که به خواسته  نینازن

 

 گفت:   یآرام به

 

 ! یبخون یقیو موس  ی بد  ریی تو تغرشته  زاشتنی نم د یها بودن شااگه اون -

 

شو، تو که دلت   ال یخیب هارونیکنم... حاال ا  هی بهشون تک تونستم یم  های و سخت های وقت تو خوش ... کاش بودن، اون مهم نبود -

 چرا؟! ی گ ی حداقل نم یات بگ واسه ما از گذشته  خوادینم
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 امو مرور کنم! دوس ندارم گذشته -

 

 ! بخون تا بزنم ؟یبخون ی تونی ... تو هم منمی کنم، بب ی مجبورت نم ی اوک-

 

 .ستمی من؟! من... خب... مطمئن ن-

 

 بخون!  ، یبخون ناز-

 

خواندن و   یرا برداشت و شروع به نواختن کرد، صدا ولنی دوباره و آهنگ و آراس  ک یاز  یاشروع کرد به خواندن تکه  نینازن

 را پر کرده بود.   و یکل استود شانیهادنیخند 

 

 *** 

 

 

 

 

 

  یوقت شهیبود؛ هم بایز  یعتیپارک با طب  ه ی شب ییجا بایتقر د،یدی جا مسارا را آن  شهیکه هم ییاسمت باغ فاتح حرکت کرد، ج به

 منظورش باغ فاتح بود.  یشگ یهم یسارا گفته بود همان جا یوقت  زد یجا سر مکند به آن  دایسارا را پ خواستی م
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 را از دست داده بود.  روزی ؟! البته او قرار دداشته باشد  تواند ی م  ی بود که بعد از پنج ماه سارا با او چه کار کنجکاو

 

 :د یچیدر گوشش پ گرید  یسارا بار ی، صدادر حال پخش شدن بود  نیاز ضبط ماش  ی میمال  کیموز

 

 آراس؟   میهم ساخته شد  ی که ما برا ه یمنظورت چ-

 

 یهاتو همرنگ چشم  یهااسم تو درست برعکس اسم منه، چشم  ن،ی! ببکنمی ! من که باور نمه؟یشباهت به نظرت اتفاق همهنیا-

 باشه؟!   یاتفاق  تونه یهامن یا ،ی هست یقیمنه، تو هم مثل من عاشق موس 

 

 . کردی را مجذوب خود م  ی دلربا که هرکس یهااز آن خنده  د،یآمد بعد از آن حرف سارا خند  ادش ی

 

درست نشناخته    وقتچ یکه او را ه  د یباور رس  ن یبعد ها به ا ی اوست ول یه گم شد   یمه یبود که ساران رفته یآن روزها کامال پذ  آراس 

 است.

 

سارا دوباره در   خواستیم اش ی کرده بود، حس وابستگ  ی که عشق همه را مخف  ییباهم داشتند، تفاوت ها یاد یز ی تفاوت ها هاآن

 . کردی باشد، اما عقلش به کل سارا را رد م شیزندگ

 

انداخت.  یبه اطراف نگاه کرد ی پارک حرکت م ی رو اده یپ ر یکه در مس ی گشت و وارد محل مورد نظر شد، در حال اده یپ نیماش  از

 از پشت سرش با عشوه گفت:  ییصدا  کهن یکه به نظرش آشنا باشد به چشمش نخورد، تا ا یکس

 

 آراس!-
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  ب یکه رنگش ترک ی و شال سرمه ا یزرشک یبلوند و مانتو  یموها  ،یرژ پر رنگ جگر ،یشگ یهم شی د، با همان آراسارا بو برگشت

 کرده بود.  جاد یدر کنارهم ا یقشنگ 

 

 :د یبه آراس انداخت و بعد خند  ی، سارا نگاهش مشام آراس را پر کرد عطر زنانه  ی بو شه یهم مثل

 

 ! ریشده با چند روز تاخ یحت یایی بالخره م دونستمی آراس، مثل اون روزا... م یهنوزم لجباز -

 

 را از چشمش برداشت. اش ی دود نکیانداخت، سارا ع نییو سرش را پا  د یکش ی پوف آراس 

 

 آراس!  یهنوزم دوسم دار  ی عنی نیا-

 

 ! نی... همیدار کاریخواستم بدونم با من چ یفقط م-

 

 . یالبته اگه وقت دار مینیبش قیاونجا تو آالچ می... بری آهان! اوک-

 

ظاهر   یفته ی ش  شتر ی، هنوز هم آراس تپش قلب گذشته را کنار سارا داشت؛ او بنشستند  قیآالچ  ریز ی مدل چوب ی ها یصندل ی رو

 را ممکن بود جذب کند. ی که هر پسر  یسارا شده بود ظاهر یبنده یفر

 

 مکث کرد و گفت:  یکم سارا
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 ... اقامتم جور شده!رمی من دارم م-

 

 کرد حسش را پنهان کند:  ی سع یخورد ول که ی آراس 

 

 !؟یبهم بگ  رون یهم ی خواست یم-

 

مسخره تو باعث   رت یو غ  یمیقد  د یعقا د ی! چرا بامی دار گهیگوش کن آراس من و تو هنوزم احساس گذشته رو نسبت به همد -

 ! ؟یزن یجا م  ی دار  یزود   نیبه ا م؟یهم ساخته شد  یما برا  ی گفتی مگه نم ؟ یدوَسم دار ی گفتی مبشه؟! مگه تو ن مونییجدا

 

 من برم.  یگذشته رو ادامه بد  یتکرار  ی حرفا ی خوا ی اگه م-

 

 !ست؟یکه انگار اصال براش مهم ن   یاری ی رو در م ی کس ی چرا ادا-

 

 سارا نه من.  یکه جا زد  یتو بود  نیبشها یجورن یا ی... تو خواستیخواست رون یتو ا-

 

 ه؟ ی ادیز یخواسته   نیکنم که به عشقم بها بدن ا ی زندگ ی من عاشق رقصم... دوست دارم تو کشور-

 

 از جا بلند شد و همزمان گفت:  آراس 

 

 پس برو به عشقت برس.-
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 آورد.  د یدر وجودش پد   یب یبرود که سارا مچ دستش را گرفت، برخورد دست سارا با او حس عج خواست

 

گرفتم... اقامت    ط ی... من دوتا بلیدونی محاله! خودت م شیکه فراموش  ی آراس، گند نزن تو خاطرات قشنگمون؛ خاطرات م یبر ایب-

  دمی باهام قول م  ای! ب یی! مثل من تنهایندار یکس جانی. تو ایانجام بد  د یداره که خودت با  یکار جزئ ی سر ه یتوهم جوره فقط 

 . ینش مونیپش

 

 و گفت:  د یکش  یقی دستش را از دست سارا رها کرد. نفس عم آراس 

 

  یداد  لم یت رو تحواحمقانه  م یکه اون مزخرفات و تصم  یمن تموم شده، همون شب ی برا یزنی که تو ازش حرف م  ی اون خاطرات-

من   ی نه و نتونم بخونم... تو براعود ک  میماریآوردم! که حاال ب هامه یبال رو سر ر نیو ا دمیکش گاریتا خودِ صبح س  ی تموم شد، وقت

 ! یتموم شد 

 

 آراس...-

 

  ام،یی نم ییمُرد! من با تو جا یرقصی تصور کرد که م  به یغر ی مردا یتو رو جلو   یاسم منو زمزمه نکن، آراس مُرده... وقت قدرنیا-

 زن رقاص، دور منو خط بکش.  ه ی  یبشم نوازنده  امیی من نم

 

 .ستادیآراس ا  یبلند شد و روبه رو  سارا

 

 ؟ یرو زدمن  د یق  گهیرو برده که د نکنه اون دختره دلت -
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 .سبزش به او زل زده بود و منتظر پاسخ بود  یبه سارا انداخت که با چشم ها یجا خورد، نگاه یحساب آراس 

 

 کدوم دختر؟! -

 

 ! یاقه ی خوش سل شهیهم هست، توهمخوشگل دت،ی که شده همکار جد   یهمون-

 

ها آن  نیب یکنار گذاشته که نفر سوم  شی که آراس او را از زندگ کرد ی باور م ی او زمان اورد،یسارا کم ب یجلو خواستی نم آراس 

 باشد.

 

 .یکه تو نداشت یزیاون دختر شدم، چ ی و پاک  ی! من عاشق سادگ؟یدون ی آره... آره من عاشقشم... اصال م-

 

  دادیپاسخ آراس را با داد و ب خواستی م د؛یکشی د نفس مهم فشرده بود و تند تن ی را محکم رو شیسکوت کرد، ل**ب ها سارا

 بدهد اما خود را کنترل کرد. 

 

دستش   ی، دست آراس را گرفت و جعبه را رو آورد  رونیرا از آن ب یکوچک  ی چوب یرا باز کرد و جعبه  فشی ک  قهیاز چند دق بعد 

 گذاشت.

 

  رم، ی م شهی هم ی... دو هفته بعد واسه یخراب کرد  زرو یکه همه چ یتو بود  ن یکردم! ا ی حفظ تو هر کار یباشه من برا  ادتی-

 خداحافظ آراس. ینش مون یپش دوارمی... اممینیبی رو نم گه یهمد  گهید

 

تمام   آورد،ی م اد یانداخت، آن را خوب به  یمیقد  ی به داخل آن جعبه  یو به سرعت دور شد، آراس نگاه  د یراهش را کش و

 را بزند!   شیخالص ر یچطور ت دانستی م  شهی! سارا همخالصه شده بود  یچوب  یخاطرات خوبش داخل آن جعبه  
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گردنبند گل رز و چند عدد   طورن یداده بود داخل آن بود. هم  هیکه به سارا هد   یرنگ  یاکوچکِ نقره   یرا باز کرد، سازدهن جعبه

 ! یرنگ  یله یت

 

  یگاه  گرفت،ی آرام م شهیسارا او هم یسازدهن ی با صدا زد،ی م  یسازدهن شیبود برا د یناام ا یآراس ناراحت و  یوقت  شهیهم سارا

 .زدی م  یآراس سازدهن یهابازو  ان یو او در م گرفتی سارا را در آغوش م 

 

و آن را   اورد یطاقت ن گریقدر نگاه کرد تا د شده بود، آن  ره یخ یگشت هنوز به آن سازدهن نشی رفت و سوار ماش  د، یکش یآه

 .شروع کرد  نواختی را که سارا م یبخشهمان آهنگ آرامش  شیهاگرفت، با فوت کردن و انگشت شیهال**ب  یجلو

 

کوتاه   یلمیمانند ف  شیهاکرده بود، مقابل چشم  ی و درشت گذشته را که در کنار سارا سپر  زیخاطرات ر یآن ساز تمام یصدا با

 مرور کرد. 

 

بود که به او حس ترحم داشت! حاال که دوباره سارا را از   یآراس فقط دختر  یبرا  نیهرگز عاشق آن دختر آواره نبود، نازن آراس 

 .کند ی حس م اش نه یساراست و عشقش را درون س  ر یکرده بود که هنوز هم درگ دایپ نانیاطم گریبود، د  ده ید  کینزد

 

آن آهنگ   یتوان ادامه  گر یشدت گرفت، د شیهاکم اشک کم   یسازدهن ی ن نوابا ادامه داد د،یاش چکگونه   یو رو د یلغز یاشک

 گذاشت.  نیفرمان ماش   یشوفر انداخت و سرش را رو  یصندل ی را نداشت! ساز را رو زیانگ خاطره

 

او را   گاهیچند ماه گذشته دوست داشت سارا هرچه زودتر برود و هرآن گاه و ب  نیا کند؟ی م ه یگر امانی چرا دارد ب  دانستینم

 !سوزاند ی قلبش را م  یقی غم عم رفت،ی حاال که داشت واقعا م یول  ند ینب
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مهم   ش یبرا کردی هرچقدر هم که وانمود م  داد،ی باشد او را آزار م  یقرار است عروسک رقاص چه افراد  شیسارا کهن یتصور ا د یشا

 مهم بود!  ت،سین

 

پدرش و فوت او تمام اموال پدر و   ی، بعد از تصادف ناگهانفوت شده بود  یسالگ  ۱۹تاجر بود که مادرش در   ی تک فرزند مرد سارا

 . ردیبه مهاجرت بگ  م یتصم ی کس یبه اجازه  ازیو ن ت یشده بود، که بدون محدود یابهانه  هیسرما  نیو ا د یمادرش به سارا رس 

 

  ویرا آرام کند، خود را به استود  شانشیبا آن افکار پر کردی م  یکه سع  یگاز گذاشت با سرعت ی را رو شید، پارا روشن کر نیماش 

 رساند.

 

 ! کردی را بدست گرفت، شروع کرد به خواندن تنها خواندن او را آرام م تاریمکث وارد اتاق ضبط شد و گ بدون

 

 :خواند ی م  ی لرزان و آرام یو با صدا نواختی ، مبود   ده یامانش را بر ه یگر  زمانهم

 

 سوزه یاما دلت م یش خاطره یبر  یخوا یخودت م"-

 

 هر روزه، نترس! یباز  ن یا ،یعاشقم ی کنی م تظاهر

 

 ره یگیدم رفتن همش دلشوره م   آدم

 

 ره یدلشوره ها از خاطرت م ن یروز بگذره ا  دو
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 تو   یالاقل برا  ستیسخت ن دمیقول م بهت

 

 تو  هی ایباش دورم از تو و دن راحت

 

 باش  راحت

 

 تو   ی دارم من واسه فردا دلشوره 

 

 تو   یالاقل برا  ستیسخت ن دمیقول م بهت

 

 "باش... راحت

 

 ( گانهیدم/محسن  ی )بهت قول م

 

. شد ی شروع شد، نفسش داشت قطع م  شیهاسرفه  امد؛ین رون یب گریداد، اما د شیهاه ی نفسش را داخل ر ی بعد  یکلمه   یاَدا  یبرا

 خورد و کف اتاق ولو شد. نیزم یصندل  یاز دستش افتاد از رو  تار یکرده بودند، گ سیتمام صورتش را خ شیهااشک

 

 . د یخوردنش به سمت اتاق ضبط دو  ن یزم ی که متوجه حضور آراس نشده بود با صدا نینازن

 

آورد و آن را داخل دهانش گذاشت، خواست نفسش را به    رونیرا ب آسمش ی برد و اسپر بشیدستش را به زحمت سمت ج آراس 

 داشت!  اجیکه سخت به آن احت یبرگرداند اما تمام شده بود! درست زمان ی کمک اسپر
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 داخل اتاق آمد و چشمش به آراس که در حال جان دادن بود افتاد!  نینازن ن یح نیهم در

 

 داد زد:  شد،یم  نییباال و پا نهیکه داشت قلبش در س   یدر حال ینگران با

 

 سرت اومده؟! آراس... آراس؟! ییچه بال-

 

و نفسش در حال   د کری چنان سرفه مآراس گذاشت و تکانش داد، آراس هم ینه یس  ی مکث دستش را رو یشد و با کم کشینزد

 داد.  ن یآسم را نشان نازن یاسپر  یخال ی دستش قوط  یقطع شدن بود، با اشاره

 

 . د یداروخانه رس  نیترک یتا به نزد د ی، به سرعت دورفت  رون ی ب ویرا برداشت و با سرعت از استود یقوط ی فکر چ یبدون ه نینازن

 

 بودند. ستادهیشلوغ بود و چند نفر در صف گرفتن دارو ا یحساب داروخانه 

 

 گفت:  یشانی را کنار زد و با حال پر مردم 

 

 .کنمی ... خواهش مرهیمی ... داره مهی ضرور خوام،یم هان یاز ا-

 

 .اندازدیراه ب گرانیتن کرده بود، قبول کرد تا کارش را قبل از د ی د یکه روپوش سف یخانم
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 رفت. مسئول داروخانه داد زد:  یت سمت درب خروجآن را برداشت و به سرع نیگذاشت نازن  زیم  یرا رو  یکه قوط  نیهم

 

 خانم! پولش! -

 

 ...بعدا!کنمی بعدا حساب م-

 

بر سرش  یچه خاک د یبا مرداو ی پر از اشک شده بود،اگر آراس م شیهارساند، چشم  و یچطور خود را به استود د ینفهم اصال

 !خت؟یری م

 

آراس کبود شده بود، نفسش در حال قطع شدن بود و   یها. ل**ب آسم را دست آراس داد یرا به اتاق ضبط رساند و اسپر خود

 دستانش قدرت باال آمدن نداشتند.

 

 دست راست آراس را گرفت و به سمت دهانش باال برد:  نینازن

 

 زود باش... ازش استفاده کن... زود باش آراس! -

 

 . کردی م  ه یها را تکرار و از ترس گرحرف  نیا زمانهم

 

را بست و   شیهاکم هوش و حواسش برگشت! چشم بعد کم   قهیآسم را داخل دهانش گذاشت و آن را فشرد، چند دق  یاسپر آراس 

 کرد. دنی شروع به نفس کش یبه آرام
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  د ی! شاکردی حالش را بهتر م یبه او نداشت اما حضورش تا حدود ی جانش را نجات داده بود، درست بود که آراس حس نینازن

و همراه سارا به    اوردیصورت ممکن بود طاقت ن نیا ر ی! در غباشد که با کمکش سارا را فراموش کند  یاله یس و توانستی م نینازن

 تگزاس برود! 

 

 گفت:   یلرزان  یآراس را گرفت و تکان داد و با صدا ی مشک وریپل یگوشه  نینازن

 

 آراس؟! حالت خوبه؟ -

 

 :د یتر از قبل نالنکرد، نگران  افت یاز او در یجواب ی وقت

 

 آراس.-

 

 نفسم باش. -

 

 . د یو ترس  جا خورد  یحساب نی آراس، نازن یصدا دنیشن با

 

 ! ؟یکه آسم دار  ی... چرا نگفته بود یروان دم ی! ترس یمن فکر کردم مُرد  ی! خدا؟یچ-

 

 شد. رهیخ نینازن ی چشمانش را باز کرد و به چشمان طوس  آراس 

 

 هام، نفسم بمون. نفس ل یدل  یمثل امروز که شد -
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 ! ؟ی! عقلت رو از دست داد فهممی منظورت رو نم-

 

 آره عقلم رو از دست دادم! -

 

 .د یدرخشی اشک، در چشمانش م یاجا بلند شد و نشست. هنوز قطره  از

 

 حال خراب نجاتم بده!  نیکمکم کن... کمکم کن خوب شم... ازا-

 

 و ادامه داد:  د یکش ی قی. آراس نفس عمشد یشده بود، متوجه منظورش نم رهیبا تعجب به آراس خ نینازن

 

 ! یناز ی تا ابد کنارم باش  خوامی م-

 

او پر   ی! زندگدارد   تیاهم شینگفته بود که بودن او برا  یتا به حال کس د،یخشک نینازن یهاچند لحظه انگارخون درون رگ  یبرا

  دنیمهم باشد! قلبش به شدت شروع به تپ یحت  یکس  یبتواند برا کردی بود، اصال فکرش را هم نم یارزش ی و حس ب  رهایاز تحق

 کرد. 

 

  ی دوست داشته شدن ندارد، چطور ممکن است که وجودش برا  یبرا  یزی آراس او را دوست داشت؟! در دلش گفت که او چ یعنی

 داشته باشد؟! تیاهم یپسر

 

 :د یمطمئن شود، پرس   کهن یا یبرا
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 ! ؟یگفت ی .. چچ.-

 

 گفت:  یشد با لحن آرام ی تنفسش عاد ی داد، وقت  رونیخود گذاشت و چند بار نفسش را ب ینه یس  یقفسه   یدستش را رو  آراس 

 

 هام!نفس  لیدل یو بش ی کنارم بمون خوامی م-

 

 گذاشت و ادامه داد:  نینازن  ف یبازوان ظر ی را رو دستش

 

 ادامه بدم.  یجورن یا تونمی کمکم کن خوب شم... باور کن نم ،یمی عطف زندگ یتو تنها نقطه -

 

  ی اگر طرفش را به خوب یحت گرفت، ی قرار م ر یتوجه تحت تاث نیتربود که با کوچک ی قدر از درون خالزد، او آن  ی لبخند  نینازن

 !شناختینم

 

 که امکانش بود! ی قی و به هر طر ی متیکند، به هرق یی گدا یآن را از هرکس شد ی محبت بود که حاضر م یتشنه  قدرآن

 

 *** 
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 :د یکش  اد یگوشش زد و فر ر یمحکم ز ی بود، مامان شهال چَک ستادهیمدرسه ا  ریاتاق مد  یجلو

 

 !نینازن ی خوری نم ی درد چیتو به ه-

 

 سوزاند ی را م  ش یگلو  قیعم ی بغض دادند،یرا نشان م  نیو نازن دند یخند ی ها برگشتند، همه ممدرسه به سمت آن  یهاشاگرد  تمام

 .توانستی صحبت کند اما نم خواستی م  گرفت؛ینم اش ه ی اما گر

 

 با توام... پاشو. ،یناز-

 

  ده یامانش را بر گریاش بود، داز گذشته  یوحشتناک که برش   یهارا باز کرد، آن خواب شیهاچشم د،ی چیآراس در گوشش پ یصدا

 بود. 

 

  یبود با شلوار کتان مشک ده یپوش  یاتک کت سورمه   کی! زده بود  پ یت یداشت انداخت، حساب یبشاش  یآراس که چهره به  ینگاه

 .آمد ی به او م یکه با کتش ست بود و حساب  یاسورمه  ییهاو کفش 

 

فکر کرده بود    بندهی فر یهادوسال به آن حرف  یاو به اندازه  ی گذشته بود ول  نیآراس به نازن یناگهان یهادو روز از آن حرف   فقط 

و رفتارش چون قبل   اورد ی نم شیبه رو ی زی وجود بعد از آن روز آراس چ  نیمسئله را بزرگ کرده بود، با ا ن یا االتشیو در خ

 بود.  یعاد

 

 برات دارم؟!  ی ! حدس بزن چه خبر؟یتو هنوز خواب -
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 شده؟!  یچ-

 

 حدس بزن. -

 

 ! گهی... بگو دکنهی االن ذهنم کار نم دونم ی اممم... نم-

 

 !شه؟ی تو مسابقه اول شده! باورت م میکه ساخت  یآهنگ  ، یناز م یبرد-

 

  ترقیعم نی کم لبخند نازن کم  دند،یخند ی خوش رنگِ آراس داشتند م  یها، چشم شد  ره یو به آراس خ د یکش ی قی نفس عم نینازن

 شد، با شوق داد زد: 

 

 ! ؟یگی راست م-

 

 ! میرو زنده اجرا کنجشنواره که آهنگ  می! دعوت شد شه؟ی باورت م -

 

 دفعه خود را در آغوش آراس انداخت! ک یچه شد که  د یاصال نفهم د،یو با ذوق از جا پر د یخند  نینازن

 

  نیآب دهانش را قورت داد و دستش را پشت نازن ،د یدو شیهادرون رگ  ی بیجا خورده بود، انگار حس عج یکه حساب آراس 

 گفت:   یگذاشت و به آرام
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 ! ادیخوب از آب درب نقدریوگرنه ممکن نبود ا  م،یرو ساختآهنگ  ن یبا کمک تو ا-

 

 زود از او جدا شد و گفت:  یل یاما خ دادی به او م یبی تند شده بود؛ آغوش آراس آرامش عج شیهازد، نفس  ی لبخند  نینازن

 

 جشنواره؟!  امیب د یمنم با-

 

 سالن! میدعوت شد  ن یفرورد ۲۰ د،یع التی خب معلومه، بعد از تعط-

 

 من آخه... -

 

 خوب!  ی جا هی  م یبر مییخوای حاال فکر اون نباش... زود حاضر شو م  م، یتا آماده بر م یکنی م ن یقبلش خوب تمر-

 

 :د یباال رفت و بالفاصله پرس  نینازن یابروها

 

 کجا؟! -

 

 !یفهمی حاضر شو م-

 

 گشت. دنیخودش را جمع و جور کرد و مشغول لباس پوش  نیشد، نازن و یهومن وارد استود ن یح نیهم در
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 !میش ی م یجهان می که دار یی داداش آراس کجا-

 

 هر دو کوکِ کوک بود.  ف یکردن، ک  یو شوخ دنیبا خنده سمت هومن رفت و شروع کردند به خند  آراس 

 

  ی د یع نیاول د یع ن یانجام داده است؛ ا یکار درست  ایاشتباه کرده  دانستی نم ن یمانده بود، نازن ینوروز باق د یهفته تا ع کی تنها

 !د یرس ی اش از راه مبود که داشت دور از خانواده 

 

  نیاز ضبط ماش  یو آهنگ  آمد ی م  نیاز ماش  ی م یعطر مال یکنار آراس نشست، طبق معمول بو  نیرا باز کرد و داخل ماش  نیماش  در

 در حال پخش شدن بود.   یبه آرام

 

 و بعد از پارک کردن، گفت:  ستادیپاساژ ا ک یبعد آراس مقابل  یکم

 

 . یشو ناز ادهیپ-

 

 کجاست؟! جانیا-

 

 جشنواره!  م یهم که قراره بر! بعدش انه؟ی یداشته باش   د یع ی چند دست لباس خوب برا هی  د ی! تو باد یمرکز خر-

 

 !د یبخشیبه او م  ی حس خوب داد،ی م تی اهم زیبه لباسش ن یآراس حت  کهن یزد، ا ی لبخند  نینازن

 

 .د یچند دست لباس خر ن یگشتن نازن یپاساژ شدند، بعد از کم  داخل
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  ی پالتو بی پول داخل ج ی زنانه افتاد، کم ر یلباس ز ک یبوت کیچشم آراس به   زدند،ی طور داخل پاساژ قدم مکه همان  ی حال در

 گذاشت و گفت:  نینازن

 

 بخر.  یالزم داشت ی زیتو برو داخل اون مغازه و اگه چ  زنم،یم  ی چرخ هی اطراف  نیمن ا-

 

 سرخ شد و گفت:  نینازن

 

 اما...-

 

 ! گهیدِ برو د-

 

 بزند!  ی حرف د یکشی داشت اما خجالت م ازین  ریاو به لباس ز زیاز هرچ شی، برا زده بود  نیآراس حرف دل نازن انگار

 

  و یدوباره به استود ابانیگشت و گذار در خ  یداد و بعد از کم  نیدر راه بازگشت، آراس از دور آپارتمانش را نشان نازن د یاز خر بعد 

 برگشتند.

 

 .شدند ی جشنواره آماده م ی کامال برا  د یدر اتاق ضبط کردند، با  ن یکه به هومن ملحق شدند و شروع به تمر  د ینکش یطول

 

ها  آن  ز یاز هرچ شتری، اما برا به او آموخته بود  یق یکار با ابزارآالت موس  یجا بود، آراس تا حدود ن آ  نیمدت که نازن نیا یط

 صدا سبب انتخاب آن شده بود.  نیهم دیشا ،شد ی بودند که در هنگام اوج گرفتن آهنگ شروع م نینازن ف یظر یصدا ازمند ین
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شد، تا   یانانبهانه  دنیخر ی رفتن آراس برا کرد، ی صحبت نم ادیچنان در الک خود فرو رفته بود و زهومن هم  ن،یتمر  نیح در

 شود.  ایرا جو شیاز هومن علت کم حرف  نینازن

 

 حال او را دگرگون کند و او نازگل است.  تواند ی نفر م کی تنها  دانستند ی هومن م کینزد انیاکثر اطراف  بایتقر

 

 ! زدمی نم یوگرنه راجبش حرف   یتا حاال فراموشش کرد کردم ی فکر م -

 

به نبودش عادت کرده   گه یکه بعد مرگ هم همراه آدمه! هرچند د  هیزیچ  ه ی ی عشق... لعنت ست،ین یمن فراموش شدن ینازگل برا -

 برد.  شیهات دوباره منو به چهارسال پبودم که حرف 

 

رگ   ی که طرحش کامال مشخص بود، رو ی قیزخم کهنه و عم ی  زد، جارنگش را باال ی خاکستر وریپل ن یرا گفت و آست نیا هومن

 :د یرا جلب کرد، با تعجب پرس  ن یدستش توجه نازن

 

 ! ه؟یچ گه ید نیا-

 

 گرفته جواب داد:  ییبا صدا کرد و  ی مکث کوتاه هومن

 

 حماقت اون دوران که نازگل رو از دست دادم! -

 

 انداخت. نییو سرش را پا د یکش  یآه نینازن
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 حق هردوتون بود.  نیا ن،ید یرس ی بهم م د یشماها با-

 

 : د یهومن بدون مقدمه پرس  کهن یشد تا ا ی در سکوت سپر  طورنیهم قه ی دق چند 

 

 کشه؟ی عذاب م ی لیاون خونه خ ی تو-

 

 بگم...  یچ-

 

 هاش تنگ شده!خنده  ی دلم برا-

 

به هومن که با زحمت  سیخ یهارد و با همان چشم ک سیرا خ نینازن یهابغض داشت که چشم  یهومن به قدر یجمله

 شد. رهیخ  کردی احساسش را کنترل م

 

 نزد؟!  ی بعد ازدواجش راجب من باهات حرف وقتچیه-

 

 رو بخونم!  ی ازچشماش همه چ تونستم ی م ی نه... ول-

 

بود، تمام فکر و حواسش مشغول خواهرش نازگل بود؛   ده یتخت دراز کش  یرو  نینازن ی شب بعد از رفتن آراس و هومن وقت آن

حتما به   د،یگوی به مادر و پدرش نم یزیکه نازگل چ شد ی راحت م الشیمسئله خ نی! اگر از ااو تنگ شده بود  یچقدر دلش برا 

 . رفتی م دنشید
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  کهن یتا ا کرد، ی ده بود فکر مکه تحمل کر ییهای سخت ی ها و خاطرات تلخش سفر کرده بود و به تمامدوباره به گذشته  ذهنش

 صبح گذشت. ۳ساعت از 

 

هومن   ایسابقه نداشت آراس  د،یاز جا پر ن ینازن د؛یچرخ و یاستود یداخل در خروج  ید یکه کل  گرفتی کم داشت خوابش م کم 

 !ند ی ایب و یوقت شب به استود نیا

 

 د،یبه گوشش رس  آمد ی م نییها پاکه از پله   یفرد  یهاقدم  یتمام وجودش را فرا گرفت، صدا یادلهره  ی چرا ول دانستینم

 به شماره افتاد.  شیهانفس 

 

 توانست داشته باشد؟! ی م ی چه کار نیوقت شب با نازن نیاو آراس بود؟! ا یعنی

 

قد و    یمرد بود ول  کی هیشب شد ی م  دهید  یکیکه در تار یزی. چانداخت و یبه راهرو استود یدر اتاق رفت و نگاه ک ینزد یآرام به

 ها بود! ، قدش بلندتر و الغرتر از آنهومن هم نبود ه یبه نظرش شب خورد،ی اش به آراس نمقواره 

 

 !است  یگر یمطمئن شد که او شخص د نیآن نازن یروشن کرد، از نور ساطع شده  یامرد، چراغ قوه  ی وقت

 

 آنجا را داشت؟!  د یجز آراس و هومن کل ی کس مگر

 

 .متولد شد و بعد از آن وحشتش دو برابر گشت نیبود که در ذهن نازن یسوال نیا
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چه   د یبا دانستی واقعا نم د یدی پنهان شد؛ اگر او را م نیدهانش را قورت داد، مرد چراغ قوه را به سمت اتاق گرفت و نازن آب

 انجام دهد.  یکار

 

 !تخت پنهان شود  ر یبود که ز نی ا د یکه به ذهنش رس  یزیاق رفت، تنها چداخل ات عایسر

 

 گشتن، مشغول باز کردن گاوصندوق کوچک داخل اتاق شد.  یبعد وارد اتاق گشت و بعد از کم ه یچند ثان مرد

 

  یانجام دهد؛ فقط سکوت کرده بود و به صدا د یبا ی چه کار دانستیو نم  د یلرزی م شیهابود، ل**ب  ده یپر یحساب نینازن رنگ

 .داد ی باز کردن قفل گوش م

 

  رون ینمود، سپس از اتاق ب ی خال یدر گاوصندوق را باز کرد و هر چه داخلش بود را داخل ساک  بهیتالش مرد غر  قهیاز چند دق بعد 

 است! یخال و یاستود کرد ی و فکر م جاستآن  نیرفت و باالخره چراغ راهرو را روشن نمود! ظاهرا اطالع نداشت که نازن

 

 .انداخت رونیبه ب یدرنگاه یدوباره از چهارچوبه  خورد، ی م گریدک یبه  شیهاکه از ترس ل**ب   یبا وحشت درحال نینازن

 

 مضمون فرستاد:  نیبه آراس با ا یامیرا برداشت.، پ  اش ی برگشت و گوش  ع یسر ند، یبب رخم یصورت مرد را به صورت ن توانست

 

 "!کنمی ! تورو خدا خودتو برسون آراس، دارم از ترس سکته مبرهی رو با خودش م ی داره همه چ جان یدزد اومده ا  هی"

 

کند و متوجه    داریبه آراس زد تا او را ب یرا نخواهد خواند! پس زنگ  امیوقت شب پ ن یکه آراس ا دانستی را ارسال کرد، اما م  امیپ

 شود.  امکشیپ
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  یکه جلو  ینیو داخل ماش  بردی م  رونیداخل اتاق ضبط را داشت با خودش ب ی قی همچنان مشغول بود، ظاهرا ابزارآالت موس  مرد

 .گذاشتی در پارک کرده بود م 

 

او را   ی دزد ی چطور جلو د یبا دانستیبود! نم  شتر یمرد از او ب  کیانجام دهد، قطعا زور  د یبا یچه کار دانستی واقعا نم نینازن

 .ردیبگ 

 

بوق   یبلندگو رفت و صدا یدوباره به آراس زنگ بزند، دستش رو  کرد ی که تالش م یدرحال  نینازن ام، یبعد از ارسال پ قه ی دق چند 

  ر ید گر یرا خاموش کرداما د ی با ترس و عجله گوش  نینازن د؛یبه گوش مرد رس  شیانتظار پخش شد! چون همه جا ساکت بود، صدا

 شده بود! 

 

 تخت رفت.  ری دوباره ز د، یلرزی که تنش م ی حبس شد؛ درحال نهینفسش درون س  ،د یمرد را به سمت اتاق شن یهاقدم  یصدا

 

با دو دستش   د،یدی مرد را کنار تخت م  یپاها نیتخت آمد نازن  کیروشن شده بود، مرد داخل شد و نزد مه یاز نور راهرو ن اتاق

 گوش مرد نرسد!تندش به  یهانفس  یبود تا صدا دهیدهانش را سفت چسب

 

قلبش را   کرد یحس م  شد،ی تصور وحشتش چند برابر م ن یو با ا  ند یو او را بب اورد یب  نییبود که مرد، سرش را پا نیآن منتظر ا هر

 اش شدت گرفته بود.و درد معده  آورد ی دارد از دهانش باال م

 

او   د یفهم نیاست نازن  ویاستود یبسته شدن در خروج د یرس ی که به نظر م  یی، با صدااتاق را ترک کرد  قهیمرد بعد از چند دق  اما

 . دادی تخت را به او نم ر یآمدن از ز  رونی ب یرفته است اما ترس اجازه 
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اصال   گرید د،یاش چکگونه   یاز کنار چشم رو  یرا بست، اشک شیهاچشم آمد،ی باال م  یبود و نفسش به سخت  دهیپر یحساب رنگش

 ! کردینم تیاحساس امن

 

 داد زد: ی بلند  یکه وارد شد با صدا نیشد. هم  ویوارد استود مهیصبح بود که آراس سراس  ۷ساعت  حدود

 

 ! ؟یی کجا ی ... نازیناز-

 

 خود نبودند. یسرجا گرید  یقی به اتاق ضبط افتاد که چند ابزار موس  چشمش

 

 صدا کرد:   زد ی نفس مکه نفس  ی ترسش دوچندان گشت درحال د،یرا ند  نینازن ی اتاق شد، وقت وارد

 

 ...یناز-

 

 ل**ب گفت: ریز

 

 ! یلعنت-

 

 کرد داد زد:  ی اصال کار نم مغزش 

 

 گذاشته بودم؟ چرا؟!   لنتیام رو، رو سامسخره  یآخه چرا اون گوش -
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 گفت:  یف ی ضع یصدا ن یح نیهم در

 

 آراس!-

 

 تخت انداخت.  ریز یتخت بود سرش را کج کرد و نگاه ر یبرگشت، صدا از ز آراس 

 

بود و لبش به    دهیپر یرنگش حساب د،ی کش رون یتخت ب ری را گرفت و از ز فش یظر ی تخت افتاده بود، بازو ر یجان ز مهین نینازن

 رنگ گچ درآمده بود! 

 

 ! حرف بزن. ؟یشده ناز  یچ-

 

 .دادی اجازه نم شیهال**ب  یکرد صحبت کند، اما خشک  یکرد و سع س یخ یدهانش را کم نینازن

 

 داد.   نیبه نازن ی و کم خت یآب ر وان یل کی تخت گذاشت، بلند شد و   یرا بلند کرد و رو  نینازن آراس 

 

 . یآروم باش ناز زم،یعز  ستین ی زیآروم باش... چ-

 

 گشتی برم  ین قلبش داشت به حالت عادکرد، ضربا  ق یرا در وجودش تزر ی بیآرامش عج نیآراس در گوش نازن یصدا انعکاس 

 با عجله از در وارد شد. یکه کس
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 آراس دستش را گرفت و گفت:  د،یاز جا پر نینازن

 

 هومنه نگران نباش... تو راه اومدن بهش زنگ زدم. -

 

 داد زد:  ده ینرس  هومن

 

 رفت!  میموال بدبخت شد   ایبردن؟!  یآراس چ-

 

 :د یبه اتاق ضبط انداخت و دوباره نال ینگاه سپس

 

 .ید یدم ع میرو بردن... بدبخت شد  ی همه چ میشد  چارهی ب-

 

 زد:  ادیفر  یبلندتر  یبا صدا سپس

 

 ! ؟یدی! چرا جواب نم؟یآراس؟! مُرد-

 

 و در مقابل حرف هومن داد زد:  د یکش  یحرص ی نفس آراس 

 

 غول هوار نکش! نره  ترواش ی-
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 گفت:  نیرو به نازن  ی با لحن آرام سپس

 

 ! دمیرو د امتیبود، صبح پ لنتیسا م یلعنت ی! اون گوش ؟یشد ناز ی چ شبید-

 

به آن   یاتاق افتاد که درش باز بود، با سرعت از جا برخواست و نگاه یبرداشت و نگاهش به گاوصندوق گوشه  نیاز نازن چشم

 نمانده بود!  یداخل آن باق  یزیچ چیانداخت ه

 

 او بودند!  ییدارا   نیکه با ارزش تر  یقیبود و چند دفتر نُت و کتاب موس  شیهاداخل گاوصندوق نداشت، تنها دلنوشته  ی پول آراس 

 

 !دونستی اومد تو، رمز گاوصندوقتم م د یداشت... با کل   د یاون... اون کل-

 

 ؟ ین یاش رو ببچهره  یبود؟! تونست ی داشت؟! چطور ممکنه؟ ک  د یکل-

 

 رخ!   میواضح نه فقط از ن-

 

 نشست.  زیو پشت م د یکش  یقی را گفت و از جا بلند شد، نفس عم نیا نینازن

 

 ؟ یدی کاغذ بهم م   هی-

 

 ! کار؟یچ یخوای کاغذ م ت یوضع ن یتو ا-
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 کار دارم. -

 

 بردار.  زیم  یاز کشو -

 

 !اش بود مورد عالقه   ولنی شدن و دهی دزد  یبرا یهومن رفت که مشغول عزادار  شیزپی م یبعد از اشاره کردن به کشو آراس 

 

 .د یرس ی م  نیحرف زدن آن دو به گوش نازن ی صدا زمانهم

 

 گند زده شد تو کار!  م، یکن  نیتمر  د یاست و باجشنواره  ک یحاال که نزد-

 

 داشته!  د یکل  گهی م  یناز-

 

 داره؟!  نجارو ی ا د یکل میاگه یمن و تو کس د ر یمگه غ-

 

 . نفر کینه... البته به جز  -

 

 منظورت... -

 

 آره! -
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 :د یپرس  ی بلند  یسکوت، هومن با صدا هی از چند ثان بعد 

 

 زن؟! ایطرف مرد بود   ن،ینازن-

 

 که کامال مشغول بود، جواب داد:  ی درحال نینازن

 

 مرد. -

 

 مرد بوده داداش! -

 

 از جا بلند شد و گفت:  آراس 

 

 خبر بدم. س یبه پل د یبا-

 

 که در دستش بود، گفت: یابا برگه  نیبرود، نازن رونیب و یبخواهد از در استود  نکهی از ا قبل

 

 بود آراس.  ن یطرف ا-
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کاغذ،   یرو  یرخ مرد  م ین ری به آن کرد. تصو یانداخت، کاغذ را از دستش گرفت و نگاه نیبه نازن ینگاه می برگشت و ن آراس 

 آمد و کاغذ را از آراس گرفت:  کیهومن نزد کهن ی، تا ازل زد  ر یرخ تصو می ن یبه چهره  ه یشده بود، چند ثان یطراح

 

 . نمیبده بب-

 

 و گفت:  د ی به صورتش کش ی دست آراس 

 

 ! ادیی به نظرم آشنا م-

 

 به وجد آمده بود، با تعجب گفت: ن ینازن یکه از طراح هومن

 

 خوب! قدرنیا دونستم ی اما نم یکنی م  یبودم طراح دهیشن-

 

 کرد و گفت: ن یبه حرف هومن، بالفاصله رو به نازن توجهی ب آراس 

 

کامل    افشیتا ق  یبکش نطرفش یمثل ا قا یو اون طرف صورتش رو هم دق ی دوبل کن ، ید یرو که کش یرخ  می صورت ن ن یا یتونی م-

 بشه؟

 

 زد و کاغذ را گرفت:  ی لبخند کوتاه نینازن

 

 !کنمی رو م  میسع-
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 مرد ناشناس شد.  یچهره  گریقسمت د دن یکش ی مشغول تالش برا  نیدو نشستند و نازن هر

 

 اش سر رفته بود رو به آراس گفت:حوصله  یکه حساب هومن

 

 ! ه؟یچ فی وقت تکلمنِ بدبخت شد، اون   هی و شب  د یتر کشکج و کوله  کم یرو و فک و دماغش میکارش خوبه؟! اومد  ی مطمئن-

 

 زد و جواب داد: یپوزخند  آراس 

 

 کت!وسط ف امیی وقت با مشت ماون -

 

 دهوب! نه بابا!-

 

 . کشهی م  نقصی ب دم، یکارش درسته قبال د-

 

  یقیحس عم  کرد، ی م  فیاز او تعر ی کس یلبش نقش بست؛ وقت  ی رو یناخودآگاه لبخند  د،یشنی را م  شانیزمان صداکه هم  نینازن

  یرا نسبت به آن فرد در وجودش حس کند، حت  ی شتریعالقه و احترام ب  شد ی که باعث م  ی ! حسنمودی م  ق یتزر ن یرا در قلب نازن

 . ند یبب قی اش را دقکه نتوانسته بود چهره  یاز آن مرد بکشد درحال  یاتوانست چهره ی م د یاثبات خود به آراس با یشده برا

 

 با توام.  ی ... نازیناز-
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 ! ه؟یهان... چ-

 

 ساعته منتظرم.   کی ک یشد؟! االن نزد یچ-

 

 .شهی د... دا... داره تموم م-

 

 گفت:  یحوصلگ ی با ب کرد، ی بود و سقف اتاق را تماشا م دهیتخت دراز کش  ی که رو هومن

 

 !شهی سوراخ م  یشکمم داره از گشنگ -

 

 و کاغذ را سمت آراس گرفت.   د یمرد را کش یهاقسمت حالت ل**ب  نیآخر نینازن

 

گره خورد و فکرش   شیمرد افتاد، ابروها یکه چشمش به چهره  نی کاغذ را در دست گرفت و با دقت به آن زل زد، هم آراس 

 مشغول گشت! 

 

 و بعد از نگاه کردن گفت:  د ی از جا برخواست و دوباره کاغذ را از دست آراس قاپ هومن

 

 ! دهیخ پراقالپا هی ! شبزرویچ همهی ! نگاش کن به؟ی ک گه ید ی نیزم بیس  یگون  نیا-

 

 زل زد و گفت:  نی نازن یبه چشمان طوس  آراس 
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 شناسمش! یم-

 

 زمان گفتند:و هومن هم  نینازن

 

 ! ه؟یک-

 

 جواب داد:  تیو با عصبان د یکش  اهشیپرپشت و س  ی به موها ی دست آراس 

 

 ساراست! یباغبون خونه  ه یشب ی د یکه کش  ینیا-

 

 هومن سکوت را شکست: که ن یهر سه پابرجا شد تا ا انیم ی سکوت قه ی چند دق یبرا

 

 از کجا داشته؟! جارون یا د ی! کلکرده؟ ی م  کاریچ جان یاون ا-

 

 ... کار خودشه!دونست ی فقط سارا داشت و رمز گاوصندوق منم فقط اون م جارون یا د یکل-

 

گذاشت، از جا بلند شد معلوم بود   بشیداخل ج  کاغذ را برداشت، تا کرد و  د،یکوب گرش یکفِ دستِ د ی را گفت و مشت نیا آراس 

 !استی عصبان یکه حساب
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 گفت:  نینازن

 

 کنه؟!  ی تا دزد جان یآدم بفرسته ا د یچرا با یااون دختر جلفِ چشم گربه -

 

 مکث گفت:   ینسبت به سارا جا خورده بود با کم"یادختر جلف چشم گربه "که از صفت   آراس 

 

 دارم براش!  ره،یخواسته انتقام بگ  دمیمن رو کم کنه... شا  یرو  خواستهی م-

 

 رفت. رون یب  ویاز استود ی تند  یهاو با قدم  د یکش  یق یعم نفس

 

بود تن   دهیخر شیرا که آراس برا یکه لباس قرمز رنگ  ن یبه نازن ینشسته بود، نگاه صدای هومن که ساکت و ب قه، یاز چند دق بعد 

 گذاشته بود انداخت و گفت: را باز  شیمشک  یکرده بود و موها

 

 ؟ یارییازت بخوام نه نم ی زیچ ه یاگه -

 

 بلند کرد و جواب داد:   شیسرش را از گوش  نینازن

 

 ! ؟یچ-

 

 !؟یکشی عکس نازگل رو برام م-
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تنگ شده   شی کرد، چقدر دلش برا ینازگل را در ذهنش تداع ی، چهرهدرخواست را از هومن نداشت ن ی، انتظار اجا خورد  نینازن

 گفت:  یبرداشت و مشغول شد، هومن به آرام  یبود! کاغذ 

 

 کردم.   دایاش رو پخونه -

 

 هومن زل زد هومن ادامه داد:  یبرگشت و با تعجب به چهره  د، یخشک نیدر دست نازن  قلم

 

خودمو   یجلو  ی لی! خدم ینره غولش رو هم د! شوهر کنهی آرومم م نی هم کنم،ی ... چند روزه که از دور نگاهش م اوردمیطاقت ن-

 !زم یگرفتم که خونش رو نر

 

 که حاال درشت شده بود، گفت:  یبا چشمان نینازن

 

 ها!کردم درموردش باهات حرف زدم   ی... اون االن شوهر داره! عجب غلطتو رو خدا هومن... نازگل رو فراموش کن-

 

 عذاب بکشه! ... تحمل ندارم که امیب  رونیاز فکرش ب تونم ینم-

 

 تو فرض کن حالش خوبه! -

 

 خودمو گول بزنم؟!  ی چجور-
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 رو فراموش کن.حرفام  کنم یو حساسه... خواهش م   یرتیغ  ی لیخ کشتت،ی حتما م یشوهرش سبز بش یمبادا جلو -

 

 گفت: ی فیضع ی و با صدا د یکش ی از جا بلند شد، آه هومن

 

 آراس کجا رفت. نم یبب رمی م-

 

 *** 

 

 

 

 

 

 سرش بست.  یرا گلوله کرد و باال  شیموها د،یرنگش کش یی بلند و طال یموها  ی را برداشت و آن را رو شانه

 

رنگش را   یاروزه یف  یتر کرد، سپس لباس دکلته پر رنگ  یلبش را کم ی برداشت و رژ رو شیشیآرا  زی م یقرمز رنگش را از رو  رژ

 تخت نشست. ی مرتب نمود و رو

 

 خواند: ی بلند  یگرفت و با صدا شیهاچشم  یا جلور  یها تکه کاغذ کاغذ  نیب از

 

 !شد یم میهانفس  یتنگ   یو او دارو  خورد ی تو هر صبح سارا در کنارم بود، او بود که نگاهش در نگاهم گره م  یکاش به جا-
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 از کاغذها را برداشت و شروع به خواندن کرد:  گریدی کیو  د یکش  یق یلبش نشست، نفس عم ی رو  یلبخند 

 

قدر نفس آن  نی! ای باور نکرد چوقت یشده هرچند ه تیهابند نفس  میهاامروز دوباره به خاطرت نفسم گرفت، گفته بودم نفس -

 ام جدا کند. جسم خسته  نیتا روحم را از ا ردیگی م

 

 ل**ب گفت:  ری در کنار آراس تصور نمود و آرام زاش را خوش گذشته  ی کرد و روزها  زتر ی سبز رنگش را ر چشمان

 

 هم دوسم داره! اون هنوز -

 

 کرد.  ی زیر  یبعد خنده  و

 

 . ختی خانه افکارش را درهم ر فونیآ  یاش تمام نشده بود که صداخنده  هنوز

 

  قراریو ب  یانداخت، با کمال تعجب آراس بود! به نظر عصبان داد ینشان م  فون یکه آ  یر یبه تصو یآمد و نگاه نییها پاپله  از

 !د یرس ی م

 

 شد و به استقبال آراس رفت. اطیباز کردن در را فشرد، بعد وارد ح یمتعجب دکمه   یاگره خورده و چهره  ییابروها با

 

 سارا بکند، گفت:  یپرس به احوال یتوجه که نیبدون ا د،یرا پشت سرش کوب  اطیدر ح نکه یبالفاصله بعد از ا آراس 
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 تو؟!  یبرس  یخوای م  یبه چ -

 

 رنگش آهسته به سمت آراس قدم برداشت و طبق معمول با عشوه گفت:  یاپاشنه بلند و نقره  یهابا کفش  سارا

 

 ! ؟یکنی م کاریچ جان یشده آراس؟! ا یچ-

 

 ! ه؟ی! هدفت چ؟یکن کاری چ یخوایمن م  ی وی از استود ی با دزد-

 

 مکث، گفت:  ه یهم فشار داد و بعد از چند ثان یرا آرام رو  شیها**ب ل سارا

 

 ! ؟ی! عقلت رو از دست داد؟یدزد -

 

 بشه؟!  یمن که چ  ی وی استود یرو شبونه فرستاد  برزی... فریکه عقلت رو از دست داد  ییتو نیا-

 

 .د یاما آراس خود را عقب کش رد،یآراس شد و خواست دستش را بگ  کینزد سارا

 

  ی کردم، رفته پ  هی ! باهاش تصفستین جانی ا گه یوقته که د  یل یخ برزیتو؟! فر ی وی رو فرستادم استود برزیآراس... من فر فهممینم-

 . هیخونه خال ی نگاه کن یا یکه برم از مالکش وقت گرفتم، اگه ب ی خونه رو هم فروختم... فقط تا زمون نیا شیزندگ

 

  یعکس دنیکرده بود، باز کرد و سمت سارا گرفت، سارا با د  یطراح نی را که نازن یسارا انداخت و کاغذ  یبه چهره  یگاهن آراس،

 .شباهت داشت جا خورد  برزیکه به فر
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 رو به اون مردک داده باشه؟! د یکل  تونهی جز خودت م یرو داره؟! ک و یاون استود د یبه جز تو کل یهان؟! ک ه ی ک نیپس ا-

 

 طنازانه جواب: یی و با صدا د ی چی آراس آمد و دستش را دور کمر او پ ک یدوباره نزد سارا

 

 !می کنی تو، مفصل راجبش صحبت م م یبر ای... بزمیعز یگی م  یچ شمی من که متوجه نم-

 

  یبلند سارا رو یهادستانش جدا کرد، ناخن   نیخود را از ب ست،یقصد سارا از دعوت کردنش به خانه چ  دانستی که م  آراس 

 :د ی شد و باعث شد بدنش کزکز کند، داد کش ده یکمرش کش

 

 ! سهیوگرنه طرفت با پل ، یگردونی برم یرو که برداشت ییزهایچ یهمه -

 

 ! کنه؟یرو ثابت م  یچ  نیا ده؟یرو کش ی نقاش  نیا ی کنم آخه؟! اصال ک  یتو دزد   یو یاز استود د یآروم باش آراس، من چرا با-

 

 شد. ره یزد و دوباره با دقت به کاغذ خ یپوزخند  آراس 

 

تو   که نی! مثل استهیب ش ی... از شانس بدترت هم طراحدهیرو د یدهات  یاون پسره  یافه یجا بوده و از شانس بدت قاون  نینازن-

 !یفهمی زبون من رو نم

 

را   زیخشک شده بود! دوباره آن دختر تازه وارد داشت همه چ شیو سمت در رفت، سارا در جا د یرا گفت و راهش را کش نیا

 بود، انداخت. اطیرفتن از در ح رونیبه آراس که در حال ب ینگاه تیبا عصبان کرد، ی خراب م
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 داد زد:  ی بلند  یو با صدا   د یکش ی مطمئن شد رفته است، پوف نکه یاز ا بعد 

 

 !مصرفی با توام ب  ی ... هوبرزیفر-

 

رنگ   یبه بلوز و شلوار شکالت یانداخت، سارا نگاه نییو سرش را پا ستادیباال آمد و مقابل سارا ا اطی ح نیرزمیز یهااز پله  برزیفر

 :د یاو انداخت و داد کش  یو کهنه 

 

 ! نه؟ی نبتو رو  ی! مگه نگفتم مواظب باش کس؟یباال آورد  ی چه گند  ینیبی م-

 

 انداخت و با ترس جواب داد:  نییسرش را پا برزیفر

 

 جا نبود. اون  یبخدا خانم... بخدا کس-

 

 زد:   ادیرا هل داد و از کنارش رد شد و دوباره فر برز یفر تیبا عصبان سارا

 

من    یبرا  ی! رفتیریکبی! هان؟! گندش بزنن، نقاشم هس! اده؟ینکبت عکست رو کش یاون دختره  ینبود، پس چطور  ی اگه کس-

 همش رو!  اقت،یلیب  خواستمی رو م  ویاون استود یهالیوسا ی! من همه ؟یآورد ولن یو  هی کاغذ با  که یدو ت

 

 ادامه داد:  شد ی که وارد خانه م  نطوریهم و

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

294 
 

بشه منتم رو   پولی داره بنده اگه ب و یکه تو اون استود  یکه شده! االن دلش به چِندر اعتبار  یمتی.. به هر قادیباهام ب د یآراس با-

 .نمتی توهم گمشو فعال نب  کشه،ی م

 

 *** 

 

 

 

 

 

 گوشش گذاشت: یرا رو   لشیموبا گرش یرا گرفته بود، با دست د نیدست فرمانِ ماش   کی که با  ی درحال آراس 

 

 الو سهند.-

 

 جونم داداش بگو. -

 

 بخواد اجرا کنه، خبرم کن.  یز یچ یکار  ی کرد  دایرو پ ی پول الزمم... اگه کس دم،ی رو اجاره م   ویاستود-

 

 !یننداز  که یت  یمشتر  ی... البته اگه بازهم به سرتاپاستین یداداش مشکل ی ! اوک؟ییهویچطور -

 

 فقط باشه!  ست،یباشه مهم ن خوادی م  یگفتم که پول الزمم... هر گورخر-
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ترمز   ی بر رو س یرا مقابل پاسگاه پل شیشوفر پرت کرد و پا یصندل  یرا رو ی گوش  ی کوتاه یرا گفت و بعد از خداحافظ نیا آراس 

 فشرد. 

 

 کرد.  تیاز او به عنوان دزد شکا برز،یفر یشده  یشد و بعد از نشان دادن عکس نقاش  سیپل ی اداره  وارد

 

  ه یتک  واریو به د ستاده یهومن را که سرکوچه ا د،یچیکه داخل کوچه پ  نیبازگشت، هم دسازیکل کی از چند ساعت همراه با   پس

 . د یزده بود د

 

 شد. نیحرکت آن را خاموش کرد و سوار ماش  کیانداخت و با  شییپا ر یرا ز گارش یآراس س  دنیبا د هومن

 

 ه؟ یشد آراس؟! کار ک یچ-

 

 کردم.  تیباشه! ازش شکا تونه ینم  ی کار خودشه... جز اون کس-

 

 .شود  وی خواست مشغول عوض کردن قفل استود دسازیاز کل و

 

 : د یپرس  رتینشسته بود، با ح نیشد و هومن که هنوز داخل ماش  ادهیپ دسازیکل

 

 کارهارو بکنه؟!  نیسارا ا د یآخه چرا با ده؟ی م یای کارها چه معن  نیا-
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رو به هومن   نیمرتب کرد و خاک آن را تکاند، بعد خم شد و از در ماش   یرنگش را کم ی زرشک وریشد و پل  ادهیپ نیاز ماش  آراس 

 گفت: 

 

 کنه تا باهاش برم، اما کور خونده!  دمیناام  نجایش از ااحمقانه  الیبه خ خوادی م-

 

 ؟یریشد؟! چرا باهاش نم یپس چ یخواستی م ی لیتو که خاطرش رو خ-

 

 !کنار گذاشته بشه   د یباشه با دوست داشتن رو نداشته اقت یکه ل  یکس-

 

 و پشتش به آراس بود، گفت:  شد ی که داشت دور م یگشت و در حال اده یپ نیاز ماش  زیزد و او ن ی پوزخند  هومن

 

 ! یراحت فراموش کن   یتونی باز خوش به حال تو، که م-

 

از   یو کس دندیدی همه ظاهرش را م  ست،یقدرها هم آسان نآن  شیبرا یکه فراموش  دانستی سکوت کرد، تنها خودش م آراس 

 خبر نداشت! ش یو زجرها هاییتنها

 

 شد. وی قفل در بود، وارد استود  ضیمشغول تعو دسازیطور که کلو همان د یکش  یپوف

 

  ستادیآراس آمد و مقابلش ا  دنیبود، با د ستاده یرا در دست داشت در راهرو ا ش یکه کوله پشت یدر حال رون یبا لباس ب نینازن

 :د یآراس با تعجب پرس 
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 ! ؟یبر  یخوای م ییجا-

 

 رنگش داد و جواب داد:  یشمی مرتب کرد و داخل شال  یرا کم  شیمشک  یموها نینازن

 

 بمونم! جان یا تونمی نم گه ید-

 

 ! ؟ی چ یبرا-

 

 آراس؟! اد یممکن بود سرم ب یی چه بال د یدی من رو م   شبیاون مرده د ی لیبه هر دل ایاگه من خواب بودم  ی کنی تو فکر نم-

 

 وارد بشه جز من و هومن. تونه ی نم یکس  گهید کنم،ی عوض م دهارو یدارم کل-

 

 شد. ره یو به آراس خ  د یکش یق ینفس عم یبا کالفگ  نینازن

 

  یاگه ید یهارو جا فقط شب جا،نیا امیی کنم... بازم م یو باهات خداحافظ ی ای! صبر کرده بودم تا تو ب؟یفهمی م ترسمی من م -

 .مونمی م

 

 !؟ی که بر ی هم دار یی مگه جا-

 

 گفت:  د یها قدم برداشت و با تردکرد، آرام به سمت پله   یمکث نینازن
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 . کنمی م دایپ یی جا هی-

 

 را گرفت و گفت:  نیحرکت، از پشت مچ دست نازن ک ی تکان داد و با   یسر آراس 

 

 ییرو شناسا ارو یاز کجا اون  د یات نبود من باچهره  ی! فرض کن اگه طراحمی دار اج ی... ما به بودنت احتیری جا نم چ یتو ه-

 کنم.  دایموندنت پ یبرا  گهید ی جا هی تا  یمون یم جان ی! فعال اکردم؟ی م

 

  ی برا یعنی اشت،گذ ی نم ی باق یحرف  یقاطع بود که که جا   یبه آراس انداخت، لحنش به قدر  یبرگشت و با تعجب نگاه نینازن

 تفاوت داشت؟! نیحد بود و نبود نازن نیآراس تا ا

 

که با از دست دادن او   گفتی به آراس م  یحس ست،ینگری او را م رتیانداخت که با ح نیبه چشمان معصوم نازن ینگاه آراس 

 خواهد شد! رنگی دوباره ب شیایدن

 

 چسباند و آرام گفت: اش نه یرا به س  نیدستش سر نازن  کیرا سمت آغوشش هل داد، با  نیو نازن  د یدستش را کش اریاختیب

 

 رو ندارم... االن که حالم بده تنهام نزار!  تیطاقت دور-

 

حد به او   نیتا ا یپسر  شیبار بود که در زندگ  نیاول یکرد برا یعاد  ر یبه شماره افتاد، قلبش شروع به تپش غ نینازن یهانفس 

 ! کردیو به او ابراز احساس م شد ی م  کینزد
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بداند واقعا بود و   خواستیم د یو نازش را بکشد، شا رد یاو را بگ  ی جلو ی بود که کس ن یعزم رفتن کرده بود هم کهن یا لیدل د یشا

 نه!  ای کند ی م  یآراس فرق  ینبودش برا 

 

داد.   شیهاه یاش را داخل ر عطر مردانه  یو بو د یکش  یقی انداخت و دستانش را دور کمر آراس حلقه کرد، نفس عم نیرا زم فش یک

 و گفت:  اورد یطاقت ن گریبود د  زار یبودنش ب یحجم احساسات نیپر از اشک شد؛ ازا اریاختیب شیهاچشم

 

 دوستت دارم!   ی لیدوستت دارم آراس... خ-

 

  ن یکه او را محتاج بودن در کنار ا ستیچه حس نیا دانستی . نمد یمانده بود کش  رونیکه از شالش ب ن ینازن ی به موها ی دست آراس 

 .د یچیپ ن یتر دور نازنرا محکم  شیو بازوها  د یکش ی قینفس عم کند،ی م یو احساس  ف یدختر ظر

 

 *** 

 

 بود.  دهیچیپ وی استود یدر فضا  ی رکیرجیج رِیج ریج  یشده بود و صدا کیتار هوا

 

داخل اتاق   نینازن  یراحت  یگرفت شب را کنارش بماند اما برا م یآراس تصم د،یترس ی م و یدر آن استود  ییاز تنها گرید  نینازن چون

داشت،   نانیکه به او اطم یپناهی کند، دوست نداشت از اعتماد دختر ب  یجا سپرپهن کرده بود تا شب را همان  یضبط پتو و بالش

 نداشت که افسار کارش را دست هوسش بدهد. هاالق اخ نی، ازااستفاده کند سوء

 

کنار آراس   شتر یتا ب کرد ی استفاده م یااز هر بهانه  ؛ند یاز او خواست کنارش بنش ن ینازن د،یبگو ریبخشب  نیآمد تا به نازن ی وقت

 با او صحبت کند. شتریباشد و ب
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 بود، گفت:   دهیخود کش ی بود و پتو را رو دهیتخت دراز کش ی که رو ی حال در

 

 !یش ی م  تیاذ یجا بخواباگه اون -

 

 زد و پاسخ داد: ی لبخند  آراس 

 

 ! ستین یال یخ د،یکش یسخت  د یها هم باوقت   یگاه-

 

 کرد و بعد آرام و با ناز گفت:   یسکوت نینازن

 

 آراس.-

 

 جانم.-

 

 ؟یبرگشت  یبه زندگ  ی بعِد از دست دادن بابا و مامانت چجور-

 

 جواب داد: یبخشروشن کرده بود، با لحن آرامش  مه یچراغ راهرو اتاق را ن ،د یکش ی داد و آه ه یخود تک یبه صندل آراس 

 

رفتم   که نی! بعد از اامینداشته باشم و خودم از پس خودم برب یایحام وقتچ یه کهن یسخت بود اما به نبودشون عادت کردم، به ا-

و    کردمیکار م   موندم،ی م  میپدر یتو خونه  یی. تنهاگهیدهم  کیفابر  قیرف میکم شد  با هومن آشنا شدم، کم  یق یموس  یرشته 
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بهش عادت   شهی سخته... سخت م ییکه االن دارم رو بخرم. تنها ینی ماش  نیرو جمع کنم و ا امه. تونستم پول خوندمی درس م

 . ستیهم ن یکرد اما نشدن

 

 رمز گاوصندوقت رو هم داشت؟! ی بود که حت کارهیچ جانیبود؟! آهان سارا... اون ا ی! اسمش چ؟یاون دختره چ-

 

 .د ی کش یقیعمنفس  هی مکث کرد و بعد از چند ثان  یکم آراس 

 

رو   جانیو ا  میخوب شد  پ یاک هی هم بود، بعد از تموم شدن دانشگاه، ما سه تا...  ی خوب یمن و هومن بود... نوازنده  یهمکالس -

خالصه خرجمون رو در   ،م یدادی آموزش م رویهم ن یو گاه  میکردی م  یسازها آهنگاز خواننده  یبعض  یبرا یگاه م، یاجاره کرد

داخل  لیوسا  یسر ه ی  ی... خب اون گاهخب  گرفت بره تگزاس... م یازمون جدا شد و تصم امدت سار  هی . اما بعد میآوردی م

 که مجبور شده بودم رمزش رو بهش بگم! زاشتی گاوصندوق م

 

که شور و   یی روزها د؛یکشی در کنار او نفس م  ویاستود نیکه سارا در هم ی ها رفت، زمانبه گذشته  قه ی چند دق یآراس برا  ذهن

 ! ستیدرون قلبش زنده ن یی سارا گریو در دلش زمزمه کرد که د د یکش  یپابرجا بود، آه و یاستود نیدر ا یشوق

 

و   آمد ی خوابش م ی حساب د،ینشسته خواب مه یداد و ن  هی تخت تک یتر کرد و به چوبِ باالبلند  یسرش را کم  ر یبالش ز نینازن

 را که آراس کنارش بود، از دست بدهد! ی شب نیاول خواستی اما نم شد ی داشت گرم م شیهاچشم

 

در کنار آراس   که نیموضوع فکر نکرده بود؛ به ا  نیبه ا قیاندازه عم  نیبود، تا به حال ا یخواستن  نینازن یبرا  بیسر عجپ نیا

 ! رودی ناخودآگاه به سمت او هرز م  شیهاچقدر نگاه   ای! زند ی چقدر قلبش تندتر م

 

 رقم بزند.  ش یرا برا یقرار است چه اتفاقات  بارن یکه معلوم نبود ا ی کس یوابسته  شد،ی داشت وابسته م دوباره 
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توانست قلبش را   ی که به راحت یینایرا فراموش کند، س  نایبا س  شیماجرا  یآراس در کنارش باعث شده بود، تا حدود  حضور

 بشکند و نابودش کند! 

 

 شد و گفت:  رهیفرو رفته بود خ ی قیو به آراس که در فکر عم  د یکش یآه

 

 سر کار!  رمی از فردا م -

 

 بلندتر از قبل شده بود.  یزد که حاال کم شیبه موها یچنگ  آراس 

 

 ! ؟یچ یواسه -

 

 . رهی حوصلم سر م و یاستود نی ا یهمتوبراتون نباشم... بعدش  یخور اضافنون  هی مستقل شم و  خوامی خب... خب م-

 

 . دمی م یبهت حقوق خوب  ی واسه خودم کار کن ی کار هم اگه بتون یبرا  ؟یبفهم رون یا یخوای م ی ... کیناز ی ستین ی تو اضاف-

 

 متعجب به آراس نگاه کرد.  یهارا باال داد و با چشم  شیابرو نینازن

 

 هات رو بشورم؟! جوراب  د یواسه تو؟! نکنه با-
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 !شد ی م  دهیتر داتاق بانمک  ف ینور ضع ریاش زصاف نشست، چهره  شیصندل ی و رو  د یخند  زیر آراس 

 

مثال معروف بشن گرفته تا   خوانی ان و مکه جوجه خواننده  ییهای بچه زپرت اد،ازاونیی م  یمشتر  وی واسه استود نده یچند روز آ-

و کار   خرمی م  د یجد  ولنی و ه ی ادیی م  رمونی کارها گ نیکه ازا یضبط کارهاشون ندارن... با پول  ی برا ییکه جا ییسازهاگروه آهنگ 

 . میدی رو ادامه م مون نیتمر

 

 ! م؟یپروند ی و مگس م اومد ینم  ی پس چرا تا به حال کس-

 

!  انیبشن استاد شجر خوانی روزه و با پول م هی و کال  فهمنی هنر رو نم ی که معن ییها. با آدم کردمیباهاشون حال نم  ادیچون ز-

 ناچارم تحملشون کنم.  گه یاما االن د

 

 : صدا کرد نی سکوت، نازن قه ی چند دق بعد 

 

 آراس!-

 

 زد و جواب داد: ی لبخند  گرفت،ی م ی حس خوب ن یاسمش از زبان نازن دن یکه با شن آراس 

 

 جان.-

 

 .کردند ی گل م شیهاجان گفتن  شد ی که مهربان م ییهاتنها زمان  رفت،ی آراس غنج م یهاجان گفتن  ی برا ن ینازن دل
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  توانستینم  یبود! حت  نشییاز اعتماد به نفس پا د یشا ست؟یچ شودی م  یکس  یزود وابسته  یلیخ  که نیا ل یدل دانستی نم اصال

 را که امروز صبح در آغوش آراس تجربه کرد، فراموش کند.  یلحظه حس ک ی یبرا

 

 گفت: طنتیو با ش  د یکش  یق یعم نفس

 

 . برهی از ترس خوابم نم ییتنها  ؟یبمون جان یا کمی شهی م-

 

 آرام جواب داد:  گذاشت،ی و دستانش را پشت سرش م  داد ی م ه یتک  یکه به صندل  یزد و درحال ی لبخند  آراس 

 

 .جامنی خانم، من هم ی بخواب ناز-

 

 *** 

 

 

 

 

 

 .آمد ی خنده و حرف زدن چند پسر از راهرو م  یباز کرد، دَرِ اتاق بسته بود و صدا مه یرا ن شیهاچشم

 

پدرش ومادرش و   ند،یبی م شانیپر یهاخواب قدرن یچرا ا دانستیبود. نم ده یتخت نشست، شب را خوب نخواب ی شد و رو بلند 

 را!  نایس  یحت
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 بود.  دهیند  ییها را جاهم آن  ی مدت به صورت تصادف ن یدر ا  یخبر! حت  یاش ببود و طبعا از خانواده  جان یدو ماه بود که ا  کینزد

 

اول صبح عادت کرده بود که بعد از غذاخوردن بهتر   یدردها ن یبه ا بایتقر کرد، ی وباره درد ماش گذاشت دمعده  ی را رو دستش

 .شد ی م

 

مانده بود، قرار بود هر   ی در تهران زمان باق  یقی موس  یتا جشنواره  گریماه بود، فقط دو روز د ن یفرورد  ینو شده بود و آخرها سال،

هدف هر سه   نیترمردم مهم  نیجشنواره و البته معروف شدن در ب یزه یسه باهم به تهران بروند و در جشنواره شرکت کنند؛ جا

 بود. 

 

هم نواختن چند  نیبه نازن ی بود، حت دهی نو خر ولنی و ک ی و یمدت به قولش عمل کرده بود و با اجاره دادن استود  نیا یط آراس 

او   ی کردن که استعداد خداداد ی از طراح ر یکه غ شد ی م  فوریک یحساب  ز ین نی، نازنداده بود   ادی تاریو گ  ولنینگ معروف را با وآه

 است!  هگرفت  اد یهم  یگریبود، هنر د

 

 زده بود!  خونه یشب ویکه شبانه به استود ی بود و نه دزد یااز آن دختر چشم گربه  یمدت نه خبر   نیا در

 

 . کردند ی م ی نوازندگ ن یآمده بودند و داشتند با آراس تمر گول یطبق قرار چند نفر به قول آراس بچه ژ دوباره 

 

 نیتمر ی برا ی و حت دهد ی انجام م  ی چه کار قا یپسر دارد دق نینبود، مشخص نبود ا یکه از هومن خبر شد ی م ی روز چند 

 . آمد ی نم زیشان نآهنگ
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زده بود رفت و   وار یکه آراس به خاطر او به د یشکل ره یدا  ینه ی آ یاش را دست گرفت، جلوشانه کالفه از جا برخواست و  نینازن

 کرد. ش یشروع به شانه کردن موها

 

ساده   یپسی کارش تمام شد با کر  نکه یبعد از ا دادند،ی نشان م ترنییپا  شیهاتر شده بودند و از شانه بلند  یدو سانت  یکی شیموها

به   یحس  ی ، از وقتکرم پودر زد  ی اتاق صورتش را شست کم ییداخل روشو  کهن یسرش جمع کرد و بعد از ا ی را باال شیموها

  ی ملیر د،یایدر چشم او جذاب به نظر ب  کهنی ا ی ! تنها براکردی م  یمیمال  شیو آرا د یرس ی م  دش به خو  شتر یکرده بود، ب دایآراس پ

 انداخت.  نهیدر آ شیطوس  یهابه چشم  یبلندش زد و نگاه یهابه پلک 

 

و کمرنگ از    فی کامال ضع  شیو صدا خواند ی م ن یدلنش ی کیهمراه با موز د، یآراس را شن  یخودش بود که صدا یحال و هوا در

 .د یرس یم  نیاتاق ضبط به گوش نازن

 

 

 

 

 

 آراس نبود.  یهااز شاگرد  یانداخت. خبر رونیبه ب یدر نگاه یدَرِ اتاق را باز کرد و از لبه  آرام

 

داشت آواز   نواختی م  ولنیکه و  یبه داخل انداخت، آراس در حال یاتاقِ ضبط نگاه  یِاشه یش  یِچه ی در یِآمد و از گوشه  رون یب

 .خواند ی م

 

فرصت استفاده کرد و مشغول   ن یاز زیاو ن د،یدی را نم نینازن ی ول آمد ی م  رون ی آراس ب یخاطر صدا نی اتاق باز مانده بود، به هم درِ

 گوش دادن شد:
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 من  یتن پوش قلبِ پاره  نینازن"

 

 من  یتولد دوباره  یبان

 

 راز اون چشمون نازت یا نینازن

 

 من  یدل آواره  ن یتسک فصل

 

 نداره  ی چکیناز تو رو ه نینازن

 

 بارهیعشق از تو چشمونت م  یعالم

 

 لحظه با تو بودن   هی  یحت نینازن

 

 "...ذارهی دل جا نم  یحسرت، تو  واسه

 

بود   نینشآراس آنقدر دل  ی اش را به کل فراموش کرده بود. صدانقش بست، درد معده  نینازن یهال**ب ی رو اریاختی ب  یلبخند 

 !خواند؟ی آهنگ را م  نیا ن ینازن یآراس داشت برا ی عنیو گوش دهد،  ستد یکه دوست داشت تا ابد با
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مطمئن شد لباسش مرتب است   ی رنگش کرد. وقت  د یبلند و شلوار سف  ن یرنگ و آست  ییمویبه بلوز ل یو نگاه اورد یطاقت ن گرید

 داخل اتاق شد. 

 

 شد.  رهیو با لبخند به او خ  د یدست از خواندن کش  دنشیبا د آراس 

 

 کردم؟!  دارتیب-

 

 . ریبودم... صبح بخ دارینه ب -

 

 . ریصبحت بخ-

 

 اومد؟ی ه صداشون مک  شیپ قه ی هات کجان؟ تا چند دقپس شاگرد -

 

 ! تازه رفتن، از شرشون خالص شدم! ؟یگی هارو م ینیاون جوجه ماش -

 

 آراس گذاشت، نشست و با ذوق گفت:  یروبه رو  یصندل ک یزد و  ی لبخند  نینازن

 

 ! ؟یبازم بخون شهی م-

 

بود و   دهیکه تازه خر  یولنیچپش گذاشت، همان و یشانه  یرا رو  ولنی و ی تکان داد و انتها  د ییتا یبه نشانه   یبا لبخند سر آراس 

 هم پولش را داده بود.  ی لیخ عتایبازار بود و طب د یمدل جد  نیاز آخر
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 را شروع کرد:   یآرام تمیرا در دست گرفت و همراه با آهنگ ر آرشه

 

 من  ی تن پوش قلب پاره  نینازن"

 

 من  یتولد دوباره   یبان

 

 راز اون چشمون نازت یا نینازن

 

 من   یدل آواره   ن یتسک فصل

 

 نداره  ی چکیناز تو رو ه نینازن

 

 بارهیعشق از تو چشمونت م  یعالم

 

 لحظه با تو بودن   هی  یحت نینازن

 

 ذارهی دل جا نم  یحسرت، تو  واسه

 

 زنده بودنه  ی وجود تو قصه  نینازن
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 منه  یبودنت رمز نفس ها ی ها لحظه 

 

 ساختم ییتو قفس تنها ی تا تو نبود نینازن

 

 رو شناختم ییبال و پر من ، من رها یشد  تو

 

 تو بس بود  یحجم دستا دنینفس کش ی  واسه

 

 "تو بودن رنج تکرار نفس بود  یب ی ها لحظه 

 

شده بود که    ره یخ ن یکند به نازن داینفس پ یتا مبادا دوباره مشکل تنگ  رد یاوج نگ  شیصدا کرد ی م ی و سع خواند ی که م  چنانهم

  ک یبا  ی و حت شد ی خوشحال م هان یبود! با کوچک تر ی دختر دوست داشتن نیچقدر ا شد،ی قند در دلش آب م داشت  ی با لبخند 

 او را جذب کرد.  شد ی لبخند ساده م

 

 پامه  ریز ایتا تو رو دارم ، همه دن نینازن"

 

 آرزوهامه  ن یعشق تو زنده بودن آخر به

 

 عشق تو با من ، منو با من آشنا کرد  یباز
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 منو از قفس رها کرد...   دتیپر از ام یحرفا

 

 من  یتن پوش قلب پاره  نینازن

 

 "تولد دو...  یبان

 

 جلو آمد.  یبا نگران نیناخودآگاه باعث شد خواندن را متوقف کند، نازن یسرفه  چند 

 

 قطع شد. شیهاسرفه   گریچهار سرفه، د_از سه بعد 

 

 . د یکوب نیگذاشت و از حرص آرشه را زم  ن یآورد و زم نییارا پ  ولنیو

 

 ! یتو ذوق آدم... لعنت زنهی م  شهیهم-

 

 .د یاو را در آغوش کش اریاختی آراس زل زده بود، ب ی شمیسبز  یهابه چشم  ی که با نگران نینازن

 

و    خوردی م ن یبود که به گوش نازن شیهانفس  یفقط صدا د یچینداشت، دستانش را دورش پ نیکار را از نازن نیکه انتظار ا آراس 

 متولد شود. نیدر وجود نازن  یحس خوب شد ی باعث م نیا

 

 قشنگ بود آراس... فوق العاده بود.  یلیخ-
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 من!  ی به ناز م یتقد -

 

باال آورد و   افتاد که سرش را  ادش ی یزیانگار چ  هی ، بعد از چند ثانتر در آغوش گرفتشد و آراس را محکم  ترق یعم نینازن لبخند 

 آرام گفت: 

 

 ! ه؟ی مادر زاد تیماریب-

 

 مکث جواب داد: ی در خود فرو رفت و بعد از کم  یکم آراس 

 

  یجورن یهمه ا  کردم ی ... فکر مرهیگی نفسم م یچرا گاه دونستمیمن نم  یسنم کم بود باهام بود ول ی ... از وقتدونمی نم ی عنینه، -

 مدت کال خوب شده بود اما خودم باعث شدم عود کنه.  هی شن،ی م

 

 : د یپرس  یگشت، دوباره با لحن نگران  رهیآراس نشست و به او خ  یپا ی رو نینازن

 

 ! ؟ی کرد کاریچرا؟! مگه چ-

 

 روزم انداخت. ن یبه ا گاری... س یلعنت گاریس -

 

 ! ؟یکشی هم م گاریمگه س -
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 *ب بهش نزنم.قول دادم ل* زجونیبه عز گه یقبالها... االن د-

 

 کرد و گفت:   د ییبود، قولش را به مادربزرگش تا ده یآراس د یرا در گوش   زجانیکه عکس عز نینازن

 

 قول رو بده!   نیپس به منم ا-

 

 آرام گفت: نیچشم دوخت و دَرِ گوش نازن شیپا ریز یهازد و به پارکت یپوزخند  آراس 

 

 قول.  یهست  یتا وقت-

 

را آرام   شیهاشده بود! آراس سرخ شد و چشم  یمیبا او صم یمدت حساب ن یا یزد، ط  یو لبخند   د یاش را بوس آرام گونه  نینازن

 چنان حس کند! را هم  ن ینازن یبو*س*ه  یهم گذاشت تا مزه  ی رو

 

هردو نگاه منتظرشان را به در   ند،یبنش یصندل  یآراس بلند شود و رو   ی پا یاز رو  نیباز و بسته شدن در باعث شد تا نازن یصدا

 وختند که طبق انتظارشان هومن وارد اتاق ضبط شد.د

 

 تنش بود.  یمشک وریپل کیالغرتر شده بود و   ی باشند! کم ده یانگار که تمام خون بدنش را کش آمد،ی م حوصله ی ب ینظر حساب به

 

 :د یکرد و نشست آراس پرس   یسرد  سالم

 

 پسر؟! ییمعلوم هست تو کجا-
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 قبرستون. -

 

 !ده ی ها! حاال واسه من جواب سر باال مرو فکت  ام ی یعه م -

 

 . د یکش ی آه هومن

 

 واقعا قبرستون بودم... رفته بودم سر خاک مادرم. -

 

 عوض کردن حال و هوا گفت: یگفتند و آراس برا "یاخدا رحمتش کنه "و آراس هر کدام  نینازن

 

 اتاق. نییایب نی... شماهم پاش زمیدبش بر  ییچا ه ی رمی م-

 

 :د یپرس  نیرفت نازن ی وقت

 

 تو؟!  ی شد  یجورن یچت شده هومن؟! چرا ا-

 

 :د یدوباره پرس   نینداد، نازن یانداخت و جواب نییسرش را پا هومن

 

 ؟یکن ی ! هنوزهم به نازگل فکر م؟یخت یبهم ر یجورن یمن راجب خواهرم نازگل، ا یمنه و به خاطر حرفا  رینکنه تقص-
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 است.  ختهیبهم ر قدرن یاو را ا ینبود معلوم نبود چه موضوع یپسر ساکت و کم حرفدوباره سکوت بود، هومن اصال  پاسخش

 

 هان؟! هومن؟!  ؟یکنی از دور نگاهش م یر  ینکنه بازم م -

 

 :د یچی در سالن پ آمد ی آراس که از اتاق م یصدا

 

 کرد!  خی ییچا نییایب نیاس داده بود بهم... دِ پاش  اطهیاست، خامون هم آماده جشنواره  یهالباس  یراست-

 

 نشست. یصندل  ی تخت و هومن رو  یرو  نی، آراس و نازندور هم در اتاق استراحت نشستند  همه

 

 گفت: یرو به او کرد و با لحن شوخ زند ینم  ی هومن حرف د یکه د  آراس 

 

 آخه؟!  یبرج زهرمار شد  نیباز چه مرگته ع-

 

 : د یشن یجواب رلب،یز  بایتقر ی فیضع یصدا با

 

 !ستین  یزیچ-
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  ینامسلمون؟ باز چت شده دار  ی ! تو از من عبرت نگرفتست؟ین یزیچ  یگی بعد م زنهی م  یلومتر یهات تا دو کلباس  گارِیس  یِ بو-

 !؟ی اریی بال رو سر خودت م نیا

 

 کالفه بود گفت:  یحساب د، یکش ی پوف هومن

 

 !رمی دوباره م   یکن چیسوال پ یبخوا م، یانجام بد  ی زیچ ی نی تمر نیاومدم اگه خواست-

 

هومن را گرفت، بلند کرد و سمت راهرو   یو بازو  د یکش یای گذاشت نفس حرص ز یم ی را رو شیاز جا بلند شد و فنجان چا آراس 

 پچ کردن. برد و شروع کردند به پچ  

 

را بشنود، اما آراس آنقدر دم گوش هومن آرام حرف   شانیهاحرف د یکنجکاو شده بود از کنار در خم شد تا شا یکه حساب نینازن

 .شد ی متوجه نم  نیکه نازن زدی م

 

ظاهرا آراس داشت   کنند،ی را بشنود و متوجه شد دارند درمورد نازگل صحبت م شانیهاکوتاه از حرف   یتوانست چند جمله  تنها

 ها!صحبت  جورن یو از ا  کند ی چرا دوباره به او فکر م  گر ینازگل ازدواج کرده د یکه وقت کردی هومن را متقاعد م 

 

نشست تا متوجه   نیرفت، آراس هم با عجله داخل اتاق آمد بالفاصله نازن رون یب وی گفت که هومن روبرگرداند و از استود  قدرآن

 است.  ستادهینشود فالگوش ا

 

 ! یناز  میلباس بپوش بر-

 

 کجا؟! -
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... من  میکنیم   یحی تفر  هی خودمونم  ده،ی کار دست خودش م ه یپسر قاط ن یاش بخوره، ابه کله  یباد  ه ی م یهومن رو ببر ن یا میبر-

 ! ستمیخوب نکنم آراس ن  رون یاگه امروز حال ا

 

شال   کیرنگش را تن کرد و   ی مانتو صورت یااز خدا خواسته عجله  رفتی اش سر محوصله  و یهم که از ماندن در آن استود نینازن

شد تا   نیعقب ماش  یآراس سوار صندل  ی دنبال آراس رفت و به خواسته   نهیبه آ یسرش انداخت و با تک نگاه یرو  د ینازک سف

 .ند ی در راه، هومن کنار آراس بنش

 

 گاز فشار داد، گفت:  ی را رو  شیکه آراس پا نیهم

 

 !؟یاوک  ... یراجب خواهرت، با هومن حرف نزن ناز گه یفقط د-

 

 باشه حتما!-

 

 بود، بوق زد.  ابانیخ یرو  اده یپ ی هومن که در حال راه رفتن رو یو برا  د یچ یپ رون ی سرعت از کوچه ب با

 

  نییرا پا نیماش  یشه یها انداخت و به راهش ادامه داد، آراس ش به آن  ی نگاه م یبود، ن ش یمشک وریداخل پل شیهاکه دست هومن

 :د یداد و داد کش

 

 با مشت و لگد سوارت کنم؟!  ای یش ی داداش سوار م-
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 شوفر کنار آراس شد و گفت:  یو سوار صندل  د یکش ی پوف ستاد، یا هومن

 

 !ن؟ییخوای م  ی چ هیچ-

 

 گاز فشار داد.   یرا رو  شیدوباره پا آراس 

 

 چمران!  میری سر م هی-

 

 ! ؟یچمران واسه چ-

 

 !وی تو اون استود  مید یداداش هومن، پوس  گه یعشق و حال د-

 

 دار!گوشه نگه   هی من کار دارم -

 

 کار تو منم!   یغلط کرد -

 

 نزد و ساکت شد. ی حرف گر ید هومن

 

 :د یجا نرفته بود، پرس که تا به حال آن  نینازن
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 کجاست آراس؟! گهیچمران د-

 

 بلند کرد و گفت:  خواند ی م  یرا که آهنگ شاد  نیضبط ماش  یصدا آراس 

 

 تا حاال؟!  یباحاله مگه نرفت  ی شهرباز هی-

 

؛ تمام تالش پدر و مادرش در  و خنده نبود   ح یتفر  یبرا  یها فرصتآن   ینداد، معموال در خانواده یداد و جواب ه یتک  یبه صندل  نینازن

 کردن! حیانداز کردنش، نه خرج کردن و تفرپس  ی اما تنها برا شد ی پول درآوردن خالصه م

 

  ی الیخیل**ب ب  ر ی، زشد، دوست نداشت خاطرات گذشته امروزش را خراب کنند  رهیخ رونیبه ب نیماش  یشه یو از ش   د یکش یآه

 گفت و دوباره جلو آمد و دم گوش آراس گفت: 

 

 ! ؟یآهنگ بهتر ندار  هی-

 

 ن؟ یچشه مگه ا-

 

 که!   خونهی نم یخاص زیچ  کنه ی دپس مهمش دپس -

 

رخ   میکه از ن  نی رشد کرده بود، نازن ش یته ر  یصورتش کم یزد، رو  شیهاچشم  ی را رو ش یدود نکیکرد و ع یاتک خنده  آراس 

 زد.  ی و لبخند  "ادهایی خوب بهش م  شمیته ر"در دلش گفت کرد ینگاهش م

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

320 
 

 . کردیرا تماشا م رون یچنان ساکت از پنجره بهم  هومن

 

 گفت: طنت یهومن زد و با ش  یشانه  یرو  بارنیا نینازن

 

 بد اخالق؟!  یآقا ه یمگه نه که آهنگ مزخرف-

 

 پخش شد: گرید  یآهنگ   کهن یرا چند آهنگ جلو زد تا ا نینداد، آراس ضبط ماش  ی جواب هومن

 

 ناز نکن!  ن،ینازن"

 

 باز نکن! ،یرو کس در

 

 ...مو یزهر نکن! زندگ  موُ یزندگ … قهر نکن ن،ینازن

 

 نـــمیتنهـــات بب ، یگوشه ا  کی  اگه

 

 نــمیچ  یرو مثلِ گل، از شاخه م  تو

 

 ـــرهیم   یزود م ده؛ یزِ شاخه چ گل
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 ! رهیگ یصــد تا گل، از تو جون م  اما

 

 ناز نکن!  ن،ینازن

 

 باز نکن! ،یرو کس در

 

 ...مویزهر نکن! زندگ  موُ یزندگ … قهر نکن ن،ینازن

 

 ! ناز نکن، برام یمن نِینازن

 

 ..! گهیوُ اَدا، بسه د عشوه

 

 "...ی مالِ خودِ من   ؛یکن  ی کار هر

 

 ناز نکن(  نینازن /مانی)نر

 

 بلند گفت:  یبا صدا نینازن

 

 آهنگ!  نهیآهان ا-
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به   یکم شیهازمان نگاه هر دو به هومن بود که ل**ب . هم کردیم   یهمراه ز یشروع کرد همراه با آهنگ خواندن، آراس ن و

 لبخند باال رفته بود.  ینشانه

 

 :خواندند یسرشان انداخته بودند و م  یرا باال شانیصدا هاوانه ی د مثل

 

 ناز نکن!  ن،ینازن"

 

 باز نکن! ،یرو کس در

 

 ...موُیزهر نکن! زندگ  موُ یزندگ … قهر نکن ن،ینازن

 

 نـــمیتنهـــات بب ، یگوشه ا  کی  اگه

 

 نــمیچ  یرو مثلِ گل، از شاخه م  تو

 

 ـــرهیم   یزود م ده؛ یزِ شاخه چ گل

 

 ! رهیگ یصــد تا گل، از تو جون م  اما

 

 ناز نکن!  ن،ینازن
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 باز نکن! ،یرو کس در

 

 "...موُیزهر نکن! زندگ  موُ یزندگ … قهر نکن ن،ینازن

 

 داد زد: نیآراس و نازن ی سر و صدا نیو ب د یکش ی قیل**ب هومن به خنده باز شد، نفس عم کمکم 

 

 !های روان-

 

 .د یخند  صدای ب و

 

بود که به   یرا جلب کرد، چرخ و فلک بزرگ  ن یکه توجه نازن  یز یچ نیچمران، اول ی شهرباز نگیدر پارک نیاز پارک کردن ماش  بعد 

 دهانش باز مانده بود، آراس خم شد و دَرِ گوشش گفت:   نیطور که نازناست! همان  دهیآسمان چسب  یبه ابرها د یرس ی نظر م 

 

 ! یسوارش ش  یداشته باش   یانرژ  د یاکه ب م یبزن یمشت  یصبحونه  هی  م یبدو بر-

 

 داد زد:   یبا لرز و نگران نینازن

 

 !هاشمینم  نیالزم نکرده من سوار ا-
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 گفت:  برد،ی که او را سمت کافه م  یو درحال  د یزد و دستش را گرفت و کش یاقهقه  آراس 

 

 !یمگه دست خودته که سوار نش-

 

  ش یچه پ ند ی کند، تا بب ریس  د یچیپی داد فعال شکمش را که داشت از درد به خود م   حیاش شده بود ترجگرسنه  یکه حساب نینازن

 .د یآی م

 

 بود.  جان ینوبت ترس و ه بارنیو کره مربا، ا ریبا پن نباتی چا مرو،یاز خوردن صبحانه؛ ن بعد 

 

پرنده و خالصه سوار شدن به هر   ی ند کرده بود، به کنار کِشترا بل نیداد و هوار نازن  یشدن به آن چرخ و فلک بلند که حساب سوار

 شد.  سر یکه آن اطراف بود به لطف آراس م ی ترسناک یله یوس 

 

 .د یخند ی و م  گفتی اول صبحش را کنار گذاشته بود و م یکم آن بد عنق هم کم   هومن

 

 فس کنان گفت: فس  شد،ی نفسش بلند نم گر ید ،یکه از استرس و خستگ  نینازن

 

 ! گهید  میبر-

 

 زد و گفت:   ی زیآم طنتی لبخند ش  آراس 

 

 ! هیی آخرمون ترن هوا ریمس-
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 را نشان داد.   یی ترن هوا چ یدر پ  چیترسناک و پ یهال یبا انگشتش ر و

 

 گفت:  هومن

 

 .رمیبگ  هاشوط یبل  رمی ! مولی ا-

 

 :د یو نال د یکش  یغیج نینازن

 

 ها گفته باشم! امیی ... نمامیینه تو رو خدا آراس! من که نم-

 

 مچ دستش را گرفت و مانع فرار کردنش شد، با خنده گفت:  آراس 

 

 . ینیش ی نفرم م نیاتفاقا اول-

 

 برم... ولم کن آراس. خوامی کردم باهاتون اومدم، ولم کن م ی! عجب اشتباههان یرو بب وونه ید-

 

 !یبترس  زارمی ... نگران نباش باحاله، نمینیش ی خودم م  شِیپ-
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نشاند و از او خواست کمربندش را ببندد، هومن هم   یی قطار ترن هوا ی کرد و کنار خودش رو یرا راض  ن یبود نازن یهر نحو  به

 پشت سرشان نشست.

 

 : کردی صحبت م زی ر کیاز دلهره   نیحرکت نکرده بودند که نازن هنوز

 

رو دارم... پرت   ترسناکه آراس؟ اگه ترسناکه بگوها تحملش   یلیخ ؟ی عن ی رهی کجه هم م لی اون رقراره بره؟ رو  یاالن چجور -

 وقت...  هی خدا  ی وقت؟! وا ه ی م یرینَم ن؟ییپا مینش

 

 گفت:  یاش گرفته بود، با لبخند خنده نیکه از وحشت نازن آراس 

 

 بهت خوش بگذره! دمی ... قول م یآروم باش ناز  ستین  یچیه-

 

از چه قرار است و   هی و قطار زرد رنگ شروع به حرکت کرد، از همان اول مشخص بود که قض د یمسئول ترن اهرم را کش باالخره

  ی بلند شد، از ترس بازو ن یو داد نازن  غی کرد، ج  دنیچی ترن سرعت گرفت و شروع به پ  یهااست، وقتدر انتظار آن  ی جانیچه ه

اش شروع  درد معده اد یاز استرس ز د یکشی م غ یداشت ج  ی! در حالخواستی م  راس بود که آ یزیمان چ ه نید؛ایآراس را چسب

 گفت:  یمانند  غ یج یشد، با صدا

 

 ! کنمی بگو نگه دارن آراس خواهش م-

 

  نیبه وحشت نازن زین یشدگاهی در هوا پخش م  "وهوهوی" ه یشب ییو صدا زدند ی م  ادیفر  یو هومن در هپروت بودند، گاه آراس 

 .دند یخند ی م
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 زد:  ادیبا لرز فر ن یبود، نازن نینازن یها  یقراری گرفتن از خود و ب لمیکرده بود و مشغول ف م یتنظ  ی سلف ی را رو  شیگوش  آراس 

 

 ! ی... با توام رواننییپا اریرو بآراس! اون   یآراس... ه-

 

 . کردینم  یو توجه د یخند ی م آراس 

 

! باالخره  شد یم  شتریاش بدرد معده   گرفت،ی استرس م شتر ی! هر چقدر بخوردی شد، احساس کرد حالش دارد بهم م شتریب  دردش 

 . ستادیو ا  د یزمان ترن به اتمام رس  شد،ی روح از بدن هر سه داشت جدا م  کهن یبعد از ا

 

اش فشار  معده ی که دستش را رو یاو کرد و درحال یحواله  یو مشت د یکش رون ی آراس ب ی بالفاصله دستش را از دور بازو نینازن

 شد. اده یپ دادی م

 

 : د یپرس  یبا نگران آراس 

 

 ؟ یشد ناز یچ-

 

 :د ینال د،یکشی که درد م  ی که آراس او را از پشت گرفت. در حال وفتد ی بود ب کیرفت و نزد نییها پالرزان از پله  یهابا قدم  نینازن

 

 . اما تو.. ادیی گفتم از ترن خوشم نم-

 

 سرت اومد، حالت خوبه؟! ییباحال بود که... چه بال یلیخ-
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 .شمی م  یجورن یا رمیگی استرس م  ی وقت-

 

 زد و گفت:  ی پوزخند  کرد،ی ها را نگاه مکه از پشت سر آن  هومن

 

 ! یهست یحقا که ناز ناز  ها،ادیی اسمت بهت م-

 

 و جواب داد:  د یهومن کوب یپا ی شکلش را رو رهیکوچک دا ف یک نینازن

 

 ! یالل شده بود  شیساعت پ هی ها تا حرف نزن! زبونت خوب باز شده  گهید  یک یتو -

 

 کج کرد.  نینازن ی دهنش را برا داد،ی را ماساژ م شیکه پا یدرحال  هومن

 

 !ستیها درخت ن! پاستیهو-

 

  نیفشار نازن  د یو شکالت بخرد، شا  ینیریش  ی بعد از هومن خواست کم  ند،یبنش هامکت یاز ن ی کی یرو  ن یکمک کرد تا نازن آراس 

 افتاده باشد.

 

 سبز پارک شدند. ی فضا یبهتر شد، مشغول قدم زدن در محوطه  نیکه حال نازن ی از مدت بعد 
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 دار از دوران دانشگاهش بود.خنده یکردن چند خاطره  فیزمان مشغول تعرتخمه خوردند، قدم زدند و آراس هم  یکم

 

  یره ی بود با ز یمشک دارن یسارافون بلند چ کی ن یگرفتند. لباس نازن ل یتحو  اطیاز خ زیجشنواره را ن یهاراه بازگشت لباس  در

  بایز نیکنار لباس نازن یکه حساب یمشک یقه ی قرمز رنگ با جل ونیو پاپ راهنیبلند قرمز رنگ و لباس هومن و آراس پ نیآست

 . کردی جلوه م 

 

خوش   طورن یبود که ا امده ین شیپ ن یچن نیا ی شده بود، امروز صبحانه و ناهار را کنار هم بودند تا به حال فرصت کیتار هوا

 . ستادند یهومن ا یدر خانه  یبگذرانند. جلو

 

 مکث کرد، بعد رو به آراس کرد و گفت:  یکم نیشدن از ماش  ادهیقبل از پ هومن

 

 ... ممنون آراس! نیممنون نازن ن، یرو داربود... ممنون که هوام یامروز عال-

 

ترس   گریبود که د یکرد، به آپارتمانش برگشت مدت اده یپ و یرا در استود نینازن که ن یشد، بعد از ا ادهیزد و هومن پ ی لبخند  آراس 

 .د یخوابی م  ویا در استودبود و دوباره تنه  ختهیر نینازن

 

 مبل ولو شد.  ی و رو د یکش   رونیرا از تنش ب ش ینفت ی آب  وری حرکت پل ک یواحد کوچکش شد و بالفاصله با   وارد

 

 انداخت. ینگاه شانیهاآورد و به عکس رونیب بش یرا از ج شیگوش 

 

 زوم کرد و به دقت نگاهش کرد.  نیصورت نازن ی چند بار رو ناخودآگاه
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دختران   نیکه در ب   یداشت، نه پدر پولدار و نه مورد خاص ی عمل ینه چهره شیآالی درست برعکس سارا بود؛ ساده بود و ب نینازن

که    یایدوست داشتن یچهره  طورنی! همکردی در دل آراس جا باز م   ب یداشت که عج یکند! اما او قلب مهربان رش ینظی ب گرید

 بود!  هآراس شد   یروزها نیانگار آرامش ا

 

 *** 

 

 

 

 

 

 آن را بست. پیلباسش را داخل ساک کوچکش گذاشت و ز نیآخر

 

 . ند ینب بیآس  کدامچ یکه ه ی بودند، به نحو ازشانیمورد ن ی قی و آراس در حال گذاشتن ابزار موس  هومن

 

صبح داشتند به   ۸تهران اجرا کنند و حاال ساعت  ی بود، قرار بود بعد ازظهر در سالن پنجاه هزار نفر دهیروز اجرا فرا رس  باالخره

 .کردند ی مقصد تهران حرکت م 

 

هنرمندان ناشناخته   نیب ، یو سرود دسته جمع ی قیموس   ،یتئاتر، خوانندگ یهانه یهنر در زم یهان یجشن بهاره، برتر نیا در

 . آوردند ی کارشان را به اجرا در م  ده،یجشن اثرات برگز  یه یو در حاش  شد ی برگزار م
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 و آراس. نیشده از حروف اول اسم هومن، نازن لیبود، در واقع تشک "هُنا"گروهشان انتخاب کرد،   یکه آراس برا  یاسم

 

 خواهد کرد.  یسازمعروف، آهنگ  یاخواننده یبرا  ده،یبرگز ی قیرا داده بودند که گروه موس  ن یا قول

 

 کند!  ی کارقرار نگرفته بود؛ نگران بود که مبادا خراب یجمع شلوغ نیاسترس داشت، تا به حال در چن یحساب نینازن

 

 نشست. نیعقب ماش  ی پسرها گفت و در صندل ی به هر دو یر یبخشود، صبح نیرا برداشت و رفت تا سوار ماش  ساکش

 

 .آمد ی م نیماش   یاز فضا ینیعطر دلنش یبو  شهیکه حرکت کردند، مثل هم  د ینکش یطول

 

 های صندل نیگل کرد؛ ب طنتش یفرمِ ستشان انداخت و ش  یهالباس   یسهی به ک ینگاه نیبعد که وارد اتوبان شدند، نازن قه ی دق چند 

 گذاشت. های از صندل یکی ی را رو شیهاجلو امد و هر کدام از آرنج 

 

 !م؟یش ی رستوران نم ه یوفادار  یهاگارسون   هیشبها لباس  نیمحترم گروه هُنا، به نظرتون با ا یاعزا  نمیبب-

 

  یامروز را کم  خواستی م د یشا گذاشت،ینم شیرمختصر صورتش را خاراند. هومن معموال ته  شِیرزد و ته  ی کجک  یلبخند  هومن

 متفاوت باشد! آراس گفت: 

 

 رو دادم! هزارتومن پولش ۲۰۰ یادختر؟! دونه   هی گارسون چ-

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

332 
 

سربه سر آراس بگذارد.   خواستی اما م دانستی هم م نیرا نازن نی. اآمد یشان م و جذاب بودند و به تن هر سه   بایز ی لیهم خ انصافا

 دوباره گفت: 

 

  نیهم بپوش   ی اگه گون ی حت ن،ینگران نباش  ن یهم یبرا  ام،یی به چشم م یکه... البته من کنار شما دوتا حساب ستش یبه پولش ن-

 !زننی همه برامون دست م

 

 انداخت و گفت: نیبه نازن ینگاه نیماش  ینه ییکرد و از آ ییصدای ب یخنده  آراس 

 

 خانم!  یبله! چه جورم ناز-

 

 را خاموش کرد و سپس گفت: نی خم شد و ضبط ماش  نینازن

 

دهن خودتون   ه ی! بابا خورنی م وار یها به درد جرز دآهنگ  ن یبگم که ا د یگروه منم، با نیا شرفتی پ لیخب... حاال که دل خب-

 ! نیچند مرده حالج  نمی خوش صداها، بب نیبخون

 

 داد.  ه یتک ش یبه صندل ی بعد با لبخند  و

 

 کرد و گفت: یاتک سرفه  هومن

 

 بخونم!  یداداش آراس، اگه رخصت بد -
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 بفرما.  یعنیتکان داد که   ی با لبخند، سر آراس 

 

 قبل از شروع کردنش گفت:  نینازن

 

 لطفا! ن یآهنگ نازن-

 

 را گرد کرد. شیهاچشم  هومن

 

 !ستمیرو که در وصف شما خوندن بلد ن   یمن آهنگ  یاوهو؟! ول -

 

 شروع به خواندن کرد: ی آرام یآراس که پشت فرمان نشسته بود، بدون مقدمه، با تُن صدا د،یبگو یز یچ نینازن که ن یاز ا قبل

 

 من  یتن پوش قلب پاره  ن،ینازن-

 

 من  یتولد دوباره  یبان

 

 راز اون چشمون نازت یا نینازن

 

 من   یدل آواره   ن یتسک فصل
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 نداره  ی چکیناز تو رو ه نینازن

 

 بارهیعشق از تو چشمونت م  یعالم

 

 لحظه با تو بودن   هی  یحت نینازن

 

 ذارهی دل جا نم  یحسرت، تو  واسه

 

 زنده بودنه  ی وجود تو قصه  نینازن

 

 منه.  یهابودنت رمز نفس  ی ها لحظه 

 

  یداده بود و به صدا  هی تک نیماش  یآراس را بشنود، سرش را به صندل یصدا خواستی بهانه م  ن یکه از همان اول با ا نینازن

 !رای نرم و گ ی مردانه بود؛ منته شی! صدادادی آرامش بخشش گوش م

 

 .کردی را فراموش م ش یزندگ یهاکه تمام درد و غم   دادی به او آرامش م یبه قدر  برد،ی را م نیدل نازن بیصدا عج نیا

 

شب اجاره   کی  ی که برا یت یسوئشهر بالخره به  ی ورود نیسنگ  کی ، بعد از منتظر ماندن در ترافکه وارد تهران شدند   د ینکش یطول

 استراحت کنند. یو رفتند تا کم دند یکرده بودند رس 
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اتاق تک تخته   نینازن عتا یدو تخته بود، طب  یگریتخته و د  کیها از اتاق یکیدار بود با دو اتاق تخت   زیو تر و تم  ینقل یخانه  کی

 را داخل اتاق گذاشت. شیهالیرا برداشت و وسا

 

از همان ابتدا در آن حاضر  د یبا یها اواسط مراسم بود ول آن  یدرست بود که اجرا  شد،ی چهار عصر مراسم شروع م  ساعتِ

 .شدند ی م

 

رژ   نیبه سمت سالن راه افتادند. نازن شانیهالباس  دنیکردند و باهم هماهنگ شدند و بعد از پوش  نی آهنگشان را تمر گر ید یبار

  ر ییتغ یداشت، با آن رژ قرمز حساب شی ها و ابروهاپلک  ی رو یمیمال ش یلباسش زده بود و آرا یهان یهمرنگ آست ،یمز رنگ قر

 شده بود.  باتری کرده بود و ز

 

بود، هر سه جلو رفتند و   شده ن یو سِن کامال روشن و تزئ  کیآمده بودند؛ از بزرگ تا کوچک قسمت تماشاگران تار ی ادیز تیجمع

 نگه داشته بودند نشستند.  شانیکه برا ی اول فیدر رد

 

 نشسته بود خم شد و دم گوشش گفت: نیکه کنار نازن آراس 

 

 !هایخوشگل شد -

 

 ذوق زده شد.  یآراس حساب ف یاز تعر شهیکرد، مثل هم   یز یر یگل انداخت و خنده  شیهالپ  نینازن

 

 جشنواره آغاز شده بود. یهاپر شده بود و برنامه  بایتقر سالن
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داشت، پشت    ییرای خوب و گ یبرنامه که صدا ی مجر د،یمنتخب رس  ی قی سرود منتخب، نوبت به موس  ی بعد از اجرا باالخره

 گفت:   کروفونیم

 

 سال.  یق یموس  نیبهتر یزه یجا ی از گروه هُنا برا کنمی و حاال با افتخار دعوت م -

 

  نینازن یداشتند برا  تیبود که تمام آن جمع ی بیعج ی لیا بلند شدند، حس خشروع کردند به دست زدن و هر سه از ج همه

 . ند یها را ببآن  ی و منتظر بودند کار گروه زدند ی دست م

 

 صحنه قدم گذاشتند. ی را که قبال آنجا گذاشته بودند برداشتند و رو شانیی قیموس  لیپرده رفتند و وسا پشت

 

 نشستی در راس مثلث م د یبا نیقرار داشت، نازن ی کروفونیهر کدام م یشده بود و جلو دهیبه شکل مثلث چ یِسن سه صندل  ی رو

 و آراس و هومن در کنارش. 

 

 دم گوشش گفت: د،ی را د   نیکه استرس نازن آراس 

 

 ! یتونی مطمئنم که م ، یآروم باش ناز-

 

تر از همه او  دَف بود و مهم   نیو نازن ولنیو   یو گاه  نتیهومن نواختن کالر یفه ی بدست نشست، وظ تار یبه او زد و گ یچشمک بعد 

 . کردی که هنگام اوج گرفتن آهنگ الزم بود اجرا م  ی آرام ی صداها کروفونیپشت م د یبا

 

آمد و بعد از  از آب در یعال شانیاجرا د،یلرزی م نینازن ی صدا یگاه  کهنی که ساکت شدند، کارشان را شروع کردند؛ با وجود ا همه

 دست زدند. هاانی اتمام همه برا
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رفته بودند اما   ادیها زجشنواره  نیپر شده بود! آراس و هومن ازا شیهاآور بود که چشم اقیاشت ن ینازن ی قدر براصحنه آن  نیا

 ! تیهمه جمعپنج نفر هم نداشت، چه رسد به آن  یبرا  ی اجرا حت یتجربه  نینازن

 

سکه تمام بهار  ک یمسابقه گرفتند، به هرکدامشان  ی برگزار نیرا از دست مسئول زشان یبه مردم کردند و جوا ی میسه تعظ هر

 پنج ساله ذوق کرده بود!  یهادرست مثل بچه  ن یداده بودند، نازن ی آزاد

 

تمام   نیبا تحس ها استقبال کرد و  که در پشت صحنه از آن   ینفر  نی از اتمام کار به سمت پشت صحنه حرکت کردند، اول بعد 

را مرتب به سمت عقب شانه    شیصاف و مشک یداشت و موها ی پرفسور شیساله بود که ر ۳۲حدودا  یمرد  زد ی دست م شانیبرا

 . دادی نشان م ز یو تر و تم کیش  یحسابتنش بود و  یاکت و شلوار سورمه   کی کرده بود، 

 

 به پشت آراس زد و گفت:  یابود، مرد جلو آمد و ضربه  دهیتا به حال او را ند  نینازن

 

 ! یبود داداش... عال یعال-

 

 گفت: ی انداخت و با لبخند  نی به نازن ینگاه گذاشت،ی م نی را زم تاریکه گ ی درحال آراس 

 

 آقا سهند. یتشکر کن  شیاز مبتکر اصل د یبا-

 

مشغول به کار است و    ویکرد و گفت که در راد   یخود را معرف دست داد و بعد  ن یبا نازن یز یآم نیجلو آمد و با نگاه تحس  سهند 

 با آراس و هومن رفاقت دارد.  شودی م یچند سال
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  یها جدا شد و رفت تا در آبدارخانهشده بود، از آن فوری آراس ک یدوست خوش صدا یدهایتمج ف یاز تعر یکه حساب نینازن

 آب بخورد، از استرس دهانش درست مثل چوب خشک شده بود.  یسالن کم

 

خشکش   شی اش گذاشت، برگشت و در جاشانه  ی دستش را رو یبگذارد که کس شیهال**ب   یرا پر کرد و خواست رو وانشیل

 نگاه کرد؛ چطور ممکن بود؟!  یشتریبار مصرف آب را کنار گذاشت و با دقت ب کی  وانیزد ل 

 

 :د یلکنت پرس  با

 

 ! ؟یکنیم کاریچ جان یت... تو... تو ا-

 

  ستادهیاش امدرسه فرمی ونی نداشت؛ با  یدوماه بود که از او خبر ک ی! نزدایناد شینگاه کرد خودش بود، خواهر دوقلو ترق یبعد دق و

 بود و به او زل زده بود. 

 

 :د یو متعجب پرس   رهیخ ینگاه با

 

 ! ؟یخودت نینازن-

 

 ! ؟یکنی م کاریچ جانیتو ا دمیپرس -

 

 رو بپرسم.  نیمنم اومدم تا از تو هم-
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 گفت: تیدرهم رفت و با عصبان نینازن یهااخم

 

 !جا؟نیا ی اومد  یچجور  ،یکن ی م کاریچ جانیا دمیپرس -

 

 آب دهانش را قورت داد و آرام جواب داد:  ایناد

 

 .. حاال تو جوابم رو بده. بهاره. یاز جشنواره د یبازد یتهران، برا   یروز  م ین ی اردو م یاز مدرسه اومد -

 

 :د یپرس  د یبه اطراف انداخت و با ترد ینگاه نینازن

 

 !جان؟نیبابا و مامان هم ا-

 

 !ارن؟یی به نظرت از مدرسه پدر و مادرهارو هم م -

 

 :د یپرس  ی با نگران ای. نادند یبب  نجایاو را ا کردی و سکوت کرد؛ فکرش را هم نم  د یکش ی راحت نفس

 

...  میلحظه هم آرامش ندار ک ی ی رفت ی بابا و مامان چقدر دنبالت گشتن؟! از وقت ی دونی ! من؟ینازن یاز خونه فرار کرد  ی چ یبرا-

من... دارم    ی خدا یوا  ش، یآرا نیا ، یقیهم با اون پسرها گروه موس اون یکنی م  کاریتهران چ ی! تو تو می همه جا رو دنبالت گشت

 !شمی م ونه ید

 

 اال داد. را ب شیابروها نینازن
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  یدرد  چی که به ه یمصرف ی خنگِ ب نینازن  یبرا زدن؟ ی حالم خوبه؟! که کل مردم داشتن برام دست م ین یبب یتونی ! نمه؟یچ-

 بار رو از تو جلو زدم؟!  ه ی نی ا ی نیبب یتونی نم  خورد؟ینم

 

  دهیجز تعجب د ی زیتر بود، چپر رنگ  نینازن  یهااز چشم ی که کم شیطوس  یهادر چشم  کرد، ی همچنان شوکه او را نگاه م ایناد

 .شد ینم

 

. شنی م وونه ی هادارن داون  ه،ی بابا هر روز کالنتر ره، یگی م  یبرگرد خونه... مامان داره افسردگ  ن؟ینازن ی زنی که م  هیها چحرف  نیا-

 من دشمنتم؟!   یکنی .. چرا فکر م

 

اونا هم به   ست، یبرام مهم ن گه ی... دخواستمی رو نم  نیاما من ا کردمیم   د یازت تقل د یکه با  یهست ی ... تو کسیست یتو دشمنم ن-

که آبروتون رو ببره و اعصابتون رو   ستی ن ی کس گه یهمتون بهتره، د ی ! نبودن من براکننی که شده من رو فراموش م  یهر نحو 

 خرد کنه. 

 

 کرد و دوباره گفت:  یمکث

 

 هم باهاتونه؟!  نویپس م  نیاگه از مدرسه اومد -

 

باور   ی... کسنهینازن ه یاون دختر چقدر شب گفتنی کالس، موقع اجرا داشتن م یهااردو... تموم بچه  ومد ی سرماخورده بود ن و نیم-

 !؟یایی مدرسه نم یوقت  یخونی درس م  یچجور  ی! اومدم باال تا مطمئن بشم... راستیخودت باش  کرد ینم

 

 نبود.  ی از کس یبه اطرافش انداخت، خبر یدوباره نگاه نینازن
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 تو باز بشه.  ی کنار رفتم تا جا برا خونم،ی درس نم گه ید-

 

 کرد و گفت:  ی مکث  زد،ینر نییپا شیهااشک  کرد ی م یچشمانش پر شده بود اما سع   د،یکش یای نفس حرص  ایناد

 

 ! یکنی اشتباه م یدار  ن،یمن دوستت دارم نازن ی ول-

 

 جواب داد:  ی فکر چ یبدون ه نینازن

 

  م یخودم زندگ  دم ی م ح ینگو ترج ی زیچ کسچ یبه ه ،ی د یببر... انگار نه انگار که من رو د ادتیبرو و امروز رو از  یاگه دوسم دار -

 . خوانیها مکه اون  ی خودم باشم نه اون خوامی . مرمیشکل بگ  ریخم ه ی  نیرو بسازم تا بخوام دستِ بابا و مامان ع

 

 بود.  ده یمظلوم ند  قدرن یتا به حال او را ا ن یزل زده بود، نازن ن یرنگش به نازن یسکوت کرد با چشمان درشت طوس  ایناد

 

 !یانجام بد  ی تونی که در حقم م  هی لطف ن یبزرگ تر نیا ؟یدی قول رو بهم م ن ی! اا؟یباشه ناد-

 

 گفت:  ی لرزان یو با صدا  تخیاش رگونه  یرو  شیهادست خودش نبود و اشک  ایناد یهاکنترل اشک  گرید

 

 . گذرهی سخت م  ی لیخ توی اما ب-
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 عقب رفت و گفت: عقب   شد ی م یاحساسات د ینبا د،یکش ی قی نفس عم نینازن

 

داشته باشن... برو   ی بهتر یهاهم فراموشم کنن تا زندگ خوب باشه... من رو فراموش کن! کمک کن اون  دارمونید ن یبزار آخر-

 ... برو! ایناد

 

 رفت.   رونی رو برگرداند و از آبدارخانه ب ای به ناد توجهی را گفت و ب  نیا

 

  ز یرفت که آراس ن ماتیاست به سالن تنظرفته  ا یمطمئن شد ناد  کهنیپنهان شد، بعد از ا  یاجا دور گشت و گوشه از آن  ینگران با

 جا بود. آن

 

 در حال رفتن بودند.  تیو جمع شد ی کم داشت تمام م کم  جشن

 

 است. ستادهیقد بلند ا  یدختر یروآراس روبه  د ید  کهن یسالن را دنبال آراس گشت تا ا تمام

 

 بود؛ سارا! یاشد، با کمال تعجب همان دختر چشم گربه  کیها نزدبود به آن  ا یکه فکرش کامال مشغول ناد یدر حال  نینازن

 

و عمدا دستش را دور    ستادینسبت به او ندارد؟! جلو آمد و کنار آراس ا ی و حس خوب د یآیچرا اصال از او خوشش نم دانستینم

 رو به سارا گفت:  یاو حلقه کرد و با لحن تند  یبازو

 

 خارج!  یته باش تا حاال رف کردم ی فکر م -
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 زد و جواب داد: یخورده بود، پوزخند  که یاو  یادبی و ب  نینازن  یکه از حضور ناگهان سارا

 

 که از شما اجازه نگرفتم و پروازم کنسل شد. خوامیبه خانم استاد! معذرت م  به -

 

 کرده بود انداخت و جواب داد:  ی ظیغل شیبه سارا که آرا ینگاه چپ نینازن

 

 اما تکرار نشه!  بخشم،ی بار رو م ه ی نیا-

 

 گذشتند. کرد، ی نگاهشان م ت یو همراه هم از کنار سارا که با حرص و عصبان د یآراس را کش یبازو  و

 

 کرد و گفت:  یکوتاه یجا خورده بود، خنده  نی نازن یکه از حاضر جواب آراس 

 

 ! ؟یشد  یرتیغ ،یناز  هیچ-

 

 جواب داد:  ی و با لحن سرد د یکش رونیآراس ب یبازو  ن یدستش را از ب نینازن

 

 . نیهم ادییفقط ازاون دختره خوشم نم -

 

 رفته بود.  ای، ظاهرا نادتماشاگران کرد  یهایبه صندل ی ِسن نگاه یاز رو  سپس
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 !بازگردد  شیهازجر  ی انه با تمامبه آن خ  خواهد ی نم گریداشت که د   نانیاطم ینه ول   ایکرده بود  ی کار درست دانستینم

 

.  کردی فکر م ا یناد شیساکت بود و به خواهر دوقلو نیخوردند، نازن یدورهم شام مختصر   کهن یبعد از ا تیراه بازگشت به سوئ در

آدرسش را   توانستند ی جشنواره م  قیاز طر د یشا دند،یفهمیها منه؛ اگر آن  ایاو را به مادر و پدرش خواهد کرد  یچغول کهن یفکر ا

 کنند. دایپ

 

  نیو در فکر فرو رفتن نازن  یحرفکم  لیدل   کردی داخل اتاقش شد و در را بست. آراس که فکر م  نی نازن دند یرس  تیبه سوئ ی وقت

 و با سارا همکالم نشود!   رد یخود را بگ  یکه دوباره نتوانسته جلو   کردی م  یاو با ساراست، احساس شرمندگ دنید

 

که سارا منتظر اوست که موافقت کند و همراهش به   دانستی پروازش را کنسل کرده بود اما آراس خوب م یل یسارا به دال اهراظ

 .تگزاس برود 

 

شهر چشم دوخت، چون واحد   یچراغان یهااتاق به ساختمان یداده بود، از پنجره  ه یچنان به تخت تک نفره تککه هم  نینازن

 .د یاز شهر را از آن باال د یقسمت شد ی ها طبقه پنجم بود، مآن

 

 به آراس وابسته شده بود.  یآراس را فراموش کند! او از نظر احساس  تواند ی که اگر مجبور شود بگردد چطور م  کردی فکر م  نیا به

 

شده و او تو را   ریزنج  یبه شخص  تیدست و پا ینیبی و م   یکنی ! چشم وا مکند ی م  ری آدم را در قل و زنج ب یعج ،یوابستگ  نیا

 !کشد یم  خواهد ی هرکجا که دلش م

 

اشتباه   یدار  ن، یمن دوستت دارم نازن  گذره،ی سخت م  ی لیتو خ یب ": د یچیپی در گوشش م ایناد یهامدام حرف  د، یکش یآه

 "یکنی م
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 .شد  دهی، در افکار خودش غرق بود که در کوبنه  ای کند ی دارد اشتباه م دانستی نم واقعا

 

 گفت و آراس وارد اتاق شد و چراغ را روشن کرد.  یابله  نینازن

 

 ! ؟ینشست ی کیچرا تو تار-

 

 . یجورنیهم-

 

 ؟ یشده ناز یزیچ-

 

 نه. -

 

 !هایسکه کاسب شد  ه ی! یاالن با دُمت گردو بشکن د یتو که با-

 

 گفت:  توجه یو ب  د یخود کش یرو  تخت را بر  یگلبافت رو   یپتو نینازن

 

 حوصله ندارم... در ضمن دُم هم ندارم!  ادیز-

 

 .محو گشت  شیهازود لبخند از ل**ب  یل یزد اما خ ی لبخند  آراس 
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 شه؟ ی به منم مربوط م تیحوصلگ  یب-

 

 .شمی بخوابم بهتر م کنه ی سرم درد م کمینه  -

 

 کنج لبش گفت:  یانداخت و با لبخند  نیبه چشمان نازن رهیخ یو از جا برخواست، نگاه  د یکش ی پوف آراس 

 

 . ریشب بخ-

 

 گفت و آراس چراغ اتاق را خاموش کرد و رفت.  ی ریهم شب بخ نینازن

 

 .ماند ی خواب م  د ینبا کردند، ی فردا صبح که به سمت کرج حرکت م د،یخوابی م د یچشمانش را بست با نینازن

 

 *** 
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از بازگشتشان به کرج گذشته بود و دوباره   یاهفته  کی بای پنهان کرد، تقر ابانیچراغ برق خ ریخود را پشت ت وباره د

 نازگل شروع شده بود!  یپنهان دنییپا یهومن برا  یهای مشغولدل 

 

که   ی! مخصوصا از وقتد یایب رونیاز فکر نازگل ب توانستی باز هم نم کرد، ی مشغول م  یفکرش را به هر مورد  کرد، ی م  یهرکار

 شیهاکابوس شب نیترنازگل داخل آن خانه مدام عذاب بکشد، وحشتناک  که ن یبود، ا ده یشان را از داخل خانه شنمشاجره  یصدا

 شده بود. 

 

مثل   کسچی د و تالش کنند، هبعد از آن هر چه جان بکنن کنند،ی را تجربه م  ی بار عشق واقع کیها تنها انسان  گفتند؛ی م راست

 !کسچ یه شود،ی عشق اولشان نم

 

 .نقش بسته بود  یی به رنگ طال ،یهخامنش یطرح سربازها شیدرب ورود ی دوخت که رو  یبزرگ ینگاهش را به خانه  دوباره 

 

 دانستی داده بود که م   کیمحله کش  نیروزها در ا نیقدر اکرد. آن  ابانیآمد و شروع به حرکت در خ رون ینازگل از آن در ب باالخره

 . رودی م رون ی از خانه ب د یخر ی نازگل برا ی چه زمان

 

  ی دو ماه تنها نگاه کرده بود و حاال برا نی طاقت تماشا کردن نداشت، در ا گر ید ؟ یتا ک یول  ند یاو را از دور بب توانستی م دوباره 

 دل و عقلش در تقابل بود.  بیانجام دهد، عج خواستی که م  یکار

 

 نه؟!  ایکارش درست است  نیا دانستی نم گرید  یجلو برود و با او حرف بزند، از طرف خواستی م

 

 !لیدلی نامحسوس و ب  ب یتعق  دادی انجام م شهیکه هم ی به دنبال نازگل رفت، همان کار یطور پنهانو همان د یکش  یپوف

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

348 
 

هنوز هم هرچه   ی بود با شال و شلوار مشک دهیرنگ پوش  یاروزه یمانتو ف ک یخت، به نازگل اندا یعقب نگاه ی از نما دوباره 

 هومن بود.  یکه قبال برا   یقدر دوست داشتنقدر دلربا و همان همان ؛کرد ی م شیبایز د یپوش ی م

 

اش را در دل او انداخته و  کرد که چرا دوباره فکر عشقِ گذشته  نینثار نازن ییناسزا گر ید یحبس شد، بار نهیهومن در س  نفس

 که شده با نازگل صحبت کند.  ی متیبه هر ق خواستی طاقت صبر کردن نداشت، م گریجلو رفت. د

 

 کرد: شیشد آرام صدا کی کامال به نازگل نزد ی را تندتر کرد و وقت شیهاقدم  ی . کمد یکش ی قیشد و نفس عم ک یعقب به او نزد از

 

 نازگل! -

 

و   د یدرخشیم  شیاقهوه  یها، چشم از تعجب دهانش باز مانده بود  د،یکوتاه برگشت و مقابلش هومن را د  یو با مکث  ستادیا نازگل

 نداشت. دن یتوان نفس کش گریانگار د

 

 که هرگز نتوانسته بود از او دل بکند.  یبود، عشق ستاده یعشقش ا یاز چهار سال دوباره رو در رو  بعد 

 

 کرد آرامشش را حفظ کند و دوباره با همان لحن گفت:   یسع هومن

 

 حالت خوبه؟ -

 

 . ستیآن اطراف ن یانداخت تا مطمئن شود کس یآب دهانش را قورت داد و به اطراف نگاه نازگل
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 ! ؟یکنی م کاریچ جان یتو ا-

 

 ! نمیاومدم تو رو بب-

 

 دوباره گفت:  یبا دستپاچگ  نازگل

 

 ! شهی بد م ی لیخ نه یمارو باهم بب  ی... آق... آقا هومن... اگه کسیعنیلطفا برو هومن... -

 

 . رمیطولش ندم و وقتت رو نگ  اد یز دم ی قول م م؟یباهم صحبت کن میتونی م-

 

به چشمان هومن کرد   ینگاه شد؛ی ش ممانع  ی زیسکوت کرد، خواست برگردد و به راهش ادامه دهد اما انگار چ هی چند ثان نازگل

 ها را نداشت!چشم  نیتوان رد کردن درخواستِ ا ست،ینگری که ملتمسانه او را م

 

  همهن یبعد از ا ش یعشق دوران جوان ند یکافه برود و بب  ک یشد تا همراه هومن به  یکلنجار رفتن با خود باالخره راض ی از کم بعد 

 با او داشته باشد. تواند ی م  یسال چه کار 

 

 شان نشستند و هومن گفت: دورتر از محله  ی کم ی کافه معمول ک ی در

 

 ؟ یدوست دار  یهنوزم آب طالب -

 

 زد و گارسون را صدا کرد:  یانداخت، هومن لبخند  نیینازگل گره زد، نازگل سرخ شد و سرش را پا یهارا در چشم  شیهاچشم  و
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 لطفا!  یآب طالب وانیدو ل-

 

تر از  تر از قبل و آشفته ! آشفته کردی دارد، احواالتش را آشفته م  ی قیبود که او چه عال ادش ید از چهارسال هومن هنوز  بع کهنیا

 بود.  دهیها دوباره د که هومن را بعد از سال   ششیپ قه ی حال چند دق

 

  نیگذاشتند، هم زی م ی را رو شانیهاسفارش  که نیبود تا ا یجار نشانیچنان بانداخت، سکوت هم  نییو سرش را پا  د یکش یآه

 : د یشد تا هومن بگو یابهانه

 

 بخور تا گرم نشده! -

 

 . د یزود نگاهش را دزد ی لیخ ی به هومن انداخت ول ینگاه نازگل

 

 برم.  د ی! من با؟ ی کارت رو زودتر بگ  شهی م-

 

 داد و گفت:  رون یب ی حبس کرد و به آرام نه یداد. نفسش را در س  ه یتک ی برداشت و به صندل  شیدست از هم زدن آب طالب هومن

 

 از زبون خودت بشنوم.  کننی دارن نابودم م گه یرو که د  ییجواب سواال خوامی م-

 

 کوتاه گفت:  ی هومن دوخت و با مکث ینگاهش را به چهره  بارن یا نازگل
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  ی چ یواسه ی بدون یخوای دادم؟ م   بهیمرد غر  هی به ازدواج با تن  هایآسون  نیچرا بدون مقدمه رفتم؟ چرا به ا ی بدون یخوای م-

 رو تموم کردم؟!  ی مسخره همه چ امیپ  هی ندادم و با  ی حیتوض چیه

 

 تعجب باال رفت و نازگل ادامه داد: یهومن به نشانه  یابروها

 

  می ها خودم رو سرزنش کردم که چرا زود تسلسال ن یمدت من رو هم آزار دادن! تموم ا  نیهم هست که تو امن  یهاسوال هانیا-

 . کنهی رو عوض نم ی چیو گفتنش ه ره یها دحرف  نیا یبرا  گهید  یشدم و چرا جا زدم... ول

 

 گفت:   آمد،ی م  رونیب ش یکه از ته گلو  ییو خود را به ندانستن زد و با صدا د یکش ی پوف هومن

 

 حالت باهاش خوبه؟ االن  ؟یاالن چ-

 

 چشم دوخت و سکوت کرد.  شیروروبه  یاشه یش  زیبه م د،یدوباره نگاهش را از هومن دزد نازگل

 

 کرد... مگه نه؟!  متیداشت که زود تسل یز یچ هی حتما  ،ی! حتما دوسش داشت؟یزنی نم ی چرا حرف-

 

 گفت:   یآرام  ی قرار داشت زد و با تُن صدا  ز یم ی که رو ش یریمدل حص  یِمشک ف یبه ک یچنگ  نازگل

 

 ! کنهی م  یچه فرق  گه ید-

 

 بلندش مانعش شد: ی که هومن با صدا زد یخواست از جا برخ و



 جانم  کریبر پ  یآتش

352 
 

 

رم و   یم  ایتا اون دن شنومی اسمم رو از زبونت م یکه هنوزم وقت ی من ی ! براکنهی من فرق م ی برا ی تو نه، ول یبرا د یشا-

که صبح به صبح داره از دور نگاهت  ی روان هی رو، شدم تو دادم... نگاه کن من  ی رو پا م یکه تموم زندگ ی من ی . براگردمی برم

 نازگل!  کنهی من... فرق م  یواسه   کنهی ... فرق م کنهی م

 

  یاز جا بلند شد، دوباره صدا کردند ی ها نگاه مکه در کافه به آن   یبه مردم اعتنای اش را پاک کرد و ب گونه   یرو  ده یاشک چک نازگل

 تر بود. تر و مهربان آرام  بارنیکه ا   د یچیهومن در گوشش پ

 

  تت یاذ زارمی نم ، یو عذاب نکش یازش جدا ش  کنم ی نازگل، کمک م  کنمی من کمکت م  ستیاگه حالت با اون مردک خوب ن-

 !یعذاب بکش زارمی کنه... نم

 

پر از اشک   شیاقهوه  یهازده بود انداخت، چشم  رونیاز کنار گردن ب رتشیه هومن که حاال عنان از کف داده بود و رگ غب ینگاه

 بودند.

 

 زد.   گاریبه س  ی روشنش کرد و پک ،یاآورد و با فندک نقره  رونیب یگاریکرد، س   شیآب نیشلوار ج بیدست در ج هومن

 

 باالفاصله گفت:  نازگل

 

 !ینکش گاریس  یقول داده بود -

 

 زد:  ی پوزخند  هومن

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

353 
 

 !یها داده بود قول   یلیتوهم خ-

 

 : د یکش یقیکرد و بعد نفس عم ی مکث نازگل

 

رو بدترش نکن... برو... ازت خواهش   یتکون بندم... همه چ هی پرتگاهم... فقط به  ی... من لبه ایسراغم ن گه یفقط برو هومن... د-

 .کنمی م

 

چقدر   دانستی نزند! تنها خدا م ه ی گر ریبلند ز یاحساسش را گرفته بود تا با صدا یرفت، به زحمت جلو  رونیب و از کافه  برگشت

 دانستی ها، اما مها با او صحبت کند، درست مثل آن دوران و ساعت  ند یبنش ش یبخش زندگدوست داشت کنار تنها آدمِ آرامش

 تر!و او را وابسته  کند ی م تررا تلخ   شیزندگ یکار تنها مزه  نیا

 

 .شده بود  ل یتبد  ی آدم افسرده و منزو کی عمال به  گر ید دانست،یهم گم شده بود، از بس که خود را مقصر م  ن ینازن یوقت  از

 

بار دعا   نیهزارم یهم فشار داد و برا یرا رو  شیهال**ب  ند،ی که بتواند دوباره هومن را بب  کردی فکرش را هم نم ی بود، حت شوکه

 کنار اوست.   زیباشد که قلبش ن یجاست و کنار کسباشد که قلبش آن  ییهمان جا یه کاش هرکسکرد ک 

 

 *** 
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  کی گرفته بود   میخاطر تصم نیو به هم رفتی سر م  و یدر آن استود یاش حسابشد، حوصله  کینزد ابانیقدم زنان به خ نینازن

 که تنهاست بخواند و سرگرم شود. ییهاو وقت  رد یمجله بگ 

 

 را بردارد.  رسد ی تر به نظر مها شد تا هر کدام جذابمجله  یمشغول بررس  د،یکه رس   یروزنامه فروش  یباجه  به

 

چشمش به   دفعهک یکه  کرد ی م یخود داشتند بررس  ی را بر رو نمایمعروف س  ی گرهایباز ریها را که تصودقت، جلد مجله  با

 ها افتاد: ز روزنامه ا ی کیاول  یصفحه 

 

 گمشده"

 

 ".د یشماره، تماس حاصل کن نیبا ا ی از و یمفقود شده است. لطفا در صورت داشتن نشان یاساله  ۱۷ ی دختر

 

نصب شده بود، با تعجب چند بار متن را از اول خواند و به عکس زل زد و بعد از   ی آگه  یکه باال  نیعکس سه در چهار نازن و

 .د یها را خراز روزنامه  ی کیعکس خود اوست مطمئن شد عکس،   کهنیا

 

 آشفته برگشت. ی رفته بود و تمام راه را با فکر ی چه به باجه روزنامه فروش  یفراموش کرد برا  اصال

 

  ن یاش به اخانواده  یاو برا  یعنیبماند،  و یاجازه ندهد که او در استود گر یو د ند ی را بب ی آگه نیبود که مبادا آراس ا نیا ترسش

 بزنند؟!  ی آگه شیبپردازند و در روزنامه برا ی ها پولداشت که آن  تیاندازه اهم
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 شد. وی زد و وارد استود  ی! پوزخند گشتند؟ی م شیهاکه در کنارشان بود، تنها خردش کرده بودند و حاال به دنبال تکه  یزمان

 

به خانواده نزده بود، در دلش گفت   ی حرف ایناد یعنی  نینبود. ا یکس   یریگ یاز پ یبود، خبر  دهی را د ا یناد یکه اتفاق   یروز  از

 "خود را کنار گذاشته است! ینیریخودش  ا یاست که ناد بیعج"

 

 انداخت. اش ی روزنامه را مچاله کرد و داخل کوله پشت یرا به دقت خواند، آن صفحه  هیاطالع گر یاز آن که چند بارِ د بعد 

 

نبود! واقعا علت   ی میکرد و همانند قبل گرم و صم ی رفتار م یبود که آراس با او کامال عاد  ی ، چند روزرفت  نه یآ  یشد و جلو  بلند 

 .د یفهمی آراس را نم  یمحلکم  نیا

 

ها را مرتب شانه کرد.  و آن   ختیر شیهاشانه  ی را رو شیکش سرش را باز کرد و موها د، یو صافش کش یمشک  یبه موها یدست

 . د یبه ذهنش رس  ی انداخت و فکر شیبه کوله پشت ی، نگاهاش سر رفته بود حوصله 

 

آورد و   رون یها را بآن  بود  دهیها را نپوش آن  وقت چیداشت، ه فشی را از خانه داخل ک  یشلوارک ل کیرنگ و   یصورت یتابِ بند  کی

 تن کرد. 

 

زد، اگر آراس    نهیبه خود داخل آ ی جذاب شود لبخند  یبود تا حساب یرنگ لباسش کافهم  یِو رژ صورت   ملیخط چشم، ر کی تنها

 ! نمودی کار واردارش م نیبه ا د یپس با کرد،ی به او توجه نم

 

و    نیبه او سپرده شده بود درحال تمر یکه به تازگ  یای ق یموس   یشود، چون برا دایاش پحاالست که سر و کله  نیهم دانستی م

 نوشتن متن آهنگ بود. 
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مطمئن شد که خود   ی شگ یهم میعطر مال دن یچیاز پ د یداخل در چرخ  ید یطور که انتظارش را داشت، کلبعد همان  قه ی دق چند 

 آراس است.

 

شروع به    یآوردن کاغذ  رون ی نشست و بعد از ب انویوارد اتاق استراحت شود، داخل اتاق ضبط رفت. پشت پ که ن یبدون ا آراس 

 نواختن نمود. 

 

 : د یاز همان فاصله پرس  نینازن د یدی بود و او را نم نیبعد وارد اتاق ضبط شد، آراس پشتش به نازن قهی چند دق نینازن

 

 ! ؟یکنی م کاری چ ی دار-

 

 جواب داد:  یبرگردد، با لحن سرد  که ن یبدون ا آراس 

 

 . ادیی چطور درم انویآهنگ با پ نیا تم یر نم یبب خوامی م-

 

 :د یکوتاه پرس  ی هم فشار داد، با مکث  ی را رو شیهال**ب نینازن

 

 !یرس ی سرحال به نظر نم ادیز-

 

 نه، خوبم! -

 

 با عشوه گفت:  بارن یکالفه شده بود، ا ینگاه نکردن آراس به خود حساب از
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 ام سر رفته. حوصله  ؟یاون کاغذها بهم بد  ن یکاغذ از ب ه ی شهی م-

 

 او درجا خشکش زد.  دن یاما با د رد،یبگ  نیبرداشت و برگشت تا سمت نازن شیکاغذها نیرا از ب د یسف یاز کاغذها یکی آراس 

 

  ش، یبا آن آرا شیطوس  یهاچشم  د،یدیها ملباس  ن یاش داخل ادخترانه فِ یرا با آن اندام طناز و ظر نیبود که نازن ی بار نیاول

  هیچندثان کرد،ی م شیبای پخش شده بود طناز و ز دش یسف یهاشانه  یتاه که رو کو  ی شده بودند! چقدر آن موها تریخواستن

 در هم رفت و از جا بلند شد. شیهااخم  د یبه زحمت نگاهش را دزد کهنی شد تا ا ره ی به او خ اریاختیب

 

را گرفت و او را به سمت اتاق   نیمچ دستِ نازن  ظ یبه زحمت آب دهانش را قورت داد و با همان اخم غل زدی نفس م نفس 

 .د یاستراحت کش

 

 وار گفت:دردش گرفته بود، ناله   یمچ دستش حساب ی که از فشار دست آراس رو نینازن

 

 ! ؟یکنی م  کاریچ-

 

 گفت:  یو از پشت در با تند   د یکش یق ی ر را بست؛ بعد نفس عمآمد و د  رون یاو را داخل اتاق هل داد و خود ب  توجهی ب آراس 

 

 ! ؟ید یفهم یلباس بپوش  یجورن یا یاگه یپسر د چی ه ایمن  ی جلو نم ینب گه ید-

 

 جا خورده بود گفت: یرفتار تند آراس حساب ن یکه از ا نینازن
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 ! ؟یکنی م  یجورن یتو چت شده آراس، چرا ا-

 

 از قبل داد زد:  تری باال برد و عصبان شتر یرا ب شیصدا آراس 

 

پشتمون حرف و   ن یاز ا شتر یمحل کار ماست، فقط کار! نزار ب جانیا ، یجلف بپوش  یهالباس  نی من از ا ینداره جلو  یلزوم -

 باشه. ثیحد 

 

 در را فشار داد تا در را باز کند اما آراس مانع باز شدن در شد.  یره یدستگ  نینازن

 

 در برو کنار... با توام.   ی ! در رو باز کن... زود باش از جلو؟یزنی حرف م یاز چ-

 

دلبرانه   یهارا در آن لباس  ن یاگر دوباره نازن دانستیم شد ی چنان داشت مانع باز شدن در مو سکوت کرد، هم  د یکش  یآه آراس 

 .د یخون به مغزش نخواهد رس  گرید ند یبب

 

خواب دادم،   یو من بهت جا یبود  پناهی دختر ب  هی تو  ستم، ین ی آدم خوددار یکنی قدرها هم که فکر م... من اون یگوش کن ناز-

نداره... چند تا از   قتی حق ی ول  کنن،ی که همه فکر م هی زیچ نی... اکنمی فرصت سوء استفاده م ن یدارم ازا یفکر کن  خوامینم

کمکت    کهنینداشتم جز ا ی لی... من دلدارمی دختر جوون رو تو محل کارم نگه م   هی داره که   یلیچه دل پرسنی ازم م هاهیهمسا

ها رو نپوش  لباس  ن یا گهید ی بکش یمثل من سخت  خواستی ... دلم نمیمن بود یهاگذشته   هی شب ی لی! چون تو خیکنم ناز 

 نپوششون.  گه ی... دیناز
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ها و  مجبور بود هربار تهمت نیآراس به خاطر حضور نازن ی عنیو ساکت شد،   د یباز کردن در کش یدست از تقال برا  نینازن

جز   شهی فکر کرد که مثل هم  نیو دوباره به ا  د یکش ی بود؟! آه نی با او ا ش یسرد لیمردم را تحمل کند؟! پس دل  یهان یتوه

 ندارد.  یکس  یبرا یز یدردسر چ

 

 رفته بود.  و یباز کرد، آراس از استوددر را  نی نازن یوقت   قهیاز چند دق بعد 

 

پر از اشک شد مگر خود آراس نبود که از او   شیهاآراس در فضا پخش بود. چشم  می عطر مال یدر راهرو زد، هنوز بو  یچرخ

 !شد؟ی از نگاه کردن به او معذب م یکنارش بماند؟ پس حاال چرا حت خواستی م

 

  دنیطاقت د ،یتوجهی طاقت نداشت، طاقت پس زده شدن و ب  گری کرد د دن یبرداشت و شروع به کش یاتاق شد، کاغذ  داخل

 که او را دوست داشت!   یکس یهای توجهیب

 

در ذهن و   گری، دروز افتاد  نیکه چه شد و چطور دوباره احواالتش به ا  د یبه آراس وابسته شده بود اصال نفهم ی لیمدت، خ  نیا در

 از آراس داشت! ی ! هرچه در قلبش بود، تنها ردبردیاو را داشت از خاطرش م یچهره  یوجود نداشت، حت  یینایقلبش س 

 

که با تمام روح و جانش آن   د یکش  یرا در آغوش مرد یادامه داد. دختر  ی کاغذ افتاد به طراح یو رو  د یاش چکاز گونه  یاشک

 دختر را در آغوش گرفته بود. 

 

را برداشت و با آراس تماس گرفت، چند بار    شیکاغذ را رها کرد و گوش   اورد،یطاقت ن گریکامل نشده بود که د  شیطراح هنوز

 را برداشت.  یآراس گوش  نکه یشد و بعد قطع شد دوباره تماس گرفت تا ا دهیبوق انتظار شن یصدا

 

 .د یرس ی م  نیآراس که به گوش نازن یهانفس  یو صدا شد ی م دهی شن نیبا وُلُم کم از ماش  یکی موز  ینگفت تنها صدا یزیچ
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 کرده است. ه یکرد آراس متوجه نشود که او گر یرا صاف کرد و سع شیصدا نینازن

 

 ؟ ی کار کن یبود  ومده ی! مگه ن؟یکجا رفت-

 

 : د یآراس به گوشش رس  ی صدا ر،یتاخ ه یچند ثان با

 

 بعد. ی باشه برا-

 

 کنه.  تیعصبان نقدری لباسم ا کردم یناراحتت کنم... فکر نم خواستمی آراس، نم خوامی معذرت م-

 

 ادامه داد:  نینازن زد،ی نم یسکوت کرده بود و حرف  آراس 

 

موندنم   جان یکه ا فهممی برم! م جان یاز ا ادیب رم یکار خوب گ  هی  که نیبه محض ا دمی باعث دردسرت بشم... بهت قول م  خوامینم-

 شده.  یبرات چه دردسر

 

 گفت: یرغبتی را از دست چپ به دست راستش منتقل کرد و با ب یو گوش   د یکش ی پوف آراس 

 

 بس کن! -
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 :د یکش  یقی کوتاه و سرد آراس را نداشت، با بغض نفس عم یهاتحمل جواب  گر یکه د نینازن

 

دوره و زمونه    ن یا یتو  ، ی! حق هم دار؟یتحمل کن  وی استود مزاحم رو تو  ه ی ی تونی و نم  یازم خسته شد  گه یکه د نه یا ر یمگه غ-

 سخت... ی نون خور اضاف هی

 

 . میدار ازی ما به هنرت ن ، یستیهم اضافه باشه تو ن یهرک ی دونی ... خودتم میگفتم بس کن ناز-

 

 ه؟ ی رفتارت چ نیا لی پس دل-

 

 را کمتر کرد:  نیضبط ماش  یصدا ی با مکث آراس 

 

 .یپاک  میل ی... خیپاک ی ناز دمیکه د یی ایلیبا خ ی تو فرق دار-

 

 "کنمی هام نم ییتنها یتو رو فدا"نشنود گفت:  نیکه نازن ی ل**ب طور ر یآرام ز و

 

 گوشش چسباند:  یرو  شتر یرا ب ی را درهم گره زد و گوش  شیابروها نینازن

 

 به سوال من داشتن؟! یچه ربط هان یا فهمم،ینم-

 

خوابت   یجا ی... برام یکنی حرف بزنم، بعدا راجبش صحبت م  تونمی نم اد یبدم... ببخش االن ز حیروز بتونم برات توض ه ی دوارم یام-

 . کنمی براش م ی فکر ه ی هم نگران نباش 
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داشت؛    یادیوجدان ز! حس عذابخواهد یچه م  دانستی را قطع کرد، واقعا خودش هم نم  یبزند گوش  ی حرف ن ینازن نکهیقبل از ا و

 که با سرگرم کردن خود بتواند سارا را فراموش کند. یکرده بود! عروسک شیهاییفرار از تنها  یبرا  یاچه یرا باز نیاو نازن

 

جز   و، یدر آن استود  نیطرف ماندن نازن ک ینبود، از  ریتاثی احواالتش ب ختنیهم در بهم ر هاهیهمسا گاه یگاه و ب یهاکه یت د یشا

 عادت کرده بود.  وی به بودن او در آن استود گرید  ینداشت و از طرف یگریثمر د  گناهی آن دختر ب یشان یبر پ ی خوردن مُهر بدنام

 

نتواند از آن وجود   شد ی هرچه که بود باعث م یدوست داشتن ول  ای استی عشق، وابستگ  ایحس عادت است  نیا دانستینم

 ارد! دست برد ی و مهربان یسرشار از پاک

 

را   یکه در گلو داشت، آهنگ   یو با بغض شدند ی رد م نیماش  ر یدوخت که به سرعت از ز ابانیخ یهای کشرا به خط  اش ره یخ نگاه

 دوستش داشت زمزمه کرد:  ی لیخ نیکه نازن

 

 من  یتن پوش قلب پاره  نینازن"

 

 من  یتولد دوباره  یبان

 

 راز اون چشمون نازت یا نینازن

 

 من   یدل آواره   ن یتسک فصل
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 نداره  ی چکیناز تو رو ه نینازن

 

 بارهیعشق از تو چشمونت م  یعالم

 

 لحظه با تو بودن   هی  یحت نینازن

 

 ذارهی دل جا نم  یحسرت، تو  واسه

 

 زنده بودنه  ی وجود تو قصه  نینازن

 

 "منه... یهابودنت رمز نفس  ی ها لحظه 

 

 

 

 

 

 انداخت، مادربزرگش بود.  ی گوش  گرشینما یبه شماره  یبه صدا در آمد. نگاه لش یکه زنگ موبا خواند ی و آرام م پروای ب طورنیهم

 

 را صاف کرد:  شیو صدا د یکش  یق یعم نفس

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

364 
 

 الو؟ -

 

 الو آراس؟-

 

 من.  زِ یسالم عز-

 

  ی زود نی! به ا؟یزنی نم ی سر ه یتو مادر؟! چرا به مادرت  یی صدات بشه. کجا ی فدا زی عز یسالم مادرم، سالم قربونت برم من، اله-

 ! ؟یدار  همی ر یپ یننه  ه یرفت  ادتی

 

 زد و گفت:  ی لبخند  آراس 

 

 حتما. شتیپ امیی کارم م  ریدرگ زجونم یفدات بشم من عز-

 

 مادر.   شهی گرم نم ی از تو آب ام،ییم  شمی اتفاق مبارک؟! خودم پا م ن یا رسهی م ی اونوقت ک-

 

 . مونمی م شتیچند روز پ امیی کارام رو جمع جور کنم م  کمیحتما بزار  امیی آخه قربونت برم م یا یون کمر دردت کجا بتو با ا-

 

 دق کنه.  یی رو تنها بزار که از تنها زتیقدر عزاون -

 

 خوشگلم!  کنمی م دایشوهر خوب برات پ ه ینگران نباش  ز، یعز یزارم تنها بمون  ینم-
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 آراس عادت داشت. یهای شوخ نیکرد. به ا ی زیر یخنده  زجانیعز

 

 زن واسه خودت جور کن مادر!  هی  یبلد  یلی! اگه خهای ستین یحرف نزن پسرجون رو دادن -

 

 هم به وقتش! اون -

 

 رسه پسر؟! یم  یپس وقتش ک -

 

 .رسهی م  ز،یرسه عز یم-

 

ندارد اما   یگری هم صحبت د هاهیو جز همسا که در آن خانه تنهاست دانستی نزده بود، م  یسر زجانی که به عز شد ی م  یماه کی

 خودش را فراموش کرده بود.  ی شده بود که حت شیهای روزمرگ  ر یقدر درگآن

 

  داد ی بعد از ظهر را نشان م یقه یدق ۵:۴۰انداخت،  نشیماش   یوتر یبه ساعت کامپ  یکرد نگاه یخداحافظ زجان یبا عز کهن یاز ا بعد 

 به سراغش آمده بود.  یعذاب وجدان بد  نیو رفتار تندش با نازن  یقطع کردن گوش  ل یبه دل

 

گشت زد و بعد به    ابانیدر خ نیبا ماش  یمهم شده بود، کم قدرن یا شیبرا نینازن بارهک یکه  ستیچه حس نیا دانستینم

 برگشت. ویاستود

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

366 
 

گذاشته بود و خوابش گرفته    زی م یش را رو سر نیشد. نازن ک یآرام به اتاق استراحت نزد یهاشده بود، با قدم  ش یگرگ و م هوا

  ی، کنار دستش برگه بودند تن کرده بود  دهیرنگ که همراه آراس خر   یگلبه  کیتون ک یرا عوض کرده بود و  شیهابود. لباس 

 چند درخواست شغل با خودکار عالمت زده بود.  ورروزنامه قرار داشت که د  یهایازمند ین

 

که توجهش   ندازد یبه آن انداخت و بعد آن را پاره کرد و خواست در سطل آشغال ب یو روزنامه را برداشت. نگاه د یکش  یآه آراس 

 شده است. یدرون آن طراح  یر یتصو د یرس ی مچاله افتاد، به نظر م یبه کاغذ 

 

را با تمام وجود در آغوشش فشرده بود، انگار   یبود که دختر  یپسر ین را باز کرد، نقاش شد و کاغذ مچاله را برداشت و آ  خم

 شده و دوباره خشک شده بود.  سیکاغذ خ یهاگوشه 

 

و   یمشک  یبود انداخت؛ دستش را دراز کرد و خواست موها ز یم یو سرش رو  شد ی م ده ید شیکه تنها موها  ن یبه نازن ینگاه

 . د یمنصرف شد و دستش را عقب کش نینازن ی ل از تماس دستش با موهابراقش را نوازش کند اما قب

 

 برگشت و به اتاق ضبط رفت تا به کارش ادامه دهد.  د،یکش ی آه دوباره 

 

 شانیمتناسب صدا  زیو آهنگشان را ضبط کنند و آراس ن  ند یایب ویبه استود  تیگروه خواننده و به قول آراس دَرِپ  کیبود فردا   قرار

 .بسازد  ی آهنگ مناسب

 

بود که با چشمان پف   نیپشت سرش احساس کرد، برگشت نازن ییکه صدا کرد ی م ن یرا تمر  یقیموس  یهاداشت ضرب  طورنیهم

 . کردی کرده به او نگاه م

 

 :د یزد و آرام پرس  یرنگ لبخند کم  آراس 
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 حالت خوبه؟! -

 

 کرده است.  ه یمشخص بود که گر  شیهاچشم  ر یبود و از گود ز شانیپر شیجلوتر آمد، موها نینازن

 

 ؟ یام رو مچاله کرد چرا روزنامه -

 

 انداخت. گرش ید یپا  ی را رو شیو پا د یکش شیبه موها یدست  یبا کالفگ  آراس 

 

 . خورهی اون کارها به درد تو نم-

 

 بپرسم چرا؟!  شهی وقت م اون -

 

  ی دفتر یکه صاحبش پسره منش  یعطر  یفروشنده   کنن،ی کار سوء استفاده م  یجوون به بهانه  یاز دخترا های لیخ که ن یا یبرا-

 کارها برات مناسبن؟!  نیبه نظرت ا کنه، یخانمم توش کار نم هی  یکه حت

 

 نداره و مناسبه!  یساز اشکالپسر جوونِ آهنگ   ه ی ش ینه! فقط کار کردن پ-

 

 گفت:   یجد  ی جا خورده بود، بالفاصله با لحن یحساب نینازن یکه یرا گفت و برگشت تا برود، آراس که از ت نیا نینازن
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 ! کنم؟ی من دارم ازت سوء استفاده م  یکنی تو فکر م-

 

 :د ی آراس دوباره پرس  ستاد،یطور پشت به آراس اهمان نینازن

 

 آره؟! -

 

 شد ی وجدان را ماز عذاب یناراحت بودند. انگار حس یها. چشم زدی در چشمانش موج م  یشد، برق رهیبرگشت و به آراس خ بارنیا

 وجدان وجود نداشت.عذاب ی برا ی لیدل  که ن یبا ا د،یها ددر آن چشم 

 

 ! یشغلت رو از دست بد  شمی دارم باعث م رم، یگی رو م کارت   یکه دارم جلو  کنمی من فقط... فقط فکر م -

 

 گفت:  رلبی تکان داد و ز  یسر آراس 

 

 . کنمیراش م ب یفکر  هی گفتم که، -

 

 شد.  رهیآراس خ  یدوباره به چهره  نینازن

 

 به امون خدا! یولم کن   گهید یا یلیمثل خ  یتونستی برات مهمه؟! تو هم م ام یبدبخت یچ ی ! واسه ؟یکنی چرا کمکم م-

 

 . د یکش یق یدستانش گرفت و نفس عم  ن یگذاشت، سرش را ب شیزانوها  یرا رو  شیهاتنها سکوت بود، آراس آرنج  نینازن جواب



 جانم  کریبر پ  یآتش

369 
 

 

 نداره.  یکس  یبرا یسود چیکه ه  زمیچی آدم ب ه ی! من سوزه؟ی چرا دلت برام م-

 

 گفت:  یسکوت، آراس با کالفگ  هی از چند ثان بعد 

 

 بس کن! -

 

 ! ستین نیبدتر از ا یچ ی ... هیکنی بهم ترحم م یآراس... تو دار  کنمی بس نم-

 

 ! ستین طورنیا-

 

 آراس. ستم ین ی چی... هستمین یچی بکنه... من ه یبه خاطرم کار  یندارم که کس یز یهست وگرنه من چهست مطمئنم! -

 

 را خفه کرد.  اش ه ی گر ی به زحمت صدا و

 

باالتر از   یتا کم  نیقد نازن ستاد، یبود ا دهیاش چکگونه  ی رو شیهااشک د یکه حاال مروار  ین ینازن یاز جا بلند شد و روبه رو آراس 

حرکت او را به سمت آغوشش هل داد.    ک یانداخت و با  د یدرخشی نور المپ م ریکه ز شیهابه اشک ی. نگاهد یرس ی اش مشانه

 .د یچسب آراس   ینه یناخودآگاه به س  نینازن

 

 و آرام زمزمه کرد: د یکش نینازن  یموها  یدستش را رو  آراس 
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 هارو نزن! حرف  نیا گه ید-

 

 را بست و آراس با همان لحن آرام ادامه داد:  شیهاشد، چشم  یرعادیغ ن یضربان قلب نازن گر ید یبار

 

 . یبرگردوند  جانیتو آرامش رو به ا-

 

 گرفته گفت:   ییبسته و صدا یهابا همان چشم  نینازن

 

حرف مردم رو تحمل   د یاز تو که مدام با همن یگرفته و ا ی اون از هومن که افسردگ ؟ یزنی آرامش؟! از کدوم آرامش حرف م-

 منه!   ریهمش تقص هان ی... ایکن

 

 هامونه. گذشته   ریخودمونه نه تو... تقص  ریهمش تقص هانیا-

 

  یرا بست و حس شیهاچشم  زیآراس ن د، یکش ی قیآرام دستانش را بلند کرد و دور کمر آراس حلقه زد، نفس عمآرام  نینازن

 . د یدرون وجودش دو یبیعج

 

 .ایدن  نیا ی تو  یتر از هرکس... مهم یناز یمهم ی لیال تو برام خحا ی اولش نه، ول د یشا-

 

حرکت   هاه یو ثان ستند یها باساعت خواستی قدر غرق او شده بود که دلش مبه آراس بدهد. آن  یچه جواب  د یبا دانستی نم واقعا

 نکنند.
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خواست با امکانات  نیو از نازن د یبرود، کت چرمش را پوش  د یکه با  د یایب ادش یرعد و برق و باران باعث شد که آراس  یصدا

 خود آماده کند. یبرا  یموجود، شام

 

 و گفت: ستادیها اپله  ر یدر ز نینازن کرد، ی داشت در را باز م  ی وقت

 

 ترسناکه.   یلیرعد و برق خ یصدا-

 

 االناس که تموم بشه نگران نباش.-

 

 بمونم؟! جان یا ییتنها ی چجور-

 

 ! یموند ی م  شهیکه هم یجورهمون -

 

 :د یو نال د یکش  یحرص  ینفس نینازن

 

 آراس!-

 

 خب؟!  هیچ-

 

 !شه؟ی م  یمنم با خودت ببر مگه چ-
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 شد. زانیآو  شیهاانداخت و ل**ب  نی به نازن یبا تعجب نگاه آراس 

 

 ببرمت آپارتمانم؟! -

 

هم گرم و نرم بخوابم، اون   یجا ه یشب منم  ه ی شهی م  یبخوابم، چ تونمی و نم انیی پر سر وصدا م  یخب آره، فردا هم اون آدما -

 بدون مزاحم! 

 

 جواب داد:  یامتفکرانه   یو با چهره  د یکش غشیتبه صورت سه  ی دست آراس 

 

 کنن؟! رونم یاز اون واحد ب هاهیهمسا یخوای م  ،ی ناز شهینم-

 

 . کردی د و مظلومانه نگاهش مشرک به او زل زده بو  یکرد که مثل گربه  ن یبه نازن یبعد نگاه و

 

 !شهی نگاهم نکن، نم یجوراون -

 

 . ترسمیم جان یبار خب... من ا ه ی... فقط نهیمن رو نب  ی که کس ام یب ی جور ه ی دم یقول م  گه یآراس... منم ببر د-

 

را برداشت و دنبال آراس به   لشیوسا یآراس را گرفت با خوشحال  د ییکه تا  نینداشت، هم یادهیفا  ن یمقاومت در برابر نازن گرید

بهانه است! او دوست داشت   یهمگ  ویاستود  ی فردا یهااز رعد و برق و مهمان دنیکه ترس  دانستی راه افتاد، خودش خوب م

 کنار آراس باشد! شتریب
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 !گاهشی گاه و ب یاران ها بود و ب ی بهار یهوا آمد ی م  ید یشوفر کنار آراس نشست، باران شد  یصندل ی رو

 

 .شد ی رد و بدل نم نشانیب ی حرف چ یرا روشن کرد و به راه افتاد، ه نیماش  آراس 

 

انگار  کرد ی اما آراس حس م دادی نم صیتشخ نیرا نازن نیشد. ا یداخل شرج ی کم هواکم    نیماش  یهابسته بودن پنجره  ل یدل  به

 . شودیمغزش کمتر م  ژن یدارد اکس

 

  ی. پنجره شدی نداشت، انگار داشت خفه م  یادهیکرد نفس بکشد اما فا  ینگذشته بود که نفس آراس گرفت، سع یاقه ی دق چند 

پشت سرش ترمز کردند و بوق کر   نیچند ماش  د، یرا کنار کش نیماش  ی تفکر چ یشده بود! بدون ه ری د گر یرا باز کرد اما د نیماش 

 :د یپرس  ی انو با نگر  د یترس  ن یزدند نازن یاکننده 

 

 شده آراس، حالت خوبه؟! یچ-

 

 یهاشد و درِ سمت آراس را باز کرد. با عجله دکمه  ادهیرا باز کرد و پ  نینفس آراس درحال قطع شدن است، درِ ماش  د ید ی وقت

 :د ینال  دادی که تکانش م ی بسته شده بود، باز نمود و درحال پیرا که ک ش یمدل ل  راهنیاول پ

 

 راس... نفس بکش.نفس بکش آ-

 

 آورد، دوباره ناچار بود از آن استفاده کند.  رونیآسم را ب  یاسپر بش یاز ج آراس 
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بود و نگران نگاهش   ستاده یا نیباران، در کنار درِ ماش  ریز  نیرا باز کرد. نازن شیهابرگشت، چشم  یبه حالت عاد  تش یوضع ی وقت

 .د یچکی آب م شیشده بود و از موها سیخ شیهالباس   کرد،ی م

 

قابل لمس شد.   ن ینازن یقلبش برا یفشار داد صدا نیدست نازن ی قلبش گذاشت و دست خود را رو  یرا گرفت و رو  نینازن دست

 زد و آرام گفت:  یلبخند 

 

 ! زنهی هنوز م-

 

گشت، انگار    ره ی لبخند زد و همراه لبخند تلخش به آراس خ د،یچکی لباسش م ی رنگش رو ی که آب از شال صورت ی درحال نینازن

 و ترس بود.  یاز خوشحال  ی قی حالش تلف

 

به خانه انداخت،   ینگاه ن یواحد آراس شدند! با ورودشان نازن طورنی متوجه نشوند، وارد آپارتمان و هم هاه یکه همسا ی نحو به

 ییشوظرف  نک یآراس بود! داخل س  یهاشلوار و کت  ور، یپر از پل ییرایچرم حال پذ  یهامبل   یبود، رو یو با نمک ی نقل یخانه

 !جمع شده بود   ف یکث  وانی ظرف و ل ه چند طبق ز یکوچکش ن  یآشپزخانه

 

 مبل گذاشت و گفت: یعسل زیم   یبودند رو  ده یشام خر یکه برا یی تزایپ یهاجعبه  آراس 

 

 !استخته یبهم ر یکمیتا مرتبش کنم!  یایی م دونستم ینم  گه ید  د یببخش ، یمن خوش اومد  یجنگ زده  یبه خونه -

 

 مبل کرد.   یاز رو  شیشروع به جمع کردن لباس ها و

 

 کرد و گفت:  ییصدای ب  یخنده نینازن
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 !جا؟ن یاومده ا یزیچ  ی نکنه سونام نمیاست... بب ختهیبهم ر ی ادیکه نه! ز کمی-

 

 جواب داد:  شیهاخنده  نیو ب  د یخند  آراس 

 

 ! گهیهم داره دمشکالت  نیا یمجرد  یخونه -

 

 داد. ن یها را به نازناز حوله  یکیآمد و  رون یرا داخل اتاقش جا داد، حوله بدست از اتاق ب  شیهالباس  کهن یاز ا بعد 

 

 . کشهی طول نم شتریب قه ی ... چند دقامیی و م رم یگی دوش م  هی منم  ، یو خودت رو خشک کن ی تا تو غذاتو بخور-

 

اُپن آشپزخانه   ی رو یبه خانه انداخت، قاب عکس یکرد، بعد از رفتن آراس دوباره نگاه د یید حرف آراس را تابا لبخن نینازن

که در آغوش آن مرد است آراس باشد، پس آن   یپسر کوچک آمد ی بود که به نظر م یاش را جلب کرد؛ عکس سه نفره توجه 

 کند!  ی خانه با خاطراتشان زندگ  نی در ا ییور بود به تنهاکه آراس مجب  اکعکس؛ عکسِ پدر و مادر آراس بود، چقدر دردن

 

 کند؟  ی سپر ییرا به تنها شیزندگ یقرار بود مابق  زیاو ن  ی عنینداشت.  یها خبرخودش افتاد، دو ماه بود که از آن  یخانواده  اد ی به

 

 .ختیآنها خشک شده بود ر  یرو  ییکه مواد غذا ییهاظرف  یو به سمت آشپزخانه رفت، آب گرم را باز کرد و رو   د یکش یآه

 

  دنیچ یداره، باز هم آراس حوصله  ییظرف شو نیخونه ماش  نیا کهن یبا ا"افتاد، با خود گفت ییظرف شو نیبه ماش  چشمش

 "ها رو نداره!ظرف



 جانم  کریبر پ  یآتش

376 
 

 

استفاده از آن را بلد بود پس آن را روشن کرد؛   ینحوه  د، یچ ییشوظرف  نیکردن داخل ماش   زیها را بعد از تمو تمام ظرف  د یخند 

 را نداشت! ییها، تحمل نامرتب بودن جامانند اکثر خانم د، یکش ی نفس راحت

 

 که همه جا کامال مرتب شد!  یبه نحو د،یخانه کش ی به سر و رو زین  یکه به چشمش خورد، دست  یز یروم یکمک جارو   به

 

بود و   شیآمد، درحال خشک کردن موها رونی بود از حمام ب دهیسرش کش یکه رو  یرنگ  ی آب یآراس با حوله   قهیاز چند دق بعد 

 گفت: کرد ی را خشک م شیچنان که موهاهم  د؛یدی را نم یی صورتش قرار داشت و جا یحوله رو 

 

 حموم داغ...  یریدوش بگ  یبر  یتونی م  ی اگه بخوا-

 

نگاه   ترقیشده، حوله را کنار زد و دق  یاالت ی! فکر کرد خد ید حوله خانه را کامال مرتب  ریحرفش تمام شود، از ز که ن یقبل از ا و

 کرد. 

 

 دستش را به کمرش زد و گفت:  نینازن

 

 هان؟! یخونه دست نزده بود  نیچند سال بود که به ا ییخدا-

 

 زد:  یپوزخند  آراس 

 

 !؟یاری دووم ب  قهی چند دق ینتونست-
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 ! اره؟یدووم ب   تونهی م  ی چجور یدونآدم تو آشغال -

 

 و بعد آن را برداشت. د یکش شیموها ی چند بار حوله را رو آراس 

 

 !؟یدون آشغال  یگی ما م یدستِ شما درد نکنه حاال به خونه -

 

 ! سین ی دونآشغال گهیالبته به لطف من د-

 

 جا گفت: زد و داخل اتاق رفت، از همان  ی لبخند  آراس 

 

 ممنون.  های زکاریبوده، بابت تم  یخال شه یخونه هم نیا یکدبانو تو  ه ی یجا-

 

 خوشحال بود.  یکه کرده بود حساب  ی زد، از کار ی لبخند  نینازن

 

 مبل نشست. یعسل  ز یدر آن سمتِ م نینازن ی آمد و درست روبه رو  رون یبعد آراس از اتاق ب قه ی دق چند 

 

 کرد باو!  خی ،ی رو نخورد تزاتیهنوز که پ-

 

 گذاشت.  نیجعبه را مقابل نازن ک یآنها کرد، بعد  یسس قرمز رو  ختنیرا باز کرد و شروع به ر تزاهایپ یهر دو  و
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بود که   نی ا ! تمام حواسش بهرفتی هرآن به سمت او هرز م شیهابود، چشم دهیند  ی که تا به حال آراس را با لباس رکاب نینازن

 تر کرده بود. توپرش او را جذاب  کلیبرآمده و ه  ی. بازوهاشودی و جذاب م ی دوست داشتن یحساب زی ن ی با لباس راحت یآراس حت

 

 منو؟!  ی ! دار؟یناز-

 

 ! ه؟یهان... چ-

 

 حواست کجاست؟-

 

 .جان ی... همیچیه-

 

 ! ؟یکرد   لی... نکنه ترک تحص یاالن مدرسه بر د یسالت باشه با ۱۷اگه تو  نمیبب-

 

 گفت:   یرغبتی را گاز زد و با ب تزایاز پ یاتکه  نینازن

 

 کردم!  ل یآره ترک تحص-

 

 شد: ره یخ ن یرا درشت کرد و به نازن شیهاچشم آراس 
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 ! ؟یرو کرد کارن یا ی ! واسه چ؟یچ-

 

 ! خوردی درس به دردم نم-

 

 واسه خودت.  یشد ی م ی ز یچ هی حتما  ،یخوند ی استعداد اگه هنر م ن ی! تو با ا؟ید یرس  جه ینت  نیبه ا ی چطور-

 

داشت پدر و    اد یبه  ی اش را نداشت! از وقتمورد عالقه  یحق انتخابِ رشته  وقتچ یو سکوت کرد، او ه د یکش ی قی نفس عم نینازن

با   کند،ی م یاو خوب طراح دند یفهمی ! هر وقت هم مکردی را اجابت م  شانیهاخواسته  د یگرفته بودند و او با م یتصم  شیمادرش برا

 . خوردی نم یدرد   چیهنر به ه نیشود، ا اهمینقاش دن نیاگر بهتر یحتکه او   گفتند ی تمسخر به او م

 

 مشکالت باعث شد نتونم بخونم!   یسر  هی-

 

 مثال؟!  یچ-

 

 داد.   حیتوض شهی مسائل رو نم ی خب... خب بعض-

 

که او   دانستیم  ست،یآن چ ل یدل د یفهمینم  وقتچ یه یول  کرد ی حس م نیدر چشمان نازن  را یغم شهیسکوت کرد، هم آراس 

 . کردی اش صحبت کند، پس مجبورش نمگذشته  یدرباره  اد یدوست ندارد ز

 

! آراس  د یپاش  نیدماغ نازن یاز آن رو  یاحرکت باز کند که قطره  کیقرمز را برداشت، خواست درش را با   یهااز سس گریدیکی

 دلقک شده بود، ناخودآگاه شروع به قهقه زدن کرد.  هی که شب ن ینازن یچهره  دن یسرش را بلند کرد و با د
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 :د ینال تیانداخت و با عصبان ی نگاه زیم  یخود رو یمنعکس شده  ر یبا تعجب خم شد و به تصو نینازن

 

 آراس!-

 

کرد و برخالف   ی دستش خال ی سس را برداشت و تمامش را رو نیبزند. نازن ی که از خنده روده بر شده بود، نتوانست حرف آراس 

  نینازن بارنیرو شده بود! ا خنده  ی زامب کی  ه یآراس شب یافه یحاال ق د،یصورتش مال  ی آراس به او حمله کرد و آن را رو یهامقاوت 

 خنده زد و هر دو شروع به قهقه زدن کردند.  ریز

 

 بود. دهیچیبلند هر دو در تمام ساختمان پ یهاخنده  یصدا

 

 *** 

 

 

 

 

 

قدر خسته بود که با  آن  شبیآمد د ادش ی آمد؛ی باز نگه داشت، مشخص بود صبح شده اما هوا به نظر گرفته م  مه یرا ن شیهاچشم

 کاناپه خوابش برده بود.   یدراز رو  کی
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نم   انداخت باران نم  ابانیبه خ یو نگاه د یپنجره رفت، پرده را کش یشده بود را کنار زد و جلو دهیکش  شیکه رو یاچارخانه  یپتو

 قطع نشده بود.   شبیو به نظر از د  د یبار یم

 

  ی قوط کی و  ر یقالب پن ک ی خچال یکنکاش درون  ی ، با کمبود  یغذاخور ز یم ی تازه رو یبه آشپزخانه انداخت نان بربر  ینگاه

 صبحانه مناسب بود.   ی کرد که برا دایپ رکاکائویش 

 

 زد.  رون یو از خانه ب  د یرا پوش  شیهاشد، لباس  ریشکمش کامال س  ی وقت

 

 *** 

 

 

 

 

 

را برداشت و   ی گوش   د،یکش رون یب شانی او را از افکارِ پر لش،یموبا یبود که صدا  ستادهیاتوبوس ا ستگاه یا بانیسا ریز طورهمان

 گوشش گذاشت: ی رو

 

 الو. -

 

 ! ؟ یهست یوم هست تو کدوم قبرستون هومن؟! معل-
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 . ممیتو قبرستون زندگ-

 

 !یباش  جانیسرم شلوغه الزمه ا و، یاستود ای تو؟! پاشو ب یپروند  وز یباز ف-

 

 بعدا آراس. تونم،ی االن نم-

 

! هاکنم ی م میباهات تقس جارون یسر ماه من پول ا ی ومد یاس نفکر نکن االن دو هفته  ن یبزارمت سر قبرم؟! بب ی ایب یخوای بعدا م-

 ! ین یپول مول خبر 

 

 نداره.  یمشکل-

 

 دِ باز چه مرگت شده تو؟! -

 

 داداش. میزنی بعدا حرف م-

 

افتاد، در دستش   گشتی تند به خانه برم یهاباران با قدم  ری را قطع کرد، نگاهش به نازگل که داشت در ز یرا گفت و گوش  نیا

 بود. و چند قلم خرت و پرت   وهیم یهاسه یک

 

 اتوبوس فاصله گرفت و گفت:  ستگاهیانداخت و با حرکت پا خاموشش کرد، چند قدم از ا نیرا زم گارش یس 

 

 م؟ ی باهم حرف بزن شهی م-
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 شده بود سرش را سمت هومن برگرداند و دوباره نگاهش نگران شد. س یخ یکه کم نازگل

 

 دوباره تو؟! -

 

 و خواست از دستش بکشد که نازگل مانع شد.که نازگل در دست داشت را گرفت   ییهاسه یک هومن

 

 بزار کمکت کنم. -

 

 مسائل حساسه! ن یرو ا یلیشوهرم خ نه، یمارو باهم بب ی برو هومن... ممکنه کس ست، یالزم به کمک ن-

 

 ! د یکش بانه یسا ریاتوبوس ز ستگاهینازگل را گرفت و به سمت ا یبازو بارن یا هومن

 

 یه ی هر ثان بود  خته ی بود، دوباره چقدر احواالتش بهم ر  دهیهومن را د یاز وقت دانستی ساکت شد و با او همراه گشت، خدا م نازگل

 حساس او نداشت! یه یبا روح یتیسنخ  چیکه ه ی کَل با مرد شده بود عذاب و کَل شیزندگ

 

 گذاشت و گفت:   نیرا زم دش یخر یهاسه یتر شد و کمهربان  لحنش

 

 ! ؟یخوای م ی چ ازمن-
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 روز انداخته؟  ن یشد که دوباره فکرت من رو به ا ی چ ض،یذهن مر  نیتو ا ی شد که دوباره برگشت یبدونم چ خوامی م-

 

 گرفته بود.  گاریس  یهومن بو  یهالباس  د، یکش ی قینفس عم نازگل

 

 ؟ ید یکش گاریبازم س -

 

 کنارش تصورت کنم و نکشم؟!   یانتظار دار -

 

 شده بود، گفت:  ق یکه انگار با غم تلف ییو نگاهش را از چشمان هومن برداشت، هومن دوباره با صدا   د یکش ی آه بلند  بارن یا نازگل

 

 تا برم و پشت سرمم نگاه نکنم.  ی کلمه بهم بگو که حالت باهاش خوبه... بگو باهاش خوشبخت ه یفقط  -

 

 ... برو هومن، فراموشم کن! تیو دنبال زندگچرا برات مهمه؟! بر -

 

 زد و چند قدم عقب تر رفت:  ی پوزخند  هومن

 

 ! ؟ یدون  یم  ؟یسرم آورد  ییچه بال  یدون ی فراموشت کنم؟ م  یکجا برم من؟! چطور  ، یمن تو بود  یزندگ-

 

  یود را از مرگ مادرش تا خودکش افتاده ب ش یبرا شانییکه بعد از جدا  ی نگاه متعجبش را به هومن دوخت و او تمام اتفاقات نازگل

 خودش بازگو کرد. 
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رگ هومن هنوز مشخص بود کامال بهم    ی که ردش رو یازخمِ کهنه  دن یرا باال زد و نازگل با د  شی مشک شرت یت نیآست سپس

 .ختیر

 

قرار دارد، جلو رفت و مچ دست هومن را در دستانش    یزمان  یرا از دست داد و فراموش کرد که در کدام برهه  شیهااشک کنترل 

 :د ینگاه کرد نال  ی شتریزخمش را با دقت ب ی گرفت و جا

 

 کردم!  کاری من چ-

 

 یاممنوعه  شین براباشد که هوم نی تر از ادردناک  توانستی م زی اما چه چ ردیآرامِ جانش را در آغوش بگ  خواستی م  دلش

 بود.  یداشتندوست 

 

دلش   د،یکشی از ته قلبش داشت تمام وجودش را به آتش م ی قیشد، اندوه عم رهیهومن خ یارا بلند کرد و در نگاهِ قهوه سرش 

 اتفاق افتاده بود.  نیمقابل هومن عنان از کف بدهد اما ا خواستینم

 

 حرفش را در گلو خفه کرد.  د یش شنکه از پشت سر ییبزند اما صدا ی **ب گشود تا حرفل

 

 ! طه؟ی اِفر یکنی م ی دار  یچه غلط -

 

 : د یل**ب نال ریدست هومن را رها کرد و به سمت صدا برگشت. مادرشوهرش بود، با لرز ز  ع یسر نازگل
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 ! یوا-

 

و چروکش   دهیاز هم در  یهاشده بود، چشم  رهیبه او خ ض یبا غ کردند ی م شیصدا ی گلشن خانم که همه خانم گُل د،یجمش مادرِ

 .کرد یترش م ترسناک  تیچاق، در هنگام عصبان ی کلیهمراه با ه

 

 گفت:   یبا نگران نازگل

 

 اومده بود... اومده بود...  ی بابامه خانم گُل یهو... هومن از آشناها-

 

 :د یاد کشد  یبلند  یدم گوش نازگل خواباند و با صدا یمحکم یده یجلو آمد و کش ی گل خانم

 

*نت  ایبهش خ** ی مطمئن بود دار د ی! جمش؟یخرم کن یمنم مثل پسر بدبختمم که بتون  یشو! فکر کردخفه  ا،یحی شو بخفه -

شوهرت باهاش  یخونه  ک یکه نزد یچقدر خودسر شد  نی! ببدهیچشم در یاما تا حاال نتونسته بود ثابت کنه... دختره  یکنی م

 ! یزاری قرار م

 

 هومن بلند کرد:  ی را برا شیصدا بارن یتندش از کنار نازگل گذشت و ا یهابا قدم  و

 

 خودت ه*رز کن!  یلنگه   یکیزن شوهر داره، برو با   نی! اشرفی ب ی  کهیمرت-

 

بزند راهش را به سمت خانه کج کرد و در حال   ی هومن بتواند حرف که ن یو قبل از ا د یهومن کوب ینه یس  ی را محکم رو فش ی ک و

 گفت:  ت یرفتن، با عصبان
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 دختر!  زمیری ات رو منداشته  یزود برگرد خونه وگرنه آبرو -

 

  زیکه هر چ ی خصلتِ خانم گُل  نیچند برابر بدتر از او بود، اما ا د یتند بود، درست بود که اخالق جمش قدرنیاخالقش هم شهیهم

 !کردی صد برابر منفورترش م کردی م  فی تعر یینمارا با بزرگ 

 

  یآزاد  نیهم  داد،ی م د یجمش ل یکه تحو ییهاتا مادرش چون حاال با حرف  د یدی خودش او را م د یجمش دادی م ح یترج نازگل

در آن خانه    د یو با  دادی از دست م زیبرود را ن رونیاز خانه ب ییاش به تنهاخانواده  دنیو د  د یخر یمحدودش که اجازه داشت برا 

 .شد ی م ینزندا

 

 سازد!  لینازگل را از تلخ به زهرمار تبد  یعود کند و طعم زندگ  د یجمش یهای بود که بد دل ی مادرش کاف  یهایینمابزرگ 

 

  نایشوهرش ع یاتفاق در خانه  نیا د یحاال با شد،ی م ر یو تحق د یکشی عذاب م شیپدر یبود، قبل از ازدواج در خانه  نیهم شهیهم

 در آن نداشت عادت کرده بود!  ی که حق انتخاب یای به زندگ گرید شد،ی تکرار م

 

 و به سمت خانه قدم برداشت، هومن پشت سرش گفت:   د یکش یآه

 

 حرف بزنن. یجورن یها حق ندارن باهات ا... اون دمی م حیبراشون توض ی نازگل... اگه بخوا-

 

آمده بود و کمرنگ   رون یکه حاال از پشت ابر ب  ینور  ر یپر از اشک بود و ز شیهابرگشت و دوباره به او زل زد، چشم  نازگل

 اش گفت:در چهره   بیعج یکرد و با اندوه  یداشت، مکث کوتاه ی بیدرخشش عج د،یتابی م
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خوبه، برو... بزار   یل ی! من با شوهرم خوشبختم حالمم خیدوست ساده بود ه یدوستت نداشتم هومن... تو برام فقط  وقتچ یمن ه-

 رو بکنم!  میزندگ

 

 خود را کنترل کند، گفت:   کردی م  یکه سع  یهومن به شماره افتاد و درحال یهانفس 

 

 . یهارو بزنحرف  نیبرم ا که نیبه خاطر ا ستیالزم ن-

 

... ایسراغمم ن  گهی! پس برو هومن د؟یریاگه بگم خوشبختم م  یبهت نداشتم و ندارم، مگه نگفت ینه اون زمون و نه حاال حس -

 !نمتی بب خوامی نم گهید

 

اشتباه را تکرار کند   نیسخت بود که دوباره ا شیبرا ند، یرا نب نشیاندوهگ  یبرگشت تا هومن بغض و چهره  عی را گفت و سر نیا

هومن را اطراف   د یجمش گر ید یاگر بار  دانستی او شود. م یو سرنوشت جهنم  یزندگ ریهومن درگ خواستی اما دلش نم

 نبود!  د یبع زیچ چینامتعادل ه  مرد ! از آن کُشد یحتما او را م  ند یاشان ببخانه

 

 که از خشت  یزیانگ نفرت  یرا تند کرد و به سمت خانه  شیهابلند نشود. قدم  اش ه یگر یدهانش گذاشت تا صدا  یرا جلو  دستش

 خشت آن متنفر بود روانه شد.

 

 را از نازگل نداشت درجا خشکش زده بود.  ی رفح نیکه انتظار چن هومن

 

 به جان هومن نشست. در دلش گفت:  شیهاکم دردِ حرف نازگل دور و دورتر شد و وارد خانه گشت، کم   ی وقت

 

 "بهم نداشت باختم؟! یاکه عالقه  یرو به خاطر کس م یزندگ  یهمه  یعنی"
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 ل کرد. گ اش ی وانگ ید بارن یجمله را تکرار نمود و ا نیبار ا چند 

 

با نازگل داشت، با   یاکه در هر قسمت آن خاطره  ی دور از شهر شد یدور م   د یگاز فشار داد، با ی را رو شیموتورش شد و پا سوار

 به سمت خارج از شهر به راه افتاد.  توانست ی که م یسرعت تینها

 

 : کردی خود تکرار م ی اما دائم برا فشردی گرفته بود و م  یدست را دو  شیگلو یبغض انگار

 

 ! کنهی نم هی ... مرد گرکنهی نم هی مرد گر-

 

 !خت؟یری و اشک نم کرد ی اش فکر منابود شده  یبه غرور خرد شده و زندگ شد ی مگر م اما

 

 زد:   ادیفر راند ی طور که موتورش را مهم فشار داد و همان  ی را رو شیهادندان

 

 ! وفتهی روز ب نیمرد به ا هی  شهیکه باعث م   یلعنت به عشق -

 

  یتیاهم شیبرا  زی چ چیه گرید  کرد،ی هق مبلند هق   ی نبود و با صدا صدایب شیهاه ی گر بارنیا د،یصورتش چک یرو شیهااشک  و

 را آرام کند!  قرارش ی روان ب خواستی نداشت و تنها م 

 

 . بردیجا پناه م دور باشد به آن  اهوی از ه خواستی م  یوقت شهیکه هم رفتی م  ییبعد از شهر خارج شد، به سمت جا یکم
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 اد، یرودخانه که شد، در اثر سرعت ز کی نزد  د یچی پ یفرع یاجاده  به

 

 زخم برداشت.   شیاز صورت دست و پا ی خورد و قسمت نیچپ کرد و هومن به شدت زم موتورش 

 

 ! کردی که درد جسمش را حس نم د یکشی وجود و روانش درد م ی ، به قدرجا بلند شد و خود را تکاند  از

 

قرار داشت آرام   ی پل کوچک آهن کی بود،  ی که جار ی کم عرض  یروخانه ی دنج و آرام رو طورنیبود، هم  ییخوش آب و هوا یجا

از داخلش برداشت و روشن   گاریس  کیآورد و   رونیرا ب گارش یس  شد، پاکت زانیپل آو یهاله یآرام خود را به پل رساند و از م

 را داخل آب انداخت. گاریزود تمامش کرد و ته س  یل یکه خ ی زد؛ به نحو گاریبه س  یکرد، پک محکم

 

  اقیبا اشت ی ! وقتردیرا نگ  ی مرد چیکه قسم خورده بود جز او دست ه  ییهازمان یصدا د،یچیپی نازگل مدام در گوشش م یصدا

 .شد ی دوستش دارد و هومن از عشق او سرشار م  گفتی دم گوشش م 

 

 :د یکش  ادیفر اریاختی شد و ب شتریب شیهاه ی گر هقهق

 

 خدا... چرا من... چرا من خدا...-

 

 *** 
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از   ی کی یگرفت رو   میتصم زد،ی آراس قدم م  یخانه  کی نزد یهااز پارک یکیدر   یکاری گذراندن وقت و فرار از ب ی که برا نینازن

 .ند یبنش هامکتین

 

  کرد ی م یساله داشتند، دختربچه سع شیحدودا ش  یدختر بچه  ک ینشسته بودند که  یاسه نفره  یها خانواده چمن ی رو مقابلش

  مایهواپ کهنیقدر تالش کرد تا اکنترل از راه دور از جا بلند کند، آن   یهارا که مقابلش بود، با دکمه   یکوچک کنترل یمایهواپ

 گفت:  یبلند شد و او هم با ذوق از جا برخواست، مادرش با ذوق و خوشحال

 

 کارت حرف نداشت! زم، ی عز نیآفر-

 

 گفت: نیپدر با تحس نیهمچن

 

 باهوشه! ی لیمن خ یخلبان کوچولو -

 

نداشت،  د ی و تمج  فیبه تعر یاز ینبود و ن ی کار سخت مایکنترل از راه دور هواپ یهاها و چرخاندن اهرم واقع فشار دادن دکمه   در

بود و به   بهیبا آن غر نیکه نازن  یزیادامه دهد، چ ی به باز یشتر یب یتا با شور و شاد  داد ی م زهیاما حرف پدر و مادرش به او انگ 

 . کردی نگاه م هاآن با تعجب به  ل یدل نیهم

 

و احمق    مصرفی او را خنگ، ب شه یبلکه هم چ،یکه ه  کردند ی نم ف یتعر شیهایی داشت پدر و مادرش از او و توانا  ادیکه به   ییجا تا

 ! کردند ی خطاب م
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در پارک برخورد کرد و    یکوچک با درخت یمایاشتباه هواپ نیافتاد و با ا ن یخورد و زم ز یدخترک ل  که ن یگذشت تا ا قه ی دق چند 

 چند تکه شد. 

 

 زد و با خود گفت: یپوزخند  نینازن

 

 "!رسنی االن به خدمتش م "

 

 و دخترک را در آغوش گرفت.  د یدو یبرخالف تصورش، پدر با نگران اما

 

 ! ؟ییکه نشد بابا تیزیچ-

 

 :د یبا ناز پدرش را بغل کرد و نال دختر

 

 شکست! مامیهواپ-

 

 دخترش زد و گفت:  یانشیبر پ یابو*س*ه  پدر

 

 خورد! ز یفقط پات ل ، ییتو نبود بابا  ری... تقصخرمی برات م گهی د ی کی زدلمی سرت عز یفدا-

 

و   جیگ  ،ی ش با الفاظ دست و پا چلفتاز طرف خانواده  کرد ی م یاشتباه نیاگر او همچ  د،یکش  یانداخت و آه نییسرش را پا نینازن

 !شد ی و پا مواجه م  سری ب ای
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عذاب   کنند،ی ناز م شانیو برا اندازند ی مادر م ا یخود را در آغوش پدر  شانیهاکه بچه  یمیصم یهاخانواده  دنیاز د شهیهم

 ! کردی م  ییو خشک بود که حکم فرما رانه یگسخت ن ینداشت و تنها قوان داریها ناز خرآن  ی! در خانه د یکشی م

 

 بود؟! یاد یز یکه نداشت خواسته  یکردن اعتماد به نفس دای از کار خوبش و پ یخشک و خال فی تعر ک ی دنیشن مگر

 

ارزشمند باشد داشت  یکس  یبرا  کهن یا یعقده  رفت،ی م  شیپ یو احترام تا اوج خوشحال ف یتعر نی که با کوچک تر ی نینازن یبرا

که حداقل در    کردی فکر م ن ی، به اخسته شده بود  یدرو دربه  یپناهیب  نیاز ا گریوجود د نیاما با ا د،یکشی تمامش را به آتش م

 شده بود.  د یروزها درمورد فرارش از خانه به کل دچار ترد ن ی! ایتیامنداشت و  یاآن خانه خانواده 

 

 پدرش نداشت! ی دخترک را برا یهای نازها و دلبر دنیبه راه افتاد، تحمل د و یجا برخواست و به سمت استود از

 

تلخ مردانه در هوا پخش شده بود، معلوم   یو عطرها   گاریس  یبود. بو  یچا  یهاکه شد آراس مشغول شستن فنجان  و یاستود وارد

 گفت: ن ینازن دنی، آراس با داند جا رفته از آن  ش یپ قهی چند دق نی هم و یاستود یهابود مهمان

 

 ! ؟یاومد  یدنبالت... با چ  امیب کردم ی مرتب م جارون ی! داشتم ا؟یناز ی اومد -

 

 با اتوبوس. -

 

 ! هیکدوم گور سیهومنم که معلوم ن   نیآوردم! ا  یبردم و چا ی! پدرم دراومد بس که چارمیبگ  جان یواسه ا یآبدارچ  هی د یبا-
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 کارهارو برات انجام بدم.   نیا تونم ی من م ی اگه بخوا-

 

 انداختم گفت:  نیبه نازن ی نگاه چپ آراس 

 

 ! ارهیببره و ب  ی چا دهیپسر چشم چرون و تازه به دوران رس  یسر ه یخانم خوشگل رو بزاره برا  ه یآراس مرده باشه که  د یبا یعنی-

 

 گفت:  ناخودآگاه لبخند زد، قند در دلش آب شد  نینازن

 

 بود؟!  یمنظورت از خانم خوشگل ک -

 

 دوخت و جواب داد:   نیسبزش را به نازن یهازد و چشم  ی لبخند  آراس 

 

 خودِ شما! -

 

 داشته باشن؟!  یبهم نظر  یترس ی خوشگلم که م یقدربه نظرت اون  یعنی-

 

 و گفت:   د یپاش  نیصورت نازن یآب رو  ی کم د،یکشی را آب م هاوانیچنان که داشت ل هم  آراس 

 

 ! جرئتش رو ندارن! ارمی یرو از کاسه درم  چشماشون-

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

395 
 

 از تمام شدن کار، دستانش را با حوله پاک کرد.  بعد 

 

 شده.  ادیهم ز هامونی مشتر  کهنی... مخصوصا استیموندن به صالحت ن جان یخوابت بکنم، ا یجا ی هم برا ی فکر  هیباس -

 

 او را پشت گوشش داد و با لبخند گفت: یتخت نشست و موها یرو   نیکنار نازن بعد 

 

 ؟ ید یخوب خواب شبید-

 

 کرد و جواب داد:  یز یآم طنتی ش  یهخند  نینازن

 

 ! ؟یخوابونی کاناپه م ی مهمونات رو رو شهیهم-

 

 کنم!  دارتیب ومد یمبل خوابت برد منم دلم ن ی رو-

 

آورد و با لگد به آن   یداشت در را از جا درم ی . انگار کسد یبه گوش رس  و یشدن درِ استود دهیکوب  ب یمه یصدا ن یح نیهم در

 .د یکوبی م

 

از فک و   یقسمت  یاش که خون رو به چهره  یرفت و در را باز کرد، با کمال تعجب هومن پشت در بود، نگاه یبا نگران آراس 

 :د یو پاره بود انداخت و با تعجب پرس   یخاک ش یمشک یهاخشک شده بود و لباس  اش یشانیپ

 

 شده هومن؟!  یچ-
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 .شد  ویبرخورد کرد و خود داخل استود  واریکه آراس با د  ی بدون مکث با تمام توان آراس را کنار زد، به نحو هومن

 

بود به داخل اتاق هل داد و در را پشت سرش قفل   ستادهیرا که مقابل در ا نیاتاق استراحت رفت و نازن کی تند نزد یهاقدم  با

 .د ی کش ی بلند  غ یج نیکرد. نازن

 

 کرد و داد زد:  رهیدر و فشار دادن دستگ  دن یو با در بسته مواجه شد و شروع به کوب  د یها دوآن به سمت  آراس 

 

 در رو.  نی باز کن ا گمی ! هان؟! باز کن در رو، با توام م؟ یهومن... با توام هومن... چرا در رو بست-

 

سرخ گود رفته و سر و وضع   یبود و به چشم ها ستادهیمقابل هومن ا زدی و ترس در آن موج م  یکه نگران یبا چشمان نینازن

 . کردی ناکش نگاه ماسف

 

 ؟ یشد  یشکل نیهومن؟! چرا ا هی چه وضع نیا-

 

 دوخت و گفت:   ن ینگاه پر از خشمش را به نازن زدی نفس م که نفس  هومن

 

 مگه... هنوزم عاشقمه؟!  یدوسم داره، نگفت   یمگه نگفت-

 

 !؟یزنی حرف م  یراجب چ-
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 اش بلند شد.خورد و ناله  ن یرا هل داد و او به شدت زم نینازن هومن

 

! منِ احمق  ؟یبمون جان یا یکه بتون   یداد  لمیرو تحو اتیچرند  نیا ینداره، همه  یخوب یزندگ  یاز شوهرش متنفره، گفت یگفت -

 تورو باور کردم!  یهاوپرت که چرت  ن یرو بب

 

بود   ستادهی سرش ا یو سرش را باال گرفت و به هومن که باال د یکش وار یجمع کرد و تنش را به سمت د  نیخود را از زم نینازن

 انداخت. ینگاه

 

... چند بار گفتم سراغ نازگل  هی ! هان؟! چقدر بهت گفتم اون آدم خطرناک؟یشد  ریدرگ  د یمن بهت دروغ نگفتم... نکنه با جمش-

 ن...

 

دوباره از   نی چسباند، نازن وار یلباسش را گرفت و با تمام توان بلندش کرد و به د یه ی قی  حرفش تمام شود، هومن که ن یاز ا قبل

 . د یکش غ یترس ج

 

 :د یکشی بلند داد م یشد، با صدا شتر یدر توسط او ب دن یآراس و کوب یادهایفر  نینازن غِی ج یصدا دنیشن با

 

  م،یزنیدر رو باز کن حرف م   نیباتوام، ا یهو  ؟یدار  کاری چ ی! با ناز؟یکنی م کاری چ ی درو باز کن هومن، کثافت دار نیا-

 باز کن در رو.  یهومن... روان 

 

  یحرکت توانستی نم نیچسبانده بود که عمال نازن وار ید  یرا رو  نینازن یباز کردن در به نحو  یآراس برا یبه تقال  توجه ی ب هومن

 . کردی بکند و از ترس ساکت نگاهش م
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 دوست ساده.  هی بودم...  یباز ه یاز همون اول دوسم نداشته، گفت من براش فقط   خودش گفت که-

 

 : د یداد کش ی بلندتر یبا صدا بارن یا و

 

روز   ن یچرا من رو به ا م؟یتو زندگ یبه من نداشته و با شوهرش خوشبخته. چرا اون رو دوباره کشوند  ی! گفت حس؟یفهم  یم-

 ؟ ی چرا لعنت ؟یانداخت

 

 با لرز گفت:  زدی نفس مکه نفس   یآب دهانش را قورت داد و درحال نینازن

 

 ! دمی م ح یه... هو... هومن... آروم باش... من برات تو... توض-

 

 در گلو خفه شد. نینازن ی و فشار داد، صدا د یچ یپ نینازن فِیدستش را دور گردنِ ظر هومن

 

 گفت:  یناله مانند  یبا صدا ختیر  ی که اشک م یدرحال  هومن

 

تو و نجاتت بده!   ادیکه ب کُشهی داره خودشو م   ،یکرد  کاری با آراس چ نیبب  ،ی... تو هم درست مثل خواهرت جادوگر کشمتی م-

! اصال  ؟یبنداز یآراس رو به چه روز  یخوای ! مه؟ی تو چ  ی... بگو نقشه رهیاُخت بگ  یبا دختر های زود   ن یکه به ا ستین  یآراس کس

 ! ؟یچ یواسه   ،یعوض لِآشغا جانیا ی پالس شد  ی واسه چ

 

که از دست   کرد ی هرچقدر تالش م  شد،یبود و داشت خفه م  دهیبر نی کرد، نفس نازن شتریب نیگردن نازن  یفشار دستش را رو  و

 .د یشنینم د یکشی م اد یآراس را که پشت در فر  یصدا ی حت گریبود، د دهیفای کند ب  دایهومن نجات پ
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شکستن در آمد و   یکه صدا شد ی م میداشت تسل کرد، ی م شتر یب شیگلو ی هربار فشار را رو تیرا بست، هومن با عصبان چشمانش

 برداشته شد.  شیدست هومن از گلو

 

  ی اش مولو شد، از شدت استرس معده نی زم ی از دستش رو ییبعِد رها ن یپرت کرد و نازن گریهومن را گرفت به سمت د آراس 

 و از شدت درد حالت تهوع گرفته بود.  رفتی م  جیداشت، سرش گ  یاد یبا دفعات قبل تفاوت ز بارنیسوخت اما ا

 

رد و   نشانیب  ی زیچ اد یبودند که جز فر یعصبان  یهر دو به قدر  کرد، یشروع به کتک زدن هومن کرد و هومن با او مقابله م  آراس 

 .شد ی بدل نم

 

  گریدک یضربه باعث شد هر دو سکوت کنند و به  نیخورد، ا نیو هومن از شدت ضربه زم  د یدهان هومن کوب ی رو  یمشت آراس 

 زل بزنند. 

 

به دستِ آغشته به خون خود انداخت، از جا   ی و نگاه با دست دهان و لبش را که پر خون شده و پاره شده بود، پاک کرد  هومن

 گرفته گفت:  ییتکان داد و با صدا ی آرام سر ،ستادیبرخواست و مقابل آراس ا

 

 ! یداداشته بلند کن یکه جا قتی رف  نیبهتر یدختر، دست رو   هی برسه که به خاطر  ی روز کردمی فکر نم-

 

 را ترک کرد. وی تنفر انداخت و استود  یبه نشانه  نیزم یرو  ی تف

 

  قیتلف  یکه با نگران  ینشست و با لحن سرد  نیبود، جلو آمد و کنار نازن ده یصورتش چک یکه چند قطره خون از دماغش رو  آراس 

 :د یشده بود، پرس 
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 حالت خوبه؟! -

 

، به آراس نگاه نکرد منتظر  حالت تهوعش را کنترل کند  کرد ی م  یاش فشار داده بود و سعمعده  یکه دستش را به شدت رو  نینازن

 .نگفت  یزی رسد اما او چهومن را بپ واروانه یبود که آراس علتِ رفتارِ د

 

 . زدی م ی کامال سرخ شده بود و به کبود نیگردن نازن ی دست هومن رو یجا

 

نداشت و باال آورد، واقعا   دهیمقاوت فا گرید  یرفت، صورتش را شست ول  یی کمک آراس از جا برخواست و به سمت روشو  به

 را کم داشت!  نیهم ش یفکر یهامشغله نیدرد معده و حالت تهوع! در ب شود،ی چرا حالش دارد روز به روز بدتر م  دانستینم

 

هومن در گوشش تکرار   یهابه گردن کبودش انداخت، اشک در چشمانش حلقه زد و حرف  ینگاه نهیرا بلند کرد و در آ سرس 

 شد:

 

 "؟یآشغالِ عوض جانیا یپالس شد  ی ! اصال واسه چ؟یبنداز یز آراس رو به چه رو یخوای م ه؟ یتو چ یبگو نقشه "

 

 اش سر خورد. گونه   یو رو   د یلغز  یبودن در وجودش قوت گرفته بود، اشک ارزش ی بودن و ب یاز اضاف یحس دوباره 

 

 !خواهد؟یاز او چه م  گریدرد بدن د نیا  ی هجوم افکار منف نیب دانستی اصال خوب نبود، نم حالش

 

 آورد.  رونیآراس او را از فکر ب یصدا
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 حالت خوبه؟! -

 

تحمل وزنش را   ینا  شیپ قهی از شدت استرس و ترِس چند دق  شیآمد، پاها رونیو چارچوب در ب  واریکمک گرفتن از د  با

 نداشتند.

 

 گفت:  ی با لحن سرد آراس 

 

 رو جمع کن.  لتیتموم وسا-

 

شوک وارد شده بود که   ن یبه نازن ریاخ یقدر از اتفاقات ناگهانرا کجا ببرد؟! آن  نینازن خواستی م یعن یرفت،  رونیب و یاز استود و

 حرف زدن را فراموش کرده بود.  یحت

 

  لیشده بود گذشت و شروع به جمع کردن وسا خته یکف آن ر ز یکه چند قطره خون ن  ویکوتاه استود ی از راهرو ی فکر  چیه بدون

 جا بماند.آن  توانستی نم گریخودش د کرد ی م اصرار  زیاگر آراس ن ی کرد، حت شیهاو لباس 

 

 رفت.   رونی اتاق ب یرا برداشت و از کنار در شکسته شده  اش ی سر کرد، کوله پشت یرنگ  یو شال زرشک د یلباس ساده پوش  کی

 

  یحرکت کرد کامال در الک خود فرو رفته بود و حرف یامقدمه  چیبود، با سوار شدن او بدون ه نیمنتظر نازن نیداخل ماش  آراس 

 اش مشخص نباشد.حالت چهره  شد ی صورتش بود که باعث م ی و مردانه رو یانه ییآ ی دود نک یع ک ی. زدینم
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به   ،بردی جرئت نکرد از او بپرسد دارد او را کجا م نیگرفته بود که نازن  یآراس به قدر  شد،ی کامال آرام پخش م یبا صدا یکیموز

 . شودی گران تمام م  شیکه حاال فرار از خانه دارد برا  کردی فکر م  نیا

 

  بردی آراس دارد او را کجا م که نیو عالمت سوال در ذهنش راجب ا نی نازن ی که آراس از شهر خارج و وارد جاده شد، نگران ی وقت

 شد! شتریب

 

 

 

 

 

شده بود و بدون   رهی. آراس همچنان به جاده خکند ی درد دارد تمام وجودش را احاطه م کردی اصال خوب نبود و احساس م حالش

 :د ینداشت! پس نال یاده یمقاومت فا گر ی. دکردی م  یرانندگ  یصحبت چیه

 

 ؟ ینگه دار  شهی آراس م-

 

 :د یرا نگاه کند پرس  نینازن نکه یا بدون

 

 چرا؟!-

 

 ! خورهی حالم داره بهم م-
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نشده بود که   اد یز نقدریاش اشد و کنار جاده دوباره باال آورد. تا به حال درد معده  اده یپ نیرا کنار زد و نازن نیبالفاصله ماش  آراس 

 سبب تهوع او شود. 

 

 گفت:   یگرفت و با لحن نگران  نیسمت نازن یدستمال کاغذ  ک یشد و  ادهیپ زین آراس 

 

 ! ؟یخوب-

 

 جواب داد:  یفی ضع یبا صدا نینازن

 

 ! ستم یمطمئن ن-

 

  یآورد و رو  رون یرنگش را از تَن ب یخاکستر  شرتِی. آراس سوکردی خم م  یجاده را کم ک یو درختان نزد  د یوزی م ی سرد باد

 انداخت، کمک کرد از جا بلند شود.  ن یدوش نازن

 

 : د یآراس انداخت و پرس  یانه ییآ نکیع ی خود رو ری به تصو ینگاه نینازن

 

 ! ؟یبری کجا م من رو  ی دار-

 

آورد و   رون یب  کیک  ک ی نیسوار شد و از داشبوردِ ماش  گری. بعد خود از در دکرد  نیرا سوار ماش  نیو نازن  د یکش ی قینفس عم آراس 

 داد.  نیدستِ نازن
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 !خورهی حالت بهم م  ییچون ناشتا د یشا ینخورد  یزیرو بخور، از صبح چ ک یک نیا-

 

 ! ؟یبریمن رو کجا م  ی دار دمیپرس -

 

 !یفهمی صبر کن خودت م-

 

 زل زد و دوباره گفت:  نیرا برداشت، به نازن نکش یع نباریا و

 

 چه مرگش شده؟! دونمی پاک عقلش رو از دست داده! نم خوام،ی بابت رفتار هومن عذر م-

 

کار را درست انجام دهد! و با   کی  ی تح تواند ی که نم کرد ی فکر م ن یداد. دوباره به ا  هی تک یو به صندل  د یکش  یآه نینازن

 . وفتد یروز ب نیباعث شده است هومن به ا شیهاحرف

 

 *** 

 

  نکهی. بدون اریو زمان دلگ   نی. آشفته بود و از زمکردی حرکت م رو ادهیدر پ د،یکشی م  نیزم ی را رو شیکه پاها یدرحال  هومن

  یزیبرانگ . خونِ ل**ب و دهانش هنوز قطع نشِد بود و ظاهر ترحمکردی م س یو صورتش را خ ختیری م شیهامتوجه باشد اشک

بکنند، اما   گریکد یبه  ی اهانت نیترآراس کوچک  ایبود که او  امدهین شیبودند. هرگز پ  ترک ینزد  م به ه  زی داشت. آراس و او از برادر ن

 .رفتی م  نیاشان از بساله  نیدختر داشت رفاقت چند  ک یحاال به خاطر 

 

  یمعشوقه  نِی! ماش شناختی را خوب م  نیماش  نیا ستاد، یمقابلش ا  یرنگ  یی عبور کند که سانتافه آلبالو ابانیاز خ خواستی م

 حاضر بود جان بدهد. ی حت شیآراس برا ی زمان ک یسابق آراس، که 
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که   ی سبز یهاو چشم   یرشکرُژ ز د،یبه تَن داشت با شال و شلوار سف ییمو یل ی مانتو ک ی. ستادیشد و مقابل هومن ا ادهیپ سارا

 .د یدرخشی م  ششیآرا یاهیس  نیب

 

 جمع و جور نمود.  یرا پاک کرد و خود را کم شیهابا پشتِ دست اشک عی سارا، سر دنیبا د هومن

 

 مکث گفت:  یبا کم سارا

 

 !م؟ی مسائل با هم حرف بزن  یسر ه یراجع به  ی ! اگه وقت دارکنمی م بت یدارم تعق و یکه از درِ استود ی من رو ببخش د یبا-

 

 به او گفت:  یارا نداشت، بدون توجه  ی صحبت با کس یکه اصال حوصله  هومن

 

 بمونه بعداً.-

 

 روز انداختنت!  نیکه به ا یی راجع به کسا خوره،ی هام حتما به دردت ماما حرف -

 

 گشت.  نیندارد سوار ماش  ی گرید یچاره  د ید یوقت ه یسارا زل زد، بعد از چند ثان یبا تعجب به چهره  هومن

 

  ک ی یسارا جلو قهیبعد از چند دق نکهیرد و بدل نشد، تا ا نشانیب ی کالم   چیراه ه یشد و به راه افتاد. ط  نیسوار ماش  زین سارا

 باهم صحبت کنند. از هومن خواست تا داخل کافه  نی. پس از پارک کردن ماش کافه توقف کرد 
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 کافه نشستند.  یر یحص یهای صندل ی شدند و رو داخل

 

 .بود  شده  کسیبود ف یآلود و خاک به هومن که خون  یکافه همگ   انِیمشتر نگاه

 

 بالفاصله به گارسون گفت: سارا

 

 دو فنجون قهوه لطفا. -

 

و سمت هومن گرفت.   د یکش  رونیب زی وسط م یِکاغذ دستمال یاز جعبه  یگفت و رفت. سپس سارا دستمال  یچَشم گارسون

 نازکش گفت: یبه او و دستمالِ دستش نگاه کرد. سارا با همان صدا  یعصبان توجه، ی هومن ب

 

 ! ادیی صورتت رو پاک کن، بدجور داره خون م ریبگ -

 

 :د یپرس  یلبش گذاشت و همزمان با لحن سرد  یگوشه  یدستمال را گرفت، رو  هومن

 

 ! ؟یکرد یم  ب یمن رو تعق ی داشتچرا -

 

 داخل شالش داد.  ی را کم شیعروسک یی طال ی انداخت و موها نییسرش را پا سارا

 

اخالقش   رییواسه تغ  میاگه ید ل یبدونم دل خواستمی نظر دارم، اون هم به خاطر آراس! م ر یرو ز و یکه استود  هی من مدت قتشیحق-

 ! اومدم دنبالت.یاومد  رون یحال و روز از اونجا ب ن یبا ا دمید  ی! وقت نه  دمیهست؟ که فهم
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 ؟ یکنی م کاریچ نجای ! ایاالن تگزاس باش  د یتو با-

 

  زد،ی اش را هَم مقهوه  یکه با قاشق کوچک  یگذاشت. سارا درحال  یاهر کدام فنجان قهوه یلحظه گارسون جلو آمد و برا   نیهم در

 . د یکش یآه

 

  یرو برا   مم یتصم نکه یبا ا ی رو نداشتم، حت  شیبود. من تحمل دور  ز یمن عز  یکه آراس چقدر برا ی انیتو خودت بهتر در جر-

. داشتم به هدفم  ادیباهام ب دهی م تی ازم رضا یآراس هم دوستم داره و با چند ماه دور  دونستم ی م ی محاجرت گرفته بودم ول

 رو خراب کرد!  یمزاحم همه چ  ه ی که نیتا ا دمیرس ی م

 

 داشت. ی بدن و صورتش سوزِش بد  یهاکرد دوباره خون صورتش را پاک کند؛ زخم  ی و سع د یکش ی گریدستمال د هومن

 

 !؟یخوای م  یاز من چ -

 

 داد.   هی تک ، یریحص  یو به صندل د یاش را نوش قلوپ از قهوه  ک ی ی با خونسرد نباریا سارا

 

رو   یی تو حس طرد شدن و تنها  ؛یرش یکه هنوز درگ  دونمی رو هم م نی و و نازگل خبر دارم و ات یه ی گوش کن هومن، من از قض-

آره! قرار بود   گم،ی م  ی من چ ی دونی . تو بهتر می و عذاب بکش ی نیبب گهی د ی کیعشقت رو کنار  کهنی! حس ا یمثل من تجربه کرد 

  هی پاک  ده یرو د یپاپت ادبی ب یاون دختره   یتنها برم، اما آراس از وقت  خواستمی چون نم کردم؟برم اما پروازم رو کنسل  شیماه پ

بود که   شیبار هم چند روز پ  نیرو کنار بزاره اما نشد که نشد. آخر یو ازش خواستم لجباز ششیشده! چند بار رفتم پ گه یآدم د

 ! دمی به صدتا مثل تو نم و ر نینازن یو مهربون  یصاف تو چشمام زل زد و گفت که من پاک
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 زل زد.   کردی ! آب دهانش را قورت داد و دوباره به هومن که نگاهش مد یلرز شیصدا

 

 ذات!  کنه! و حاال اون دخترِ آواره بشه پاک و من... بد  ر یمنو تحق نقدریکه آراس بخواد ا شهی باورم نم -

 

 . د یپر از حرص کش ی نفس تیبا عصبان هومن

 

 جادوگره، درست مثل خواهرش!  ه یاون دختر -

 

 :د یسارا گرد شد و با تعجب پرس  یهاچشم

 

 خواهرش؟!-

 

 تکان داد و جواب داد:  ی سر هومن

 

 نازگله.  یکه یخواهر کوچ نینازن-

 

 را جمع کرد و گفت:  شیهال**ب  د،یاش را نوش از قهوه  یگریسکوت کرد و قلوپ د هیچند ثان سارا

 

 ات رو بخور سرد نشه. قهوه  هوم... جالب شد!-
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 ندارم.  لیم-

 

 تلخ!  یهااس برات، پر از خاطره پر از خاطره نجا ی! ا؟ی به روز خودت آورد ی چ نی. بب ستین نجایهومن! تو هم مثل من جات ا-

 

 شد. رهیگره خورده به سارا خ ییجلو آمد و با ابروها ی کم هومن

 

 ! ه؟یچ قا یمنظورت دق-

 

هست؛ پول،   ی که بخوا  یرو اونجا هرچ  ت یشغل واسه زندگ ی . حتدمی م  کایسفر و اقامتت رو به تگزاِس آمر ینه ی وم هزمن تم-

 تباه بشه!  نجایا اش نده یکه آ  فهیمثل تو ح ی! هنرمند یشهرت، آزاد

 

 !؟یخوای م  یو در اِزاش ازم چ -

 

 تگزاِس. التِ یا وستونیبندازم. مقصدم شهر ه  قیپروازم رو به تعو تونمی نم گه یبرم، د د یهفته با نیمن ا ن،یبب-

 

 گذاشت و ادامه داد:  ز یم یآورد، رو  رون یب مایهواپ ط یبل کی  فشی را گفت و از ک نیا

 

آراس هم هست   ی کارت به خوب ی ! در ثانیندار  یالک یهارت یکهنه و غ د ی. اوالً تو مثل آراس عقایام باش نوازنده  خوامی در اِزاش م-

 فرصت استفاده کن.  ن یرو نداره، تو از ا اقتش یبهترم هست! پس حاال که اون ل چ،یکه ه

 

 بزند، سارا گفت:  یبخواهد حرف نکه یبه سارا انداخت و قبل از ا یبا تعجب نگاه هومن
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تو باشه. تو هم   ی بتونه جا قه ی دق  هیقط که ف  کنه ی آرزو م ییکایآمر  یهاتیسا ی عکسات رو دنیرسه که آراس با د  یم  ی روز-

 اونجاست پسر! شرفتتیپ ی جا ،یرو ندار  یکس  نجایمثل من ا

 

 پس بابام و خواهرم؟! -

 

 . شونینیو بب ران یا یایب  یتونی م  یهر وقت بخوا-

 

 ل**ب زمزمه کرد.  ریز ی داد و نچ ه یتک اش ی به صندل هومن

 

 فکرش رو هم نکن. -

 

 زل زد. کرد ی او را نگاه م یبیتفکر، به چشمان سارا که با درخشش عج هی بعد از چند ثان و

 

 که قبل از نازگل بودم.  ی بتونم اون آدمِ سابق بشم! بشم هومن ای ارمی اونجا دَووم ب ستم یمطمئن ن-

 

 زد و با ناز گفت: یلبخند  سارا

 

 ! یتونیمطمئناً م  ، یکنارِ من که باش -
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 *** 

 

با تعجب سمت آراس   لومتر«یک  ۱۵را جلب کرد: »هشتگرد   نیتوجه نازن یموقع عبور، تابلوا  نکهیبع گذشت تا ار ک ی حدودِ

 برگشت و گفت: 

 

 مادربزرگت؟!  خونه  میری م  میهشتگرد! نکنه دار -

 

 و جواب داد:  د ی کش  شیبه موها ی دست آراس 

 

  یمنم جا یخودم رو ببخشم و خونه  تونم ی نم گه ید  وفتهیببرات   ی. اگه اتفاق بد یبمون  ویتو اون استود  یتونی نم گه یآره! د-

 اونجاست. د یکه به نظرم رس  یی . تنها جامیمردم که همخونه باش  ش ینداره پ یخوش  ی! رو ستیبرات ن یمناسب

 

 گفت:   یاش بهتر شده بود، به آرامو کم شدن اضطرابش درد معده  ک یکه حاال بعد از خوردن ک نینازن

 

 !شناسهی اما مادربزرگت من رو نم-

 

 جواب داد: اندازد،یب نیبه نازن ینگاه  نکهی بدون ا آراس 

 

 تا بشناسه! کنمی م  یخب معرف -
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بازگشت به خانه ندارد!   ی برا ی که راه د یدی م  کردی شد. هرچقدر فکر م ره یبه جاده خ طورنیو هم  د ینپرس  یسوال  گرید نینازن

اش از خانواده  لومتر ینداشت هر چند ک تی اهم گریبود؛ پس د  یبود، بر روانش باق ده یکه کش ییهای هنوز زخم آن دوران و سخت 

 دور باشد.

 

و باالخره   د یچی کوچه پ ک یبه کرج شباهت داشت. آراس داخل  یبود و کم ییبایبعد، وارد شهر هشتگرد شدند. شهر ز یمدت

 را پارک کرد.  نیخانه ماش  ک یمقابل 

 

 بود.  یاداشت و درش به رنگ قهوه  ی آجر یبود که نما یو جالب  ی نقل یخانه

 

 .شد و زنگ در را فشرد  ادهی و بعد خود پ ند یبنش نیخواست داخل ماش  نیاز نازن آراس 

 

و با تن   د یخند  شیهاآراس انگار چشم دنیدر را باز کرد. با د یرنگ   یاگلدارِ سورمه   یبا روسر یمسن  خانم  قهیاز چند دق بعد 

 .د یرا ب*وس  شیشانیو پ د یتوپر و قد بلند آراس را در آغوش کش کلیه  فشینح

 

 گشت.  اده یپ نیکرد و او از ماش   نیبه نازن یاآراس اشاره  ،یپرس احوال  هی از چند ثان بعد 

 

 . در واقع کامال مشخص بود ذهنش پر از عالمت سوال شده است.د یخشک شیهالبخند بر ل**ب  نینازن دن یبا د زجانیعز

 

به تن داشت و از آن   ی مرتب یهالباس  ی بود ول یازن سالخورده  نکهیبا ا زجانی. عزستادیجلو آمد و کنار آراس ا  نینازن

 پوش بود.خوش  یهامادربزرگ 

 

 زد و گفت:  ی را پنهان کند، لبخند  ششیساعت پ ک یمادربزرگش، اعصابِ خوردِ   کنار کرد ی م ی که سع آراس 
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 بدم.  حیرو برات توض  یهمه چ دمی قول م  می که چاق کن   ینفس هی تو؟!  می ایب ی دعوتمون کن یخوایقربونت برم من! نم  زجونیعز-

 

 لبش نشاند و در پاسخ او گفت:  یگوشه   ی مصنوع یلبخند  زجان،یعز

 

 !د ییتو پسرم، بفرما نییایب-

 

 از مقابل در کنار رفت.  و

 

! از  ترساند یرا م  نیداشت که نازن ی بزرگ یبود؛ جسه  دهیخواب ی رنگ  یاآن، سگ قهوه  یگوشه   کیشدند که  یکوچک اط یح وارد

 . کردی بزرگ وحشت م یهاسگ  دن یبا د یبچگ 

 

 . دادی م اط یبه ح ی ادیز  یو سبز بودند که جلوه   بایز یهاپر از گل   زین اط یکوچک ح یهاباغچه

 

  نیآراس و نازن ییروبه مبل رو  ی سماور را روشن کرد و رو زجانینشستند. عز یمیقد  ی چوب یهامبل  یخانه شدند و رو  وارد

 نشست.

 

 !خبر؟ی ب نقدر یچرا ا نم یبب نیخب بگ -

 

 انداخت. گرش ید  یپا یرا رو  شیمبل گذاشت. دوباره نشست و پا ی آورد و رو رونیرا از تَن ب شرتشیسو آراس 
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 ! زجونیشد عز یناگهان-

 

 :د یپرس   ی که کامال ساکت نشسته بود انداخت و با کنجکاو نیبه نازن نانه یزبیر ینگاه زجانیعز

 

 مادر؟!  ی کنی نم یدختر خانم خوشگل رو معرف   نیخب، ا-

 

 کرد و با لبخند گفت:   نیبه نازن یانداخت و آراس نگاه نییسرش را پا نینازن

 

 ! نامزدم. نهینازن یعن ی... یخانم اسمش ناز نیا-

 

 متعجبانه آراس را نگاه کرد. آراس ادامه داد:  نینازن طورن یماند و هم ره یخ نینازن  یرو زجانی متعجب عز نگاه

 

 م کنم. بمونه تا بتونم مقدمات ازدواجمون رو فراه نجایا د یفعال با-

 

 گفت:  یصورتش چنگ زد و با نگران ی رو ،یابا ضربه  زجانیعز

 

 ! ؟یداد ی اش فراردختر رو از خونه  ن یخاک به سرم! نکنه ا ی وا-

 

  تونهی خواهر داره که نم ه یمن، فوت شدن. فقط   یهم درست مثل ننه بابا نی! پدر و مادر نازنهیچ شایفرما  نیا زجونینه باو عز-

 خانم.  نیهم نازن  ی مونی . هم شما تنها نممیکه مزاحم شما شد   نهیا ه،یاونا بمونه، شوهرش ناراض یخونه 
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 . کردیکه آراس زده بود او را تماشا م یهمچنان مبهوت از حرف  نیزد. نازن ن یبه نازن یبعد چشمک و

 

 از جا برخواست و گفت: زجانیعز

 

 ا!شم نیگی م ی چ نمیبراتون بب  ارمیب  ییچا هی بزار -

 

 خم شد و آرام در گوش آراس گفت:   ن ینازن زجانیاز رفتن عز بعد 

 

 !یها رو سرهم کن دروغ  نیموندن من ا نجایا یالزم نبود برا-

 

 که دروغه؟!  ی دونی از کجا م-

 

 شد.  رهیدوباره متعجبانه به آراس خ نینازن

 

 !ست؟ین-

 

 دروغ باشه!   تونهی م  وفتهی اتفاق ب نیا یکه تو نخوا  ی فقط در صورت-

 

 برگشت و بعد از برداشتن هر دو، دوباره نشست. یچا ینی با س  زجانی عز د،یبگو یزیبخواهد چ نینازن  نکهی از ا قبل
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  شهی داره، نم ی رُسوم ه یداره   یرسم ه ی ی زیهر چ یول  نم یآراسم رو بب ی من، من آرزومه که قبل از مرگم عروس  یزا یعز نینیبب-

 ! ینجور یکه هم

 

 د.ز  ی لبخند  آراس 

 

 بمونه!  شت یپ نیمدت، نازن  نیکنم و تو ا ف یبه من فرصت بده کارام رو رد کم ی! فقط زجونمی عز میری م ش یبا رُسومش پ-

 

 کرد و لبخند به ل**ب گفت:   نیرو به نازن نباریا زجانیعز

 

 چند سالته؟  نم یبگو بب ،ی کلومم حرف نزد ه ی که   تو … خب عروس خوشگلم-

 

 ها را از آراس و مادربزرگش نداشت، آب دهانش را قورت داد و در جواب گفت: حرف نیکه اصال انتظار ا نینازن

 

-۱۷ . 

 

  یخونه  نجا یخوبه! ا اش قه یسل ی ول ارم،یی پسر درنم ن یا ی. من که سر از کارانییایی سالشه، خوبه بهم م ۲۵آراِس ما هم که -

 . یبمون  نجایا یتونی م ی خودته تا هر وقت بخوا

 

 گفت:   یبه آراس انداخت و با سردرگم یدوباره نگاه نینازن
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 آخه...  ی ول-

 

 بالفاصله حرفش را قطع کرد.  آراس 

 

 . یبش یمیصم زجون ی زود با عز ی لیخ دمی ! قول مزمی آخه نداره عز گه ید-

 

  طورنیداد. هم نیتمام خانه را نشان نازن ز ی ن زجانیسپرد. عز زجانیرا به عز  نیو نازن  ردیآراس رفت تا دوش بگ   ،یاز صرف چا بعد 

  واناتیجز پرورش گل و سرگرم شدن با ح یاچاره  ییاز تنها نکهیراجب ا ی حاتیاسم سگ نگهبانش و توض ش،یهاتک گل نام تک 

 را ندارد. 

 

  یعن یزد بود.  که   یارمنتظره یآراس و حرف غ ر یخوشش آمده بود امّا هنوز فکرش درگ یحساب زجانیعز تیمیاز صم زین نینازن

 به او گفته است!  یچه دروغ نیکه نازن د یفهمی ازدواج کند؟! در آن صورت م نیآراس واقعا قصد داشت با نازن 

 

گردنش   ی دستِ هومن رو  یرا عوض کرد. جا شیهاگرفت و لباس  یدوش   زین ن ینازن زجان،یآمدن آراس، به اصرار عز رونیاز ب بعد 

 . زدی به چشم نم ادیآن کمتر شده بود و ز ی و قرمز

 

پر از عکسِ   شیوارهایداشت و د  ریتحر ز یم ک یتخت و  کی که  یها برد. اتاقِ کوچک از اتاق  یکیرا به   نیاز شام آراس نازن بعد 

 . خوردی آن نقش بسته بود به چشم م  یکه عکس آراس بر رو  یپوستر بزرگ  شتریمختلف بود اما از همه ب  یهاخواننده

 

 داده بود.   هی تک ی تاریباشد و آراس در آن به گ شیمال چند سالِ پ د یرس ی که به نظر م یعکس

 

 .د یکشی م  ری ساله را در کنار پدر و مادرش را به تصو شیبود که عکس آراِس حدوداً پنج، ش  یقاب عکس  زین ز یم ی رو
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 آورد.  رون یحافظ ب وانید ک یتخت را باز کرد و   ریز ی . کشوند یخواست کنارش بنش نیتخت نشست و از نازن یرو  آراس 

 

 کرد و گفت: نینازن روبه 

 

و    کردمی کتاب رو باز م ن یا گرفتی دلم م  ی وقت شهیهم هامیی اتاقم بود؛ اتاق تنها نجایگذشت. ا نجای ا می و نوجوون ی بچگ  یدوره -

 ! ؟یفال حافظ چطور هی. با شد ی بعدش حالم بهتر م خوندم،ی شعر م هی

 

. حس  حد دلشوره دارد ن یچرا تا ا دانستی شد. نم رهیو به عکس آراس که مقابلش قرار داشت خ د یکش ی قی نفس عم نینازن

اتفاق   نکهی. مانند اشد ی آرام نم کردی م  یحس غربت تمام وجودش را در برگرفته بود و هر کار د یشا  ای ، یبه دلتنگ  ه یشب یبیعج

 مقابله با آن به سر برد.  ی تقال برا ر د نیدرحال وقوع باشد و روح نازن یبد 

 

 را صاف کرد و شروع به خواندن نمود:  شیحافظ را گشود و صدا وانی د یهااز صفحه  ی کی یبه صورت تصادف  آراس 

 

 یدانی که م  دانم ی هواخواه توام جانا و م"-

 

 یخوانی و هم ننوشته م ینیبی م  دهیهم ناد که 

 

 عاشق و معشوق  ان یم ابد یچه در گومالمت

 

 یخصوص اسرار پنهان نایچشم ناب ند ینب
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 دلبند است  یکار مشتاقان در آن ابرو  گشاد

 

 یشانیگره بگشا ز پ ن ینفس بنش کیرا  خدا

 

 کرد   تیب*و*س تو ن نیدر سجده آدم زم ملک

 

 ی از حد انسان شی ب  د ید ی در حسن تو لطف که 

 

 زلف جانان است م یافروز چشم ما نس چراغ

 

 ی شانیرب غم از باد پر ایجمع را  نیا مباد

 

 که در خواب سحر بگذشت ی ریشبگ  شیع غایدر

 

 ی که درمان  یدل مگر وقت یقدر وقت ا  یندان

 

 ست ین یکاردان  قیاز همرهان بودن طر ملول

 

 یعهد آسان اد یمنزل به  ی دشوار بکش
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 حافظ  دهد ی م بت یچنبر زلفش فر الیخ

 

 "یتا حلقه اقبال ناممکن نجنبان نگر

 

 :د یپرس  یبا لحن آرام  نینازن ت، یب نیاز خواندن آخر  بعد 

 

 ! ؟یزد زجونیهارو به عزچرا صبح اون حرف -

 

 اشاره کرد.  وارید  ی به عکس رو نیبه سوال نازن توجه ی حافظ را بست و از جا بلند شد و ب وان ید آراس 

 

 بود.  تاریگ  نیهم م یاون زمون تنها دلخوش  ر،یبخ ادش ی-

 

 گفت:   یبلند  یبا صدا نباریا نینازن

 

 چرا... دمیپرس -

 

 حرفش را قطع کرد:  ی بلندتر یآراس با صدا اما

 

 ! یخونه بمون نیا یمحال بود بزاره تو  زدم ی هارو نماگه اون حرف  نکهیا یبرا-
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که   کرد یفکر م  نیاوست. داشت به ا یواقع  مِ یتصم ن یکه ا کرد ی بود فکر م ده یآراس را شن یهاحرف ی جا خورد؛ از وقت نینازن

 .د یشنی م  یگرید  زیحاال چ نکه یاز ا غی در د،یایب شیهایی به کمک تنها تواند ی ازدواج با آراس چقدر م

 

 از اشک شده بود اتاق را ترک کرد. رنگش پر  ی طوس  یکه چشم ها یبه چشمان آراس زل زد و درحال  یجا بلند شد. با ناراحت از

 

 پشت سرش گفت:  آراس 

 

 ! ن؟ینازن ن؟یشِد نازن یچ-

 

 بود.  نیخود و نازن یخواب برامشغول انداختن رخت  زجان یدنبالش رفت. عز  به

 

 . د یسرش کش ی ها رفت و پتو را روخواباز رخت  یکیرفت و بعد از شستن صورتش داخل  یی به سمت روشو نینازن

 

که   ی به نحو  ی آرام  ینشست، با صدا نیکرد و کنار نازن دایپ ی آراس فرصت د،یرا بشو  شیمصنوع یهارفت تا دندان  زجانیعز ی وقت

 نشنود به او گفت: زجانیعز

 

 ! ؟یناز ؟ یکنیم  یجورن ینزدم چرا ا یآخه من که حرف ؟ی! خوب ؟یناز-

 

  طورنیعاشق شده، هم کرد ی . حس مختیری بود آرام اشک م دهیسرش کش ی که رو یی پتو ر یز ینان ساکت بود ول همچ نینازن

 به او دل ببندد.  نیچنن یا یروز   کردی فکرش را نم ی که حت  یآراس  یوابسته 
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اش سخت و عطر تنش را نفس بکشد. به محبتِ او سخت محتاج بود و به توجه  اندازد یخودش را در آغوشش ب خواستی م  دلش

شدنِ آراس   یشگ یکه فکر هم ده یبود را کنار آراس جبران کند. اما چه فا ده یکه د ییهای مهری تمامِ ب خواستی . دلش موابسته 

 او فقط چند ساعت دوام آورد.  یبرا

 

 شد از جا برخاست و به اتاقش رفت.  د یحرف زدن با او ناامو از  د یند  نیاز نازن یآراس صدا و حرکت ی وقت

 

 *** 

 

 اتاق را پر کرده بود.  ی خر و پفش فضا یبود و صدا دهیکنارش خواب  زجانی. عزد یاش از خواب پرمعده  ِدیدرد شد  با

 

  خچالیاز   یز یشود و چ وارد آشپزخانه  نکهینداشت جز ا یارفت. چاره  یی رایاش فشار داد و به سمت حال پذ معده  ی را رو دستش

 بردارد. 

 

 شد ی م یاما حدود دوسال ست یدرد چ نیا ل یدل دانستی . نمگرفتی آرام م ی زیدردش تنها با خوردن چ  یول  د یکشی خجالت م اول

 روزها شدت گرفته بود!  ن یکه همراه او بود و ا

 

دو، سه لقمه خورد و    عیاش کمتر شد. سرلقمه باالخره درد معده کرد. بعد از خوردن دسه  دایپ ریپن خچالینان برداشت و از  یکم

 .ند یاو را نب ی را جمع کرد تا کس لیوسا

 

 داشت.  اجیآزاد احت  یافتاد، دلش گرفته بود و به هوا یی رایبزرگ در سالن پذ  یبرگردد که چشمش به درِ تراس  شیسرجا خواست
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ماه بود و به طبع هوا نسب به قبل   ر یت لی. اواشد ی م ده ید  یو کوچه از تراس به خوب  اطیح ستاد،یها اتراس شد و کنار نرده   وارد

 . دادی م ی را تکان نی نازن ی و موها د یوزی م یجانکم   مینس ی تر. هر از گاهگرم 

 

  رونیدوباره بکرد و آن را   شیهاه ی تازه را وارد ر ی و هوا د یکش  یآراس که مقابل خانه پارک شده بود انداخت. آه  نیبه ماش  ینگاه

 داد. 

 

 ! ریبخصبح-

 

 :د ی پرس  ینداد. آراس با نگران یآراس برگشت و پشت سرش را نگاه کرد اما جواب  یصدا با

 

 حالت خوبه؟! -

 

 من رو برگردون کرج! -

 

خودم من هم تا   ،یکنی عادت م جانیو ا  زجونیبه عز ی که بمون یکم دم ی ! بهت قول مومد؟یخوشت ن جان ی! از ا؟یچ یواسه -

 . مونمیم   شتیپ نجایا یراحت نشد 

 

 ! سوزه؟ی دلت برام م  ؟یکنی چرا بهم محبت م-

 

 !؟یکنی فکر رو م  نیا یواسه چ -
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 گفت: ی داد و با ناراحت ه یاطراف تراس تک یهاله یبه م نینازن

 

 داشته باشه؟!  تونه ی جز ترحم م ی لیخواب دادن به من چه دل ی دروغ بوده، پس جا  زجونیتموم حرفات به عز ی وقت-

 

  خودی را از خود ب نیبو نازن ن ی. ادادیعطر مخصوصش را م  ی رنگش بو یتون یز ور یشد. پل ترکی نزد نیچند قدم به نازن آراس 

 . کردی م

 

 حرفم رو تموم کنم. من نگفتم که حرفام دروغ بوده.  ینزاشت شبیرو هم دوس دارم! د  هاتی زودرنج   نی... ایناز ی رنج زود  یلیخ-

 

 ! ه؟ی فهمم... منظورت چ ینم-

 

 برگشت و به او نگاه کرد.  زین نیشد. نازن  رهیخ رونیو از تراس به ب  ستادیا ن یکنار نازن آراس 

 

 ! ؟ینکنار خودت قبول ک اتنده یمن رو به عنوان مرد آ ی تونی ! م؟یبدونم تو هم به من عالقه دار  خوامی م-

 

 شده بود. آراس ادامه داد: ریغافلگ  شه ی. مثل همد ینگاهش را از آراس دزد  نینازن

 

ام فقط  که اونجا پارک شده، خانواده  ین یماش  نیمتوسط کرج دارم و هم یتو منطقه  ینقل  یخونه   هی ! ینیبی که م م ینیمن هم-

 یبا همه  یتو فرق دار   دمیفکر کردم و د ی لیبرام. خ انبه یمثل غر یتا عمو و عمه همگ  یی از دا ی. مابقشید یکه د ه یزیعز نیهم

دارم. حاال    اجیکه من واقعا بهش احت  هیزیچ نا یا یات... همهمحبت خالصانه  ،ی دی که تو بهم م یمش. آرادمیکه تا به حال د ییاونا

 !؟یدوستم داشته باش   ی تونی ها محرف  نیبا وجود ا
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 تکان داد.   د ییتا ی. سرش را به نشانه شد ی م یزود احساسات شهیهم  ینبود ول  یپر از اشک شد. زمان مناسب نیازنن یهاچشم

 

 دوستت دارم.   یل یدوستت دارم آراس! خ-

 

  شیزد و بازوها یباد کرده بود. آراس لبخند  ش یبود در گلو ی حرف مدت  ن یاز دوشش برداشته شد. ا ی نیحرف انگار بار سنگ  نیا با

 .د یچی پ نیرا دور نازن

 

 گفت:   یاجان و گرفته کم   یکرد و بعد با صدا یبازوان آراس آرام گرفته بود، مکث  نیب  نیکه نازن طورهمان

 

 دوس داشتن ندارم!  یبرا  یزی! من که چ ؟یچرا دوسم دار -

 

 .دستانش گرفت  نیرا از خود جدا کرد و سرش را ب نینازن آراس 

 

 دختر.   یایداشتن که چقدر دوست ی دونی . خودت نم یاش ییآراس و تنها ه ی! شبایلیبا خ یفرق دار  ،ی ناز یدار  زا یچ یل یتو خ-

 

 را پاک کرد.  نینازن یگونه  ی رو دهیبعد با انگشتش اشک چک و

 

 بده آراس! ی قول ه یبهم -
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 ! ؟یجانم... چ-

 

  ی تا آخرش بمون. هرچ  یمونی . اگه مرمیمی اگه بشکنم، م نباریرو ندارم... ا یاگه یشکستم. طاقتِ شکست د ادیز می من تو زندگ-

 . می ات نشدم برو از زندگوابسته  ن یاز ا شتریهم که افتاد بمون... وگرنه تا ب یو هر اتفاق  ید یهم شن

 

 گفت:   متیقرار داد و با مال  نینار گوش نازنزد و لبش را ک  یرنگ لبخند کم  آراس 

 

 . وفتهیکه ب  می تا آخرش هستم نازِ من... هر اتفاق-

 

را از دهان پدر   دوارکنندهیو ام  زیآمکلمات محبت  نیبار، ا ک یبار، تنها  کی شد ی را بست. چه م  شیهازد و چشم  ی لبخند  نینازن

 ها بود. حرف  نیا دنیشن یکه چقدر روحش تشنه   یوا د؟یشنی مادرش م  ای

 

 :د یکش رون یب یهر دو را از حس و حال عاشق زجانیعز یصدا

 

 ! صبحونه حاضره مادرجون. نییایمن ب  یزایعز-

 

 کرد و هردو سر سفره رفتند.  م یبرو ایب نکهیا یبه نشانه  نیبه نازن یاکه به ل**ب داشت اشاره   یبا لبخند  آراس 

 

  یمحل  ر یکه اول صبح از آن پن اورد، یرا در ن شیصدا نیگذشت. نازن شد ی نم زجانیعز ی محل ر ینان تازه و پن گردو،  ،یچا از

 . کردیفکر نم شیهاجز آراس و حرف   یز یبود که به چ ری. البته آنقدر ذهنش درگاست دهیچش
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 گفت:   د،یهر دو را د بیکه سکوت و حال غر زجانیعز

 

 نه؟  ایتو   میبر د یشما دوتا، با نیکن  کاریقراره چ نم یبب  نیبگ  یدرست و حساب اوردم، یخب، من که سر در ن -

 

 اش جواب داد: به آراس کرد و آراس بعد از قورت دادن لقمه  ینگاه نینازن

 

 .یل عروس بعدشم که روا م،یزاری رو م  یخانم قرار و مدار عروس  ی با خواهر و شوهرخواهر ناز میری م شاهللیا-

 

  ک یکه او هم پدر و هم مادر دارد و البته  گفتی آراس خودش متوجه شود م نکه یهرچه زودتر، قبل از ا د یلبش را گاز زد. با نینازن

با او ندارد و به او دروغ گفته است،   یاشتراک ینقطه  چیه نیموضوع را بفهمد و بداند نازن نیاگر آراس ا دانستی خواهر دوقلو! نم

 نداشت. یاخانواده  چوقت یو با خود گفت کاش ه  د یکش یدهد؟ آهی نشان م یچه واکنش

 

 بماند.  نیتا چند روز همانجا کنار نازن اورد یبا خود از کرج ب لهیوس  ی کم رود یاز صبحانه، آراس گفت م  بعد 

 

. ظاهرا  کردیدرست م  مه یناهار ق یاتاق مانند او شد که داشت برا یانه در آشپزخ  زجانیمشغول کمک کردن به عز زین نینازن

 کرده بود.   شتریرا در کنار او ب نیاعتماد به نفس نازن نیو ا کرد یرا م  فش یاز او خوشش آمده بود، چون مدام تعر زجانیعز

 

 فرستاد:  نی نازن یبرا ی ام یبود آراس پ دهی ظهر رس  ۲ساعت به  یاز حدود سه، چهار ساعت. وقت  بعد 

 

 ام«یتا ب نیتو اتاق من بش  »برو
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 با تعجب جواب داد:  نینازن

 

 چرا؟!«  »آخه

 

 تخت او نشست.  یبا مقاومت آراس مواجه شد، به ناچار وارد اتاق آراس گشت و رو ی وقت اما

 

  ی انه کرد و مرتب رورا ش  شیافتاد؛ بلند شد و موها زی م یشانه رو   ک یمرتب کرد. چشمش به  ی رنگش را کم ی خَردل کیتون

  د یاتاق منتظر او باشد؟ که د نیو چرا اصرار داشت در ا  ستیکار آراس چ  نیا ی که معن  کردی فکر م نی دوشش انداخت. داشت به ا

 است. ستاده یآراس مقابلِ در ا

 

 زد و گفت:  یز یآم طنت یلبخند ش  کرد، یرا نگاه م   نیکه نازن طورهمان

 

 ! یچشمات رو ببند ناز -

 

 خب؟!  یچ یواسه -

 

 ببند تا بگم. -

 

 مقابلش بود.  ی بوم نقاش  ک یرا باز کرد  شیهاچشم  ی. وقتشد ی م نییرا بست، قلبش از شدت استرس باال و پا شیهاچشم نینازن

 

 :د یذوق کرده بود، نال یکه حساب ی درحال نیشد. نازن ره یخ ن یزد و به نازن ی لبخند  آراس 
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 س! آرا ی وا-

 

مخصوص   یهامداد و قلم  طورن یبوم نصب شده بود، هم یرو  ،ینگاه کرد. کاغذ مخصوص طراح یبوم نقاش  یهیپادقت به سه  با

 در کنار آن قرار داشت. یطراح

 

 خودش نداشته باشه!  واسه  یبوم نقاش  ه یکه   فهیمثل شما واقعا ح  ینقاِش بزرگ-

 

هوا   یبلند کرد و رو نیاز زم یرا چند سانت نی. آراس نازند یدر آغوش آراس پر ی و با خوشحال  د یدو نیدر وجود نازن یشوق

 : گفتی م د یخند یکه م   یدرحال نی. نازنچرخاند 

 

 کسم.همه  ی آراس مرس  یمرس -

 

 افتاد.  کردی که با لبخند آنها را نگاه م زجانیکه چشم آراس به عز دند یخند ی و م دند یچرخی م طورنیهم

 

 انداخت. نییسرخ شد و سرش را پا ز ین ن یو مرتب کرد. نازن د یکش  نییگذاشت و لباسش را پا ن یرا زم نینازن عیسر

 

 ! عروِس خوشگل من نقاش هم هست؟! ه؟یچ  گهید نیچه خبره مادر؟ ا-

 

 رفت.  زجان یعز کیرا صاف کرد و نزد شیصدا آراس 

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

430 
 

 !یاونم چه نقاش  زجونیبله که نقاشه عز-

 

  نیبود و از نازن  زجانیبه عز  هیکه پشتِ سه پا ی را مقابل او گذاشت، به نحو  یتخت نشاند. بوم نقاش  یرا رو  زجان یرا گفت و عز نیا

 .کند ی خود را م  ی سع_قبول کرد و گفت:  ن یکند. نازن یرا طراح زجانیعز ر یخواست تصو

 

 خود داشته باشد. یبرا  یبوم نقاش  ک یبود که  نیا شیهای از آرزو ی کی شهیداشت. هم یاد یشوق ز ستاد، یبوم ا مقابل

 

  یکیخط بار شیهاو چروک افتاده بود و کنار ل**ب  نیو کنار چشمانش چ ریانداخت. ز زجانی عز یبه چهره   یدقت نگاه با

مهربانش در   یهابه آراس بود. درست بود که چشم  ه یشب یاش کمتر نشان دهد. چهره لبش، جمع  شدی وجود داشت که باعث م

آراس بود و با وجود   یهاتر از چشم روشن یکم شیهامشخص بود. چشم  نوز بودن آن ه یتر شده بود اما رنگ کوچک  ی ریاثر پ

 اش وجود داشت.در چهره  یخاص  ییبایشده بود اما ز ر یپ نکهیا

 

 بعد گفت: قهیچند دق  زجانیعز

 

 کس من رو بکشه رو اون صفحه مادر؟! االن قراره ع یعنی-

 

 زد و پاسخ داد: ی لبخند  آراس 

 

 فقط صبر کن و تماشا کن!  ز،یآره عز-

 

 . دادی به او م ی ادیاعتماد داشت، حس غرور ز نیحد به کار نازن نیآراس تا ا نکه یا از
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 کرده بود.  یطراح ز یرا ن زجانی گلدار عز یرا تمام کرد. روسر  زجان یعز یچهره  ر یتصو نی نازن قهیدق ۴۵از حدود  بعد 

 

 را سمت آراس و مادربزرگش چرخاند. ر یبا لبخند تصو یرا از بوم جدا کرد و بعد از مکث  کاغذ 

 

 با تعجب گفت:  زجانیدوخته شد. عز زجانیعز ری هر دو به تصو نگاه

 

 منه؟!  هی کجاش شب رزن یپ ن یمادر ا-

 

 گذاشت.  زجانیعز یشانه  یرو  و دستش را  د یخند  آراس 

 

 کُپ خودته.  یی! خدارزنیپ گه ید یرشد یپ-

 

 و گفت:  د یخند  ز یبه آراس زد و بعد خودش ن یپس گردن کی زجانیعز

 

 رفت مادر.  میشد  ر یماهم پ-

 

 اتاقش بزند.  وارید  یگرفت و برد تا رو  ن یرا با قربان صدقه از نازن یو نقاش   د یکش یآه

 

 گفت:   نیرو به نازن شد ی محو نم شیهاکه از ل**ب   ی به وجد آمده بود با لبخند   نینازن ییکه از هنرنما آراس 
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 . یهم از من بکش ی عکس قد  ه ی  یقول بد  د یخانم. فقط با ی اتاق ناز شهی به بعد اتاق من، م نیاز-

 

 لبش را گاز زد.  نینازن

 

 . کنمی چهره م یطراح شتر یمهارت ندارم. ب  ید تو عکس ق ادی! خب...خب ز؟یمونی ها کجا مپس خودت شب-

 

 ! یکشی اونم م نینداره با تمر ی... خب اشکالی راحت باش  ستم ین ی تا وقت  یاتاق عادت کن نیبه ا خوامی . م خوابمی م ی منم اتاق بغل-

 

 و آراس را قطع کرد:   نیبود که حرف نازن زجانیعز یصدا نیا

 

 ناهار مادر.  نییایب-

 

چهار نفره نشستند،   یسر سفره  یکمک کند. وقت  زجانیسفره به عز دنی از جا برخواست و به سمت آشپزخانه رفت تا در چ نینازن

 . اوردیدوغ ب دنینوش  ی برا وان یخواست از آشپزخانه چند ل نیاز نازن زجانیعز

 

  ی نیس  یکرد و رو   دایپ وانی مت سه لبرخواست و به زح  عیقلمداد کند، سر یاو را دختر زرنگ  زجانیعز نکهیا یبرا  زین نینازن

  نیزم  یرو  ی نیس  ی از رو هاوان ی کرد و ل  ری فرش گ یبه کناره  شیبرود، پا رونیخواست از آشپزخانه ب ی. اما وقت د یچ یکوچک

 آراس و مادربزرگش شکست! یهابود، مقابل نگاه افتاده ک یسرام یاز آنها که رو  ی کیو  ختند یر
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از خجالت سرخ شد و با   نمود،ی و بالفاصله بعد از آن شروع به سرزنشِ خود م  کرد ی اشتباه م نی که نازن  ییتمام روزها مانند 

سر برو خاک  ی پا چلفتوشکسته نمود. همزمان منتظر بود تا با الفاظ احمق، دست  یهاشه یشروع به جمع کردن ش  یشرمندگ

 شود.  ر یتحق

 

 بالفاصله بلند شد و گفت: آراس 

 

 .کنمی دست نزن االن جمعش م  ست،ین  یزیچ-

 

 گفت: ست، یناراحت ن وان یل  کیکه مشخص بود اصال از شکستن   یدرحال زجانیعز طورنیهم

 

 . ارمینداره مادرجون، بزار برم جارو رو ب یبیع-

 

 . د یدستش را بر هاشه یاز خرده ش  یکیکه   کردی را جمع م هاشه یش  یو با ناراحت ع یآنقدر سر نینازن اما

 

 :د ینال

 

 آخ دستم! -

 

 انداخت. یرا در دستانش گرفت و به کف دستِ او که حاال غرق خون شده بود نگاه ن یدست نازن آراس،

 

 با خودت دختر؟ یکرد  کاریچ-
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را شست،   نی دست نازن نکه یاز ا به همراه باند آورد و بعد  نیبتاد کیرا گفت و با سرعت از جا بلند شد و به سمت اتاق رفت،  نیا

 دستش را پانسمان کرد. 

 

 . کردی درست انجام دهد سرزنش م تواند ی کار ساده را نم  کی یحت  نکهیتمام مدت، ساکت بود و در دلش خود را بابت ا نینازن

 

 انداخت و گفت: نیبه دست نازن یرا جمع کرده بود. نگاه هاشه یخورده ش  زین زجانیکارشان تمام شد، عز ی وقت

 

 ؟ یمادر! خوب رم یبم یاله-

 

 جواب داد:  یو با شرمندگ د یکش ی قی نفس عم نینازن

 

 ... وانتونیل د، یاوهوم...ببخش-

 

 شکستم!  نایمن خودم تا دلت بخواد از وانه،یل  ادهیکه ز ی ز یسرت مادرِ من، چ یفدا-

 

 .د یخند  ن، یریش  یبعد با همان صدا و

 

  یهااز گلدان  ی کیاشان، خانه  اطیخوردنش در ح ن یافتاده بود که به خاطر زم یروز   ادیکامال ساکت بود و   نیطول ناهار، نازن در

 .د یکتک خورد و تمام الفاظ ناجورِ مادر را به جان خر  یاشتباه از مادرش حساب نیمادرش شکسته بود. او به خاطر ا
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نشست و به   اطیح یهاپله  یو آراس ناراحت بود، رو  زجانی اش مقابل عزکه همچنان به خاطر اشتباه ناخواسته   نیاز ناهار، نازن بعد 

 در بسته شده بود چشم دوخت. ک یکه نزد اطیح کلیسگ درشت ه ،یگِب

 

 خواهد کرد. موضوع، او را ترک نیا  دنیبعد از فهم یو آراس به زود  خوردی نم  یدرد  چیکه به ه کردی فکر م  نیبه ا دوباره 

 

  یداشت؛ او حت  یباند پس داده بود انداخت. زخمش سوزش بد   ی خون رو یخود که کم  یشده یچیبه دست باندپ ینگاه

 را درست جمع کند.  شه یخرده ش  ک ی توانستینم

 

  ی را رو که دستش ی اش حس کرد. آراس درحالشانه  ی را رو  یکه دست کردی در افکار خود غرق بود و خود را سرزنش م طورنیهم

 گذاشته بود کنارش نشست.  نینازن یشانه

 

 !؟ی شده؟ چرا تنها نشست یچ-

 

 آراس تنها سکوت بود.  جوابِ

 

کرد و در   می تنظ  یسلف  یرا که کنارش بود، برداشت و آن را رو  نینازن ی شده بود، گوش  د یناام نیکه از به حرف آوردن نازن آراس 

 کرد. ی بردار لمیشروع به ف  شد،ی م  دهیدر کادر د نیکه خود و نازن یاه یزاو

 

فرارم    ی. االن بعدازظهره و من کامال آمادهکنهی با خشم نگاه م طورن یخانمِ بد اخالق، که داره هم ی ناز نم یمنم، ا نیخب... ا-

 ! رهیچون االناس که حمله ور بشه و گازم بگ 

 

 دامه داد: . آراس اد یلبخند پر  یبه نشانه نیل**ب نازن یگوشه 
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 بخنده و از گاز گرفتن منصرف شده.  خوادیگندِ دماغ م  نکه یآهان مثل ا-

 

 گرفت:  یرا سمت گِب   یگوش  بعد 

 

 خانم؟! ی درسته ناز  ره، یگی رو گاز نم  یکس چوقت ی خانم ه ی فقره رو منظورم سگمون بود وگرنه ناز  هی  نیسوء تفاهم نشه ا-

 

 گفت:  و ید یو بعد از قطع کردن و د یرا از دست آراس قاپ  یو گوش  د یخند  نینازن

 

 نکن اراس. تم یاذ-

 

 ! وان؟ ینکنه به خاطر شکستن ل ؟ یخب بگو چرا ناراحت-

 

 را پشت گوشش داد.  ش یو موها د یکش  یآه نینازن

 

 .ادیی از دستم برنم یکارچی! همیپاچلفتودست  ی لیمن خ-

 

 ! ؟ید یرس  جه ینت  نیبه ا کیوچاشتباه ک ه یدست بردار، نکنه فقط به خاطر -

 

 انداخت و آراس ادامه داد:  نییرا پا سرش 



 جانم  کریبر پ  یآتش

437 
 

 

اون   ،یکارات رو درست انجام داد   ی! تو همه ؟ینیبی رو نم هاتییاما هنر و توانا ی کنی رو بزرگ م کتیاشتباه کوچ شهیچرا هم-

 ! ؟یکنیخودت رو به خاطرش ناراحت م نقدر یبود، پس چرا ا ی اشتباهت هم که اتفاق

 

 کردن باند دستش نمود.  یو شروع به باز د یکش  یآه نینازن

 

 . ارمیسر سفره ب ستمیروهم بلد ن وان یل ه ی من   کنهی فکر م   زیاالن عز-

 

 زد و گفت:  یپوزخند  آراس 

 

من اتفاق افتاده،   ته، هزار بارم واسه از دستش ُسر خورده و شکس یبکنه؟! خودشم هزار بار شده که ظرف ی فکر  نیهمچن د یچرا با-

و   نقص یهات بتموم کارها و حرف   د یبا یکنی ممکنه اشتباه کنه. چرا فکر م شه یهم زاد ی. آدمستین خطای ب یآدم   چی! هگهیاتفاقه د

 بدون خطا باشن؟! 

 

 ل**ب زمزمه کرد: ریز نینازن

 

 .خواستنی رو ازم م  نیا شهیها همچون اون -

 

 !ها؟ی ک-

 

 پدر و مادرم! -
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 بودن؟!  یو عال نقصی خودشون هم همونقدر ب -

 

 ! شه یهم کردن،یاشتباه م  شه ینه، اصال... هم-

 

 گذاشته بود.   نینازن ی رو  یاد یز ریتاث شیهاحرف خود زد. حرف  د یی تا یبه نشانه  ی لبخند  آراس 

 

 ن.بوده سرزنش نک  ی رارادی و غ ی که عمدا مرتکب نشد  ییخودت رو به خاطر خطا گه ید-

 

  نیکه چقدر به ا  یبود. وا  افته ی نیاو تسک  یهابا حرف  گر ید یآراس گذاشت. بار یشانه  یزد و سرش را رو  ی لبخند  نینازن

 . کردی م  یداشت و در حسرت آن زندگ اج یآرامش احت

 

 

 

 

 

 *** 

 

  داریکه صبح ب  نیتخت آراس نشست. هم  ی. رو د یبه او دست دهد از خواب پر یحالت تهوع شد ی که باعث م ی با درد دوباره 

 . دادی م یبه او حس خوب د یدی و عکس آراس را مقابل خود م شد ی م
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که از    ییهفته، با وجود دردها کی ن یهفته بود که از کرج به هشتگرد آمده بودند و تمام مدت آراس آنجا بود. ا ک ی حدود

 بود.  ش یزندگ ی روزها نیهتراز ب خواست،ی جسمش برم

 

چرا دست از   یاولِ صبح  یهاتهوع  نیا دانستی رفت و دوباره باال آورد! نم ییو به سمت روشو ختی ر شیتوانش را در پاها تمام

 شده بود. ز ین ترف یشروع شده و دردش شدت گرفته بود، الغرتر و ضع شیهاکه تهوع   ی. از همان روزداردیسرش برنم

 

 را برداشت و صورتش را خشک کرد.  صورتش هم الغر شده! حوله  کرد یکرد. حس م  یی روشو  ینه یبه آ یرا شست و نگاه صورتش

 

 تر شد. صبحانه، دردش آرام ی معمول بعد از خوردن مقدار کم طبق

 

 در کارها به مادرش کمک کند.  د یپسر اوست و با یبرود چون عروس  ه یهمسا یبه خانه  د یکه با بعد از صبحانه گفت  زجانیعز

 

  یعروس  نباریا  کرد ی طور که آرزو مهمان خواند،ی تر شده بود و کبکش خروس مآمده بودند سردماغ  نیآراس و نازن یاز وقت  رزنیپ

 رفت. رونیاز خانه ب ردیاش را جشن بگ نوه 

 

  ی ول شد یمتوجه نم ن یرا نازن لش یسرحال نبود. دل اد یز رفتی تابش ور مگلدار لم داده بود و با ل**ب  ی ل چوبمب ی رو زین آراس 

 بود!  دهیچیکرده و آن را خوانده بود، افکارش به کل درهم پ  افت یهومن را در ی ارسال لیمیکه ا  ی. از وقتدانستی خودش خوب م

 

تر در عوض  بود. دستِ راستش تازه خوب شده بود و حاال با شوقِ هرچه تمام یانداخت که در اتاق مشغول طراح ن یبه نازن ینگاه

 . کردیم  ی طراح ردیقلم در دست بگ  توانستی که نم ی چند روز

 

 هومن را خواند: ل یمیو دوباره ا د یکش  یپوف
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که بخوام حرفم    د یجز خودت به ذهنم نرس   چکسیردم هباور کن هرچقدر فکر ک یول ی هست یاز دستم شاک دونم ی آراس م »سالم

 رو بهش بزنم. 

 

تگزاس، دار و ندارم رو    وستونِیمن رو کشوند شهر ه د یبرات؛ سارا نامزد سابقت، با وعده و وع گمی ! کوتاه مرمیگ ی لیخ داداش 

ام به دستت  دعوت نامه  گه یبه دادم برس. تا چند روز د زتی برخوردم! جون عز ی فروختم و باهاش رفتم اما االن به مشکل بزرگ

کن؛    یو برام برادر ای. من که برادر ندارم بکنمی نامه برات پست مآراس. آدرس رو هم همراه دعوت  ایب کنمی خواهش م  رسه،ی م

 دارم. «  ازیه کمکت ن ب یلیخ

 

داشت که   یهومن واقعا با سارا رفته بود؟! چه مشکل یعنیانگشتانش حس کرد.  ریرا ز ششیته ر یو زبر د یبه صورتش کش یدست

 ! کرد؟ی از آراس درخواستِ کمک م طورنیا

 

 کرده اما او هنوز جوابش را نداده بود.   دایپ یزده بود که چه مشکل لیمیهومن ا یبرا

 

به راه افتاده   انشانیکه م یی بود. با وجود بحث و دعوا ترک یبه آراس نزد یسال رفاقت داشت. او از هرکس ش یاز ش  شتر یب هومن با

 عذاب وجدان داشت. یحساب قشی رف  نیبه خاطر مشت زدن به بهتر نکهیبود. به خصوص ا ز یعز شیهنوز هم برا ی بود ول

 

 تماس گرفت، خاموش بود!   لشی. با موباآراس ارسال شد  ی هومن برا یِ قبل لیمیبعد، دوباره همان ا قه ی دق چند 

 

 نشده است. ی از او خبر  گر یبه تگزاس رفته و د شیپ یاو واقعا هفته  د یپدرش صحبت کرد و فهم با

 

 را عوض کند.  شیها. از جا بلند شد و رفت تا لباس ردیبگ  یمیچه تصم د یبا دانستی نگران شده بود. واقعا نم یحساب گرید
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 : د یپرس  یلیمی کرده بود. آراس با ب ی را طراح یاز صورت کس  یقسمت نینازن

 

 !؟یکشی رو م  یعکس ک  ی دار-

 

 آراس را نگاه کند، گفت:  نکهیزد و بدون ا ی لبخند  نینازن

 

 !یفهمی صبر کن م-

 

 رفت.  رونیرا برداشت و از اتاق ب نیماش  چیرا عوض کرد، سوئ شیهابه او بود لباس  نیکه پشت نازن ی نزد و درحال ی حرف آراس 

 

  شینفت ی اسپرت و آب راهنی به پ ی. نگاهد یبه او رس  اط یپشت سرش رفت و در ح ده،یپوش  رون یآراس لباس ب نکه یا دن یبا د نینازن

 .آمد ی لباس به او م  نیانداخت. چقدر ا

 

 ! ؟یری کجا م ی دار-

 

 . گردمی برم-

 

 ش؟ ینیکامل بشه و بب م یطراح یکنی صبر نم-
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 . زمی عز نمیبی م گردم ی برم-

 

 : د یبه او انداخت و پرس  ی. نگاهستادیرا با عجله پا کرد و در مقابل آراس ا اطیح یهایی دمپا نینازن

 

 ! ؟یناراحت نقدر یچرا ا-

 

 گفت: ی و با لحن آرام  د یکش نینازن ی موها ی رو یدستش را به نرم  آراس 

 

 .یناز  گردمی ! برمستین  یزیچ-

 

 شد و رفت. نشیآمد، سوار ماش  یبغل  ه یهمسا یاز خانه  زجانیبا عز ش یخداحافظ یصدا نکهی رفت و بعد از ا رونیاز در ب و

 

 . کردی فکر م د یایب  شیپ قشی رف  یبرا بی که احتمال داشت در کشور غر ی بازگشت به کرج، به هومن و مشکالت رِ یتمام مس در

 

که رفت آپارتمانش بود، چون   ییجا ن یاول د، یبه کرج رس  ی. وقت کردی م یی گرم شده بود و تابستان داشت خودنما ی حساب گرید هوا

 را در خانه جا گذاشته بود.  و یاستود ِدیکل

 

در   یبود که ال  یکه قبل از باز کردن درِ خانه، توجهش را جلب کرد! پاکت  ی زید. چدوم ش  یها باال رفت و وارد طبقه پله  از

 گذاشته شده بود. 
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به مقصد شهر  مایهواپ ط یبل ک ینامه داخل پاکت بود و دعوت  کی را برداشت و وارد خانه شد. بالفاصله آن را باز کرد.  پاکت

 آن نوشته بود:  یدرون پاکت وجود داشت که رو   زین یشب همان روز بود. کاغذ  ۱۰. ساعت پرواز، کایآمر وستونیه

 

 دارم.«   اجی. به کمکت احتای ب کنمی آراس. خواهش م  یکه پاسپورت هم دار دونم ی »م

 

را حل کند   قش ی مشکل رف توانستی سه روز م  ایدر عرض دو  رفتی اگر م د یحال نشست و به فکر فرو رفت. شا یمبل راحت ی رو

 .گشتی هم همراه هومن بازم د یو برگردد. شا

 

 کند.   لیکه در حسابش داشت را به دالر تبد  ییهاآپارتمانش به راه افتاد تا پول  ک ینزد یفکر کرد و بعد به سمتِ صراف قه ی دق چند 

 

 *** 

 

 بوم انداخت. یهیپاسه  ی خود، رو ی به طراح یکرد و نگاه زی دورخ  یزد. کم شیطراح یالزم را رو  روشنه یسا نیآخر

 

انسان کامل را   کی که صورتشان  ی کرده بود، به نحو  یکنار هم طراح  یراتییاز صورت آراس را با تغ ی میاز صورت خود و ن یمین

 . دادی م لیتشک

 

 . ند یرا بب شیمنتظر بود که آراس برگردد و طراح صبرانهیچسباند. ب  وارید  یرا از بوم جدا کرد و رو  یزد و کاغذ طراح  یلبخند 

 

 رفت. هیهمسا یبه خانه  زجانیناهار، همراه عز ی برا نیو نازن امد یناهار برگردد، اما ن یصبر کردند تا آراس برا  یلیخ
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پسرش بود نشستند و حرف   یطلعت خانم، که چند روز بعد عروس  زجان،یعز یه یهمسا یدر خانه   ز یبعد از ناهار ن یساعت چند 

 مشورت کردند. ی زدند و در مورد روز عروس 

 

  ز یآراس و او ن یروزها درمورد عروس  نی که هم  کردی فکر م   نی. به ادادی گوش م شانیهاتمام مدت ساکت بود و به حرف  نینازن

 .د یدمی در وجودش م  یق یتصور شوق عم  نیصحبت خواهند کرد و با ا

 

شلوار کتان خود گذاشته بود، به گوش او   بیکه در ج  ن،ینازن لِیموبا امکِ یپ یبره یو  یبودند که صدا ی سر بحث شام عروس  بر

 را باز کرد، آراس بود:  امی. پد یرس 

 

 فعال خداحافظ. « دم،ی م  حیرو برات توض ز یو همه چ گردم ی برم. زود برم یامن مجبور شدم به سفر دو، سه روزه  زدلم،یعز »سالم

 

رفته بود، حاال   رون یاز خانه ب  یذهن  یر یشوکه شد. آراس که صبح آنقدر ناراحت و با درگ یحساب ن ینازن امیپ نیخواندن ا با

 برود؟!  ی ضرور یبه سفر خبری ب خواهد ی م گفتی م

 

 .افتادی که مثل خوره به جانش م  ییهارخنه کرد. از همان  نیدر وجود نازن  یادلشوره 

 

از آراس   یاما هرچقدر صبر کرد جواب رود؟ی به سفر گرفته و اصال کجا م می تصم دفعه ک یدر جواب آراس فرستاد که »چرا  یامیپ

 نکرد. «  افتیدر

 

 :د یپرس  زجانیشد و خواست برود که عز بلند 

 

 کجا دخترم؟! -
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 ! زجونیخونه عز رمی م-

 

 او خاموش بود.  ی آراس تماس گرفت اما گوش  ل یها به داخل خانه رفت. با موبااز جمع خانم  ی سرد یبا خداحافظ و

 

و واقعا به حضور او وابسته شده بود، واقعا سخت    د یدی که حدود پنج ماه بود که هر روز آراس را م ین ینازن ی برا ی سه روز دور دو، 

 تحمل بود.  رقابل یو غ

 

  زجان یاز زنگ زدن خسته شد، کنار عز گرید  یاو همچنان خاموش بود. وقت یت اما گوش ضرب با آراس تماس گرف کیخودِ شب  تا

 رفت که مشغول درست کردن شام بود. 

 

سرش بسته   یرو  ی د یسف ی بود و روسر تابه یها داخل ماهبا لباس بلند و گلدارِ بفش رنگش مشغول سرخ کردن کتلت  زجانیعز

 گفت:  ن ینازن دنیبود. با د

 

 ! ؟یتو خودت نقدر یمادر چرا ا  هیچ-

 

 بزاره و بره!  خبری سابقه نداشت که آراس ب-

 

 .خت یر تابهیرا داخل ماه د یجد  یهازد و همزمان کتلت  ی لبخند  زجانیعز

 

 دخترم نگران نباش. ره ی م اد یسفرها ز ن یاز یمادر، ول   بهیعج شیشناس ی تو که تازه م یبرا د یشا-
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 خاموشه؟!  شیپس چرا گوش -

 

 جواب دادن نداره.  یحوصله  دمیشا ایبد وقت نکرده شارژش کنه خب ال-

 

 . کردی دو، سه روز را بدون آراس تحمل م  نیهرطور شده ا د ینبود، با یاو سکوت کرد. چاره  د یکش  یآه نینازن

 

 *** 

 

هم نگذاشته بود. هوا داشت   ی تمام شب را چشم رو نیرفت. ساعت هفت صبح بود و نازن اطیقدم برداشت و به سمت ح آرام

 .د یوزی م ی م یمال م یو نس شد ی روشن م

 

آراس خاموش بود و   یرا به انتظار نشسته بود اما بازهم گوش  روز ی تمام د نیاز آراس نشده بود. نازن  ی چهارم بود و هنوز خبر روز

پف کرده بود و حالش   یخواباز کم  شیهازخواهد گشت. چشم داشت که آراس امروز با نانیاطم گری از او نشده بود. د یخبر چیه

 خوب نبود.  ادیز

 

به عقب برداشت.   ی باز است. با لرز قدم رش ی از زنج یبود که گِب نیکه توجهش را جلب کرد ا یزیچ  ن یشد، اول اطیوارد ح ی وقت

کوتاه کرد.    یچشم دوخته بود. خواست فرار کند که سگ پارس  نیبه نازن شیاو صورت قهوه  دهیاز هم در یهابا آن چشم  یگب

 و در را پشت سرش بست.  د یکش ی غیو با وحشت فرار کند، ج بپرد دومتر باال  ن یبود تا نازن یکاف نیهم
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نها  کردن. ت  هی را در آغوش گرفت و شروع کرد به گر زجانیعز درنگ یآمد و او ب  ن یبود به سمت نازن ده یکه از خواب پر زجانیعز

  اطیح ی از سگ اهل دنیترس  اش ه یگر ل یکه دل دانستی خود را آرام کند وگرنه خوب م یبود تا حجم دلتنگ  یابه دنبال بهانه 

 .ستین

 

  یدر اول صبح متعجب شده بود، شروع به دلدار ن ینازن یرعادیکه از رفتار غ زجانیهق شد. عزبه هق لیتبد  شیهاه یگر  کمکم 

 دادن او نمود. 

 

 نکن دخترم.   هی نکن. گر هی . گرگمی راست م زی! به جون عزآزارهی مادر جون قربونت برم... اون سگ ب-

 

خود بست و حاال که   ی را در جا ی سپس رفت و گب پاک کرد.  شیچشمان طوس  ر یرا از ز شیهارا از خود جدا کرد و اشک نینازن

 سر سفره نشستند. نیآماده کرد و همراه نازن ی مختصر یشده بود صبحانه  خوابی ب گرید

 

 است شروع به حرف زدن با او کرد.  ر یو فکرش درگ  خوردی نم ی زیچ ن ینازن د ید ی وقت

 

داره؟!    یبیخونه موندن چه حس غر نیاتو  یی تنها ینیبی . مشدمی م داریخونه تنها از خواب ب نیتو ا شه یمادر؟! من هم ینیبی م-

 مادر.  ره یام سر نمحوصله  گه ید ی . تو که اومد شهی واقعا حال آدم عوض م

 

  نییسرش را پا توجه یب نیبه تَن داشت انداخت. نازن ی کوتاهِ قرمز نیکه بلوز آست نیبه نازن یرا بلند کرد و دوباره نگاه سرش 

 !شد ی تکه م تکه  شیواقعا آدم دلش برا کرد ی بغض م ی. وقت د یکشی دماغش را باال م ی انداخته بود و هر از چندگاه

 

کرد   یسع  زدی طور که هق م لقمه را گرفت و همان  نیگرفت. نازن نی و گردو درست کرد و مقابل نازن  ریبا پن یالقمه  زجانیعز

 .دادی قورت دادن آن را نم یاز لقمه را بخورد اما بغض اجازه  ی مقدار
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  ایکجا به دنبال آراس بگردد  د یبا دانستی اندازه حس نکرده بود. نم ن یرا به ا یدلتنگ. تا به حال دردِ دلتنگ  ی لیبود، خ دلتنگ 

 را بشنود.  شیصدا د یچطور با

 

آراس در کنارش   د یو با د یکه با  کردی در قلبش التماس م یاو شده باشد. حس یحد وابسته  نیکه تا ا  کردی فکرش را هم نم یحت

 وجود ندارد.  یراه  گفتی دهد اما عقلش م  نشیباشد و تسک

 

از آراس   ی. خبرند یکوچه را بب توانستیم  یکرد و وارد تراس شد. از آنجا به خوب   یجان عذرخواه زی گذاشت، از عز  نیرا زم لقمه 

 نبود. 

 

  نیبا ا خواستی نکند آراس م ایافتاده باشد  شیبرا ی نکند اتفاق نکهیر ذهنش متولد شده بود. افکر د ک یسه روز هزار و  نیا در

؟ اگر او را دوست  ازدواج داده بود  ی! چرا به او وعده گردد؟ی تَرک کند؟ پس در آن صورت چرا گفت که برم  شه یهم ی بهانه او را برا

 ! رد؟ینگ  نیاز نازن یبگذارد و خبر  خبری سه روز او را ب دداشت چطور توانسته بو 

 

 آراس تماس گرفت. باز هم خاموش بود.   یبا شماره گرید ی . بارکردیم  اش وانه یفکرها داشت د نیا

 

شروع به زمزمه کردن   داشتی طور که چشم از کوچه برنم. هماند ی بری داشت امانش را م ی. دلتنگ د یاش چکگونه  ی رو یاشک

 ل**ب کرد:  ر یز یآهنگ 

 

 عشقی ب یشهزاده "-

 

 ادم یاز  گر ید یابرده 
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 آخر  یاافسانه  همچو

 

 تو به دادم  یرس ی م

 

 عشقی ب  یشهزاده

 

 مانمی به راه تو م چشم

 

 نشست آخر  ی دور درد 

 

 بر استخوانم  تو، یب

 

 عشقی ب  یشهزاده

 

 ادم یاز  گر ید یابرده 

 

 آخر  یاافسانه  همچو

 

 تو به دادم  یرس ی م
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 عشق  یب  یشهزاده

 

 مانمی به راه تو م چشم

 

 نشست آخر  ی دور درد 

 

 "بر استخوانم تو، یب

 

 هام«یا /عشقی ب »شهزاده

 

بر   دهیچک یهاو اشک   د یتاب د ینور خورش  شد.  رهیداده بود، به کوچه خ ه یتراس تک یهاله یکه به م  ی نشست و درحال طورهمان

 .شد یحالش خوب م  د یام نیتنها با ا گشت؛ی آراس برم   د یامروز با  گر یاش را خشک کرد. دگونه 

 

بود. خودش که   تفاوت ی خونسرد و ب نقدری ا زجانیاز آراس نشده بود، باز هم عز ی خبر چ یه نکهیچرا با وجود ا کردی درک نم واقعا

 حد به او وابسته نبود. ن یدوست نداشت و تا ا  نینازن یهم او آراس را به اندازه د یافتاده، شا ادیها زاتفاق  نیاز گفتی م

 

موضوع   نیاما او اصال ا شکافت،ی را م  نیو انگار داشت فرق سر نازن د یتابی م  می مستق  د ی. نور خورش د یظهر رس  یهاک ی به نزد ساعت

بود. چشمانش را بست و آن روز   یفراموش نشدن شیکه برا ی بود. همان روز شیچند روز پ ری. تمام فکرش درگکردی را حس نم

 در ذهنش، دوباره تکرار شد.
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سبز و  بود. درختان گوجه یی بایبا شهر فاصله داشت. باغ سرسبز و ز  لومتریآراس به باغِ مادربزرگش رفته بودند. چند ک همراه

 .واقعا محشر بودند   السشیگ

 

شروع به کَندن   .شد ی م  دهیخوب د یلیخ ز یاز درختان گوجه سبز رفت. از آن باال همه چ یکی یبه باال طنت یآمد از سر ش  ادش ی

 . کردی و ملچ و ملوچ م تگذاش ی آنها را داخل دهانش م یکی ی کیبودند و ترش بودند.  دهیکرد که هنوز کامال نرس  ییگوجه سبزها

 

تا با کله   کردی شد. داشت خود را آماده م زان یکرد و از درخت آو  ریها گاز شاخه  ی کیبه  نینازن یپا نکه یخوب بود تا ا زیچ همه

 بخورد که آراس او را گرفت. نیزم

 

با   ن یاش را گرفته بود. نازنخنده  یو به زور جلو  کرد ی او را نگاه م قیعم  ی آغوشش افتاد و چشمانش را باز کرد. آراس با لبخند  در

 حرص گفت: 

 

 کرد!   ری! خب پام گه؟یچ-

 

 دوباره گفت: نینازن نداد و همچنان نگاهش کرد.  یجواب آراس 

 

 .زنمتی م  یمسخره کن ی ! اگه بخوانیبزارم زم-

 

 : د ینال نینازن نباریا . کردی باز هم ساکت بود و با همان لبخند نگاهش م  آراس 

 

 آراس؟!-
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بود. صداها قطع شده   ستاده یزمان ا د،یرا ب**وس  شیشانیکه آراس با تمام توان پ یا. لحظه کردیآن لحظه را فراموش نم  هرگز

آراس سرش را باال   یبود. وقت یباق نینازن یشانیپ یآراس هنوز رو  یهال**ب   ی. گرمد یدی داشت خواب م  نیبودند و انگار نازن

 گفت:  ی آورد، با لحن مهربان

 

 !یداشتدوست   یوونه ید-

 

 پاره شود.  نیافکار نازن یکه مقابل در پارک کرد باعث شد رشته  ینیماش  یصدا

 

 از قبل شده بود.  دتری. ناامد یکش  یبود، آه  هیپسر همسا نیماش  زل زد.  نیشوق چشمانش را باز کرد و به ماش  با

 

 دلشوره نداشته باشد.  نقدری! که حال آراس خوب است تا ا شد ی حداقل مطمئن م کاش 

 

  طورن یانداخته بود و هم یکه با آراس و هومن در شهرباز ییهاانداخت. عکس ینگاه شیهاعکس  یرا باز کرد و به گالر  لشیموبا

 که آن روز در باغ گرفته بودند. ییهاعکس

 

که آراس آن روز از اون   د یرس  ی لمیها به فعکس  نی. در بشد ی نم ری س  دنشیبار عکس آراس را زوم کرد و نگاه کرد. از د چند 

 گرفته بود. 

 

 آراس پخش شد: یرا باز کرد و صدا لمیف
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فرارم    ی. االن بعدازظهره و من کامال آمادهکنهی با خشم نگاه م طورن یخانمِ بد اخالق، که داره هم ی ناز نمیمنم، ا نی... ا»خب

 !« رهیچون االناس که حمله ور بشه و گازم بگ 

 

 .ند ی را بب لم یف  ینتوانست ادامه  گریتار گشت و د دش یپر از اشک شد، د  شیهاچشم

 

را   ی ! گوش کرد؟ی . واقعا چرا تمام وجودش او را تمنا منبود  یفراموش شدن چکدامیبرق چشمانش، ه  ،ی روز را، آن لباس آب نیآخر

 . گرفتی آرام نم   کردی م  یت و فشرد. هرکارمحکم در آغوش گرف

 

آرامش   یز ی. جز نگاه کردن به در چل**ب به ناهار هم نزد یکند تا از تراس دل بکند. حت یرا راض نینتوانست نازن زجانیعز

 . کردینم

 

. همهمه بود و  شد و کوچه شلوغ کیکم تاربود. هوا کم  هیپسرهمسا ی. آن شب عروس گذشتند ی پشت سرهم م طورنیهم هاساعت

 به راه. آهنگ و خنده  یصدا

 

 بود.  دهیفای برود ب یهمراهش به عروس  نکه یا یبرا زجانیعز یهاهم تالش  باز

 

 .شد ی نم یاما خبر  ابان،یچشمش به خ ک یبود و  ی چشمش به گوش  کیرا نداشت.  یشلوغ  یاصال حال و حوصله  نینازن

 

چون قبل شدت گرفته بود   زیاش ن. درد معده دادی عذاب م شتر یرا ب نیها نازنخنده  ی صدا نی. ازدند یو دست م  دند یخند ی م مردم 

 .د یبری و داشت امانش را م
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  ، یشلواروکت  یمردها نی. بزدند ی و مردها دست م دند یکشی ها کِر م . خانم د یعروس و داماد هم رس  یگل زده  نِیبعد ماش  یکم

 حد او را عذاب دهد! نیتا ا ی کس یخال  یجا دن ید ی روز کردی بود. فکرش را نم ی آراس خال یجا

 

 .ختیری بود، آرام اشک م دهیچ یکه در فضا پ یای آهنگ شاد عروس  یبود اما داشت با صدا سخت

 

 ل**ب گفت:  ریرا پاک کرد و ز شیهااشک را باال گرفت. ماه در آسمان کامل بود.  سرش 

 

 ؟ یآسمون نیا نِ یکدوم زم ر یآراس... آخه ز  ییکجا-

 

و   ریدستانش را گرفت و او را از جا بلند کرد. با همان چشمان پ زجانی اش را لمس کرد، برگشت. عزشانه  ی دست ن یح نیهم در

 . کردی دست درست مثل دستان آراس او را آرام م ن ی. اد یکش نینازن ی موها یرو  ی مهربانش، دست

 

بهت   دمی . قول مکنمی از دوستاش پرس و جو م  زنمی . صبح زنگ مگرده ی نشستن که آراس برنم نجا یدخترم قربونت برم! با ا-

 بشه.  بتیحداقل شامش نص ،یومد ین  ی. تو که عروس ی آوردم برات بخور  یاز شام عروس  نجایا نی بش ایازش. حاال ب رمیخبر بگ 

 

بود نشاند و ظرف چلوکباب را همراه با   که در آشپزخانه پهن کرده  یکوچک یسفره  ی زور جلو را گرفت و با  نینازن یهابعد شانه  و

 گذاشت.  نینوشابه مقابل نازن

 

گرسنه   نکهیبا وجود ا یاز غذا بخورد ول  یکرد کم  یسع شد ی م هوش یاز درد معده ب  د،یرس ی به دادش نم زجانیکه اگر عز نینازن

 .رفتی نم نییپا ش یبود غذا از گلو

 

 مگه نه؟!  ی دوسش دار-
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 دست از غذا بکشد و سرش را سمت او بچرخاند.  نیباعث شد نازن زجان، یحرف عز نیا

 

  ی . حاال که تو هستتنها بشه  یل یبعد از من خ دمیترس ی بسپارم! م یبه ک د یبودم که قبل از مرگم آراس رو با نینگران ا شهیهم-

 . ی. مطمئنم که دوسش دارجمعه مادر  المیخ

 

که تا به حال    یاز تمام افراد  ش یباور برسد که آراس را ب ن یباعث شده بود به ا ی اجبار یدور  نی زد. ا یرنگ لبخند کم  نینازن

 به او وابسته شده است. یاز هرکس شتریدوست دارد و ب  شناختهی م

 

بخوابد اما   کردی م  یبود و سع ده یتخت آراس دراز کش ی رو نی. نازند یس شب ر یهامه یحرکت کرد و به ن یدوباره به سخت  ساعت

  ی عنیاز آراس نشده بود.  ی خبر چ یروز چهارم هم گذشته بود و ه  داد؟ی م ن یخواب را به نازن ینداشت. مگر فکر او اجازه یادهیفا

 داد؟ ی م انجام  یحاال کجا بود؟ داشت چه کار 

 

اتاق   یکرد. هوا  دن یشروع به کش شد ی آرام م ی که با طراح یی بود. از جا بلند شد. قلم را در دست گرفت. مثل تمام روزها دهیفایب

 .د یپرده را کنار کش ل یدل ن یبود به هم کیتار

 

 کرد.   دنیماه قرار داد و شروع به کش  ییرا در روشنا یاز اتاق را روشن کرد. بوم نقاش  یمیپرنور، ن یماه همچون چراغ نور

 

بود اما همچنان   ده یچیگود افتاده بود، درد در تمام وجودش پ یخوابی چشمانش پف کرده بود و از شدت ب ر یکارش ادامه داد، ز  به

 .ند ینامعلوم به انتظارش بنش یتا زمان د ی. تا فراموش کند باستیبرود آراس در کنارش ن  ادش ی تا  داد ی . ادامه مدادی ادامه م

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

456 
 

ادامه داد   واروانه یکار را د  نی. آنقدر اکردی را شروع م ی گرید ی و طراح چسباند ی م وار ید  یآن را رو  شد ی تمام م   شیکه طراح هربار

 . د یصبح رس  یهای کیساعت به نزد نکهیتا ا

 

 .و خوابش برد   د یتخت دراز کش ی رو  یک د یخسته بود که نفهم ی حد  به

 

 افتاده بود.  شیبوم نقاش  ی رو د یاز خورش  یرا باز کرد نور شیهاچشم  ی وقت

 

مختلف   یهاه ی از زاو  ییهای تمام رخ و نقاش   مرخ، یآراس. عکس ن یهااتاق پر شده بود از عکس یوارهایرا بلند کرد، تمام د سرش 

  تری عشق قو  نی . ارفتی آراس دائم مقابل چشمانش رژه م ری ! تصوشده بود آراس  شیای. دند یکشی م ر یآراس را به تصو یکه چهره 

 داشت. نایکه نسبت به س  یااز عالقه  ترقیو عم تری قو  ی لیخ ی بود. حت

 

 .شد ی وابسته نم  ی زود به کس نقدری. کاش اکردی را از خود جدا م  یوابستگ   یحس آزاردهنده  نیا کاش 

 

  یبود برداشت. آن لباس، بو ی نازکش را که طرح سرباز یهاشرتیاز سو ی کیآراس را باز کرد.  یهاجا بلند شد و کمد لباس  از

 .دادی عطر مخصوص آراس را م

 

 دور تا دور او.   ،یدر کنارش بود؛ در همان حوال ز یدوشش انداخت. در آن صورت انگار آراس ن  یرا رو لباس 

 

 .د یبری داشت امانش را م  ی در خود چالند. دلتنگ  شتر یرا ب لباس 

 

راحت شود. به زحمت از   ال یاز شر فکر و خ د یداشت تا شا اج یدوش آب گرم احت ک یاتاق قدم برداشت. به  رون یبه سمت ب آرام

 نشده بود.  داریب زجانیصبح بود، هنوز عز میآراس دل کند. ساعت هفت و ن  شرتیسو
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و   ختیر   شیموها ی . آب آرام رود یت. چشمانش را بست و اجازه داد قطرات آب روحش را بشودوش رف  ر یرا باز کرد و ز آب

 ناخودآگاه خاطراتِ گذشته در ذهنش رنگ گرفت. 

 

که از شدت   یخورد شد و روز  نایکه مقابل س  ی زد، روز ی مدرسه به او چک محکم یهاو ناظم  ریکه مادرش مقابل مد   یروز  از

 سرما به حالت مرگ افتاد و آراس جانش را نجات داد. 

 

را   یو اجبار یناگهان ی دور ن یدست بگذارد و ا  یدست رو  توانستیچشمانش گذشت. نم  یاز جلو یمثل خواب ش یزندگ تمام

 .شد ی م  وانهیصورت حتما د نیا ری در غ گرفت، ی هرطور شده از آراس خبر م د یتحمل کند. با

 

 زد.  رون یرا بست. سرش را با عجله خشک کرد و از حمام ب آب

 

  یای برود چشمش به نقاش  رون یبخواهد از اتاق ب نکه یرا سر کرد. قبل از ا شیاسورمه  ی و روسر د یرا پوش  شیتابستان ی لین مانتو

که عکس   یسط نصف کرد به نحو کاغذ را از و  یافتاد که تمام آن پنج روز ذوق زده بود تا آراس برگردد و نشانش دهد. با ناراحت

 صورت خودش از آراس جدا شد.

 

 رفت.  رونیاز خانه ب نیپارچنیرا برداشت و پاورچ شیپشت کوله

 

  ی. مقابل تابلو گرفتی م  یتاکس  نالیرفتن به ترم  یبرا د یکرد. با دایرا پ ی مسافربر  نالیترم ریپرس و جو از مردم، به زحمت مس با

 . ستادیا یتاکس ستگاهیا
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سمت استرس و   ک یدست از سرش بردارد. از  خواهد ی چرا درد نم  دانستی بود. نم ده یچیدر تمام وجودش پ درد معده  دوباره 

 .د یبری فرسا داشت امانش را م درد طاقت  نی ا ی و از طرف ی ذهن یمشغله 

 

جلوتر رفت   یو عذاب بکشد؟ کم را تحمل کند  ی زعادیدردِ غ نیا خواستی م  یبود. تا ک  مارستانیسرش برا برگرداند. پشت سرش 

 نوشته بود:  ش یافتاد که رو ی آنها چشمش به پانل نیانداخت. در ب ینصب شده بود، نگاه مارستانیو به پانل پزشکان که مقابل ب 

 

 فوق تخصص گوارش«  ی صمد  می مر »دکتر 

 

  د یبزرگ سف  ز یباشد، پشت م یمنش د یرس ی جوان که به نظر م  یرا باال رفت و وارد مطب دکتر شد. مطب خلوت بود و خانم طبقه 

 نشسته بود.  یرنگ 

 

 وارد اتاق پزشک شد. ت، یزیجلو رفت و بعد از پرداخت و نینازن

 

  ی مقابل او نشست. دکتر لبخند  ی ندلص یبه سر داشت انداخت و رو  یقرمز  ی و روسر  د یکه روپوش سف انسالیبه دکتر م ینگاه

 . د یرا پرس  نیمشکل نازن ی زد و بعد از احوال پرس 

 

  یداد. دکتر از رو   حیسال به سراغش آمده بود، از حالت تهوع تا شدت گرفتن درد را توض کی  ی که ط ییهاتمام درد  نینازن

 و گفت: در سکوت فکر کرد و سپس ه ینشست. چند ثان نیبلند شد و در کنار نازن شیصندل

 

حالت تهوع، درد و   ی که گفت ییباشه و از اونجا تونه ی زخم دوازدهه م ایعالئم زخم معده و   یکه تو گفت  یعالئم نیا زم،یعز نیبب-

  یکه ط کنمی خطرناکه. من تعجب م  یلیخ ن یشده باشه و ا قی هست که زخم، عم نیشده احتمال ا ادیات زسوزش معده 

 ! ؟ی چرا االن به دکتر مراجعه کرد یعالئم رو دار  نیکه ا یسالکی
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 دکتر شوکه شده بود جواب داد:  یهاکه از حرف  نینازن

 

 باشه!  یمهم زی چ کردمی ...خب فکر نمخب-

 

. سپس از جا برخواست و  د یدرد را به او بگو  قیگذاشت و از او خواست محل دق نیشکم نازن یقسمت فوقان  یدستش را رو  دکتر 

 نشست و شروع به نوشتن نسخه کرد.  زش یپشت م

 

باشه که   ازین د یباش. البته ناشتا، شا نجایا ۷درد مشخص بشه، فردا صبح، ساعت   یاصل ل یتا دل  یآندوسکوپ ی برا سمینوی م-

 .یبش ی بستر

 

 !ه؟یحد جد   نیتا ا یعن یبشم؟!  یبستر-

 

 انداخت و دوباره مشغول نوشتن شد. نیبه نازن ینگاه دکتر 

 

همراه   نمی. بب شهی م د یصورت تشد  نیا ر یو درمان بشه در غ صیتشخ عایسر د یدر بدن با  یماری. هر نوع بهیبله معلومه که جد -

 ؟یندار

 

 و جواب داد: د یکش  یآه نینازن

 

 ! چکسی نه. ه-
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  جات،یفعال از مصرف ترش  کنه، یم د یرو تشد  ی ماریب ن یا ادی. فراموش نکن استرس زیاریرو همراه خودت ب ی کن فردا کس یسع-

 :د یپرس  یاز تعجب باز مانده بود. با نگران ن یکن. دهان نازن زیپره گاریبا دوز باال، و س  یی، داروهاتند و داغ  یلیخ یغذاها

 

 ! رم؟ی ممکنه بم  یعنی-

 

کامال   یآندوسکوپ  شی. با آزماکنهی زخم عود نم ، یکن  تیکه گفتم رعا یرو نگفتم دخترم! اگر درمان بشه و موارد  ن ینه! نه! من ا-

 .ه یکه مشکل تا چه حد جد  شهی روشن م

 

 رفت. واقعاً شوکه شده بود.  رون یب مارستانیپزشک، نسخه را گرفت و از ب یهاه یتوص  دنیاز شن بعد 

 

را پاره کرد و داخل سطل   کوتاه آن  یدرج شده بود، انداخت و با مکث  یآندوسکوپ ش یارجاع به آزما شیکه رو یبه کاغذ  ینگاه

 . ختی زباله ر

 

  ش یبرا یزی موضوع از هرچ نی. فعال اگرفتی از آراس خبر م د یرساند و سوار اتوبوس کرج شد. با  نالیخود را به ترم یتاکس با

 ! شیتر از سالمت مهم  ی لیخ ی. حتتر بود مهم

 

تر شد. سرش را به  آورد و بعد از خوردن آن دردش آرام  رون یب فشیاز ک  کیک  کی کنار پنجره نشست و  های از صندل یکی ی رو

را   لشی. موباند یآراس را بب گر ید یدارد، بار  یمار یمطمئن شود چه ب نکهیداد. دوست داشت قبل از ا  هی اتوبوس تک یپنجره 

 ت و پخش کرد. گوشش گذاش   یبود رو  ه را که از آراس ضبط کرد ییبرداشت و صدا

 

 من  یتن پوش قلب پاره  نینازن"
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 من  یتولد دوباره  یبان

 

 راز اون چشمون نازت یا نینازن

 

 من  یدل آواره  ن یتسک فصل

 

 نداره  ی چکیناز تو رو ه نینازن

 

 باره یعشق از تو چشمونت م  یعالم

 

 لحظه با تو بودن   هی  یحت نینازن

 

 ذاره یدل جا نم   یحسرت، تو  واسه

 

 زنده بودنه  یوجود تو قصه  نینازن

 

 "منه... یبودنت رمز نفس ها ی ها لحظه 
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که باورش کرد و هرچند   یی . دلتنگ او. دلتنگ او بود ختیاش رگونه  ی رو شیهاآراس، دوباره اشک  نیدلنش یصدا دنیشن با

 نداشت جدا کرد.  یتیاهم چکس یه یکه حالِ خوب و بدش برا  یارزش ی ب نیکوتاه او را از آن نازن

 

 . کردی داشت آن را تمنا م شیایکه تمام دن ی داشت. دلتنگ آن عطر بود؛ عطر  ادیبه   شیموها ی دستان آراس را رو  یگرما هنوز

 

 :د ی. با همان لحن جذابش پرس کردی را بلند کرد. آراس کنارش نشسته بود و نگاهش م  سرش 

 

 ؟یناراحت نقدر یچرا ا ؟یشده ناز  یچ-

 

 آراس گذاشت و گفت:  یشانه  ی سرش را رو نینازن

 

 آراس؟  ی برگشت-

 

 . گردمی گفتم که برم-

 

 ! ؟یهنوزم دوسم دار  ی عنی ؟ یترکم نکرد   یعنی-

 

 معلومه که دوستت دارم.   زمن،یمعلومه عز-

 

 :د یاز خواب پر ی کس ینشست اما با صدا  نیل**ب نازن ی رو  یلبخند 
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 .د یش  اده یکرج پ-

 

 از آراس نداشت. یخبر  چینگاه کرد. هنوز تنها بود. هنوز هم ه ترقی را بازتر کرد و دق چشمانش

 

پنج روز   ن یدر ا دانستی آراس تماس گرفت اما همچنان خاموش بود. تنها خدا م   یبا شماره گرید   یشد و بار  اده یاتوبوس پ از

 چند بار به آراس زنگ زده بود.

 

  یبا چشمان گر،یبار د کیبار، تنها  ک یکه  کرد ی به راه افتاد. در دلش دعا م وی، به سمت استودکه در افکار خود غرق بود  طورهمان

 . ند یاو را بب ده یکه نخواب

 

که توجهش را جلب   ی زیدر را باز نکرد. تنها چ ی . جلو رفت و در زد. کسد یرس   ویبعد، به استود قه ی . چند دق د یکش یدارکش   آه

 ه شده بود. پاکت را برداشت و با تعجب باز کرد! در گذاشت ی بود که ال یکرد، پاکت

 

 عکس داخل پاکت بود. نامه را باز کرد و شروع به خواندن نمود:  ک ینامه و  کی

 

 بسته رو گذاشتم. نیبرات ا نیهم یبرا  ،یایی م  وی خبر گرفتن ازم به استود ی برا دونستم ی م  »سالم،

 

  یمن سارا بود و هست. همون دختر  یاما نشد. نتونستم دوستت داشته باشم. عشق اول زندگ نیتالش کردم نازن ی لیخ قتش یحق

  یمن تو  یخونی نامه رو م  نیا ی کردم فراموشش کنم اما نتونستم. حاال که دار  یسع ی لی. خاومد ی ازش خوشت نم ادیکه تو ز

من و   یخوشبخت یکنار عشقش خوبه. برا   یم. هرکسدنبالم نگرد! خوب   گه یو د نباش ساکنم. نگرانم  وستون یتگزاس، شهر ه التیا

 . )آراس( « یکن دایرو پ تی زندگ ی و عشق واقع  یمن رو ببخش  دوارمیسارا دعا کن. ام
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آراس در کنار سارا بود که در آن، سارا طنازانه   ر یآورد. تصو  رونیداد. عکسِ داخل پاکت را ب ه یپشت سرش تک وار یبه د یشانیپر با

  ید یسف  شه یبود و مثل هم خته یاو ر یشانه ی را رو  شییبلند و طال ی. موهاد یخند ی صورتش را به آراس چسبانده بود و م

 .شد یم  دهید ی به خوب زش قرم یهااز وسط ل**ب  شیهادندان

 

  د یبا دانستیآور بود که نمو شوک  ریباورناپذ  شینوشته برا ن یا ی. به قدر بود  دهینامه را خواند. تمام کلمات را درست د گر ید یبار

 نشان دهد.  یچه واکنش

 

شده بود به او گفته بود که در   شیکه آرامش تمام زندگ  یاز او درخواست ازدواج کرده بود، کس یکه حت   یآراِس او، کس آراس،

 سارا بوده است. ی فراموش   یبرا چهیباز  کیمدت او تنها  نیتمام ا

 

  گری. دشد یم  دهیکش  نیزم یرو شیبه راه افتاد. پاها یاصل ابانیزده به سمت خگذاشت و بهت بشیو عکس را داخل ج  نوشته

که بعد از   ی پر از اشک شدند. مثل دردِ مشت محکم شیهاکم چشم کم   د یکه رس  ی اصل ابانیدردش را فراموش کرده بود. به خ

 . کردی در تنش اثر م ی ن دوریکند، داشت درد ا در تن آدم اثر  قه ی چند دق

 

 داشت؟  یاپس چه چاره  دادی به او نم  ی خبر چ یآراس ه ی ! وقتکرد؟ی ها را باور منوشته  نیا د یبا

 

هق به هق  لیتبد  شیهاه ینشست. گر مکتی ن  یرو  ی درخت یه یسا ر ی. وارد پارک شد و در زد یرس  ابانیدر کنار خ ی پارک کوچک به

 را فراموش کرده بود.  ن یخدا هم نازن گریبشکد و بلند شود؟ د توانستی داشت؟ تا چه حد م تیانسان چقدر ظرف کیشد. مگر 

 

دل   ی برا ی. کسگذشتی و م  انداختی م زدی زجه م  ی بلند  یبه او که با صدا ینگاه متعجب گذشتیکه از مقابلش م   یرهگذر هر

سخت، باور   یل یدارد. باورش سخت بود، خ  تینفر اهم ک ی یتنها برا  ،یلعنت   یایدن  نیدر ا کرد ی نداشت. فکر م یفرصت قرارش یب

 و هرگز او را دوست نداشته است.  هآراس، تمام مدت به او دروغ گفت  نکهیا
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  یشدن ی زیچ نی! امکان نداشت، چند؟یدیآراس را نم   گرید ی عنیستاره هم ندارد.  ک یکه در هفت آسمان   کردی فراموش م د ینبا

 نبود. 

 

 وار گفت: صورتش گذاشت و ناله  ی را رو دستانش

 

 کرده بودم؟  یآراس، آخه چرا... مگه چه گناه-

 

دارد از   کردی بود. احساس م خته ی . درد جسم و روحش درهم آمد یچ یپ ز یتر از پارک نطرف تا چند متر آن  شیهاه ی گر هقهق

 . اوردیبال را سرش ن ن یا ریاما تقد  وفتد یب ریتقد  ی ر بود التماس کند و به پا. حاضشودی نابود م یدلتنگ 

 

 وار همراه با آهنگ کرد: زده بود. شروع به خواندن ناله  اش یگوش  ی ها را آراس براآهنگ  نیکرد، ا  ی پل یآهنگ   شیگوش  از

 

 ؟ یگردیم  یپر از اشکم، به دنبال چ یتو چشما"

 

 ی خودت کرد یهادستِ هوس  یچه یباز منو

 

 تو ابد اما  یروز  ه ی  م،یش ی مال هم م  یگفتی م

 

 بدون من خودت تنها ،یری م  یدار  نجایاز ا تو
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 خواستی تورو م ایقلبم بود، که از دن  ریتقص  همش

 

 "استیجا اخر دن ن یمن، هم یبرا  یری م  یدار

 

 ادامه داد:  یترآرام  یرا قورت داد و با صدا شیگلو  بغض

 

 یرحمی با ب یمنو کشت ،ی آرزوها  تموم"

 

 ی فهمیخط شعرم نم هی  یاز عاشق شدن حت تو

 

 ی رو تو دلت داشت یکی احساس ی ب ی*نت کرد ای** خ

 

 یزاشتی حس ساده م هی  یعشقمو پا یعمر که 

 

 خواستی تورو م ایقلبم بود، که از دن  ریتقص  همش

 

 استیجا آخر دن ن یمن، هم یبرا  یری م  یدار

 

 خواست یتورو م ایقلبم بود، که از دن  ریتقص  همش
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 "...استیجا آخر دن ن یمن، هم یبرا  یری م  یدار

 

 (ی احمد  ی)عمر گل الله/ هاد 

 

 *** 

 

  شان،یپر االتیافکار و خ د یتا شا رفتی راه م  زد،ی قدم م هاابانیچند ساعت بود که داشت در خ  ن یشد. نازن کیهوا تار کمکم 

 . ستین یشدن دانستی م ز یخودش ن نکهیدست از سرش بردارد، با ا

 

و   ارزش یب  ن یکه نازن ی . مرگخواستی! دلش مرگ م ماند؟ی آواره م  طورن یهم ای گشتی به خانه بازم د یبود، با یسر دو راه بر

 خروارها خاک ببرد.  ر یرا به ز یتوخال

 

حال نورافکن    نیبا ا فرشته بود.  تر و سوت و کورتر از پارک پارک بزرگ   نیبود نشست. ا ده یکه تازه به آن رس  ی پارک مکتِین ی رو

 بود.  ک یپارک تار یهاقسمت  شتریهم نداشت و ب یدرست

 

با آن شماره تماس   قهی . هنوز هم هر دقردیآراس با او تماس بگ  د یبود تا شا ی ، هنوز هم تمام حواسش به گوش به غذا نداشت یلیم

 :د یشنی جمله را م ن یهر بار ا ی. ولگرفتی م

 

 "!د یر یلطفا بعداً تماس بگ  باشد ی مشترک مورد نظر خاموش م"

 

کند.   یارزش نداشت که آراس از او خداحافظ یاذره   یرا داخل شکمش جمع کرد. او حت شیو پاها د ی پارک دراز کش مکتِین ی رو

 ازدواج داد؟!  شنهادیخوب بود و چرا به او پ با او  نقدر ی! چرا اداد؟ی خواب م یاگر واقعا دوستش نداشت پس چرا به او جا
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احساس  نکه یبدتر از طرد شدن نبود! فکر ا زی چ چی. هد یترکی . سرش داشت از درد مکرد ی م  یها داشت فکرش را متالش سوال نیا

 .د یکشی باشد، تمام قلبش را به آتش م  طرفهک ینسبت به آراس  اش نه یدرون س 

 

 ! کیرک یهاحرف  یسر ک یبود  دهی خنده و اگر درست شن ی. صداد یشن ییکه صداها شد یگرم م  شیهاداشت چشم  تازه

 

از   یکی. د یاز جا پر ،دند یخند ی بودند و م ستادهیسرش ا ی هوا دو پسر جوان باال ی کی. در تارنگاه کرد   ترق یرا بلند نمود و دق سرش 

از   ی تحمل رقابلیو عطر تلخ غ گاریتحفن س   ی. بو کردی نگاهش م  خم شده بود و زی ن یگری. د د یکش ش یپاها یها دستش را رو آن

 ! آمد یم شانیهالباس 

 

 .در گلو خفه شده بود  شیبکشد اما صدا غیج خواستی . مد یچیدر تمام وجودش پ ترس 

 

 !؟یکن ی م کار یچ نجایخوشگله ا-

 

از دستشان رها شد با   یکیدر آن تار  نکهیرا برداشت و بالفاصله بعد از ا   شی. روسرد یمثل برق از جا پر  نیحرف نازن نیا دنیشن با

 از پسرها داد زد:  یکی. د ی دو  گرید  یتمام توان به سمت

 

 ! نیزم ی که! نخور مینداشت ت یکجا عروسک، کار-

 

 کردند.  دنیبلند شروع به خند  ی بعد هر دو با صدا و
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. ستاد یزود نفس کم آورد و ا یلی. اما خد ی پشت سرش را نگاه کند چند متر دو نکهیبدون ا د،یرس   ی اصل ابانیبه خ نینازن ی وقت

 .ستیدنبالش ن  یبه پشت سرش انداخت و مطمئن شد کس ینگاه

 

  شیدر زندگ ی و آرامش ت یامن گرید  یشده بود. آرام آرام قدم برداشت. وقت  د یبود که رنگش درست مثل گچ سف دهیترس   یقدر  به

 . خوردی به چه دردش م دفهیب یهانفس  نینداشت ا

 

خاموش بود.   شیهادوم که واحد آراس بود، انداخت که چراغ   یبه طبقه  یمقابل آپارتمان آراس است. نگاه  د یخودش آمد و د به

.  د یلرزی آپارتمان نشست. هنوز تنش از ترس م ی در ورود یهاپله  یدر را باز نکرد، رو   یکس  یآن واحد را زد و وقت   فونیچند بار آ

 شد.  رهیآورد و با دقت به آن خ رونیو سارا را ب س آرا  یعکس دونفره  گر ید یبار

 

  گریبود. د زارینبود. از خودش ب  یخواستن چکسیه  ینداشت. او برا زیچچ یه گری. دد یعکس چک  ی ُسر خورد و رو شیهااشک

 . یو هم روح  یه؛ هم جسمشد  ض یکه مر  کرد ی حس م یداشت به خوب

 

 ل**ب زمزمه کرد.  ریز خواند،ی م شیرا که آراس بارها و بارها برا نی داد. چشمانش را بست و آهنگِ نازن  هی را به در تک سرش 

 

 بود!  ی دردناک خودش نعمت بزرگ تیوضع  نیدر ا دنیشد. خواب نیسنگ  شیهاچشم  ییالال نیهم با

 

 *** 

 

چشمانش افتاده بود و بدنش خشک   یرو د یبود. نور خورش  ی در وجودش باق شب ی. هنوز ترس دد ی از جا پر یخانم یهاتکان با

 شده بود. 
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 :د یبه کمرش داد. خانم مسن پرس   ی جا بلند شد. کش و قوس  از

 

 در ساختمون!   یدخترجون؟! جلو  ی د یخواب نجایچرا ا-

 

 مرتب کرد:  ی را کم شیموها و روسر ی با شرمندگ نینازن

 

 خانم؟! د یکنی م  یساختمون زندگ  نی.. خب شما تو اخب.-

 

 آره چطور مگه؟! -

 

 ن؟ یدار  یطبقه دوم، واحد دو خبر  یتو اتونه یاز همسا-

 

 زل زد:  ن یبه نازن یشتر یبا دقت ب نبار یچند قدم جلو آمد و ا زن

 

 ازش خبر داشته باشم. د ینه واال من از کجا با ؟ یگی رو م ی مشرق  یآقا-

 

 را کنار زد و گفت که عجله دارد و رفت.  نینازن و

 

 داشت.  تیآن نامه واقع یهانداشت، ظاهراً حرف یاده یآراس زل زد. فا  یخانه  یو دوباره به پنجره  د یکش  یآه نینازن
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  نیدرد تسک نی باشد محال است که ا یاش خالنخورد و معده  یز یتا چ دانستی درد، هوش و حواسش را گرفته بود. خوب م دوباره 

 .ابد ی

 

بخرد. وارد شد و   خواهد،ی از آنجا هرآنچه م  توانستی افتاد. م  ییفروشگاه موادغذا ک یزنان از کوچه خارج شد. چشمش به  قدم

ود.  مانده ب یاز پولش باق  یابرداشت. فقط ته مانده  تیسکویکلوچه و چند ب ک، یبرداشت. به قسمت تنقالت رفت و ک یسبد 

 اموراتش را چگونه بگذراند. د یبا دانستی نم اقعاو  گرید  کرد،ی را هم اگر خرج م  هانیهم

 

 روبه رو آمد. نیبرگشت و با نازن یکه خانم اندازدیب  یتازه افتاد. جلو رفت تا نگاه  یهاوه یم یبه غرفه  چشمش

 

 .نازگل بود  یانداخت. با کمال تعجب سوره خانم، خدمتکار خانه یزن نگاه یسرش را بلند کرد و به چهره  نینازن

 

 : د یداده بود پرس   قیکه تعجب و شوق را در خود تلف  ینگاه کرد و بعد با لحن ن یبا تعجب به نازن سوره

 

 ! ن؟یخانم خودتون نینازن-

 

 داد.   یجمع و جور کرد و سالم ی خود را کم نینازن

 

 روز...  نیتا آخر ی که حت رم یبم یزد خانم؟! اله  بتونیکجا غ  دفعهک ین گشتن؟ آخه خواهرتون چقدر دنبالتو نیدونی م-

 

 را باال آورد و اشکش را پاک نمود.  ش یگلدار و مشک ی روسر یخود را قطع کرد و گوشه  حرف
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 : د یگره خورده، پرس  ییبود. با ابروها دهی پوش  ینگاه کرد. سرتاپا مشک ی شتریبا دقت ب نباریشد. ا رهیبا تعجب به سوره خ نینازن

 

 نازگل حالش خوبه؟! -

 

 جواب داد: کرد ی م یکه با انگشتانش باز  یجا خورد. آب دهانش را قورت داد و درحال سوره

 

 ! شاهللی... خدا مرگم بده، الل بشم انیدونیاوا خاک به سرم خانم شما نم-

 

 دهانش گذاشت. ی دستش را رو و

 

 : د یجا خورده بود دوباره پرس  یسوره خانم حساب  یرعاد یغکه از رفتار  نینازن

 

 !خبرم؟ی افتاده که من ازش ب یشده؟! اتفاق یزیچ-

 

 رفت: یرا کنار گذاشت و به سمت در خروج  دش یخانم سبد خر سوره

 

 برم. د یبا د یمن کار دارم خانم ببخش-

 

امر او را نگران کرده بود.   نیکه هم کردی پنهان م نیز نازنرا ا ی زیگذاشت و به دنبالش رفت. او داشت چ ن یسبد را زم زین نینازن

 .ستادیبه دنبالش افتاد. آنقدر اصرار کرد تا باالخره ا ابانیدر خ
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افتاده به من بگو،   ی شده؟! اگه اتفاق ی. چخبرمی از اتفاقات ب نیهم یبرا کنم،ی نم ی ام زندگسوره خانم، من فعال با خانواده  نیبب-

 حرف بزن.  کنمی خواهش م

 

نشاند و   یصندل ی را گرفت و برد و رو نی خورد. دست نازن ابانیدر کنار خ  یمکتیبه اطراف انداخت. چشمش به ن ینگاه سوره

 خود کنارش نشست.

 

 روز ندهد گفت:را ب شیلرزش صدا کرد ی م ی که سع ی با لحن را پاک کرد.  شیهاآورد و چشم   رونیب فش یاز ک یدستمال

 

 !ن؟یخبر ندار یز یشما واقعا از چ یعنی-

 

 جواب داد:  یبا نگران ست،یجد  هی باور کرده بود قض گر یکه د نینازن

 

 . یزودتر بگو مُردم از نگران ی که دوس دار  یافتاده؟! جونِ هرکس ینه، خبر ندارم! مگه چه اتفاق -

 

 انداخت و لبش را گاز زد:  نییسرش را پا سوره

 

 شما باشم خانم جون. از کجا بگم آخه... از کجا شروع کنم.  ی خبر برا نیخدا من رو مرگ بده که قاصد ا-

 

 کردن.   فیمکث، ل**ب گشود و شروع کرد به تعر  ی را پاک کرد. بعد از کم شیهادوباره با دستمال اشک  و

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

474 
 

 

 

 

 

اومد خونه، پشت سرش هم خودِ خانم   تیمادرشوهرِ نازگل خانم با عصبان ،ی نم گلکه خا کردم ی خونه غذا درست م ی داشتم تو-

از دهنش دراومد بارِ نازگل خانم کرد! بعد از اومدن آقا، دعوا باال  یهرچ ی گل باهم مشاجره کردن و خانم  ی وارد خونه شدن. کم

  دهید  یگلخانم  دمیطور که فهمبود. اون  دهی چینه پامّا صداشون تو خو سمیخواستم فال گوش وای گرفت. خدا به سر شاهده من نم

 قرار گذاشته و داشته باهاش... استغفرهلل!   یبود که نازگل خانم با پسر جوون

 

 : د ی. چشمانش را گرد کرد و با تعجب پرس د یبه سمت سوره چرخ شتریب نینازن

 

 پسر جوون؟! -

 

 خانم بوده!  یقبل  یبله خانم... ظاهرا معشوقه -

 

 نازگل را برده است.  ی نثار هومن کرد که با اشتباهش آبرو  ییکه منظورش هومن است، در دل ناسزا د یفهم

 

 شد؟!  یخب بعدش چ-

 

 کرد احساساتش را کنترل کند.  یو سع د یکش  یق ینفس عم سوره
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  ی! هر کاردفعه حمله کرد سمت خانم و شروع کرد به کتک زدنش  هیشده بود.   ی عصب ی لیمادرش خ یهاحرف  دن یآقا از شند -

گفتن نداشت و    یبرا  یمحکم دَم گوش من زد و گفت دخالت نکنم! نازگل خانم، حرف  ده یکش ه ی یکردم نتونستم مانعش بشم. حت

 . گرفتیپسرش رو نم  ی هم که جلو خبرش ی خدا ب ز اون مادرِ ا رم،یبم ی . الهکردی م ه یفقط گر

 

  تریجد  هی قض رفت،ی م  شیماجرا را ندارد. هرچه سوره پ یادامه  دن یچرا طاقت شن دانستینشست، نم نیدل نازن  در یغم

 . سوره ادامه داد: . با دقت گوش کرد شد ی م

 

ها باال بره و رفت اتاقش،  تر شد ولش کرد. کمکش کردم و به زحمت از پله کم  تش یعصبان یکل بدن خانم کبود شده بود! آقا وقت-

.  دنیناهار هم که نخورد. شب شد و آقا و مادرش بعد شام رفتن و خواب  کرد،ی از درد ناله هم نم یو حت زدی نم  یحرف چیه

داخل ظرف و بردم باال. خانم از   دمیمرغ رو کش  با دپلویاز شو کمی. صبر کردم تا همه بخوابن، مکه آقا نرفته اتاق خان  دونستمی م

 نخورده بود! دلم براش سوخت. یزیصبح چ

 

 . کردی تند با دستمال صورتش را پاک مکردن. همزمان تند  ه یسوره افسارِ احساسش را از دست داد و شروع کرد به گر نباریا

 

  ی تو اتاق نبود! تعجب کردم و فکر کردم وقت  چکسیجواب نداد. رفتم داخل. ه یاتاق خانم. هرچقدر در زدم کس ی رفتم جلو-

برم، اما چشمم به چراغِ روشنِ حموم افتاد. آقا و مادرش که   نییها پاباباش. برگشتم تا از پله  یحواسمون نبوده رفته خونه 

  قه ی م چند دقپشت در حمو  یطورنی. هماومد ی ُشرُشر آب م یدر رفتم. صدا  یجلو  بود؛بودن، پس حتما نازگل خانم  دهیخواب

! دستم رو انداختم به  دمینشن یتقه زدم به در و گفتم: خانم حالتون خوبه؟! بازم جواب هی. شد ی آب قطع نم ی. صداستادمیا

 . کردمی اون در رو باز نم چوقتیو ه شکستی در... امّا کاش دستم م یره یدستگ 

 

 ادامه داد:  ست،یکه مشخص بود هنوز وحشت آن صحنه در تمام وجودش جار ی سوره خانم شدت گرفت و با حالت یهاه یگر
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حموم تماماً قرمز شده   ِدیسف یهایکاش   طورن یافتاده بود و غرق خون شده بود، هم رون یخانم داخل وان بود. دستش از وان ب-

نداشت، چشماش بسته بود. با وحشت   ی اده یل خانم... نازگل خانم؟! فا. داد زدم: نازگشستی بودن و آبِ دوش داشت خون رو م

 ! مردمی... کاش مدمیدیو اون صحنه رو نم مردم یجلو رفتم و نگاهش کردم. کاش م

 

 .د یلرزی آن لحظات به خود م  یادآوار یو از   ختیریرا بست و ساکت شد. تنها اشک م   شیبغض راه گلو نباریا

 

  آورد،ی را طاقت نم شیهاون یشوکه شده بود، به سوره زل زد. ش  یکه حساب یحمت قورت داد و درحال آب دهانش را به ز نینازن

 نداشت. ی خوب یها معناناله  نیا

 

 گفت:   ی و با نگران  د یسوره را گرفت، محکم کش یمانتو  یگوشه 

 

اون بال رو سر نازگل آورده   ی ! ک؟یزنیدرمورد خواهر من حرف م  ی... دار سوره خانم؟ تو رو خدا واضح حرف بزن  ی گی م یچ-

 بود؟! حرف بزن! 

 

 جواب داد:  کرد ی م ه یطور که گرهمان  سوره

 

  یگلآقا و خانم  نکه یا کردم تا  ادی! به سر و صورتم زدم و داد و فرشهی! هنوزم باورم نمشد ی خودش رگِش رو زده بود... باورم نم-

 خودشون رو به اونجا رسوندن.

 

 :د یل**ب باز کرد و پرس  ی صورتش را سوزاند. به سخت شیهااشک ی. داغد یاش چکگونه  یرو  اریاختی ب نینازن یهااشک

 

 االن... االن حالش چطوره؟! -
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 زد:  اد یرا گرفت؛ محکم تکان داد و فر ش یبازو نباریا نی. نازنزدی انداخت و آرام زجه م  نییسرش را پا سوره

 

 حالش چطوره؟!  دم یپرس  ؟یزنی چرا حرف نم-

 

 .د یچرخ نیسمت نازن نبار یا سوره

 

 . کنهی کمکتون م ن، ینبر ادیخانم! خدا رو از   نیآروم باش -

 

 گفت:   کردی م  هی شد. همزمان که گر ل یبه ناله تبد  نینازن یصدا

 

 تو رو به مقدساتت قسم، حرف بزن... -

 

 خود را گرفت و ل**ب گشود:  میدو دل بود. باالخره تصم قت یگفتن حق ی کرد، برا  یمکث  ورهس 

 

آخه من چه   ی باال ول رفتم ی بودم! کاش منِ پا شکسته زودتر م دهیفهم  رید  یلیخ مارستان،یب مشیبه کمک آقا رسوند -

 ! ری د یلیشد... خ رید  یلی مگه کف دستم رو بو کرده بودم؟! خ دونستمی م

 

  شیکه صدا  یصورت سوره خانم گذاشت و صورتش را به سمت خود چرخاند و با بُهت و اضطراب، درحال یدستش را رو  نینازن

 :د یپرس  د یلرزی م
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 شد؟! ر یکه د   هی منظ... منظورت چ-

 

متاسفم   یل یکردن برنگشت. خ  ی. هرکارکنن..  اش یکردن نتونستن اح  یرفته بودن. دکترا هرکار  ای خونه از دن ی نازگل خانم تو-

. غم  گمی م تیخانم، تسل ه یچاره چ  ی ول  گفتمی رو بهتون نم نیاما ا شد ی زبونم الل م داد،ی خانم، کاش خدا من رو مرگ م

 آخرتون باشه.

 

کرده   سیصورتش را خ شیهاداد. اشک   هیتک  ی به صندل رت یبا بُهت و ح ن یجهان قطع شد. نازن یانگار تمام صداها یالحظه  یبرا

 . کردی نم شیاریموضوع   ن یدرک ا ی بودند. مغزش برا

 

 گفت:  د یکشی طور که دماغش را باال مآورد و همان رونیب فش یاز ک یکاغذ   سوره،

 

اما من   د،یکشی عذاب م  یلیاون خونه، خ یکردم. نازگل خانم تو  دایکاغذ رو از رختکن حموم پ  نیبعِد برگشتن به خونه، ا-

 براش. رمیبم یبهش بکنم. اله ی نتونستم کمک

 

 کاغذ کرد:   یبعد شروع به خواندن نوشته  و

 

 شکی ب تو، یمنِ ب  یسزا بازگشت،ی و ب قی خواهم زد، عم ترق ی. اما من عمیتو به خاطرم شکافت یکه روز بُرمی را م یهمان رگ "-

 "مرگ است

 

 نکنم.  ه ینوشته رو نخونم و گر نیکه ا ده ینرس  یه بعد، روز از اون روز ب  یمتوجه منظورش نشدم خانم. ول-

 

 :د یاز جا بلند شد و داد کش نینازن
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 ها همش دروغه، حرفِ مفته. حرف  نی... ایگ ی دروغ م ی خفه شو... دار-

 

 داغون شده بود، خواست برود که سوره مانعش شد. یحساب شی که حالش روح ی در حال و

 

 .ادیی سرت م  یی بال ه ینکرده  ییحالت نرو، خدا نیتو رو خدا خانم با ا-

 

 مزارش رو نشونم بده.  یگی نشونم بده. اگه راست م-

 

 ن را قبول کند.مواجه شود تا بتواند آ قتی خواهرِ نازگل بود و حق داشت با حق نیبه فکر فرو رفت. نازن هیچند ثان سوره

 

  کرد یمدام در دل دعا م نیمدت نازن نی . در تمام ادند ی)قبرستان استان کرج( رس  نه یبه بهشت سک ی با تاکس قه، یاز چند دق بعد 

از   یکییکی شد،ی خوردنش م  نیرا گرفته بود و مانع زم  شیکه سوره خانم بازو یدرحال  احمقانه باشد. یشوخ ک ی ز یکه همه چ

 .گذشتند ی کنار مزارها م

 

 . کردی وحشت م ز یداشت چه؟! از تصور آن ن قتی . اگر حقشد ی م  شتریب  نینازن یدلهره   رفتند،ی م ش یکه پ هرچقدر

 

توقف کرد. سرش را باال آورد و به   زین نیو به تبع نازن ستادیها ااز آن  یکی و سوره مقابل  دند یرس  د یجد  ی به قسمتِ مزارها باالخره

  ید یتابلو با خط سف  یرنگ نصب شده بود نگاه کرد. رو  ی مشک یسرش تابلوا  یکه هنوز سنگِ قبر نداشت و تنها باال  یمزار

 درج شده بود.  رش ی فوت در ز خینوشته بود: »نازگل رادمهر« و تار
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  ویشنگه را در استود بود که هومن آن اَلم   یروز بعد از آن روز  ک یفوتش  خیشل شد، زانو زد و کنار مزار نشست. تار نینازن یپاها

 به پا کرد. 

 

مجدد   دنید  شیخودکش ل یدل اد یدر نازگل گذاشته بود و به احتمال ز  یاد یز ر یهومن تاث یهابود که حرف ی معن ن یبه ا نیا

 بود.  شیزندگ یعشق گذشته 

 

  ی نا گریاز اتفاقات گوناگون شوکه شده بود که د یچند روز، به قدر  نی اانجام دهد؟  ی چه کار ای د ی چه بگو د یبا دانستی نم واقعا

 . خوردیصورتش ُسر م  ی رو اریاختی بود که ب شیها. تنها اشکرا نداشت یالعملنشان دادن عکس

 

 اش گذاشت و گفت: شانه  ی نشست. دستش را رو  نیتاسف تکان داد و کنار نازن  یبه نشانه  یخانم سر  سوره

 

ات داده و خانواده  ص یبدن نازگل خانم تشخ ی ضرب و شتم رو رو یجا ی قانون  یآزاده. چون پزشک قه ی وص د یبه ق د یاالن آقا جمش-

کمرشون شکسته. نبود شما هم که از   بت یمص نیا ی هفتم نازگل خانم بود! پدر و مادرت تو شیکردن. چند روز پ تیازش شکا

  ش یروز زندگ ن ی... تا آخربراش  رمیبم ینازگل خانم هم... اله ی ندارن. حت ی خوش  تیوضع  نگرد خونه خانم. اونا اال... برطرف  کی

روحشم که   یشاد  ی. برایبش د یکه باعث شده شما ناپد  دونست ی کنه. فقط خودش رو مقصر م داتی زد تا بلکه بتونه پ یبه هر در 

 شده برگرد خانم... برگرد خونه! 

 

 گفت:  د یلرزی م شیهاکه ل**ب  ی الدرح نینازن

 

 تنهام بزار! -

 

 خانم...  ی ول-
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 تنها باشم.  خوامی برو! م نجایازا-

 

 به سمتش برگشت. نیبخواهد برود نازن نکهیو از جا بلند شد. قبل از ا د یکش  یق ینفس عم سوره

 

 اون کاغذ، اون کاغذ روهم بده به من. -

 

 .داد  نیآورد و به نازن رون یب فشی مکث کاغذ را از ک  یبا کم سوره

 

 اش را با دقت خواند. سوره گفت:کاغذ را گرفت و نوشته  نینازن

 

 . کنهی دلت رو خاموش م ش یآت یغم آخرت باشه دخترم. به خدا توکل کن. با خدا که باش -

 

  یجا شی آدم زندگ نیترو مهربان  اوری  نیکه در خاک آن بهتر یمخوف! گورستان  یماند و گورستان  نیرا گفت و رفت. نازن نیا

 گرفته بود. 

 

 نتوانسته بود به مجلس هفتم خواهرش برسد. یسر مزار زل زد. او حت  یبه تابلو باال گر ید یبار

 

داشتند خالف   شیهاا چشم بزند که دروغ است ام اد یفر خواستی را از خاک مزار پر کرد. درونش آتش گرفته بود. م شیهامشت

 .دند یدی اش را م خواسته
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دردها و    رها، یند. تمام آن تحقچشمانش زنده شد  یدر جلو  ک یبه  ک ی. تمام خاطرات گذشته، بلندتر شد  شیهاه ی گر یصدا

رنگ و پرپرشده بود و  بهرنگ  ی عیطب یهابه خاکِ مزارش زد که پراز گل  یمانند او تحمل کرده بود. چنگ  ز یکه نازگل ن ییزجرها

 : د یکش ادیفر   کردی هق مکه هق   یدرحال

 

 حماقتِ من...  یقربان ، یشد  ینازگل... تو قربان-

 

 د یسه بعدازظهر شده بود و آفتاب شد   یهاکی. ساعت نزدد یچکی خاک م ی رو شیهامزار گذاشت. اشک خاک  یرا رو  سرش 

 . زدیرقم م  ن ینازن یشوم را برا  یداشت سرنوشت  ریکه تقد  ییبود. جا نیزم ینقطه  ن یآنجا سردتر ن، ینازن یاما برا د یبتای م

 

نرفته بود؟ وجودش از شدت   دنشیچند ماه به د نیا ی نداشت. آخر چرا در ط یاده یفا  چیبار اسم خواهرش را صدا کرد. ه چند 

 !شد ی م ی وجدان داشت متالش و عذاب یمانیپش

 

حال خرابش نداشت. او با حماقتش چه کار کرده   یجز اشک برا ین یو تسک  کردی م  هی همچنان گر نیساعت گذشت. نازن چند 

 .کرد ی نابود نم طورنیوقت هر دو را اآن   زد،ی نم ی بود؟! اگر راجب خواهرش با هومن حرف

 

 که نازگل هرگز او را دوست نداشته است. گفت ی م کرد، ی خفه م  تیاو را با عصبانداشت  ی آمد که هومن آن روز، وقت ادش ی

 

 خود بدون او ادامه دهد.  ی پا گذاشته بود تا هومن بتواند به زندگ رینازگل دوباره مثل قبل احساسش را ز پس

 

کردن نداشتند.  ه یگر  ی نا گریکبود شده بودند و د شیهاچشم  ری. زسوزاند ی حادثه داشت تا گوشت و استخوانش را م  ن یا یتلخ

 .د یبری چون قبل داشت امانش را م زیاش ندرد معده 
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جانش بود که داشت   کر یبر پ ی آتش ی زندگ  نیگذاشته بود به امان خودش، ا  شی؛ تنهابرده بود   اد یرا از  نینازن ز یخدا ن گرید

 . دادی از غم هُل م ی را به سمت تاراج شیهست

 

  دوستش در خانواده  ن یبا او رشد کرده بود و بهتر ی از نازگل، که از کودک ن یو ا  دادی راس، که هنوز داشت از عشقش جان ماز آ آن

  ر ید یلیکه خ دهیخواهر بود. حداقل حاال مطمئن شده بود که چقدر او را دوست دارد. اما چه فا ک ی فراتر از  ش یبود. نازگل برا

 شده بود. 

 

 . کردی آنجا را روشن م ی اطراف بود که کم یهاها رفته بودند. تنها نورافکن ، قبرستان سوت و کور بود و آدم شده بود  کیتار هوا

 

. تمام  دند یدی انگار تار شده بودند و خوب نم شیهاشب شده! چشم  ی بود ک  ده ی. اصال نفهمرفتیم  ج ی. سرش گجا بلند شد  از

 روحش.   یها، سر و حت. بدن، چشمکردی وجودش درد م

 

  ی ایاز دن یاش زردِ زرد بود و انگار گَرد شده بود. حالش اصال خوب نبود. چهره یخاک شیهاخوران به راه افتاد. تمام لباس  تلوتلو 

 مردگان بر صورتش نشسته بود.

 

و از وحشت آن    کردی تصور م ی وانِ خون آورد. دائم داشت نازگل را درون د یدر وجودش پد   یو سکوتِ گورستان رعب ی کیتار کمکم 

 .د یلرزی به خود م 

 

  نی! نازند یدوی داشت به سمتش م  یکلیو درشت ه اه ی. سگِ س د یاز جا پر یپارس سگ  ی که با صدا رفتی م ابانیبه سمت خ داشت

  یقبر خال ک یکرد و درون  ری گ یبه سنگ  شیکه ناگهان پا د یدوی مزارها م ن ی. با آن حالش در بزده شد و پا به فرار گذاشتوحشت

 .افتاد
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  شیدرد گرفته بود، نشست و مشغولِ ماساژ دادن پا شیپا ی که کم  نیپارس ترسناکش نشد. نازن  یاز سگ و صدا ی خبر گرید

  نه ی. قلبش داشت از شدت ترس از س د یاز جا پر . با وحشت قبر است ک یکند، متوجه شد درون شد. تا خواست سرش را بلند  

بود. دوباره   دهیقبر خواب ن یمانند ا یکه حاال درون قبر  ی اد نازگل افتاد. نازگلیکه  د یایب رون ی. خواست از آنجا بزدی م رون یب

 .سوختی تا سرحد مرگ م شیهاچشم  کردی م  هی گر ی بود که وقت ختهیاشک ر یپر از اشک شد. به قدر  شیهاچشم

 

 . تمام وجودش را خوف و وحشت فرا گرفته بود اما از آنجا تکان نخورد. د یقبر دراز کش درون 

 

چشمانش را بست. ناخودآگاه   خت؟یری اشک م د یکدامشان با ی نازگل، برا ایکند. آراس    یکدامشان دلتنگ  ی برا د یبا دانستینم

  ییافتاد که آن را از حفظ بود. با صدا یشعر  ادیرا به زحمت قورت داد. به   شیمجسم شد. بغضِ گلوآراس در ذهنش  یچهره

 لرزان، شروع به خواندن شعر کرد: 

 

 من بند به مو بود   یقلب ترک خورده  نیا"-

 

 عاشق او بودم و او عاشق او بود  من

 

 نگفتم  چی که به عشقش برسد ه باشد 

 

 و بود غمش راز مگ  نهیس  نیعمر در ا کی

 

 دم یرا که ند  امی خوش زندگ یرو  من

 

 کاش دو رو بود   یام اروز دعا کرده  هر
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 تو ی و غرق غم و ب همدمی کم و ب  عمر

 

 گلو بود  ر یهمه دم ز ی ندار یچاقو

 

 سرم سنگ لحد بود و دلم خوش  ر یز من

 

 "پر قو بود ه یسرش نرم شب ریز که 

 

 « ید یس  یتق  د ی»س 

 

از مقابل چشمانش کنار   یاآراس لحظه  ر یتصوبود.   ده یچیل**ب تکرار کرد. درد در تمام وجودش پ رِیبار آن شعر را ز چند 

آنقدر خسته بود   ده،یقبر تنگ و مخوف خواب  کیکه داخل  شد یشد. باورش نم نیسنگ  شیهاچشم  قهی. بعد از چند دقرفتینم

 .کردی نم  یفرق شیبرا گریکه د

 

 *** 

 

  شیبا ر ی رمردیتر شدند. پبعد واضح ی کم ی ول دند یدی تار م شیها. اول چشم د یصورتش از جا پر ی رو یشدن آب دهیپاش  با

 .د یتابی م د یبود. هوا روشن شده بود و خورش  ستاده یقبر ا ی باال یجوگندم

 

 شد. رهیخ  نیکرد و به نازن پیدرون دستش را ک  یِمعدندَرِ آب   مرد
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من دردسر   ی. واسه ارنیی رو م ت یکارت، االن م  یاس مگه؟! پاشو برو پستاره! هتل پنج؟ید یچرا خواب نجایدختر. ا  نمیپاشو بب-

 درست نکن.

 

 تکان داد و آرام گفت: یبعد سر  و

 

 کنه.  ریهارو بخبچه  ن یها! خدا خودش عاقبت اکارتن خواب  نیاز دستِ ا میشد  ی عجب گرفتار-

 

. شب، خواب  زدی م جی. گد یشنی را درست نم  رمردیپ یهانشسته بود، انگار حرف یخاک یهاا لباس همچنان داخل قبر ب نینازن

شده،   ریاس  ن یچون ا یدرون قبر  نکهیاما مطمئن بود که خوابِ او بود. فکر ا دهیچه د  آمد ینم ادش ی. درست د یدی نازگل را م

 . کردیم اش وانه یداشت د

 

 داد زد: ی همچنان نشسته، با لحن بد  نینازن د یکه د  رمردیپ

 

 چالت کنم؟!  جان یهم ای یری دختر؟! م  ستم یمگه باتو ن-

 

 . ختیاو ر ی رو نی ترساندن نازن ی از خاکِ اطراف قبر را برا یمقدار ل یبا ب و

 

تلو  . تلوشد ی م  یتمام بدنش داشت متالش  طورن ی. همکردی آمد. سرش، بدجور درد م رونیبلند شد و به زحمت از قبر ب نینازن

بخورد را   نی که هرآن امکان داشت زم ین یبا تعجب داشت دور شدن نازن رمردیقبرستان حرکت کرد. پ یخوران به سمت خروج 

 . کردیتماشا م
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را   شیپشتو کوله  ها نشستجدول  ی . روشدند ی با تعجب از کنارش رد م ن ینازن یپاره یهاو لباس  یسر و وضع خاک  دن یبا د مردم 

 کرد.  دایآن روز از کمدش برداشته بود را پ نیکه مال نازگل بود و نازن یباز کرد. همان شال، آن شال مشک

 

بار   ک ی. کاش ماند ی خواهرش م شیو پ رفتی شروع شد. کاش نم شیهاه یفشرد. دوباره گر اش نه یدرون س   اریبس یرا با دلتنگ  شال

 .ند یاو را بب توانستی م گرید

 

  ی تیاهم گریپاره شده بود. د شبیسرش انداخت. چشمش به شلوارش افتاد که د ینازگل را رو  یِرا باز کرد و شال مشک شیروسر

 نداشت. تی اهم زیچچیه گرینداشت. د

 

 : د یچیسوره خانم، دوباره در فکرش پ یهاحرف  ناگهان،

 

 . برگرد خونه خانم« طرف  کیکمرشون شکسته. نبود شما هم که از  بتیمص  نیا یو مادرت تو  »پدر

 

. درست بود که هنوز مرگِ نازگل را باور نکرده بود،  گشتی برم د یبا شد ی م  ریاگر هزار بار هم تحق یحت  گشت،ی به خانه برم د یبا

دلتنگ شود؛   اد یز اریاتفاق باعث شده بود که بس نیداشتند اما ا  یادیخواهرش نقش ز ی اش در خودکشدرست بود که خانواده 

 اش.نگِ خانواده دلت

 

 .فهمد ی ها را م تازه قدر آن زانش یآدم بعد از مرگِ عز گفت، ی راست م آراس 

 

 اش وانه یاز دست بدهد د ز یآنها را ن شیهای با ندانم کار نکه ی. فکر ابودی اش مدر کنار خانواده  د یآور، باحالِ خراب و عذاب نیا در

 . کردی م
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اما دوباره آن   شد ی آورد. با خواندنش قلبش هزار تکه م  رون ی حرفِ نازگل درونش نوشته شده بود، ب نی را که آخر یکاغذ   بش،یج از

 را خواند:

 

  شکی ب تو،ی منِ ب یسزا بازگشت،ی و ب ق یخواهم زد، عم ترقی. اما من عمیتو به خاطرم شکافت یکه روز  بُرمی را م ی همان رگ"

 "مرگ است

 

ورم کرده   شیهاکرده بود چشم   هی . از بس گرختند یری صورتش م یو رو دند یچکی م اریتاخی ب شیها. اشک د یلرز شیها**ب ل

 بودند.

 

.  شودی اش دارد سوراخ ممعده  کرد ی نخورده بود. حس م یز یچ روزی. از د مانتواش گذاشت و از جا بلند شد  ب یرا داخل ج کاغذ 

 .رساند ی خودش را به خانه م  د یدرون پاها و دستانش نداشت. هرطور شده با یای انرژ چیه

 

. رهگذرها د یچیپی نازگل مدام در گوشش م یهاخودش را به داخل شهر رساند. حرف گذشتیکه از آنجا م   یاتوبوس  نیاول با

که آن روز   یحرف  ادی.  گفتند ی م ی زیل**ب چ ر ی. هرکدام زانداختند یم شیهاه ی هق گرهق  یو صدا  بیبه سر و وضع عج ینگاه

 زد افتاد: د ینازگل مقابل جمش

 

 . کنمی نم یپشتش رو خال  وفتهی ب می اون خواهرمه، هراتفاق_

 

به نبودنش   خواستی کرده بود. چطور م شی و زجرها رها هاییاز تنها یلی س  انیکرده بود. او را در م یاو پشت خواهرش را خال  ی ول

 عادت کند؟! دنشیو به هرگز ند 
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از   یفاصله داشت. در قسمت یاصل ابانیبود و از خ یسوت و کور  یبه خانه برسد. کوچه  ترع یشد تا از آن راه، سر یاکوچه   وارد

به   کردی ظ مطور که به زحمت تعادلش را حف قرار داشتند. همان  کارهمه ین یهاساختمان گر ید یو قسمت  یخال یهان یکوچه، زم

 راهش ادامه داد. 

 

سرش را برگرداند   نیوارد کوچه شد و توقف کرد. نازن  نیپشت سر نازن ی ون مشک ک یپارک نشده بود. تنها  ینیکوچه، ماش  درون 

 گذرا به آن انداخت و به راهش ادامه داد.  یو نگاه

 

فکر   ی. به روز کردی تک آنها را در ذهنش مرور م بود که با نازگل سر کرده بود و داشت تک  یخاطرات ری همچنان درگ فکرش 

را تحمل کند. هنوز   د یجمش یهاکه یمجبور بود ت  نکهیخواب داد با ا ی و به او جا  رفتیکه نازگل او را با جان و دل پذ  کردی م

  یو آن لبخندها بایز یها. آن چشمکند ی م شیتماشاحاال دارد  ن یانگار که هم آورد؛ ی م اد یاش را خوب به نقش چهره 

 برد؟!  ادیاز  شد ی را مگر م یداشتندوست 

 

 .دهانش گرفته شد  ی جلو یرا گرفت. بالفاصله، دستمال شیمحکم بازو  یکه ناگهان دست داشتی آرام قدم برم آرام  داشت

 

  ی لیزورش خ یکرد از دستش رها شود، ول   یوردن کرد. سعوجود شروع به تکان خ ن ینمانده بود اما با ا یباق  نیدر بدن نازن یجان

. مرد کمرِ  د یآی سرش م یی دارد چه بال  دانستی کرد. نم دایپ ی جیحالت گ د،یکه به مشامش رس  یی کم در اثر بوبود. کم  شتریب

.  ند یکه او را گرفته بب  یفرد   یچهره توانستی بود. نم دهیفای اما ب دادی را تکان م شیسرعت پاها ه ب نی کج کرد. نازن ی را کم نینازن

 .شد  هوش یو ب د ینفهم ی زیچ گریو خواب به او دست داد، د   یج یحرکاتش کندتر شدند و حس گ

 

 *** 

 

نگاه کرد. درون   ترق یبود. دق دهیترس  یحساب . بلند شد و نشست. د یرا د  چه یدر  ک یاز  ی چشمانش را باز کرد، تنها نورِ کمرنگ  ی وقت

 .د یتابی از آنجا به داخل م ی کم اریوجود داشت و نور بس یکوچک  یچه ی در ش یدر آهن یبود که تنها، باال ک یتار یاتاقک
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 کجاست؟!  نجایکرد و حاال ا  هوششیبود که ب ی. او چه کس د یآی به سرش م یی دارد چه بال دانستی اصال خوب نبود. نم حالش

 

از جا بلند    وار یحلقه زد. به کمک د شیدرون چشمانِ طوس  ی. از فرط رعب و وحشت اشکشد ی رار مها در ذهنش تکسوال نیا

  چه یرا از آن در رون یاش بلند شود و بپنجه  یکرد رو  ی . به سمت در رفت. سعکردی بود. سرش درد م  کیتار  ِک یجا تارشد. همه

 .د یاما هرچقدر تالش کرد قدش نرس  ند یبب

 

 کلمات: ن یا واروانه یدر و گفتن د  دنیکرد به کوب  شروع

 

 در رو.   نی...باز کننی ! در رو باز کنن؟یدار کاری... با من چنیدر رو باز کن نیا-

 

  ن یبه نازن چه ی مرد، از در کیبعد، دو چشم درشت و ترسناکِ   قه ی . چند دقرفتی باالتر م شیدر و تُن صدا دنِ یهربار شدت کوب و

 نگاه کرد. 

 

 سر و صدا نکن.  نقدریسرجات و ا نیخفه شو، برو بش-

 

 . د یکوبیبود و در را م  خته یر شیهاو داد ادامه داد. هرچه توان داشت در مشت غ یدر و ج دنینکرد و به کوب ی توجه نینازن اما

 

عادت کرد و چشمانش را  به نور  ی. وقتبسته شود  نیباعث شد چشمان نازن رون یشد و در را باز کرد. نور ب یعصبان نباریا مرد

 بود.  ستادهیکچل مقابلش ا  یو کله   یمشک شی قد بلند، با ر  یگشود، مرد 
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 تر رفت. بعد با لرز گفت: و چند قدم عقب د یترس  نینازن

 

 !ن؟یهست یشم...شما...ک-

 

 :د یکش ادیتر رفت. مرد فرعقب  نی آمد. نازن نیبه سمت نازن مرد

 

 مگه نگفتم خفه شو؟! -

 

خورد. مرد چند لگد به شکم   ن یزم یلیاز شدت آن س  نی. نازند یکوب  نیصورت نازن یرو   یمحکم ی لیبا آن دستان بزرگش، س  و

 زد: اد یدوباره فر د،یاش را شنناله  یصدا ی و وقت  د یکوب نینازن

 

 ! ؟ید ی. فهمکنمی و کبودت م  اهیس  اد، یصدات درب-

 

 رفت و دوباره در را پشت سرش قفل نمود. رون یرا گفت و ب نیا

 

  ی بود که حت دهیترس   ی. به قدر ختنیآرام اشک رشروع کرد به آرام  د،یچیپی آن مرد به خود م یل یکه از دردِ لگدها و س  نینازن

 تندش را بشنود.  یهانفس  یصدا یکس د یترس ی م

 

که از شدت   ینداشت. درحال  یتیاهم گری! دآمد؟ی بر سرش م  ییشت چه بال. داد یچک ش یگلو ی از کنارِ لبش روان شد و رو یخون

 گفت:  ه یبلند شدن نداشت، آرام با گر یدرد، نا
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 آراس...کمکم کن...آر... -

 

خونِ   یاجازه را به او نداد. آب دهانش را با لرز قورت داد. مزه  نیا ش، یدوباره اسمش را صدا کند که بغضِ درون گلو خواست

 از دستش ساخته نبود.  یو کار  کردی م  هی با بزاق دهانش حالش را برهم زد. تنها گر ختهیآم

 

افتاده بود. دچار   نیزم  یو دراز به دراز رو  د یکشی همچنان از درد خاطرات و از درد بدنش زجر م  نیساعت گذشت. نازن چند 

  حیاتفاق فج نیباعث شده هومن سمت نازگل برود و بعد از آن، ا شیهایاو با ندانم کار  نکه یشده بود. فکر ا ید یعذابِ وجدان شد 

 . کردی م  اش وانه یداشت د د،یایب شیپ

 

نداشت که به   یکس  گرید  ی. وقتد یآیسرش م  یی مهم نباشد حاال کجاست و دارد چه بال شیداشت که برا  الیفکر و خ آنقدر

 نه.  اینفس بکشد  کردی م  یچه فرق  گریخاطرش زنده بماند، پس د

 

و   د یتاب نی صورت نازن ی رو یدر باز شد. دوباره نور  خوردی بود و تکان نم دهیو نمور دراز کش  یگچ  ین یکه هنوز کف زم  یدرحال

 ببرد.  ییاو را جا خواستی را گرفت و از جا بلند کرد. انگار م  نینازن یشد. بازو  ک یهمان مردِ وارد اتاقکِ تار

 

 د یکشی که مرد او را م  یی او بلند شد و به سمت جا یبود که تابع خواسته   دهیمرد، ترس  شیاز رفتار چند ساعت پ ی به قدر نینازن

 حرکت کرد. 

 

شدند که دورتادور آن،   یبزرگ  یوارد محوطه  ک یارشده بود. از آن اتاق ت شانیدر هوا پر  شیاز سر باز شده و موها ش،یمشک شال

ها نداشت. از دوردست  خادارمیس  شیوارهاید  یتفاوت که رو   نیزندان بود با ا اط یبه ح ه یشب یقرار داشت. کم  یبلند  یوارهاید

 دور از شهر هستند. ییکه جا داد ی نشان م  نیا و شدند ی م  دهیها ددرختان و کوه 
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خشک و خشن، در   یاطور با چهره . مرد هماندند یرس  ی به در بزرگ نکهیها باال برد تا ابزرگ کرد. از پله  یاو را وارد ساختمان مرد

 را داخل اتاق برد.  ن یرا باز کرد و نازن

 

  ت یگران یهایپهن شده بود و کل سالن با کاش  یبه سالن شباهت داشت تا اتاق. وسط سالن فرش قرمز  شتریبود که ب ی بزرگ اتاقِ

 شده بود.  نیتزئ

 

قرمزِ چرخان،    یصندل ک ی ی رو یکس د یرس ی داشت. به نظر م  یکه مبلمان قرمز رنگ  یی سالن برد. جا یهارا به وسط  نینازن مرد، 

  ی رو نیمردِ کچل، نازن ی. با اشارهشد ی دود بلند م  ،یاست، چون از پشت صندل  گرید  یبه سمت شی ها، نشسته و رومقابل مبل 

 .د یکش  ینفس راحت ن ینشست و او اتاق را ترک کرد. با رفتن او، نازنمبل 

 

 .د یچرخ نیبه دست داشت سمت نازن یشارژ ان یقل ک یکه  پوست،اه یس  ی و مرد د یچرخ یکوتاه، صندل یه ی از چند ثان بعد 

 

شده بود، خشک گشته بود و   جادیا یلیشد. خونِ کنار لبش که در اثر س  ره یآب دهانش را قورت داد و با تعجب به مرد خ نینازن

 بر رخسار نداشت. رنگ

 

را کچل کرده    ش یبود و کنار موها د یجد  یهاکه از آن مدل  شیبه موها  یداشت، دست   یپرفسور  یسطح ش یکه ر پوستاه یس  مردِ

را کنار گذاشت و   یشارژ ان یداد، سپس قل  رونیرا بگرفت و دودش    انشیاز قل یو کام  د یمانده بود، کش ی و تنها وسطش باق

 زد.   یلبخند 

 

 کلشیباشد. ه انیاش کامال نماو برجسته  ی ورزشکار یبازها شد،ی بود که باعث م ده یکوتاه پوش  نیو آست ی خاکستر شرت یت کی

 . خوردی سال م ی. حدودا سن و سالش به س آمد ی م تنس یفرم بود و به نظر، درشت و ف  یواقعا رو 

 

 کلفت، اما جذاب گفت:  ییتر شد و با صداشده بود، لبخندش پر رنگ   ره یخ ن یکه به نازن طورهمان
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 . گمی م ک یگروهِ بزرگ، تبر نیسالم، ورودت رو به ا-

 

 :د یبه زحمت ل**ب باز کرد و با لرز پرس  نینازن

 

 ن؟ییخوای م  یاز من چ -

 

از برخورد   نی. نازنشد و دستش را دور کمرش انداخت ن ینازن کِیمبل دونفره نشست. نزد یرو  نیاز جا بلند شد و کنار نازن  مرد

 جمع و جور نمود. ی کرد و خود را کم  دایپ یمرد با او حس بد 

 

شرکت    نیتربزرگ  ت یری. مد ستین نجا یمال ا  تمیبزرگ شدم اما اصل نجایا ی. از پانزده سالگ تهیاسم من، لوکان اسم نیبب-

ما باز هم کارمون رو به هر   ی ول  ستیموضوع جا افتاده ن نیا ران یا یمنه. هرچند تو   یدختران جوان، بر عهده  نیاز ب ،یابیاستعداد

 .میدی نحو ممکن انجام م 

 

 ند.را گرفت و صورتش را سمت خود چرخا نینازن  یفاصله گرفت و بعد با انگشتانش، چانه  نیاز نازن یکم

 

. ما اونجا به امثال تو  میکنی م  زنسیندارن ب یمثل تو که کَس و کار ی بمونه. ما با کسان رانیکه ا  فه ی مثل تو ح ییبایدخترِ ز-

 . میکنی ها و در عوض، سود هم ماول مجله  یکه عکستون بره صفحه   ی به نحو م،یدی م  تیمحبوب  م، یری ثروت م م،یدی شهرت م

 

 داشت.  ییکایآمر  یکلمات لحجه  یبعض یدر ادا  ی اما گاه زدی را خوب حرف م  ی بود فارس  درست
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 :د یدوباره پرس  نینازن

 

 ! فهممیمنظورتون از اونجا کجاست؟! نم-

 

رو انتخاب   سته یدختران شا ی . بهشت تو و امثال تو. ما از هر کشورکشوره  ن یمن رو لوکان صدا کن راحت باش. اونجا خارج از ا-

 . میدی اونا کار مو به  میکنی م

 

 :د ینخورد پرس  به یجمع کند تا به مرد غر شتر یخود را ب کرد ی م یکه سع ی با تعجب درحال نینازن

 

 ! ؟ی... چه کارچ -

 

 داشت.  یجذاب یپوست بود، چهره  اهیس  نکه ی. با وجود ارفتی فرو م شیهازد. در اثر لبخند، گونه  ی دوباره لبخند   لوکان

 

 درآمد رو داره.   نیشتری. اونجا رقص بیریبگ  اد یرقص  یکم  هی فقط کاف-

 

 گفت:  ی مکث از جا بلند شد و با کالفگ  ی با کم نینازن

 

 هم به خارج از کشور ندارم. یا! عالقه و کارم و نه رقص بلدم  کسی من برم. من نه ب  نیبزار-

 

 خورد شوند. نینازن یهاوان بود که کم مانده بود استخ ادیز ی برود که مرد مچ دستش را گرفت. زورش به قدر خواست



 جانم  کریبر پ  یآتش

496 
 

 

رنگ   یامردانه و نقره  رِ یبکشد، سرش را چرخاند و به او نگاه کرد. متوجه زنج رون ینتوانست دستش را از دست لوکان ب  گرید ی وقت

تر شد و  مهربان  بارهک یترش کرده بود. نگاهِ تند لوکان به به دور گردن کلفتش، جذاب ر یزنج نیلوکان، دور گردنش نشده بود. ا

 کنار خود نشاند.  دوباره را   نیزد و نازن  یلبخند 

 

 زوده.  ی لیرفتن خ ی عجله نکن. برا-

 

 :د ینال نینازن

 

 . کنمی دست از سرم بردار. خواهش م-

 

 باال رفته گفت:  یی شد و بعد با ابرو ره یاو خ یبه چهره  ن،ی نازن ی به تقال توجهی ب  لوکان

 

 مثل تو رو کتک بزنه؟!  یاجرعت کرده فرشته  ی ک نم، یبب-

 

. اما هنوز هم با  شد ی معذب م ی. از برخورد دست لوکان با پوستش، حسابد یکش ن یزخمِ ل**ب نازن ی انگشت شستش را رو و

  کرد، یم  فی از او تعر یبشری داشت که اگر هر بن  ی فی اعتماد به نفس ضع ی. به قدر گشتی نرم م ع یسر ، یفی تعر نیترکوچک 

 بود!  دهیمرا فه ن یبر او مسلط شود و لوکان ا توانستی م

 

 : د یتر کرد و دوباره پرس را تنگ شیچشمان مشک لوکان
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 ! ؟یفقط بگو ک -

 

 ل**ب گشود: ی به آرام نینازن

 

 همون مردِ قد بلند و مخوف! -

 

 :د یکش  ادیزد و سرش را سمت در چرخاند و فر یپوزخند  لوکان

 

 . نمیبب ا یطغرل...طغرل ب-

 

 گفت: ن ی. بعد رو به نازنستادیترسناکش وارد اتاق شد. لوکان از جا برخاست و مقابل او ا شیبا ر  ی کلیمرد کچل و ه همان

 

 بود؟!  نیا-

 

 تکان داد.   یبا لرز سر نینازن

 

 : د یاو را گرفت و داد کش یبه قِد طغرل بود چانه  ک ی نزد بای که قدش تقر  لوکان

 

 ! ؟ید ی. شنکَنمیم  ی پوستت رو قلفت ،یدست رو خانم بلند کرد   منیبب  گهیبار د کیفقط    گه،یباره د کی-
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که از تعجب دهانش باز مانده بود، به   نیکرد و رفت. نازن یعذرخواه نیلوکان از نازن یگفت. و بعد به خواسته   یچشم قربان طغرل

 شد. ره ی لوکان خ

 

  هیکرد. بعد از چند ثان دن یرا برداشت و شروع به کش شیشارژ ان یقرمز نشست و دوباره قل ی صندل یبر رو  نینازن ی روبه رو  لوکان

 :د یپرس 

 

 باشه!  دهیکه رنگ پر  فه ی تو ح ییبای به ز ی! دختر ست؟ یحالت خوب ن ای ید ی! ترس ده؟یرنگت پر نقدر یچرا ا-

 

 گفت:   یفی ضع یلوکان سرخوش شد و با صدا ف یاز تعر شد،ی م هوش یب  یداشت از گرسنگ   نکهیبا وجود ا ن،ینازن

 

 گرسنمه! -

 

 لبش نشاند و بعد جواب داد:  یرا رو   بیفرهمان لبخندِ دل  لوکان

 

 ناهار حاضره. ی برگرد  یوقت  ر، یدوش کوتاه بگ   هی هات رو عوض کن و ! برو لباس ؟یچرا از اول نگفت-

 

 بعد صدا کرد:  و

 

 !ن؟یشاه-

 

 وارد اتاق شد. لوکان گفت:  ، یگریو چهارشانه، از در د ی کلیه غ،ی با صورت سه ت گاردهایبه باد ه یشب ی مرد
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 !یکن   کاریچ گهی . همراهش برو، بهت م نیبه ا سپارمتی م ادیی چون از طغرل خوشت نم-

 

 آخه... آخه... من...  ی ول-

 

 .میکنی برو... بعد برگشتنت صحبت م-

 

اش فشار داده بود همراه مردِ  معده  ی که دستش را رو ی بزند. به زحمت از جا بلند شد و درحال ی نتوانست حرف گرید نینازن

 بود.  دهی چیعطر لوکان، در کل سالن پ ی . انگار بوکردی مشامش را پر م یعطر تلخ  ی بو د،یکشی نفس م یرفت. وقت  گاردیباد

 

 توقف کردند. مرد گفت:   ی مقابل در  نکهیتا ا در کف آن پهن شده بود، تا انتها رفتند  ی سلطنت یرا که فرش  راهرو

 

 منتظرتم.   نجا یهم داخل کمِد حمومه، هم د یجد  یهاکن. لباس  زیبرو حموم و خودت رو تر و تم-

 

بود که کل کف و   یجز قبول کردن حرفش را نداشت. وارد حمام شد. اول فکر کرد اشتباه آمده چون سالن بزرگ یاچاره

 از گل انداخته شده بود.  یطرح ی مشک تیرنگ کار شده بود و در وسط سالن با گران ی کرم  ت یبا سنگِ گران ش،یوارهاید

 

 حمام باشد. د یرس ی مات بود که به نظر م  یاشه یدر ش   کی گر ید یداشت و قسمت  کالس یها  ِی واریسالن، کمد د  وار یاز د یقسمت

 

مختلف   ی هاها و مدلها در رنگ بود. انواع لباس  یرنگ  یارنگ را باز کرد. درونش انگار بازارچه  یاستخوان  یرفت و کمدها جلو

 داخلش قرار داشت. 
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ها ازدَم  لباس  ی رنگ بود. مابق د یشلوار سف کیو  ی بلند گلبه نیبلوز آست کیکرد،   دایکه پ  یاتنها لباس آبرومندانه  نشان،یب از

 انداخت. زیآو یبرداشت و رو  ز یحوله ن کی، نما بودند. از کمد و ناف  یرکاب

 

  یرفتارها نی! اخواست؟ی چه م  نیاز نازن قای او دق ت، یلوکان اسم ب،ی. آن مردِ عجافتد ی م  یکه دارد چه اتفاق  کردی درک نم واقعا

داشته باشد؟!   توانستی م  یی همه چه معنا هان یا ، یمیخوب و صم یو گاه  کردند ی با او خشن رفتار م ی که گاه  ضشانیضد و نق

 . کردی را چند برابر م نیفقط ترس نازن هانیا

 

 مداربسته دارد. نیحمام دورب یهابود که اصال متوجه نشد، تمام قسمت  یذهن  یهامشغله  نیا ر یدرگ  آنقدر

 

قف حمام  به س  گرید  یکه در سمت  یداخل حمام وجود داشت و دوشِ مربع شکل و بزرگ  یشد. وان بزرگ یاشه یقسمت ش   وارد

 شده بود.  ده یمخصوص خود چ یدر جا ف یو بزرگ بود و چند نوع شامپو، صابون و ل بایبود. داخل حمام واقعا ز دهیچسب

 

خواهرش را   یالحظه  یبود. برا  ده ید یسوره افتاد که نازگل را داخل وان خون  یهاحرف  ادیبر بدنش افتاد.  یاوان، لرزه   دنید با

 تصور کرد و از وحشت آن صحنه، تمام وجودش رعشه گرفت.

 

  یآبِ گرم دوش شسته شد. بدنش در اثر لگدها ریز شیهادوش رفت. اشک  ری را درآورد و با عجله ز شیهارا باز کرد، لباس  دوش 

 آن غولتشن کبود شده بود. 

 

  یگاریس  بشیزد و از ج یای لبخند کجک کرد، ی حمام، او را نگاه م یمدار بسته  نینشسته بود و با دورب  وتر یکه پشتِ کامپ   لوکان

 ل**ب گفت:  ریز  یزد و با پوزخند  گاریبه س  یآورد و روشن کرد، سپس پک محکم رون یب
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 ! هی مورد خوب-

 

انه  را با سشوار مخصوص سالن خشک کرد و بعد ش  شی. موهاد یرا که انتخاب کرده بود، پوش  ییهالباس  ن یبعد، نازن قه ی دق چند 

آمد و   رونیشلوارش گذاشت. ب بینازگل را برداشت و داخل ج یاش، نوشته و پاره  ی خاک یمانتو  ب ینمود و آزاد رها کرد. از ج

 به سالن برگشت. گاردیهمراه باد

 

 .شده بود  دهیهشت نفره چ ز یم ی سالن، بر رو یبود که گوشه  یرنگارنگ  یاش را جلب کرد، غذاهاکه توجه   یز یباز شدن در، چ با

 

به   نینازن دن ینشسته بود. با د هایاز صندل  یکی ی . جلو رفت. لوکان روکردی مغزش کار نم یطاقت نداشت. از گرسنگ  گرید

 همانجا نشست. نیخود اشاره کرد و نازن یروبه رو  یصندل

 

قرار داشت که به نظر   بیو غر ب یعج ینوع غذا و چند   یپلو، ماه یباقال  ،یسبززرشت پلو، خورشت قرمه  ان،یمرغ بر  ز، یم ی رو

 است. یخارج یغذاها د یرس ی م

 

 گفت:  یبا لبخند  د،یها دغذا  دنیچش یرا برا نینازن ی قراری که ب  لوکان

 

 خودت بکش.  ی برا ی شروع کن، از هرکدوم که دوس دار-

 

طاقت نداشت که آداب غذاخوردن را   گری. د ختیپلو در کنار ظرفش ر ی هم باقال ی . مقدارپلو کرد زرشت دن یشروع به کش نینازن

 و زمان غافل بود.  نیو از زم خوردی ها مزده  ی کند و با عجله شروع به خوردن کرد. مثل قحط تیرعا
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خود   یبرا ز یم ی رو یاز غذاها یاذره  یلوکان از قبل مقابل او قرار داشت و حت  یبود که بشقاب غذا ن یبود ا بیکه عج یزیچ

 .د ینکش

 

 را صاف کرد و گفت:  شی. صداخوردی تند غذا را با ولع و لذت م انداخت که داشت تند  نیبه نازن ینگاه ، یچشم ریز  لوکان

 

 .یش ینم  مون یگروه ما پش ی از حضور تو دمی بهت قول م .میکنی فردا به سمت مقصد حرکت م-

 

 : د یپرس  یشد و بعد از مکث  ره یداخل دهانش را قورت داد و به لوکان خ یلقمه  نینازن

 

 ! م؟یبر مییخوای کجا م -

 

گرفتن   ی که در پ  نیمنتظر نازن یهابه نگاه   توجه ی کرد، ب دن یاز غذا داخل دهانش گذاشت و با آرامش شروع به جو ی قاشق لوکان، 

 و گفت:   ختیر  وانشیداخل ل  ز،ی م یمات رو  یشه یش  یاز محتوا  ی ب بود. بعد کمجوا

 

 .ادیی خوشم نم کننی سوال م  ادیکه ز ییهاخوب گوش کن و سوال نپرس. من از آدم -

 

 شد. ره یخ نیسرش را بلند کرد و به نازن سپس

 

 *****؟! -

 

 :د یزد و دوباره پرس  یجا خورد و متعجب نگاهش کرد. لوکان پوزخند  نینازن
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 ! ؟یخوری ***** م -

 

 جواب داد: سپس

 

 نه ممنون، من زخم معده دارم.-

 

 و دوباره مشغول خوردن شد.   د یرا سر کش یدنینوش  توجهی ب  لوکان

 

او   توانستی بود که م نیدر انتظار نازن یاو را کجا ببرند؟! چه شغل خواستند ی ها مپر از عالمت سوال شده بود. آخر آن  نینازن ذهن

 معروف کند؟!   نقدریرا ا

 

 خارج از کشور؟!  نیبری دخترهارو به زور م  یشما همه-

 

 داد.  ه یخود تک ی زل زد. بعد به صندل نینازن یهادوباره به چشم  لوکان، 

 

. تنها  شهینم  یهرکس بیافتخار نص نیمختلف آرزوشونه که گروه ما انتخابشون کنه. ا یکشورها ی. دختراستین  یاجبار چینه! ه -

و اونا رو   دنی تو بها م یهایی بایکه به ز  ه یی! اونجا جادونه؟ی قدر تو رو م  یک  نجایا نم، یو جذابه. بهم بگو بب  بایمختص دختران ز

 سفر همراه خودم نبرم!  ن یا یمثل تو رو تو  یو جذاب بایدختر ز  ادیی م  فم ی! من حاد؟یی شدن بدش م ده یاز د ی . کدنی پرورش م
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  یهادختران مختلف، انتخاب شده بود؟! حرف   نیبود که از ب بای ز  یدر نظر لوکان، او به قدر  ی عنیبه فکر فرو رفت.  نینازن

 خود درآورد. ر یرا کامال به تسخ نینازن اش بنده یفر

 

به سراغش آمد. انگار چشمانش  یخستگ  و  یشد، احساس خوابالودگ  ری کامال س  ی ادامه داد. وقت شیشد و به خوردن غذا ساکت

 .شد ی داشت بسته م

 

 گفت:   لوکان

 

 ! میانجام بد  د یکه با میدار  ی ادیز ی استراحت کن. فردا کارا دهی که بهت نشون م  ی برو و تو اتاق نیهمراه شاه-

 

 خوابش گرفته است. طورنیچرا بعد از خوردن آن غذا، ا دانستی نداشت. نم یگرید  یچاره

 

تخت دراز    یدونفره و راحت. اما پنجره نداشت. رو  ی متوسط بود با تخت ، یاز نظر بزرگ ی اتاق را نشانش داد و رفت. اتاق نیشاه

 وجود نداشت.  ی. دوست داشت از آنجا فرار کند اما راه فرار د یکش

 

 . کردی م شیهنوز همراه  یبود اما درد دلتنگ  افته ی نیاش تسکمعده  دردِ 

 

را باور کند. ممکن نبود آراس او را بگذارد و به   یلعنت  یآن نامه  توانستی ! نمانه؟یاالن آراس کجا بود؟! حالش خوب بود  یعنی

او   یبخش بود. تمام وجودش براآرامش نینازن ی اسمش برا یزمزمه  ی ل**ب اسم آراس را زمزمه کرد. حت ر یتگزاس برود. ز

 .که خوابش برد   د ینکش یطول. چشمانش را بست و کردی م  یدلتنگ 

 

 *** 
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بود، مچ   نیکه ظاهرا اسمش شاه گاردی که در را که باز کرد، همان باد  نی. از جا بلند شد. همد یشدن در از خواب پر ده یکوب با

 :د یبا تعجب پرس  نی. نازند یکش خواستی که م یدستش را گرفت و به سمت محل

 

 ! ؟یبری ! من رو کجا م؟یکنی م کاریچ-

 

که همراهش    کردی را مجاب م  نینازن آمد ی م  د یکه در اثر آن پد  ی و از درد د یکشی جوابش را نداد و همچنان دستش را م نیشاه

 برود. 

 

  دهیتا صبح، خواب روز یاز بعدازظهرِ د نینازن یعنیکه صبح زود باشد.  آمد ی برم  طورن یا رونیب ی شدند. از هوا اطیح یمحوطه   وارد

 بخوابد!  نقدریبود؟! تا به حال سابقه نداشت که ا

 

 گفت:   نیدر را باز کرد و به نازن نیپارک شده بود. شاه اطیدر ح ی تمام آفتاب یهاشه یبا ش  ،یون مشک همان

 

 سوار شو! -

 

 :د یدوباره پرس  نینازن

 

 !ن؟ی من رو کجا ببر نییخوای م-

 

 هل داد و در را بست. نیرا به داخل ماش  نیه کند، نازنبه پرسش او توج نکه یبدون ا نیشاه
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 وَن نشسته بود، رو به راننده گفت: یشوفر، کنار راننده  یصندل  ینشسته بودند. لوکان که رو   زین گر یون، دو دختر د داخل

 

 حرکت کن!-

 

 ون کرد و بعد گفت:   یبه سرتاپا ینگاه نیبه راه افتاد. نازن نیماش 

 

 !نیمن کجاست؟! اونارو بهم پس بد  یکوله و لباسا-

 

 جواب داد:  رغبت،یکوتاه و کامال ب  ی با مکث لوکان

 

 . میکنی ما براتون فراهم م نییبخوا یهرچ-

 

 نشسته بود دوباره گفت: گریدو دختر د ی روکه روبه  نینازن

 

 آخه...  ی ول-

 

 گرفت: شیهاداشت، انگشتش را مقابل ل**ب  ی رنگ  یافر و قهوه  ی از دخترها که موها یکی

 

 نکن!  شی! عصبانسیه-
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 :د یکه لوکان نشنود، پرس  یانداخت و آرام به نحو  یبود، نگاه یبه چشمانِ دختر که به رنگ سبز زمرد  نینازن

 

 خارج؟!  برنی شما رو هم به زور دارن م-

 

 اخت.که در کنارش نشسته بود اند  یگر یبه دختر د یبا تعجب نگاه دختر،

 

 نکرده!  ی به ما زور ینه! کس-

 

 تر کرد. را تنگ  شیداشت، چشمانِ عسل ی رنگ و بلند  ییبورِ طال یدختر که موها ی کی آن

 

 مگه تو رو به زور آوردن؟! -

 

 خب... آره. -

 

 !؟ی فرار کن  ینکرد  ی و سع  یکنه! پس چرا مقاومت نکرد یرو به زور مجبور به کار یلوکان بخواد کس کردمی فکر نم-

 

 ل**ب گفت:  ر یو ز د یکش  یداد، آه  هی تک یصندل  گاهه یبه تک نینازن

 

 . ستیمهم ن  یچی ه گهی. دستیبرام مهم ن گه یچون د-
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 دراز کرد:  نیبسته بود، دستش را سمت نازن ی را دم اسب شی فر و وزوز یکه موها ی دختر

 

 خوشبختم.  تییدوستم آتوساست. از آشنا  نمیا ه،ی اسم من شاد-

 

 کرد.  ی معرف زی و آتوسا دست داد و خود را ن  یبا شاد نینازن

 

 !م؟یری کجا م  می دار ن یدونی مرد؟! اصال م ن یتو گروه ا نیاگه شماها رو به زور مجبور به اومدن نکردن، پس چطور شد که اومد -

 

 چشم دوخت.  نیو به نازن د یلَخت خود کش ی به موها ی دست آتوسا

 

  ی. ننه که نداشتم، بابامم که معتاد، گوشه دمینکبتم ند  یاز زندگ  یخوش   یمن که رو   ی. ولمیری کجا م  دونمی نم قای اون رو که دق-

 ! ه؟ی پیچه پسر باحال و خوشت ینیبی شده بودم که با لوکان آشنا شدم. م د یناام  میخونه افتاده بود. از زندگ

 

 گفت:  نی ر گوش نازنشد و آرام د خم

 

 !ادی ی فکر کنم از من خوشش م-

 

 آتوسا زد.  یزد و پس کله  ی پوزخند  یشاد
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 باش!  الیخ ن یبه هم-

 

 و ادامه داد:  د یکش  یآه بعد 

 

. االن پانزده سالمه، سه سالِ  رونیب امیب  خونه م یتیسالم بشه و از اون   جده یصبر کنم تا ه تونستمی بودم. نم می تیمن هم بچه -

 آرزوش رو داشتم. شه یبود که هم یزیهمون چ  ن ی. اکنهی ! لوکان بهم گفت من رو مشهور م ؟یکه چ کردم ی رو تباه م میزندگ

 

دلتنگ   ی که روز کرد ی لوح است. فکرش را نمدختران ساده  ن یدر انتظار او و ا ی چه سرنوشت دانستی به فکر فرو رفت. نم نینازن

اتفاق افتاده بود. دوست داشت به خانه برگردد. هر چه بود حداقل از استرس و   نیشود اما حاال ا  شیمادر و خواهردوقلو پدر،

  ی لیکه خ ف ی. حند ینازگل را بب گریبار د  کیرا بدهد اما  شیایدن خواستی باشد. دلش م هترب توانستی که حاال داشت م یترس 

 بود. ده یقدرش را فهم رید

 

 !نی و بخور  نیبردار یکیاتون داخل سبده، هرکدوم صبحانه -

 

گذاشته شده بود، از داخل سبد برداشت و به هر   سه یسنگک را که هرکدام جداگانه داخل ک یهاحرفِ لوکان، آتوسا لقمه  نیا با

 داد.  ی کیکدام 

 

 کره و عسل را باز کرد و مشغول خوردن شد.  یلقمه  عی گرسنه بود که سر ی به قدر نینازن

 

 تر از آنها بود گفت: تپل   یکه کم یشاد

 

 که چطور شد آوردنت تو گروه ما؟!  یتو خودت نگفت  ن،یخب نازن-
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شدند. آتوسا و   نیسنگ  شیها. هنوز حرفش تمام نشده بود که چشمکرد   فی تعر شانیرا برا شیاز زندگ یکوتاه ن یگلچ ن،ینازن

فرو   قیعم ینتوانست مقاومت کند و به خواب  ز ین نی. نازندند یخواب اریاختی داده و ب  ه ی تک یعد از خوردن لقمه، به صندل ب ز ین یشاد

 رفت.

 

بود.   ستادهیا  نیکه اسلحه به دست، کنار ماش   د یرا د ی ون، سرباز ی دود یشه یرا به زحمت گشود، از پشتِ ش  شیهاچشم  ی وقت

 . هردو در خواب بودند.به دخترها انداخت ینگاه

 

گشت و    نیسرباز گذاشت و بعد با لبخند، سوار ماش  بِ یداخل ج یآمد و انعام  رون یداشت ب یکه طرح ارتش ی از سنگر لوکان

 حرکت کرد.   نیبالفاصله راه باز شد و ماش 

 

 !شدند؟ی ام کشور م. اما کدام مرز؟! داشتند وارد کد کنند ی دارند مرز را رد م  د یرس ی نظر م  به

 

. افتاد  نییاش ُسر خورد و پاگونه   یرو  یاشک کردی نگاه م  رون یسرسبز ب  یهاکه داشت به کوه  ی. درحالدانستی نم زیچچیه نینازن

 نداشت. ی برگشت گر یرفت د نیا د یشا

 

 مارِی اش بودند. از آراس که هنوز ببه هرحال خانواده  های که با تمام بد   یاکرد، خانواده  یاش خداحافظدل با خانواده   در

 .د یدی هرگز او را نم گر ید د یاما شا ش،یهابود و دلتنگ نگاه شیهامحبت 

 

 . کردینم یشده بود، فرق  هدفی افسرده و ب یبه دختر  لیکه حاال تبد  ی نینازن ی سفر کجا بود؟! هرکجا که بود، برا ن یا مقصد 

 

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

511 
 

 

 

 

زمان را گم کرده بود، چون   نیشده بود و نازن ک یتوقف کرد. هوا تار یامقابل خانه  راهه ی ب کیدر  نیاز چند ساعت، ماش  بعد 

 گفت:  ی بلند  یساعت نداشت. لوکان، با صدا

 

 . نیش  ادهیپ-

 

 :د یشدند. آتوسا، بالفاصله به طرف لوکان رفت و با ناز پرس  اده یپ نیشده بودند، به همراه نازن  داریب  گریکه حاال د  یو شاد آتوسا

 

 !م؟ید یکجاست لوکان؟! رس  نجایا-

 

اتاق داشت که درش   کیبود که سقفش ترک برداشته بود و تنها  یایمیکوچک و قد  یبه او، وارد خانه شد. خانه  توجهی ب  لوکان

 قفل بود. 

 

  چیساندو کی گره خورده، به هرکدام از دخترها،  ی وارد اتاق شد و با همان ابروها، با سبِد غذا ون بود  یکه راننده   یقدبلند   مرد

 داد. 

 

انداخت. آتوسا، دوباره کنار لوکان   گرش ی د  یپا یرا رو  شیرنگ، که وسط حال بود، نشست و پا یو آب  ی میمبل قد  یرو   لوکان

مبل نشست، دستش را دور گردنش انداخت   یدسته  ی او دل داده بود. کنارش رو ی دهایو تمج فیبدجور به تعر نکه یرفت. مثل ا

 :د یو پرس 
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 !م؟یرس ی به مقصد م  ی ک  زم،یعز-

 

  ینشاند. لبخند  شیپا ی و رو  د یمبل کش یه یگذاشت و آتوسا را از پا بشی آن را داخل ج رفت،ی ور م ش یکه داشت با گوش   لوکان

 جواب داد:  ن، یدلنش یی زد و با صدا

 

 خوشگل خانم! صبر داشته باش. میرس ی م-

 

 و جذاب است.   بایدر نظر لوکان، تنها اوست که ز کرد ی. او فکر م د یکش ی آه کرد، ی ها را نگاه مکه داشت آن  نینازن

 

  زین نیکرد و خواست نازن  گرش ید ی به پا یاجذاب و تو دل برواش، سپس اشاره یهاانداخت؛ از همان نگاه  نیبه نازن ی نگاه لوکان

 است. ده یشد و وانمود کرد که او را ند  چش یسربرگرداند و مشغول خوردنِ ساندو نی اما نازن ند،یآغوشش بنشدر 

 

  گرید یدر آغوش کس شد ی . به جز او مگر م ستیحاال کجاست و کنار ک دانستی نفر که نم کی یهاخنده  ضِ یبود. مر ضیمر

 باشد؟!

 

آراس و   ی برا ی دلتنگ   ،یلعنت یِ. دلتنگ کردی عشق داشت نابودش م نینداشت. ا یحال مناسب ، یو نه روح یاز نظر جسم نه

 خواهرش نازگل، دمار از روزگارش درآورده بود. 

 

 برداشت و سمت او گرفت:   یچیاز داخل سبد ساندو کرد،ی بلند و بور آتوسا را نوازش م ی طور که موهاهمان  لوکان

 

 . ینخورد ی زیشامت رو بخور. از صبح چ ریبگ -
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 را گرفت و طنازانه، شروع به خوردن کرد.  چیبالفاصله ساندو آتوسا،

 

 . خوردی را م چشیناهار نخورده بودند، با ولع، ساندو شانکدامچ ینشسته بود و چون ه یادر گوشه  ز ین یشاد

 

دراز کرد و خود داخل اتاق   وار یشدند، لوکان هر سه را کنار هم در کنار د هوش یهرسه غذا را تا انتها خورده و طبق معمول ب ی وقت

 رفت و در را پشت سرش بست.

 

 . آوردی م  نجایبه ا  نمود،یتجارت از مرز رد م   یبود و هربار که دختران جوان را برا  اش یشگ یاستراحتگاه هم آنجا

 

 و چشمانش را بست.   د یتخت دراز کش ی . سپس روانداخت  زیم  یرا از مچش باز کرد و رو  ش ییطال متِیقگران ساعت

 

 *** 

 

  ی هرکدام رو ز یو آتوسا ن  یبود. با تعجب سرش را باال آورد. شاد دهیون دراز کش یِصندل  یچشمانش را باز کرد، رو  نینازن ی وقت

 بودند. ده یخواب ها،ی از صندل یکی

 

به اطراف کرد. داشتند   یاش فشار داد و نگاهمعده  ی . دستش را محکم رود یچیدر تمام وجودش پ یو نشست، درد بلند شد  ی وقت

  ایو کنار در در گوشه   و،یبا ما ایبا شلوارک و  ای ان، یها و آقاخانم  ی. همه کردند ی حرکت م  شد،ی م دهید  ا یکه کنارِ آن در یادر جاده 

  ی ادیتر از آن، بعد خوردنش ساعات زکرده بود و مهم دتریاش را شد چرا خوردن آن غذاها درد معده  دانستی نشسته بودند. نم

 .د یخوابی م
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زدن نداشت. شروع کرد   اد یفر  ینا ٰ  یبکشد، اما حت اد یاز شدت درد فر خواستی اش فشار داد. دلش ممعده   یرو شتر یرا ب دستش

درمان نشود،   ی ماریب نیاگر ا گفتی روز دکتر افتاد که م آن  یهاحرف  ادِی. د یچیپی بدنش به خود م ِدیکردن. از درد شد  ه یبه گر

 ممکن است باعث مرگ او شود.

 

  ی بود؛ مرگ ریمرگ دلپذ  ن یمنتظرِ ا ز،یاز هر چ  شتریتنها مرگ است. او ب ط،یشرا ن یاو در ا یو در دل گفت که آرزو   د یکش یآه

 .دادی نجات م  امانی ب یهایدردها و دلتنگ  نیکه او را از شر ا

 

 ل**ب گفت:  ریبعد، آتوسا از جا بلند شد و سرش را خاراند و ز  قه ی دق چند 

 

 ! نجا؟یا میاومد   ی چجور م،ی ما که خونه بود-

 

 .کشد ی بود و مشخص بود دارد درد م  ده یانداخت که رنگش پر نیبه نازن ینگاه سپس

 

 ! حالت خوبه؟! ن؟یشده نازن یزیچ-

 

 وار جواب داد: ناله  ن،ینازن

 

 فکر نکنم خوب باشم.-

 

 گفت:  یبلند  یبا صدا آتوسا
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 ! هان؟! ن؟یزیری تو اون غذاها م یچ ست،یحالش خوب ن  نیلوکان! نازن-

 

 گفت:  گرید  ی نداد. آتوسا بار ی شده بود جواب رهیکه به جاده خ  لوکان

 

 لوکان، باتوام! -

 

  نیرا نشنود. آتوسا که از ا ی کس یصدا گریباعث شد د  نی. ارا، بلند کرد  یق یموس   یگوشش گذاشت و صدا  یرو  ی هدفون لوکان، 

چشمانش را به   ی کرد. بعد از چند تکان، شاد  یبه او کرد و بعد، شروع به تکان دادن شاد  ی رفتار او ناراحت شده بود، دهن کج

 فت: . آتوسا گ زل زد  وزحمت باز کرد و با نگاهِ سبزش به ا 

 

 تو!   یخوابی پاشو عنتر، چقدر م-

 

کرد آرامش کرده و    ینامساعد است، او را در آغوش گرفت و سع نیحال نازن د یبلند شد و نشست. آتوسا که د ز ین یشاد

 نداشت. یادهیرا کمتر کند، اما فا شیهاه یگر

 

 بود.  یکیبزرگ و مجهز، در آن نزد یکشت  کیوارد اسکله شد.  نیکه ماش   د ینکش یطول

 

  نیون را باز کرد، نازن  ییدرِ کشو یچشم داشت. وقت ی رو  ،یای دود  نکیبود و ع ده یپوش  ی تک کت نفت کی شد.  ادهیپ لوکان

 :د ی. پرس کردی م  ه یهمچنان داشت از درد، گر

 

 شده؟!  یچ-
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 :د ینداد، داد کش ی جواب نینازن ی وقت

 

 چه مرگته؟! -

 

  یلبش بنشاند. دست یرا، گوشه   یباعث گشت دوباره آن لبخند مصنوع ن یاو خشک شد و ا یو آتوسا رو ی لحن، نگاه شاد نیا با

  کی نیداد. از ماش  نیرا به نازن ی کیآورد و  رون ی بسته قرص ژلوفن ب کیشلوارش،  بیو بعد از ج د یکش ن ینازن یمشک ی موها ی رو

 .شتگذا نیبرداشت و کنار نازن یآب معدن

 

 .یش ی خوب م ، یقرص رو بخور-

 

 بودند، مشغول صحبت شد. ستادهیرفت و با چند مرد که آنجا ا یرا گفت و به سمت کشت  نیا

 

  ش یکرد. از گو اده یپ نیکرد، لوکان هر سه را از ماش   دایپ نیتسک یقرص را خورد و دردش کم نی نازن یوقت قه، یاز چند دق بعد 

 بودند. ایداشت، احتماال آنها در آنتال ا یاست و چون در ه یکه آنجا کشور ترک شد ی بود، مشخص م یاستانبول ی ه به زبانِ ترکمردم ک 

 

 مانند سرسره باز شده بود و گفت: اش ی اشاره کرد که دَرِ ورود  یبزرگ یِ به کشت لوکان، 

 

 .نیسوار ش -

 

 :د یپرس  یماند. با سردرگم نینازن  یدختر بالفاصله رفتند ول  دو
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 ! م؟یری م  میکجا دار-

 

 قبال هم گفتم.  اد،یی خوشم نم کنن،ی سوال م  ادیکه ز ییهاخوب گوش کن و سوال نپرس. من از آدم -

 

 . یتا گوش کنم لعنت   یگی نم یز یآخه تو که چ-

 

 . گفت: د یکش ی را گرفت و به سمت کشت نی نازن راهنیپ یگوشه  لوکان، 

 

  ی سوال نکن و تا کس نقدریپس ا ه،ی. سفر ما قاچاقمیش ی و از اونجا، به اروپا وصل م  انوس یبه اق ایدر  نیشو. از اعجله کن، سوار -

 مشکوک نشده، سوار شو. 

 

 .د یلباسش را از دست لوکان کش نینازن

 

 ولم کن. ام، یمن نم-

 

پَر در دستان باد، گرفتار   ک یمانند  نیکرد. نازن  یکشان، وارد کشتمچ دستش را محکم گرفت و کشان  تیلوکان با عصبان نباریا

 .د یرس ی لوکان بود و زورش به او نم

 

 و بستند. ده یرا باال کش ی کشت ی در ورود  قه، یاز چند دق بعد 
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 هاست!آن اریبه انتخاب و اخت ز یهمه چ فت گی لوکان دائم م نکهی. با اکردی سفر را، کامال حس م ن یبودن ا ی داشت اجبار گرید

 

نشسته بودند که به نظر   ی داخل کشت  یهای صندل ی رو زین  گریانداخت. چند دختر د ینگاه ،یبرگرداند و به داخل کشت  سر

جلف، رنگارنگ و   یبود و پوشش بیعج  زین شانیها. لباس کردند ی با هم صحبت م ،یگر ینباشند و با زبانِ د رانیاهل ا د یرس ی م

 داشتند!  ی البته منشور

 

 شدند،ی وصل م ی کشت نییکه به طبقه پا ییهاها آمد و هر سه را به طرف پله حرکت کرد، لوکان به سمت آن  ی کشت نکه یاز ا بعد 

 کرد.  تیهدا

 

 بود. بیعج ی لیخ شیابر ، یکشت  یامکانات و بزرگ نیا ل یدل نینشده بود؛ به هم ی مسافربر یهای تا به حال سوار کشت نینازن

 

 کوچک کرد که به زحمت سه تخت کهنه در آن، جا شده بود.   یعبور از چند اتاق، لوکان، سه دختر را وارد اتاق  بعد 

 

 روشن شد؟!   گه،ید ینه جا د یاتاقتون بخواب ی حتما تو د یها باکه شب  نه یا یخوابتونه. قانون کشت یجا نجایا-

 

 :د یلوکان رفت و با ناز و عشوه پرس  کِ ینزد آتوسا

 

 من؟!  یحت-

 

 به آتوسا انداخت و باعث شد که او، ساکت شود.  ینگاه معنادار  لوکان
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 . هی کیهمه  یقانون برا-

 

 را گفت و آنجا را ترک کرد. نیا

 

 آتوسا شروع کرد به غرغر کردن:   بالفاصله

 

 !برج زهرماره  نیروز ع ه یروز خوبه،  هی چشه!  دونمینم-

 

 و گفت:  د ی کش ی اتاق کرد، آه ی چوب یهاوار یبه د یداشتند، نشست. نگاه  ید یسف یهاکه مالفه  ییهااز تخت  ی کی ی رو نینازن

 

 ! برن؟ی م یامعلوم هست دارن ما رو کدوم خراب شده -

 

 کنج لبش، جواب داد:  یکنارش نشست و با لبخند  یشاد

 

 ! من عاشق رقصم، عاشقشم!کنمیم یشمار! من که دارم براش لحظه می معروف بش خارج که  برنمونی معلومه! دارن م-

 

 آخه کدوم کشور؟! -

 

 ! کایفکر کنم آمر-
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 . بعد، با مکث گفت: کرد  اش یی طال یدرآورد و شروع به شانه کردنِ موها  بشیاز ج یاشانه  آتوسا

 

 من زنِ لوکان شدم و ازتون جدا شدم! د ی! البته شامیش ی باهم همکار م-

 

 کرد و با تمسخر گفت:   یز یر یخنده  یشاد

 

 !باش  الیخ ن یبه هم-

 

 شد. ره ی. دستانش را به هم گره زد و به سقف اتاق خد یکش ی پوف آتوسا

 

 !ادیی ازم خوشش م یعن ی نی! اکنهیم   فیتعر  یل یاون از اندامم خ-

 

 بود!  ده یحموم من رو د  نِیدورب ی تو  نکهیکرد، درست بعد از ا ف یتعر اد یچند بار بهت بگم، اون از اندام منم ز-

 

 :د یپرس  ی کرد و با تعجب رو به شاد ز یرا ر شیهاچشم نینازن

 

 حموم؟!  نِ یدورب-

 

رو انتخاب کنه که   ی کس یرقاص یبرا د ی . بارهیبره دوش بگ  خوادی رو که بخواد انتخاب کنه ازش م  ی آره خب! لوکان هر دختر-

 ! گهیداشته باشه د  یاندام خوب
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 ادامه داد:  یکمتر  یآورد و با تُن صدا نییرا پا شیصدا

 

 داره!   نی! اون حموم دورباید یاز من شن یرو خودم کشف کردم، نگ  نیالبته ا-

 

 گفت: یداشته باشد. با نگران نی که آن حمام دورب  کردی شد. اصال فکرش را نم ره ی خ یآتوسا و شاد به رتیبا ح نینازن

 

 امکان نداره!  نی... انیا ی ول-

 

 و مرتب نمود.   د یکش ترنییپا ی کوتاهش را کم ن یآست ییِمو یبست و بلوز ل یرا دم اسب شیشانه را کنار گذاشت و موها آتوسا

 

کارها   نیکه ا  ی فرد معمول ه ی ی! آدم واسه یگی م ی رو چ نیبود. ا دهیمختلف چ یاز غذاها یرنگ  زِیم  هی خانم، لوکان برام  یشاد-

 ! کنهی رو نم

 

 دوباره با پوزخند جواب داد:  یشاد

 

 کار رو کرده بود!  نیمنم هم ی خب برا-

 

 شکمش گذاشت و با تعجب گفت:  یرو آمده بود، دستش را  د یاش پد در معده   یف یکه دوباره دردِ خف نینازن
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 من!  ی برا طورن یو هم-

 

 نشست. نیتخت، کنار نازن ی گرد شده رو ییهابا چشم  آتوسا

 

!  ن؟ید یرو انتخاب کنه، منم، فهم یسالمه، اون اگه بخواد کس  ۱۹ترم .. خب... به هرحال من از هردوتون بزرگچطور ممکنه! خب.-

 تا عاشقم بشه.   کنمی م ی اونقدر براش دلبر

 

 .د ینازک کرد و با ناز خند  یپشت چشم بعد 

 

بر سر   ییچه بال خواستی کارها داشت؟! م نیاز ا یکه بود؟! چه هدف  ت،ی. واقعا لوکان اسمدر فکر فرو رفته بود  یحساب نینازن

 : د یپرس  یافکار غرق بود که شاد نی. در همکردینم دایها پسوال  نیاز ا کدامچی ه ی برا ی ! جواباورد؟یها بآن

 

 ! ؟یدی که شکمت رو فشار م  ینکنه بازهم درد دار   ه؟یچ-

 

 با مکث جواب داد:  نینازن

 

 . کنهی ام درد مآره. معده -

 

 !؟یچ  یواسه  ی دونی خب چرا؟ نم-

 

 فکر کنم زخم معده دارم. -
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 دهانش گذاشت. یبا تعجب دستش را رو  یشاد

 

 زخم معده، سمه؟!  ی اس و براژلوفن قاتل معده  یدون ی ! مگه نم؟یپس چرا اون قرصِ ژلوفن رو خورد -

 

 وار جواب داد: ناله  شد،ی م شتر یرفته داشت باش رفته که درد معده  نینازن

 

 ! دونستمی نه، نم-

 

 : د یچیدر اتاق پ ی بلند  یصدا ن، یح نیهم در

 

 غذا! ی باال برا نییایب-

 

  شانیاگر سنگ را جلو یکه حت  شدند ی آنقدر گرسنه م  یهمگ  دادند،ی ها موعده غذا به آن  کیروز، تنها  در طول شبانه  چون

 . خوردند یآن را م  توجه یب گذاشتند،ی م

 

  ینتوانست حالت تهوع خود را کنترل کند. ل**بِ کشت  گر یتلوتلو خوران، پشت سرشان رفت. اما د ن یباال رفتند و نازن دخترها

دستش را  .  اوردی دارد خون باال م د یرس ی . به نظر م کردی فرق م  شهیبا هم نباریگرفت و باال آورد. ا  ا یرفت، سرش را به سمت در

سرش   یی. معلوم نبود دارد چه بال د یشد. دستانش لرز یبه زرشک لیکدر، ما  ی. انگشتش آغشته به خوند یلبش کش یگوشه  ی رو

 !د یآی م
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  ی رکاب شرتِیت   کیرا عوض کرده بود و   شیها. لباس بود  ستاده یاز او، ا ی کم  یو پشت سرش را نگاه کرد. لوکان، با فاصله  برگشت

 .تن کرده بود  ، یآب ن یبا شلوارِ ج یمشک

 

 : د ی. لوکان پرس کردند ی داشتند به او نگاه م ی انداخت. تمام افراد کشت یاطرافش نگاه به

 

 ! ؟ی دار  یزی چ ،یای ضیتو مر-

 

 نگفت.  یز یانداخت و چ نییسرش را پا  زد،ی نفس م آرام نفس  نینازن

 

 داد زد:   ه،ی به آن زد. سپس رو به بق ی آورد، آن را روشن کرد و پک محکم رونیب بش یاز ج ی گاریس  لوکان

 

 غذاهاتون.  زیسر م نیبرگرد -

 

 برگشت و آرام گفت:  نیبه سمت نازن بعد،

 

 دکتر.  برمتی م م،ید یبه مقصد رس  ی. وقتیشد  ینجوریا ی از بس گرسنه موند  د یبخور، شا  ی زیچ ه یتوهم برو -

 

 نشست. ی کشت یجا در لبه دستمال را گرفت و همان نی. نازنت تا صورتش را پاک کند گرف  نیبه سمت نازن ی دستمال و

 

 . زنمی به اون غذاها، ل**ب نم گهی. دکنهی که حال من رو بدتر م نیزیری م  یتو اون غذاها چ دونمینم-
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 رفت.  ی کشت نییپا یبه سمت طبقه  توجه، ی داد و ب رون یرا ب  گارش یدودِ س   لوکان

 

 .ستین ی تا فردا از غذا خبر ،ی نخور یز یبهت بگم اگه چ د یبا ی. ولیهرطور راحت-

 

ها نشسته بودند، چند بار به او اشاره کردند تا با آن  ی کشت  یباال یدر طبقه  یاده نفره   یغذاخور زی م  یکه رو   زی ن یو شاد آتوسا

 نکرد.  یتوجه  ن ینازن یغذا بخورد، ول 

 

 نییها پاکه از پله   یدرحال  ،یرفتند. شاد شانیهابه سمت اتاق  یغذا را تمام کردند، همگ  ربع که دخترها  کیاز حدود  بعد 

 گفت: یبلند  یبا صدا رفت،ی م

 

 ! اد؟یتو خوابت نم ن،ینازن-

 

  یبه دارو  ه یشب ی زیکرده بود که داخل آن غذاها چ دایپ نانیاطم  گریرفت. د ی تکان داد و شاد  "نه" یبه نشانه  یسر نینازن

که مشخص نبود اهل کدام    یدختران  ٰ  ی نکنند. حت جادیمزاحمت ا شانیتا دخترها تمام مدت بخوابند و برا زند،یری خواب م

 رفتند تا بخوابند.  ز یکشورند ن

 

وردن غذا مقاومت کرد. رفت و دهانش را با آب  اش بود، در برابر خو گرسنه   کردی را تحمل م یاد یز  اریدرد بس نکه یبا ا نینازن

 به نگهبان بودند.  ه یشب گر، یو دو نفر د  کردی م تیرا هدا یبودند که دو نفر کشت یدر کشت  گریشست. عالوه بر لوکان، چهار مردِ د
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  یود. در سمتِ چپِ طبقه حواسش به او نب  ی. کسرفت  نییها پااش فشار داده بود، از پله معده  یطور که دستش را رو همان نینازن

آن،   یرو  یفرمانِ کشت ک یبود که  یرنگ  یی. درِ طالکردی ها، فرق ماتاق  یه ی اتاق وجود داشت که مدل درش با بق کیتنها  ن،ییپا

 .بود  دهیچسب

 

. گوشش را به در چسباند و با  آمد ی لوکان از داخل اتاق م یکه آنجا اتاقِ لوکان باشد. صدا زدی در رفت. حدس م کِ ینزد نینازن

 دقت گوش داد. 

 

که   ه ی! منظورت چ؟یداره! چ  یچه مرض ست ی... معلوم نیکن ی رو، به من معرف ض یدخترِ مر  هی که   یبه هرحال تو حق نداشت-

!  ؟یکنه چ  تیسرا ه یبه بق شیماریاگه ب !یکه داد   ،ی ور و اون ور ببره؟! پول داد نیجنازه رو ا ه یحوصله داره  ی! کره؟یبزارم بم

 ! ؟یدی بازم پولش رو تو م

 

 گفت:  نیاز پشت سر نازن ییصدا

 

 !؟یکنی م  ی چه غلط ی دختر، دار یه-

 

 گفت:  تیپرت کرد و با عصبان یاها باال برد. بعد، او را گوشه کشان از پله نرا گرفت و کشا  نینازن یبا دستانِ بزرگش هر دو شانه  و

 

 شد؟! تیها! حالواسه کوسه  اندازمیو م  بُرمی سرت رو م نمت،یبب  س یاتاقِ رئ ی ندارم، اما اگه بازم جلو تیبار رو کار ه ی نیا-

 

و در   د ی. خود را کنار کشمرد انداخت خرابِ یهادرشت و دندان  کلیه  کلفت، لِ یبه سب یآب دهانش را قورت داد و نگاه نینازن

 کِز کرد.  یاگوشه 
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را    زیهمه چ  کردی م  یبود. کاش سع مانی از فرار کردنش پش یگر یاز هر زمانِ د شتری. حاال ببود  اورده یلوکان سردر ن یهاحرف  از

 معلوم نبود.  کرد،ی نم شانیبرا یاش فرق که مُرده و زنده  یکسان  نیش در بفرار کند. حاال سرنوشت نکه یبهتر کند، تا ا

 

نبود. هر دو داشتند جانش را   یکه تمام شدن ی درد گر، ید یکه به سراغش آمده بود و از سمت ید یشد  ی سمت افسردگ کی از

 .گرفتند ی م

 

  یبرا  زین دنشیتا غذا بخورد. درد کش کردی نم یبه او نداشت و اجبار ی کار ی شد. برخالفِ تصورش، کس ترک یرفته تاررفته  هوا

 نداشت. ی تیاهم یکس

 

 نشسته بود، گفت:  کشیکه نزد ی از مردان یکیش شکست. به زحمت از جا بلند شد و به  مقاومت   بالخره

 

 ! رمیمیم یتا بخورم؟! دارم از گرسنگ  نی بد  یکوفت ه ی به من  شهی م-

 

 او، جواب داد:  یاز مردها به جا گرید  یکیگفت.  یز یچ یسیبه او انداخت و به زبانِ انگل یداشت، نگاه ی رنگ  یاقهوه  شِ یکه ر  مرد

 

 . یخوردیم  د یبا دادن، ی همون زمان که غذا م ست،ین ی از غذا خبر-

 

. اگر  کردی حرکت م  د،یدرخشی نورِ ماه م رِ یکه حاال ز یی ایدر ی داشت آرام رو  یگره زد. کشت گریدک یرا به  شیابروها نینازن

 . دوباره گفت: شد ی کمتر م یآن درد لعنت  خورد،ی م  یزیچ

 

 تکرار نشه.  دمی قول م  کنم، ی خواهش م-
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  نیبدن نازن یگفت. بعد، دستش را دراز کرد و رو   یز یچ یسیزد و دوباره به انگل یزیانگ بود، لبخند نفرت  شیروکه روبه  ی مرد

اشاره   نیگفت. انگار به نازن ی زی م**س.ت، دوباره چ ی و با حالت د ی. مرد خند ختی ر یقدم عقب رفت. دلش هُر  ک ی ن،ی. نازند یکش

و   دند یخند ی م ز یمردها ن ریبود، دوباره به سمت عقب حرکت کرد. سا ده یترس  یکه حساب نیزن. ناکه به آغوش او برود  کردی م

 . کردند ی را، مسخره م  نیوحشت نازن

 

 به سمت او گرفته بود.  یچی. با لرز برگشت. لوکان بود و ساندوخورد  یرفت، به کس عقبکه عقب  یکم

 

 . یتا فردا ظهر گرسنه بمون  د یبعد، با یباره. دفعه  ه ی ن یو بخور. اما فقط ا ریبگ -

 

و مسموم    یتکرار یهاچی. آن ساندو، غذا را خورد نشست و با عجله  یکشت یها دور شد. در گوشه را گرفت و از آن  چیساندو ن،ینازن

 نداشت. تمام وجودش از ترس، درد و دلهره پُر شده بود.  ی تیامن چ یه گریدرد زجرآور بود. د نیبه دارو، بهتر از ا

 

تختش،   ی . رفت و روشد  نیطور که انتظارش را داشت، چشمانش سنگ و همان  کرد  دایپ نیدردش تسک  یاز خوردن غذا، کم بعد 

تکان هم   شان،ی بودند. از صبح تا به حال از جا دهیکه باز مانده بود، خواب یها با دهانآن  ی. هردو د ی دراز کش  ،یکنارِ آتوسا و شاد 

 نخورده بودند. 

 

 ل**ب گفت:  ر یز گرفت، یداشت تمام وجودش را فرا م  که خواب ی. درحال ها را بستشد و آن  ترنیسنگ  چشمانش

 

 ! معرفتی ذره شده ب ه یبه خوابم... دلم برات  ایآراس، ب-

 

 فرو رفت.  قیعم یبه خواب  د،یچکی چشمش م یاز گوشه  یکه اشک  یدرحال و
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 *** 

 

 

 

 

 

احساس  ت یآغوشش را در واقع  ینکرده بود و به خوابش آمده بود. هنوز گرما ی . آراس بد قولد یاز خواب پر ،یاخنده  یصدا با

در   یینا کرد ی بلند شدن نداشت. حس م ی گونه بود، نا ض ی. بدنش مرشد ی نم داریب نیری. کاش هرگز از آن خواب ش کردی م

 نمانده است. یوجودش، باق

 

 با خنده گفت:  آتوسا،

 

 لباسم چه باحاله!   نینگاه کن ببعصره!  ۵تنبل خانم! ساعت   نمیپاشو بب-

 

و    یکمرش، تور  یهاو کناره  کرد ی را مشخص م اش نه یقرمز بود که تا چاک س  یدکلته   کِی تون کیبه او انداخت.  ینگاه ن،ینازن

 بود.  دهیپوش  ،یشمیهمان لباس را منتها به رنگِ سبز  ز یکرد. او ن یبه شاد یبدن نما بودند. شلوار هم تنش نبود. با تعجب نگاه

 

 : د یپرس  رمقی زحمت بلند شد و نشست و ب به

 

 !ن؟ید یپوش  ه یچ گه یجلف د یلباسا نیا-
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 و آتوسا جواب داد:  د یخند  یشاد

 

 . مال توهم اونجاست. میها، عادت کنجور لباس  نیبه ا د یبا گه یرو لوکان جونم داده! گفت د هانیا-

 

 بود.  ی به رنگِ کاربن زیسربرگرداند. لباس او ن  نینازن

 

 !پوشمیمسخره رو، نم  لباس   نیمن ا-

 

 گفت:   رفت،یم   رونیاز اتاق ب ی که همراه با شاد ی و درحال د یخند  آتوسا

 

 . می رو نگاه کن ایدر میری م  ی! من و شاد یدونی خودت م-

 

افتاده بود،   شیچند روز برا نیکه در عرض ا ی داشت از اتفاقاتِ مختلف  گری. دد یرا برداشت و سرکش زیم  یآبِ رو  یِ بطر ن،ینازن

 .شد ی م وانه ید

 

 داشت و از حمام برداشته بود را، به تن داشت. اش قه ی  یکه رو   ینی با چ ،یبلنِد گلبه ن یهمان بلوز آست هنوز

 

  گرید نی. نازنکرد ی آغوش لوکان نشسته بود و او داشت بدنش را لمس م بلند شد و باال رفت. آتوسا، دوباره در  وارهایکمک د   به

محبت و عشق    یاز رو  شیهااز نوازش  کدامچ ی. از رفتارِ لوکان، مشخص بود که هخوردی بهم م ها،یلوس باز ن یداشت حالش از ا

 .است  گرید  یو با هدف ستین
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. تا به حال  شد ی نم ده ید یها، خشکدر دوردست  یآب بود و حت  ی رفت. دورتادورِ کشت یکشت  یها برگرداند و به لبه را از آن  سرش 

 .دانستینم ی زیچ ن، ی! نازنانوس؟یبودند، اما کدام اق انوس یها در وسط اققرار نگرفته بود. آن  ا، یاز آب در ع یوس  یادر وسط پهنه 

 

 *** 

 

 .شد ی ناهار حاضر م زیر م س  د یمعمول، با طبق

 

اش، گود افتاده بود و دردِ معده  شیهاچشم ری. زشد ی م ترف یگذشته بود و او روز به روز، الغرتر و ضع شانییایروز از سفرِ در  ده

 شده بود.  شتریب

 

نامعلوم حرکت کند، خسته شده بود. هربار با خوردن   ی از آب باشد و به مقصد  یعیوس   یمدام در وسط پهنه که ن یاز ا گرید

. همچنان مقاومت کرده بود و  دادی م نیبه او داده بود که دردش را تسک  یی اما لوکان دارو شد،ی حالش بدتر م ی آن کشت یهاغذا

  را شسته و خشک کرده بود  ی گلبه. بارها با مالفه، خود را پوشانده بود و آن بلوز د یپوش ی نم  دادند،یرا که به او م  ی جلف یهالباس 

 .نداشت ی گرید  یبود. چاره ده یو دوباره آن را پوش 

 

را   ینداشت که دوباره بتواند خشک ید یام گری د ی که او را دوباره به خواهرش نازگل وصل کند، حت یدر انتظار مرگ بود، مرگ  تنها

 کرده بود.   ضشیمر ،یمار یاز ب شتر یب ی. دلتنگ ند یبب

 

اما  ،یمانیدر امان بماند. شب و روزش پر شده بود از دلهره و پش  یچرانِ کشتو چشم  ز یتا از چشمِ مردانِ ه کرد ی مروز تالش  هر

 نداشت. یاده یفا یمانیپش گرید
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  گفتند ی . منمودی از آن حجم آب وحشت م  کرد،ی اما بعدا که فکر م اندازد،یبه داخل آب ب یخود را از کشت  زدی به سرش م  یگاه

 .اند ده یحال به کف آن نرس نامعلوم است و قواصان تابه  انوس یاق یهاکه عمق آن قسمت

 

دنبال   ن،یبود. نازن ده یچیپ ، یدر تمام قسمت کشت م یمال ییبا صدا یخارج ی. آهنگ نشست  یشد و کنارِ شاد ی کشت یعرشه  وارد

 نیغمگ  یکیبا موز ک یشدت گرفته بود. موز اش ی دگحرف شده و افسرکم   یروزها حساب نیبزند. ا هی گر  ریبود تا ز یابهانه

 :خواند ی م

 

I tried to leave it all behind me" 

 

But I woke up and there 

 

they were beside me 

 

And I don’t believe it but 

 

I guess it’s true 

 

Some feelings , 

 

they can travel too 

 

 رو پشت سر بزارم  ز یکردم همه چ یسع
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 شدم و  داریب اما

 

 کنارم بودن  همشون

 

 اما  کنمی نم باور

 

 داشته باشه  قتی حق کنم ی م فکر

 

 احساسات، یبعض

 

 مسافرت کنن  توننی م

 

Oh there it is again , 

 

sitting on my chest 

 

Makes it hard 

 

to catch my breath 
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 نجاست،یا دوباره 

 

 نشسته  نمیقفسه س  ی رو

 

 "رو برام سخت کرده دن ینفس کش و

 

 

 

 

 

 و به گوش دادن ادامه داد.  د یکش ی آن، حالش را دگرگون کرد. آه تمیر د،یفهمی آهنگ را نم یمعنا نکهیا با

 

 

 

 

 

You’re always on my mind" 

 

You’re always on my mind 
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 ی در ذهنم شهیهم

 

 ی در ذهنم شهیهم

 

And I never minded 

 

being on own 

 

Then something broke 

 

in me and I wanted 

 

to go home 

 

To be where you are 

 

 وقت برام مهم نبود  چیه

 

 به حال خودم باشم  که 

 

 درونم شکست  یزیچ اما
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 "خواستم به خانه برگردم... و

 

 (Wish That You Were / Florence ) 

 

 بود.  یانداخت. غذا، ماه ز یم ی به رو ینگاه

 

 بخورند، لوکان از پشت سرشان، آتوسا را صدا کرد.   یز یبخواهند چ  نکهی از ا قبل

 

 مهربان ادامه داد:  یبرگشتند. لوکان با لحن  یهمگ  ،ه یو بق  نینازن طورن یبرگشت و به او نگاه کرد. هم آتوسا

 

 . برو اتاقم، کارت دارم. یخوری غذات رو مبعدا -

 

ها را  و آن  د یچ یپ شییرها و طال یموها  ی. باد البه ال بود  ده یپوش  ،یو بند  یالباِس براقِ نقره  کی بلند شد.  ی با خوشحال آتوسا

زد و با   یو شاد ن یبه نازن یچشمک یچند لحظه برگشت و با شوق و خوشحال ی تکان داد. به سمت اتاقِ لوکان، به راه افتاد. برا

 رفت. نییها پااز پله  ،یسرخوش 

 

 گفت:  نیخم شد و دَرِ گوِش نازن  یشاد

 

 ! د یآتوسا آخرش قاپش رو دزد نیا . دهی رو به اتاقش راه نم ی باالخره کار خودش رو کرد! لوکان، هرکس-
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ران و مرموز که دائم با تمام  هوس  ،یمردِ اجنب کی! د یآی آتوسا چرا از لوکان خوشش م  کرد ی . واقعا درک نمنگفت  ی زیچ ن،ینازن

 بود؟!  یداشتندوست  شی کجا  گرفت،ی دخترها گرم م 

 

. آنقدر  کردند ینم  یاعتراض ی ول زند،یری درون آن غذاها دارو م  دانستند یم  نکهیتمام دخترها، مشغول غذا خوردن شدند. با ا دوباره 

 .کردند ی شدن، فکر نم ر یجز س  زیچ چیبه ه گریکه د شدند ی گرسنه م

 

 : د یبود، پرس  ستاده یکه آنجا ا ی را برداشت و بلند شد. مرد شیاما، اشتها نداشت. ظرفِ غذا نینازن

 

 کجا؟! -

 

 جواب داد:  ،یفی ضع یبا صدا نینازن

 

 غذام رو تو اتاقم بخورم. رمی م-

 

  یهابار حرف ن یهزارم ی . براو به سقف اتاق چشم دوخت  د یتخت دراز کش ی را به داخل اتاق برد، اما کنار گذاشت. رو شیغذا

  یاپنج ساله که دنبال بهانه -چهار یهاکرده بود. شده بود مثل بچه  دواری ام ی که او را به زندگ ییها. حرفد یچیآراس در ذهنش پ

 :د یچ یها در ذهنش پگذشته  ی کردن. صدا ه یبه گر ردکردن هستند. شروع ک ه یگر یبرا

 

! فکر  ؟یمارو ببر  یآبرو   یخوای م ی اما تو نه؟! تا ک تونهی ! چرا اون م ؟یباش  ایمثل ناد   یتونی چرا نم ن،ی نازن یخنگ  ی ادیز گه یتو د-

 ...یناز  ی دی که بهم آرامش م یهست  یخانم، تو تنها کس نینازن  نیتفاهم بشکارام باعث بشه شما دچار سوء کردم ینم

 

 ! کرد؟ی اوضاع را تحمل م نیا د یبا ی. تا کهی و گر  هی گر ه، ی گر دوباره 
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 او نداشت. یبرا یز یچ ،یجز رنج و عذابِ روح یزندگ نیا

 

  داریمتوجه نشود که او ب ی خود را به خواب زده بود تا کس نی. نازند ی برگشت و طبق معمول، خواب  شیبعد از خوردن غذا یشاد

 است.

 

حرف لوکان افتاد که گفته بود   ادِی. امد یشد، اما بازهم آتوسا ن ک یرفته تاراز آتوسا نشد. هوا رفته  یساعت گذشت، اما خبر  چند 

طول   نقدریبا آتوسا داشته باشد که ا توانستی م ی لوکان چه کار یعنی از اتاق خود بخوابد.  ر یغ یگرید ی حق ندارد در جا یکس

 خود، کرده بود.  رِیرا کامال درگ نیسوال، ذهن نازن ن یبود؟! ا دهیکش

 

 . امد یاو ن یول منتظرِ آتوسا بود،  شد ی که چشمانش بسته م  یالحظه  نیرا تحمل کند و غذا را خورد. تا آخر ینتوانست گرسنگ  گرید

 

و خود را در آن چالنده بود.    دهیسرش کش یرا رو  د یسف یبود، اما مالفه  ده یتختش خواب ی چشمانش را باز کرد، آتوسا رو ی وقت

 .بستی سرش، م یرا باال  شیافر و قهوه  ی شده بود و داشت موها داریب یشاد

 

 :د یپرس  ی شده، رو به شاد جاد یدر وجودش ا یاچرا دلهره  دانستی که نم نینازن

 

 برگشته؟!   یک-

 

 باال انداخت و جواب داد:  یاشانه  یشاد
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 رو تختشه.  دم یشدم و د دار یب دونم،ینم-

 

 .شد ی م  دهیشن ، یکه به سخت آمد ی مالفه م ری از ز ز ین ی آرام یه ی گر یصدا

 

 شد و آتوسا را تکان داد:  کی مرتب کرد. بعد، آرام نزد یزد و سر و وضعش را کم شیبه موها یابلند شد. شانه  نینازن

 

 آتوسا، حالت خوبه؟! -

 

 در آن چالند.   شتریبرگرداند و خود را ب  گرید  یمالفه، به سمت  ریسرش را در ز آتوسا

 

 ! آتوسا؟! د؟یطول کش نقدری بهت گفت که ا یلوکان چ-

 

 انداخت: نیبه نازن ینگاه ،یرغبتی با ب یشاد

 

 نشد حرف بزنه.   یکردم راض  ی نداره، منم هرکار یاده یفا-

 

 نگرانِ او شده بود، کنارش نشست. ییجورها  ک یکه   نیرفت. اما نازن رون یرا گفت و از اتاق ب نیا

 

 حاال اواخر مرداد ماه بود.  شد،ی محاسبه م رانی گرم بود. اگر به وقت ا هوا
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  ن ییبه پف باال و پا ینگاه نینشست. نازن ن یاو مالفه را کنار زد، برگشت و کنار نازن نکهیآتوسا ماند تا ا کنارِ یساعتم ین ن،ینازن

 .د یلرزی آمده بود. دور مچِ دستانش کبود شده بود و مدام م  د یپد  ه،یآتوسا کرد که از شدت گر یهاچشم

 

 . د یاو با لرز خود را عقب کش ی خواست دستش را پشتِ آتوسا بگذارد ول یبا نگران ن،ینازن

 

 سرت اومده؟!  یی شده؟! چه بال یچ-

 

که   یماند. درحال  رونیتنها سرش ب نباریکه ا ی به نحو د یچیتخت نشسته بود، دوباره مالفه را دور خود پ ی که رو ی درحال آتوسا

 گفت:  د یلرزی م شیهال**ب 

 

 بدبختم.  یلی ن خ... منینازن ی دونی م-

 

 .د یاش چکگونه  ی رو یشد و اشک رهینامشخص خ ینقطه  ک ی به

 

واردِ    چوقتی رو نداشتم که از تهِ دلش دوسم داشته باشه، که اگه داشتم، ه  ینداشتم. کس میزندگ  ی تو یحام  هی  چوقتیمن ه-

 .شدمی گروه نم نیا

 

 افتاده؟!   ی چه اتفاق یگی آخه چرا نم-

 

معتادم رو، تحمل    یبابا یهاو کتک  موندمی نکبت م یو تو اون خونه  اومدم ی نم چوقتی. کاش هنجایکه اومدم ا مونم یپش یلیخ-

 . کردمی م
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شاد   نقدریمثل آتوسا که ا ی نبود دختر یباور کردن  نینازن ی کردند. برا س یصورتش را خ ش،یهارا بست و دوباره اشک شیهاچشم

 اده باشد. ل**ب باز کرد و خواست دوباره بپرسد:حال افت نیو سرزنده بود، حاال به ا

 

 ش...  یچ-

 

 بخواهد حرفش را تمام کند، آتوسا جواب داد:  نکه یقبل از ا اما

 

 تنها باشم.  خوامی ازم نپرس. فقط برو. م  ی چیه  گهی... دنینپرس نازن-

 

 کرد و بعد، گفت:  یمکث نینازن

 

 ...اما آخه -

 

 ! نیبرو نازن-

 

 ! ؟ی ایتو نم-

 

 نه، برو، فقط برو! -
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  ح یندارد، ترج ی گرید یده یآتوسا فا یاسترس و ناراحت ش یحضورش جز افزا د ید  یاز جا بلند شد و اتاق را ترک کرد. وقت  ن،ینازن

 بگذارد. شیداد تنها

 

 ها را نداشت.آن  ل یتوان تحل گریو ذهنش، د افتادی م ی ترب ی. هر روز داشت اتفاقات عجکردی اصال کار نم مغزش 

 

 *** 

 

از   یخبر  گر ی. دد یایب رون ی از اتاق، ب آمد ی م  شیکم حرف شده بود و کم پ اریشد. آتوسا، بس یمنوال، سپر نیروز به هم چند 

سمتِ  گر یشده بود و د زان ی. از همه گرخوردی جا مو همان بردی را داخل اتاق م شی. معموال غذانبود  شیهای ها و شوخخنده

 نداشت. ی کار وبا ا ز ی. لوکان نرفتی لوکان، نم

 

و    کردند ی پرواز م ، ییایها پرندگانِ در. از دوردستکردی نگاه م اینشسته بود و به در ی کشت یعرشه  ی ر یحص ی صندل یرو  ن،ینازن

 بود.  ده یچیپ یکشت ط یدر مح ، یسیانگل یکیموز  ی. صداخوردند ی به چشم م

 

هرچه   خواستی بود. دلش م دهیبر ز یاز همه چ کرد، ی که لوکان به او داده بود دردش را کمتر م ییهایی مصرفِ دارو نکه یوجود ا با

 نبود.  یسفر تمام شود، اما تمام شدن نیزودتر ا

 

 .د یکشی م یرا ط ی داشت کف کشت  کل،یه ی قو  یاز همان مردها ،ی مرد

 

  دهیکه آتوسا را در آن حال د ی ند، لوکان بود. از آن روزسرش را برگردا  نینشست. نازن گر ید یدر صندل  نیکنارِ نازن  یکس ناگهان

 نزده بود. یبا او حرف گریبود، د
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  رِی زده بود و زنج  رونیب شرت یکوتاهِ ت نِی آست ر یاز ز شیورشکار  یبازوها شه یو تنگ، به تن داشت. مثل هم ی صورت شرت یت کی

 .د یدرخشی دور گردنش، م

 

 گفت: کرد، ی خود را دود م یشارژ ان یطور که قلولو شد و همان  ی صندل یراحت رو  کامال

 

 شده؟!  ی زیدختر؟! چ ی روزا ساکت نیچرا ا-

 

 را گرفت و سرش را باال نگه داشت.  نینازن ینداد. لوکان، دستش را جلو آورد و چانه  یجواب ن،ینازن

 

... اونم  یلوند و دلبر باش  د ی! باخورهی به دردِ کارِ ما نم نی. ایاافسرده  یل ی. فقط خبانیز یلیهات خ. چشمیهست ییبایتو دخترِ ز-

 !؟یپوش ی نم پوشن،ی م گه ید ی که دخترا ییهاو از لباس   یکنی . چرا لباست رو عوض نمی ستیکه بلد ن

 

 جواب داد:  ، یو با لحن سرد د یکش  رونیانگشتان لوکان ب نیاش را از بچانه  ن،ینازن

 

 . ستمیها هم راحت نبه رقص ندارم. تو اون لباس  یامن که گفتم عالقه -

 

 را جمع کرد.  شیهاتکان داد و ل**ب  یسر لوکان، 

 

  یو چه نخوا   ی . چه بخوایعادت کن یزندگ نیبه ا یکن  یسع د ی. بادمتید  ،یمیو قد   یلباس تکرار  نیحالم بد شده بس که تو ا-

 ذت ببر. پس قبولش کن و ازش ل نه،یتو ا یزندگ
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  ییکایزنگ خورد. آن را برداشت و با زبانِ آمر لشیانداخت. موبا گرش ید  یپا ی را رو شیداد و پا رون ی را ب انشیدودِ قل سپس

 گفت: ن یرا قطع کرد و رو به نازن یشروع به صحبت کرد. بعد از تمام شدن حرفش، گوش 

 

 ... گفتمی مجبور بودم جواب بدم... خب داشتم م ی من رو ببخش د یبا-

 

 :د یوسط حرفش پر ن،ینازن

 

 ! خته؟یبهم ر نقدریکه ا ی گفت ی به آتوسا چ-

 

 باال داد با تعجب گفت:  یی ابرو لوکان

 

 بشه. وابسته   یاگه ید  یکس  ایبه من  د یزود رنجه! من فقط بهش گفتم که نبا ی لی! خیمامان شیتیآتوسا؟! آهان... همون دخترِ ت-

 

 با او بحث کند. خواستی برگرداند. نم ایلوکان را باور نکرده بود، سرش را سمتِ در یهاکه حرف  نینازن

 

  یکه باهاشون کار واجب  یخاص یمگر آدما   دم،ی رو به اتاقم راه نم یکه من هر آدم   یدونی باهات دارم. م یبرو اتاقم، کار مهم-

 داشته باشم! 

 

 رفت.  نییها پاپشت سرش را نگاه کند، از پله  نکه یو بدون ا  را گفت و از جا بلند شد  نیا

 

 با او داشته باشد! توانستی م  ی. لوکان چه کارِ واجببود  ب یرا تماشا کرد. عج شیهارفتن از پله   نییمات و مبهوت، پا نینازن
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لوکان   کردی داخل اتاق نبود. فکر م ی باز بود. داخل شد، کس مهیاو، به سمت اتاق رفت. درِ اتاق ن یجا بلند شد و طبق خواسته  از

 بود.  دهیجا را ند به اتاقش رفته است، اما نبود. خوب اطراف را نگاه کرد. تا به حال، آن 

 

و    کیتخت  ک یو  خوردی ه چشم م که داخل قفسه ب   یبزرگ  ی اتاق قرار داشت، کشت یدر گوشه  داره یبزرگ و پا ن یزم یکره  کی

 آن، انداخته شده بود.  ی رو یمدل ببر  ی اتاق بود و روتخت  گرید  ینفره که در گوشه  مین

 

که لوکان وارد اتاق شد. جا خورد و به سمت او برگشت. لوکان در را پشت سرش قفل    کردی داشت اتاق را نگاه م  طورنیهم ن،ینازن

 .انداخت یاآورد و گوشه  رونیب را از تن شرتش ینمود. بالفاصله ت

 

 عقب رفت. لوکان گفت: آمد و عقب د یدر وجودش پد  یصحنه ترس  نیا دن یبا د نینازن

 

 بدم!  ادت ی یی زایچ هی  د ی. بایهست یناش  یل یتو خ-

 

 گفت:   ز،یآمطنت ی ش  یمعذب شده بود. دوباره با لبخند  شیبدن ورزشکار دنیانداخت که از د نیبه نازن ی با لبخند نگاه بعد 

 

 .نیبش-

 

  ی را گرفت و با زور رو  نینازن یهاتخت هل داد و خود کنارِ او نشست. شانه ینکرد. لوکان جلو آمد و او را رو  یحرکت  ن،ینازن اما

 یحرف بزند و تنها صدا توانستینم  یشده بود که حت  ریغافلگ   یاز وحشت پرشد. به قدر نی تخت خواباند. تمام وجودِ نازن

 .د یرس یتندش، به گوش م  یهانفس 
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 بکند. یحرکت  چینتوانست ه گرید نی را گرفت و فشرد. نازن نیاز جا بلند شود که لوکان، با دو دستش مچِ دستان نازن خواست

 

  نی. سرش را به سر نازنسوزاند ی را م نی دستانش، دستانِ لرزان نازن  یمشامش را پر کرده بود. داغ زش یانگ عطر تلخِ نفرت  یبو

که   یو مانند تمام مواقع   زدی م  رونی ب نه یرعشه گرفته بود. قلبش داشت از شدتِ تپش از س  ن،ی کرد. تمام وجود نازن  کینزد

 خفه شده بود.  شیلوداد بزند، اما انگار صدا در گ خواستی گرفته بود. م دتاش ش داشت، دردِ معده د یاسترِس شد 

 

 از پشتِ در صدا کرد:  ی دفعه کس کی

 

 ! تیاسم یآقا-

 

 داد زد:  ی را سفت گرفته بود، سرش را باال آورد و با کالفگ  نینازن فِ یظر یهاکه هنوز مچ   یدرحال  ت،یبا عصبان لوکان

 

 ! اد؟یسمتِ اتاقم ن  ی مگه نگفتم فعال کس-

 

 !نی بکن یکار  ه یخودش رو بُکُشه،  خوادی از دخترها م یکی... اما... اما نیبله قربان... گفت -

 

 . د یدو  رونیدر را باز کرد و ب  د،یکنار رفت. لباسش را پوش  ن، ینازن یو از رو   د یبا تعجب از جا پر لوکان

 

. به زحمت لرزش  د یکش ی شوکه شده بود. نفس راحت یبلند شد و نشست. حساب د،یلرزی و هنوز م آمد ی که نفسش باال نم نینازن

 رساند. ی کشت یخود را به عرشه  وارها،ی را کنترل کرد و بلند شد و به کمکِ د شیپاها
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بود.   ی بود. باور نکردن ستادهیلوکان در مقابلِ آتوسا ا  گر،ید  یسمت جمع شده بودند و سمت کیدخترها   یو حت  ی افراد کشت یهمه

به تن   ،یاو ساده   د یشده بود و لباس خوابِ سف اهیچشمانش س  رِیرا به دست داشت. ز یبطر  کی  یشکسته  یشه یآتوسا، ش 

 بودند.  خته یبهم ر  شیبود و موها دهیبه خودش نرس  بارن یا کرد، ی م شی که آرا  شهیداشت. مثل هم

 

 : گفتی باال آورده بود و مدام م  ی آرام کردنِ او کم ی دستانش را برا لوکان، 

 

 . میاون رو بزار کنار تا باهم حرف بزن نجا،یا ایگوش کن آتوسا، ب-

 

 گفت:   کرد،ی م  هی که گر ی درحال آتوسا

 

اون کاره   خواستمی کثافت. من اگه م ی با هممون. دروغ گفت ی بد کرد یل یبا من... خ ی. بد کرد یبا تو ندارم عوض یحرف چیمن ه-

 نداشتم! یاجیاحت ی عنتل  یبه تو  تونستم، ی بشم، تو همون شهر خودم هم م

 

 اون رو بده به من. زمیآتوسا... عز ی کنی راجب من اشتباه م ی خب گوش کن، دار یلیخ-

 

 در دست باد، رها بود.   شانشیپر یرا قورت داد. موها ش یبغض گلو آتوسا،

 

 .ید یکش  شیرو به آت امنده ی... آیتو نابودم کرد ، ی... عوضیاریبه سرمون ب یی چه بال یخوای که م   دمی. خودم شناینه... جلو ن-

 

کارهام از    یکنن؟! من دوستت دارم! من نابودت نکردم. همه ه یکه گر  ستیقشنگ ن یاون چشما فِی ... حییبایز ی لی... تو خنیبب-

 عشق بود.  ی رو
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 را بلد بود.  ی . خوب چرب زبانشد ی م  کیآرام، به آتوسا نزدو آرام  زدی همچنان حرف م  لوکان

 

 . زمیتو آغوشم عز ایبغلم... ب ا یو ب نی ... اون رو بنداز زم ینیبب بی که تو آس  خوادی من دلم نم-

 

 وار گفت: هم فشار داد و ناله  یرا رو  شیهادندان  آتوسا،

 

 ! ایجلو ن-

 

  ن، ی. اون رو بنداز زمدمی درست بشه... قول م   یهمه چ دم ی . قول مکنمی قشنگم. من احساست رو درک م ن یاون رو بنداز زم-

 باشه؟

 

شکسته از دستش افتاد و هزار تکه شد. خود را در   یشه یو ش  د یمثل او تنها محبت بود. دستان آتوسا لرز ی ضعف دختران نقطه 

  یبه خوب  هی که از آن زاو  نیآورد. نازن رونیب ، یآمپولِ فور  کی بشیآغوِش لوکان انداخت و لوکان، او را محکم بغل کرد اما از ج

 .د چشمانش گرد ش  د،یدی آنها را م

 

سوزن،    دن یو بعد از کش  د یفرو کرد. آتوسا لرز شیآتوسا متوجه شود، آن را در پا نکه یسرِ سوزن را جدا کرد و بدون ا لوکان، 

 شد. هوش یب

 

 : د یولو کرد و رها نمود. سپس، داد کش یکفِ کشت   یاو را رو  بالفاصله
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 . د یو درش رو قفل کن  یاتاقِ انفراد ن یدختر رو ببر نیا-

 

 . کردند ی با تعجب، او را تماشا م یکرد که همگ   هی مرد او را گرفتند و با خود بردند. سپس، لوکان رو به بق  دو

 

 که همه بشنوند، گفت:   یرا بلند کرد و به نحو  شی. صداآمد ی م ی. به نظر عصباند یکش  یق یعم نفس

 

! حواستون رو خوب جمع  شکنمی من شاخ و شونه بکشه، شاخش رو م  ی بخواد برا ی ه کسبه بعد حرف، حرفِ منه! اگ  نیاز ا-

 ! ارهیاداها درب ن یبخواد از ا ی گروه من کس ی تو  نمینب گهی. دد یکن

 

  یطبقه   یهاو به سمتِ پله  د یراهش را کش ت،یتکرار کرد. سپس با عصبان  ،یاستانبول  یو ترک یس یهمان حرف را به انگل بعد،

 حرکت کرد.  ،یکشت نییپا

 

  نه یتر رفت و دوباره نفسش در س عقب  نیبود، تماشا کرد. نازن  ستادهیها اپله  کیرا که نزد نیآلود نازنغضب ی با نگاه یالحظه  یبرا

 .گرفت و رفت  ن یزود نگاهش را از نازن یل یحبس شد، اما لوکان خ

 

  الِیخ یکه لوکان، ب شد ی . باورش نمداد   هیذاشت و به آن تک پشت سرش گ ی آهن وار ید  ی. دستش را رو د یکش  ینفسِ راحت ن،ینازن

 او شده است. 

 

دخترها در آن قرار داشت، به راه افتاد. متوجه شد که آتوسا را   یهاکه اتاق  ییرفت و به سمت راست راهرو؛ جا نییها پاپله  از

بود؛   یرنگ   یو شکالت ی ها رفتند، پشتِ در رفت. در چوبمرد  نکه یشد و بعد از ا ی کردند. مخف یها، زنداناز اتاق  کیداخل کدام 

 ها.اتاق یه ی مانند بق
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بود. آرام ُسر خورد، مقابل در نشست و   هوش ی. او کامال بد ینشن یو آتوسا را صدا کرد اما جواب د یبار پشت سرهم در را کوب چند 

 جمع بودند. یکشت  یآن اطراف نبود و همه در عرشه  یداد. کس  ه یسرش را از پشت به در تک

 

 گفت:  ی کم یدر وجودش زنده بود، با تُن صدا  شیپ قه ی که هنوز وحشتِ چند دق ی و درحال  د یکش یآه

 

 .ی رهام کرد  پوستاه یس  یِ آتوسا. از دستِ اون مردِ وحش یتو نجاتم داد -

 

 .د یلرز شیرا سوزاند و صدا  شیگلو  یبغض

 

  ایخوشحال باشم  دونمی . نمارهیهمون بال رو سر من هم ب خواستی بوده. اون م ی حال خرابت چ لِ یدل دونم ی م  گهیحاال د-

که دوسش   یکس  یچقدر درد داره وقت ینی بی من آتوسا. م ن یع یشکسته. تازه شد  میلی... خاالن دلت شکسته دونمیناراحت... م

ازم نپرس چرا   گه یو توهم د  یچرا عوض شد  پرسمی ازت نم گهیمن د کنه؟ ی *نت م ا یبه عشقِ پاکت خ** ا ی زنه؟ی پَسِت م یدار

 ! ضمیآدم افسرده و مر هی

 

ها، حرف  نیبا ا خواستی . انگار مکردی با او صحبت م پروای اما ب شنود،ی را نم شیهاآتوسا حرف  دانستی م نکه ی. با اد یکش یآه

 خودش را آرام کند. 

 

  م،یرام شد  کی محبت کوچ هی با  شه یرو بهمون ثابت کنه. هم ن یوستمون داشته باشه و انبود که د  یآتوسا. کس م یماها نابود شد -

که    ینداشت ی. توهم مثل من مادر میروز دور انداخته بش ک یتا   میما محکوم م، یفی کث ی ایدن  نیا یها! ماها کاغذ باطله میخر شد 

 پشتته و دوستت داره؟!  یط یکه بگه تحت هرشرا  یپدر ایدرسته؟!   کنه، ی که بهت افتخار م گه سرت بکشه و با غرور ب ی رو یدست

 

 پر از اشک شد. اش ی طوس  یهاو چشم   د یلرز شیها**ب ل
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 . دونستنیعشق و احساس رو، نم یداشتم که معن م یزندگ ی نداشتم آتوسا... به جاش دو تا سنگ تو ی پدر و مادر نیمنم همچ-

 هرگز. احساس ی ب یهاکرد، اما با آدم  ی زندگ شهی فلج م ایبا آدم کور، کَر  ،یدونی م

 

 . د یرس  نیبه گوش نازن ،ی کشت یاز عرشه  ییصدا

 

 . د یرو آماده کن هاقی. قامیش ی م  کی نزد ی به خشک-

 

  ن یاقعا انبود، و یبرگشتند تا آماده شوند. باور کردن شانی هابه اتاق ی. دخترها همگ صورتش را پاک کرد و از جا بلند شد  ن،ینازن

 !افت؟یی م انیروز داشت پا ۱۵بعد از حدود  ،ییایدر  یفرساو طاقت ی سفر طوالن

 

 شده بود.  شتریبه مقصد، ب دنیاز رس  نینازن یترس و دلهره  زد،ی آتوسا که مقابل لوکان م  یهاحرف  دنیشن با

 

 .زدی م  ملیر اش،ی بلند و مشک یهاکردن بود و داشت به مژه   شیدرحال آرا ، یشان برگشت. شاداتاق  به

 

 :د یپرس  ،ینگاه سبزش را به سمت او گرفت و با نگران ن، ینازن دنید با

 

 سر آتوسا آوردن؟!  ییچه بال-

 

 تخت نشست. ی انداخت و رو نییسرش را پا ن،ینازن
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 ها.از اتاق  ی کی ی انداختنش تو-

 

 گفت:  ی آرام ی با صدا ،یشاد

 

 !دختر گفتم دور و برش نپلک، گوش نکرد که نکرد  ن یهرقدر به ا ه،یلوکان آدم خطرناک   نیواقعا ا-

 

 : د یچیپ ی در کشت ییساعت بعد، دوباره صدا چند 

 

 . د یلنگر رو بکش-

 

بود، وارد راهرو شد و شروع به   دهیپوش  یمشک  راهنیبا شلوار و پ یتک کت کرم  کیکه لباسش را عوض کرده و   یدر حال لوکان، 

 کرد.   یکشت  یدخترها، به سمت عرشه  ک یبه  کی تیهدا

 

  یحساب گریکه حاال د  نیرفت و نازن رونیاز اتاق ب عایسر ی از جانب لوکان، شاد یاو دوستش بود. با اشاره   نیاتاق، اتاق نازن نیآخر

چقدر ترسناک   توانند ی م اش یدقت نکرده بود که چشمانِ مشک  لوکان خشک شد. تا به حال یبود، نگاهش در چهره دهیاز او ترس 

 !شد ی م ده یتر دکرد دماغ گرد مانندش، بزرگ ی نگاه م  ی جد  یباشند. وقت

 

  یسه یو از ک  تف کرد  گرید  یبه سمت کرد، ی م  یگذاشته بود و با آن باز   اش م یحج یهال**ب  یرا که گوشه  یخالل دندان ،لوکان 

 گفت:  یجد  ی لیپرت کرد و خ  نیآورد، به سمت نازن رونیلباس ب  کیدستش،  یکیپالست

 

 باال. ایرو بپوش و ب  نیا-
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 نزد و لوکان رفت. ی حرف ن،ینازن

 

تا نصف کمر   د،یپوش ی داشت و اگر آن را م ی ادیز ار یبلوز قرمز رنگ با جنس لَمه بود که درخشش بس  کیبه لباس انداخت.  ینگاه

 !اند می م  رونیو گردنش ب

 

  شتریهر چه ب یدرازدست  ی را برا نه یها، زملباس   نیا دنیپرت کرد. حاضر نبود با پوش  گر ید یو لباس را به طرف  د یکش  یپوف

 فراهم کند.  ، یران آن کشتمردان هوس 

 

 رفت.   ،یکشت  یعرشه  یو با مکث قدم برداشت و رو  آرام

 

کوچکِ   یهاق یبودند و سوار قا  دهیتا ل**بِ ساحل حرکت کند و عمق آب کم بود، دخترها صف کش توانستی نم ی کشت چون

 .افتادند ی به راه م  ،یو به سمتِ خشک شدند ی به آب انداخته م  هاقی. سپس به کمک طناب، قاشدند ی م یاچهارنفره 

 

ها در  حدس بزند که حاال آن توانستیواقعا نم ن ینازن .خوردی به چشم م ، یدر خشک  یمجلل  یهاها و خانهها، آپارتماندوردست  از

 کدام کشور هستند. 

 

را    نیشد و به سمت ساحل به راه افتاد و خوشبختانه، نازن قیبود، سوار قا هوش یو آتوسا که ب گر یچند دختر د ،ی همراهِ شاد لوکان

  یحساب شیاقهوه  یهاش یکه ر یسیانگل یبا مرد  گر یبه همراه سه دختر د ز ین نی. باالخره نازناست دهیکه لباسش را نپوش  د یند 

 شد.  قیبلند شده بود، سوار قا
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  ک یو به ساحل نزد رفتند ی م  شی. هرچه پشد ی و باعث درخشش آن م د یتابی م  ایآب در ی بر رو د، یبود و نور خورش  ی آفتاب هوا

 . د یبهتر از قبل د شد ی ها را م مردم و ساختمان شدند،ی م

 

قد بلند   ی از دخترها وجود نداشت، چون همان مردها  چکدام یه یبرا یشدند. راه فرار  ادهیپ دند،یبه ل**ب ساحل رس  ی وقت

که خورده   ییاغذ  ن یفرار نداشتند و آخر ی گرسنه بودند که نا  یدخترها به قدر ی. البته همه کردند ی م یها نگهبانتماماً از آن 

 بودند، در شب گذشته بود. 

 

بودند و سوار    دهیاو صف کش یبود و دخترها، به خواسته  ستادهیا یدود  یهاشه یبا ش  ی رنگ  د ی*و*س سفبی نیدر کنار م لوکان، 

 *و*س خوابانده بودند. بی نی قبل از همه، در قسمت عقب م زی. آتوسا را نشدند ی *و*س مبی نیم

 

را   ن ینازن یدر هم گره خورد و بازو شیچشمش به او افتاد. ابروها یالحظه  یکه سوار شود، لوکان برا  د یرس  نینوبت به نازن ی وقت

 .گرفت و مانع سوار شدنش شد 

 

 که بهت دادم رو بپوش؟!   ی! مگه بهت نگفتم اون لباس نمیصبر کن بب-

 

 گفت: ی بلندتر یبا صدا نبار یلوکان ا. انداخت  نییآب دهانش را قورت داد و سرش را پا ن،ینازن

 

 ! ؟یلباس رو کجا گذاشت-

 

 جواب داد:  ی لرزان یو با صدا د یکش ی قی نفس عم نینازن

 

 . یمون... موند داخل کشت -
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از   ن،یو باعث شد نازن د یصورت او کوب یرو  ی محکم یده یرا به سمت خود برگرداند و با خشم، کش نی شد و نازن تری عصبان لوکان، 

 :د ی. بالفاصله داد کشچد یدرد به خود بپ

 

 .رسمی . حاال هم گم شو، بعدا به حسابت میآدم دستورات رو اجرا کن  یبمونه مثل بچه  ادتیرو زدم تا  نیا-

 

 *و*س هُل داد. بی نیفشار داده بود، به داخل م  یلیس  ی جا یرا که دستِ چپش را رو  نینازن و

 

هربار   یبود، ول یشدن فرار  ریاز حس تحق شهینشست. هم هایاز صندل ی کی یمتعجب دخترها، رو  یهاابل نگاه در مق ن،ینازن

 دور شود.  ریانگ حس نفرت نیاز ا د یآخر چطور با دانستی. نمشد ی م ر یتحق

 

به آن   ز ینامعلوم ن یانده یاش کم بود، رفتار تند لوکان و آآراس و درد معده   یبرا یبدش، حس گناهش از مرگ نازگل، دلتنگ  حال

 اضافه شده بود. 

 

و   بایز یهاخراش آسمان  ض، یصاف و عر یهاابان یوارد شهر شدند، خ ی*و*س، حرکت کرد. وقتبینی همه سوار شدند و م باالخره

خوب بلد نبود   ز یرا ن  یسیانگل ٰ  ی ب کرد. از شانس مزخرفش حترا به خود جل ن یتوجه نازن یمدل باال، همگ  یهانیجذاب و ماش 

 تابلوها، بتواند حدس بزند آنجا، کجاست. ی که از رو

 

  کرد یآدم حس نم ٰ  یصاف بود که حت  یچهاربانده که آسفالت آن به قدر ی*و*س وارد اتوبان شد. اتوبانبی نیبعد، م  قه ی دق چند 

  ر یجذاب و دلپذ  ن ینازن یبرا کدامچ یه ها،ن یقرار داشت. با تمام ا بایز  ین، جنگل! اطراف اتوباکند ی*و*س دارد حرکت م بی نیم

 او را نگران کرده بود.  ن، یو هم د یایها باست بر سر آن  رار ق یینبودند. مشخص نبود چه بال
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منظم و با   هاابانیبود. تمام خ ی از شهر قبل باتریتر و زمجلل  یلیخ  ، یکی نیشدند که ا یاز چند ساعت، دوباره وارد شهر بعد 

 در اطراف آن قرار داشتند.   یکیش  یهاها و مغازه ها و برج ها، آپارتماناحداث شده بودند و خانه  یخاص یطراح

 

کوتاه، شلوارک و   یهالباس  یو همگ  زدند ی قدم م روهااده یپوست، در پ  د یو سف  اهیمختلفِ س  یهادر رنگ پوست ان، یو آقا هاخانم

 خفه بود.  ،ی بازهم واقعا گرم و تا حدود ی ول شد یم  شیومکم گرگ به تن داشتند. هوا داشت کم  یکاببلوز ر 

 

 لوکان گفت:  ناگهان،

 

 شد. د یشما مشغول به کار خواه ی! از فردا، همگ د یتگزاس، خوش اومد  التیا وستون یبه شهر ه -

 

 تکرار کرد.  ز ین ی استانبول یو ترک  یسی بعد همان حرف را به انگل و

 

 از تعجب خشکش زد.  ن،یو نازن دند یهورا کش یهمگ  دخترها،

 

  وستون،ی. خودش بود! هاوردیب اد یرا که آراس در نامه نوشته بود، به   یکرد نامِ همان شهر  یداد و سع ه یتک ی را به صندل سرش 

  ی عنیدر شهر آراس بود؟! باورش سخت بود.  حاال ن،ینازن ی عنیچطور ممکن بود،  ی. ول بود  نیداشت که هم نانیتگزاس! اطم التیا

 باشد؟! ی اتفاق توانستی م هانیتمام ا

 

  یشده بود. دلش برا شد. ذهنش پر از عالمت سوال  رهی*و*س، به شهر خبی نی م یدود  یهاشهیو دوباره از پشت ش   د یکش یآه

داشتند و آراس، حاال در   قت یآن نامه، حق یهانباشد، چون در آن صورت نوشته  نجایاو ا کردی آراس، لک زده بود، اما آرزو م دنِید

 بود.  شیکنار سارا
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 آن افزوده بود.  ییبایکه در شهر وجود داشت، بر ز  یسبز  یو فضاها شد ی رودخانه رد م کیکنار شهر،  از

 

ها د که آدم دوست داشت تا چند ساعت، به آن بودن د یجد  شانیهانی تریو و  کیش  ی ها، به قدرها و مغازهسوپرمارکت ها،ک یبوت

 بماند! رهیخ

 

 نیکنار راننده بلند شد و به سمتِ نازن یو توقف کرد. لوکان، از صندل   د یچیپ یاداخل کوچه   قه،ی*و*س، بعد از چند دقبی نیم

 گفت:  یخشک و جد  ی آمد. بعد، با لحن

 

 .ایدنبالم ب-

 

انداخت، پشت سر لوکان، از   ی به شاد ینگاه نگران نکه یبا مکث بلند شد و بعد از ا کرد، ی را حس م دهی که هنوز دردِ آن کش نینازن

 *و*س، حرکت کرد. بینیشد و م  ادهی*و*س پبی نیم

 

  دایپ یبد  یل یکه از برخورد دستش با لوکان حس خ  نی. نازند یشان بود، کشکه مقابل  یادستش را گرفت و به سمت خانه لوکان، 

 کرد دستش را بکشد، اما موفق نشد. ی سع کرد،ی م

 

نداشت و بالفاصله، وارد سالن شدند و لوکان،   یاطیباز کرد. خانه ح دش یداشت، با کل یسنگ  ییرا که نما یادرِ خانه  لوکان، 

 ها را روشن کرد. چراغ

 

دست    کیآن انداخته نشده بود. تنها  یبر رو  ،یرانیا یهامانند خانه  ی فرش   چیرنگ که ه ی کرم یهابود، با پارکت ییبایز سالنِ

 رنگ، در وسط سالن، قرار داشت. یی گردو ی مبل راحت
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 دو نفره بود.   یغذاخور ز یم ک یآن با سالن،  نیب لیآشپزخانه، که تنها حا ک یو   خوردی داخل سالن به چشم م د، یدَرِ سف چهار

 

 برهنه قرار داشت. مهیاز دختران ن  ، یو رنگ  ب یو غر ب یعج یهای رنگ خانه، نقاش   ی استخوان یوارهای تمام د در

 

  یها بود که فرصت طراحاما مدت  ش،یبوم نقاش  یبرا طورن یتنگ شده بود، هم شیهای طراح ی. چقدر دلش براد یکش  یآه نینازن

 نکرده بود.  دایکردن را پ

 

کرد که در مقابل در،   نیمبل انداخت. بعد، رو به نازن یآورد و رو  رونین برنگش را از ت یدرِ خانه را قفل کرد، کت کرم   لوکان

 اما جذاب را، کنج لبش نشاند و گفت:  ی کرد. دوباره همان لبخند مصنوع ریی تغ ش، یپ قهیبود. لحنش نسبت به چند دق  ستادهیا

 

 !وستونی شهرم، شهر ه ن یا ینه. من زاده ایبهت گفته بودم   دونم ی منه! نم  یخونه  نجایا-

 

رنگ و   یانقره یهای وار یاتاق، با کاغذ د ک یخواست داخل اتاق شود.   ن یاز درها رفت. آن را باز کرد و از نازن یکیبه سمت  بعد،

 آن قرار داشت.  یکه در گوشه  یاتخت دونفره 

 

 به لوکان زل زد و وارد اتاق شد. اش ی طوس  . با چشمانِ نگرانِشد  شتر یب ن، ینازن یها، در خانه نبود. دلهره جز آن  کسچیه

 

 اتاق اشاره کرد و گفت:  یهای واریبه کمد د لوکان، 

 

 لباس خوشگل انتخاب کن و بپوش!   هی-
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ها پارکت  یبنفش رنگ در وسط اتاق، بر رو  م یگل  کیاتاق انداخت. تنها  یبه سر تا پا ینگاه ن،یرفت. نازن  رون یبعد، از اتاق ب  و

 داشت، نشست.  می بنفش رنگ، همرنگ گل یسلطنت  یتخت دونفره که روتخت  ی انداخته شده بود. رو

 

 کنار تخت، گذاشت.  یعسل زِی م ینوشابه، به اتاق برگشت و ظرف را رو  وانیل ک یآماده و   یبعد، لوکان با ظرفِ ماکارون قه ی دق چند 

 

 کرد خودش را کنترل کند. یسع ی شد، ول دهیاش درهم کشها نگاه هم نکرده، چهره به لباس  یهنوز حت ن ینازن د ید ی وقت

 

 نما بود. و کامال بدن   ری زِ به لباس   ه یشب شتر یکه ب ی رنگ و تور  د یسف یآورد؛ لباس  رون یلباس ب کی سمت کمد رفت و  به

 

 گفت:  ، یتخت پرت کرد و با لحن مهربان  یرا رو لباس 

 

 .شتیپ گردم ی پوش و غذات رو بخور، منم االن برمرو ب نیا-

 

آخر خط است.   گر، ید کرد ی افتاد. احساس م نیبه تن نازن یا. لرزه زد و در را بست و پشت سرش قفل کرد  نیبه نازن یچشمک بعد،

آن را   د یگرسنه بود، اما نبا  یلیخ نکه یبه غذا انداخت. با ا ینبود که کمکش کند. نگاه چکس یه افتاد،ی م  شیبرا ی اگر اتفاق بد 

 .خوردی م

 

 ل**ب، گفت:  ریز

 

 ! ؟یداریآخه چرا دست از سرم برنم -
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حرف   یتلفن  ی ل**ب، نثار لوکان کرد. از جا بلند شد و پشت در رفت. انگار لوکان داشت با کس  ری ز یو لعنت  د یکش  یپوف بعد 

 را بهتر بشنود.  شیهاا بتواند حرف . گوشش را به در چسباند تزدی م

 

 . وفتهیراه ب  کنمی م  یخب بابا نگران نباش، خودم کار  ی لی... خخورهی کار نم ن ینچ! به دردِ ا-

 

 گوش داد:   ترق یکرد و دق  شتریدقتش را ب  ن،ینازن

 

مثبته، فعال به   یاد یروش کار کنم، ز کمی  د یرو با یکی ن یاما ا رم، یگیو پولش رو م   دمی کاباره م لی دخترها رو تحو یفردا همه -

 داد.  رش ییتغ  شهی تر مراحت زه، یبر اش یکه حجب و ح  کم یبرم روشنش کنم!  خوامی . االن مدونمی...اره م ! اره خورهی درد اونا نم

 

بدهند؟! اما لوکان  فساد  یخانه  ک ی لیدخترها را، تحو ! قرار بود تمام آن د؟یشنی به شماره افتاد. داشت درست م نینازن یهانفس 

  زیدر شهر خودش ن  گفتی درک کرده بود که چرا م   یبه خوب زیآتوسا را ن یهاحرف  ی معن گر یکه تنها از رقص صحبت کرده بود! د

 شود.  کاره همهآدم فاسد و  کی توانستی م

 

راه   گریکه در آن صورت، د دانستی و خوب م رفتی منجالبِ ناخواسته، فرو م نیدر ا د یبا کرد ینم  ی نداشت. اگر کار یفرصت

 نداشت. یبازگشت

 

. با عجله، در را باز  شد ی باز م یدر آنجا بود که به تراِس کوچک  کیبلند و بنفش رنگ آن را کنار زد.   یسمت پنجره رفت و پرده  به

 را پشت سرش بست. ره یکرد و دستگ 

 

ل**ب   ریبپرد. استرس تمام وجودش را فرا گرفت. ز  توانستی بود و نم اد یز یلیاش خ. فاصله انداخت بانایبه خ یتراس نگاه از

 گفت: 
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 کمکم کن.  ایخدا-

 

که از   ی تنها راه چاره بود. درحال نیبه سرش زد، ا یبا تراس داشت. فکر  ی کم یخورد که فاصله  هیهمسا وار یچشمش به د ناگهان،

 شد. زان یشده بود، آو یکارآجر  ی آن با ارتفاع کم یهااز تراس که لبه  زد،ی ترس، ضربان قلبش تند م 

 

  یو شروع به تقال برا  ستادیلوکان پرده را کنار زد و پشت درِ تراس ا ن،ی ح ن یقرار دهد. در هم وار یرا، در امتداد د شیکرد پا یسع

 باز کردن در، نمود. 

 

  یهابوته  یافتاد. سپس تعادلش را از دست داد و رو  ه یهمسا واری د یبود، دستش را ول کرد و رو  ده یر او ترس که از حضو نینازن

وحشت زده بود که از جا بلند شد تا قبل از    ی اما به قدر د،یچی در کل وجودش پ ق یعم یباره درد کی فرود آمد. به  ابان،یکنار خ

  یراستش را رو  ی پا یلنگان پا به فرار گذاشت. وقتداشت. لنگ  یتش، درد وحشتناکراس  ی کند. پا رارآمدن لوکان، از آنجا ف نییپا

 نداشت. یااما چاره  شد،ی م شتریدردش ب  د،یکشی م نیزم

 

سرعتش را کمتر کرد. درد در تمام وجودش   ست،یدنبالش ن  یمطمئن شد که کس ی عبور کرد. وقت  ابانیکوچه دور شد و از خ از

 . شودی اش، دارد سوراخ ممعده کرد ی بود. حس م دهیچیپ

 

نگاه   ن،ینازن شانِیبا تعجب به سر و وضع پر  یبود و مردم، در حال قدم زدن بودند و گاه ک یرساند. هوا تار گر ید یابانیرا به خ خود

حس وحشت   د،یفهمی زبانشان را نم  ی که حت ییهابا آدم  بیاشت. در آن شهر غرغذا ند  د یخر ی برا ی. گرسنه بود، اما پول کردند ی م

 کجا برود.  ایچه کار کند  د یحاال با دانستی . واقعا نمبه سراغش آمده بود  یاریبس

 

بلند. به   یجوگندم  یو موها  غیتبود با صورت سه  یژنده پوش  رمرد ی. پ با وحشت برگشت نیاش زد. نازنشانه  ی رو یکس ناگهان

 ندارد.  ، یقصد خوب د یفهم شد ی اش، ممسخره  یهامتوجه نشد. از خنده  نیگفت که نازن   یز یچ ییکایآمر
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  ز یاو ن رفت،ی م ن یپشت سرش به راه افتاد. هرجا که نازن زیلنگان، به راهش ادامه داد، اما مرد ن طور لنگبرگشت و همان  ن،ینازن

  شتر،ی. بخواهد ی چه م  نیاز نازن ،ی و به شکل گون ده یپالس  یها. معلوم نبود با آن لباس د یخند ی و م   زدی م  یحرف رلبی و ز آمد ی م

 . دبو هاوانه یبه د هیشب

 

. کوچه را  د یچی پ یاکرد و داخل کوچه  دنی دوباره شروع به دو  شیکه از ترس اشکش درآمده بود، با وجود درد پا ی درحال ن،ینازن

 پوش، او را گم کرده بود. . برگشت و عقب را نگاه کرد. مرد ژنده د یرس  یاصل  ابانیتا انتها رفت تا به خ

 

را   جانشیجسم ب  ن،یآن ساخته شده بود. نازن ی بر رو با، یز یکه پل  کردی عبور م ض یعر یارودخانه  ابان،یخ ی کیدر نزد  طرفآن

  ی داد. مچاله شد و سرش را رو  هی . به ستون کلفتِ پل، تککرد ی و تمام وجودش درد م  آن پل انداخت. حالش اصال خوب نبود  ریز

 هم بگذارد. یچشم رو  توانستی اما از ترس نم آمد،ی خوابش م یلیگذاشت. خ شیهازانو

 

را گرم   شیهاچشم  ،یرنگ و دوباره خواب کم  د یکند، از خواب پر شیدایمبادا لوکان پ  نکهیخودِ صبح، هزاربار از درد و ترِس ا تا

 . کردی که فکرش را م   یز یتر از آن چتحمل  رقابلیتر و غسخت  یلیسخت بود؛ خ یخانمانی کرد. ب

 

  یاش جانتکان داد تا بدن خشک شده ینصف صورتش افتاده بود. خودش را کم   یرو د یچشمانش را باز کرد، نور خورش  ی وقت

اش شدت گرفته بود و حالت تهوع به او دست  نخورده بود، دوباره درد معده  داد ی که لوکان به او م ییها. چون از قرص ردیدوباره بگ 

 .دادی م

 

و گرد    یفانتز  ی. نانکنارش گذاشته شده بود ، یلونینا یبند بسته  کیشد که در  ی متوجه نان داد، یبه بدنش کش و قوس م  ی وقت

غذا   ازمند ین ک یبه  ی کاغذ بود که در عکس، فرد  یدر گوشه   یکارتون  یشده بود و عکس پیتا یسیانگل  امیپ ک ی شیمانند، که رو

 .دادی م
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 وجود داشته باشند که به فکر حال گرسنگان باشند.  یر یّکه در تگزاس هم، افراد خ کرد ی را نم فکرش 

 

دهانش لمس    ریهنگام خوردن نان، در ز ی کم ی لیخ ی نیریجدا کرد و شروع به خوردن نمود. ش  یبند عجله، نان را از بسته  با

 . ردیاو، بگ  نان را از  خواهد ی م یکس نکهیمثل ا خورد،ی با عجله م  ی تر کرده بود. به قدربخشکه طعم آن را، لذت  کردی م

 

خودش را جمع و جور نمود و   ن،یاو توقف کرد. نازن کیو نزد  د یچیبه سرعت پ ،یبنز مشک ک یمشغول خوردن بود که  طورهمان

 ماند.  رهیخ نیبه ماش 

 

 ! ند یبب نجای شد که اصال انتظار نداشت او را در ا اده یپ نیاز ماش  یکس

 

 تنها شباهت چهره بود. آخر چطور امکان داشت؟! د یشا

 

زده بود، که کنارشان   د یجد  یهارا از آن مدل   شیشد. موها ک یبه او نزد ، یمشک ی و کت و شلوار  ی خاکستر ی راهنیبا پ هومن،

 شان پرپشت است.کچل و وسط 

 

 . نه! خودِ خودش بود! ستادیبا تعجب از جا بلند شد و مقابلش ا ن،ینازن

 

 تو؟! -

 

 گفت:   یآرام  یزمان، با صدارا گرفت و قصد بردنش را کرد. هم ش یانداخت و بازوها نیبه نازن  رغبتی ب ینگاه هومن،
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 ! نمی! سوار شو ببینیجوجه ماش  گردمیشب دارم دنبالِ تو م از نصفه -

 

نکرد.   یاو، توجه یو دادها غ یکرد و دستانش را با طناب، پشت سرش بست و به ج نیعقب ماش  یرا به زور وارد صندل نینازن بعد،

را   نیوجود نداشت و در ماش  ن، یتکان خوردن نازن ی برا ی که عمال راه  یعقب انداخت، به نحو  یپاگرد صندل ی او را هل داد و رو

 بست.

 

با هومن افتاد و با لرز و   دارش ید نیآخر ادیشده بود، به  شتریکه دردش از شدت ترس ب  نیشد و به راه افتاد. نازن نیماش  سوار

 :د یوحشت پرس 

 

 هان؟! هومن؟! یدستهم  ز یچ همهی ! باتوام. نکنه با اون لوکان ب؟یبری من رو کجا م ی هومن؟! دار ی کنی م ی دار کاریچ-

 

چون در واقع، در پشت   ند یاو را بب توانستی نم نی. نازنکردی م  ینکرد. او داشت با سکوت و آرامش رانندگ افتیاز هومن در یجواب

 . دوباره گفت: د یدی و براقش را م ی مشک یهااز کفش  ی او بود و تنها قسمت یصندل

 

 !؟ی کردم روان کارتی! مگه من چ؟یکنی رو م نکارهای! چرا با من ا؟یخوای از جونم م یچ-

 

 ادامه داد: ی وارناله  یبا صدا بعد 

 

. چرا با  شنی شروع م  روزم یتر از دناکفرداهام، وحشت  یشدم بس که همه  ج ی... گرمیمی دارم از درد م  ست، یمن حالم خوب ن-

 فکر کن و بگو چرا؟!   کمی! به خاطر خدا هومن، ؟یکنی رو م  نکاریمن ا

 

 جواب داد:  ،یاگرفته  یو آرام و با صدا د یکش ی پوف هومن
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 .رمیگی ز تو منازگل رو، ا یدارم انتقام کارا ییجورا هی د یشا-

 

 :د یبالفاصله داد کش ن،ینازن

 

 نازگل مُرده! -

 

 : د یداده بود، دوباره نال  قیرا در خود تلف  هی که گر ییبا صدا نیسکوت کرد. نازن هومن

 

 کرده!  ی. نازگل خودکشستیاون از خودش انتقام گرفته... الزم به انتقام تو ن-

 

 جواب داد:  ی مکث، هومن به آرام هی از چند ثان بعد 

 

 . یکه خرم کن  یزنیها رو م حرف  ن یبازم ا ی دار-

 

 شدت گرفت.  شیهاه یگر  نباریآب دهانش را قورت داد و ا ن،ینازن

 

 رو بکنم؟!   نکاریاحمق باشم که ا د یکه خواهرش مرده، من چقدر با گه یبه خاطر خالص شدنش نم چکسیه-

 

 اش بلند شد.برخورد کرد و ناله  یبا صندل  ن یکه سر نازن  یترمز گذاشت و توقف کرد. به نحو  یرا محکم رو  شیپا هومن،
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  یااش انداخت؛ کنار لبش زخم کهنه به چهره ینشاند. نگاه ی صندل یرا در آورد و رو  نیشد و با خشونت در را باز کرد. نازن ادهیپ

شده بودند و چشمانِ  شانیپر شیبرداشته بود. موها شش،یپ هی در اثر برخورد چند ثان یزخم کم عمق اش ی شانیداشت و پ

 معصومش پر از اشک بودند.

 

 تر رفت، سپس داد زد: عقب  ی کم نیکه سر نازن ی را از پشت گرفت، به نحو  نینازن یتر کرد و موهارا تنگ  شیاقهوه  یهاچشم

 

 ! ؟یگی م یچ-

 

 .د یاش چکگونه   یرو  شیهاهم فشار داد و اشک  یرا رو  شیهااز درد، چشم  آب دهانش را قورت داد و  نینازن

 

 .دهیخاک خواب ر یاما اون االن ز گفتم،ی نازگل مُرده. کاش دروغ م-

 

 بردارد. بش ینازگل را از ج ینوشته ن یکرد و از هومن، خواست آخر بش یبه ج یااشاره بعد 

 

. سرش را باال  نوشتی نامه م شیخط، برا نی با هم شهیداشت. او هم  ادیگل را به آورد و خواند. خوب خط ناز رونیکاغذ را ب هومن،

 گفت:  نینگاه کرد. نازن  نیآورد و به نازن

 

  ره، یانتقام بگ  ی از کس یاونم همون شب، همون رگش رو زده. اگه قرار باشه کس ، یکرد ی که به خاطرش خودکش ی تو بهش گفت-

  ی. چقدر بهت گفتم سراغش نرو. دردهاش برایات خواهرم رو ازم گرفت چون با رفتار بچگانه  رم،یازت انتقام بگ  د یاون منم که با

 گوشت نرفت. ی خودش بسه، اما تو
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  یکه در اداره   رانیاز دوستانش در ا یکیآورد. با  رون یرا ب لشیشد و موبا  اده یپ نیرا رها کرد. از ماش  ن ینازن یموها هومن،

 نه.  ایفوت کرده  خ، ینام و در فالن تار نیبا ا ی کس د یکند و بگو یر یگ یتماس گرفت و از او خواست پ کرد، ی ار ماحوال کثبت

 

نکند،  د ییدوستش مرگِ نازگل را تا کرد ی . آرزو مرا گرفته بود  ی و به زحمت، گوش  د یلرزی معلوم کند، اما دستانش م خواستینم

 باطل گشته است. زیاش نشناسنامه ی کرد و گفت که حت د ییفوتش را تا ، یاما او بعد از بررس 

 

را   شیپر از اشک شده بود، اما تمام سع شیهاچشم دوخت. چشم  کرد، ی نگاهش م نیکه از داخل ماش   نیبرگشت و به نازن هومن

آورد و مقابل   رون یتاشو ب یی چاقو گرش ید  ب یشد. از ج نیر ماش گذاشت و سوا  بشیرا داخل ج لشی. موبازند ینر نییکه پا کردی م

 ماند. ره یبا تعجب به چاقو خ ن،ینازناش را زد. چاقو باز شد. دکمه  نینازن

 

کاپوت بنز   ی رو ن،یماش  ی را بست، رفت و جلو نی. بعد، درِ ماش و او را باز کرد   د یرا بر نینازن یهاطنابِ دست  ، یمعطل بدون

 . کردی نگاه م شد،ی م  ده یداشت او را که تنها از پشت د نیماش   ییجلو  یشهی از ش  ن،ینشست. نازن یمشک

 

به آن   یروشن کرد و پک محکم یگرید گاریبعد، س  قهیکرد. چند دق   دنیآورد و شروع به کش رونیب  بشیاز ج یگاریس  هومن،

سارا را قبول کرده بود تا بتواند نازگل را فراموش   شنهادیدر شوک بود. او پ  ،یخبر ناگهان نیزد. صورتش پر از اشک شده بود و از ا

 . کردی روزها به او فکر م نیا مساعت، تما کیاز   غ یکند، اما در

 

 . کردی م اش وانهی داشت د  ند،ینخواهد نتوانست او را بب گر یتمام شده، و هرگز د گر ینازگل، د نکه یا باور

 

. دوست نداشت فرار کند، چون  سوزدیچرا دلش به حال او م  دانستی . نمکردی همچنان نشسته بود و هومن را تماشا م ن،ینازن

 برساند. ش،یهااز سوال  یلیممکن بود هومن بتواند او را به جواب خ

 

 شد. نیخاموش کرد. بعد، سوار ماش  شیانداخت و با پا ن یرا زم گارش یس  نیساعت بعد، هومن پنجم  چند 
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هومن سرخ شده   یها. دور چشم د یچیپ نیماش   یدر کل فضا گار،یس   ی کنار او نشست. بو ، ییجلو ی شد و در صندل  ادهیپ نینازن

 .را پاک کرد  غشیتصورتِ سه  یرو  دهیچک یهاو اشک  د یکش رون یب یبود. دستمال

 

 گفت: ی کم ی با تن صدا نینازن

 

 ! ورد؟ی که دووم ن یبهش گفت  یچ-

 

 داد.  رون یخس کنان بکرد و نفسش را خس   ی. مکثد یکش ی آه هومن

 

 کردم. اما از بد روزگار، خودم نمردم.  یبه سرم آورد. گفتم که مادرم مرد و خودم خودکش ییهایی بهش گفتم که کارش چه بال-

 

 .انداخت نیبه نازن یگره خورده، نگاه ی با ابروها بعد 

 

 کردم...   کاریمن چ-

 

 کرد.  ه یتک ی را قورت داد و به صندل ش یبغض گلو ن،ینازن

 

 !؟یهمدست تیتو با لوکان اسم-
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 گذاشت. نیفرمانِ ماش  یسرش را رو  هومن

 

 نه. -

 

 ! ؟یبردی من رو کجا م   یپس داشت-

 

 لوکان بدم!  ل یتا تحو بردمتی داشتم م -

 

 به هومن انداخت. هومن سرش را بلند کرد و ادامه داد:  ینگاه متعجب  نینازن

 

سفر، تو روهم    ن یداره. مشخصات تو رو به باند اونا داده بود و ازش خواسته بود تو ا  یکینزد یهاست که با لوکان، دوستسارا سال-

 با خودشون ببرن. 

 

 را باال برد و داد زد:  شیصدا ن،ینازن

 

 کرده بودم؟!  کارش یآخه چرا؟! مگه من چ-

 

 .گذشتند ی با سرعت، از کنارش م هان یرا نگاه کرد. در کنار اتوبان توقف کرده بود و ماش  شیروروبه  هومن
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آدم   ه یگرفته بود به آراس ثابت کنه تو  می. سارا هم، تصم زدی تو حرف م  یو خوب   یچون ازت متنفر بود. چون آراس، مدام از پاک-

  گه،یآدم ناجور د ه یو به   رانیتو رو برگردونه ا  ،ی.ا.ح.ش.ه شد ف   هی به  ل یتبد  نکه ی. از لوکان خواسته بود بعد از ایاو آلوده   فیکث

 بفروشه. 

 

 .د ی چه بگو د یبا دانستیحبس شد. نم نه یدر س  ن، ینازن نفس

 

 گفت:  نیرا روشن کرد و به راه افتاد. نازن نیماش  هومن

 

 ! ؟یری کجا م ی دار-

 

 :د یپرس  ت یدوباره با عصبان  نینداد. نازن ی جواب نهوم

 

 هومن؟!  م ی! مگه ما باهم نون و نمک نخورده بود؟یاجازه رو بهش داد  نیچرا ا-

 

  نیبه نازن یچه جواب د یبا دانستی نم اد،یاز شرم ز د ی. شاد یباری و غم م  ی مانیسکوت بود. از چشمان هومن پش نیجواب نازن بازهم

 بدهد.

 

 توقف کرد.  ،ییفروشگاه بزرگ موادغذا ک یمقابل  قه، یاز چند دق بعد 

 

  یخدمتکار برا هی به  لیکه گفته بود، من رو تبد  ی زیشدم. سارا برخالف چ مونیپش وستون، یه دمیکه با سارا رس  ی همون روز-

  ی از من برا خوادی که م  دمیفهم ر ینبودن. د یکاف  نایداده بود، اما ا نیبهم ماش  داد، ی م ی انجام کاراش کرده بود. بهم پول خوب

 گفته بود اون رو فراموش کرده.   نکهیآراس، استفاده کنه. با ا قم ی رف ی عنی ش،یمیقد   یبرگردوندن معشوقه 
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 مکث، ادامه داد:  یو با کم د یکش  یق ینفس عم هومن،

 

انتقام اون بال رو سرت   ینبودم برا  یروم کنم. راضداغ دلم رو آ ییجورا هی  خواستمی . فقط مکنمی م کاریدارم چ دمیفهمی اصال نم-

 ! ی حقته، چون بهم دروغ گفته بود کردم ی اما فکر م اره،یب

 

 تکان داد.   یسر ن،ینازن

 

بخت و با کفن   یبره خونه  د یبا لباس سف د یداشتن دختر با  دهینداشت. مامان و بابام، عق ی حام چیمن بهت دروغ نگفتم. نازگل، ه-

 با کفن برگشت.  نباریرو گرفت و ا مشی. نازگل هم تصمکردنی نم تشیبرگرده. اونا حما

 

که در مقابلش   یبه فروشگاه یاسکوت، اشاره هی . بعد از چند ثانسوزاند ی قلبش را م قیعم ی. غمانداخت نییسرش را پا هومن

 گفت:  یاگرفته  یتوقف کرده بود کرد و با صدا 

 

آراس رو   لیو دوباره پسش زد، ازم خواست وسا  د یرو فهم ه یآراس قض نکه ی. سارا، بعد از اکنهی که آراس توش کار م ه ییجا نجایا-

. منم  گذرهی م یاش چنداشته باشه و فعال نتونه برگرده... معلوم نبود تو اون کله  یازش بزنم تا شناسنامه، پاسپورت و کال مدارک 

  کنه، ی م وونه ید  هی به  لیعشق آدم رو تبد  گنی که م نی. ادادمی انجام م خواستی م  یهرکار . کنمی م  کاریدارم چ دمیفهمینم

 داره.  قت یحق

 

 آب دهانش را به زحمت قورت داد.  بعد،
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  اه ی. نزار روزگارت مثل من س رانیا ی برگرد ی تونی ... با کمک اون مششی. برو پکنه ی آراس مجبوراً داره تو اون فروشگاه کار م -

 شو و برو.  اده یبشه. پ

 

 اما هومن دستش را باال آورد و مانع شد.  د،یبه هومن بگو ی زیخواست چ ن،ینازن

 

 . نیبرو نازن-

 

 گاز گذاشت و رفت.   یرا رو  شیشد و بالفاصله، هومن پا اده یپ نیماش  از

 

 هان یتمام ا خواستی که او، آنجا باشد. م خواستی بود، اما دلش نم آن فروشگاه انداخت. دلتنگِ آراس  نیتریبه و ینگاه ن،ینازن

 به نام سارا نداشته باشد. یادروغ باشد و آراس، معشوقه  کی

 

 .دیلنگ ی و م   کردی هنوز درد م  شیاش فشار داد تا دردش را کمتر کند. به سمت فروشگاه رفت. پامعده  ی را رو دستش

 

  وهیها، سبد به دست، در حال برداشتن مغرفه  ن یبود و مردم در ب یبزرگ ی داخل رفت. جا ن، یبه صورت خودکار باز شد و نازن در،

 بودند. ییو موادغذا

 

 . کردی م  ی قراری ب دنش،ید  یدقت به اطراف نگاه کرد. آراس آن اطراف نبود. دلش داشت برا با

 

  ی زیچ ییکایها نشسته بود، به آمراز صندوق یکیکه پشت   ی مت صندوق آمد و به مردبه س  ،یط  کی با  یبعد، کس قه ی دق چند 

  ک یکه تا نصف گردنش بلند بود.  یپرپشت ی و موها  کلیاو متوقف شد. خودش بود، با همان قد و ه ی رو ن،یگفت. نگاه نازن

 بود. دهیوش پ ش،یهاکوتاه سبز، به رنگِ چشم   نیآست شرتیت
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را کنار   ی. طدند یسبز رنگش، درخش یبایز یها. چشم خشکش زد  ش،ی . در جاد یرا د نیآراس سربرگرداند و نازن  ،یالحظه  یبرا

 چشم دوخت.  نیگذاشت و دوباره، به نازن

 

الغرتر شده و   یل یبود، خ ده یکه آراس او را د  یبار  نیو پاره بودند و صورتش زخم برداشته بود. از آخر ی خاک نینازن یهالباس 

 .ستد یصاف با توانستی کرده بود و نم   رییتغ

 

را نگاه کرد و    نینازن ، یشتریاز تعجب باال رفته بود. با دقت ب اش،یو کمان یمشک  یشد. ابروها کینزد ن یآهسته به نازن یهاقدم  با

 آرام گفت: 

 

 ! ؟ی... خودتیناز-

 

پر از   شیها. چشم د یلرز نینازن یهال**ب  کرد،ی م  انشیب ینیریبا لحن ش  شهیمخفف اسمش از زبان آراس که هم دنیشن با

 تر رفت. قدم عقب ک یرا آرام کند، اما  ی حس دلتنگ  ن یو ا  ردیبا تمام وجود آراس را در آغوش بگ  خواستی اشک شد. دلش م

 

د و آراس در  که رخ داده بو  یاتفاقات  یبود و حت ده یکه کش ییهاماه که بدون آراس گذشته بود، تمام زجرها و عذاب ک ی نیا تمام

 گشت. داریچشمانش پد  ینبود، در جلو  ری تاثیها بآن  وستن یبه وقوع پ

 

رفت. آراس، پشت سرش   رون یتکان داد. برگشت و از فروشگاه ب یتاسف سر  یهم فشار داد و به نشانه  یرا رو  شیها**ب ل

 گفت:  یرفت و با نگران رون یب

 

 باهات حرف بزنم. خوامی صبر کن، م قه ی دق  هی  ن،ی...نازنی! نازنجا؟یا یاومد  ی! چجور ؟یکنیم   کاریچ نجایصبر کن... تو ا-
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خورد.   نیاما کارساز نبود و زم  وفتد،یگرفت تا ن وار یتندتر راه برود. دستش را به د توانستی شده بود. نم اد یز ی لیخ ن،ینازن دردِ 

 و چشمانش را، بست.   د یت دبه زحم د،یسرش رس  ی باال یآراس را که با نگران ر یتار شد و تصو دش ید

 

 *** 

 

ِسرُم، به   کی باال بود و  نش یبود. آست دهی دراز کش ی تخت  یسرش، چشمانش را باز کرد. رو  یرو  یدستمال  ی سیحس کردن خ با

عطر، همان عطرِ   . همانکردی را، پاک م اش ی شانیپ یرو  یدستش وصل بود. آراس کنارش نشسته بود و داشت خونِ خشک شده 

 در فضا پخش بود.  کرد،ی م خودی از خود ب  شهی را هم ن یکه نازن ی مخصوص

 

 :د یبا دلهره پرس  ن، یشدن نازن داریبا ب آراس 

 

 ! حالت بهتره؟! زم؟یعز یخوب-

 

  ی رنگ شده بودند. بلند شد و رو ،ییمویل  یبا رنگ روغن شیوارهایاتاق کوچک بود که د کیبه اطراف انداخت.  ینگاه نینازن

 تخت نشست.

 

 ! نجا؟یا یکجاست؟! چرا من رو آورد  نجایا-

 

 داد: و جواب  د ی کش ی قی نشست. نفس عم نینازن ک یتخت، نزد ی دستمال را کنار گذاشت و رو آراس،
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 برگشتنم رو جور کنم.  یتا بتونم کارا کنم ی م یمسافرخونه زندگ  ن یا یموقت منه. فعال تو   یخونه  نجایا-

 

 کرد و ادامه داد:  نینازن روبه 

 

! االن دکتر باالسرت بود.  ؟یناز ی سر خودت اورد یی! هنوزم که هنوزه تو شوکم. چه بال؟یکنی م کاری چ نجایتو ا نم، یحاال بگو بب-

 .هیماری ب ه یعالئم  ، یکه دار یعالئم ن یو ا ی بش یبستر  د یگفت با

 

 داشت. هاه یدر دل از او گال نکه یجذابِ آراس تنگ شده بود، با ا یصدا  ی شد. چقدر دلش برا رهینازک ِسرُم، خ یبه لوله  نینازن

 

 !نجا؟یا  ی چرا من رو آورد دمیپرس -

 

 ! کردم؟ی جا ولت م همون  ی. انتظار داشتیدچون از هوش رفته بو -

 

 گفت:  ت یزد. با عصبان  رون یسرم، خون ب ی. از جاد ی سرم را از دستش کش نینازن

 

 ! ؟ید یندارم. فهم ی اجیاحت یمن به ترحم کس-

 

 بلند شود که آراس مانع شد. خواست

 

 .رفته  جیسرت گ یاز ضعف و گرسنگ  گفتی بود، دکتر م  ییسرم غذا هی ! اون ؟ی رو کرد نکاریچرا ا-
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 فشار داد.  نیسرم نازن یجا  یرا در دست گرفت و دستمال را رو  نیبرداشت، آرنج نازن یدستمال کاغذ  کی بعد 

 

 ! هان؟! حرف بزن. ؟یکرد دایکه پ  هی چه حال و روز نی. ارمیمیم ی شده؟ من دارم از نگران ی! بگو چ؟یکنی م  ینجور یچرا ا-

 

 داد و آرام، گفت: رون ی . نفسش را از دهانش بد یهم فشار داد. دستش را از دست آراس کش  ی را رو شیهال**ب نینازن

 

  ی موند  یسیتو رودروا د ی... شادونمی شدم... نم ی عوض ه ی ر ی. منم اس یگذرونخوش  نجایا ی به امون خدا و خودت، اومد  ی ولم کرد-

 ...مد ی. شایخوای که من رو نم یتو روم بگ  یو نتونست 

 

 و صورتش را سمت خود، برگرداند. د یکش ن یصورت نازن ی رو ی. انگشتانش را به آرامزدی موج م ی آراس، نگران یهاچشم  در

 

 .یناز  ی خبر ندار زهایچ یل ی. تو از خیکنی که فکر م  ستین نجوریا هی داده؟! اصال قض  لتیرو تحو  یمزخرفات نیهمچ یک-

 

 پس بگو تا خبر داشته باشم. -

 

 گذشته، نداشت.   فیجز تعر یاچشم دوخت. چاره  نی کف زم یهای به کاش  آراس،

 

برام اومده بود که از طرف هومن بود. هومن ازم درخواست  لیمیا ه یقبلش    رون،یزدم ب زجونیعز یکه از خونه  ی همون روز-

راه افتادم   یاکه فرستاده بود، عجله  ییمای هواپ ط یبا کارت دعوت و بل  کمک کرده بود و گفته بود که تو تگزاس گرفتار شده. منم 
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رو خاموش کردم. چون واقعا   م یبرات فرستادم و گوش  ام یپ هی  نی. واسه همگردمی و با خودم گفتم چند روزه برم  وستونیسمت ه

 که... . اونم دمی م  حیرو برات توض یبرگردم، همه چ یبگم. گفتم وقت یبهت چ د یبا دونستم ینم

 

 گفت:  ، یشتریب تیبا عصبان بارن یداد و ا نییرا پا نشیاز جا بلند شد. آست نینازن

 

! کنار سارا جونم! گور  مونمی م نجایبرگردم. هم هی چه کار ی ! گفتنجاستیات هم که اعه! معشوقه  ید یو د نجا یا یاونم که اومد -

 آراس؟!  نجایا یاومد  یباور کنم چون گول خورد  یکه منتظرمه. انتظار دار   ینینازن یبابا

 

به سمت در   خواستی شد که م نیجا خورده بود، از جا بلند شد و مانع نازن یحساب ن یاسم سارا از زبان نازن دن یکه با شن آراس 

 برود. 

 

 داده؟!  لت یتحو یرو ک  اتیچرند  ن ی. اول بگو اید یهام رو نشن ! تو که تموم حرف ؟یری م  ی صبر کن. کجا دار-

 

 بود، گفت:  یکه هنوز عصبان  یبا اصرار آراس، دوباره نشست و درحال نینازن

 

فراموشت کنم و از   ی. خودت خواستیو عاشق سارا بود یکه از همون اول من رو دوست نداشت ینامه نوشته بود  ی خودت تو-

 ! ؟یریگی برم، پس حاال چرا جلوم رو م تیزندگ

 

 و با مکث، جواب داد:  د یکش ششیربه ته  ی با تعجب دست آراس 

 

 ! ؟یزنیحرف م  یکدوم نامه؟! از چ -
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رو   یی ماآد ی ادا ی چرا دار فهممی نامه با عکست کنار سارا توش بود. نم هی و  ی گذاشته بود  ویدرِ استود ی که ال یاهمون بسته -

 خبر ندارن! ،یز یکه از چ یاریی درم

 

 گفت:  ی ترگرد شده بود، با لحن آرام شیهاکه از تعجب چشم آراس 

 

 واست ننوشتم. ی چیه گه یکه برات فرستادم، د  یامکیخبر ندارم. به جز اون پ ی چیبه همون خدا، به جانِ آراس، من از ه-

 

 و ادامه داد:  د یکش  یبه آراس نگاه کرد. آراس پوف دهی درهم کش ی با ابروها نینازن

 

. با  بستمی نداشتم و زود دل م یاشتباه محض بود. اون زمون عقل درست و حساب ه یآره، من قبال سارا رو دوست داشتم. اما -

تاده بودن، سارا  که برام فرس  ی و رفتم به آدرس  وستون یه دم یرس  ی... وقتیبه زندگ دگاهمید  یکرد. حت ر ییتغ ی اومدن تو همه چ

به   یاذره  یاز همشون متنفر بودم. حت گهی جلف، د یهاهمون لباس  ظ،ی غل ش یهمون آرا دوباره . تعجب کردم.  در رو برام باز کرد 

  م،ی ازم خواست برم تو خونه تا باهم حرف بزن ختنی هومن کجاست، اما با هزار نوع زبون ر دمیکارهاش حس نداشتم. ازش پرس 

 هومن رو صدا کرد.  کنمی قبول نم  د ید ی وقت

 

 و ادامه داد:  د یکش  یآه آراس 

 

اش بشم،  من نوازنده خواستی اش رو که ممسخره  شنهادی. سارا دوباره پاط یدسته. رفتم تو حهومن هم، باهاش هم  دمیتازه فهم-

اون روز دلخور   یازم بابت دعوا  نکه ی. هومن با ابود  نیجوابم هم گذشت،ی بود. اگه هزار سال هم م یتکرار کرد، اما جواب من منف 

. به هومن هم گفتم فکر  کنهی نم ریی من گفتم نظرم تغ یسارا تن بدم. ول  یکنه تا به خواسته  م یضرا کرد ی م  یسع ی بود، ول

 احمق باشه که با سارا، همراه بشه. بعدشم، به زحمت از شرشون خالص شدم. ی اونقدر کردم ینم
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 .د یکش  ی قیآراس را باور نکرده بود، نفس عم یهارف که ح نینازن

 

 تا چشم به راهت نباشم؟!   یبهم بد  ی خبر خشک و خال ه ی  یتونستی نم یحت-

 

  دونمی رو. نم لمیموبا ی و حت  لمیوسا ی. همه رو هم تو راه برگشت به فرودگاه، زدن  فمی. کدوتا نبود که  ی کیآخه المصب مشکلم -

رو، حفظ   ی اشماره  چیهم که ه ی لعنت یحافظه  نیشدم. ا یکش تیو شکا تیشکا ر یشد. درگ بمی از کجا نص ، یاریبد ب همهنیا

  زدم، نتونستم شماره ی رو حفظ کنم. به هر در ی زیتا چ اوردمیام فشار نکردم، به حافظه   رهیخذ می. از بس همه رو تو گوش ستین

 کنم.  دایتو رو پ  ای زجونیعز

 

مشکوک   زیکه گرفتار لوکان شده بود، به همه چ ی. از وقت کردی آراس را باور نم یهاچرخاند. حرف  واریدسرش را به سمت   نینازن

 ل**ب گفت:  ریگرفته بود که زود باور نکند. ز  اد یبود و 

 

 رو زده.  فت یهومن بهم گفت که ک دونم، ی م-

 

 را بلندتر کرد و با تعجب گفت:  شیجاخورد. صدا آراس 

 

  یگی ! چرا نم؟ید یاالفم؟! اصال تو اون رو کجا د  نجا یماهه ا کیکرده و من   یکار  نیهمچ ی! هومن؟! اون هومن عوض؟یچ-

 ! نجا؟یا ی اومد  یچجور

 

نازگل، گرفتار شدنش در دست لوکان،   یخبر خودکش دن یرا ترک کرده بود، شن زجانیعز یکه خانه   یشروع کرد و از روز  نینازن

  شیزندگ یتر از تمام روزهاماهِ تلخ، که تلخ  ک ی نیا ی ادآورینمود. با  فی آراس تعر یقات بعد از آن را برا هومن و تمام اتفا دنید

 .شد ی م ریرازس  شیهابود، ناخودآگاه اشک 
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اش آشکار بود،  که در چهره  یدرهم گره خورده و با غم شیبه آراس انداخت که ابروها ینگاه ش،یهااز تمام شدن حرف  بعد 

 . کردینگاهش م

 

  ی پر شده بود، با صدا شیهاکه چشم  ی. درحالد یو او را در آغوش کش  اوردیرا نگاه کرد، بعد طاقت ن نیطور نازنهمان  هیثان چند 

 گفت:  ینیاندوهگ 

 

کمکت کردم اما تورو کشوندم وسط   کردمی بالها سرت اومده، فکر م  نی... به خاطر من ایکردم ناز  کاریکردم... من چ کاریچ-

... که  یشد   ضیمر ،یالغر شد  نقدریمنه که ا ر یمنه، تقص  ریمعصومت، همش تقص   یکردم با اون چشما کاری. چمیزندگ  منجالبِ

 .یخند ی نم گهید

 

به آراس زل زد.   اش ی با چشمانِ درشت و طوس  نداشت. یدر آغوش او احساس خوب گر یسرش را از آغوش آراس برداشت. د نینازن

 وار گفت: . ناله د یکاش چگونه  ی از اشک رو ی د یمروار

 

  بم یو فر  یبودم، بهم دروغ گفت شتیکه پ ی آراس. تموم اون مدت  یباشه. تو بهم دروغ گفت یاتفاق  یباور کنم که همه چ تونم ینم-

 . یداد

 

 نگاه کرد.  نیبه نازن ن،یبا همان نگاهِ غمگ  آراس 

 

 . یتوهم بهم دروغ گفت -

 

 متعجبانه منتظر ماند تا آراس، حرفش را ادامه دهد.  نینازن
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رو   ی . هومن همه چیخواهر دوقلو دار  هی  ی نگفت ی نداشت. تو حت قتیکه پدر و مادرت مُردن، اما حق  ی تموم اون مدت بهم گفت-

 کرده.   فی برام تعر

 

 تا ابد، آن را پنهان کرد.  توان ی و نم زود، فاش خواهد شد   ای ری د ،ی. در دل گفت که هر دروغ انداخت نییسرش را پا ن،ینازن

 

 گفت: ،یاقه یچند دق ی از سکوت بعد 

 

 ان.بهت دروغ گفتم... آره... پدر و مادرم زنده -

 

 و ادامه داد:  اش ف یو ظر ده یکردن با انگشتان کش یشروع کرد به باز  بعد 

 

و من رو با خواهر   دادنی اون خونه حالم خوب نبود. همه تو اون خونه، دائم بهم دستور م یها، تو کنار اون  چوقت ی اما من ه-

بلد نبودن    چوقتیها ه. اوند یخند ی و م   کرد ی مسخره م ایمن رو با ناد یهاتفاوت  شه یپدرم... هه، هم کردن،ی م سه یدوقلوم مقا

رنگ    یبرا ی حت نکه ی. خسته بودم از اکردی ها رفتار ماون  ل یکه طبق م  ایبه ناد ی . حتهاشوناز دختر چکدومی محبت کنن؛ به ه

  یامجبورم کردن رشته  ی . اونا حتدادی که انتخابم بد بوده، آزارم م اش ه ی و کنا ش یوگرنه با ن گرفتم، ی از مادرم اجازه م د یلباسم با

اما نشد، چون همه در   میوخالآدم پوچ و ت  ه یمردم نفهمن من  دمکر  ی سع شهیرو انتخاب کنم. هم اومد ی رو که ازش بدم م

محتاج   چوقتیه کردن، ی ساختن. اگه اونا بهم محبت م یو عصب   ضیآدم مر ه یها ازم . اون می که از درون خال  دنیدی برخورد اول، م

 مثل تو نبودم.  ی افراد یهامحبت 

 

  نیعج نی که با روح نازن ییهاآزاردهنده، اشک  یهاشدند. آن اشک  ر یسراز شیهاهم فشار داد و دوباره اشک ی را رو چشمانش

 شده بودند. 
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 . کردی جا خورده بود، داشت متعجبانه نگاهش م  نینازن یهاکه از حرف  آراس 

 

  چوقتیتکه بشم. من هبراشون مهم نبود من بشکنم و تکه  یاونا حت کردن،ی م  رمینمره مسخره تا سرحد مرگ تحق  هیها با اون -

 یبهتر بود سع د یشا مونم،ی. درسته االن پشرون یشب، از اون خونه زدم ب ه ی ن یهم یس نکردم. برارو ح یمهر پدر و مادر 

کار رو کردم. بعدش خوردم به پست تو.   نیبه هرحال ا ست،یمهم ن گهی ازش فرار کنم. د که نیبدم، تا ا ر ییرو تغ تیوضع  کردمی م

 برگردم خونه.  خواستمی رفتن نداشتم و نم یبرا  ییجا رون، یبهت دروغ گفتم. آخه اون ب ،یکن  رونی من رو ب خواستمینمچون  

 

  ،یآرام  یانداخت و با صدا نیبه نازن یدرهم فرو رفت. صورتش جمع شد و نگاه  شتریب ش،یهاشد و اخم  شتر یآراس ب یشانیپ نیچ

 گفت: 

 

 ! ؟یمونیپش ی د یمن رو د نکه یاز ا-

 

ماندن در    ی قلبش در تقال برا نکه ی. با اشدندی م ی رارادیغ شیرفتارها شد،ی م یو احساسات یعصبان ی از جا بلند شد. وقت نینازن

باور کند   خواستی نم ای توانستی رفته بود. نم نیاعتمادش نسبت به همه، از ب گر یکنار آراس بود، اما روحش مکدر شده بود و د

عروسک   کی ها، آن  ن یمدت در ب نیتمام ا کرد ی و حس م  کردی ها را در کنارهم تصور م و دائم آن  دهآراس، تمام ش   یکه سارا برا

 بوده است. ی شب باز مهیخ

 

 : د یتخت نشسته بود و بعد داد کش یبه آراس کرد که هنوز رو  رو

 

 .دمیکشی عذاب نم نقدر یمن ا ،ینبود  ی لعنت ی . اگه توشمونمی هم پ یل ی. خمونمیآره، پش-

 

 باال برد:  ی را کم شیآراس، تندتر شد و صدا یهانفس 
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 دستم نمک نداره.   شییخدا ست،یتو ن ریمن کمکت کردم! بارها و بارها جونت رو نجات دادم. تقص -

 

 به سمت در رفت. آراس دوباره گفت:  کردی م  ه یکه آرام گر ی درحال ن،ینازن

 

 !؟یشناسی رو م  ییجا بی! آخه مگه تو کشور غر؟یری کجا م -

 

 گفت:  یدر را باز کرد و با ناراحت ن،ینازن

 

 . رمیتا بم رمی . حاال م رمیمی بشکنم، م گهی بار د ه یبهت گفته بودم اگه -

 

 کرد.   شیصدا یبلند  یپشت سرش رفت و با صدا آراس 

 

  گه یبه بعد د  ییجا ه ی .. از حاال بخدا نه. یصبر کن... آره من قبال اون دختر آشغال رو دوست داشتم، ول  ، یخب ناز یلیباشه... خ-

بودن و به   بمیج یتو  شه یکه هم ییهایکردم. نقاش   یزندگ هاتیمدت با طراح ن یتموم ا نیو بب ا ینه، بخدا من دوستت دارم. ب

 .زدمی عکست، باهاشون حرف م یجا

 

 . کردی نم یآراس، توجه یهاو به حرف  رفتی م نییبود، پا وارره یمسافرخانه که به صورت دا یهااز پله  نینازن

 

  یها را نگه داشته، اما وقتمدت، آن  نیکه تمام ا د یرا از داخل کمد بردارد و بگو نینازن یهایبه داخل اتاق برگشت تا نقاش  آراس 

 برگشت، او رفته بود. 
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 .د ینه کوب مسافرخا وار یبه د یلگد  ت،یو از سر عصبان د یکش ی را گشت. آه ابانیرفت و تمام خ رون یب

 

بود، رگ   ی عصبان یکه هومن و سارا بر سرشان آورده بودند را، در ذهنش مرور کرد. حساب ییداد و بالها  هی تک وار یبه د بعد،

 سارا، به راه افتاد.  یی الیو  یگرفت و به سمت خانه   یتاکس کیتحمل صبر کردن نداشت.  گریزده بود و د رونیگردنش، از خشم ب

 

 تیاهم ش یبرا زیچچیرا از دست داده بود و ه  دش یتمام ام گریدرحال قدم زدن بود. د  وستونیشهر ه یهاابان یدرخ ن،ینازن

 مرگ بود.  ی گرفته بود و تنها، در آرزو  شهیدر وجودش ر  ینداشت. افسردگ

 

. اون خود  ستیکاف  میاش کنکه افسرده   نیهم م،یرا نابود کن یاگر قرار باشد کس د، یو ناام شوند یم  هدفی افسرده، ب یهاانسان

 .شد ی داشت نابود م  ن،یشد و حاال نازن نابود خواهد  صدا،یب

 

  یدردها نیبا ا  گری! دداشتند؟ی دست از سرش برنم  یلعنت یدردها  نی بود. آخر چرا ا دهیچیدر تمام بدنش پ شیمعده و پاها درد 

 خو گرفته بود.  ،یبدن

 

شده   نی جذاب، تزئ  ییهاخوش فرم و مغازه  یکه با درختان ی پرزرق و برق یهاابان یخ نی. دربشد ی م  شیداشت گرگ و م هوا

 جالب نبودند. شیها برااز آن  کدامچ یاما ه زد،ی بودند، قدم م 

 

 یهابلند و خنده  ی آهنگ  یباز بود و صداساختمان افتاد که درش  کی چشمش به  کرد، ی عبور م یابانیکه داشت از خ طورهمان

 بود.  دهیچیپ ابانیمخلوط با آن، از خانه تا کل خ
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خانه، با   ی. باالد یتابی م رون یتا ب شدند،ی داخل آن که مدام خاموش و روشن م ی اما رقص نورها خورد ی م  نیرزمی پله به ز چند 

 بزرگ نوشته شده بود: ییتابلو

 

" luxury party" 

 

 کنار تابلو قرار داشت.  دند،یرقص ی را باال گرفته بودند و ظاهرا داشتند م شانیهاچند دختر که دست یه یعکس سا و

 

را   ایو دن روند ی اعصابشان خورد است، به آنجا م  ایها ناراحتند آدم   ی بود که وقت دهید یجاها شن نجور یدرمورد ا  شهیهم نینازن

 بود.  دهیند  ک،یرا از نزد یی جا نیما تا به حال چن! اکنند ی فراموش م 

 

 عموم آزاد بود.  ی خانه رفت. ظاهرا ورود برا ی کی. به نزدد ی ایب شیمهم نبود چه پ گرید

 

در   یگرفتن حق ورود  یبرا  یاباجه  نکهیتند و بلند درحال پخش شدن بود. مثل ا تم یبا ر یآهنگ   ی. صدارفت نییها پاپله  از

را باز کرد و وارد آن   یاشه یاز فرصت استفاده کرد و در بزرگِ ش  زین نیداخل باجه نبود. نازن یها وجود داشت، اما کسپله نییپا

 شد.

 

 شد،ی و خاموش م د یتابی م ی مثل رعد و برق د یو سف  یآب  ،ی صورت یکه رقص نورها  یدرحال ،یکیدر تار یو پسرها همگ  دخترها

 .دند ینوش ی اطراف نشسته بودند و م  یراحت یهامبل   یرو  گر، ید ی. گروهدند یرقصی وسط سالن م

 

 .دند یرقصی زمان، م و هم  زدند ی قرار داشتند که آهنگ م یج یگروه د  کی  زیِسند ن ی رو
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بود،   ختهی ر شیابروها یها را رو که آن   ییبه طال لیما  یبا موها یکه ناگهان پسر کرد ی ها نگاه مداشت با تعجب به آن  ن،ینازن

 گذاشت.  نینازن یشانه  یدست رو 

 

  نیگفت اما نازن  نیبه نازن ی زیاسکلت به گردن داشت، چ یمدال با پالکِ کله  کی و به سمت او برگشت. پسر که  د یترس  نینازن

 زبانش را متوجه نشد. 

 

 .بود  دهیو کوتاه، پوش  یپلنگ  یاز دخترها را صدا کرد که لباس  ی کی. د یباز نفهم نینازن ی تکرار کرد ول گر ید یبار

 

 .ستیاو، مناسب ن یهالباس  د یبگو خواستی م نکه یاشاره کرد. مانند ا نینازن یهابه لباس  دختر

 

است   نیمنظورش ا د یحدس زد شا نیگفت که نازن  ی زیزد و چ ی. بعد لبخند لباس شب به او داد   ک یرا به قسمتِ پرو برد و  او

 لباس، وارد سالن شود.  دن یبعد از پوش  د یکه با

 

بودن در   د ی. شامقاومت کند  خواستینم گری. دد یرس ی م  شیرنگ بود و تا زانوها ییبه لباس انداخت که دکلته و طال ینگاه نینازن

 . کردی را آزاد م  ش یذهن یهای ریچند ساعت، درگ یبرا  یحت ،یمهمان نیا

 

 رفت و صورتش را شست. یی . بعد، مقابل روشوختی ر شیهاشانه  یرا بُرس زد و رو  ش یو موها د یرا پوش  لباس 

 

  ی چون حت خورد،ی ها حسرت م. واقعا به حال آن دند یرقصی و م دند یخند ی ها نشست. همه ماز مبل ی کی ی سالن شد و رو وارد

 .آمد ی م تیاهمی در نظرش مسخره و ب ز یلبخند بزند. همه چ توانستی نم گرید
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انداخت و   نیبود، دوباره کنارش نشست و دستش را دور گردن نازن دهیپوش  یرنگ  ی براق مشک یهاکه لباس  ی پسر موکاکول همان

با دقت به   ن یقابل فهم بودنازن  نینازن یکه برا   یتنها کلمات شیهاحرف  ن یاشاره کرد. درب ز یم ی رو  یهای دنیبه نوش  ، یبا لبخند 

 :د یچی. حرف دکتر، که آن روز به او گفته بود، در ذهنش پ ردنگاه ک هایدنینوش  یدود   یشهیش 

 

 "بشه که زخم معده دارن. ی ممکنه باعث مرگ افراد ی و گاه  کنهی م د یتشد  دایکه زخم معده رو شد  ، یکن زیپره گاریس  "

 

 ! تنها مرگ!خواست؟ی چه م ایدن  نیاز ا گر یحاال د نینازن مگر

 

  کِی به  کیرا در ذهنش مرور کرد.  اش یتلخ زندگ  ی تمام روزها گر،ید  ی . چشمانش را بست. بارها برداشتآن  نیاز ب یاشهیش 

 رسانده بود.  نجایکه او را، به ا ییهافراز و فرود   ینداشت و همه  یو درمان د یکه درد کش  ییروزها

 

در   ، یآراس بود. اندوه بزرگ  زیببخشد و او ن توانستی نم زینفر را ن  کینفر؛ آراس. اما تنها  کیدل بکند جز  توانستی م  ز یهمه چ از

 هم فشار داد.  ی را از درد، رو شیها. دندان قلبش رخنه کرد 

 

 *** 

 

 

 

 

 

خاموش بودند. به   یهمگ  ز ین خانه یها. چراغ کردی در را باز نم  یکس د،یکوبی سارا بود. اما هرچقدر در را م  یدر مقابل خانه  آراس،

 اشان کند.تکه و تکه  ند یهومن را بب ا یبود که تنها منتظر بود، سارا  ی عصبان یقدر
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 :د یو داد کش د ی در کوب ی محکم رو یدر خسته شد، لگد   دنیاز کوب ی وقت

 

 ! انه؟ی ید یکثافت؟! شن ید یشن  ارم، یم رت یگ یهرجا باش -

 

 زانو زد و نشست. ابانیآزاردهنده، بلند شد. کنار خ یهادوباره آن سرفه  ، ینفس لعنت یحبس شد. دوباره آن تنگ  نه یدر س  نفسش

 

قدر به  همان رد، یمیکه اگر نباشد آدم م یممکن بود. آخر آن دختر، تمام وجودش شده بود. مثل نفس   ر یغ شیبرا ن، ینازن یفراموش 

 داشت.  اج یحضورش، احت

 

 آن را داخل دهانش گذاشت و فشرد.  شد،ی داشت نفسش به کل قطع م  یآورد. وقت  رون یآسمش را ب  یاسپر

 

 *** 

 

 

 

 

 

 ل**ب تکرار کرد:  ر یشده بود، ز شیهاشب یی و الال خواند ی م شیرا که آراس برا  یبار، آهنگ مخصوص ن یآخر ی کرد برا  شروع
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 من  یپوش قلب پاره تن  ن،ینازن-

 

 من  یتولد دوباره  یبان

 

 راز اون چشمون نازت یا نینازن

 

 من... یدل آواره  ن یتسک فصل

 

  نیاما نازن دند،ینوش ی و م کردند ی را پر م وانشانی که آنجا بودند، تنها نصف ل ییهاآدم  یقرار داد. همه  شیهال**ب  ی را رو شهیش 

 داشت.  یالک یدنینوش  شتر، یب ای وانی را سر بکشد، که به اندازه پنج ل شه یقصد داشت تمام ش 

 

از   یرا که در کنار آراس تجربه کرده بود، در ذهنش مرور کرد. اشک یبخشو لذت یاحساس  ی را بست، دوباره، آن روزها چشمانش

 فکر کند.  یگر ید ز یچ چیبخواهد به ه نکهیبدون ا د،ینوش ی سره م  کی. د یرا بلند کرد و سر کش شهی. ش د یلغز نییکنار چشمش پا

 

  گریشد. د  شتر یرفته ب. دردش رفته شد ی م مانیپش ر ید شه یشده بود، اما هم مانیاز کارش پش یزود  ن ی. از جا بلند شد. به هم

 .شدند ی و متوهم م ی الیاطراف، خ ری و انگار تصاو شد ی تارتر م  دنشید گذشتی . هر چه مرفتی تحملش، فراتر م یداشت از آستانه 

 

  کی. ند یبب قیتا بتواند او را دق کرد ینم  لی. مغزش درست تحلستادیمقابلش ا  ی پسر رفت،ی م تیجمع ی کیکه به نزد طورهمان

 بود. نیدهد، هم ص یتشخ توانستی که م  ی زیبراق داشت. تنها چ یبود که دو گوشواره  یکلیپسر ه

 

  ی و دستانش را، رو د ی. پسر خند افتاد و شکست ن یزم ی رها شد و رو  نیاز دست نازن شهی. ش د یچسب نیجلو آمد و به نازن پسر،

 و بغلش کرده بود.  د یخند ی م  ز یخورد که او ن گرید  یبه مرد  ی تر رفت، ولعقب ن،ی. نازند یکش  نیکمر نازن
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اما انگار داشت در آغوش آن مردها   شد،یمتوجه نم ادی. زرفتی م جیبکند. سرش گ یکار  توانستینم  گریدر سر نداشت. د هوش 

 .شد ی دست م دست به 

 

 او باشد.  انیخواب، پا  نیا خواستی . تنها دلش مد ینفهم ی زیچ گرید  ن،یرفته محو شدند و نازنرفته  هار یتصو

 

تمام   ی. ظاهرا مهمانکردند ی نگاهش م یبودند و با نگران  ستادهیسرش ا  یزن، باال ک یرا باز کرد. دو مرد و  شیهادوباره چشم  اما

 شده بود و هوا روشن بود. 

 

 بودند. دهیکش  یامالفه  ش، یبود و رو دهیکاناپه دراز کش ک ی یبه خود داد. رو  یتکان ن،ینازن

 

  یزندگ نیآن، به ا د ینمانده بود که بخواهد به ام ی باق نیاز نازن یزیچ  گریافتاده بود. د د، یکه نبا ی. اتفاق کردی بدنش درد م تمام

 ادامه دهد. 

 

شان متوجه زبان  نیاما نازن گفتند، یبه او م  ی زی . مردها هرکدام چانداخت  نییرنگ پا  یخود را از کاناپه صورت ه،یناله و گر با

 .شد ینم

 

بلند شدن استفاده   ی مبل برا یکرد از دسته  یها، سعآن  یهادر مقابل نگاه زد، ی که زجه م  ی. درحالد یرا برداشت و پوش  لباسش

 کند.

 

 گفت:   دهیبردهی. برد یچیاش در کل وجودش پدرد وحشتناکِ معده   ستاد،یا شیپاها ی مت روبه زح ی وقت
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 . ی... زن... دگنیلع... نت... به... ا-

 

 بود، با تعجب گفت:  ستادهیکه آنجا ا یی از مردها یکی

 

 ! ؟یهست یران یتو ا-

 

را دم   شیمشک  یحرف را زد و موها نیکه ا  یبرگشت و به مرد  وفتد، یتر بود کمک گرفت تا نطرف  که آن یمبل  یاز دسته  ن،ینازن

 بسته بود، نگاه کرد.  یاسب

 

 جلوتر آمد و گفت:  مرد

 

  ی کردم جلو ی سع یلی. خی! شب چند بار باال آوردیمُرد  م یفکر کرد م، یما نگران شد   ی. همه یکرده بود  ی رو  ادهیز یلیخ-

 !دهی بودن م ه یپا یخوردن معن ادی که، ز  ی دونی اما م ستیگفتم حالت خوب ن رم، یپسرارو بگ 

 

انداخت.   دارش یبه مرد ر ینگاه شانش،یپر ی موها ن یکبود شده بود، به زحمت سرش را باال آورد و از ب شیهاکه دور چشم  نینازن

 .دانستینم زیچچ یاو ه

 

 اش، گفت: مسخره   یهاخنده  ن یو ب  د یخند  مرد

 

 ناجوره.  ی لی. اگه الزمه ببرمت دکتر، حالت خکنمی کار م  نجایفقط ا رانم، یمنم اهل ا-
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 اش را باز کرد: شده خشک  یهابه زحمت ل**ب  ن،ینازن

 

 .خوامی قلم م ه یکاغذ و...  ه یفق...فقط -

 

ها را  آن  ن یآورد. نازن  نینازن یورق و کاغذ برا  کیبه دوستانش داد،   ییکایبه زبان آمر ی کوتاه حی توض نکه یرفت و بعد از ا  مرد

 رفت. ی تلوتلو خوران به سمت خروج  وارها،یگرفت و با کمک د

 

 داد زد:  مرد، 

 

 حالت خوبه؟!  ی مطمئن-

 

 ها باال رفت.نداد و از پله  یجواب ن،ینازن

 

 داشت.  ید یو حالت تهوع شد  کرد ی آمد، سرش به شدت درد م رونیاز آنجا ب ی وقت

 

بعد از   نیشده بودند، در کنار مبل بود، نازن یو خاک اه یکه حاال س  د یو شلوار سف ی همان بلوز گلبه ی عنیخودش  یهالباس  چون

  کیدارد   کردی حس م شد،ی م  یو هرلحظه که سپر کرد ی فکر نم زهایجور چ  نیها را تن کرده بود. اصال به اشدنش، همان داریب

 . شودی م ک یقدم به مرگ، نزد

 

را   شیسنگ فرش شده، نشست. زانوها یرواده ینتوانست به راه رفتن ادامه دهد و در پ گر یکه از آن ساختمان دورتر شد، د یکم

ام  . آرنمودی اش را تحمل مو به زحمت، درد معده  کرد ی درد م  یلی. سرش خسد یها گذاشت تا بتواند بنوآن  ی باال آورد و کاغذ را رو

 .زنده نبود  گریبعد د  قه ی چند دق د ینداشت. شا ی ادی. وقت ز زدی هق م
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 به نوشتن کرد:  شروع

 

 کرد.  توان یچه کارش م  گر،ی. دل است دانسان بماند، عشق است کی در خاطر  تواند ی سامان، محال نابه نیکه در ا ی زیتنها چ"

 

. قبل از تو هربار به اشتباه  ی داد  ر ییام را تغ ا یو دن ی من شد  ی که ناخودآگاه وارد زندگ یی آراس، تو یی من، تو  یعشق برا  یمعن

و   یاز خود گذشتن، فداکار یام. با تو معناکه قبال چقدر درمورد عشق اشتباه کرده  دمیام، اما با تو فهمعاشق شده  کردمی فکر م

  یکس  دانم،ی و م ی *نت کردای. خ**یبد کرد کرد،ی ه ساده اعتماد م ک   یآراس، به دل یاعتماد به نفس را درک کردم. اما بد کرد 

 . خوش به حال او! یرا در دل عاشقانه دوست دار گرید

 

  بانهیغر ب،ی غر ی در کشور  کهن یام، هم ناراحتم و هم خوشحال؛ ناراحت از اشده  ریاس  یریناپذ  انیپا یکیکه در تار ی حاال من و

نکن آراس، مطمئن باش که حالم خوب   ی دلتنگ  م یتمام خواهد شد. بعد از من برا میباالخره، دردها  که ن یو خوشحال از ا  رمیمیم

 "است.

 

 نامه نوشت: ن ییو در پا  د یکش یآه

 

 "یبرسد به دست آراس مشرق "

 

 .ند یبب  زیکرد، نامه را ن دایاش را پجنازه  ی شلوارش گذاشت تا اگر کس  ب یرا تا کرد و داخل ج نامه
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در کنار   ک،یرفت که به صورت کانال مانند و بار یدردِ وحشتناک بدنش را نداشت. بلند شد و مقابل جوب آب   نیتحمل ا گرید

خون بود،   یها. قبال فقط رگه کردی تنها خون استفراغ م  نبارینتوانست خود را نگه دارد و باال آورد. ا گر یاحداث شده بود. د ابانیخ

 .زدی م  رونیب ش ین بود که از گلوحاال تنها خو ی ول

 

 دست از سرش بردارد.  خواستی و درد، نم د یلرزی م شیهاوجودش را وحشت فرا گرفت. ل**ب  تمام

 

 .د یرس ی م ییجا ،یمارستانیراه به ب نیدر ب  د ی. شازحمت بلند شد و به راه افتاد به

 

 نیریحد ش   نی. جان انسان، تا اترسد ی مرگ دارد، بازهم از مرگ م یآرزو   یآدم وقت  یاست، حت بی دل به خود گفت که عج   در

 !داند ی است و خودش نم

 

  رواده یبه پ یرا پوشانده بود، ول  ابانینصف خ د،یصبح بود و نور خوش  ۱۰ساعت  یهای کی. نزد وفتد ی گرفت تا ن  وار یرا به د دستش

 .د یرس ینم

 

  ستادهیجا اکه آن  ییهاو از لباس نگهبان خورد ی مانند به باال م ره یدا  یپله  که پنج د یرس  یقدم برداشت، تا به ساختمان آرامآرام 

 .باشد  سیپاسگاه پل آمد ی بودند، به نظر م

 

 داد. ه یتک  واریها نشست و به دپله  ی کیحرکت کردن نداشت. در نزد ینا گرید

 

از آهنگ در خاطرش مانده بود. به زحمت   ی. تنها قسمتدادی به آن گوش م اد یز یل ینازگل خ ، یافتاد که زمان یآهنگ  اد ی به

 ل**ب باز کرد و آهنگ را زمزمه نمود: 
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 هات رها کن و برگردون ...منو از خاطره "-

 

 قصمون ماتم بود  نیته ا  مید ینفهم ما

 

 تپش داشت ی که روز  یسالمت، قلب به

 

 برش داشت نه یس  ی اومد از تو یکی

 

 سالمت...  به

 

 که داشتم   یخوب ی روزا

 

 "دوس داشتم  نمیرو کنج س  یکی

 

 جان بود. و کم  حالی درد را نداشت. ب  نهمهیطاقت ا گری داد. د  هی تک واری را به د سرش 

 

. خواست  ستادیا نیبود، جلو آمد و مقابل نازن یو شلوار مشک یآسمان ی کوتاهِ آب نیآست  یراهنینگهبان، که لباس فُرمش، پ مردِ

 توجهش را جلب کرد.   نینازن یکه انگار چهره   د یبگو یزیچ

 

ها فرستاده بودند نگاه کرد و چند بار با  به تمام واحد  روز یرا که د یاز داخل ساختمان با خود آورد. عکس ی رفت و تبلت داخل

 کنند.  دایواحدها آماده باش شده بودند که او را پ  یکه تمام  ینراینمود. خودش بود! همان دختر ا سه یمقا نینازن
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 گفت:  نیشد و به نازن خم

 

!?your name is nazanin radmehr - 

 

که    س،یدفتر پل یهااز اتاق  ی کیرا داخل بردند و در   نیاز دوستانش را صدا کرد و با کمک هم، نازن یک ی سینداد. پل یجواب نینازن

 بود، نشاندند. سیپلس یاتاق رئ

 

 !شد ی نم ن ی. بدتر از اد یفهمی نم ز یشان را نبخورد. زبان  یزیچ توانستی نم نیغذا بدهند، اما نازن ا یآب  ی کردند به او کم یسع

 

دردش را    کرد ی م ی نشسته بود. سع یصندل ی همچنان رو ن،ی. نازند ی ایتماس گرفت و منتظر ماند تا او ب ی با کس س،یپل سیرئ

 شده بود.  جادیدر دلش ا ی د یام یروزنه  یها با او چه کار دارند، ول آن  دانستی مپنهان کند. ن

 

که سنش، حدودا به   ،یارنگ و مدل خامه   یشکالت یو موها  غیتصورت سه  ،یابا کت و شلوار سورمه  یی ربع، آقا  کیاز حدود  بعد 

 در دست، وارد اتاق شد.  یچرم یف یبا ک خورد،ی سال م  ۴۰

 

نشست و دستش را   نیکنار نازن ،یصندل ی نکرد. مرد رو ی حرکت نیمرد بلند شد و با او دست داد. اما نازن ی به پا سیپل سیرئ

 سمت او دراز کرد تا با او دست دهد. 

 

  یان با مردها را داشت و نه عالقه به دست داد یانه عالقه  گرینکرد. د ی به مرد انداخت و باز هم حرکت ینگاه رچشم، یاز ز نینازن

 بود که هوش از سرش، برده بود.  ادیز  یها. دردش هم به قدربه صحبت کردن با آن 
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خشک شد.   داد،ی شکمش فشار م یکبود داشت و دستش را رو  ی زرد، با دور چشمان یاکه چهره  نینازن ی نگاهش رو مرد، 

 آورد و بعد گفت:  نییزد، دستش را پا  یلبخند 

 

 دخترم، درسته؟!  یرادمهر هست نیم. شما نازنسال-

 

 گرفته بود و زبانش را بند آورده بود.  شه یدر وجودش ر  ینداد. انگار افسردگ یباز هم جواب نینازن

 

 :د یکرد و دوباره پرس   زتریرا ر شیو مشک  دهیکش یهاچشم  د،ینشن ن یاز نازن ی جواب یوقت   مرد

 

 رادمهره؟!  نیاسمت نازن-

 

 تکان داد.   یسر د،ییتا  یو به نشانه  ی به آرام نینازن

 

 انداخت: گرش ید  یپا ی را رو شیزد و پا ی دوباره لبخند  مرد، 

 

بهرام رادمهر. ما چند ماهه که در   ی پدرتون آقا ل یکنم. من پرهام فِکرَت هستم، وک ی بزار اول خودم رو معرف ن،ینازن خب، دخترم -

و   ره یگی رادمهر تماس م یپسرجوان با آقا کی  روزی. ظاهرا دمیمتاسفانه ناموفق بود  یول م،یپرونده شما هست یجست و جو 

  نیآورده شد  وستون یشهر ه ی عنیشهر،  نی که شما به همراه اون باند به ا کنه ی و ذکر م  دهیشون میباند رو به ا ک یاطالعات کامل 

 به نام...  یاشون فرد و البته سردسته  سه یپل بی. حاال کل اون باند، تحت تعقدهیو کل اطالعات الزم رو به پدرت م

 

 به آن انداخت و ادامه داد:  یآورد، نگاه رونیب شیاقهوه   فیاز ک  یکاغذ 
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پرواز خودم رو به   نیع پدرت، بالفاصله من با اول... بعد از اطال یاون رو بشناس  د ی. شابهیتحت تعق  ت،یبه نام لوکان اسم یفرد -

 . می خدا، تو رو به آغوش خانواده برگردون یار یو   سیپل یرسوندم تا با همکار وستونیه

 

 . ند یزل زد تا واکنشش را بب نینازن یمکث کرد و به چهره   هیثان چند 

 

باند را فقط او   ق یجز هومن باشد، چون اطالعات دق ی کس تواند یآن پسرجوان، نم دانستی به فکر فرو رفته بود. خوب م نینازن

 که در حقش انجام داده، تشکر کرد.  ی . در دل از او، بابت لطفدانستی م

 

 را صاف کرد و ادامه داد:  شیصدا دهد،ی نشان نم ی واکنش نینازن  د ید ی فکرت، وقت یآقا

 

تموم شد. من از طرف پدر و   ز ینگران نباش. همه چ ی . ولکنمی ت رو درک ممن کامال حال ،ید یکش  یسخت  یلیخ دونم ی م-

 . میگردی پرواز برم ن یدارم که تو رو به خونه برگردونم. با اول  تیمادرت، مامور

 

 فکرت گفت:  ی به آقا یسیبود، با زبان انگل  د یسف  یبا موها ی که مرد مسن سیپل سیزد و بلند شد. رئ  ی لبخند  بعد 

 

 منتقلش کنن. مارستانیخبر بدم تا به ب هاپ یبه اک نیدونی اگه صالح م ست،یو حالش خوب ن   مارهیدختر ب نیظاهرا ا-

 

 تکان داد و در جوابش گفت: ی فکرت سر یآقا
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جام  به درمان باشه، خودشون اونجا، ان ازیدختر رو به کشورش برگردنم، اگه ن نی. من مامورم هر چه زودتر استین ی اجینه احت-

 .دنیم

 

 رفت. رونیب سیاز اتاق پل ن، یبعد از امضا کردن چند برگه، همراه نازن و

 

  یراهرو، در اداره  یهااز اتاق  یکیسر در    یبر رو  WCبهم خورد. چشمش به عالمت  نیوارد راهرو شدند، دوباره حال نازن ی وقت

 افتاد و خود را به آنجا رساند. سیپل

 

  ن یبود، وگرنه تحمل ا اد یز ی لیدرد خ اش در برابرشد و دوباره خون باال آورد. حالش افتضاح بود. به واقع، استقامت  یی روشو  وارد

 نبود.  یحال، کار هرکس

 

 :د یپرس  کرد، ی که متفکرانه به او نگاه م ی فکرت در حال  یآمد، آقا رون یب یی از روشو نکه یاز ا بعد 

 

 ! ؟یخوب-

 

باال انداخت و کمک کرد تا   یافکرت، شانه  ی . آقاوفتد یکمک گرفت تا ن  وار ینگفت و از د  یزی باز هم چ زد،ی نفس مکه نفس  نینازن

 حرکت کند.  ی به سمت خروج ن،ینازن

 

علت   و کرد ی م افت یدر ی شتریپاداش ب گرداند،ی باز م رانیصورت بود که هرچه زودتر او را به ا ن یبه ا نیاو با پدر نازن قرارداد 

 بود.  ن یهم زیاو ن  یعجله 
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شد و   نیسوار ماش  ستاد،یای م شیپاها ی که به زحمت رو  ین یها بود. پرهام فکرت به همراه نازندر انتظار آن   ،یتاکس کی در،   مقابل

الزم و امضا کردن چند برگه توسط    ی . وارد ساختمان شدند و بعد از انجام کارهادند یرس  رانیبه سفارت ا قه، یبعد از چند دق

فکرت با خود آورده بود، به سمت فرودگاه به راه افتادند تا شهر را به مقصد تهران، ترک    یرا آقا رتشکه شناسنامه و پاسپو نینازن

 کنند.

 

 .دند یرس ی ساعت بعد، به تهران م ۱۲عصر پرواز داشتند و حدود   ۷ ساعتِ

 

گوشش گذاشت.  ی فکرت زنگ خورد. آن را برداشت و رو  یآقا لیکه در سالن انتظار فرودگاه نشسته بودند، موبا  قهیاز چند دق بعد 

دخترش را خواهد   گر یساعت د ۱۲دادن، که   د یو ام د یفکرت شروع کرد به صحبت کردن با او و نو ی بود. آقا نیبهرام، پدر نازن

 .د ید

 

 نه.  ایبه حرف زدن داره  لیتما نم ی خب... بب اری! بسن؟ی. حالش کامال خوبه! حرف بزنستی ن ینگران چ یه یبله، بله! جا-

 

 و گفت:  گرفت  ن یخود را سمت نازن لیموبا و

 

 پدرته، باهاش حرف بزن. -

 

دارد    نکه یدر وجودش، از ا ی چرا اصال شور و حال دانستینم چی کنار او نشسته بود، ه ،یصندل ی که به زحمت رو نینازن

  ییبازگشتش چه معنا گریکه بر روح و جسمش وارد شده بود، د یجد  یهابیهمه آس  . بعد از آن کند ی حس نم گرددیمباز

  شیفکرش پ  زین  ینه. از طرف ایبه مقصد برسد  نینبود اجازه دهد که نازن لوم درد وحشتناک هم مع  نیداشته باشد؟! ا توانستی م

زجرآور را آغاز   یدور   نیو باز ا رفتی . کاش از کنارش نمکرد ی م دایبازگشت او پ یبرا زین یراه شد ی آراس جا مانده بود. کاش م

 . کردینم
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 از آن طرف خط گفت: ییصدا

 

 بابا؟!  یشنوی ! من؟ینازن-

 

 .نگفت ی زیو چ د یکش  یآه نینازن

 

 گوشش گذاشت:  یرا دوباره رو  یهم فشار داد. بعد گوش  ی را رو شیاقلوه  یهاتکان داد و ل**ب  ی فکرت، سر یآقا

 

 ! هیظاهرا فعال حوصله صحبت کردن نداره. کال دختر کم حرف-

 

 گفت:   یبلند  ی با صدا د،یایمانده بود زبانش بند بکه از دلشوره کم  بهرام

 

 سرش اومده؟!  ییچرا؟! مگه چه بال-

 

 تحت کنترله!   زیجمع، همه چ التونیخ ه،یعاد نیاز خونه دور بوده، ا یخب به هرحال اون چند ماه ت، سین یخاص زیچ-

 

 را قطع نمود.  ی او را قانع کرد و گوش  ، یبعد با چرب زبان و

 

 شدند. مایوارد هواپ وفتد، یرا گرفته بود تا ن ش یفکرت که بازو ی به کمک آقا نیو نازن د یساعت پرواز فرا رس  باالخره
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  یحال درست ن یبه مقصد تهران، از باند بلند شد. چون نازن مایخود نشستند. راس ساعت، هواپ ی صندل یدر کنارهم رو  هردو 

  ن یا دنیاو، با د یشود که خانواده  نیفکرت، نگران ا یباعث شده بود آقا نیچند بار باال آورد که ا  ما،ینداشت، هنگام پرواز هواپ

 نه! ا یاد او را پرداخت خواهند کرد دخترشان، قرارد تیوضع

 

  مایهواپ ینفت  ی آب ی . به صندلبخورد  یزی چ توانستی تر شد اما هنوزهم درد داشت و نمآرام  ی کم ن یساعت بعد، نازن ک ی حدود

 . کردی نمدادن آن، فکر   نیجز تسک زیچچی. درد، قدرت تمرکزش را به کل گرفته بود و به هداده بود و چشمانش را بسته بود   هیتک

 

 . دادی گوش م  ، یمیمال ک یدر گوشش گذاشته بود و به موز یهندزفر  ک ی ز یفکرت ن پرهام

 

 آور بود. نداشت، واقعا عذاب  ی با حالش کار ی و کس د یچیپی که از درد به خود م ی نینازن یبرا ما،ی ساعت نشستن در هواپ چند 

 

به حالت مرگ افتاده   گرید  نیبود که نازن  ی درحال ن یفرود به فرودگاه مهرآباد تهران است و ا یخلبان اعالم کرد که آماده  باالخره

 . اوردیباال ب خواهد ی بدنش را م یتمام اعضا کرد ی بود و احساس م

 

تا صورتش را پاک   کرد ی تعارف م یغذ فکرت تنها به او دستمال کا یدوباره و دوباره استفراغ کرد. آقا   ن،ینشست و نازن مایهواپ

 .آمد یاز دستش برنم ی کند و عمالً، کار

 

تار شده بود   دش ی. درفتی داده بود و به زحمت راه م ه یفکرت تک ی کامال به آقا نیشده و وارد فرودگاه شدند. نازن ادهیپ مایهواپ از

 نداشت.  ستادن،یا ینا گر یو د

 

 .دادی صبح را نشان م  یقه ی دق ۷:۱۱فرودگاه،  ساعت
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  یهازرد و ل**ب  یبه چهره  یرا سمت خود چرخاند، نگاه نیفکرت نازن  یآقا شدند،ی م ک ینزد ی برق یهاداشتند به پله  ی وقت

 و گفت:   د یکش یق یانداخت، نفس عم اش ده یخشک شده و رنگ پر

 

  ی بر تیوضع ن یبا ا یخوای . تو که نمننتیتا بب دن یمثل خودت نخواب  منتظرت هستن. شب رو نییاالن پدر و مادرت اون پا-

 .یو به خاطر اونا هم که شده لبخند بزن  یسیخودت وا یکن رو پاها ی! پس سعدنشون؟ید

 

 :د یخورد. بعد نال نیاما زم ستد یکرد با  یداشت، سع  یکه سردرد بد  نی. نازند یکش  رونیب ن،ینازن  ی دستش را، از دور بازو و

 

 . تونمینم-

 

 بلندش کرد و گفت:  ن یفکرت، از زم یآقا

 

 ! نمیبب االی... سایپاهات وا یباش. رو  ی قو-

 

زد و   یلبخند  د، یخود کش ی شکالت یبه موها یفکرت دست ی . آقاستادی هم فشار داد. به زحمت ا یرا محکم رو شیهاچشم نینازن

 گفت: 

 

 ت کن. شد! حاال کنارم حرک ن ی! انیآفر-

 

 به راه افتادند.  کرد ی سالن انتظار وصل م ی عنی ن،ییها را به سالن پا که آن  یای برقبرداشتند و به سمت پله  قدم
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باور کند، که او   خواستی نم کسچی. آخر چرا هکردی م  یعمرش را خال  یشه یمشت از ش  کیانگار داشت  داشت،ی که برم هرقدم

 !کشد؟ی دارد زجر م 

 

و قرمز   ی فانتز ی دسته گل بزرگ از رزها کی . ند یو پدر و مادرش را بب ای . از آن باال، به زحمت توانست ناددند یرس  ی برق یهاپله  به

 دوستشان داشت. ی لیخ نیکه نازن ییهابود، از همان ایرنگ، در دستان ناد

 

و پله شروع به حرکت به سمت   ستادیپله ا ینشان نداد. رو  ی واکنش ن، یکان دادند. اما نازنغرق شوق دست ت یاو، همگ  دنید با

 کرد.  ن،ییپا

 

بودند، حدود ده   ده یرا د نیکه نازن  یبار نی. آخر از آخرشدند ی تر م رنگ اش کم خانواده  یلبخندها شد،ی م ترک ی قدر نزد هرچه

 مرده درحال حرکت است. ک ی کردی اش، آدم فکر مچهره  دنی وزن کم کرده بود و با د  لویک

 

صورتش داشت! آخر مادر   یرو  م یبدون فر نک یع ک یمادرش بود که  د،ی دی که م  یزی. تنها چشد ی داشت بسته م نینازن یهاچشم

 . کردی نم ل یرا تحل  یز یدرد داشت که مغزش چ  ی نبود! به قدر ی نکیاو که ع

 

تا او   د یگذاشت. مادرش با شوق به سمتش دو  نیرا زم شی. به زحمت پاد یبود به آخر رس  ستادهیا شی رو  نیکه نازن یاپله  خرهباال

 . ردیرا درآغوش بگ 

 

بدنش از جا کنده شده و دارد   ی هوش از سرش رفت. احساس کرد اعضا  یالحظه   یهم دوست داشت او را بغل کند، اما برا نینازن

 .د یآی از دهانش باال م 

 

 خورد.  نیگشت و زم   اهیس  ط، یتار شد و تمام مح شیهاباره چشم  ک ی به
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برخورد کند.   ن، یبا زم نیخوردن گرفت و مانع آن شد که سر نازن  نیزم یرا در لحظه  نیکرد و نازن شتر یسرعتش را ب شهال،

 .د یچک نییلبش پا یاز گوشه  ی ودش، بسته شد. سرش ولو شد و خوندرآغوشش افتاد و چشمانِ کب نینازن

 

 :د ی. شهال، داد کشدند یبه سمتش دو ز ین ایو ناد بهرام

 

 دخترم!  ...نینازن-

 

 .زد  ادیچند بار فر ،ه ینامش را با گر و

 

 :د یکش  ادیدستانش گرفت و تکان داد. بعد رو به پرهام فکرت، فر  نیرا در ب نیخم شد، سر نازن بهرام

 

 حالش خوبه!  ی سرش اومده؟! توکه گفت ییچه بال-

 

 گفت: یبود، با دستپاچگ  دهی ترس  ی فکرت که حساب یآقا

 

 شد! ی چ دونمی واال به خدا حالش خوب بود! نم-

 

ها و خط  . تل دختر اولش، نازگل زانو زده بود  یر کنار جنازه که د ینشست. درست مانند روز  نی چهار زانو در کنار نازن بهرام،

کم رنگش درهم گره   ی هم فشرد و ابروها  ی را رو اش یابه قهوه  لیو متما  یشده بودند. چشمان طوس  د یسف انیدر م  کی  ش،یمو

 افتاده بود.  زی ن  ششیر ی رو د یسف یهابلند شده بود و همان رنگ ششی اما حاال، ر زد،ی ها را کامل منداشت و آن  شیخورد. قبال ر
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 "گناه! ن یبه کدام ا،یخدا": زدی م  ادیبالها تنها خودش است و دائم در دل فر ن یمقصر ا دانستی نم خودش 

 

  کرد ی را به مدل روز، رنگ م ش یموها شهیبلندتر شد. هم اش ه ی گر یهاهقاز سر باز شده بود، هق  اش یاسورمه  یکه روسر  شهال

 زده بود.  رون یاش، کامال ب از کنار گوش  دش یسف یرا نکرده بود و موها نکاریکه ا شد یم  یحاال حدود شش ماه ی ول

 

کرده بودند. دور   دایبه عمل پ ازین شیهاکرده بود که چشم   هی و غم از دست دادن نازگل، گر نینازن  یروزها از نگران  نیا آنقدر

 ماجرا، تنها خودش است. نیا یمقصر اصل دانستی نم ز یشده بود. او نو چروک  ن ینازکش پر از چ یهاچشمان و ل**ب 

 

  دن ی. امروز به شوق دد یاش چکگونه  یرو  شیهاطور در دستانش مانده بود، اشککه دسته گلِ بزرگ و قشنگش همان ایناد

 اش، خراب شود. خواهر دوقلو  یه ی را عوض کرده بود تا مبادا روح اش ی مشک یهابود و لباس  ده یتا صبح نخواب ن،ینازن

 

 افتاد.  نیآرام آرام ُسر خورد و زم ا،یگل از دست نادشلوغ شد. دسته  ط یو مح  دند یها دومردم در فرودگاه به سمت آن  تمام

 

 زد:   ادیفر  هی هال با گرافتاده بود، حلقه زده بودند. ش  حرکتی جان و بکه در آغوِش شهال، کم  ی نیدور نازن تیجمع

 

 . رهیداره از دست م ن، یزنگ بزنه اورژانس، تورو خدا زنگ بزن یکی-

 

 با اورژانس تماس گرفت. ،ینیری خودش  ی آورد و برا رونیرا ب  لشیموبا  عایفکرت، سر یآقا
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زده بود،   رون ی رنگش، ب د یشال نازک و سف  ن یکه از ب اش ی و مشک  شانیپر ی به موها ینشسته بود، دست نیکه کنار نازن بهرام

که درحال مرگ است، دردناک و    یفرزند  دنید ز،یها نآدم  نیتراحساس ی ب  یبرا یخود را کنترل کند، اما حت کرد ی م ی. سعد یکش

 تحمل است. رقابلیغ

 

ها رساندند. بعد از وصل کردن ماسک  و چند پرستار با بالنکارد خود را به آن  ستاد یکه آمبوالنس، در مقابل فرودگاه ا  د ینکش یطول

 برانکارد گذاشته و سوار آمبوالنس کردند.  ی را رو ن ینازن ژن،یاکس

 

  ن یطاقت از دست دادن تنها خواهرش را نداشت. در ا گری. دختیری بود و آرام اشک م ستادهیا یادر گوشه  ایمدت، ناد نیا تمام

 که از خواهرش متنفر بود، چقدر زجرآور است. ین یبدون نازن ی کردن، حت یبود تنها زندگ دهیمدت تازه فهم

 

 خود شدند و به دنبال آمبوالنس، به راه افتادند.   ی مشک L90با عجله سوار   زی ن ایو بهرام به همراه ناد شهال

 

را پاک نمود.   شیهااشک  و  د یکش نیاز داشبور ماش  یدستمال کاغذ  کی پنجره را باز کرد.  افتاد،ی که داشت از غصه پس م شهال

 : کردی همزمان ناله م

 

سرش اومده،   ییجنازه بود... چه بال هی که گفته بود بچم سالمه... بچم که  له ی... اون وکادیی داره سرمون م ه ییچه بال نیا ایخدا-

 به سرم.  زمیبر ی کنم. چه خاک کاریچ ایخدا

 

 :د ی داد کش ی با سردرگم کرد، یم   یکه با سرعت رانندگ بهرام

 

 . رمیدارم کجا م  نمی ! حالمو بدتر نکن بزار ببلرزه؟ی دست و پام داره م   ینیبی نم گه،یبس کن د-
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شده   دتریشد شیهاچشمانش گذاشت و فشار داد. درد چشم  یرا از چشم برداشت و دستمال را رو  مشیبدون فر نکیع شهال،

 ، گفت:گرفته  یبود. با همان صدا

 

. آخرش، هم خودش رو بدبخت کرد  بود  فکری ب قدرن یهم شه یدختر هم  نیا سوزم،ی دارم م  ی دونیبه تو دارم... آخه نم کاریمن چ-

 کنم؟  کاریچ ایمن. خدا زمیبه سرم بر یهم مارو... چه خاک

 

به   مایشتند و مستقدار گذاچرخ  ی تخت  یبه او وصل بود، رو ژن یماسک اکس ک یسرم و  کیرا که  نینازن  دند،یکه رس   مارستانیب به

lCU را ندادند. چکدامی اجازه ورود به ه ن،ی پدر و مادر نازن یمنتقل کردند و با وجود اصرارها 

 

نشسته بودند،   ICU کینزد  یهایصندل  یو رو  مارستانیو پدر و مادرش در سالن انتظار ب ا یربع که ناد  کیاز حدود  بعد 

 با او صحبت کنند. د یکرد و گفت با  یها معرفرا به آن  نیآمد، دکتر نازن رونیب یپرستار

 

 .به دنبال او به راه افتادند  ن، ینازن یآمد و خانواده  رونی ب ژهیو یهااز بخش مراقبت  زی دکتر ن قه، یاز چند دق بعد 

 

 برگه نمود.  رفت و شروع به نوشتن چند  رش یبود، به سمت پز د یسف  یو روپوش   یجوگندم  یبا موها انسال،یم ی که مرد دکتر 

 

 :د یپرس  ی خود را به دکتر رساند و با نگران بهرام،

 

 شد دکتر؟!  یچ-

 

 :د یبه او انداخت و پرس  ینگاه دکتر 
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 !ن؟یشما پدرش هست-

 

 گفت:  مه یو سراس  د یپر شانیهاحرف  نیب شهال،

 

 حالش چطوره؟!  نیآره پدرشه، منم مادرشم، تورو خدا بگ -

 

 تکان داد و برگه را کنار گذاشت.  یسر دکتر 

 

هم تعلل   یدو روز-ی کیاگه  نیدونی ! م مارستان؟یب نشیآورد  رید  نقدریچرا ا یول اد،یب هاش ش یتا جواب آزما م یصبر کن د یفعال با-

 ! داد؟ی دخترتون جونش رو از دست م   ن،یکردی م

 

 انداخت. نییو سرش را پا  د یکش ی آه بهرام،

 

 سرش اومده. االن حالش خوبه؟!  یی چه بال می دونی نم ق یبودنش. خودمونم دق دهیدزد  یعنیدکتر،  مشیاریما نبود که ب ش یاون پ-

 

.  کننی م ی هام دارن براش لوله خروج خون رو کارگذارهست. همکار  دهمیداره و متاسفانه شد  یداخل  یزیردختر شما، خون -

برگشته. بعد از   ش یاتی. به هرحال فعال که عالئم حشدهی م ی بستر شیوقت پ  یلیخ د یرو تحمل کرده، با ید یدخترتون درد شد 

 .کنمی عرض م  مارتون یبرو راجب  مینظر قطع ها،ش یجواب آزما دنید

 

 ها رفت.کرد و به سمت پله  ی بعد، عذرخواه و
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 انتظار نشست.  یهایصندل  ی رو  ا،یشدت گرفت و به کمک ناد شیهاه یدوباره گر شهال

 

 گفت:  کرد، ی م ه ی ه گرک  یدرحال  زین ایناد

 

 . میکردیتوجه نم  چکدومیه یاش درد داره، ول که معده   گفتی م ی. اون گاهوفتهیروز ن ن یتا به ا می هواش رو داشت شتریکاش ب-

 

 جواب داد:  ،ی لرزان  یداد و با صدا اش یاسورمه  ی داخل روسر شتر یرا ب دش یسف ان یدر م ک ی ی. موهاد یرا باال کش اش ی نیب شهال،

 

 !ه؟یادیز  یخواسته  نی! انیدرس بخونه، هم میخواستی ! فقط ازش مم؟یکه نکرد م یکردی براش م د یبا کاریمگه ما چ-

 

.  دادند ی را از دست م شانیهااگر تمام داشته  ی را قبول کنند، حت شانیهاحاضر نبودند اشتباه  چوقتیها هسکوت کرد. آن  ایناد

 بود. دهیفایها، بپس بحث با آن 

 

و جو، کنار بهرام که   شدند و بعد از پرس  مارستانیسروان بود، وارد ب یکیها سرباز و  از آن  ی کیکه  س،ی دو افسرِ پل ن یح نیهم در

داشت،  سروان که لباس فرم مخصوصش را به تن   ، ینداشت، آمدند. بعد از سالم کوتاه یداده بود و حال خوش  ه یتک  واریبه د

 :د یپرس 

 

 ! ن؟یگرفت لی دخترتون رو به سالمت تحو-

 

 زد.   یپوزخند  بهرام
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 به سرش آوردن.  ییچه بال  بیتو مملکت غر  ستیمعلوم ن چیدادن، ه ل یبچه رو به ما تحو یسالمت؟! اونا جنازه -

 

 را مقابل بهرام باال گرفت.  یابرگه  سروان،

 

به نام لوکان   یفرد   یکردن. مقصر اصل  عیکردن و بازگشت دخترتون رو تسر  یندارن، کامال با ما همکار  یری ام، اما اونا تقصمتوجه -

فعال از   یشدن ول  ریچند نفرهم دستگ  م، ی کرد  دایپ رانیا ی رو تو شونگاه یداره، مخف  اریاون باند رو در اخت ت یریکه مد  تهیاسم

 . د یامضا کن کنه ی م  د ییرو تا ران یدخترتون به ا  دنیبرگه رو که رس  نیا... لطفا ستین ی خودش خبر

 

 داد زد:  تیبه او انداخت و با عصبان ینگاه بهرام،

 

 !کُشمی آوردن، قسر دربرن. همشون رو م نیبال رو سر نازن نیکه ا یی زاده و اوناحروم که یمحاله بزارم اون مرت-

 

  نینازن یه ی روح نکه یا ی برا ز یشده بود، گذاشت. بهرام ن یخاک یحساب  اش یزرشک راهنیبهرام که پ یشانه  یرو  ی دست سرگرد، 

 است. خبری ب زیاز همه چ نینازن کردند ی ها فکر مرا درآورده بود. آن  اهشیخراب نشود، لباِس س 

 

 گفت:  ی به آرام سرگرد، 

 

هم ثروتمند، به   ی لیو البته خ ه یاما اون فرد، آدمِ نفوذ دار م،یکنی تالشمون رو م یرادمهر، ما همه  یآقا د یتون رو حفظ کن آرامش -

که اون فرد   م ی تگزاس سپرد الت یهارو بخره و جونش رو نجات بده و بارها شده قانون رو دور بزنه. باز هم ما به اآدم  تونه ی م یراحت

 تا بعد.  د یگه رو امضا کنبا اوناست. لطفا بر اش ه ی بق م،ییخوای رو م 
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 داد زد:  یبلندتر  ی کرده بود، کنار زد و با صدا یار یتالش بس نینازن  یپرونده  ی را که تا به حال برا ی دست سرهنگ امام بهرام

 

. از  کنمیرو امضا نم  مسخره  یهابرگه  ن ی. من انیداد ل یتحو جونمه ین یجنازه  ه یاما شما به من،  خواستمی من دخترم رو م-

 دارم، از همتون! تیهمتونم شکا

 

 *** 

 

و رو کرده بود    ریز  نیرا، به دنبال نازن وستونیتمام شهر ه روز، ی نشست. از د ابانیکنار خ یهامکتیاز ن  ی کی یزنان، رو  نفسنفس 

 رفته باشد؟! توانستی کجا م بیغر ی و تنها در شهر پناهی دختر ب  کیبود. آخر  ده یروز تمام نخواب ک یو 

 

  یدختر  چیآراس، ه ی دوستش نداشته باشد، آخر برا گر یتصور کند که او د توانستی بود. نم نی. نگران نازنزدی شور م یل یخ دلش

 نگاه او را نداشت. تیمعصوم  کس،چ یو ه شد ینم نینازن

 

تمام   بایتقر  یشدن دارد. حت یبه بستر  ازیدکتر گفته بود، ن   نکهیحالش شود، مخصوصا ا الیخیب شد ی داد. نم ه یتک  مکتین به

 .اش ی زندگ یگذشته  یهاتر از تمام روز را به دنبال او، گشته بود. کالفه بود. کالفه  هامارستانیب

 

راس،  که همکارش به او تعارف کرده بود و آ ی گاریآورد. همان س  رون یب  گار،ینخ س  ک یکرد و  اش یشلوار ل  بیرا داخل ج دستش

 ادامه دهد. طورن یا توانستی اما آرام و قرار نداشت و نم کند،یم  د یکه آسمش را تشد  دانستی دستش را رد نکرده بود. م 

 

 .آورد   رون یاش را بو فندک  د یکش ی . آهزند ینم گاریگفته بود، تا در کنار اوست ل**ب به س   نیافتاد که به نازن یروز  ادی
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  یتیاهم  شیبرا زیچچ یه گر ید کرد، یفرار م  شیهااز نگاه  ی را در کنار خود نگه دارد و او حت نینتوانسته بود نازن گریکه د حاال

 نداشت.

 

 زد. گاریمحکم، به س  یرا فندک زده و پک شیگذاشت و انتها شیهال**ب  ی را رو گاریس 

 

کرد.   کی آهنگ کل ی پخش تصادف یآورد و رو رون یب زد،اندایبود، تا کارش را راه ب ده یخر وستونی را که از ه یاکارکرده   یگوش 

 به تصادف پخش شد: یآهنگ 

 

 مثه دود  سوزونه یتو چشممو م ه یدور "

 

 قصه بود  نیدلم عاشقه ا  خوامت، ی م ی گفت

 

 د یکش شی منو به آت د یتو ته کش یقصه 

 

 د یکش شیتو پ یحرف رفتنو چشما ی وقت

 

 به من سخت گذشت یرفت

 

 سرگذشت نیبه ا لعنت

 

 "آب که از سر گذشت... ه، یعاد ی وونگ ید
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 درهم جمع شد. شی را بست و ابروها چشمانش

 

 یکشی م  وار یمنو خودت د  نهیب"

 

 یکشی م  گاریچرا س  یگ یم بعد 

 

 من چقدر شبو روز  یچشما

 

 د یکش ی داریتو ب یبرا

 

 ی کشیمنو اول م حسه

 

 یکشی م گاریچقدر س  یگ یم بعد 

 

 واسه تو ,   رمیمیروز م هر
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 "...ی کشی بار م یس  یمنو ماه تو

 

گرفته، اما   یرا گرفت. با همان صدا شیگلو  یکه برود. بغض  دادی و اجازه نم  گرفتی را م شیحاال کجا بود؟! کاش جلو نینازن یعنی

 متن آهنگ را، همراه با خود آهنگ تکرار کرد:   ن،یدلنش

 

 یکش یم وار یمنو خودت د  نهیب"

 

 ی کشیم  رگایچرا س  یگ یم بعد 

 

 من چقدر شبو روز  یچشما

 

 د یکش ی داریتو ب یبرا

 

 ی کشی منو اول م حسه

 

 یکش یم گاریچقدر س  یگ یم بعد 

 

 واسه تو   رمیمیروز م هر
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 "...ی کشی بار م یس  یمنو ماه تو

 

 درهم فشرد.  شتریرا ب چشمانش

 

که ناخواسته در دل   ی . دخترشودی دختر م کی یهاو ظرافت  های سخت محتاج دلبر یمرد، هرچقدر هم قدرتمند باشد، گاه کی

 خودش، باز کرده است. ی برا یی آن مرد جا

 

 موضوع را درک کرده بود.  نیشهر گرفتار شده بود، به وضوح ا نیکه در ا ی از همان روز زین آراس 

 

 بود، پرت کرد.  مکتیکه کنار ن   یآن را، داخل سطل یتمام شد و ته مانده  گارش یزود س  یلیخ

 

لعنت به دل   یول  کرد ی م  یرواده یز گاریدر مصرف س   د یاو، قرار داشت. نبا یکیافتاد که در نزد یفروش  گاریس  یبه دکه  نگاهش

از دستش  یهم کار  یاز طرف  ند،یبنش جاک یبزند و   یالیخی خودش را به ب توانستی . نمد یتپی م اش،نه یکه در س  ی قراریب

 . دادی و آزارش م رفتی و م آمد ی فکر در ذهنش م ک ی . هزار و است رفته کجا  نینازن انستدی و نم آمد یبرنم

 

 برداشت و دوباره، روشن کرد.  گارینخ س  کی . رفتی م ی کی. هوا داشت روبه تارد یخر گاریشد و به سمت دکه رفت. دو بسته س  بلند 

 

. سارا، از همان  کردی م تیآورده بود، شکا نیکه سر نازن ییاز او بابت بالها د یبو برده بود و فرار کرده بود. با هی سارا، از قض ظاهرا

 کند.   یها ضربه بزند و حاال، نوبت آراس بود که تالفاول هم اهل انتقام بود و بلد بود از کجا به آدم 

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

617 
 

چرا   دانستی. نمشدند ی تر م آسمان داشتند پر رنگ  یهاکم ستاره م لم داد و سرش را باال گرفت و به آسمان زل زد. ک  مکتین به

او حاال کجا بود؟! بدجور دلواپس   یعنی. در آن حال و روز شوکه بود   دنش، ی. هنوز از دزند ی شور م  ن، ینازن یدلش دارد مدام برا

 بود.  نشیحال نازن

 

 *** 

 

داده بود، خوابش گرفته بود. بهرام هم، معلوم نبود کجاست.   ه یتک  وارینشسته و به د مارستانیب یصندل یطور که رو همان شهال،

 بودند.  دهینخواب  یشب را درست و حساب کدام،چ یصبح بود و ه یهای کینزد

 

 مکث کرد و گفت:  ی رفت. بعد، کم مارستانیب رِشیبود، به سمت پذ  نیکه بدجور نگران نازن ایناد

 

 ! نم؟یخواهرم رو بب شه یم-

 

جواب   یحوصلگ ی انداخت و با ب ایبه ناد ینگاهم یها بود، نبه تن داشت و درحال نوشتن برگه  د یسف یاکه روپوش و مقنعه  پرستار

 داد: 

 

 نه. -

 

 گفت:  یوار و با ناراحتناله  ایناد

 

 . قهی . فقط چند دقنمشی بب نیبزار کنم ی خواهش م-
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 .د یکش  یپوف پرستار

 

 ! ه شیگفتم نم-

 

 گفت:   هی . با گردند یرا شن شیصدا زین گریکه پرستاران د   یرا بلندتر کرد، به نحو  شیصدا ایناد بارنیا

 

 !؟یفهمی ! اون خواهر دوقلومه... خواهرمه م؟یبشه چ ش یزیاگه چ نمش،یبب نیذاری االنم که اومده نم دمش،یچند ماهه که ند -

 

 او گذاشت. یشانه  ی آمد و دستش را رو ای از پرستارها کنار ناد گر ید یک یشد،  ره یخ ا یبه ناد پرستار

 

 . اینداره، دنبالم ب یمشکل-

 

مخصوص به او دادند تا بپوشد،    زهیکاله استرل ک یو  ی دست لباس آب  ک ی ICU  یخوشحال شد و همراه او رفت. در ورود  ا،یناد

 .کردند  ییبود، راهنما ی در آن بستر نی که نازن ی سپس او را به اتاق

 

 گفت:  ایرو به ناد یآرام  یبا صدا پرستار،

 

 ! قهی فقط چند دق-
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آن   یرو  ن،ی تخت داشت که نازن کیبود که تنها  یتکان داد و وارد اتاق شد. اتاق کوچک و کم نور  ی سر د ییتا یبه نشانه  ایناد

 بود. دهیخواب

 

کند و خون    هی تخل رون یاش را به بمعده یز یاش رفته بود که خونردکتر، تا معده  یاو رد کرده بودند و به گفته  ی نیاز ب یالوله 

باز مانده بود.   ی کم ز یزرد رنگ، به او وصل شده بود و دهانش ن یسرم با محتوا کی. شد ی م یخال  یاسه یآمده، داخل ک رون یب

 . دادی ضربان قلبش را نشان م زین یرا داخلش جمع کرده بودند. دستگاه  شیبودند و موها تهسرش گذاش  ی رنگ رو  یآب  یکاله

 

گذاشت،   نی نازن حرکتی دست ب  یآن نشست. دستش را رو  ی و رو د یکنار تخت را کش ی حلقه زد. صندل ایدر چشمان ناد اشک،

 وار گفت:آرام و ناله 

 

نگفتم که تو رو   یاون روز به حرفت گوش دادم و به کس نکه یبابت ا دم ی... هنوز خودم رو نبخشنی با خودت نازن یکرد  کاریچ-

 تو، منم خوشحالم. ی با شاد ی ... خواستم بدونستمی. خواستم بهت ثابت کنم آدم فروش ندم ید

 

 .د یچک اش،مارستان یب یلباس آب  یرو اریاختی ب شیهاداد، اشک رون ی را آرام ب اش نفس 

 

از اون روز نتونستم درس بخونم...   گه یبهم... د ختی ر امیخراب شد. دن  یقَدرت رو ندونستم. با رفتن تو و نازگل، همه چ  وقتچیه-

باهات بودم،   ادمه ی ی که از وقت  ییبا منه... تو  شه یهم تیخال ی آوردم. جا  د یرو، تجد  یینها یهااومدن و امتحان  نییهام همه پانمره

  ی داشتم و دارم... حت  اجیچقدر بهت احت فهممی باشم... تازه دارم م یبه بعد نخواست ییجا ه ی... هرچند از ردمچشم باز ک یاز وقت 

 . یقدر تلخ باش اگه همون 

 

 را در دستش فشرد.  نیو دستِ نازن ختی درهم آم  هی با گر شیرا با پشت دست پاک کرد. صدا شیهااشک
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... زنده بمون... من  نیبرگردونمت. زنده بمون نازن ی که انتخاب کرد یکردم از راه اشتباه ن ینزدم و سع ی من رو ببخش که حرف-

 ...ستیحقم ن نی ... اشمی تنها م ی ادیز یبره... اگه بر  ن یاز ب ایدرست بشه... نزار ناد ی همه چ دمیقول م

 

 در را باز کرد و گفت:  پرستار،

 

 ! شهیمالقات دادم، برام دردسر م ی. دکتر اگه بفهمه اجازه زمیعز م یبر ایب-

 

 ! رید یلیخ  د یشده بود، شا ر ید  گریکه د  یرا دوست دارد. درست وقت  نیچقدر نازن د یفهمی از جا بلند شد. او تازه داشت م ایناد

 

  ی بود که مامان شهال که رو نیکه نظرش را جلب کرد، ا  یز یچ نیآمد، اما اول رون ی ب lCUرا عوض کرد و از بخش   شیهالباس 

 . ستیبود، ن ده یخواب یصندل

 

 .کنند ی با او صحبت م ،یو با نگران اند ستاده یکه جلوتر رفت، متوجه شد هم پدر و هم مادرش، کنار دکتر ا یکم

 

 تر، حرف بزنند.ها خواست به اتاقش بروند تا بتوانند راحت آن ی را به دست داشت، از هر دو ش یآزما یهاکه برگه  دکتر 

 

به زحمت در اتاقش جا   ز، یدر مقابل م یچرم مشک یبه همراه چهار صندل زیم  کی به اتفاق وارد اتاق کوچک دکتر شدند که  پس

 شده بود. 

 

از فرصت استفاده   زین ا ینشستند. ناد ییروروبه  یهای صندل  یمخصوصش نشست و بهرام و شهال رو  ی صندل  یرو  ز، یپشت م دکتر 

 نشست.  گرید  یصندل ی وارد اتاق شد و رو ی کرد و به آرام
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 :د یرادمهر کرد و پرس   یرا مطالعه کرد و بعد رو به خانواده  ن ینازن شیآزما یهاجواب برگه  گرید ی بار دکتر، 

 

 گم شده بود درسته؟!  یمدت  یبرا که دخترتون نیگفت -

 

 و جواب داد:  د یکش  یتکان داد. آه ی سر بهرام،

 

 روز انداختنش.   نیشده که به ا ییخبرایگرفتار کدوم از خدا ب دونم ی از خونه فرار کرده بود. بعدشم نم-

 

 مکث کرد، سپس ادامه داد:  ی کم دکتر 

 

روز به روز گسترش    ،یمارینشده، چون ب ی ماریب نیگرفتار ا  یدختر شما به تازگ ده، ینشون م شاتشیطور که آزمااون  د،ینیبب-

که   یاما زخم  شه، یغذاها، حل م یاز بعض  زی زخم معده با چند قرص ساده و پره یماری. معموال ب دهیمرحله رس  نیکرده تا به ا دایپ

مخدره   یو داروها شات،یتر شده. و طبق آزمابزرگ  بهش نشده، بزرگ و ی توجه نکه یا ل یبه دل ده،به وجود اوم شونیا یدر معده 

 رو چند برابر گسترش داده.   یماریهم داشتن که ب

 

 رادمهر، ادامه داد: یخانواده  یزده رت یح یهاو در مقابل نگاه   هی خود تک ی به صندل دکتر، 

 

صورت ممکنه زخم   نیا ر یچون در غ م،یمعده رو ندار ی جز جراح یبزرگ شده که ما راه ی متاسفانه، در حال حاضر، زخم به قدر-

 مرگ دخترتون بشه.   ت،یکنه که باعث سوراخ شدن معده و در نها دایگسترش پ ی به قدر ایبشه و  یسرطان
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را   شیاشوکه شده بود، چشمان قهوه  یکردن نمود. بهرام که حساب  هیصورتش را چنگ زد و دوباره شروع به گر ،یاز ناراحت شهال

  یهاهمزمان داشت به حرف  د،ینازکش کش یهال**ب  یتر کرد و انگشتانش را رو در خود داشت، درشت  یطوس  ییهاکه رگه 

 . کردی دکتر فکر م

 

 :د یپرس  یبهرام با آشفتگ  ،یاه ی چند ثان ی از مکث بعد 

 

 ! شه؟یبا عمل، حالش خوب م یعنی-

 

 را باال داد.   شیابروها دکتر، 

 

  خواستمی که م  یترنه... اما موضوع مهم  ایداره که بدنش به عمل جواب بده  ن یبه ا یبستگ  م،یکنی خودمون رو م یما سع-

 . هیاگهی د  زیبزارم چ ون یباهاتون درم

 

و   د یکش اش یجوگندم  یبه موها  ی شدند. دکتر، دست رهیو مضطرب به دکتر خ  دهیدرهم کش یاهر سه با چهره ایبهرام و ناد شهال،

 ادامه داد: 

 

تر  رو پشت سر گذاشته... و مهم  ی سخت یل یخ ی روزها  دهیبدن دخترتون آثار ضرب و شتم وجود داره که نشون م ی متاسفانه رو-

 ...ام...چطور بگم... از اون 

 

 باال برد:  یرا کم شیدرهم گره خورده بود، صدا شیکه ابروها بهرام

 

 هست بگو.  ی بگو دکتر، سر جدت هرچ-
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 . د یکش ی قینفس عم دکتر 

 

به ما   یقانون  یکه پزشک ی بگم، طبق گزارش  د یمتاسفانه با ی موضوع رو بشنون، ول نیسخته که ا یهر پدر و مادر  ی برا دونم ی م-

 رو در بدنش، مشاهده کردن.   یهم قرار گرفته و در واقع آثار ت*ج*ا*و*ز ج*ن*س* یجنس تیدادن، دخترتون مورد آزار و اذ

 

 . زدی زجه م د، یکوبیم شیپاها ی که رو ی شد و درحال دتریشهال، شد  یهاه ی و گر د یکوب ش یشانیپ یبا دست، رو  بهرام

 

  ده،یکش  یرا گذرانده و چه زجر ییچه روزها ن ینازن نکهیرا درهم فشرد. تصور ا شیهاداد و چشم  ه ی تک ی سرش را به صندل ایناد

 بود. ممکن ن شیبرا

 

 ها را به آرامش دعوت کند، دوباره گفت: آن  کرد ی م ی که سع دکتر 

 

ماجرا   نیا نی باشه که عامل نیا تون یو تمام سع د یباش  ی قو د یشما االن با زم، یرو بهم بر  تونیها رو نگفتم تا حال روححرف  نیا-

کاغذ بود که من فکر   یبرگه  ک ی م،یکرد  دایدخترتون پ بیکه داخل ج  یز یعملشون برسن. تنها چ ی بشن و به سزا ریدستگ 

 کنه.  بالهارو سر دخترتون آورده، کمک  ن یکه ا ی سکردن ک  دایبتونه به شما در پ کنمی م

 

 :د یپرس  خواست،ی برم  شیکه از ته گلو ییخود را کنترل کند، با صدا کرد ی م  یقرمز شده بود و سع یحساب شیهاکه چشم  بهرام

 

 !؟یچه کاغذ -
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 گفت:   ی مانند  ناله  ی شهال با صدا و

 

 ن؟ یکرد دایپ ی . تورو خدا دکتر، بگو چروز انداخته زنده بمونه  نی که دخترم رو به ا ی کس ذارمی قسم، نم  یبه اون باال سر-

 

 را صاف کرد و شروع به خواندن نمود:  شیرا باز کرد. صدا  نینازن ینامه  دکتر 

 

 کرد.  توان یچه کارش م  گر، ی. دل است دانسان بماند، عشق است  کیدر خاطر  تواند ی حال نا به سامان، م نیکه در ا ی زیتنها چ"

 

ار به اشتباه  . قبل از تو هربی داد  ر ییام را تغ ایو دن ی من شد  ی که ناخودآگاه وارد زندگ یی آراس، تو یی من، تو  یعشق برا  یمعن

و   یاز خود گذشتن، فداکار یام. با تو معناکه قبال چقدر درمورد عشق اشتباه کرده  دمیام، اما با تو فهمعاشق شده  کردمی فکر م

  یکس  دانم،ی و م ی *نت کردای. خ**یبد کرد کردی که ساده اعتماد م   یآراس، به دل ی. اما بد کرد کردماعتماد به نفس را درک 

 . خوش به حال او! یعاشقانه دوست دار را در دل  گرید

 

  بانهیغر ب،ی غر ی در کشور  کهن یام، هم ناراحتم و هم خوشحال؛ ناراحت از اشده  ریاس  یریناپذ  انیپا یکیکه در تار ی حاال من و

نکن آراس، مطمئن باش که حالم خوب    ی دلتنگ   می تمام خواهد شد. بعد از من برا م یباالخره دردها  که ن یو خوشحال از ا  رمیمیم

 "است.

 

 "یبرسد به دست آراس مشرق "

 

 .افتاده بود شیشانیبر پ ،یقیعم  ن یترک برداشته بودند و چ شیهااز خواندن، دکتر برگه را به بهرام داد که ل**ب  بعد 

 

 شد.  شتریب شیهاه یهق گرش فشرد و هق را گرفت و چند بار خواند. بعد آن را در آغوش  نامه  کردی هق مکه هق   یدرحال زین شهال
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 و گفت:   د یکش ی قینفس عم دکتر، 

 

  سیپل یدر اداره   ،ی امام ی. من با آقاد ی خودتون رو بباز د ینبا ی سخته، ول دونم ی . مد یتون رو حفظ کنآرامش  کنم ی خواهش م-

به   اد،یکه از نامه بر م  یز ی. چهی به نام آراس مشرق ی و اون، فرد م یسرنخ دار ک ی. فعال ما نجایا انیی دارن م  شونیصحبت کردم و ا

 ! ستین یسخت ی لیکردن اون شخص کار خ دایپ س، یبا کمک پل د،یسر دخترتون آورده. نگران نباش   ون بال رو ا نیا ی احتمال قو

 

  یخوب ی روح ت یادمهر، که وضعر یو علت فرارش، از خانواده  نینازن  یچند سوال درباره  ز یاو ن  ، یسرگرد امام دنیاز رس  بعد 

 کرد.   هی ته ی ها بود، چند کپکه فعال و درحال حاضر تنها سرنخ آن  نینازن ینامه  یو بعد، از رو  د ینداشتند، پرس 

 

چند   ز یعالوه بر فرزندشان، خود ن د یاند، بافرار از خانه را داشته  یسابقه   یلیشان بنا به دالکه فرزندان   ییقانون، پدر ومادرها طبق

به آن مراجعه   ، یآت یشدند تا در روزها یمشاور معرف   کیبه  زین نیقانون، پدر و مادر نازن نیو طبق ا  رفتند ی جلسه نزد مشاور م

 کنند.

 

استراحت کنند، با   یبه خانه بروند و کم ا، یکرد که همراه ناد یاز تمام شدن سوال و جواب ها، بهرام، شهال را به زحمت راض بعد 

 .بزند  یحرف د یها، نباحرف آن  یگرفته بود رو اد یخوب  ی به رفتن نبود، ول یراض  ایناد نکهیا

 

 *** 
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هومن   ن،یاز نازن یبود، اما نتوانسته بود اثر  دهیچرخ هاابان یتا صبح در خ شب یدشد.  ک یبه فروشگاه نزد وستهیآرام و پ یهاقدم  با

 .شد ی م وانه یداشت د  گریکند. د دایو سارا پ

 

بود، تمام کرد   دهیخر شبیرا که د یگاریاز دو پاکت س  گاریس  نی. آخرآمد ی باال م یچشمانش پف کرده بود و نفسش به سخت ریز

 حرکت، خاموش نمود.   کیانداخت و با  شیپا ر یو ز

 

 .دادی و به زحمت، عمل دم و بازدم را انجام م   کردی خس مخس  نفسش

 

 کند.  نی خورد و خوراکش را، تام ینه یتا بتواند هز کرد ی بود که داشت در آن کار م یماه  کیشد که حدود  یفروشگاه  وارد

 

مدت در تگزاس مانده بود تا بلکه   نیتمام ا  یبرگردد، ول ران یبه ا یرقانون یغ ای ی با چند اقدام قانون توانستی او م قت، یحق در

 نداشت. ییاش، معناها برگشتنشوند؛ بدون آن  دایپ شیهاو پول  لیمدارک، وسا

 

  به سرش  ییبال نیچن د یفهمی مراقب اوست. اگر م زجان، یراحت بود که عز الشیاما خ کرد،ی فکر م نی ماه، به نازن ک ی نیتمام ا در

 درآمده بود.  ت یوضع ن یدو روز به ا-یکی  نیکه در ا طورن یهم رفت،ی آمده، حتما تا مرز جنون م

 

خوب بود، حاال   اش ی سیکرد. از زمان دانشگاه، انگل یکوتاه یپرس کارکنان، سالم و احوال ریو سا تریرا برداشت و با دوستش پ  یط

 با همه، صحبت کند.  توانستی هم به مرور، حرف زدنش بهتر شده بود و م

 

کرد. البته جز    ییبزرگ موادغذا رنگِ فروشگاه یمشک یهای کاش  ی شده رو ختهیر یهاو جمع کردن زباله  ی ط دنیبه کش شروع

 آراس بود.  فیجزو وظا زی مخصوص خود ن یها داخل قفسه آن  دن یها و چکردن، باز کردن جعبه  زیتم
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تنگ   اش یق یو ابزارآالت موس  تاری گ ینخورده بود. بدجور دلش برا ،یق ی به ابزار موس  زیدستش ن یآمده بود، حت  نجایبه ا یوقت  از

را   ییو روزها وی. استودشد ی م  مزهی و ب رنگی ب ش یبرا زیها، همه چبدون آن شد،ی خالصه م یقیاش در موس  ا یبود. چون تمام دن

 .شیهابود بر زخم   یبود هم که بماند؛ مرورشان، نمک کرده  ی سپر نیکه با هومن و نازن

 

نشد   ی بکشد، ول  یقی کرد نفس عم ی. چند بار سعد یآی نفسش، باال نم گری که احساس کرد د د یرس ی ها مآخر قفسه  ف یبه رد داشت

ن را کرده  کار خودشا گارها،ی. س کند یاش مگذاشته و دارد خفه  شی گلو  ی دستش را محکم رو یکس  کرد یکه نشد. احساس م

 .دادی عقلش را از دست م یچرا گاه دانستی نم اما آگاهانه متنفر بود،  یخودکش ن یبودند. از ا

 

اسمش را بردارد. تمام   ی حالش بد بود که نتوانست اسپر یشد. به قدر نیافتاد. آراس پخش زم نی از دستش رها شد و زم یط

 بودند، به سمت او برگشتند.  د یکه درحال خر های مشتر

 

 . د یو به سمتش دو  د یبود، از دور او را د ییبه طال  لیبور و متما یی هم سن و سال آراس، با موها بایالغر اندام و تقر یکه پسر  تر،یپ

 

آورد و داخل دهان آراس گذاشت که کف   رون یرا ب ش یاو اسپر بیاز ج رد، یآمده بود که آسم آراس باال بگ   شیقبال هم پ چون

 را فشرد و داد زد:  یسالن، ولو شده بود. اسپر 

 

 !االینفس بکش، -

 

. انگار سرش را داخل آب  گشتی و برم رفتی آراس به حالت نرمال برگشت. هربار تا دم مرگ م ت یوضع قه، یاز چند دق بعد 

 .دند یکشی م نرو یباره او را ب  کیبه  شد،ی داشت خفه م ی و وقت بردند ی م
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 خود، در پشت صندوق نشاند. یصندل ی سبز رنگ آراس چنگ زد و او را رو شرتِیبه ت تریاز جا بلند شد. پ تر، یکمک پ  به

 

 گفت:  ی سیتکان داد و به انگل یسر

 

 پسر؟!  ی د یکش گاریبازم س -

 

 نداد.  ی زل زد و جواب تریسرش را بلند کرد و به پ  ،یادهیدرهم کش یبا چهره  آراس 

 

 ! ؟یکنی کار رو با خودت م   نیا یداغونه، واسه چ  هاته ی. تو که ر دهیم  گاریس  یبو  یلومتریک ستیلباست داره از ب -

 

  نیکه نازن  ی را وقت اش جان یرا درهم جمع کرد. هنوز ه شیابروها .د ی کش  یداد. چشمانش را بست و آه ه یتک ی به صندل آراس،

کاش که   یو ا  ده یخواب د شهیمثل هم کرد ی فراموش نکرده بود. فکر م  کرد،ی بود و نگاهش م ستادهیا صندوق  نیدرست مقابل ا

 بود.  افتاده ین نینازن  یبرا  تفاقاتا نیو ا د یدی. کاش خواب م د یدی خواب م

 

 . آرام گفت:کردی خس مهنوز خس  اش نه ی. س د یکش  یق یعم نفس

 

 ! ؟یبود ی تا حاال نگران کس-

 

 :د یکرد و پرس   زتریرا ر اش یعسل یهاچشم  تر،یپ

 

 ! ؟یچ-
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 ها حرفش را تکرار کرد و ادامه داد:دوباره به زبان آن  آراس،

 

 ...ایاس ... زنده کنهی م کاریسرش اومده... کجاست، چ ییچه بال دونم ی شهره، نم نیا یکجا  دونمیام... نمدلواپسش -

 

طاقت   گریزجرآور بود. د ش یواقعا برا  ،یخبری ب طورن یاو را درک کند. ا تواند ی نم تر، یو ساکت شد. مشخص بود که پ  د یکش یآه

 دست بگذارد. ینداشت، دست رو 

 

 *** 

 

 

 

 

 

که بعد از باز کردن چشمانش احساس کرد، درد بود.   ی زیچ ن یرا باز کرد. اول شیهاچشم  نی، نازن۷ساعت  یهای کیزود، نزد صبح

و دوباره    کردند ی م ق یتزر  نیبود که هربار به او مورف اد یدردش ز ی به هوش آمده بود، اما به قدر  مارستانیب  نیقبال هم در ا

 .د یخوابی م

 

اش فرستاده  و لوله، از آنجا به معدهبود  اش ین ینفس بکشد، داخل ب یبه سخت شد ی زن، که باعث مبهمنازک و حال  یآن لوله  هنوز

 .آمد ی خون از آن باال م یهاشده بود و مدام قطره 
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  ،ینداشت و افسردگ  ید یام چیتمام شده بود. ه نینازن ی برا ا یدن گریکه در جسمش داشت، درد روانش بود. حاال د  یاز درد  بدتر

 .شد ی تر مبود و هر روز بزرگ  دهیبر وجودش چسب  یامثل کنه 

 

  یشده بود، آرنج و رو  یکه بستر  ی چهار روز نیبه دستانش کرد؛ در ا یرنگ اتاق، چشم دوخت. نگاه د یبه سقف سف شه یهم مثل

 سوزن و ِسرم و تمام دستش، کبودِ کبود بود.  یمچش، پر شده بود از جا

 

  ی. چشمانش را محکم رو ردیکاش زودتر بم ی بار آرزو کرد که ا نیهزارم ی . براد یکش ی به دستش وصل بود. آه ی هم ِسرُم هنوز

 ل**ب گفت: ریهم فشار داد و ز

 

 !شن؟ی تموم م ی لعنت  ی دردها  نیا ی پس ک-

 

 شده بود مردن.  ش ی. تنها آرزوکردیخوشحالش نم  ز یچ چیه گرید

 

که داشت دوباره به    یمدت  نیسرش آمد. در ا یکه داشت تمام شد، شروع به ناله کرد. پرستار باال  ی تحملش از درد  گرید ی وقت

 ییهاو چشم  یمصنوع ی اتاقش آمدند و داشتند با لبخند  یشه یمامان شهال و بابا بهرام، پشت ش  کرد، ی م  قیتزر  ن یمورف نینازن

  ده یها را دکه آن  ی بار ن یاز آخر رتر ی. واقعا چقدر پدند یخند ی م  یو الک  دادند ی تکان م ستد شی. براکردند ی م شینگران، تماشا

 .دند یرس ی بود، به نظر م

 

داشت و نه حرف   دنیخند  یشده بود، نه حوصله  یخنث  یبه انسان  لیتبد  گر یبرگرداند. انگار د گرید ی سرش را به سمت نینازن

 زدن. 
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در وجودش    نیکه از سوزنِ مورف یرا که سرم به آن وصل نبود باال داد و سوزن را فرو کرد. با درد  نینازن گر یآرنج د پرستار،

درد، دوباره درد وحشتناک جسمش   نی. اد ی چک نییچشمش پا یاز گوشه  یهم فشار داد و اشک ی را محکم رو شیهاچشم  د،یچیپ

 تار شد و به خواب رفت.  شیهاکم چشم هم سخت نبود. کم یلیخ شی درد سوزن، برا حملحال و روز، ت  نی. در اکردی را ساکت م

 

نشست و دوباره شروع به   یصندل ی آوردند. رو  رونیب ICUاز  کرد، ی م ه ی گر ن یحال نازن یبلند براشهال را که بلند  پرستارها،

 هق کرد. و هق  ی خودخور

 

اعصابش   گر یرفت. د رونیب مارستانیتکان داد و از ب ی و به شهال زل زد؛ سر د یکش  دش یسف انیدر م  کی  شیبه ر ی دست بهرام

 .د یکشینم

 

کرده بودند؛ با    دایمشخص، به کشور تگزاس سفر کرده بود را پ ی خیرا که در تار یاز فرودگاه تهران، آمار فرد  س، یپل یگفته  طبق

و حاال   ستیک  یبرده بودند که آراس مشرق  یپ ی تمال قوبه اح ز،ین  و یاطراف استود یهاهیتوجه به مشخصات و شهادت همسا

 نبود.  ی کار سخت ادیکردنش ز دایپ ، هم بود یکجاست. چون او فرد سرشناس 

 

از خانه فرار کند. سپس بعد از   شودی و باعث م  زند ی را گول م نی نازن ،یساخته بود، آراس مشرق  سیکه پل یاه ی فرض طبق

فرار از   یو برا  فروشد ی فساد است، م یهاتبهکار که کارشان فروش دختران جوان به خانه   یاو را به گروه ، یاستفاده جنسسوء

 !کند ی قانون، به تگزاس سفر م

 

آراس   یریدستگ   یها را سر او بشکند، شب و روز در پبود که تمام کاسه کوزه  ی مقصر اصل  کیشدن  دایمنتظر پ قای که دق بهرام

  برو ی ب ،یت*ج*ا*و*ز به دختر  یطبق قانون، سزا دانستی ت از خونش بگذرد. خوب مکه محال اس  گفت ی بود. دائم با خود م

 برگرد قصاص است! 

 

 رفت.  رون یب مارستانیشد و از ب  اش ینود مشکفکرها، سوار آل  نیهم با
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 *** 

 

 

 

 

 

  شیپ تیشکا یبرا د یبا دانستی . نمدیرس ی به ذهنش نم ی فکر چی ه گری. دداشتی قدم برم رو ادهیپ یهافرش سنگ  ی رو آرام

 نداشت، مردد بود. ی کس ه یعل ی چون مدرک انه،یبرود  سیپل

 

. داخل که رفت، در مقابل  د یرس  کرد ی م یجا زندگمدت، آن  ن یکه در تمام ا  یابود. به مسافرخانه  یگرم و شرج  شهیمثل هم هوا

 .د یرا د سیصندوق، چند افسر پل

 

از ساکنان   ی کی ی ریدستگ  ی دوباره برا  د یمانند مسافرخانه رفت. در دل گفت شا ره یدا یهاباال انداخت و به سمت پله  یاشانه

 .کردند ی جا رفت و آمد م آن  ادیشهر بود و افراد خالفکار، ز یه یدر حاش  نییسطح پا یااند، چون آنجا مسافرخانه آمده 

 

 او را نشان داد و گفت: د، یسف یو مو  ش یحدودا پنجاه ساله با ر ی خانه، مردها باال برود که صاحبِ مسافراز پله  خواست

 

 ! نهیهم ن،یگی که م ی رانیخودشه! اون پسر ا-
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انداخت و به   شیشانیپ یرو  ی نیمتعجب شده بود، چ یبه سمت او برگشتند و به طرف آراس رفتند. آراس که حساب هاافسر

 به تن داشت، گفت:  یو شلوار مشک  یها که لباس فرمِ آباز آن  ی کیشد.  رهیخ هاسیپل

 

 ! ؟یآراس مشرق   یآقا-

 

 .از کمر خود باز نمود و به دست او زد  ی کنار آراس آمد و دستبند  عایاز افسرها سر یکیتکان داد.  د ییتا  یبه نشانه  یسر آراس 

 

 : د یدوباره با تعجب پرس  آراس 

 

 ! ن؟یکنی م رکایچ نیاومده؟! دار شیپ یچه مشکل-

 

 جواب داد:  یرغبتی به او انداخت و با ب ینگاه افسر

 

 .شهی بعدا مشخص م  ی. همه چیایبا ما ب د یبا-

 

 شدند. س یداشت، گذشتند و وارد اتاق رئ ی مدل شطرنج  یهاکه پارکت ییبردند. از راهرو سیپل یرا به اداره  آراس 

 

آراس صحبت کرد، روبه آراس نمود که   یر یها راجب دستگ تماس گرفت و با آن  ران یبا همکارانش در ا س،یپل س یرئ نکه یاز ا بعد 

 : د یتاسف تکان داد و پرس  یبه نشانه  ی نشسته بود. سر زیطرف م  دستبند به دست، آن 

 

 !؟یشناس ی رادمهر م  نیبه نام نازن یتو شخص-
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 :د یپرس  یو با نگران ی . بدون معطلختیر نییم پادر قلب آراس، آرا  یزیانگار چ  ن،یاسم نازن دنیشن با

 

 براش افتاده؟!  ی. اتفاقشناسمشی آره، آره م -

 

که    یهم فشار داد، به نحو  یرا رو  شیهاشد. سپس ل**ب یابرداشت و مشغول نوشتن برگه  ز یم یاز رو  ی خودکار سیپل سیرئ

 .افتاد  شیهال**ب  یرو  شیاقهوه  یهالیسب

 

بعد از ابطال زمان   ی که مدارکت گم شده و حت  یو بعد، ادعا کرد  ی وارد کشور ما شد  یانامه طبق گزارشات، شما با دعوت-

چون همکاران من، خواستن که   یحبس داره ول یجرم، خودش مدت نی. ا یدر کشور ما ساکن شد  یرقانون ینامه، به صورت غدعوت

  ی برا ی امن یمثل تو، کشور ما رو جا یبرسه که اشخاص ی روز دوارمی. اممیکنی نظر م فعال از جرمت صرف م،یبفرست ران یتورو به ا

 خودشون ندونن. یهایاش یع

 

بود که آراس متوجه شده   ینشده بود، با دقت به او زل زد. واقعا منظورش، همان سیپلس یرئ یهاکه درست متوجه حرف  آراس 

 بود؟! 

 

 :د یپرس  زد،ی ها موج م در آن ی که نگران ییهاچشم با

 

 !نیافتاده به من بگ  یاتفاق  ایشده   یز یاگه چ کنم ی ! خواهش من؟یکرد  ریچرا من رو دستگ -

 

احترام،   یرا صدا کرد و او بعد از ادا  شی از افسرها یکیرا بست.  شیروش یپ یآراس پرونده  یهابه حرف توجهی ب  سیپل سیرئ

 داد و خواست آراس را ببرد. . پرونده را به او ستاد یمقابلش ا
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 بلند داد زد:  یو صدا  ی شوکه بود، با نگران ع یوقا نی از ا یکه حساب ی درحال آراس 

 

 براش افتاده؟!  یچه اتفاق  کنم، ی االن کجاست، خواهش م نیشده؟! نازن یچ نیبگ -

 

از   گریآراس د یکردند و به راه افتادند. وقت  س یپل یهانیاز ماش  یکیآراس، او را به زور، سوار  یدادهایبه داد و ب توجه یها بآن  امّا

  نینازن یبرا  ی ها زده شده بود، انداخت. اگر اتفاقبه آن  ی فلز یکه دستبند   یبه دستان یشد، نگاه د ی گرفتن جواب سواالتش، ناام

 شد.  رهیخ رونیاز پنجره به بو  د یکش  ی. آهد یبخشیخود را نم چوقت یه او  افتاد،ی م

 

 *** 

 

 

 

 

 

آن باال رفت. وارد سالن انتظار کوچکِ مطب شد و   یهاشد و از پله  اده یرا پارک کرد. پ نشیدرست در مقابل مطب، ماش  ،بهرام

 آنجا نشسته بود، وارد اتاق دکتر گشت.  ی که به عنوان منش ی بدون توجه به خانم جوان

 

برود. بعد روپوش   رون یمانع شد و از او خواست از اتاق ب د،یکه جمش  د یبگو یز یپشت سرش، داخل اتاق آمد. خواست چ یمنش

 خود نشست. یصندل  یشده بود، رو  رهیکه به بهرام خ  یو درحال د ی کش ش یجوگندم ی به موها ی را مرتب کرد، دست دش یسف
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 نشست. د یجمش ز یرنگ مقابل م  یکرم یهایاز صندل  ی کی یرو  ز، ین بهرام

 

 بهرام داد و گفت:  لیتحو ی خود، لبخند  یاقلوه  یهابا ل**ب  د یسکوت، جمش هی از چند ثان بعد 

 

 ها جناب رادمهر! طرف  ن یچه عجب از ا-

 

 داد زد:   تیجمله بود، با عصبان ن یکه انگار منتظر ا بهرام

 

 ترم گذشتم! دادم، به کل از خون دخ تیفکر نکن چون امروز رفتم رضا-

 

 زد.  ی انداخت، سپس پوزخند  گرش ید ی پا یرا رو  شیداد و پا  یتکان شد،ی م یی لوی ک ۱۰۰را که حدود  کلشیه د یجمش

 

 ! ستیهم ن ی نه من! پس مِنت یداد  تیفقط به خاطر خودت رضا-

 

 گفت:   یکمتر  یبا تن صدا نبار یسرخ شده بود، به زحمت خودش را کنترل کرد، ا تیکه از عصبان بهرام

 

 کنه.   ینازگل خودکش ،یکه باعث شد   یتو بود -

 

 جواب داد:  ی با کالفگ  د،یکش ششیته ر  یرو  یدست د یجمش
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  ییامّا من آقا ،رونشیب کرد ی من بود، از خونه پرتش م ی جا ی*نت کرد، هرکا یاون به من خ**  گم،ی صد بار گفتم، بازهم م-

 کردم. 

 

 .ی منکر بش  یتونی رو که نم نی ضرب و شتم رو بدنش بود. ا  یجا ، یتو کتکش زده بود-

 

 کنم؟!   کاریچ یانتظار داشت زنه،ی جوون الس م  یبود با پسرها ده یمادرم د ی وقت-

 

کرد.   رییاش تغسکوت، حالت چهره  قه ینزد. بعد از چند دق  ی هم فشار داد و حرف ی را محکم رو شیهاشد. دندان  تری عصبان بهرام

 بود، گفت:  شیکه در صدا یآمد و با غم ترن ییکم پشتش پا یابروها

 

 ... من مجبورش کردم. خواستی تو رو نم چوقت یاون ه -

 

 شد. ره یخ ش،یپزشک یهانگاهش را از بهرام گرفت و به نسخه  د یجمش

 

 یهای تا به بلندپرواز  یکرد ی رو از من قرض م  زبونی پول ب ونیلیم نیچند  ی اش... وقتبر مردمیمن دوستش داشتم! من م ی ول-

 . یکرد یم جاشمن یفکر ا د ی با ،یبگذر شنهادم یاز پ ینتونست ی وقت ، یبد  شهیخودت ر

 

 .شدی م  دهیروانش کش یرو  یگذشته، مثل سوهان  یادآور یدستانش را مشت کرد.  بهرام،

 

 . سپردمی اونو دست تو نم چوقت یه یهست  یچه جونور   دونستمی اگه م  ، یدخترم یبرا  یق یآدم ال کردم ی فکر م -
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 مسخره گفت:  ی زد و دوباره با پوزخند   زش یم  یرو  یچرخ د،یجمش

 

شده؟! هان؟! اون زمون که   ی هم برات مهم نبود. حاال چ خانواده  یکه حت ی قدر بلندپرواز بودبهرام! تو اون  یکنی مغلطه م ی دار-

  ی د یکه خر ی نیرو زم  یرو بهت قرض بدم تا بتون زبونی پول ب تومن،ارد یلیم ک یمن که  یپا ینشست م،یباهم داشت ی برفاقت خو

فقط نصف پولم رو   ی و تونست  یشد؟! دبه کرد یبعدش چ  ی. ولیاصل پول و سود منم بد  ها،و بعد از فروش برج  ی برج بساز

بود دست تو   دهیکه از پدرم بهم رس  ی ایی و دارا ه ینبود. منم تموم ارث یکم پول ارد یلیم ه یاون زمون   ن، ی. االن رو نبیبرگردون

 سپردم. 

 

 داد زد:  بهرام

 

 !؟یبرس  یبه چ یخوایم هان یا یادآور ی! االن از ؟یخب که چ-

 

 مقابل بهرام، نشست.  مبل  ی از جا بلند شد و رو  د یجمش

 

فقط   یو گفت  ی دبه کرد  ینازگل. وقت  ش ی! پرهیدخترت گ  شیمن دلم پ یدونستی رفته، تو خوب م   ادتی که ن ینه آخه مثل ا-

  هی بق ونی لیم ۵۰۰تا با نازگل ازدواج کنم از   ی ! بهت گفتم اگه موافقت کنادته؟یرو  ی رو بفروش  اتکاره مه یواحد از برج ن  هی  یتونست

رو دوست داره، به من   گه ید ی کی ی ونستدی! طمع باعث شد دخترت رو که خودتم م ی. توهم قبول کرد گذرمی سود پولم م ی و حت

 . یبفروش 

 

 کلفتش را باال داده و حرفش را ادامه داد:  یاز ابروها  یکی د یجمش
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. خونه  د ی منه. اون برج بود که تو رو باال کش یسراز صدقه  یدار  ی. هرچ ی کرد شرفتیپ نقدریکه من بهت دادم ا یتو از پول -

  ۵۰  یخونه  ه یتو  ی بود نیبه من بگو! اجاره نش نو یهان؟! ا یداشت یقبال تو چ  ،یتو سرا درآورد  یسر  ، ید یخر نیماش  ،ید یخر

 ام.فقط اسمش بود که اومد تو شناسنامه  مال من نشد.  چوقتی تخت، نازگل مال تو؟! اما اون ه  التیخ ی گفت  ادتهی! یمتر

 

بود به تن داشت.  دهیپوش  ش یرا که چهار روز پ  ی. غرق عرق شده بود. هنوز همان لباس زرشکانداخت نییسرش را پا بهرام

 بدهد. د یبه جمش ی از شرم چه جواب دانستینم

 

من، نازگل رو    ونِ یلیم  ۵۰۰ ی اما تو در ازا ، یرو راحت قبول کن شنهادمی پ کردمی بودم فقط. فکر نم ترک ی من پنج سال ازت کوچ-

... ساختمیم  زش یهمه، با همه چ نی. با ادمیفهمی . من احمق نبودم، مکردی با من ازدواج کنه... اون از من فرار م ی دمجبور کر 

 .خوامی گفتم من بچه نم شهیم دار نبچه  دمیفهم  یوقت یحت

 

 گفت:  یبلند  یرا کنترل کند، با صدا شیلرزش صدا کردی م  ی که کامال سرخ شده بود و سع بهرام

 

قدر خودم رو زدم به  نداره، اون  یب یشوهرشه، ع گفتم ی ناکس، م ی کردی و دست روش بلند م ی خونه حبسش کرده بود ی تو تو-

 که...  یالیخیب

 

 را در مقابل بهرام باالتر برد:  شیدرهم فرو رفت. صدا د یجمش یهااخم

 

  ی حت زد،ی حرف م هابه یباهام مثل غر ،کرد ی دا م خوابش رو ج ی جا کرد،ی دست روش بلند کنم، امّا مجبورم م خواستمی من نم-

.  کردمی تو خونه حبسش م ن یمطمئن بودم. واسه هم کنه، ی *نت مای... مطمئن بودم که بهم خ**چندبار بهم گفته بود ازم متنفره 

 . یات نفهمن دخترت رو به من فروخت خودت بود تا خانواده  یبه خاطر آبرو  ،ینگذشت تتیتو به خاطر من از شکا

 

 گفت:   د،یلرزی م شیکه صدا  ی و درحال  ی. با ناراحترا چنگ زد  شیو موها د یصورتش کش یدستانش را رو  بهرام
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تو  رو از  هاش ه یگر  ی. هر روز صدادونستمی رو خوب م ن یپسر! هم سن وسال خودش رو دوست داشت، عاشقش بود... ا ه یاون  -

نداشتم   یو پول  ی. تموم فکرم شده بود ساختن اون برج کوفت زدمی و دم نم دمیشنی زنت بشه، م خواستی ... اون نم دمیشنی اتاق م

  چوقتیو ساکت موندم. ه  دمیرو د دنشی کردم... من سالها درد کش یرو قربان امچاره یب دختر بابت قرضت بدم... من به خاطر پول، 

 .قتچوی نکردم... ه یبراش پدر

 

 معلوم نباشد. شیها. صورتش را چنگ زده بود تا اشک کردی م ه یشد. انگار داشت گر  شتریب شیصدا سوز

 

 و گفت:   د یکش یپوف د یجمش

 

حاال   …یگذشت  تتیبار به خاطر من از شکا ه یبار از حق خودم گذشتم به خاطر تو، توهم  ه یشده! من  ریها دحرف  ن یا یبرا-

 و مارو به سالمت!  ری خ ه ی. تو رو  میشد  حسابیب

 

زل زد. نفس   د یقرمز شده بود، به جمش یخشم و ناراحت قیکه از تلف  یاصورتش برداشت. با چهره  ی دستانش را از رو بهرامی

 و با نفرت گفت: د یکش یقیعم

 

 رو بهت بگم و برم.  ی زیچ ه یکه   نجای! فقط اومدم ارهید ی لیخ گه یاالن د ، یگی آره... آره راست م-

 

 و به او زل زد.  ستادی مبل نشسته بود ا  یکه رو  د یجا بلند شد و مقابل جمش از
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اگه   رون،یکه رفتم ب جان یاز ا یگذشتم ول تمیشروع. از شکا مونیو دشمن شهی لحظه به بعد، رفاقت من و تو تموم م  نیاز ا-

جا خونت رو  به ارواح خاک نازگل قسم! همون  ، ینکرده به چشمم بخور  ییوقت، خدا ه ی اگه  امّا …ندارم  تیکار چ،یه دمتیند 

 باشه. دارمون ید  ن یآخر نی. دعا کن ازمیری م

 

شود،   نشیسوار ماش  خواستی م یوقت از ساختمان خارج شد.  د،یبگو  یز یبخواهد چ د یجمش نکهیو قبل از ا  د یرا کش راهش

 کوتاه، گفت:   یبود که بعد از سالم ی آگاه یاز اداره  یرا برداشت. سرگرد امام  یزنگ خورد. گوش  لشیموبا

 

 . رسهی پرواز به تهران م  نیشده و با اول ریدستگ  ی خبر خوش براتون دارم! آراس مشرق هی-

 

. چون حال  به راه افتاد  ستانمارینشان دهد، از او تشکر کرد و به سمت ب ی خبر چه واکنش نیدر مقابل ا دانستی که نم بهرام

  ی ادیز یفاصله  نکه یکرده بودند و به علت ا ی تهران بستر یهامارستانی از ب یکیدر فرودگاه تهران بهم خورده بود، او را در  نینازن

 دو شهر رفت و آمد کند. ن یا نیب یبه راحت توانستی بهرام م  داشت،کرج و تهران وجود ن نیب

 

 شد. مارستانیتهران، وارد ب  یورود  کیاز شر تراف  یخالص تیو در نها  یفدو ساعت اال ، یکیاز  بعد 

 

به همراه   ن، یدوست نازن  نوی. مجمع شده بودند افتاد  ICU یکیکه در نزد ی تیها را باال رفت، چشمش به جمعکه پله  نیهم

  ی. بهرام آهدادند ی را نم ی مالقات به کس یآمده بودند اما اجازه  نینازن دنید  یبرا  لیفام  یچند نفر از اعضا نیمادرش و همچن

  یرا هر روز رو  گرید ی کیاز دخترانش را به آغوِش خاک سپرده بود و  ی کینشست.  های صندل زا یکی  ی ها رو. به دور از آن د یکش

  ی صندل یدسته  ی روز افتاده است. آرنجش را رو ن یشده و به ا دهیدر و معلوم نبود توسط کدام گرگ  د یدی م  مارستانیتخت ب

 .ستیماجرا، ک  نیا یمقصر اصل دانست،یسرش گذاشت. هنوز هم نم یانتظار گذاشته و دستش را رو 

 

 *** 
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آراس بودند، او را از   دنیکه منتظر رس   س،ینشست. بالفاصله افسران پل نیبه زم  مایکه هواپ رفتی م  یکیداشت رو به تار هوا

 بردند. یآگاه یه به اداره فرودگا

 

افتاده است.   یحدس بزند که چه اتفاق  توانستی نم یاصالً خوشحال نشد. حت ران، یو منگ بود که از ورودش به ا ج یآنقدر گ آراس،

 شده بود.  ر یذهنش کامال درگ

 

از   یک ی ی ده بود، روگره خور  گریدک یبه   ،یفلز  ی دستبند  یله یشدند و آراس را که هر دو دستش به وس  سیاتاق پل وارد

 نشاندند. هایصندل

 

اشان داشتند وارد اتاق  شانه  یکه رو  یابا لباس مخصوص و درجه  ،ی همراه با سرگرد امام ع، یسرهنگ شف قه، یاز چند دق بعد 

 .د یکوب   نیاحترام آنان زم یرا به نشانه شیبود، پا ستاده یا یکه کنار صندل  یشدند. سرباز

 

چاپ شده بود انداخت، سپس سرش را   شی رو یسیدرشت و انگل ییهاآراس، که نوشته  یمشک شرتی به ت ینگاه ع،ی شف سرهنگ

 گفت:  را صاف کرد و  شیکه مقابلش بود برگرداند، صدا ییهاسمت برگه 

 

 ! یخب، جناب آراس مشرق-

 

 را درهم جمع کرد.  ش یکمان ی آب دهانش را قورت داد و ابروها آراس 
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 افتاده؟!  نی نازن یبرا  ی! اتفاق ه؟یچ ه یقض نجا؟ یا نیچرا من رو آورد-

 

 به آراس انداخت. یجا کرد و نگاهجابه  ش ینیب یخود را رو  نک یع عی شف سرهنگ

 

 !یشناس ی رادمهر رو م  نیپس نازن-

 

 شده؟!  یچ نی فقط بگ  شناسمش،ی آره م-

 

 مقابل آراس نشست.  یصندل ی دست سرهنگ داد و دوباره رو یاپرونده  ،یامام  سرگرد

 

بود، چند بار پرونده را   ختهیر ی کم زیکه جلواش ن  د یخود کش د یسف  ان یدرم ک یکم پشت و  یبه موها یدست  ع،ی شف سرهنگ

 مطالعه کرد و بعد گفت: 

 

 ؟ یآشنا شد  نیبا نازن  ی و چطور  ی. کیمن رو درست جواب بد  یهاپسر جون، به نفعته که سوال  نیبب-

 

 جواب داد:  ی بلند  یهم فشار داد و با صدا یرا محکم رو  شیهادستانش را مشت کرد، چشم آراس 

 

 نه؟  ایاالن کجاست؟! حالش خوبه  ن ینازن نیبه من بگ  ن، یمن رو زجر ند  قدرنیا-
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 : د یرا باالتر برد و داد کش  شیصدا ع،یشد. سرهنگ شف  رهیآراس خ یده ینگران و درهم کش یبا تعجب به چهره  یامام  سرگرد

 

محاله   ره،یبم چاره یکه اگه اون دختر ب  اریدارن  یباز بم یننه من غر ی خودی! بی دی و تو جواب م  کنمی من سوال م جانیا-

 اش دست از سرت بردارن.خانواده 

 

 گفت:  د،یلرزی م  یکم  رنبایکه ا  ییگرد شده و صدا یهاشد. با چشم د یدر وجود آراس تشد  استرس 

 

 شده؟! االن کجاست؟! یچرا مگه چ-

 

 تکان داد و روبه آراس گفت:  ی سر ، یسرگرد امام نباریا

 

و   ه یبستر مارستانیکرده. االن ب  د ییبدن اون دختر تا یرو، رو  یآثار ضرب و شتم و ت*ج*ا*و*ز ج*ن*س* ی قانون یپزشک-

توئه   ه یتمام شواهد هم عل س، یپل ی. طبق بررس ستنین دوار یبه درمانش ام اد یو دکترا ز ه یجد  شیضی نداره، ظاهرا مر یخوب ط یشرا

 و اگه... 

 

.  د یدی ها را در خواب محرف  ن یکه توهم زده باشد، انگار تمام ا  ی. مثل آدم د یرا نشن ی سرگرد امام یهاحرف  یادامه  گرید آراس 

 نبود.  ریاو امکان پذ  ی مسائل برا  نیهضم ا

 

 بود.  ستادهیا نیرفت که مقابل نازن ی . روحش ناخودآگاه به زماند یچی هنش پدر ذ ییصدا

 

 دوس داشتن ندارم!  یبرا  یزی! من که چ ؟یچرا دوسم دار -
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 ل**ب گفت:  ریز  د،یلرز شیها**ب ل

 

 .یدوستت دارم... هرطور که باش  یل ی... خیمن دوستت دارم ناز -

 

 :د یچیدر گوشش پ  نینازن یصدا دوباره 

 

  ی تا آخرش بمون. هرچ  یمونی . اگه مرمیمی اگه بشکنم، م نباریرو ندارم... ا یاگه یشکستم. طاقت شکست د ادیز می من تو زندگ-

 ! می ات نشدم برو از زندگوابسته  ن یاز ا شتریهم که افتاد بمون... وگرنه تا ب یو هر اتفاق  ید یهم شن

 

  تیو آن معصوم ف یو ظر  فیدخترانه، اندام لط  ی ابروها با، یز یهاچشم آن  ن،ینازن ی. چهره د یچیبار در ذهنش پ نیچند  صدا

 پراز اشک شدند. شیهانهفته در وجودش، در مقابل چشمان آراس نقش بست. ناخودآگاه چشم 

 

 داد زد:   یبا لحن تند  یامام  سرگرد

 

 ! گم؟ی م  یچ یشنوی م-

 

حرکت کنند باال آورد و   توانستند ی را که نم شیها. دست د یکش افتاده بود، دماغش را باال شیشانیپ  ی رو  یقی عم نیکه چ آراس 

 گفت:  د یلرزی که م ییبا صدا نباریصورتش را پاک کرد. ا

 

 درسته؟!  ن،یکنی م  ی شوخ نیحتماً... حتماً دار-
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 زد: اد یفر  عی سرهنگ شف نباریا

 

 ! ؟ی بال رو سر دختر مردم آورد ن یا یمردک! حرف بزن، بگو به چه جرعت ه یچ یشوخ-

 

 ل**ب گفت: ری. چندبار ز زدیهزار م  یآراس تندتر شد. ضربان قلبش انگار رو  یهانفس 

 

 !نمش یبب د ی... بانمشیبب د یبا-

 

 زد:   ادیناگهان فر و

 

 !نمشیبب د یبا-

 

که با لگد   یو در حال  د یدو  زین  یامامرا گرفت و سرگرد  شی. سرباز از پشت، بازوهابرد  ورش ی یجا بلند شد و به سمت در خروج از

 برود.  رون یو هر دو مانع شدند تا از در ب  د یرا سفت چسب گرش یدست د   د،یکوبی م شیپا ی رو

 

 : زدی برود. همزمان داد م رونیتا از در ب  کردی و تالش م زدی حصار آن دو، دست و پا م  ن یهمچنان در ب آراس 

 

 ! نمشیبب خوامی م-

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

647 
 

سرخش   یهاحرکت در وجودش نمانده بود، چشم  یبرا یینا گری. آراس که د د یکوب  وار ید  یآراس را برگرداند و محکم رو  سرگرد، 

 .د یکوبی تند مگرفته بود و قلبش تند  شیهم فشرد. صدا  یرا محکم رو 

 

! آخر چطور  ند؟یام بنشرا تصور کند و آر ی زیچ ن یچن یالحظه  یبرا ی آورده بودند؟! مگر ممکن بود حت شیسر نازن ییبال چه

 امکان داشت؟!  ی زیچ نیچن

 

ندارد، او را بردند   یحال و روز مساعد  دند ید   یاز دستانش را به دست آراس دستبند زد. وقت ی کیدستان آراس را باز کرد و  سرباز،

 کردند. یزندان  سیپل یکوچک اداره  یهااز سلول  ی کیو موقتا داخل 

 

 نشست. د،یتابی کوچک آن، به داخل م یهاکم از نرده  اریبس  یکه نور   ،یمات و مبهوت مقابل در سلول انفراد  آراس 

 

ندارد. تنها  شیگناهی اثبات ب  ی برا ی افتاده و مدرک ر یکه بدجور گ کرد یفکر نم  نیبه ا یاذره  ی . حتاو بود ر یاتفاقات تقص نیا تمام

 ماجرا خبردار نبوده است. ن یاز ا زیروحش ن ی که او حت ی درحال ده،یچقدر زجر کش نش یکه نازن  کردی و تنها داشت تصور م

 

بود   دهی. شند یکوب وار یبه د پروای . سرش را از پشت، چند بار بزدی م رون یب  نهی. قلبش داشت از س گرفتی داشت آتش م  درونش 

و دم   ند ی را بب شیتکه شدن عشق زندگداشته باشد که تکه  تیظرف  تواند ی مرد، مگر چقدر م کی اما  کند ی نم هی مرد هرگز گر

 نزند؟!

 

اش درحال پاره شدن بود،  که حنجره  ی و با تمام توان، به نحو  د یکوب  واریتر به دسرش را محکم  گر،ید ی بار ت،یشدت عصبان از

 :د یکش  ادیفر

 

 خدا... شمیم  ی... دارم روانشمی م ی دارم روان ا،ی! خدانمیرو بب  نمینازن خوامی ... منمشیبب خوامی م-
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 شیهاه ی هق گرهق  یسرش فشار داده بود، صدا یکه دستانش را محکم رو  یدرحال  نباریکاسته شد و ا  شیصدا یاز بلند  رفته رفته 

 . د یچیاتاق پ یدر کل فضا

 

  نیبه نازن کرد یمدت، تصور م   نی. تمام اداشت، از مقابل چشمانش عبور کرد  ن یمدت با نازن ن یکه در ا ی و درشت  زیخاطرات ر تمام

در ذهنش   گرید  ی بار س،یهموار کرده بود. حرف افسر پل اش نده یآ اتفاقات وحشتناک  یرا برا  ریدر واقع مس  یکمک کرده ول

 :د یچیپ

 

و   ه یبستر مارستانیکرده. االن ب  د ییبدن اون دختر تا یرو، رو  یآثار ضرب و شتم و ت*ج*ا*و*ز ج*ن*س* ی قانون یپزشک-

 ... ستنین دوار یبه درمانش ام اد یو دکترا ز ه یجد  شیضی نداره، ظاهرا مر یخوب ط یشرا

 

که زهر   د یرس ی م  یینه دستش به سارا گری زجراور بود. د  ش یبرا زیتصورش ن ی. حتد یبخشی او هرگز خود را نم مرد،ی م  نینازن اگر

 *نت کرده بود. ایخ**  نشان،یبود و نه هومن که بدجور به اعتماد و رفاقت ب ختهینحو ممکن به آراس ر نیخود را به بدتر

 

که تمام   کرد یاشک بود. مدام در دل تکرار م  س یگذاشت. صورتش خ  شیزانوها ی رو د،یترکی را که از شدت درد داشت م سرش 

را قبل از   لشی. تمام وساد یلرزی دارد م  یت یحاال چه وضع نینازن نکه یر اثر فکر کردن به اها دروغ است و کل وجودش دحرف  نیا

 داشت.  بش یکه در ج یگری د  زیتا هر چ  لیموبا از گرفته بودند،  ی ورود به سلول انفراد

 

  یصدا گر،ید ی بار توانستی واقعا م یعن یگوش کند.   شیهانفس  یحداقل به صدا ایرا بشنود.  نی نازن یصدا توانستی م کاش 

 او را بشنود؟  یهانفس 

 

 *** 
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 مقابل بهرام گذاشت و گفت:  یابرگه  دکتر، 

 

 از دست بره.  د یشا می و اگه عجله نکن  مهیوخ  تشیفردا عمل بشه. وضع  د یدخترتون با-

 

  ن یچشمانش در ا ر یز نیبه آن انداخت. چ یلرز دستانش را کنترل کند، برگه را برداشت و نگاه توانستی که نم  ی درحال بهرام،

 :د یپرس  یشده بود. با نگران شتریچند روز ب 

 

 خطرناکه؟!  ه؟ی چجور عمل-

 

 باال انداخت و در پاسخ گفت:  یاشد. شانه  رهیبه چشمان بهرام خ دکتر 

 

کم با مراقبت و مصرف دارو،  ماه کم  ک ی. بعد از حدود میاش بُرش داده و برداراز معده  ،یقسمت زخم رو با عمل جراح د یبا-

  لیموندنش در معده، باعث تشک  ینشه، باق مار یزخم اگرهم باعث مرگ ب  نی. اشهی م  می ترم  یعیقسمت برداشته شده به صورت طب

 . مونهی ما نم ی برا ی راه گهیو اونوقته که د شهی م  یسرطان یهاسلول

 

 را با دقت نگاه کرد که در خط آخرش نوشته شده بود:  نامهتیرضا  یدوباره برگه  بهرام
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 ".رمیپذ ی درصورت بروز هرگونه اتفاق در اتاق عمل و بعد از آن، تبعات آن را به طور کامل م-

 

 گفت:  ی فیضع یدهانش را قورت داد و با صدا آب

 

 درصدم احتمالِ... ه ی  ! اگهشه؟ی حالش خوب م-

 

 و ادامه داد:   د یکش یآه

 

 بدم. تیاونوقت، محاله که رضا-

 

. اما ما تموم تالشمون  دهی رخ نم ی اتفاق بد  چیگفت ه  نیقی به  شهیتبعات خاص خودش رو داره. نم  ،یای هر عمل جراح د،ینیبب-

  شه،ی م دتریروز به روز داره شد  شون یا یمعده  ی زی... خونرارنیخودشون رو بدست ب یرادمهر، سالمت نیتا خانم نازن میکنی رو م 

 . هیتنها راه درمان عمل جراح

 

دوباره حالش خوب شود و بتواند او را دوباره   د،یشا نکهیا د یبه ام فرستادی م  یجراح غ ی ت ری را ز نینازن د ینداشت. با یگرید  یچاره

 . ند یبب ش یدوپا ی رو

 

لباس مخصوص،   دن ی. بعد از پوش ند یرا بب ن یشد تا نازن ICUآمد و به اصرار وارد  رون یو اکراه، امضا کرد. از اتاق ب  د یردرا با ت برگه 

 وارد اتاق شد.

 

چشمانش کبود   ر یوصل بود. رنگ پوستش زرد شده و ز  نشیب ی . هنوز آن لوله روبود  ده یتخت دراز کش ی رو جانمه ین نینازن

 .دادی . هربار، به زحمت عمل دم و بازدم را انجام م کشد ی کامال مشخص بود که دارد درد م ی بود ول اریشده بود. هوش 
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 و با همان لرزش صدا گفت:   د یلرز شیعنان از کف داد. صدا ن،ینازن تیوضع  نیا دن یبا د بهرام

 

 بابا؟ حالت خوبه؟  نینازن-

 

و   د یشنی نم یز یبود. انگار چ رهینکرد. همچنان به سقف اتاق خ ی حرکت کشد،ی زجر م  ،ینفس  که مشخص بود، با هر نینازن

 .دادی نشان نم یواکنش

 

و   شد یم  ینازگل در ذهنش تداع یجنازه ،ینداشت. دائما مثل رعد و برق  تیوضع  نیرا در ا دنشی. طاقت دد یکش  یآه بهرام

آمد. اگر در   رون یب ژهیو یهاهم به سرنوشت نازگل دچار شود. از بخش مراقب  ن یکه نکند نازن کرد یبر وجودش رخنه م  یوحشت

هر   م ینمانده بود که مراسم ترح یباق شیبرا  یت یظرف گری. دماند ی نم یباق  یز یاز او، چ گرید افتاد،ی م  نینازن یبرا  یاتاق عمل اتفاق 

 ازهم برگزار کند.  یکم   یدو دخترش را با فاصله 

 

تماس گرفت. مجبورا   گر ید ی بود. جواب نداد اما او بار لشیفکرت، وک ی زنگ خورد. آقا شیفکرها بود که گوش  نیهم ر یدرگ

 گوشش گذاشت.  یرا رو  یگوش 

 

 !ف؟ یرادمهر؟ احوال شر  یآقا-

 

 جواب داد:  یحوصلگ ی و با ب   د یکش ی پوف بهرام

 

 . کارتون؟! ممنون -
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  ی خدمتتون برسم برا کنمی ها و دادگاهم و واقعا وقت نمپرونده  ریجان چطوره خوبه؟! شرمنده جناب رادمهر من درگ  نیحال نازن-

 عرض ادب. حال دخترتون بهتره؟! 

 

 جواب داد:  ی تکان داد و دوباره با لحن سرد  یسر بهرام

 

 افتاده!  مارستانیب یآره به لطف شما االن گوشه -

 

 ورت داد، انگار جا خورده بود. فکرت آب دهانش را ق یآقا

 

 ... نیدونی کردم جناب، خودتون که م  کاریمن؟! من چ-

 

 : د یحرفش را قطع کرد و داد کش بهرام

 

!  ی امّا تو قبول نکرد مارستانیب شیگزارش داده که ازت خواستن ببر سی پل ،یکن  ش یجا تو اون کشور، بسترهمون  یتونستی تو م-

 حالش رو بدتر کرده.  مایسفر با هواپ

 

. منم فکر کردم  کردی نم یاصالً الم تا کام صحبت  زد،ی نم ی که حالش خرابه، دخترتون اصالً با من حرف دونستم ی م د یاز کجا با-

 ! هیخجالت د یشا

 

نبود. حاال چه بر سرش آمده بود که به   یحرفو کم   یآدم خجالت  چوقتیکه داشت ه ییهابیبا تمام ع نی. نازند یکش  یآه بهرام

 .دانستیروز افتاده بود، تنها خدا م  نیا
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رو درست انجام دادم، اگر امکانش هست حق الزحمه   امفه ی باالست، منم وظ ی زندگ ینه یاالن هز د یدونی رادمهر، خودتون م  یآقا-

 من رو... 

 

 را بلند کرد:  شیدوباره صدا بهرام

 

خداتم   د ینکردم با تیشکا تیانگارکه ازت بابت سهل  نی! هم؟یخوای تو از من پول م  رهیمی م داره م که دختر ت یوضع ن یتو ا-

 . یشکر کن

 

  ر ی. دوست نداشت احساسش را بروز دهد اما ذهنش کامال درگافتاد  شانشیپ یرو  ی قیعم ن یرا قطع کرد. چ یرا گفت و گوش  نیا

  نگونه ی. ااندازدیرا گردن او ب راتیاو را به عنوان مقصر محکم بچسبد و تمام تقص یقه ی کند و  دایرا پ یکس خواستی بود. دلش م

 .شد ی تر م وجدانش راحت

 

  دهیرس  رانی به ا د یاند. حتماً تا به حال باکرده  ریرا دستگ  ی مشرقافتاد که گفته بود آراس  ی حرف سرگرد امام اد ی یالحظه  یبرا

 شده بود!  ر یبودند. پس مقصر دستگ 

 

 رفت. رونیب مارستان یجا بلند شد و از ب از

 

 *** 
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که بعد از ورود به اتاق،   ی کس ن یبود بردند. اول ییبه اتاق بازجو هیکه ظاهرا شب ی دستانش دستبند زدند و او را به سمت اتاق  به

 نشسته بود.  زیسمت م کی ش،یشگ یو هم  یدارِ مشکبود که با همان چادرِ طرح  زجانی توجه آراس را جلب کرد، عز

 

گذشته بود، چطور   ش یده سال برا یشب که در بازداشگاه به سر برده بود و به اندازه  کیاو را نداشت. در عرض  دنیانتظار د اصالً

 سرعت مادربزرگش را خبردار کرده بودند؟!  نیبا ا

 

مالقات   ط ی مح نیهرگز او را در ا خواستی انداخت. دلش نم نیینشست. سرش را از شرم پا زجانی سرباز مقابل عز یخواسته  به

 .کند 

 

گلدار و بنفش رنگش    یلبش را گاز زد. روسر  ی شده بود ، گوشه  شتریچشمش ب یگوشه  ن یپر شده و چ شیهاکه چشم  زجانیعز

 عقب رفته بود. آرام گفت: یکم

 

 پسرم...-

 

 هاست.درحال نگاه کردن به آن  س یوجود دارد، پل ی بغل وار یکه در د یانه ییاز پشت آ دانستی را قورت داد. م ش یبغض گلو آراس 

 

 .زیعز  ستیکه کار من ن  ی دونی م-

 

 بالفاصله جواب داد:  زجانیعز
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 !ادیی کارا برنم  نی... خودم بزرگت کردم. از تو اشناسمتی... م دونمی پسرم، م دونم ی م-

 

 بهت خبر داد؟!   یک-

 

 مادر.  نجای خودم رو رسوندم ا ی با چه حال ی دونی بهم زنگ زدن. نم-

 

 د یلرزی م  ی که کم  ییانداخت و با صدا نیی. سرش را دوباره پاشد یاش حس م در چهره  ی. غم پنهاند یکش ی قینفس عم س آرا

 گفت: 

 

 !نیوفت یباعث شدم همتون به دردسر ب-

 

 . یومد ی. اون دخترم که نگاهش به در خشک شد امّا تو نکردمی سکته م  ی آخرا داشتم از نگران نی آخه پسر. ا  یکجا رفته بود-

 

 غم را نداشت. نیا شی. قلبش گنجاآراس درهم گره خورد یابروها

 

 نره؟!  رون یتا از خونه ب   یچرا مواظبش نبود -

 

 جواب داد:  یتکان داد و با ناراحت  یسر زجانیعز
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و رو    ریجا رو دنبالش ز . همه ستین دمیشدم، د  داریروز صبح ب ه ی. گرفتی آروم نم کردم ی م  یشده بود، هرکار ونه یاز نبودنت د-

 . وفتهیالت و لوت ب یسر ه ی ر یبچه قراره از خونه بره و گ نیا دونستمی شده بود. خدا من رو بکشه، من چه م بیکردم مادر. انگار غ

 

  ان، زجیعز یبرود و خود در جا رون یخواست ب زجان یوارد اتاق شد. از عز ، یتمام نشده بود که سرگرد امام  زجانیحرف عز هنوز

 نشست. یاچرم قهوه  یصندل ی رو

 

 انداخت. نییو سرش را پا د یکش ی قیو بلند او کرد. نفس عم  یمشک  شیبه ر ینگاه آراس 

 

کلفت و   یاز ابروها ی کیگذاشت و مقابل آراس هل داد.  ز یم  یخودکار، رو ک یرا که در دست داشت، به همراه  یابرگه  سرگرد

 را باال داد و گفت:  شانشیپر

 

 ! سیبنو-

 

 تعجب بلند کرد.   یسرش را به نشانه  آراس 

 

 . شید یکه د  ی روز نیتا آخر یرادمهر آشنا شد  ن یکه با نازن ی از روز-

 

 . کردی درهم گره خورده بود و ذهنش اصال کار نم ش یداد. ابروها ه یخود تک ی به صندل ی باکالفگ  آراس 

 

 ش چطوره؟ االن حال نی به من بگ  کنم ی خواهش م-
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 گفت:  ی شد و با لحن قاطع  ره یدوباره به آراس خ  سرگرد

 

 . شهی چون بدجور برات دردسر م ی باشه از خودت داستان نباف ادتی! فقط یکم و کاست  یب  س،یبنو-

 

شد.  ره یخ شی روروبه  د یسف یهارفت. آراس با نگاه سبزش، به برگه  رونیجا بلند شد و دستان آراس را باز کرد. سپس از اتاق ب از

کرده بود. مچ دستش را که در اثر فشار دستبند    ریناخواسته گ  ی اما ظاهرا بدجور در عمل وفتد یبه دردسر ب خواستی اصال دلش نم

  دایرا پ نیدر آن سرما و برف، نازن   که ی. از روز سپس خودکار را برداشت و شروع به نوشتن کرد   د،ماساژ دا ی کم کرد، ی درد م

آمده   شیپ ش یکه در تگزاس برا ییسارا و بعد ماجرا یه ی به او پناه داده بود، سپس قض و یکه در استود یی کرده بود، تا تمام روزها

و   آمد ی اال مب ی . نفسش به سختکردی زنده م ش یخاطرات گذشته را برا یآن روزها، همه   یبود. تمامش را نوشت، اما نوشتن درباره 

 دارد و االن کجاست؟ ی چه حال نی بود که نازن نیقلبش به تپش افتاده بود. هنوز هم نگران ا

 

 به آن انداخت و گفت:  ینگاهم یبرگشت و دوباره مقابل آراس نشست. برگه را از او گرفت. ن یربع، سرگرد امام  کیاز حدود  بعد 

 

 کن.  ف یبرام تعر ، یرو که نوشت ییهانیا یخب حاال همه -

 

 گفت:   یهم فشار داد و با تند  یرا رو  شیهادندان  آراس 

 

  یخودم بسه، واسه  یمن برا  ی دردها  دم،ی قسمتون م نیپرستی که م یی! بابا به همون خدان؟ییخوای م ی شما از جون من چ-

 با کدوم مدرک؟!  ن؟ی نگه داشت جان یمن رو ا یچ

 

عرق کرده بود انداخت.   تیبود و از شدت عصبان ده یرا پوش  شیمشک  شرت یبه آراس که هنوز هم ت ینگاه ی با خونسرد سرگرد

 بود. آن را به دست آراس داد و به او زل زد.  نینازن ینامه  یکپ  قت، یآورد که در حق رونیب یابرگه  بش، یسپس از ج
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 . میکرد دایپ نینازن بیکه ما از ج هیکاغذ   هی کپ نیا-

 

 به او زده بود:  نیکه نازن ییهاحرف  نیبرگه و آخر یهاشروع کرد به خواندن نوشته  درنگی ب آراس 

 

 کرد.   توانی چه کارش م گر، ی. دل است دانسان بماند، عشق است کیدر خاطر  تواند ی حال نابسامان، م نیکه در ا  یز یتنها چ "-

 

. قبل از تو هربار به اشتباه فکر  ی داد  ر ییرا تغ م یایو دن ی من شد  ی که ناخودآگاه وارد زندگ یی آراس، تو یی من، تو  یعشق برا  یمعن

و اعتماد    یاز خود گذشتن، فداکار ی ام. با تو معناکه قبال چقدر درمورد عشق اشتباه کرده   دمیام، اما با تو فهمعاشق شده  کردمی م

را   گر ید یکس  دانم،ی و م   ی*نت کرد ای. خ**یبد کرد کرد ی که ساده اعتماد م  یآراس، به دل ی . اما بد کردردمبه نفس را درک ک

 . خوش به حال او یدر دل عاشقانه دوست دار 

 

  بانهیغر ب،ی غر ی در کشور  کهن یام، هم ناراحتم و هم خوشحال؛ ناراحت از اشده  ریاس  یریناپذ  انیپا یکیکه در تار ی حاال من و

نکن آراس، مطمئن باش که حالم خوب    ی دلتنگ   می د. بعد از من براتمام خواهد ش  م یباالخره دردها  که ن یو خوشحال از ا  رمیمیم

 "است.

 

 (ی )برسد به دست آراس مشرق

 

فرد   نیتریداشتنسر دوست  یی بود؟ چه بال ی. او با آن دو جفت چشمان ساده و مهربان چه کرد د ی آراس چک یگونه  ی رو یاشک

 در آن حال خراب هم او را از خاطر نبرده بود. ی که حت ین یآورده بود؟ با نازن شیزندگ

 

 را کنترل کند.  شیهااشک توانستی . نمداد  هی گذاشت و سرش را به دستانش تک  زیم  یرا رو  آرنجش
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و   کنند ی م شانیهمکارانش در پشت آن دارند تماشا دانستی انداخت که م یکنار  وار ید  یِسراسر ینه ییبه آ ینگاه ،یامام  سرگرد

 .تعجب شانه باال انداخت یها، به نشانه آن  یبرا

 

 گفت:  ی رو به آراس کرد و با همان لحن جد  سپس

 

*نت  ایاز احساساتش سوءاستفاده کرده و اون شخص در قبال عشقش بهش خ** ی که کس گهی داره م ن ینوشته نازن نیا ی تو-

 ! یآراس مشرق یجناب آقا ،کنه ی کار ما رو راحت م  نیکرده و خوشبختانه اسم فرد رو هم ذکر کرده که ا

 

 جواب داد:  د یلرزی که م یی. با صداد یصورتش کش یموها و سپس رو   یدستانش را رو  کرد، یکه سرش بدجور درد م  آراس 

 

 منه!  ر یهمش تقص-

 

 کرد: د ییحرف او را با سر تا سرگرد

 

رادمهر ت*ج*ا*و*ز   نیشد که به نازن ی چ ی و نه ما رو و بگ  ی توئه، پس بهتره نه خودت رو خسته کن ه یشواهد عل یهمه -

 ! ؟ی کرد

 

 شد. چشمانش سرخ شده بودند.  رهیو سرش را بلند کرد و به سرگرد خ  د یکش ی قینفس عم آراس 
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  چاره یمن باعث شدم که اون دختر ب اد، یش به خارج از کشور باز بشه و اون بالها سرش بمن بودم که باعث شدم، اون پا نیا-

 مثل سارا!  یعقلی آدم ب ی دوز نه یتو دام حسادت و ک وفته یب

 

را درهم جمع   شیکمان  یهم فشار داد و ابروها یرا محکم رو  شیهارا بست و مانع صحبت کردنش شد. ل**ب شیراه گلو  بغض

 .د یکشی درد م  ن،ینازن ی آن روزها ی. حاال داشت به اندازه آوردی داشت ازپا درش م کرد. عذاب وجدان

 

از سرباز خواست دست او را به   د،ینرس  جهی دلخواهش از زبان آراس به نت یهاحرف  دنیشن ی برا یسرگرد امام  یهاتالش  ی وقت

 دست خودش دستبند بزند و به بازداشگاه منتقل کند. 

 

 بود.  ستادهی و در کنار در ا  دهیآوردند، بهرام تازه رس  رون یب  یینداشت از اتاق بازجو ی خوش  ی که آراس را که اصال حال روح یزمان

 

از شدت خشم،   شیشانیپ یهارگ  ست،ییخل اتاق بازجوبه بهرام گفته بود متهم دا عی که سرهنگ شف  یآراس، درحال دنید با

 : د یداد کش تیور شد و با عصبانبلند به سمت آراس حمله  یهازد. با قدم  رون یب

 

 و مادر!  پدری کثافتِ ب یکه یمرت-

 

به   یلی. صورت آراس، از شدت س د یدرِ گوِش آراس کوب  یمحکم یدهی کش رند، یبتوانند او را بگ  سی پل ی روهاین  نکهیقبل از ا و

 شد. ره یبه بهرام خ رتیبرگشت. سرش را بلند کرد و با ح گهید  یطرف

 

و از شوک و استرس، با دو دست خود، صورتش را چنگ زد. مدام   د یها دودورتر نشسته بود، به سمت آن  ی که آن کم  زجانی( عز

 : گفتی ل**ب م ریز
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 . خدا من رو بکشه!خاک به سرم -

 

  تیبرد. بهرام همچنان با عصبان نییپا یکه دست آراس به او وصل بود، او را به سمت طبقه  یسرباز بهرام را گرفتند و سرباز چند 

 :د یکشی داد م

 

 !جا؟نیشهر هرته ا ی! فکر کرد ؟ی زنده بمون زارمیم  ید فکر کر  ،یعوض  یپسره-

 

و    نیزم ی کرده بود. انگار رو ر یگ  یبد  یلی خ ط ی. آراس در شراشد ی تر متر و کم کم  شیفرکانس صدا شدند،ی از بهرام دور م هرچه

 بود.  خته ی حال و روزش را بهم ر ن،ینازن ی برا ینگران گرید   یوجدان و از طرف طرف حس عذاب ک یهوا معلق بود. از 

 

 *** 

 

 

 

 

 

  نیرا زم شیپا  کی نشسته بود و از شدت استرس، دائم  مارستانیب یهای صندل  ی. شهال رو داد ی صبح را نشان م۹ساعت،  یعقربه 

 ته باشد.داش  توانستی م یی چه معنا ،یحال خراب، لباس رنگ  نیتنش کرده بود. اصال در ا  ی. دوباره سرتاپا لباس مشکد یکوبی م

 

به او   یدر بچگ   امرزش،یکه مادربزرگ خداب ییاز همان دعاها خواند،ی. دائم در دل دعا م زدی اتاق عمل قدم م کی داشت نزد ایناد

 . وفتد یب ی اتفاق بد  نینازن ی که مبادا برا کرد ی. خدا خدا مکند ی که آدم را از بالها حفظ م  گفت ی داده بود و م ادی
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  ی که برا ن، یتلخ نازن  یقرار است زندگ نکه یمشخص نبود! ا زیچچیه را به اتاق عمل برده بودند.  نی که نازن شد ی م  یاقه ی دق چند 

  ی. براکردن به او داده شود  ی زندگ یبرا یافرصت دوباره   نکهیا ای ابد ی انیپا شه یهم یبود، برا  دهی کردنش سخت جنگ  نیریش 

 نداشت. شیابر ی فرق چیه ، یزندگمرگ و  گریکه حاال د ینینازن

 

بود   ی را نداشت. چند روز مارستانیآور بمتشنج و دلهره  ی . طاقت ماندن در فضاد یچرخی م اطیدائم در ح  ،یقراری با ب زین بهرام

  یوقت  دانستی نبود که اخراج شود. نم د یبع گرفت،ی م  یاز اداره مرخص ز ین گریمانده بود. اگر چند روز د ش یکه از کار و زندگ

 . ردیبگ   لیدخترش را تحو  یمرده  ایزنده  ستداخل آن ساختمان شد، قرار ا

 

که    مردی نفس م یداشت از شدت تنگ  شی پ قه ی . چند دقداده بود   هیتک وار ینشسته بود و به د ، یاز سلول انفراد یادر گوشه  آراس 

 آورده بودند!  ری وضع، وقت گ  نیهم درا خراب  یهاه یر نیآسمش را به او رساندند. ا یسربازها اسپر

 

  ریحاال ز نیکه نازن  دانستی را نم نیل**ب به غذا بزند. ا توانستی شده بود، نه خواب داشت و نه م   ریکه دستگ  ی دو روز  نیا در

 . کردی م  یتابی او، ب ی برا نه یامّا بدجور دلش در س  ست،یجراح غ یت

 

و جرعت   زدی قدم م اط یح ی. مدام در محوطه ند یبنش یالحظه  یچند ساعت نتوانسته بود حت نیساعت گذشت. بهرام در ا چند 

 نداشت داخل برود. 

 

 را باز نمود:  امکیآن گشت و پ متوجه  ام،یپ یبره یارسال شد. با و شیگوش   یرو  ی امیپ نیح نیدرهم

 

اطالعات   ن،ی هستم و درمورد دخترت نازن دارتیمنتظر د  یمیقد  یخانه قهوه  ک یتهران، داخل  یومتریلیک  ۵عصر در  ۶ساعت -

 .یرس ی نم یخوای که م  ی زیبه چ چوقتیوگرنه ه  یا یو تنها ب  یخبر ند  یبزارم. به نفعته که به کس  ارتیدر اخت خوامی رو م یمهم
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 را خواند سپس جواب داد:  امکیتعجب چند بار پ با

 

 ! ؟یهست ی تو ک-

 

او چه   یعن یاو را درست متوجه نشده بود.  یهاحرف  ی ماره تماس گرفت، خط خاموش بود. معن. چند بار با ش امد ین یجواب امّا

 حرف بزند؟!  ن یدرمورد نازن خواستی بود که م یکس

 

 از دور صدا کرد:  ایافکار خود غرق بود که ناگهان ناد در

 

 آوردن.  رونیرو از اتاق عمل ب نی! نازنایبابا ب-

 

  ی . وقتد ی دو مارستانیمرتب کرد و به سمت داخل ب  یرنگش را کم ی آب  یچهارخانه راهنیبهرام حبس شد. پ ینه یدر س   نفس

  ICUاز شهال که مقابل در  یمنتقل کرده بودند. با دستپاچگ   ICUآورده و به  رون ی ب یکاوریرا تازه از ر نیظاهرا نازن د،یرس 

 : د یبود، پرس خون   یه کاسه یشب نک، یع ری بود و چشمانش از ز ستادهیا

 

 حالش خوبه؟! -

 

 آرام گفت: کرد،ی م  ه یکه گر یتکان داد و درحال یسر شهال

 

 . آوردی ام شده پوست و استخون، رنگش زردِ زردِ. داشت بازم خون باال مبچه -
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ترها  دهانش بود و دک ی رو ژنیانداخت که ماسک اکس ن یبه نازن ینگاه شهیشد و از پشت ش  ICUبه سمت در رفت. داخل  بهرام

 . کردند ی را چک م شیاتیسرش داشتند االئم ح یدر باال

 

 کرد و بعد روبه شهال و بهرام گفت: تیهدا  رونیچون دکتر او را به سمت ب ستد ینتوانست آنجا با ادیز

 

چند روز   نی ا ی. تو کنه  دایپ م یکم زخمش ترمماه تحت مراقبت باشه تا کم  کی د یبوده. فقط با زی آمت یخداروشکر عمل موفق-

  ICU. امروز رو بخش میزنی م  ییما بهش سرم غذا ستین  ینگران یشده، اما جا  یاش تازه جراحغذا بخوره چون معده تونه ینم

 بخش.  میکنی نبود منتقلش م  یبمونه، اگه مشکل خاص

 

 .رو رفت راه یرا گفت و به سمت انتها  نیا

 

بود   ده ید ییهاب یمدت آس  ن یدر ا  نیرا تمام شده فرض کرد چون نازن هی قض شد ی اما هنوز نم دند یکش  یها نفس راحتآن  یسه  هر

 قابل جبران نبودند.  ی راحت نیکه به ا

 

همچنان به   کرد،ی م دایو دردش شدت پ  رفتی م نیدر بدنش از ب   یهوش ی ب یداروها یحسیکم داشت اثر ب که کم  نینازن

شده   تفاوت ینداشت. ب ی تیاهم شیبرا گریاما د  زها،یچ ی لیسرش زل زده بود. دلتنگ بود، دلتنگ خ  یسقف باال یتکرار  یصحنه 

 .شد ی خوشحال نم گرید  زین آورد ی را بدست م کرد ی م ی دلتنگ  شانیکه برا   یاناگر کس ی سرد بود. حت زیبود و نسبت به همه چ

 

روح    یعنی در واقع   نینشود، ا تیباعث ناراحت زیچ چ یه یخوشحالت نکند و حت ز یچ چیه که نی! استیحسی حس، حس ب نیبدتر

 است. ده یرس  یابد  ی زودتر از جسمت، به مرگ یل یتو، خ
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 *** 

 

 

 

 

 

با   یحت که   د یبگو خواهد ی فرستاده و چه م ش یرا برا  امیآن پ یقدر کنجکاو بود که بداند چه کسخانه توقف کرد. آنقهوه  مقابل

 راجبش صحبت نکرد! زیشهال ن

 

سبز داشت.    ی روانیسقف ش  ک یرنگ زده بودند و  یرا مشک ش یآجر یهاوار یبود که د ی میقد  یخانهقهوه   کیشد.  اده یپ نیماش  از

 انسالیجوان و م  ی مردها  ،یسنت یهاز یم ی بودند و در بر رو دنیکش   انیدرحال قل رمرد یبود. چند پ ی بزرگ یداخل شد، جا

 بود.  دهیچی هم در فضا پ یف یخفخوردن و حرف زدن بودند. دود  یدرحال چا

 

  یلیبیبا س   ، یکلیچهارشانه و ه ی بود که مرد ستادهیا طورنیبا او کار داشت؟! هم ی چه کس یعنی به اطراف کرد.  ینگاه بهرام

 .ند یو کنارش بنش د یای به بهرام عالمت داد که ب یبا چشمک ،یکلفت و کت مشک

 

نداشت، نشست. مرد   قش یاز رف  ی دست کم کل یاز نظر ه ز یدر کنار آن مرد و دوستش که او ن یتخت سنت  ی رفت و رو هرامب

 گفت:  ی کلفت  یرا خورد. سپس با صدا شی قلوپ از چا ک یو  د یکش شی موها ی رو یدست  دارلیبیس 
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 بهرام رادمهر درسته؟  یآقا-

 

 ها انداخت.آن  ی به هردو ینگاه بهرام

 

 !ن؟یشناس ی شما؟! از کجا من رو م ن یهست یک-

 

 داد. ه یزد و به بالش پشت سرش تک یپوزخند  مرد

 

 .تیاسم ی. آقا میینجایا س یبرم. من و داش نصرت از طرف رئ هیداداش من وقت ندارم حاش  نیبب-

 

 متعجب بهرام ادامه داد:  یهادر مقابل نگاه  و

 

بابت  تیاسم یبره. اما آقا نیاز ب  وستونیهم تو شهر ه تمون یو امن وفته یب هاس یکرج دست پل یو ما ت گاهیپا یشما باعث شد -

 افتاده رو جبران کنن.  نیدخترتون نازن یکه برا  یاتفاقات  خوانی و م مسائل از شما گذشت کردن  نیا

 

چک   کی شیکت مشک ب ی. مرد از جد یچه بگو  دانستی . نمکردی بهرام درهم گره خورده بود و همچنان با خشم نگاه م  یابروها

 آورد و مقابل بهرام گذاشت. رون یب

 

  یسر بر  ه ی د ی! اما! اما بعدش باتیو بره تو حساب کارت بانک ی وصولش کن ی تونی االن م نیتومن پول نقد، که هم  اردیلیچهار م-

 !ی بردار  تیاسم ی رو از باند آقا تتیو شکا ی کالنتر
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را   هایل یبا پول، خ تیباند لوکان اسم گفتی افتاد که م ی حرف سرگرد امام ادیبه چک انداخت.  ینگاه شیهابا چشم  بهرام

 .افتد ینم  ر یگ ن یهم یو برا خردی م

 

  یرا شروع کند و به مرد  یسازدوباره برج  توانستی رو به آن رو شود. م نیاز ا توانستی پول م نیبهرام با ا یبود. زندگ  ی ادیز مبلغ 

 شود.  لیتبد   ادریلیم

 

که   ییکه سر او آمده بود و زجرها  ییمقابل چشمانش نقش بست. به بال ن ینازن یچهره  یالحظه   ی فکرها بود که برا  نیهم در

  یحاضر نبود دخترانش را قربان گریپول کرده بود. نه! د یاندخترش نازگل، که او را قرب  یچهره  طورنیبود فکر کرد. هم دهیکش

 . زدیپول کند و بعد بر سر مزارشان اشک بر

 

 .د ی خر شودی دلِ خوش را هرگز با پول نم ک یاز ته دل و  یخنده  ک یچند روز متوجه شده بود،  نیدر ا ی نه، ول قبالها

 

 :د یداد کش  تیجا بلند شد و با عصبان از

 

 با پول درست کرد؟!  ن یرو که سر دخترم آورد یی کجاست؟! هان؟ مگه امکان داره بال شرفتون یب  سیاون رئ یعوض یکه یمرت-

 

باال گرفت و مرد به همراه دوستش، به جان بهرام افتادند و او را تا   ی ر ی. درگکتش را گرفت  یقه ی به سمت مرد حمله کرد و  و

 کتک زدند. خوردی م

 

از   زیخانه ناز افراد حاضر در قهوه  کدامچیه انداختند. رون یهاست او را بخانه که معلوم بود طرف آن هصاحب قهو  یبا همراه سپس

 تکان نخوردند. شانیجا
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 :د یاز مردها داد کش یک یلبش پاره شده بود، به زحمت از جا بلند شد.   یو گوشه  یخاک شیهاکه لباس  بهرام

 

 مردک!   یدر افتاد  ی! با بد کسیرفتی و م ی گرفتیبه نفعت بود که پولت رو م -

 

  ش یمشک ۹۰تلوتلو خوران رفت و سوار ال  خورد،ی اگر برگردد دوباره کتک م  دانستی نمانده بود و م ی در بدنش باق  یکه جان بهرام

 شد.

 

 *** 

 

شده بود. نه   یگریبه آدم د ل یمنتقل کرده بودند امّا او کالً تبد را به بخش  نیآمد. نازن رونیاز اتاق ب ی با اخم و حال خراب شهال

که   ییخراب او شده بودند و طبق ماجرا  یه یمتوجه روح ز ی. دکترها ندادی نشان م ی کس یهابه حرف یو نه واکنش زد ی حرف م

 روانپزشک خواسته بودند با او صحبت کند.   کی زا دانستند،ی م  شیراجب زندگ

 

پنجره رو به   ک یکه  ن یبود، وارد اتاق نازن یاکه روانپزشک باتجربه   ،یانتظار نشست و خانم باقر  یهای صندلاز  ی کی ی رو شهال

 داشت، شد.  گرید ک یو دو تخت در کنار  اطیح

 

از قبل الغرتر و   شتر یمدت ب  نی. در اکردی را تماشا م رونیداشت از پنجره، ب  نینشست. نازن یصندل  ی رو  ن،یتخت نازن کنار

 بودند.  اهیسوزن، کبود و س   یاز جا شیهاها و آرنجبه او وصل بود و کل دست ییشده بود. دائما سرم غذا ترفیضع

 

 گفت:   یبا لحن مهربان و گرم  ، یباقر خانم

 

 جان، حالت چطوره؟!  ن یسالم نازن-
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بود و   مارستانشیکمرنگ او که لباس فرم ب ی وار صورتبه بلوز و شل ینگاه ی . خانم باقرد یشنینکرد، انگار نم  ی حرکت نینازن

 گذاشت. نیدست نازن  یو آزادش کرد و دستش را رو   یمشک ی موها نیهمچن

 

رو تحمل   ی و چه درد ی رو گذروند  یی چه روزها دونمی . مکنمی درکت م  یاز هرکس شتر ی. من بستیحالت خوب ن  دونم ی م-

 تا دردهات رو آروم کنم.   نجامی. من ایکن با من حرف بزن  ی... سعی کرد

 

 نزد.  یو بازهم حرف د یکش  یآه نینازن

 

 تر کرد و دوباره گفت: شد. لحنش را گرم  رهیخ نیبه نازن شیمهربان بود، با چشمان عسل یاکه خانم تپل با چهره  روانپزشک،

 

. به من اعتماد کن، قول  یش ی م ترف یضع ی روز به روز دار  ینجور یا ن،ی . باهام حرف بزن. ببنیتا بهت کمک کنم نازن نجام یمن ا-

 که کمکت کنم.  دمی م

 

 :د یرس  ی به گوش خانم باقر یو لرزان  فیضع یصدا

 

 به من کمک کنه!  تونهی نم چکسیه گه ید-

 

 ! ؟یکنی فکر م   ینطور یچرا ا-
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  یداشتندوست ی داشت و لبخند   یو بدن تپل   د یسف ی گره خورد. پوست ی . نگاهش در صورت خانم باقرسرش را برگرداند  نینازن

 .د یدرخشی مثل قبل نم گریکه د یپر از اشک شد. چشمان  نینازن یها. چشم دادی ل**ب، که به آدم آرامش م ی رو

 

 . چوقتی ازدواج کنم... ه نمتوی ندارم... مثال نم یانده یآ گهی تموم شده، من د ی همه چ-

 

 :سابق جواب داد  یبا همان خونسرد  یباقر خانم

 

 اهاش یرو ی که برا  نی! همون نازنینی! تو همون نازن یستیتو افتاده، تو مقصر ن  ینکرده. اون اتفاق، ناخواسته برا  ر ییتغ  یچیه-

 . اوردی به وجد م هاش یو همه رو با طراح د یجنگ ی م

 

 متعجب شد. نینازن نگاهِ

 

که    یدار ییهایی . چه توانانینازن یدار   ییچه استعدادها دونمی . میصدام کن کیبا اسم کوچ ی تونی . ماس ده یاسم من سپ-

رو   هاینقاش  ن ی! تو بهتر؟ی ریبکنن تا بم ی کار ه ی  یگی ! چرا مدام به پرستارها م؟یشد  د یناام یچ  ی. واسه یبهشون توجه نکرد

 ! یدار  ییتوانا  یکنی که فکر م  یاز اون شتر یب یلی. تو خیکشی م

 

 اش را پاک کرد. گونه  ی رو دهیاشک چک نینازن

 

 .خورنی از کارام هم به درد نم  کدومچ یندارم. ه ی من ارزش -

 

 گفت:  ی تکان داد و با لبخند   یسر  یباقر خانم
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 !ر ینظی دختر، ب  رنینظی اونا ب-

 

خوشحال   هافی تعر ن یا دنیاز شن گر یحرف را به او زده بود. د نیبار آراس هم ا کیآمد   ادش ی. د یدوباره سمت پنجره چرخ نینازن

 .روانپزشک گوش نداد یهابه حرف  گریو د د یرا تا گردنش باال کش د یسف ی. مالفه شد ینم

 

 نکند و آرام گفت: ت یاو را اذ ادی داد ز حیترج  زین  یباقر خانم

 

 ! مینیبی رو م گهیبازم همد -

 

 آمد.   رونیاز اتاق ب و

 

داد که خواهر اوست. از قضا،    صیتشخ شد ی شباهت داشت و م نیبه نازن یافتاد که کم ایدر اتاق را بست، چشمش به ناد ی وقت

نشست. بعد از   ایاده کرد و کنار ناد فرصت استف ن یاز ا ز ین یتنها نشسته بود. خانم باقر  ایآن اطراف نبود و ناد  زیشهال ن

به ذهنش   نیکه از فرار نازن  یل یاز او خواست دل ی. وقت است نینازن یاو خواهر دوقلو  شد متوجه  ا،یناد  یبا معرف ،یپرس احوال

حس   شهیاش همخانواده  نکه یمدت او و خواهرش را آزار داده حرف زد. از ا  نیکه در تمام ا یاز اتفاقات ایناد د،یرا بگو رسد ی م

 اند.ها قدرت انتخاب نداده هرگز به آن  نکه یاند، تا اکرده  د یها تشد آن  نیحسادت و نفاق را ب

 

ا و مامان  تالش نکن، باب ی. شماهم الکم ی بش یمیو صم  میباش  یباهم مثل دوتا خواهر واقع مینتونست چوقت ی ه نیمن و نازن-

اوناست که ما خواهر بزرگم، نازگل رو از دست   ریگفت تقص  شهی م ی منم خسته شدم. حت گه یخانم. د شنی عوض نم چوقتیه

 . میداد
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 :د یتر کرد و با تعجب پرس را تنگ   ش یچشمان عسل یباقر خانم

 

 ! ن؟یاز دستش داد-

 

 خود چشم دوخت.  یلیبه مانتو ن ی با انگشتانش کرد و با ناراحت ی شروع به باز ایناد

 

 کرده!  ی اره. اون خودکش-

 

 خود چه کرده بودند؟!  یخانواده با دخترها ن یدرهم گره خورد. ا  یخانم باقر یابروها

 

 تر شد تا به او کمک کند. بدست آورد، مصمم  نینازن ی اطالعات راجب زندگ یکم  ا،یبه کمک ناد ی وقت

 

رفت.   نیخود را مرتب نمود و به سمت اتاق دکتر معالج نازن  یشمی ی و روسر  د یتشکر کرد، از جا بلند شد و روپوش سف ایناد از

 صحبت کند. ن یالزم را داشته باشند تا او چند جلسه با پدر و مادر نازن یبعد از گفتن ماجرا، از او خواست تا همکار

 

 صحبت کند.  نیچند جلسه در اتاق دکتر با پدر ومادر نازن ،یقر شد که خانم با نی موافقت کرد و قرار بر ا دکتر 

 

شاخه بودند، نگاه   یرو  ی که درحال باز  یبه پرندگان ند، یدرختانش را بب  یشاخه توانستی که تنها م یااز پشت پنجره  ن،ینازن

ش مانده بود. حق خوردن غذا و مزه کردن غذا در دل دنیدو روز، حسرت جو ن یو در ا گذشتی . تنها دو روز از عملش مکردی م

 . آوردی باال م خوردی م  یز ی بودند و اگر چ رده اش را تازه عمل کنداشت؛ چون معده 
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که مورد تهاجم   ی با دختر شودی حاضر م رانیدر ا  یآراس را از دست داده بود. کدام پسر شهیهم  ی. او براد یکش  یق یعم نفس

 کرده بود.   رییهمه نسبت به او تغ دگاهید  گریقرار گرفته ازدواج کند؟! د یج*ن*س* 

 

که    ینینازن نی از ا گریخود را خالص کند اما پرستارها مانع شده بودند. د یدو روز بعد از عمل چند بار خواسته بود به نحو   نیا در

 کامال متنفر شده بود.   خورد،ی نم یدرد  چ یو به ه د یکشی نفس م 

 

  یرا رو  شیهاکامال معلوم بود. ل**ب مش،ی بدون فر نک یچشمش، از پشت ع ر یز یهانیشهال وارد اتاق شد. چ ن، یح نیهم در

 گفت:  یبا لحن تند  نباریهم فشار داد و ا

 

که به خاطر تو زدن شل و پلش کردن؟! چرا   اتچاره یب  یاون بابا ی! براسوزه؟ی من نم  یبا ما؟ دلت برا یزنی حرف نم ی چ یبرا-

 ! ؟یکم عذابمون داد ؟ یکنی م ی نجوریا

 

 افتاد اما نگاهش را سمت مادرش برنگرداند. نییسر خورد و پا نینازن یاز گونه  یاشک

 

 تر کرد: صحنه، لحنش را مهربان  ن یا دنیبا د شهال

 

 نکن! هی خب... باشه... گر یلیخ-

 

 شد.  رهیخ نی زنقدم جلوتر آمد و به نا چند 

 

 ! رسهیعملش م  یزود به سزا  یلیبال رو سرت آورده گرفتن. نگران نباش. خ نیکه ا  ی. کسستین ی نگران یآروم باش! جا-
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بار بود که   نیاول  نیکبود بود. ا یچشمانش کم ری الغر شده بود و ز یسرش را سمت شهال برگرداند. صورتش حساب نینازن

 زد و ادامه داد:   ی. شهال لبخند دادی مادرش نشان م یهابه حرف  یواکنش

 

 .یبود؟! آهان آراس مشرق یرو منظورمه... اسمش چ ارو یهمون -

 

گرفته به   ییماجرا خبردار نبود. با صدا ن یاز ا ز ی. او روحش نگرد شد و استرس، تمام وجودش را فرا گرفت  نینازن یهاچشم

 زحمت ل**ب باز کرد: 

 

 کار رو با من نکرده.   نیاون... اون ا ی ول-

 

 گفت:  یتکان داد و با آه  یسر شهال

 

 .، زندانه کنه  تتیاذ تونهی ازش نترس، نم گه ید-

 

  ی فراوان یهابه او کمک  ی را که روز ی مرد  توانستینداشت اما نم تیچون سابق اهم ی زیچ چیه نینازن  یبرا  گریبود که د درست

 .ند یو ساکت بنش  اندازدیدردسر بزرگ ب  نیکرده بود را به ا

 

 :د یکش اد یفر نیاز جا بلند شود که شهال مانع شد. نازن خواست

 

 نداره.  یزندان باشه. اون گناه د یبا یچ  ی... برانینداشته باش  یکار رو با من نکرده، با آراس کار ن یاون ا-
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از   یکیاز آرام کردنش عاجز ماندند، شهال را کنار زدند و   ی باال گرفت، چند پرستار وارد اتاق شدند و وقت شیهای قراری ب ی وقت

 کرد.  قی رگ دستش تزر یبخش را رو سرنگ آرامش  یگریاو را سفت گرفت و د ن،ینازن یهابه حرف  توجهی ها بآن

 

زمزمه   رلبی ز شد،ی م هوش یکه داشت ب  یالحظه   نیآخر شد. تا  ترفیضع  شیرفته صدارفته   گرفت،ی که داشت خوابش م نینازن

 : کردی م

 

 ... گناههی آراس ب-

 

 *** 

 

اتاق قرار داشت و پشت آن،   ی که در انتها ی زیو م  یچرم مشک یهایاتاق شدند و در را بستند. همان اتاق کوچک، با صندل  وارد

 نشسته بود.  یخانم باقر

 

  یروسر  ،یکوتاه یپرس . بعد از احوال نند یبنش های صندل ی رو ز،یاز جا بلند شد و از شهال و بهرام خواست کنار م ، یباقر خانم

 مرتب کرد و گفت:  ی رنگ خود را کم یکاربن

 

هستن و سابقه   یبستر مارستانیکه در ب  یمارانیداره تا ب فه یوظ مارستان،یب ی! اورژانس اجتماعنیدون ی طور که مهمون -

داشته باشند، به روانپزشک   شونیزندگ یرو در کارنامه  یاجتماع یهای ناهنجار ریناموفق، قتل، فرار از خونه و سا ی خودکش

 شده. یکه داشته، به من معرف   ی ط نامساعد روانیشرا ل یکنه. دختر شما هم به دل  ی معرف

 

 انداخت و ادامه داد:  کرد ی خشک شده داشت، به او نگاه م یآن زخم یکه گوشه   یافسرده و لب  یابه بهرام که با چهره  ینگاه
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 اس.از خونه  فرار ساده  ه یاز   تری متوجه شدم موضوع جد  قی حقا ی سر ه ی دنیاما بعد از حرف زدن با خودش و فهم-

 

 تکان داد و گفت:  یسر شهال

 

 کارا بمونه بعدا.   نیا نی. بزارره خوب بشه که با مشاو ستین ی جور طشیهم فعال شرا نی. نازنمیستین یخوب  ط یما االن تو شرا-

 

 . د یکش ی قیبه شهال انداخت و نفس عم ی نگاه یباقر خانم

 

  نیا ی ساده از رو یلی هاست که خاز خانواده  یل یاشتباه بزرگ خ نینه جسمش. ا ضه یبمونه بعدا! دختر شما روحش مر د یاتفاقاً نبا-

  ی به مسائل روان شتریب موضوع باعث نشده   نیکرده، ا  یکردم که دختر بزرگ شما هم، خودکش دای. من اطالع پشنی مسئله رد م

 ! ن؟یفرزندانتون توجه کن 

 

 گفت:  ی و با لحن خشن د یرا درهم کش شیابروها بهرام

 

 به روح و روانشون داره؟!  ی داره؟! اصال چه ربط نیبه نازن یچه ربط هی اون قض-

 

 ادامه داد: زد و  یلبخند کمرنگ   یباقر خانم

 

داشته باشند، اقدام به   ی فرزندآور یبرا  یکاف  یو روح یجسم یاطالعات کامل و آمادگ  نکه یقبل از ا نیها زوجوقت   یلیخ-

اطالع داشته باشن،   ی حت نکهی. بدون اکننیو البته در جامعه م   شونیدر زندگ د یموجود جد  کی اوردن  ایبه دن تیو در نها  یباردار
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و به همراه   شهی تر م رفته، بزرگ رفته  د،ی فرد جد  نیداشته باشه. ا یانده یداره و قراره چه آ ییازهای چه ن ه، ی ک د یموجود جد  نیا

  کننیکه فکر م   نهیا کننی از پدر و مادرها م ی لیکه خ ی. اشتباهشنی بزرگ م ازهاشمیها و نبزرگ شدن جسمش، خواسته 

  د یو تمج فی ب*و*س و تعر  ایبه مثال آغوش و  یازین  ونهفت ساله و بعد از اون، فرزندش  ریمنحصر به کودکان ز  محبت و توجه 

کنن و احساس کنن مهم   افت یبشن، محبت در د ییبشن، تا تیدارن که حما  ازیکه برسن، ن ی ها تا هر سنانسان  نکه ینداره. غافل ازا

 و باارزشن.

 

  یمی. با همان لحن صمشده بودند  رهیبه شهال و بهرام انداخت که بدون واکنش به صورتش خ یداد. نگاه  هی خود تک ی صندل به

 ادامه داد: 

 

اما متاسفانه ماها  ها. اون  یکنن؛ از طرف هردو افت یرو از سمت پدر و مادرشون در ازهاین ن یدارن تا ا  اجیمخصوصاً فرزندان، احت-

نسبت به   ی فرزندمون احساس خوب ا یکه آ  میرو ندار ن یا یدغدغه  چوقت ی. همیهامون هستفقط به فکر خورد و خوراک بچه 

فرزندمون   یکه گاه   میبری م اد یداره؟ ما به مرور زمان از   یاعتماد به نفس کاف ایآ نکه یا ایهست و  ی انسان شاد ایخودش داره؟ آ

  میکنی . فراموش مشهی رو متوجه نم نیاون هرگز ا میاری! اگر ما به زبون ن میچقدر دوستش دار میو بهش بگ   میرو در آغوش بکش

نشه، پس   د ییپدر و مادر تا ق ی. اگر فرزند از طرم یکن  دش ییداره و تا  یقی چه عال م ینی. ببمینیرو بب هاش یی و توانا م یبراش وقت بزار

  یو کالم یفرزندشون چقدر به محبت حس  دونستنی برسه؟! اگه پدر و مادرها م ی کنه تا به خودباور د ییاون رو تا ی ک ن یانتظار دار

اونا   یدوستا  نیبهتر توننی م  دونستنیم  گر . اکردنی دوستت دارم رو براشون تکرار م  یها محتاجه، هر روز و هر روز کلمه اون 

و   گرفتن یم   ادیصدقه رفتن . قربان زاشتنی وقت م  شتریو ب   شتریاشون بدارن، بر  ازین ی دوست نیها تا چه اندازه به اباشن و اون 

 !شن ها رو داشته باانتخاب نیاعتماد به نفس، بهتر نی ا یه یتا در سا  دادنی عمل م  ی ها آزادکردن. به اون محبت 

 

زده  غم  یو با لحن د یکش  یپنهان شود. پوف دش، یسف انیدرم  ک ی یو باعث شد موها  د یجلوتر کش یرا کم  شیمشک ی روسر شهال

 گفت: 

 

 دق.  ینه ییآ شهی آدم، م یهمش شعاره. بچه که اومد به زندگ  نایخانم دکتر! ا یهع-

 

 به شهال، ادامه داد:  ره یخ یبا نگاه یباقر خانم
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  یلیها خپدر و مادر در قبال بچه  فیکه به کل فراموش شده. درسته که وظا  هی زندگ ک ی تیواقع هان ی. ازمنیعز ستیشعار ن-

  دهیرو ناد ن یکه شما دخترتون نازن  شهی نم ل یدل ن یبشه، اما ا جادیا ر ییها رو خسته کنه و در رفتارشون تغاون  د یو شا  ادهیز

 .نیریبگ 

 

 تر شد. و متعجب ترره یخ ،یشهال و بهرام، به خانم باقر نگاه

 

اعصاب و استرسه؟!   ی زخم معده، ناراحت ی اصل ل یدل ن یدونستی! اصالً م مارستانه؟یدخترتون چرا االن رو تخت ب  نیندوی م-

  ازیاز پسر، ن  شتر یب ی نشات گرفته. دختر حت ینفس و افسردگ عدم اعتماد به   ،ینیبگرفته شدن، از خود کم   دهیکه از ناد یاسترس 

. اگه خانواده، اون رو از  کننی اش دوسش دارن و بهش افتخار مو خانواده   باستیبشه ز مطمئن د ی . اون بابه توجه و محبت داره 

آدم افسرده و بدون اعتماد   ه ی. اما اگه کمتر ممکنه بلغزه  نده یکه در آ  شهی م ی قو یبه آدم  لیدرون پر از محبت و عشق کنن، تبد 

محبت، خارج چارچوب خانواده اون رو جذب   نیترکوچک  شهی م ثباع خوره،ی نم ی درد چ یو احساس کنه به ه  ادیبه نفس بار ب

 !ره یبشه و در عوض، از خانواده روز به روز فاصله بگ  ده یکش ی قینرم بشه و به سمت هر فرد ناال یف یبا هرتعر شهی کنه. باعث م

 

 :د یداد کش  تیناگهان از جا بلند شد و با عصبان بهرام

 

  می! البد ما باعث شد نیها رو سر ما بشکنتا تموم کاسه کوزه نجایا نینشوند  ن یآورد نطمو یشرا نیمارو تو ا ه؟ ی چ هی قض د یپس بگ -

 . آره؟!وفتهیبه اون روز ب نینازن

 

 سابق جواب داد:  یاز جا بلند شد و با همان خونسرد  زین  یباقر خانم

 

  ی. من هرحرفنمیبی نم یو دلخور  یناراحت ی برا ی لی. دلمیکردی دوستانه باهم صحبت م می. ما داشتد ینیبش کنم ی خواهش م-

 . هی از سر دلسوز زنمی م
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  یعرق نشسته بود. حت  شیشانیقرمز و بر پ یها. چشمانش پر شده بود از رگه ستادیا ی مقابل خانم باقر  ز،یدر پشت م  نباریا بهرام

 ماجرا مقصر بوده است.  نیدر ا یاحاضر نبود قبول کند که ذره 

 

 خونه.  مشیبری و م شهی روزا خوب م  نی !اون همکنه   یختر من دلسوز د  یبرا  یکس  ستیالزم ن-

 

 تندتر شد: ی کم  نباریا ، یخانم باقر  لحن

 

  هی گر  ایدارو مصرف کنه! اون هر روز  د یحتما با یعنیاون از نوع حاده،  یرادمهر. افسردگ   یجناب آقا رهی داره از دست م  نینازن-

اون رو از پا   کیکوچ  یماریب  نی. ممکنه انداره امکان نداره خوب بشه  یاه ی و روح د یام ی. وقتیاقدام به خودکش  ایو   کنهی م

 ...د ی. بان یکمکش کن د ی. بااره یدرب

 

را پاک کرد و   نکشیع ر یجمع شده ز یها. به زحمت اشک د یبلند شد. نگاه روانپزشک و بهرام سمت او چرخ شیاز جا زین شهال

 گفت:   رفتیکه به سمت در م   ی. در حالها را ماساژ داد آن   یکم ش،یهاساکت شدن درد چشم  یبرا

 

 . میدی اونارو دست م یکیی کی م یدار نی هم ی ... برامیدخترامون کم گذاشت  یهمه  ی آره... ما برا-

 

 از اتاق خارج شد. کرد، ی م  هی که گر  یدرحال و

 

 انداخت و پشت سر شهال از اتاق خارج شد. ی به خانم باقر ینگاه معنادار  زین بهرام
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 گفت:   یبلند  یشده بود. با خشم سمت او رفت و با صدا رهیها خافتاد که به آن  ایراهرو، چشمش به ناد در

 

 کرده؟!  یکه نازگل خودکش ی تو به اون زنه گفت-

 

 داد: جواب   ی فیضع ی آب دهانش را قورت داد و با صدا ایناد

 

 نکرده؟!  یخب مگه خودکش-

 

 شد و مچ دستش را گرفت.  تری عصبان بهرام

 

 ! ؟یهمه ببر  یحتماً آبرمون رو جلو  د یکرده باشه! با ی خودکش-

 

 گفت:   یبا ناراحت ای. نادد یها کشاو را به سمت پله داد ی را فشار م  ایکه مچ دست ناد  یدرحال و

 

 ! ؟یبری من رو کجا م یشده؟! دار ی خب حاال مگه چ-

 

 سر درس و مشقت.  ینیبش  د ی! با؟ی کنکور بد  ستی! تو مگه قرار نببرمت خونه  د یبا-

 

که پدر ومادرش،    کردی فکر م   نیها بود. همزمان به اآن   یقانون زندگ نی برود. ا د یگوی . مجبور بود هرجا که پدر مد یکش ی پوف ایناد

 ن نخواهند برد. به اشتباهاتشا یپ ، یحادثه و اتفاق چیبا ه
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 *** 

 

و   وانه ید  ی به آدم لیکم داشت تبد . کم انداخت  یسلول انفراد کیتار ی وارهایبه د یبار نگاه نیهزارم یرا باال آورد و برا  سرش 

 .شد ی م  ضیمر

 

  گرید  یبه کشور یرقانون یبه صورت غ خواستند ی که م  ی بود که خبر داده بودند، لوکان و سارا در مرز تگزاس، درحال ی روز چند 

 .شدند  ر یفرار کنند، دستگ 

 

  کیداشتند باهم   مینامزد کرده بود و تصم تیبود، ظاهرا سارا با لوکان اسم دهیفهم  سیپل یهاکه آراس از حرف ی زیچ طبق

 ند. مرکز فساد برپا کن

 

مثل سارا را دوست داشت، باعث    یقبال آدم مزخرف نکهی. فکر اد یکش یداد و آه  ه یتک  واری که نشسته بود، سرش را به د طورهمان

  دنیمحکم بر روان آراس بود. فهم یلیس  ک یسارا در گذشته، انگار،  یهر عشوه و هر لوند  یادآور یاز خودش متنفر شود.  شد ی م

 . ختیری اعصابش را برهم م شتر یارتباط داشته، ب نهم با لوکا  رانیقبال در ا نکهیا

 

  نیکه او آن بال را سر نازن  کردی حرف آراس را باور نم یشده بودند، اما هنوز کس ر یدستگ  نینازن ی ماجرا ی اصل نیعامل نکهیا با

بار  نیکار را نکرده، چند  نید که آراس اها گفته بورفته بود و به آن  ن یپدر و مادر نازن شیبار پ نی چند  زجان،یاست. عز اورده ین

 نداشت. یاده یداده بود، اما فا  حیتوض  سیپل یبرا

 

اعتراف   چکدامی هم نه لوکان و نه سارا ه یبود. از طرف  دهینرس   ییبه جا  زین  نینازن دنید  ی آراس برا یهامدت، تالش  نیتمام ا در

 . کردند ی کرده بودند، نم  نیکه با نازن  یبه کار
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  چیشده بود. ه دهیآراس بر ی ها، حکم اعدام براها و استرس ماه حبس شدن در آن سلول کوچک و تحمل عذاب  کیبعد از  روز، ید

 نداشت. شیگناهی اثبات ب ی برا ی مدرک چی. هآمد ی از دستش برنم یکار

 

بازهم   گشت،یبار به گذشته برم  اگر هزار ینبود. حت مانیپش نیدرصد از کمک به نازن ک ی ینداشت و حت  تیاهم ش یاصالً برا نیا

 . کردی و کمکش م بردی م  ویرا داخل استود ن یآن روز، نازن

 

.  کردیمداشت از ذهنش عبور    کیبه  ک یتجربه کرده بود،  نیکه با نازن ی خوش  ی. تمام روزهاد یکش  شیموها ی را رو دستانش

بود که   نیا شیو ناراحت ی که به او پناه داده بود، وابسته شود. تنها نگران یپناهی به دختر ب نقدریا یکه روز  کرد ی فکرش را هم نم

 . عذاب وجدان کل وجودش را گرفته بود. د یدی . نگران حالش بود و هر روز و هر روز کابوس م ند یبرا ب  نینازن تواند ی نم گرید

 

را   نیبار نازن ن یآخر ی او بتواند برا قیاز طر د یابود که ش  نیهم دش یصحبت کند. تنها ام  یمددکار اجتماع ک یقرار بود با   امروز

 .ند یبب

 

اش را  گرفته  یکرد صدا  ی. سعشده بود، متمرکز کرد  دهیدر، به داخل سلول تاب ی آهن یکه از باجه  یرنگ را به نور کم  چشمانش

 روزها ورد زبانش شده بود. نیکرد که ا   یگرفته شروع به خواندن آهنگ  ی . با همان صداصاف کند اما ممکن نبود یکم

 

 برم  د یکجا با"-

 

 ارهین  ادم یات تو رو خاطره  ایدن  هی

 

 شب فکر تو  کی برم که  د یبا کجا
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 راحت بذاره  منو

 

 کردم با خودم  چه

 

 نداره  یبرام فرق ی مرگ و زندگ که 

 

 حاله بد  نیا ه ی مثله من تو محاله 

 

 ... ارهیطاقت ب یکس

 

 برم  د یبا کجا

 

 نم یتو رو اونجا نب امه یتو هر ثان که 

 

 برم که بازم تا ابد  د یبا کجا

 

 نم یتو نش ی پا به

 

 رو من  یی بعد تو چه روزا قرار
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 نم یبب ییتنها تو

 

 کنه ی م  یهر جا برم چه فرق گهید

 

 "نمیعشقه تو هم از

 

 ( یروزبه بمان /ی)التار

 

 .کشد یم   یقی و روحش دارد چه زجر عم کند ی تحمل م نه یرا در س  ی دارد چه درد بزرگ دانستی نم یرا بست. کس چشمانش

 

 *** 

 

داشت، دوخت و   ی غیرنگ و صورت سه ت  یاقهوه   یکه موها یانسالیمرد م ینشست. چشمانش را به چهره  ز یدر پشت م  رمق،یب

 او را با نگاهش برانداز کرد. 

 

 گفت: مت یداخل دستش انداخت و با مال یبه پرونده  ینگاه گرید  یبار  مددکار،

 

 بهتون بکنم.  یبتونم کمک دوارمی. امیآراس مشرق ی خب جناب آقا-

 

.  یخون یها. چشمان سبز رنگش پر شده بود از رگه د یباریم اش افه یاز ق ی و افسردگ  یداد. خستگ  ه یخود تک یبه صندل آراس 

 جواب داد:  یحوصلگ ی و با ب د یکش  یقی صورتش رشد کرده بود. نفس عم ی رو شیر یبلندتر شده بود و کم شیموها
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 . نمیرو بب ی کیبار،  ن یآخر یدار، واسه  ی برم باال کهن یقبل از ا خوامی رو ثابت کنم. فقط م میگناهی ب خوامی نم گه ید-

 

 ! ؟ین یبب یخوای رو م  یک-

 

 !نه ی ام هم... تنها خواسته نینازن-

 

را مطالعه کرد،   شد و آن  ره یخ به صفحات پرونده  ی شتریآورد و به چشمش زد. با دقت ب رونیب بشیرا از داخل ج نکشیع مرد، 

 :د یسپس با تعجب پرس 

 

 ! ؟یکه متهم به ت*ج*ا*و*ز بهش هست ی رادمهر؟! همون کس نینازن-

 

 .د یلرزی کل وجودش م د یشنی کلمه را م  نیا ی. وقت انداخت نییسرش را پا آراس 

 

مطمئن بشم بعد از من   خوامی که حالش خوبه... م  نم یخودم بب یبا چشما خوامی . مکنمی ! خواهش منمشی بب نیکمکم کن-

 کنه.   یزندگ  تونهی م

 

 .به آراس انداخت  ینگاه باال داده  یی با ابرو مرد

 

 کرده به مالقاتش بره.   یکار  نیکه با دخترشون همچ  یکس  دنیاش اجازه نمامکان نداره پسر. نه قانون و نه خانواده  نیا ی ول-
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 :د ی داد کش  تیو با عصبان د یکوب ز یم  یاش را محکم رو گره خورده  یهااز کوره در رفت. از جا بلند شد. مشت  نباریا آراس 

 

که دوستش دارم   یکه بخوام با دختر  ستم ین ف یقدرها هم کثمن اون کار رو باهاش نکردم... من عاشق اون دختر بودم. اون -

 نشدم هنوز.  یو عوض رتیغیبکنم... تا اون حد ب ی کار نیهمچ

 

ها را  و همان حرف  د یکشی م  دا یسرباز با عجله وارد اتاق شدند و دستان آراس را گرفتند و به زور دستبند زدند. او همزمان فر دو

که داشت داد و    ی. درحالستیجز دروغ ن یز یچ کردند ی نداشت و همه فکر م یت یاهم یکس  یها براحرف  ن یامّا ا کرد،ی تکرار م

چشمش به   داد، ی از دست سربازها انجام م ییرها ی که برا ییهاتالش  ن یآوردند. در ب رون یاتاق ب ز به زور او را ا کرد ی م دادیب

 پر از اشک بودند.  رش،یچروک و پ یهابود و چشم  ستادهیاو، ا ی در چندمتر صدا،یافتاد که ساکت و ب  زجانیعز

 

  ی او گذاشته بود تا مبادا جا ی را برا شیکه عمر و زندگ زجان یعز چارهی بود! ب ده ید ش یبرا یعجب خواب رزن، یپ نیا ی ریزمانِ پ در

 پدر و مادرش را حس کند. یالخ

 

طور که هنوز هم، از دست دادن پدر و مادرش را باور نکرده بود،  . همانکردی ها را احساس مآن  ی خال یجا شه یآراس، هم اما

 شده بود، فکر نکند. ش یایتنها آرامش دن ش، یزندگ یهای که بعد از سخت  ین یمحال بود به نازن

 

بازگرداندند و او را با   یآراس را به داخل سلول انفراد  ش، یخفه کردن صدا یمعمول، بعد از حواله کردن چند مشت و لگد برا  طبق

 تنها گذاشتند. ر،یناپذ  انیپا یکیتار  کیو  یی ها، خروار خروار درد و تنهااشک  ادها،یفر

 

 *** 

 

 



 جانم  کریبر پ  یآتش

687 
 

 

 

 

 .د یکش  رونیرگ کبودش، ب  نیتمام شده بود، از ب شیِسرُم دستش را که محتوا پرستار

 

 را انجام دهد.  صش یترخ ی مرخص شود و بهرام رفته بود تا کارها مارستانیامروز قرار بود از ب باالخره

 

و ناتوان   فیاو را ضع یکه به رگ دستش وصل بود، حساب  یماه غذا خوردن تنها با سرم کی و  مارستانیب ط یماه ماندن در مح کی

مثل سوپ   ،یآبک یغذا ی سه روزِ گذشته، طبق دستور پزشک، کم-دو ی. البته ط ستد یبا شیپاها یرو توانستی نم ی کرده بود. حت

 بخش باشد.لذت ش یبرا نقدریا ه،ی ادوی سوپ ب ک یمزه مزه کردن   کردی مبه او داده بودند. تا به حال فکر ن

 

  یدرمان دردها ی هم برا یعمل جراح کی بود، اما کاش  زیآمتیموفق  ش، یاز قبل بهتر شده بود و انگار عمل جراح اش معده

  نیا یو ط زدی کم حرف م  یلیخ گری . دشد ی م شتر یبود و هر روز ب ن یعج نیبا نازن  یوجود داشت. هنوز هم افسردگ  شیروح

 .شد ی م ترف ی و نح ترف یضع م. روز به روز ه لبخندهم نزده بود  کی  یمدت، حت

 

و   یرعادیغ یرفتارها  ،یضد افسردگ ی با داروها کردند ی م  ینبرده بود و فعال سع ش یاز پ ی کار ز ین ن یمشاور نازن ، یباقر خانم

 او را کنترل کنند. گاهیگاه و ب یهاه یگر

 

به حرفش توجه نکرده بود.   ی است، کس گناهی آراس ب د یاش بگوهرچقدر تالش کرده بود که به خانواده  نیمدت، نازن نیتمام ا در

 بار دوم باشد! نیبه حرف او توجه کرده بودند که ا ی اصال ک
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  رد یبگ  دهیگناه او را ناد خواهد ی که به آراس دارد، م یوابستگ   لیاست، به دل یاحساس  ی دختر نیمعتقد بودند که چون نازن یهمگ 

 . د یگویدارد دروغ م  ل یدل  نیو به هم

 

!  کردند؟ی روانپزشک توجه م ک یمگر بهرام و شهال به حرف  ی ها صحبت کند ولخواسته بود، با آن  ی چندبار از خانم باقر یحت

 .گرفتند ی گارد م  عایمحکوم شوند، سر یی قرار است در جا  کردند ی حس م یوقت   شهیها همآن

 

  لچری و کیبا   ا یناد کرد،ی درآمده بود، نگاه م   اهیو س  ی سوزن، به رنگ زرشک یداشت به دستان کبودش که از جا نیکه نازن  یدرحال

 وارد اتاق شد.

 

 ! نیخونه نازن م یگردی باالخره باهم برم-

 

 گفت: را، کنار تخت گذاشت و دوباره با شوق  نینازن یهالباس  زد،ی اش موج مکه در چهره  یق یعم ی با لبخند و خوشحال و

 

 ! ؟یهات رو عوض کنکمکت کنم تا لباس  یخوای م-

 

  دهیهمرنگ پوش  ییمویل ی با شال د،یو سف یی مویل یاقه یمانتو مدل جل  کی. دوخت  ایبه ناد یحالی را با ب شیچشمان طوس  نینازن

 کرده بود.  باترش یز پ،یرنگ و ت  نیداده بود. واقعا ا رونیشال ب ری طرفه از ز کیرا فر کرده بود و   شیهابود و تل 

 

 دوباره گفت:  د،ی نشن  نیاز نازن ی که جواب ایناد

 

قرمزت    یپاشو! همون مانتو االی. دِ میست بپوش  یدوست نداشته باش  د ی گفتم شا ی ول رمیمانتو بگ  نی توهم از ا  یبرا خواستمی م-

 . یرو آوردم تا بپوش  یدوسش داشت  یلیکه خ
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 داد زد:  ی بلند  یبعد با شوق و صدا و

 

 خونه!  میری م م یدار-

 

 مارستانشیشده بود، بلند کرد و خواست کمکش کند که روپوش ب یالغرمردن یمدت به اصطالح حساب نیرا که در ا نینازن سپس

 گفت:  یجانبا لحن سرد و کم  نیکه نازن  اوردیرا درب

 

 . تونمی خودم م-

 

 دوباره لبخند زد.  ، یعقب رفت و با مکث کوتاه یکم ایناد

 

 صدام کن.  ،ی. کمک خواستی هات رو عوض کن تا تو راحت لباس   رونیب رمی پس من م ، یباشه خواهر-

 

  یوقت  نکه یا لی . به دلند یبنش لچر یو  یکمک کردند تا رو   نیوارد اتاق شدند و به نازن ایهمراه ناد ز یمامان شهال ن قه، یاز چند دق بعد 

 .ند یبنش لچر یو  یمجبور بود فعال رو  گرفت، ی اش درد ممعده  ر یز رفت،ی راه م نینازن

 

  دایهمه سرنگ و سرم نجات پ و آن   هی گر گاهی گاه و ب یالکل و صداها یکننده با بو خسته  ط ینبود که داشت از آن مح ی کردن باور

 . کردی م
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به   نیبه سمت ماش  راند،ی را م نیدار نازنچرخ  یصندل ا یکه ناد یق، درحالها اضافه شد و به اتفابه آن زی که بهرام ن  د ینکش یطول

 راه افتادند. 

 

  د، یسف انیدرمک یو   دهیژول ییو رنگ و رو رفته، موها  یمیقد   یراهنیبه پدرش انداخت؛ پ ینگاه مارستان،یدر راه خروج از ب نینازن

 .د یباریاش ماز چهره  یواقعا خستگ 

 

  ش، یمشک یتار بود. روسر دش ید  زین نکیبا ع یراه برود و حت  توانستیرا از او گرفت و به مادرش دوخت که به زحمت م  نگاهش

 . زدی ذوق م یتو   یکنار گوشش حساب د یسف  ی باز شده بود و موها مه یتا ن

 

ها فقط درست رفتار کردن  ودند، آن نب یبد  یهاها ذاتا آدم بالها را، او سرشان آورده است. آن  نیکه ا شد ی . باورش نمد یکش یآه

 .عذاب بکشند  انشانیهم خودشان و هم اطراف  شد،ی باعث م  نیرا بلد نبودند و ا

 

 اجاره کرده بودند. مارستانیرا از ب  لچریآن و ن، ینازن ینشاندند. تا روز بهبود  لچر یو  یرا دوباره رو  نی شدند و نازن اده یپ نیماش  از

 

فکرش را هم    یکرده بود. حت یاز آن خداحافظ شه یهم ی برا ی که روز یاخانه قرار گرفت. خانه  یدوباره مقابل در ورود  ن،ینازن

 . ند یرا بب نجایبتواند ا گر ید ی که بار کرد ینم

 

  ی با لبخند  یهمگ با نفرت و انزجار از آن فرار کرده بود. سپس  ی شد که روز یادوباره وارد خانه  ن یخانه را باز کردند و نازن دَرِ

 از خود نشان نداد.  یچون سابق، واکنش خاص  زین  ن یگفتند. نازن کی را به خانه تبر  نیبازگشت نازن ، یمصنوع

 

قرار گرفت   نی نازن لچر یخوشحال بود، دوباره پشت و یکه حساب ایها ولو شدند، نادمبل  ی رو یبهرام و شهال با خستگ  کهن یاز ا بعد 

  ی هم، عکس بزرگ نازگل، رو ز یچ نی. اولشد ی در خانه احساس م راتییتغ ی. از همان نگاه اول کمها بردو او را به سمت اتاق
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 د،یتپی در هر لحظه که م   ن،یکه قلب نازن ی بود. آنقدر خال یخال شیجا  ی لیافتاده بود. خ بایو ز خوببود که واقعا در آن  نه یشوم

 . کردی م  یاو دلتنگ  یبرا

 

  ز یهمه چ بارن یا یاز آن نفرت داشت، ول نیکه نازن ی ها بود، همان اتاقآن  یبرد که قبال، اتاق دونفره  ی را داخل اتاق لچر یو ایناد

 کرده بود.   رییتغ

 

داشت،   م یمال ی جذاب به رنگ ارغوان ز یر یهاکه گل   ییبایز  یواریاتاق با کاغذ د ی وارهایبه اتاق انداخت. د یبا تعجب نگاه نینازن

مقابل   ن،یتخت نازن نیبود. همچن یجذاب  العادهبه رنگ بنفش فوق  واری تر از رنگ درنگ کم  ی اتاق، کم یهاکرده بود. پرده   رییتغ

از   گر ید یدر قسمت  زین  رش یتحر  زیکرده بود. م  ر ییاتاق تغ یاجزا یه یبه رنگ بنفش و ست با بق  شی روتخت پنجره قرار داشت که 

 ود. اتاق، گذاشته شده ب

 

 نصب شده بود. وار ید  یقاب گرفته شده بود و مثل تابلو رو  زی ن نینازن یهای از نقاش  چندتا

 

 و گفت:   ستادیا نیانداخت. بعد با ذوق مقابل نازن یاشالش را از سر باز کرد و گوشه  ایناد

 

کردم   ی اتاق نازگل رو خال نیهم ی برا م،یاتاق باش  هی  یباهم تو  یکه دوست ندار دونستم ی خانم! م نیهم اتاق مخصوص نازن نیا_

 . کنمی ... به هرحال عادت مینشم ول تییسخته به اون اتاق عادت کنم و با خاطرات نازگل اذ  کمیخودم رو بردم اونجا.  لیو وسا

 

 دوخت. اتاق ی وارهایدرون خود داشت، به د یااز رنگ قهوه  یکم  یلیخ یهارا که رگه  شیزد و چشمان طوس   یلبخند 

 

! تو فقط خوشحال باش...  ینیاتاق نب نیا یمن رو هم تو  ختی ر گهید دمی که مال خودِ خودته. قول م  ی اتاق دار هی به بعد  نیاز ا_

 ! هیکاف نیهم
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کم لبخند از  ذوق نبود. کم  ای یاز خوشحال ی شده بود. در نگاهش اثر  ره یانداخت که با تعجب به اتاق خ نیبه نازن ینگاه سپس

 : د یپرس  د یمحو شد و با مکث و ترد  ایلبان ناد

 

 !ومد؟ی! نکنه خوشت نه؟یچ-

 

 . د یچه بگو د یبا دانستی شده بود که نم زیگره خورد. واقعا آنقدر سورپرا ایناد  یبه چهره  نباریا ن،ینازن نگاه

 

اش را  کرد درد معده  یو سع د یکش  یقی . نفس عمستاد یا شیپاها یدار کمک گرفت و رو خچر  یصندل یهازحمت از دسته  به

  یهال**ب   یرو  ی . لبخند کمرنگ کردی م  شیتمام، تماشا یکه داشت با نگران  ییایبود، ناد ستادهیا  ایتحمل کند. حاال مقابل ناد

انجام داده   ی کار مهم نیاش به خاطر او چنبود که خانواده  یبار  نیاول نیشد. ا اشکنقش بست. چشمانش از شوق پر از  نینازن

 اما پر از شوق گفت:  ف، یضع ییو با صدا د یرا در آغوش کش ایناد  ارادهی بودند. ب

 

 ! رهینظی واقعا قشنگه... ب-

 

 حلقه کرد.  نیو دوباره لبخند به لبانش برگشت و دستانش را دور نازن د یکش  ینفس راحت ایناد

 

 گفت:  دوباره نینازن

 

 کم داره!  یمهم  زیچ ه یفقط  -
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 او زل زد.  یهاجدا شد و با تعجب به چشم  ن یاز آغوش نازن ایناد

 

 ! ؟یچ-

 

را گرفت و   ای. دستان نادنشستی م شیهال**ب  ی رو ی بود که لبخند  یبار  نیاول نیمدت، ا نی دوباره لبخند زد. در ا نینازن

 گفت: 

 

 ! یچشمم باش  یجلو  شه یهم خوادی ازت جدا باشم. دلم م خوامی نم چوقتی ه گه یتو... د لیتخت و وسا-

 

را دوباره بدست    شیکه خواهر دوقلو شد ی پر شد. باورش نم زیچشمان او ن ن، یحرف نازن نیزد و از شوق ا  یقی لبخند عم ایناد

 . ند یاو بب یهال**ب  ی لبخند را رو تواند ی آورده و دوباره م

 

او را نگاه نکرده بود. اصالً تا به حال متوجه نشده بود که برخالف   قیعم قدرن ی. تا به حال اخت دو ای را به ناد اش ره ینگاه خ نینازن

  ی متیسنگ ق ک یبه  ه یوجود دارد که چشمانش را شب  یااز رنگ قهوه  ییهارگه  ا، یرنگ ناد یو طوس   بایخودش، درون چشمان ز

به چشمان سبز رنگ آراس زل زده بود.    ره،یخ طورن یافتاد که هم یروز  اد ی. محو شد  شیها**بلکم لبخند از . کم کند ی م

 دارش نشست. چرخ  یصندل  یدر قلبش رسوخ کرد. به زحمت دوباره رو  یاندوه

 

 گفت:  ینیاندوهگ  ی و با صدا  د یکش نییخود پا  یکیرا گرفت. او را تا نزد  ایو دستان ناد  د یکش یآه

 

 مگه نه؟!   ،یکنی ... تو حرفم رو باور م! باور کن اون نداره ی کمکم کن آراس رو نجات بدم. اون گناه-

 

 کوتاه جواب داد:   یشد و با مکث رهیکه حاال دوباره پر از غم و اندوه شده بود، خ  نینازن یدر چهره  ا،یناد
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 ! کنمی معلومه که باور م-

 

 همراه بود.  قیعم یکه با غم یزد. لبخند  یلبخند کمرنگ  نینازن

 

که مامان شهال و بابا بهرام نشسته بودند و داشتند    ییبرد؛ جا ییرایرفت و او را از اتاق به پذ  نیدارِ نازنچرخ  یپشت صندل ایناد

 . کردند ی درم یخستگ 

 

. پدر و  افتاده  نیچ ی و صورت  د یسف انیدرمک ی ی پدر و مادرش دوخته شد؛ موها یکرده   رییتغ یهادوباره به چهره  نینازن نگاه

 ها را دوست داشته باشد.ه هرگز نتوانسته بود آن ک ی مادر

 

 را نگاه کند، گفت: نینازن نکه یبدون ا چکاند،ی داخل چشم شهال م یمخصوص یکه داشت قطره  بهرام

 

 از اتاقت خوشت اومد؟! -

 

و به   را برداشت نکش یع خت،ی صورتش ر یداخل چشمش، رو  یاز قطره  ی تنها سکوت بود. شهال از جا بلند شد. کم پاسخش

 شد. ره یها خآن  یچشمش زد. سپس به هر دو 

 

 گفت:  ایناد

 

 بهمون بزنه.  خوادی م  نیهست که نازن ییهاحرف -
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دار  چرخ  یدر صندل  شان،یرورنگ نشسته و به او که روبه  ی خاکستر یهامبل   یرو  ز یکرد و خود ن ن یبه نازن یبعد نگاه معنادار  و

 او متمرکز گشت.  ی رو زیشد. نگاه مامان شهال و بابا بهرام ن  رهینشسته بود، خ

 

 لرزان، ل**ب باز کرد:  ییو با صدا  د یها دزد. نگاهش را از آن د یکش ی قی نفس عم نینازن

 

کمک   ه یرد. کمکش شد که بهم کمک ک دایپ ی کی کردم، ی م یخداحافظ  ایدن  نیاز ا شه یهم ی داشتم برا ی وقت ، یروز سرد برف  هی-

. کمک کرد حالم خوب شه، کمک کرد بتونم خودم رو باور  اعتماد کرد  به، یخواب داد و هم به منِ غر  ینبود... هم بهم جا یمعمول

شد،   یقربان  یی جورا ه یاون نبود. اون خودشم  ریشدن من تقص دهی در امون بمونم... دزد هابیاز آس  ی لیکنم. کمک کرد از خ

باز   یهاحاضر نبود من رو با لباس  یحت ا یحاضر نشد کنار من بخوابه   وقتچ یه یاز حدش. اون حت ش یاعتماد و محبت ب یقربان

 . ادیب مونیکیسراغ   یتا مبادا فکر بد   نهیبب

 

 و ادامه داد:  د یچک نیی چشمش پا یاز گوشه  یدرهم فرو رفت. اشک شیابروها

 

 هاابون یخ یروانه  ب، یمنِ احمق بودم که به حرفش گوش ندادم و تو کشور غر ن ی.. ااون نبود. ریمن افتاد تقص  یکه برا  ی اتفاق-

که همشون   یقدر از اون زهرماراون  رم،یبم نکه یا ی باطلم، برا الیشبونه و به خ یپارت ه ی رفتم تو  ،یعقلی . دست آخر هم از بشدم

  یبودن... وقت  ادینفر نبودن، ز هی دمیبال رو سرم آوردن. شا نیاز اونا ا ی کیکدوم  دم یکه نفهم  وردمخ خوردن،ی راحت م  یلیخ

 ! رید ی لیبود... خ ری د ی لیشدم که خ اریهوش 

 

  یلی. فضا خزدی نم یحرف  یبه او دوخته شده بود و کس ن، ینازن یخانواده ی نفر از اعضا هرسه  قی عم یهامتعجب و اخم  نگاه

 را به زحمت قورت داد.  ش یصورتش را پاک کرد و بغض قلو ی رو دهیکیاشک چ نیشده بود. نازن نیسنگ 
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رو درست بدم... من...    یجواب محبت کس  ستم یبلد ن ی خنگم و حت یلی رو ندارم! من خ ی چیه اقتی. من ل ن یگفتی شما درست م-

دار... اگه اون نبود،   یکه بره باال ستی.. حقش ن. اوردهیبال رو سر من ن ن ی... اون اگناههی . امّا آراس بخورمی نم یدرد   چیمن به ه

 . کردی نم دایپ یمن رو هم کس  یجنازه د یشا

 

 متعجب پدر و مادرش، به سمت اتاق خواب رفت. دگان یآرام از مقابل درا گرفت و آرام  لچرش یو یهاچرخ  د، یکش یآه

 

 

 

 

 

 *** 

 

  یه ی خالفکار و چاقوکش و پا یجمع انیمنتقلش کرده بودند. در م یکه به زندان عموم شد ی م ی . چند روزد یتخت دراز کش ی رو

  گر ید دانستیکه م  ییها. دلتنگ روز دادیبدجور عذابش م  شیدلِ لعنت  نی. دلتنگ بود، اخواستی کردن واقعا هنر م  یدعوا، زندگ 

 .اوضاع، از دستش ساخته نبود  رییتغ  یهم برا  یکار چی هرگز باز نخواهند گشت و ه

 

 .بود  دهیبر  گریکرده بود، د ف یتعر شی بار برا کیگذشته را هزار و   عی بس که به بازپرس پرونده جواب پس داده بود و وقا از

 

، تمام  بعد از مرگش  د یبود که شا  نینداشت. تنها منتظر ا ی د یام گر ینبرده بود و آراس عمال د ییراه به جا زین زجان یعز یهاتالش 

 تمام شود.  های تلخ نیا
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  شیآنجا برا یه ی بخواهد دوماه در زندان بماند. هر ثان نکه یباز نشده بود، چه رسد به ا ی به کالنتر ز ین شیاتفاقات، پا ن یاز ا قبل

 .گذشتی هزار سال م

 

 ها گفت: نام ان ی. ناگهان در مزدیداشتند را صدا م ی که مالقات  یبه پا بود. بلندگو داشت نام افراد  یازندان، همهمه  ی راهرو در

 

 ! یآراس مشرق -

 

رنگِ   د یسف رپوش یز  کیاز جا بلند شد.  یحوصلگ ی ! با بد؟یایبه مالقات او ب توانستی م  زجانیجز عز  ی . چه کسد یکش ی پوف آراس 

  نکهی و بدون ا  د یفرم زندان را از کنار تخت برداشت، پوش  راهنی زده بود. پ رون یآن ب ری از ز ش،یتنش بود که بازوها یرکاب

 کرد و به سمت سالن مالقات به راه افتاد. شیپا یی جفت دمپا ک یرا ببندد،  شیهادکمه 

 

باجه   نیاو در پشت ا ی . سرباز اشاره کرد که مالقاتکردند ی صحبت م  یداشتند با کس های شلوغ بود و هرکدام از زندان یحساب سالن

  یبود که رو  نیاو نازن ی . اما تا سرش را بلند کرد، چشمانش از تعجب درشت شد. مالقاتستادی. مقابل باجه ااست. آراس جلو رفت 

 بود.  هنشست  شهیدر پشت ش  لچر، یو

 

بود؟!   نیخود نازن  نیا یعن ینشست.  شهیپشت ش  ، یصندل ی کرد. با مکث رو یرعاد یشروع به تپش غ قه، ی چند دق ی برا قلبش

گوشش    ی را رو ی گوش  ز ین نیرا برداشت. نازن ی او را داشت. با تعجب گوش  یشده بود. بدجور دلش هوا  ف یچقدر الغر و ضع

آراس   یشده بود. موها ره یبزند، نتوانست. تنها به آراس خ یتا حرف رد ک  یخودش را گم کرده بود. هرکار  یگذاشت امّا حساب

 زده بود.  غی تر شده بود و صورتش را سه تنسبت به قبل، کوتاه 

 

 از شوق و تعجب وجود داشت، گفت:  ی قی که در آن تلف ییاحساسش را کنترل کند، با صدا کرد ی م ی که سع آراس 

 

 ! ؟ینشست لچر یبرات افتاده؟! چرا رو و  یچه اتفاق ؟ی... خوبدنمید ی ایب کردمی فکر نم-
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 گرفته بود، جواب داد: ی که کم  یی. با صداند یها ببلباس  نیو با ا ت یوضع نی. سخت بود آراس را در اد یکش  یآه نیازنن

 

 ؟ی... خودت خوب هیموقت لچر یو-

 

 خوب است، دروغ گفته بود.  گفتی انداخت. اگر م نییسرش را پا آراس 

 

 چوقتیه د ی. اگر او نبود شاد یایب  نجایتوانسته بود به ا ایهم فشار داد. به کمک ناد یرا از استرس رو  شیهال**ب نینازن

 . ند یآراس را بب توانستینم

 

 منه!  ری متاسفم آراس... همش تقص-

 

داشت که با او بزنند اما انگار زبانش مانع آن   ی ادیز یهاحرف  شیهازل زد. چشم   نیدوباره سرش را باال آورد و به نازن آراس 

 .شد ی ها محرف

 

دستانشان   نیب  لیحا شه یدست او گذاشت. ش  ی رو شهیدستش را از پشت ش  زی ن نیگذاشت. نازن شهی ش  یرا باال آورد و رو  دستش

 شد. آراس گفت: 

 

 اومده؟ سرت  یی. چه بال..یالغر شد  قدرن ی... چرا امعرفتی دلم برات تنگ شده بود ب-
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  ی قیو بغض عم د یلرز شی. صداکردیصورتش حس م  ی ها را روآن ی دست خودش نبود. گرم نینازن یهاکنترل اشک  گرید

 سوزاند.را   شیگلو

 

 .دمی ... بهت قول م یبمون نجا یا زارمی. نمرونیب ارمتیی آراس، من م-

 

 زد.  ی تکان داد و پوزخنِد تلخ  یسر آراس 

 

 . ادیسرم ب یی گندم و نابودت کردم. حقمه اگه هر بال ی. من تو رو کشوندم تو زندگیوفتی روز ب ن یمن باعث شدم به ا-

 

 داد زد:  یبا ناراحت نینازن

 

 ! ستینه! حقت ن-

 

 چرا حقمه. -

 

 ! یلعنت ست یحقت ن-

 

 و سکوت کرد.  د یرتش کشصو ی . دستش را روکردی برداشت. به زحمت خودش را کنترل م شهیش  ی دستش را از رو آراس 

 

 . یستیهمه ثابت شده که تو گناهکار ن ی برا گه ی. ددهیم  تیروزها رضا نیبابام هم-
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 وجدان نداشته باشم؟!عذاب  یزنده باشم و نفس بکشم؟! چجور یچجور  ؟یوسط سرت اومده چ  نیکه ا یی بال ؟یپس تو چ-

 

  ه ینامعلوم دوخت. بعد از چند ثان یاجلوتر داد و مرتب نمود. نگاهش را به نقطه  ی. شال قرمزش را کمد یکش ی قی نفس عم نینازن

 مکث، گفت: 

 

ام که  دکتر گفته، معده نه، ییخوبم... البته دوز داروهام پا ی ضد افسردگ ی نگران من نباش. من خوبم... به کمک مشاوره و دارو-

رو از دست دادم که   های سر ه ی. درسته  نکرده ریی تغ کردم ی ه فکر مقدرها کاون  ی چ چی. درسته هبره ی خوب بشه دوزش رو باال م

از قبل!   شتریب ی لیداره، خ  یلیخوب شدم... هوام رو خ یلیخ ا،یامّا عوضش با خواهر دوقلوم ناد دونستم، ی قبال قدرشون رو نم

. البته اجازه دادن  کنهی نم رییها که تغتر شدن. ذات آدمنرم  یفقط کم د یخب... مامان و بابا... راستش همون مامان و بابان. شا

 .خوبه  یلی برام خ کنن،ی نم مخالفت  گهیکه د ن یبدم و هنر بخونم. هم ر ییام رو تغرشته 

 

 داد و با آه ادامه داد:  گرش یرا به دست د یگوش 

 

رو   گهیهم همد  یاتفاق  گه ید  یحت خوامی . نمشهی راهمون جدا م ت،یعادت کنم... بعد از آزاد یزندگ   نیگرفتم به ا  ادی گه ید-

 . مینیبب

 

 :د یمتعجب پرس   یدرهم رفته و نگاه ی جا خورد. با ابروها آراس 

 

 چرا؟!-

 

 .آراس دوخت   یرا به چهره شیهاچشم نینازن



 جانم  کریبر پ  یآتش

701 
 

 

که بهش ت*ج*او*ز شده ازدواج کنه... حداقل    یبا دختر  ستیحاضر ن  یکه کس دونم ی کنم. م لیخودم رو بهت تحم خوامینم-

تموم گذشته رو    خوامی ! مکننی اگه خودمم بخوام، پدر و مادرم مخالفت م ،ی ... در ثانی ... دوست ندارم بهم ترحم کن رانیتو ا

 . یبکن رو کار  نیکن هم  یفراموش کنم. توهم سع

 

 امّا...-

 

 را باال آورد و مانع حرف زدن آراس شد. دستش

 

 خاطر هر دومونه!  به-

 

 آراس، سکوت را شکست: نکهیشد، تا ا ی جار  نشانیب ی سکوت قهی چند دق یسکوت کرد. تپش قلبش تندتر شده بود. برا  آراس 

 

 . یریبگ  میمن تصم  یبه جا ی تونی تو نم-

 

 گفت:  ی آرام ی بود. با صدا ییرا گرفته بود. انتخاب او تنها مش ینداد. تصم یجواب نینازن

 

 بار؟! نیآخر ی! برا ؟یبرام بخون  شهی بخوام؟! م یز یچ هی ازت  شهی م-

 

 گوشش فشار داد.  یرا رو  یگوش   یبا کالفگ  آراس 
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 !؟ینزن  بارن یحرف از آخر شهی م-

 

 . کردی م  دادیبزرگ در چشمانش ب یتر شد. غممظلوم  نینازن نگاه

 

 .کنمی درکم کن آراس... ازت خواهش م  کنم ی خواهش م-

 

را صاف کرد و   شیداد. صدا رون ی حبس کرد و سپس ب نه ینبود. نفسش را در س  یشدن ن، ینازن ی. فراموش د یکش ی قینفس عم آراس 

 :خواند ی خود م یروزها مدام برا  ن یکرد که ا  یشروع به خواندن آهنگ  ی آرام یبا صدا

 

 باش  تورو به خـدا بعـد من مواظـب خـودت"-

 

 باش  ــتیبه فکر زندگ رینکن آروم بگ  ه یگر

 

 ی خوریغصــه م  ی اگه بفهمم دار شهیم غصم

 

 ی دلخور یلـیخ  نکه ینکن با ا یاز کس تیشکا

 

 بــدون  نو یمهربون عاشقتـم ا ـــره ینگ  دلت

 

 از هــم جــدا کردنمون  یــــدونیگرفته م دلم 



 جانم  کریبر پ  یآتش

703 
 

 

 نگـــرونتم همش اگه خطـا کردم ببخش دل

 

 ببــخش ــاتیمنو بخاطــر تموم خوب بازم

 

 "ببخش... منو ببخش منو

 

  یآراس را در پشت گوش  ی شده بود. داشت بغض صدا رهیبه آراس خ د،یچکی م نییپا نیچشم نازن  یکه اشک، از گوشه   یدرحال

 .رد یبار در آغوش بگ  نیخرآ ی او را برا توانستی . چقدر دردناک بود که نمد یشنی م

 

 ی اصال فرامـوشم کن و فکرکن منـو نداشت"-

 

 ی بهتره بگـو منو نخـواست یــلیخ ی نجوریا

 

 ی دوسش دار  اد یز یل یرو خ ییبگو تنها برو

 

 ی ندار ی کار ی با کســ یتو تنهـا بمون  اگه

 

 بــدون  نو یمهربون عاشقتـم ا ـــره ینگ  دلت
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 "از هــم جــدا کردنمون... یــــدونیگرفته م دلم 

 

 )منو ببخش/ رهام( 

 

 :د یداد کش سرباز

 

 وقت مالقات تمومه! -

 

،  کنند  یتر زندگدل بکند تا هر دو بتوانند راحت  ش یفرد زندگ  نیتریاز خواستن خواستی خشک شد. م گریدک ی  یهردو رو  نگاه

 : د یلرز شیبغضش را قورت داد. صدا

 

 ... یممنون آراس... به خاطر همه چ-

 

 را گذاشت. آراس با عجله گفت:   یرا گفت گوش  نیا

 

 صبر کن!  نینازن-

 

راهرو منتظر او بود، رفت.    رونیکه ب ایرا راند و به طرف ناد لچرش یتکان داد و و  ی آراس دست  ی. براد یرا نشن شیصدا نینازن ی ول

 .ند یآراس تنها توانست عبور کوتاهش را از مقابل باجه، به تماشا بنش

 

 *** 
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 زد و گفت: ی زیآمطنت یش  لبخند 

 

 !های باز نکن-

 

 : د ینال ی. با کالفگ رفتی م برد،ی که او م  یرا گرفته بود و با چشمان بسته، به هر سمت ایدست ناد نینازن

 

 !ایناد-

 

 کرد و با شوق گفت: ی زیر یه خند  ایناد

 

 . یچشمات رو باز کن ی تونی . ممید یرس -

 

. همه باهم  د یترس  ی. حسابختیر نینازن ی و روبان و زر از هوا رو د یمثل بمب ترک  ی زیبندش را برداشت. ناگهان چچشم نینازن

 خواندند:

 

 تولد، تولد، تولدت مبارک. مبارک، مبارک... -

 

پسرخاله سپهر و البته   ا، یناد ی. دو نفر از دوستان مدرسه د یها چرخمهمان نیکه از تعجب دهانش باز مانده بود، نگاهش ب نینازن

 بودند.  نینازن  ی در حال دست زدن برا ز ی! شهال و بهرام ننایو س   نویم
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خودشان نداشت.  یهم در خانه را آن  نایس  یدوباره  داریماند. انتظار د ره یها خبه آن  طورنیکه جا خورده بود، با تعجب هم نینازن

 کرد.  دن یقلبش از استرس شروع به تند کوب

 

شروع به خواندن آهنگ تولدت   یها را بافته بود گذاشت و دوباره همگ که آن  نینازن ی موها  یرو ی رنگ  ییکاله تولد طال  ایناد

 مبارک کردند. 

 

مدت،   نی. در استد یبا شیپاها ی رو توانستی و م  شد ی دردش کمتر م گذشت،ی ماه که از عملش م  داشت بعد از حدود دو   تازه

 ها را ببافد.آن  توانستی بلندتر شده بود و م شیموها یکم

 

 گفت: ا یمرتب کرد و دم گوش ناد یکم د یرس ی م شیو براقش را که تا زانوها یاس ی لباس 

 

 ! میمهمون دار  ینگفته بود -

 

تولدش قرار داشت،   ک یکه مقابلش ک  ی را گرفت و به سمت جلو هل داد و درست در مبل نینازن یهازد و شانه  ی لبخند  ایناد

 نشاند.

 

هم   ی هنوز کم پشت بودند. سپهر رفاقت شی برگشته بود و موها یاش سپهر متمرکز شد که تازه از سربازپسرخاله  یرو  نینازن نگاه

کار، ناخواسته    نیرا خوشحال کند، اما با ا ن یدعوت کرده بود تا نازن  زیتنها نباشد او را ن نایس  نکه یا یبرا  ای. ظاهرا نادداشت نایبا س 

 شیرته  شه یبود و مثل هم دهیپوش  ی خاکستر ی انداخت که کت و شلوار نایبه س  زین ینگاهمیحالش را دگرگون کرده بود. ن 

 دار بود! ! خندهآمد؟ی از او خوشش م یصورتش داشت. واقعا چطور روز  ی رو  یرنگ و کم یاقهوه 

 

 باهم گفتند:  یبلند شد و همگ  ک یموز یصدا
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 ها رو فوت کن! شمع االی-

 

  ۱۷همه اتفاق، در  ن یقرار داشت. دلش گرفت. واقعا ا ش یرو ۱۷مقابلش انداخت که شمع روشن  یاخامه  ک یبه ک ینگاه نینازن

و دست زدن بودند. مامان   نیو سرش را بلند کرد. همه منتظر فوت کردن شمع توسط نازن د یکش  ی بود. آه اد یز شیبرا ،یسالگ 

 ها نشسته بودند.دوتر از آن  یکم  ،ییرایاز پذ  یاوشه در گ تفاوتی ب ز، یشهال و بابا بهرام ن

 

  شیجز تحمل دور یا. اما چاره گرفتی او را م یمدام بهانه  نه یکه دلش در س  ی قدر خالبود. آن  یآراس در کنارش خال یجا چقدر

بود، تمام شد. همه سوت و کف   دهیکه کش ییو زجرها  یبا تمام سخت شیسالگ  ۱۷را فوت کرد. باالخره   شیهارا نداشت. شمع

 ترکاندند. نینازن ر س  یها روزدند و دوباره از آن روبان 

 

اما علت آن را   ست،یمصنوع شیو تمام لبخندها  ستیاز ته دلش خوشحال ن ن ینازن که دانستیم  ایها، تنها نادمهمان  نیب از

 .دانستینم

 

 بود!   امدهین ش یپ یدلخور  چیبودند و ه  دهیپوش  یهردواشان لباس ست و همرنگ  ،یمهمان کی بود که در  یبار  نیاول نیا

 

 نشست و سپس گفت:  ن یجلو آمد و کنار نازن نویم

 

 ! یریگی نم لیتحو گه ی! دهای رو فراموش کرد تیمیزود دوست صم یلیخ-

 

او   شیرا پ شی کرده و آبرو  فیتعر شیرا برا  ز یهمه چ نایس  کردی نگفت. فکر م یز یداد و و چ نو یم لیتحو  ی مصنوع  یاخنده نینازن

 اش نگاه کند. در چهره  گرید د یکشی برده است. خجالت م 
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 با ذوق گفت:  ا یبود، ناد ه یارت هد ک یاز باز کردن کادوها که همگ  بعد 

 

 ! یچشمات رو ببند  د یمن. دوباره با ی به کادو د یخب! نوبت رس  خب-

 

 :د ینال نینازن

 

 !ایناد-

 

برگشته   یاز وقت نیکه نازن ی را بست. دستش را گرفت و او را به اتاق بهارخواب برد. اتاق نیو چشمان نازن  د یخند  طنتیبا ش  ایناد

تفاوت که تمام   ن یبود، به آنجا نرفته بود. مقابل اتاق، چشمانش را باز کرد و با دقت، شروع به نگاه کردن کرد. همان اتاق بود، با ا

  وار ید ی قاب گرفته شده و رو  نینازن یهایموزه شده بود که طراح   کی ه ی. درست شبنینازن یهایبود از طراح ه پر شد  شیوارهاید

 بود.  دهیخر شیکه آراس برا یبوم  ه یدر وسط اتاق قرار داشت. درست شب یبوم نقاش  کی نصب شده بود و 

 

باره پر از اشک شدند.  کیبه  شیهاکرده بود. چشم ریغافلگ  یبوم نقاش  ک یرفت که آراس او را با  ی فکرش به روز  ناخودآگاه

 نداشت. ی آراس، در قلب او تمام  یبرا ی دلتنگ 

 

 . کردی که روحش را آرام م ییکه چقدر دلتنگ آن صدا بود. صدا ی . واد یچیآن روز آراس در ذهنش پ یهاحرف  تمام

 

 :د یپرس  یشد و با لحن نگران ره یخ نیبا تعجب به نازن ایناد
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 خوشحالت کنه!  کردم ی ! فکر م مد؟وی! از کادوم خوشت نن؟یشده نازن یچ-

 

 گفت:  یلرزان ی را در دستانش گرفت و با صدا  ایناد یهادست نینازن

 

 ! ایمن رو ببخش ناد-

 

ها رفت. هنوز  به سمت پله  ا،یناد یزده  رتیگذاشت و در مقابل نگاه ح شیهال**ب   یبزند و دستش را رو  ینتوانست حرف گرید

 .نشده بود  جادیا ی ریی تش تغسابق را داشت و در احواال ی افسردگ

 

بود،   ستادهیبود. در آن قسمت که ا ستاده یکه ظاهرا منتظر ا  د یرا د نایدر پاگرد پله، س   رفت،یم نییها پاداشت از پله  ی وقت

 کرد: شی صدا نایرا با عجله پاک کرد و خواست از کنارش بگذرد که س  شیهاجا خورد. اشک نی. نازنشد ی نم ده ید ییرایپذ 

 

 خانم. نینازن-

 

و   د یکش  ی قیآب پرتقال در دست داشت، نفس عم وان یل ک یکه  نای . س د یو به سمت او برگشت و نگاهش را دزد ستادیا نینازن

 گفت: 

 

 . باهاتون حرف بزنم یی مناسب بودم که تنها تیموقع ه ی دنبال   یلیراستش خ-

 

 گفت: ی و لحن سرد ف یضع ییو با صدا د یکش یای نفس حرص  نینازن
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 با شما ندارم.  یمن حرف -

 

دچار عذاب وجدان شده بودم.    نیمدت که شما از خونه دور بود  نیبگم! من تموم ا د یبا ی چجور دونمی من دارم. راستش نم ی ول-

ها براتون  و اون اتفاق د یتا شما از خونه فرار کن کردم ی باهاتون تند رفتار م د یکنم! راستش اون روز نبا کاریچ دونستم ی واقعا نم

 که...   کردمیاصال فکرش رو هم نم  وفته،یب

 

زل زد و حرفش را   نایس  یکند، به چهره   ی خال ی غم نبودنش را سر کس خواستی آراس رو به انفجار بود و م ی که از دلتنگ  نینازن

 :د یداد کش یبلند  ی نمود. بعد با صدا قطع 

 

  یلیزده بودم. خ رونیهاتون از خونه بمثل شما از خونه فرار نکردم. اون روز هم گفتم که قبل از حرف  ی من به خاطر آدم-

 که به خاطرت از خونه فرار کنم؟!  یهست ی ک  یکنی جناب! فکر م ن یریگی م ل یخودتون رو تحو

 

را   شیآمد. بغض گلو نییها پااز پله  نا،یمنتظر جواب او باشد، در مقابل نگاه بهت زده و متعجب س  نکه یرا گفت و قبل از ا نیا

 .شد ی م  نییکه به خرج داده بود، ضربانش داشت باال و پا  یگرفته بود. از جسارت

 

را قورت داد و   ش یبغض گلو نیشدند. نازن ره یبه او خ یبودند، همگ  ده یرا شن شیها که صدامهمان د،یها رس پله  نییبه پا ی وقت

 گفت: 

 

 ! خوامی از همتون عذر م-

 

 .شد  ر یاز چشمانش سراز ،یبه سمت اتاقش رفت. در را پشت سرش بست و آرام ُسر خورد و پشت در نشست و دلتنگ  و
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با آراس   یارتباط  گر ید د یآراس، او با  یآزاد یدادن برا   تیه بود که در صورت رضاافتاد که شرط بابا بهرام را قبول کرد  یروز  ادی

 . ند یبب بیآس  گر ید نینازن خواستیو نم دانستی هنوز آراس را مقصر م ن، ینازن حاتینداشته باشد، چون با وجود تمام توض

 

که   کرد یاا حاال داشت با تمام وجود حس م  ستیآراس، شدن یفراموش   کردی هق شد. اول فکر مبه هق لیتبد  شیهاه یگر  کمکم 

 . آوردیچه به روز آدم که نم  یدلتنگ 

 

در   د یاز او نگرفته بود. شا زی خبر کوچک ن ک ی ی آراس از زندان آزاد شده و برخالف تصورش، حت ش،ی هفته پ کی بود که  دهیشن

 !کند؟ی ازدواج م یقربان ک یبا  ی . آخر چه کسرا رها کند  ن ینازن بود که ده یرس  جه ی نت نیفکر کرده بود و به ا شیهاخلوت به حرف 

 

 که حاال واقعاً تنها شده بود.  ی نینازن ی. براخودش سوخت  یبرا  دلش

 

 شیهایمدت، از دلتنگ   نیا یرا برداشت که ط  ی رفت و پشت آن نشست. از کمدش دفتر رش یتحر  زیبلند شد و به سمت م آرام

 آراس پر شده بود.  یبرا

 

بود و   وریرعد و برق آمد. اواخر شهر  ی. صداد یچکی کاغذ م ی قطره روقطره  ش،یها. اشککاغذ گذاشت ی لرزانش را رو دستان

 و نوشت: د یکش ی. آهآمد ی م زییپا ی کم داشت بوکم 

 

  ی اما هر کار توانمی م  کردمی فکر م. گذردی م دارمان ید ن یاست. درست ده روز و ده ساعت از آخر ور یو پنج شهر ستیامروز ب-

دل   نیدوستت داشته باشم اما خب... ا خواستی ببخشمت، دلم نم خواستی کردم نشد تا روزها را در نبودنت نشمارم. دلم نم

 پسر! ستین  یدل کندن از تو کار هرکس آراس، دهمی . حاال به سارا حق م..ی لعنت

 

 و زودرنج باشد! یاحساس  تواند ی چقدر م  ی وریشهر ک ی یدانی که م  تو
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خالص   گریو هزار کوفت و زهرمار د ی بخش، ضِد افسردگآرامش  یهاقرص   نیدعا کن. دعا کن از شر ا  می ام آراس. براشده  ضیمر

 … شوم. دعا کن که

 

 داخل آمد. ایآرام باز شد و ناد  در

 

 بره؟!  خوادی که م  یگفت  نایبه آقا س  یها منتظرن. چ! مهمون ؟یکنیم  ی نجوری! تو چرا ان؟ینازن-

 

 گفت:  شیهارا قورت داد و بعد از پاک کردن اشک  شیبار هزارم، بغض گلو یبرا نینازن

 

 بزار بره! بگو همشون برن! -

 

 .د یکش  یپوف  یبا ناراحت ایناد

 

 کارها رو کرده بودم.   نیامّا من، به خاطر تو ا-

 

 کارهارو نکن!  نیکه ارزش نداره، ا  یبه خاطر کس گه ی... دایمن رو ببخش ناد-

 

 گفت:  یجد  ی با لحن نباریانداخت و ا ینگاه  نیبا حرص به نازن ایناد
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  ش یبخاطرت خودم رو به آب و آت نقدریا یمن ارزش نداشت ی! تو اگه برا ؟یها رو نزن حرف  نیا گهیکنم که د  کاریچ د یمن با-

نفر هم به من نگفته تولدت مبارک.   هی  ی . حترنیگی تو تولد م  یبراهست؟! همه دارن  ادش ی ی. اصال تولد من رو کس زدمینم

 !؟یزنی م هاروحرف  نیهمه به خاطر تو اومدن. بازهم ا

 

 جواب داد:  یفیگرفته و ضع ی هم بود. با صدا ای. امروز تولد ناد گفتی م راست

 

 .! تولدت مبارک ی... راستنی... فقط من رو ببخش همشهی حالم بد م  ی ! تو جمع و شلوغکنمیبهشون بگو برن... خواهش م -

 

 کوتاه، جواب داد:  یو با مکث د یکش  یدارآه کش  ایناد

 

 ! ستین ی حرف کنه یخوشحالت م  ن یباشه، اگه ا-

 

د  هم آور  یآبک  ی. چند بهانه د یرس  نیها، به گوش نازناز مهمان  شیبلند عذرخواه ی صدا هیرفت و بعد از چند ثان  رونیاز اتاق ب و

 کرد تا خانه را ترک کنند. یهمه را راض نکه یو خالصه ا کند ی م  تشیو سر و صدا اذ ستی خوب ن نیکه مثال حال نازن

 

 برگشت و در را پشت سرش بست.  نیکنار نازن سپس

 

 او نشست. ی روگذاشت و خود روبه  ن یخود را در مقابل نازن ری تحر  زیم  یشد، صندل  کینزد

 

 تا من همون کار رو بکنم. کنه ی حالت رو خوب م ی بگو چ کنه؟ ی خوشحالت م  ی فقط بگو چ-
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  هیتکان داد و بعد از چند ثان یسر ای. نادد یباری . از فرم صورتش اندوه م انداخت نییو سرش را پا د یکش ی قی نفس عم نینازن

 گفت:   یسکوت، با ناراحت

 

  ی لیمدرسه، اعصاب راحت و آرومم... من خ ی تو م یوبم، شاگرد ممتازاز دست دادم؛ نازگل، حال خ   زهارو یچ یل ی... من خنینازن-

 .زیچی ب یتنها هیتنهام...    یاد یز یتوروهم از دست بدم. تو نباش  تونمی نم ن،ی رو از دست دادم نازن زهایچ

 

 او را گرفت و آرام ادامه داد:  یها. دستد یچکی م ن ییو پا خورد ی آرام ُسر م ش،یهاانداخت که اشک ن یبه نازن ینگاه

 

برات سمه.   یگفت؟! استرس و ناراحت یدکتر چ  ی د ی! مگه نشنکنه ی م ی زیات دوباره خونرمعده ،ی بر ش یپ ینجور یاگه ا-

 ! ه؟ی گر ر یز یتا بزن   یامسخره  یبهانه  ه یچرا همش دنبال  کنه؟ ی خوشحالت م ی! بگو چمارستان؟یب یگوشه  ی وفتی بازم ب یخوای م

 

 .د یکش  یحرص ی نفس نباریا ای تنها سکوت بود. ناد پاسخش

 

 . درسته؟!یناراحت قدرنیبه اون پسره درسته؟! آراس! به خاطر اون ا شهی مربوط م هی قض-

 

 . بغضش را قورت داد و گفت: د یلرزی بدجور م شیبزند اما صدا یدرهم فرورفت. ل**ب باز کرد. خواست حرف  نینازن یابروها

 

 فراموشش کنم.  تونم ینم-

 

 ! یتو قول داد ی ول-
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بار   هی  خوامی کمه... طاقت ندارن... مثل من! م  تشونیها ظرفآدم  یدادم امّا توانش رو ندارم. بعض  ی چه قول دونم ی ... مدونمی م-

 اس.دفعه   نیآخر نباریا دمی . قول منمشیبب  گهید

 

نسبت به   توانستی . نمکردی کمک م یاز او تمنا نگونهیالقه چه بر سر خواهرش آورده بود که چشمانش اع نی. اد یکش  یآه ایناد

 باشد. اعتنای ها بچشم  نیا یتقاضا

 

 ! ؟یازش دار ی زیچ ، یآدرس -

 

 آره! -

 

 . دنشید م یهات رو عوض کن تا برپس پاشو لباس -

 

 سابق نبود.  یاینداشت. واقعا او انگار، ناد ایرا از ناد حرف نیا دن یمتعجبانه سرش را بلند کرد. انتظار شن نینازن

 

 :د یپرس  داد یم  یخوشحال  یکه بو  ی لحن با

 

 !؟ ی.. پس مامان و بابا چپس.-

 

 اونا با من! تو فقط حاضر شو!-
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به راه   ایاز پر داشت، تن کرد، همراه ناد ییهان یرنگ را که آست یمانتو زرشک ک یلباسش؛  نیبهتر نیکه نازن  قهیاز چند دق بعد 

 افتاد.

 

 : د یانتظارشان بهرام پرس  طبق

 

 کجا؟! -

 

 جواب داد:  ایناد

 

 بلکه حال و هواش عوض بشه.  میقدم بزن   میری م نیبا نازن-

 

 :د یغر خاراند ی که دماغش را م  یانداخت و درحال گرش ید  یپا ی را رو شیپا بهرام

 

 ! ینجوریا نیآدم رو نبر  ی ! آبرونیکنی م  رونشونیبعد ب نیکنی ! مهمون دعوت منایاریدرب ایبچه باز نیاز نم ینب گه ید-

 

 برد.  رون یو از خانه ب د یرا کش نیدست نازن عاًیگفت، بعد سر  یل**ب چشم  ریز ا،یناد

 

 و درشت بود.   زیر یهاپر از خاطره  نینازن ی که برا  ییشدند. جا اده یپ ویاستود  یدربست، هردو در کوچه  ی سوار ک یاز گرفتن  بعد 

 

ساختمان را خراب   کیشد. انگار داشتند  شتریکوچه ب یرفتند، گرد و خاک انتها ترک یکه نزد یوارد کوچه شدند. کم   د یترد با

 .کردند ی م
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 !دند یکوبی را م  و یشد! داشتند استود لیتبد  ن یقیبه وجود آمده بود، به  ن یازنکه در ذهن ن  یبه محل، احتمال دنیرس  با

 

چشم دوخت. پس آراس کجا بود؟! درست بود که   ختیری که داشت فرو م و یاستود ی وارهایکه واقعاً شوکه شده بود، به د نینازن

 را نداشت. اش ه یقصد تخل های زود نیآنجا را اجاره کرده بود اما به ا 

 

 :د یآجرها بود، پرس  ییجارنگ، مشغول جابه  د یسف یکه با کاله  یاز کارگر یرفت و با ناراحت جلو

 

 ! ن؟یکنی رو خراب م جان یا نیچرا دار ن،یببخش-

 

 جواب داد:  رمقی انداخت و ب  نیبه نازن ینگاه کارگر

 

 برامون.  شهینخوره سرتون! دردسر م  یزی چ ی وقت آجر  هی  نیسیرو از ما خواسته، االنم عقب وا نی خانم، صاحبش ا دونمینم-

 

 گری د شکی بود. ب ن یریتلخ و ش  ی پر از روزها شیکه برا یی. جاانداخت  ینگاه رانیو  ی ویاستود یدوباره به سرتاپا نینازن

 خوب تمام شده بود؟!  یواقعا آن خاطرات و ان روزها ی عنی. ختی ر ینبود. دلش هر ریپذ خوش گذشته، امکان  ی بازگرداندن روزها

 

 گفت: ا یاز قبل رو به ناد دتر یناام نباریدورتر شد. ا یاز ساختمان کم ا، یتالش ناد با

 

 اونجا پر از خاطره بود برام! -
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 کرد.  تیکوچه هدا یدستش را گرفت و به سمت انتها ایناد

 

 .میکنی م  داش یپ گهید یجا ه ی. میبر ایاسمشون خاطره نبود! ب  گه ی. اگه بودن، دنینازن ستن یخاطرات موندگار ن-

 

نقش بست. سرش  شیهال**ب   یرو  ی. لبخند تلخ خواند ی م  شیرا برا  نیکه آهنگ نازن ی آراس رفت، به زمان شیپ نینازن الیخ

 کرد.  یجا خداحافظانداخت و در دل از خاطرات خوش آن  ینگاه رانی و  یوی را برگرداند و به استود

 

سرش انداخته بود،   یرنگش، که مانند شال رو  یابلند سورمه  ی به روسر ی زد. دست ن یبه سر نازن یکوچه که خارج شدند، فکر  از

 کرد.  ایو رو به ناد د یکش

 

 ! ؟یدار  نه یآ-

 

 . د یخند  زیر ایناد

 

 شگله! خانم خو مید یات رو ند هنوز که معشوقه -

 

 شده بود، گفت:  دهیدم یادتازه یکه در آن ام  ییبا صدا نباریو ا د یکوب ایبه کتف ناد یمشت نینازن

 

 !مشینیبی م  یبه زود -

 

 .د یدستش را گرفت و به دنبال خود کش ن یبه خواهرش دوخته شد. نازن ایمتعجب ناد نگاه
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 ! ؟یهم ازش دار یاگه یکجا؟! مگه آدرس د-

 

 اش رو! آره! آدرس خونه -

 

 شد. ره یخ ن یو با تعجب به نازن  ستاد یچند لحظه ا یبرا ایناد

 

 اش!خونه  ی بر یخوای نگو که م-

 

 داره؟!   یخب آره، مگه چه اشکال-

 

 خود را که باز شده بود، مجددا بست. ی لیف  یمانتو  یهااز دکمه ی کیو  د یکش ی پوف ایناد

 

 اصال فکرشم نکن!-

 

 دم در.   ادیاون ب میگی تو، م میری ه نمآخه چرا؟! ما ک-

 

 بشه؟!  یکه چ-
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 ایبه سواالت ناد نکه یبود. بدون ا ی فروش ین یریش  کی ابان یخ ی. در انتهاد یرا گرفت و به دنبال خود کش ایدوباره دست ناد نینازن

 برد.  ی فروش ین یریجواب دهد او را داخل ش 

 

 اشاره کرد و گفت: ین یریش  یاشهی ش  یهاف یاز رد یک یبه  بعد 

 

 .میبگ  ک یرو تبر شیو آزاد  میبراش ببر ی نیریجعبه ش  ه یکه -

 

  دار،ید  نیبزند. کامالً مشخص بود که ا یحرف  توانستی نم گرید  د،یدیآراس م  دار ید ی را برا نیشوق نازن ی سکوت کرد. وقت ایناد

 عشق، بتوان آن را از وجود انسان جدا کرد؟!  یشه یر شی باشد. مگر امکانش هست بعد از رو دارید  نیآخر تواند ینم

 

  کی. بعد با دند یانتخاب کرده و خر یامدل رولت خامه   کی. به کمک هم، د یارزی م  یز یبه هر چ ن ینازن ی. خوشحال د یکش یآه

 حرکت کردند.شب هم در آن مانده بود،  کی  نیبه سمت آپارتمان آراس، که نازن یتاکس

 

 یخانمانی و ب یکه آوارگ  کرد ی فکر م نی. به اگشتی ها آواره مدر آن  یبود که روز  ییهاابان یمدام به خ نیطول راه، چشم نازن در

 سخت باشد. تواند ی چقدر م

 

ها از آن روز   یاد یزمان ز نکهیبه خود انداخت. با ا یرا گرفت و نگاه ایناد ی بیج ینه ییآ ع یشد و سر  اده یپ نی. نازندند یرس  باالخره

 . اوردی م اد یخوب آن اپارتمان را به  ی گذشته بود ول

 

 خانه را فشرد.  فونیمطمئن شد آماده است، جلو رفت و زنگِ آ  یو وقت د یکش  یق یعم نفس
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جواب گو نبود. رنگ نگاه   ی نداشت، کس یاده یفا  یباره زنگ در را فشار داد ولنشد. دوباره و سه  یخبر ی ول  ستادند یمنتظر ا هردو 

 جواب داد:   ی خانم ه،ی واحد آراس را زد. بعد از چند ثان نییپا یشد. زنگ طبقه  رهیخ ایناد یبه چهره  ی کرد. با نگران ر ییتغ نینازن

 

 بله؟! -

 

 :د یرا صاف کرد و پرس  شیصدا نینازن

 

 . منظورم آراس مش... دهیجواب نم زنمی زنگ م   یهرچ ن؟یندار تونییباال یه یاز همسا یخانم، شما خبر  نیببخش-

 

 بخواهد حرفش را تمام کند زن گفت:   نکهی از ا قبل

 

 اش رو فروخته و رفته! که تازه از زندان آزاد شده بود! خونه   یهان! همون پسر-

 

 گرفت. متولد شد و تمام وجودش را دربر ی. استرس خت یر نییتکان خورد و پا شییاز جا نیقلب نازن انگار

 

  یهاو دوست و آشنا رفته بود. او در مقابل محبت هیدر و همسا شی پ شیشده و البد آبرو یبودند که آراس زندان ده یفهم همه

 آراس چه کرده بود؟! 

 

 :د یپرس  یو نگران ی لرزان یصدا با

 

 کجا رفته؟!  ن یدونینم-
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 جواب داد:  ی با تند  نباریا زن

 

 ! اصالً به من چه! نجایبرن از ا ییآدما  نیرفته خارج! همون بهتر که همچ دمیشن دونم، ی چه م-

 

 را گذاشت. فون ی آ یگوش  و

 

 دوباره پر از اندوه و غم شده بود.   ش، یدوخت. چشمان طوس  ای را به ناد اش ره ینگاه خ نینازن

 

 و گفت:   د یشک یخشک شده بود انداخت. آه نی کوچک، که در دست نازن ینی ریش  یبه جعبه  ینگاه ا،یناد

 

 ! گفت؟ی به نظرت راست م-

 

 گفت: ی مکث، با لحن ناراحت هینامعلوم متمرکز شد. بعد از چندثان  یانکته  یرو  نینازن نگاه

 

 . کردمی کار رو م نیاون بودم، هم  یفراموشم کرده؟ خب اگه من هم جا ی عنینکرد...  میازم خداحافظ یحت-

 

 اش گذاشت.شانه  ی دستش را رو ایانداخت. ناد نییو سرش را پا د یکش  یآه بلند  بعد 

 

 .کننی مسائل رو بزرگ م شهیاصالً نرفته خارج، مردم هم د یاش رو بفروشه! شامجبور شده خونه  د یشا ،ی دونی از کجا م-
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ش! حتما برگشته تگزاس. با  کردم که مجبور شده بفروشت کاری چ نیدوست داشت. بب  یل یرو خ خونه   نیپدرش بود. ا ادگار ی نجایا-

 .بمونه  نجایا تونستی که من سرش اوردم مگه م   ییبال

 

 .آراس چشم دوخت  یخانه  یعقب رفت و به پنجره  دور چشمانش حلقه زد. عقب  اشک

 

 ل**ب، با بغض زمزمه کرد:  ریز

 

 من  یپوش قلب پاره تن   نینازن "-

 

 من  یتولد دوباره  یبان

 

 راز اون چشمون نازت یا نینازن

 

 من  یدل آواره  ن یتسک فصل

 

 نداره  ی چکیناز تو رو ه نینازن

 

 باره یعشق از تو چشمونت م  یعالم
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 لحظه با تو بودن   هی  یحت نینازن

 

 "ذارهی دل جا نم  یحسرت، تو  واسه

 

 : د یآمد و پرس  ک ینزد ایناد اش سر خورد. گونه   یآرام رو  شیهااشک  و

 

 ! ؟یخونی م یچ-

 

 شد. ابانیخ یآهسته راه یهابزند، با قدم  یحرف نکهیداد و بدون ا ایرا دست ناد ی نیریش  یجعبه  نینازن

 

 انداخت. ین یریش  یبه جعبه  ینگاه ایناد

 

 ! صبر کن. ن؟یکجا نازن-

 

 .به راه افتاد نیآپارتمان گذاشت و دنبال نازن یمکث، جعبه را مقابل درب ورود  یبا کم و

 

 *** 

 

.  سوختی شده بود و بدجور م شتریقرمزِ داخل چشمش، ب  یهاماساژ داد. رگه  یچشمانش گذاشت و کم  ی را رو انگشتانش

گوش داده بود. نور   ی تکرار یهااز بس که به آن آهنگ  د،یکشی . مغزش داشت سوت مد یکش رونیرا از داخل گوشش ب یهندسفر

 .د یتابی بنفش رنگ اتاق به داخل م یپرده  نی داشت از ب  د،یخورش  فیضع
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 : د یبابا بهرام در گوشش رس  یباره، صدا ک ی به

 

  ن،یبخور  یز یچ هی خودتون  نیبراتون صبحونه حاضر کنه، زودتر پاش  تونه ی مادرتون امروز عمل داره، نم ن، یش  داریزود ب-

 خداحافظ. مارستانی. منم رفتم بشهی م ر یاتون دمدرسه

 

کامالً   یخوابی شود. داخل چشمش از ب  داریبود که بخواهد ب  دهیهم نخواب قه ی دق  کی یتخت نشست. حت یبلند شد و رو  نینازن

 قرمز شده بود و دور چشمش پف کرده بود. 

 

صورت   نیرایغ. در  شدند ی عمل م د یداشتند و با د یآب مروار شیهاپزشک چشم یشهال امروز عمل چشم داشت. طبق گفته  مامان

 . ند ینتواند بب گریممکن بود د

 

بود و   دهیکه تا آرنجش رس  نینازن شانیپر ی را باز کرد و به موها شیهاچشم ا یداد. ناد ایبه ناد یشد و با دستش تکان بلند 

 انداخت. یقرمزش نگاه یهاچشم

 

 ! ؟ید یباز هم شب رو نخواب-

 

 . هر دو آماده رفتن شدند.د ینشن ن یاز نازن یجواب

 

سوار   ایهنر کنکور بدهد. همراه ناد یرشته دهد و در رشته  رییتغ  نیمشاور، پدر و مادرش اجازه داده بودند، نازن یانیپادرم با

 مدرسه شد. سیسرو
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رنگ   یچرم و مشک یهای صندل ی طور که رو. همان رفتی سابقشان م ی به مدرسه  ا یو ناد  کردند ی م اده یراه او را در هنرستان پ در

  ی بود، هر روز برا رفتهیپذ  ش ینبود آراس را در زندگ  گریکه د  یاورد. از روز  رون ی ب فشی اش را از کوَن مدرسه نشسته بود، دفترچه

بهتر   ی روش، حالش کم نی. با اد یبدست او خواهد رس  یکه روز  ستیانامه  نیکرده بود که ا ن یتلق ودش . به خنوشتی م  اداشتیاو 

با   د؛یشنی و بعد انگار انعکاس جوابش را م  زدی ها با آراس حرف منوشته  ن ی. با اکردی م  تش یکمتر اذ  یلعنت یدلتنگ  نیو ا شد ی م

 خود کرده بود.  یفته یرا ش  نیکه نازن یاو مردانه  نیدلنش یهمان صدا

 

حرف زده بود و او گفته بود که آراس به تگزاس   زیگش نبا مادربزر یبود. حت دهیفای کردن آراس ب  دای پ یبرا  زین شیهاتالش  تمام

 برگشته است.

 

 را در دست گرفت و شروع به نوشتن کرد:  خودکار

 

هم هواش سرد   ی که توهست  ییاون جا دونمی . نم. انصافا هوا هم بدجور سرد شده کنهی سرم درد م یکمیسالم آراس. امروز _

  یهنوز نو بود ول م یاس ی ی! پالتو دونمی م دونم،ی رنگ. م  یکاپشن بلنِد مشک ه ی دم؛ یخر د یجد  یپالتو  ه یرفتم و  روزینه. د ایهست 

خب، من هزار بار اون رو   ی شدم ول وونه ی د  یفکر کن  د ی. شادهی تورو م  یاون لباس بو  یی جورا ه یاونو بپوشم.  تونمی نم گه یمن د

اس تنم بود با تو تجربه کردم. امروز مامان عمل داره. دعا کن  اون لب یکه وقت  ی . عطر خاطراتدادی باز هم عطر تو رو م ی شستم ول

ام باهاشون چطوره؟! خب، بد  رابطه  یپرس ی! م ؟ی. چنن ینب گهید ش خوب بشه. دکتر گفته بود اگه عملش جواب نده ممکنه چشما

. ساده بگم،  رنیرو بگ  قمیعال ی به خرج بدن و کمتر جلو تیکمتر حساس  کننی م ی نکردن، فقط سع ی ر ییها تغ. راستش اون ستین

فقط امشب اون   خوابم،ی م  مبابا! خب من ی ! ا؟یخوابی ها خوب مشب  نم ی. بگو ببکننی م ل یهاشون رو به ما تحمکمتر خواسته 

 "صبح... دم یبه خودم اومدم، د هویکرده بودم، حواسم رو پرت خودش کرد.   زونی که پشت در آو  یاس ی یپالتو

 

 . ختیافکارش را درهم ر ا،یناد یصدا

 

 !؟یش ی نم اده ی! پن؟ینازن-
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 شد.  ادهیگذاشت و پ فش یو خودکارش را داخل ک با عجله دفترچه  نیو نازن دند یداخل وَن مدرسه، آرام خند   یدخترها ریسا

 

 را قورت داد.  شی دست تکان داد. رو برگرداند و به زحمت بغض گلو ایناد ی را باال آورد و آرام برا  سرش 

 

.  بردی ها خوابش نمشب  گریشدت گرفته بود و د شیافسردگ نیهم ی . برا کردی روانپزشک را مصرف نم یبود که داروها یمدت

  ز یکه حالش گرفته بود ن ی بابا بهرام، وقت یهاکه یبگذارند. از ت شیرا رو یروان یِ لقب قرص ل، یدوست و فام شیپ خواستی دلش نم

 :گفتی خسته شده بود که مدام م

 

 !ن؟ینازن ی هات رو نخورد قرص  بازهم-

 

 نشست. یصندلتک  کی  یآخر، رو  ف یوارد کالس شد و طبق معمول در رد د، یکش ی معتاد به قرص بود! آه یروان ک یکه او  انگار

 

ارتباط   ایبا او دوست شوند  کردند ی نم یکرده بودند و سع دایکامل پ ییآشنا نینازن ی و افسردگ  یحرفبا کم  گر یکالس، د یهابچه 

کند،    هی خلوت بود تا گر یانداشت. مدام به دنبال گوشه  یدوست چیو ه  نشستی تنها م  گشت،ی م اطی تنها در ح شه ی. او همرند یبگ 

 نکند. ه یگر  ر یدل س   کی نیکه در آن روز، نازن  امد ی نم یوز . رردیآرام بگ  ی تا بلکه کم

 

به آن   نیبود که نازن  ک یگراف  یدر رشته  یدانشگاهشیپ ی عموم یهااز درس  یکی  ،یرس فا اتیوارد کالس شد. ادب اتیادب ریدب

 داشت.  یاد یز یعالقه 

 

 کرد، سپس کتابش را باز نمود و گفت:  ابیقد بلند و جوان بود، شروع به حضور و غ یکه خانم  ریدب

 

 .پرسمی بعد، دو درس رو باهم م یو هفته  میخونی . فعال درس مپرسمیها، امروز نمبچه  میعقب یلیخ-
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 شیپشتکتابش را از داخل کوله   زین نیکتابشان را ورق زدند. نازن یو با خوشحال دند یکش  یکالس، نفس راحت یهااز بچه  یاریبس

 آورد و مقابل خود گذاشت. رون یب

 

 : شروع به خواندن شعر کرد ش، یرایخوب و گ یبا صدا ر، یبود. دب یشعر از سعد  ک ی د،یجد  درس 

 

 ارایاز حال دوستان  ی اگر تو فارغ "-

 

 ما را  شودی نم سریاز تو م  فراغت

 

 ش یجمال طلعت خو دنید  نهیرا در آ تو

 

 را بایکند که چه بودست ناشک انیب

 

 که وقت بهارست تا من و تو به هم  ایب

 

 باغ و صحرا را میبگذار گرانید  به

 

 ی بر ل**ب جو ستاده یسرو بلند ا ی جا به
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 "سرو باال را  اری ینظر نکن  چرا

 

متاثر   یزیکه آدم از چ ی اند. مثل وقتشده  خیس  ز یسرش ن ی موها یحت  کردی شروع کرد به گِزگِز کرد. احساس م ن،یبدن نازن کل

 .شوند ی م  خ یتنش س  ی و موها شودی م

 

 ل**ب زمزمه کرد:  ری . زد یرا نشن اتیادب ر یدب  یصدا گریگشت. د  رهیاول شعر خ ت یشد. با دقت به ب ی رعادیقلبش غ تپش

 

 ارایاز حال دوستان  یاگر تو فارق  "-

 

 "مارا شودی نم سریاز تو م  فراغت

 

. آخر  شد ی کوچک، احوالش منفجر م  یقه یاش گذاشت. مثل انبار باروت بود که با هر جرگونه  ی رو یو رد  د یچک یهمزمان اشک و

  یرانه یو  ی! اصال چطور ممکن است روروند؟ی راحت م  یلیو بعد خ کنند ی م جاد یا یوابستگ  سازند،یخاطره م  ند،یآی ها مچرا آدم 

 ل**ب زمزمه کرد:   ریپا گذاشت و رفت؟! آرام ز یکس

 

 ؟ ییاالن کجا یعنی-

 

توجه و    یکه سخت به دارو محتاج باشد. تشنه ی ماریداشت. مثل ب اجیهم فشرد. سخت به محبتش احت  ی را محکم رو چشمانش

 .امد ی به چشمش نم یبشری بن چیحذف شده بود، توجه و محبت ه ش یاز زندگ گریاو بود و حاال که او د یهاخنده
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بود! اما حاال داشت  یآفتاب مهیهوا ن ش،ی پ قه ی . تا چند دقد یچیکالس پ ی رعد و برق در فضا یآورد. صدا رون یرا ب اش دفترچه 

  شهیش  یکم شدت گرفت و خود را رو! باران کمشیناگهان یهابود و باران یز ییپا ریدلگ   ی. اواخر آبان ماه بود. هوا د یباری باران م

 نوشت: نی. نازند یکوب

 

باورت نشه   د ی. آراس شاتیاز دور رمیتا نم  کنمی م  یبه خوابم. صبور  یایبازهم ب د یتا شا کنمی م  ی. صبور کنمی م ی دارم صبور-

از   د یبا گفتمیم  د ی. نبازدمی ها رو بهت ماون حرف د ی. نباشمونمیکه اومدم مالقات تو پ ی از روز یاگه ید ز یاز هر چ شتر یمن ب ی ول

  ی جورنی که ا ی داشت ی . نتونستم. آراس تو چتونمی م کردم ی . فکر مستیاصال برام خوب ن ی . دوربخشمن رو ب م، یهم دور باش 

امتحان   یبرگردوندن کس یرو برا  یو خرافات ی رعادیتو که هر روش غ  ،یمونی ... تو که تنها نمیلعنت ی داشت ی وابستت شدم؟! چ

 "رو دعا کن آراس. دعام کن. تنهاکنه، منِ    ضت یکه مر شهی تنگ نم یتو که دلت اونقدر  ، یکنینم

 

آرام   کرد،ی م  یکه حاال داشت شعر را معن  اتیادب ر یگذاشت. دستش را باال برد و رو به دب  فشیرا بست و داخل ک  اش دفترچه 

 گفت: 

 

 رون؟ ی برم ب تونمی م-

 

 شد.  اطیاز جا برخواست و وارد ح ع یسر نیبا حرکت سر اجازه داد و نازن د یرا د ن یکه حال ناجور نازن  ریدب

 

صورتش    یکه رو   یبا قطرات باران شیها. اشکد یدی را نم شیهاشکا گرید  یدوست داشت. آخر کس شتر یرا ب ی باران یروزها

 .شد ی م  بیترک د یچکی م

 

  اطینداشت. به سمت ح نینازن ی رو یر یسرد. اما تاث یلیمدرسه نبود. هوا سرد بود؛ خ اطیدر ح ی شده بود. کس دتریشد  باران

 نداشت. د یها به آنجا دو ناظم   ریاتاق مد  یکه پنجره  یی مدرسه رفت؛ جا یپشت
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  یکه رو  شیهاو با اشک د یکوب شیموها یرو  رحمانهی آب شدند. باران ب  سیشلوارش خ یزانو زد. زانوها اط یوسط ح آرام

 شد. بیترک  خت، یری پر از آب م یهاچاله

 

حرف   یکارش نداشته باشد. به قدربه   یکار  ی کند و کس ه یشود. تنها گر حالی تا ب  زد یقدر اشک برکند. آن   هی داشت گر دوست

 . کردی آرامش نم نیجز ا زیچچ یدر وجودش جمع شده بود که ه ی نگفته و دلتنگ 

 

 *** 

 

 داد زد:  یبلند   یخانه شد و با صدا وارد

 

 !نینازن-

 

آن را   ا،یناد دن یاما با د نوشت،ی م ی زینشسته بود و انگار داشت چ ریتحر ز یم ی رو نیگشت. نازن  رهی خ نیاتاق شد و به نازن داخل

 کرد.  میقا

 

 :د ینال ایناد

 

 ! ی! تو که هنوز آماده نشد نینازن ی وا-

 

کامال مرتب و   یچوب رخت  ی را که رو  نینازن یهااز پشت در، لباس  ایانداخت. ناد نییو سرش را پا د یکش ی قی نفس عم نینازن

 آورد و گفت:  رون یشده بود، ب زان یآو کیش 
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 . میقبل از همه اونجا باش  د یها! ما باشده ر یهات رو عوض کن. دپاشو لباس -

 

 انداخت. زیآو ی دلربا و خوش رنگِ رو یهابه لباس  ره یخ ینگاه نینازن

 

 کنم.  کاریچ د یاونجا با دونمی آخه، آخه من نم -

 

 گفت: ی گذاشت و با لحن مهربان  نینازن یهاشانه  ی . دستانش را روتخت پهن کرد و جلو آمد  ی او را رو یهالباس  ایناد

 

باهات عکس  رن،یقراره ازت امضا بگ  ،انیباش. اون همه آدم به خاطر تو قراره ب یتو رو خدا امروز رو تلخ نباش! بخند! پرانرژ -

 امروز رو شاد باش. هی  ایبندازن. جون ناد

 

 .د یدر وجودش دو یرس از شوق، است زد.  یرنگ لبخند کم  نینازن

 

 ! ؟یهات رو خورد قرص -

 

 : د یسوال درهم فرو رفت و غر نیا دنیاز شن نینازن یهازود، اخم  یلیخ

 

 !خورمی من قرص نم-
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 گفت:   یمعطلی ب یمیبا همان لحن گرم و صم  ایناد

 

امروز رو خوشحال باش. باشه؟!   ایاخالق باش. جون نادخوش  ای! جون نادد ی! اخم نکن! فقط خواستم بپرسم. ببخشیاوک ، یاوک-

.  یکشی امروز زحمت م ی برا ی . االن چند ماهه دارهاته ی طراح ی! امروز گالر شگاه؟ینما  هیبشن  هاتی که طراح ی مگه آرزو نداشت

 .خوشحالم، امروز رو سرحال باش  در االن چق یدون ی تورو جون من که م

 

 :د یمکث پرس   ی کرد. بعد از کم د ییرا تا ایناد یهاحرف شیهاشد و با چشم  ترق ی. لبخندش عمستادیا  اینادبلند شد و مقابل  نینازن

 

 !ان؟یی بابا و مامان هم م-

 

  قه ی و چند دق  رهی بگ  ی . بابا هم قول داده از اداره مرخصکننی م  تشیهاش اذاستراحت کنه، چشم  د یبا ، یدونی مامان که خودت م-

 .انیی و دوست و آشنا م لی . عوضش کل فامادیب

 

 ها هلش داد. به سمت لباس  ای. نادد یکش  یآه نینازن

 

. بابا دم در منتظره تا مارو  ایبه خودت برس و ب کممیهات رو زود بپوش، رو. لباس  طشون یشرا ی دونی. خودت که م گهیتلخ نشو د-

 بزاره اونجا.

 

 کرد:  ل یآراس تکم  یاش را براآخر نوشته  رفت و خط  عی سر ن ینازن ا،یاز رفتن ناد بعد 

 

! بمونه  ادهی کارت ز دونم ی . باشه، باشه! میکه باش  خواستی . واقعا دلم میبود  نجایا م، یروز زندگ نی بهتر یکاش توهم امروز، تو -

 !شمی بعدا آراس. ناراحت نم
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بافته شده بود با شال و شلوار   بایو ز   زیرنگ که کامال ر ی کالباس  یبافتن ی مانتو  کیرفت.  شیهارا بست و سراغ لباس  اش دفترچه 

  شیشال و موها یبا لباسش ست کرده بود، رو   ایرا که ناد یگل کالباس  ی حلقه  کیو   د یها را پوش زد. لباس  یرنگ. لبخند  یریش 

 گذاشت.

 

که با   شد ی م  ی زد. مدت شیهاپلک به  ملیر  یچشمش را کمتر کرد و کم  ری کرم، پف ز  یکرد. با کم نه یبه خود در آ ینگاه سپس

 به او داده بود.  یباتر یز یبود، جلوه  رونیشال ب ر یاش که از زطرفه   کی ی نگاه نکرده بود. موها نه ییدقت، خودش را در آ نیا

 

 رفت.  رون یرا برداشت و ب  فشی زد و ک زیرنگ ن ی رژ کم رنگ گلبه کی

 

  یبود و هوا حساب ده یبرف زمستان در اول بهمن ماه بار ن یبود. اول نی کاپوت ماش  یهاکردن برف  ز ی بهرام، دم در مشغول تم بابا

 زد و گفت:  یکجک ی لبخند  ن،ینازن دنیسرد شده بود. بهرام با د

 

 !شه؟ی ها سردت نملباس   نیبا ا ی مطمئن-

 

 گرمه.  ی آره، داخل گالر-

 

 گفت:شود،  نیتا سوار ماش  رفتی که م  یدرحال نباریا بهرام

 

 ! خوره؟ی هم م ی به درد ینقاش  شگاهینما نیحاال ا-
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 .نشسته بود  نیکه داخل ماش   اینگاه نگران ناد طورنی. همماند  رهیبه بهرام خ ن یمتعجب نازن نگاه

 

 گفت:  شیهاخنده  نیزد و ب یاقهقه  بهرام

 

 خانم نقاش! می بر نیکردم بابا! بش یشوخ-

 

  کردی م  یخب، سع ی و حرف دل اوست، ول ستیپدرش واقع یهاکه یت دانستی و سوار شد. به هرحال م د یکش  ینفس راحت نینازن

 . اوردیخودش ن ی به رو

 

. قول داده  اش به راه افتادبه سمت اداره  ن،ی و نازن ایکردن ناد اده یتوقف کرد و بعد از پ  یربع، بابا بهرام مقابل گالر   کیاز حدود  بعد 

 و در مراسم شرکت کند. د یایب  یتساع ک یبود اگر وقت شد 

 

 انجام داده بود.  ایتابلوها را ناد دن یرزو مکان و چ  ،یهماهنگ  یبود و همه  دهیند  ز یرا ن شیهاینقاش  ی گالر دمان یچ یحت نینازن

 

 بود، والسالم!  ده یرا کش  یآن گالر  یهایتنها طراح نیواقع نازن  در

 

اش  اول، خانه  یپنج طبقه و تک واحده بود که صاحب طبقه  یآپارتمان قتی جا در حقها باال رفتند. آن ساختمان شدند و از پله  وارد

 اجاره کرده بود. نینازن ی آنجا را برا  نا،یبه کمک س  ایو ناد دادی و... اجاره م  ی و طراح یمثل نقاش   یهنر یکارها  یرا برا

 

  یو مدل سلطنت یاروزه یف ییهای واریبا کاغذ د یاماند. خانه  ره یخ وارید   یرو  یهای به طراح نینازنساختمان که شدند، نگاه  وارد

 مختلف.  یزهایدر ابعاد و سا نینازن یهای پر بود از طراح ش یوارهایبود که کل د
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بودند. تنها پنج ساعت زمان داشتند   د یو سف  اهیشده و س  ده یکش یبودند، با مداد مخصوص طراح واری د  یکه رو  شیهای طراح کل

 بگذارند. یعموم شیتابلوها را به نما نیتا ا

 

خودش،   ی. عکس چهرهرا نگاه کرد  وارهای نمود. کل د شیهای نقاش  کی به  ک یبا شوق جلو رفت و شروع به تماشا کردن  نینازن

پسر   کیتوسط   یشدن دختر  ده یاز در آغوش کش ی ریزده بود، تصو یکه در آن لبخند کمرنگ  یاچهره  اش،ه یدرحال گر  یچهره

 ... . و  اید که صورتش کامال محو بود، عکس نازگل، نا

 

 بزرگ گذاشته شده بود.  ی زیبا سا ،یبوم نقاش  یکه رو   د یرس  یریبه تصو  نکه یتماشا کرد تا ا گری د  یرا بار شیهای طراح تمام

 

و   یداشتندوست ییهاچشم د،یرس ی گردنش م ی دار که تا انتهاو حالت  بلند  مهین ی ؛ با همان موهاآراس بود  یچهره  ر یتصو عکس،

 شده بود.  رهیخ نیصورتش داشت و در عکس، با لبخند به نازن ی که رو یشیرته 

 

  یهاعکس نی ا یاو تنگ شده بود و چقدر دوست داشت که به جا یآراس خشک شد. چقدر دلش برا  یچهره  یرو  نینازن نگاه

  یاست. آه دهیرا کش ر یتصو نیا آمد،ی که خواب به چشمش نم یدر شب  ش، یآمد چند ماه پ ادش ی. د یدی خود او را م روح،یب

آرام به سمت او برگشت. انگار   نیگذاشت. نازن نینازن یشانه  ی آمد و دستش را رو ک ینزد ایو با حسرت به عکس زل زد. ناد د یکش

 کند.   یادآور یزده بود،  نیر خانه به نازن را که د  ییهاحرف  خواستی با نگاهش م ایناد

 

 به خودش نگاه کند.  نهیآ ی راه است، رفت تا جلومطمئن شد حالش روبه  ی زد و وقت نیبه نازن یلبخند 

 

 رنگش ست کرده بود.  یاو سرمه  ی زمستان یخود داشتند، با مانتو  یرو  یاسورمه  ییهادار قرمز رنگش را که گل طرح  شال
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شربت   وانی را که دو ل ینیشد. س  ک ینزد نی شربت به نازن ی نیبا س  ،یدرحال پخش بود. مردِ مسنِ آبدارچ ی میمال  کالمِی ب  کیموز

 گفت: زدند،ی که در دهانش لق م  ییهازد و با دندان  یگرفت. سپس لبخند  نیآن قرار داشت، به سمت نازن ی آلبالو رو

 

 ! بفرما گلوت رو تازه کن! ؟ییتو هانینقاش ا ی عنیاالن  نم، یبب-

 

شدن   ده یها و دکم داشت استرسش از حضور مهمان ندارد. کم  یز یبه خوردن چ لیکرد و گفت که م  یتشکر کوتاه نینازن

 بهم بخندن؟!   یرکیرزیرو مسخره کنن؟! نکنه ز هامی : نکنه طراحگفتی . دائم در دل به خود مشد ی م  شتریب شیکارها

 

امد گفت. سپس به سمت  زده جلو رفت و به او خوش او، خوشحال و ذوق  دن یبا د ا یشد. ناد یوارد گالر ی مرد ن یح نیهم در

 را نشناخته بود.  انسالیبرگشت که ظاهرا آن مرد م نینازن

 

 .جان یآوردن ا فیتشرطراح معروف چهره هستن که دعوت من رو قبول کردن و   ،یمنوچهر د ینو ی آقا  شونی! انینازن-

 

او   چوقتیبرسد، امّا ه یاو در طراح گاهیآرزو داشت به جا  شهیبود و هم ده یرا بارها شن ی منوچهر د یجا خورد. نام نو یحساب نینازن

 بود.  دهیرا ند 

 

با   یجالب بی که ترک شیارنگ بودند و کمربند قوه  ی گشادش که هردو کامال باهم ست و کرم راهنیو پ یابه شلوار پارچه  ینگاه

 دست داد.   نیزد و جلو آمد. سپس دستش را دراز کرد و با نازن یلبخند   یمنوچهر یکرده بود، انداخت. آقا جادیا شیهالباس 

 

 گفت:  یکه هنوز شوکه بود، با دستپاچگ  نینازن

 

 رو نداشتم!  دنتون ی. ان...انتظار دنیام کردزده . شگفتنیخوش اومد  ی لیس...سالم. خ-
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 جواب داد: یاو با لحن دوستانه   د یکش دش یمجعد و سف یبه موها یدست  یمنوچهر یآقا

 

 باعث افتخاره! کنم، ی خواهش م-

 

 

 

 

 

شده بود، رصد   نینازن یهای را که مشغول نگاه کردن به طراح یمنوچهر  یآقا یفر و هنر  یو موها  غیتبا دقت صورت سه  نینازن

 کرد! 

 

 :د یپرس  یمنوچهر ی آقا قه، یاز چند دق بعد 

 

 !ن؟ینداشت ی واقعا تا به حال استاد-

 

 جواب داد:  یاه ی چند ثان ی دهانش را قورت داده و با مکث آب  نینازن

 

 . وقتچینه! ه -
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 سرش را تکان داد.  زیآمنی تحس ی متوقف کرد و با لحن  نینازن ی را رو شیاقهوه  یهاحرکت چشم  یمنوچهر یآقا

 

 !دنیسال مداوم آموزش د که پنج  هیکسان  ی! در حد طراحنی واقعا عال نایصورت، ا ن یدر ا-

 

 !کند ی م  فیتعر نگونهیاو ا یدارد از کارها یاستاد طراح ک یکه  شد ی تر شد. باورش نمبشاش  ن ینازن یچهره

 

  نینازن یرا برا آن  یهاداشت اشکاالت هر تابلو و حُسن  یمنوچهر یتابلوها شدند و آقا  ی هر دو مشغول بررس  قهیاز چند دق بعد 

 . کردی م حیتشر

 

ها آن  یدو پسر جوان نشسته بود. هر سه   نیکه ماب د یکشی م شیرا به نما ی دختر ر یکه تصو دند یرس   ییتابلوها، به تابلو نیماب

 بود.  نیبه نازن  هی شب یلیدخترک، خ  یداشتند و چهره  یبشاش و خوشحال ییهاچهره

 

 :د یصورتش داشت پرس  ی که رو ی با همان لبخند کوتاه یمنوچهر یآقا

 

 ن؟ یانتخاب کرد ی! براش اسمه؟یتابلو چ نیاسم ا-

 

 گفت:   یدر ذهنش آمد و بدون درنگ و معطل یناگهان اسم شد.  ره یبا دقت به تابلو خ نینازن

 

 هنا!-

 

 .خاراند  ی را کم ششیر  ی و جا  د یکش غشیتبه صورت سه  یدست  یمنوچهر یآقا
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 ! ه؟ی چ شی! معنیچه اسم جالب-

 

که با   ییببرد. روزها  اد یرا از  پ یو آراس. محال بود آن اک نیبود؛ هومن، نازن شانیقیگروه موس  یاعضا  یهاواژه   د یاسم! کل نیا

 بود.  دهینفس رس  و اعتماد به  ی ها گذرانده بود و با اجرا در آن گروه، به خودباورآن

 

 : و جواب داد  د یکش یآه

 

 نداره!  ی خاص یمعن-

 

 ! باالخره تونستم! « ؟ید یهارو هم بکشم. دآراس! باالخره تونستم به جز صورت، بدن آدم  ید یدر دلش گفت »د و

 

 .دند یها رس کم مهمانبودند، کم  های که مشغول تماشا کردن طراح طورنیهم

 

 دعوت شده بودند.  نینازن یهای نقاش   یگالر دن ید یکه برا یانیگرفته تا دوستان و آشنا یی عمه، خاله، عمو و دا از

 

 رفت و در گوشش گفت: ایکنار ناد ن یداخل آمدند، نازن ی که از در گالر نا یو س   نویم  دنید با

 

 ! ؟یرو تو دعوت کرد نایا-
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 را باال داد.   شیانداخت و ابروها ن یبه نازن ینگاه متعجب ایناد

 

 آره خب. چطور مگه؟! -

 

 نبود... مگه قرار   ایبابا ناد یا-

 

 :د یپر ن یوسط حرف نازن یو با کالفگ  د یکش  یحرص ی نفس ایناد

 

رو اجاره   نجایا م یکمک کرده؟! اگه اون نبود محال بود بتون هاتینقاش  شگاهیجور شدن نما یچقدر تو  نای! آقا س یدون ی اصال م-

و داداشش هم   نو یم یخواستی م  یرفتی قبالها هرجا م  ن،ینازن فهممیهم کار اون بوده. من نم یمنوچهر  ی. دعوت کردن آقامیکن

 ! ؟یزنی م ر یرو با ت اشونه یشده که سا ی اونجا باشن االن چ

 

 دوخت.  شیپا ر یز د یسف یهای و نگاهش را به کاش  د یکش  یپوف نینازن

 

 ! ؟یرو انداخت ی به هرکس هامی طراح شینما ی چرا برا-

 

 ! ستین یهرکس نایآقا س  خوشحالت کنم. در ضمن! خواستمی م  نکهیا یبرا-

 

 مدت جبران کند؟   نیرا در ا ایناد یهای خوب تواند ی واقعا چطور م  دانستی نزد. نم یحرف گرید نینازن
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  ند،یبگو یکی تبر ایبزنند  یبخواهند حرف  نکه یکرد و قبل از ا یپرس سالم و احوال نایو س   نویبا م  توجهی رفت و کامال سرد و ب جلو

 رفت.  گرید یهاسراغ مهمان 

 

با او داشته   ی ارتباط گونه چیه خواهد ینم  گرید  نیبود که نازن دهیعادت کرده بود و فهم نیرفتار سرد نازن نیبه ا ز ین نویم گرید

  یز یرد و بدل شده بود، چ نیخودش و نازن  نیکه ب  ییهاراجب حرف  زیکلمه ن  ک ی یحت نای. س شد یمتوجه نم   زیرا ن لشیباشد. دل

 ها رفته است! آن  شیبه کل پ ش یآبرو  کردی فکر م نیازنبه خواهرش نگفته بود اما ن

 

  نای. درِ گوشِ س کردی او دهن کج م ی که برا ی دوخت و درحال نیناراحت شده بود، نگاهش را به نازن نی که از رفتار خشک نازن  نویم

 گفت: 

 

 ! کردهایها خودش رو آدمم حساب نمشده برا من! اول  یاتن، اِفاده اسم نقاش و طراح روش گذاش  یاز وقت-

 

 و انگشتش را مقابل دهانش گرفت. د یکش  یق ینفس عم نایس 

 

 پس قضاوتش نکن!  گذره؟ی تو دلش م ی چ ی دونی. تو که نم شنوهی ! مترواش ی-

 

به   توجه ی که کامال گذرا و ب  یزد. بعد در حال  یکرد و پوزخند   میچشمانش تنظ ی خود را رو یو مشک   ییکائوچو نک یع نویم

 گفت:   کرد،ی نگاه م  ینقاش  یتابلوها

 

 . می نگاه بنداز بر  هی-

 

 ! نویم-



 جانم  کریبر پ  یآتش

743 
 

 

 که گفتم زود باش! نیهم-

 

بروند   رونی از در ب نکهیو قبل از ا د یبودند. دو ی افتاد که درحال خارج شدن از گالر نایو س   نوی به م اینگاه ناد قه، یاز چند دق بعد 

 .ستادیها اآن  یجلو

 

 مونده!   یگالر  م یتا تموم شدن تا ی لیکجا؟! هنوز که خ-

 

 جواب داد:  یجانباال داد و با لحن سرد و کم  یی ابرو نویم

 

 تر باشن.خانم راحت  ن یتا نازن میری م-

 

 تکان داد.  ی انداخت و سر نییسرش را پا ایناد

 

 . نی... شربت هم که نخوردستیخوش ن ادی. احواالتش زنیدونی رو م  نینازن ط یام! شما که شرامن واقعا شرمنده -

 

 را صدا کرد:  یآبدارچ رمرد یپ یبلند  ی با صدا و

 

 .اریشربت ب وانی حاج احمد! دو ل-
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برادرش   ی. بازو د یخند ی مدام م شیهاصحبت نیاش بود و ببه خاله  یز یدادن چ ح یانداخت که درحال توض ن یبه نازن ینگاه نویم

 هل داد و گفت: رونیرا گرفت و او را به سمت ب

 

 وقت!   هی تا بدتر نشه  م یزودتر بر مییخوای م  نیهم ی ! براستیکه احواالتش اصالً خوش ن نمیبی اره م-

 

 گفت:   ایرو به ناد د یکشی را م شیبازو نو یکه م یدرحال  زین نایس 

 

 خداحافظ. …م یبمون میشرمنده نتونست-

 

 پشت سرشان داد زد:  یبا کالفگ  ایناد

 

 آخه شربتتون! -

 

اما بعد در دل   د یبگو ی زیشد. خواست برود و چ رهیخ نیبه نازن تیو با عصبان د یکش  یرفتند. پوف نییها پااز پله  توجه یها بآن  اما

 اصال بگذار خوشحال باشد! شود،ی ها خوشحال م را خوشحال کند. اگر با رفتن آن  نینازن خواستهی گفت که او تنها م 

 

  یدعوت نشده بودند، داخل آمده و داشتند کارها نکه یبا ا زیاز افراد هنر دوست ن ی بعض یشلوغ شد. حت یحساب یگالر  کمکم 

 . کردند ی را تماشا م نینازن

 

  نیکه نازن خواستند یم های بعض  نکهیا ای د یپرس ی را م شیتابلوها متیق یو گاه  گرفتی م یعکس ن یو با نازن آمد ی م  یهرکس

 کند! ی طراح زیها را نآن  یچهره
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  نیمدت، ا ن یا ینبود! در ط  شیچند ساعت پ ضیسرزنده شده بود. انگار اصال آن دختر افسرده و مر  یحساب ن،یکه نازن  خالصه

حال خوش و حس خوبش   نیا ل یدل دانستی بود. حالش خوب بود؛ اما واقعا نمآمده  د یدر دلش پد  ی بود که شوق ی بار نیاول

 .ستیچ

 

خورد که مقابل بوم   ی چشمش به کس ت، یجمع ان یدر م کرد، ی صحبت م شیاز تابلوها یک یدرمورد  یکه با مرد جوان   یدرحال

 !د یدی بود که تنها پشت مرد را م یبه نحو   دش ید یه یبود. زاو ستاده یخود داشت، ا یآراس را رو  ر یکه تصو ینقاش 

 

 . یآب نیتنش بود با شلوار ج یشمیکاپشن   کی آشنا آمد؛   شیبرا یلی مرد، خ  یبدن ل یو است کلیه

 

 . ستادیو درست پشت سر مرد ا بودند، رد شد  ستاده یکه ا  یتیجمع انی جلو رفت و از م ی کنجکاو با

 

  مانیسرِ آن مرد پش پشت  ستادنیاز ا یالحظه  ی مرتب کرد. برا یسرش را کم ی رنگ رو یگل کالباس  یحلقه  ن یو همچن شال

 برگشت.  نیو خواست برود که مرد به سمت نازن د یکش ی قیشد. نفس عم

 

  ی عنینگاه کرد.  یشتر یحبس گشت! آب دهانش را قورت داد و با دقّت ب نینازن ینه یهم قفل شد و نفس در س  ی هر دو رو نگاه

 او واقعاً آراس بود؟! توهم نزده بود؟! 

 

 و کامل زده بود. غ یتپسرانه شده بود و صورتش را سه  یکوتاه شده و مدل ساده شیکرده بود. موها ر ییتغ  یکم تنها

 

 اش را جلب کرد. اش تا مچ، توجه شده  یچی. دست باندپاو انداخت یبه سرتاپا ی. نگاهد یپریم   رونیب نه یداشت از س  قلبش
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را   د یدی که م  یزیچ توانستی و نه م  کردی م  زیاتفاق را آنال نی. نه ذهنش اشد ی م وانه ی داشت د نی زد. نازن ی لبخند کوتاه آراس 

 باور کند! 

 

 کار خودش بود!  نکه ی. مثل ازد  نیبه نازن ی با لبخند، چشمک ایانداخت. ناد ایبه ناد یو نگاه برگشت

 

  ترک یتا ابد او را در آغوشش نگهدارد. خواست نزد خواستی شد. آنقدر دلتنگش بود که دلش م رهیبرگشت و به آراس خ درنگ یب

 شود که آراس گفت: 

 

 ! ید یخوشحالم که باالخره به آرزوت رس -

 

 :د ی پرس  یکرد آرام باشد اما نتوانست. با دستپاچگ  یو جور کرد سع جمع  یرا کم خودش 

 

 !جا؟نی... انیتو... ا-

 

 اش نداشت، گفت: با رفتار گرم گذشته  ی که مطابقت  ی انداخت و با لحن سرد نییسرش را پا آراس 

 

گفت که   ایخواهرت ناد ی ! ولامیب خواستمی نم نیهم ی کنم... برا ی ادآوریدوباره خاطرات گند گذشته رو برات  خواستی دلم نم-

 داره.   د یروز مهلت بازد هی فقط  ی گالر نیا

 

 درهم رفت. از لحن سرد آراس شوکه شده بود.  ن ینازن یچهره
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 ! ؟ی! اون بهت خبر داده؟! آخه چطورا؟یناد-

 

ام رو بهش داده. زنگ زد و بهم گفت امروز روز  شده تا اون هم شماره   زجون یعز چیپاپ یقدراون  گفتی ! خودش که مدونمینم-

 !امین ومد ینامه فرستاد. منم دلم ندعوت  هی براته و برام  یمهم

 

کرد   یرا فشرد اما سع ش یگلو ی کدامش را اول از همه بپرسد. بغض د یبا دانستی بود که نم نیدر ذهن نازن جوابی سوال ب زاره

 :د یپرس   یقراری نشود. با ب یاحساسات

 

 شده؟!  ی دستت چ-

 

 :د یپرس  کرد ی اشاره م ییکه به تابلو ی جلو آمد و درحال یخانم نیح ن ینداد. در هم یو جواب  د یکش ی قینفس عم آراس 

 

 تابلوتون چنده؟!  نیا متیخانم، ق  نینازن-

 

 زن را نگاه کند، جواب داد: نکهیو بدون ا د یکش  یپوف نینازن

 

 خدمتتون.  امیی بعد م یکم-

 

 بعد رو به آراس گفت:  و

 

 . رسهیشلوغه و صدا به صدا نم  یکم جان ی. امیتره صحبت کنکه خلوت  یاون اتاق میبهتره بر -
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پشت سرش   ز ینصب نشده بود رفت و آراس ن وارش ی د ی رو ییکه تابلو یی پنجره و آشپزخانه، جا نِیکه ما ب   یبه سمت اتاق سپس

 . ستادیآمد و دوباره مقابلش ا

 

شده بود، ناگهان آراس سکوت   رهیاسپرتش خ یهابا انگشتانش بود و آراس به کفش  یدرحال باز  نیکه نازن   یطوالن ی از سکوت بعد 

 را شکست.

 

  یکه راه فرار   یمنجالب. منجالب هی  یرو کشوندم تو  تیزندگ ریاما مس کنم ی دارم کمکت م کردم ی ! فکر میمن رو ببخش ناز-

  ی سر ه یچون  رفتم ی م د ی... بارفتمی م د ی! من با؟یداشتوجدان وجدان چقدر زجراوره؟! تاحاال عذابعذاب ی دونی برات نزاشت. م

 ناتموم اونجا داشتم!  یکارا

 

اما به   ند یبی م اند ده یکه نخواب یکه دارد دوباره او را با چشمان شد یشد. باورش نم ره ی سرش را باال اورد و دوباره به آراس خ نینازن

 شد. یلحنش جد  نباریهم فشار داد و ا یرا رو  شیها. دندان دادیجمع شده بود که به احساسش مجال نم اش نه یدرد در س   یقدر

 

... گفتم من رو فراموش کن و  ادیی ! گفتم از ترحم بدم م ی با من ازدواج کن ی مجبور ی فکر کن خوامی اون روز اومدم و گفتم نم-

. ی دفعه رفت   هی و  ی دار و ندارت رو فروخت  یو چرا همه  ی تو تگزاس داشت  یندارم که چه کار ناتموم ی ! من کارریبگ  م یراحت تصم

 ! یو ندار یبود که دوسم نداشت ن ی! اون هم ایردرو بهم ثابت ک ی زی چ هیاما 

 

 ل**ب باز کرد:   هیدرهم گره خورد و بعد از چند ثان شی !ابروهاد یچه بگو د یبا دانستی شد. نم شانیآراس پر نگاه

 

  وستونی. اون کاباره هم تو مرکز شهر ه رسه ی عملش م ی که اون بال رو سرت اورده بود، گرفتن! حاال به سزارو  ی باالخره کس-

 پلمپ شد.
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 گرد شد. نینازن چشمان

 

 ! دستت...؟یشد  ر ینکنه... نکنه با اونا درگ-

 

  اد یزندان داشت. شانس آوردم که آدم ز  یخالفکار بودم که سابقه  هی من نبود.  یبرا  ییجا گهی د نجا یمن رفتم چون ا یناز-

محال بود بتونم    گهید  دادمی نم سیپل  لیها رو تحوآبروم رفته بود. رفتم چون اگه اون آدم  رانی! وگرنه تو کل استمین ی معروف

 بخوابم. زاد یآدم ه یها مثل شب

 

 به آن انداخت. یاش را باال اورد و نگاهشده  یچیباندپ دست

 

  کنم؛ی م  یزندگ  رازی... االن هم ش دنیکارشون رس   یکه اونا به سزا نه ی... اصال ولش کن. مهم ا ارویبا اون  ی ری دستم... تو درگ-

 . گذرونمیرو م  م یو زندگ کنم ی م یکار و بارم گرفته. نوازَنِدگ  کمی! اونجا خداروشکر میزادگاه مادر

 

 ! یاقامت تگزاس رو گرفت کردم ی فکر م -

 

 محو گشت.  شیهازود خنده از ل**ب  یلیکرد و خ   یالک یاخنده  آراس 

 

بود. همون   ی لیرو انجام بدم خ خواستمی که م یی هفته برم و کارا هی که تونستم   نیجا رو بدن! همفکر کن به من اقامت اون -

 ! هیادیهم از سرم ز رازیش 

 

 انداخت. یگرفته و درهم رفته بود نگاه یکه حساب  نینازن یورد و به چهره را باال ا سرش 
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 ! یفکر کن  ینجوریاگه ا یونمیکه برات افتاده ترکت کردم، مَد   یفکر نکن به خاطر اتفاق  چوقت ی لحظه، ه  هی ... منو نگاه کن یناز-

 

 گفت:  زند،ینر نییپا شیهااشک کرد ی م  یکه سع ی. درحالپر از اندوه شد  نینازن یهاچشم

 

 ! ؟یکردی م  یچه فکر ی من بود  یاگه تو جا-

 

ات و ازشون  خانواده  ش یپ یبرگرد  خوادیدلم م  دم یسخت بود. اون روز بعد رفتنت! خوب فکر کردم. د ی لیراه برام خ نیانتخاب ا-

 . افتهینم هااتفاق  نیبا بودن من ا دمی. خوب فکر کردم و دیو تو آرامش باش  ین ینب بیدوباره آس  ،یجدا نش

 

آراس مشخص بود، او   یهاکه از حرف  طورن ی! اکند ی اش مدارد خفه   کردی که حس م  یشد. به قدر ترق یعم ن ینازن یگلو  بغضِ

  ی فیضع ی. با تُن صداکردی را کنترل م شیهاداد. به زحمت اشک  هیتک  واریانداخت و آرام به د نییبود تا بماند. سرش را پا امدهین

 :د ینال

 

 به نظرت االن آرامش دارم؟! -

 

 گشت.  ره ی رو خگذاشت و به روبه   وارید  یرا، از پشت رو  شیپا ک یداد،  ه یتک  واریبه د  زیو او ن د یکش  یآه آراس 

 

 هاتی ! طراحیات... معروف شد ات با خواهرت خوب شده، با خانواده رابطه  دمیدی . اگه نمشد ی راحت نم  المیخ دمتیدی اگه نم-

 خوشحالم برات.  ی لی... خیشدم. خوشحالم ناز  ی آروم نم  دمیدی ... اگه نمید یرزوهات رس شدن! به آ دهید
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مکث،    هی.!بعد از چند ثانو او از حال دلش خبر ندارد  ستیظاهر هان یا یهمه  د یبگو توانستی را قورت داد. نم  شیبغض گلو نینازن

 :د یپرس  د یلرزی م ی که کم ییبا صدا

 

 ه؟ یپروازت ک-

 

 . ازدهیامشب ساعت -

 

آراس   یکه برا یای بدنام نیبزند نرو، اما ا ادیفر خواستی دارد. م ازی داد بزند که به بودنش ن خواستی نزد. دلش م ی حرف گرید

چرا آن را   د ی نفهم وقتچ یو به درد نخور که ه مسخره   ینامه  ک یشهر را نداشت! آن هم با  نیجز ترک ا ی درست کرده بود، راه

 نوشت!

 

کرد خود را   ی انداخت. سع شیبه ساعت مچ یگرفته شده بود، نگاه ر،یدلگ   یفضا  نینداشت و از ا یحال خوش  ز یکه خود ن آراس 

 بزند و آرام گفت:  یالیخی به ب

 

 . زمیبودم که بهمت بر ومدهی! نگهیناراحت نباش د-

 

 فرصت بهره ببرد.  ن یصحبت کند و از ا خواستی ل**ب باز کرد. انگار دلش م ن ینازن قهیتنها سکوت بود. بعد از چند دق جوابش

 

 ! ؟یاز هومن خبر دار-

 

 کوتاه جواب داد:   یجا خورده بود، با مکث نیکه از سوال نازن آراس 
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 .نمشیگشتم تا بالخره تونستم بب اد یکه رفتم تگزاس، سراغش رو گرفتم. ز   یاهفته  کیاون  -

 

 نکردن؟!  رش یدستگ -

 

 ماند.  ره یاو خ یجواب رو  افت یدر ی برا نی. نگاه متعجب نازند یکش  یآه س آرا

 

 ! هیبستر ی روان شگاهیآسا هی  ی تو-

 

 و با تعجب به او زل زد.  ستاد یجدا شد و مقابل آراس ا واری از د نینازن

 

 ! ؟یروان شگاهیآسا-

 

 ...زیو به خودش چنگ م  دهیکشی که داشته داد م کننی م داش یپ ابون یروز تو خ ه یآره... -

 

 افتاد!  شیشانیپ ی رو یاش جمع شد و خط را قطع کرد. چهره  حرفش

 

 هومن...؟!  یعنی-
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اون   دم،یفهم  سیپل ق یشده بود. من رو نشناخت! حالش اصال خوب نبود. فقط از طر ریزنج شگاهی ! به تخت آسادمشید ی وقت-

 و رو نجات داده. ات گفته و ترو به خانواده  ی بوده که زنگ زده و همه چ 

 

 را بست. ش یشد و بغض راه گلو  ترق یآراس عم یشانیپ نیچ

 

 نازگل را به او داده بود.  یبود، خبر خودکش دهیکه هومن را د یبار  نیافتاد آخر ادش ی نینازن

 

 : د یپرس  د یترد با

 

 خبر نازگل...؟! دنینکنه به خاطر شن-

 

 تکان داد.  د ییتا یبه نشانه  ی آرام سر آراس،

 

را دوست داشتند و   گریکد یدرک نکرده بود! هنوز باور نداشت که هومن و نازگل چقدر  ی عمق فاجعه را به خوب نیهم نازن هنوز

 را باور نکرده بود!  شانان یقدرت عشق م

 

اگر   کردی ش را هم نم! فکربه خاک سپرده شده بود  انشانیکه در م  یهومن و عشق ی نازگل، برا یتر شد. برا  گرید یبار چشمانش

 ! وفتد یب یحال نی کند به چن  داینازگل اطالع پ ی خودکش یهومن از ماجرا

 

 شده؟! وونهی... هومن... د یعنی-
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 جواب داد:  یانداخت و با ناراحت نیگذرا و مملوء از غم به نازن ینگاه آراس 

 

کنارش نبوده و کمکش نکرده باعث شده   ی بهش دست داده و تشنج کرده، چون کس ی عصب یحمله  هی دکترها احتمال دادن -

 بشه!  یروان ییجورا هی مشاعرش رو از دست بده و 

 

 گرفته ادامه داد:  ییمعلوم نباشد. سپس با صدا شیهاتا اشک  د یصورتش کش  ی را رو دستانش

 

 !داداشش مرده بود... نتونست به دادش برسه -

 

  یبود که کس رحمی قدر ب! آن داد؟ی آزار م نقدریها را اچه بود که آدم  یعشق لعنت نی. اد یچک نییپا نی  نازنچشمِ یاز گوشه  یاشک

 بکشد! رون ینگهدارد و تمام وجود عاشق را از تَن او ب یگر یعمر در حسرت د کیرا 

 

 آراس گفت: رو به  یلرزان  ی صورتش را با پشت دست پاک کرد و با صدا یهارا باال برد و اشک  دستانش

 

 منه که اون بالها سر خواهرم و هومن اومد!  ر یمنه... تقص ر یهمش تقص-

 

رو از دست   تی همه چ ینیبی م ی کنی دفعه چشم وا م کی  دهی م  یعشقه! عشق آدم رو بدجور باز یباز  … یناز ست یتو ن  ریتقص -

 برات نمونده! یز یچ گه یو د ی داد

 

 گفت:  یانداخت و با نگران نیآراس و نازن  سیخ یبه چهره  یبا عجله وارد اتاق شد. نگاه ایناد ن، یح نیهم در
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 .ادیی بابا زنگ زده بود! گفت داره م-

 

 رو به آراس کرد و ادامه داد: بعد 

 

 ...نی بخش... بنی. ممنون که دعوتم رو قبول کردزهیبهم بر جانی و ا وفته ی! ممکنه دعوا راه بشهی بد م یل یخ نتتونیاگه بب-

 

 . کردی نگاهش م یتابی انداخت که با ب نی به نازن ینگاهم یبرود. ن د یکه با د یو فهم د یکش  یآه آراس 

 

 را باهم بزنند. شانیهاحرف  نیرفت تا بتوانند آخر ایناد

 

آورد و سمت   رون یشاخه رُز قرمز ب کیو از داخل کاپشنش  د یکش نییکاپشنش را پا پ یحفظ ظاهر کند. ز کرد ی م ی که سع آراس 

 گرفت.  نینازن

 

! دستش را باال اورد و  دغدغه؟ی راحت و ب قدرن ی! هم؟ی زود نیبرود؟! به هم خواستی واقعا م  یعنیدرهم فرو رفت.  ن ینازن یچهره

 اش ه یگر د یتا شا دن یتند نفس کش! شروع کرد به تند کند ی بغض دارد نفسش را قطع م کرد یماساژ داد. احساس م ی را کم شیگلو

 .ردینگ 

 

 گفت: ی مصنوع یو با لبخند  د یباال کش  شیگلو  کیکاپشنش را تا نزد پ یگل را گرفت. آراس ز یتعلل شاخه  با

 

 .دار ید  د ی! به امیموفق باش   شهیهم دوارم یام-
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 دست دهد. ن یباال آورد تا با نازن  ی خداحافظ یدستش را برا  و

 

با او   یکه زمان ی رفتار کردن فرد بانهیحس غر کرد؛ی حس را با تمام وجودش احساس م نیبود که در آن لحظه، ا نینازن هاتن

.  د یلرز شیهارا زهر کرد. ل**ب  نیدهان نازن یتلخ که مزه  ی تلخ باشد؛ به حد  توانستی حس م ن یبود. چقدر ا یمیصم یلیخ

  یاریکند، دلش   یخانم متشخص خداحافظ ک یدستش را دراز کند و مثل  خواستی نداشت! هرچقدر م ی عادت به خداحافظ

 . کردی م  رش یو زنج شد ی . انگار دلش مانع مدادینم

 

 ل**ب گفت: ریز

 

 ! یلعنت  ن یامان از ا-

 

 چشم دوخت.  نینازن  نیو غمگ  یطوس  یهاله یسرش را باال آورد و به ت  آراس 

 

 ! ؟یگفت   یزیچ-

 

از قبل نسبت به او   شتریبود، ب  ستادهی نه تکان داد. حاال که آراس در مقابلش ا ی و سرش را به معن د یکش ی قی نفس عم نینازن

 . کردی م یاحساس وابستگ 

 

 . زدینر نییپا شیهاتا بلکه اشک  د یکشی هق نکند! تند تند نفس م بلند هق  یزحمت خودش را کنترل کرده بود تا با صدا به

 

 و گفت:   د یکش ی آورد. آه  نییخشک شده بود پا یخداحافظ یدستش را که برا ن،یسکوت تلخ نازن  دن یبا د آراس 



 جانم  کریبر پ  یآتش

757 
 

 

 !رمی که نم شه یهم ی . براامییم   دنتیبازم به د ی اگه بخوا-

 

 را قورت داد.  شیبار چندم بغض گلو یبرا نینازن

 

 ! ؟یبر  یخوای م ومده ین-

 

 کتک مفصل از بابات بخورم؟!   هی  خوادی دلت م-

 

  یکه رو   ینداشت. انگشتش را جلو آورد و اشک یشوخ یحال و حوصله  زیخودش ن  ی زد. حت یزورک  ی را گفت و لبخند  نیا

 را پاک کرد.  د یچک ن ینازن یگونه 

 

  یبازوها ی که پدرش حاالست که برسد. دو دستش را رو کرد ی و نگران، به ساعتش اشاره م قراری افتاد که ب ایبه ناد چشمش

 گفت:  ی شد. به آرام خیس  نینازن  یدستانش، تمام موها یگذاشت. از گرما  نینازن فیظر

 

هر روز و هر روز با   خوامی . نمزارمی که دارم پا رو دلم م  یدونی ! تو خودت بهتر م زمیرو بهم بر  تیآرامش زندگ خوادی فقط دلم نم-

  ن یا کنم،ی نم ی! خداحافظمن اون بال رو... فراموشش کن  کننی . اونا هنوزم فکر میکل کن بخاطر من کل  انتیاطرافخانواده و 

 .یناز داری د د ی... به امدارید د یبه ام  گمی ! مکنه ی م  تییکلمه منم اذ

 

. برگشت و به سمت در قدم برداشت ن،یپاسخ نازن ی مکث و انتظار برا چ یبرداشت و بدون ه ن یرا از بازوان نازن دستانش

با   یکوتاه یدرستش شود. هنگام خروج از در با سرش خداحافظ میلحظه احساس بر او غلبه کند و مانع تصم ن یدر ا خواستینم

 .کرد و رفت  ایناد
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را داخل اتاق بگذارد،    شیابود، اما تا خواست پ ستاده یدر آن ا نیشود که نازن ی آمد و خواست وارد اتاق رونیب ت یجمع نیاز ب ایناد

 داد.  ه یرنگ تک د یافتاد و آرام به در سف ن یگل رز از دستش سر خورد و زم یاو بست. شاخه ی در را به رو نینازن

 

از طرد شدن و از   ؛د یترس ی شده بود. م  چشی. غرورش بدجور پاپد یشنی نم کردی م  شیو صدا  زدیرا که با او حرف م  ایناد یصدا

 د یشا د یاگر از آراس خواهش کند و احساسش را بگو کرد ی و با خود فکر م د یچیپی در ذهنش م نایپس زده شدن. مدام جواب س 

 دوباره پس زده شود. 

 

  گرید  یحت خواستی و غرورش از او م  گرفتی آراس را م یو بهانه  کرد یم   یقراری غرور و دلش بود. دلش ب ان یزمان انتخاب م حاال

 و به کل فراموشش کند!  اورد یاسمش را ن

 

گرفت   یآن  م یتصم کی. شد ی م مانیتا اخر عمرش پش  داد،ی م تیماند. اگر به غرورش اهم ره یخ وار ی د ی لین یهابه گل  نگاهش

 کار را انجام دهد. نی هم د یمطمئن بود که با ی ول

 

 داد زد:   ای. نادد یدو  رون یرا کنار زد و به سمت ب ایرا باز کرد. ناد در

 

 ! صبر کن. نینازن-

 

و هوا نسبت به   آمدند ی م  نییو پا دند یرقصیبرف آرام م  یپراکنده  یهاشد. دانه  ابانیرفت و وارد خ نییها پا! از پله د یشنی او نم اما

 صبح سردتر شده بود. 
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که آرام و قدم زنان دارد دور    د یتر، آراس را دطرفلوت بود. چند متر آن نگاه کرد. همه جا خ ابانیدقت به هر دو طرف خ با

 .شودی م

 

 رفت و اسمش را چند بار صدا کرد.  دنبالش

 

او با   یشمیکاپشن   ب یاصالً دقت نکرده بود که ترک ش یپ قهی! چند دق ستاد یجلو رفت و مقابلش ا نیبا تعجب برگشت. نازن آراس 

که او را عالوه بر نجات از مرگ جسم،    یفرد یشد. محو تماشا شیاند. محو تماشاکرده  جادیا یخاص  ییبایچشمان سبزش، چه ز 

ها از داشتنش محروم بود را به قلب او  را که سال ی بود و عشق دهیبخش  ت یکه به او هو ی نجات داده بود. کس زیاز مرگ احساس ن

 !نبود  سری بدون او م  ،یزندگ  نیا یادامه  گریداده بود و حاال د هیهد 

 

 را بشنود!  نیآمدن نازن رون یآراس منتظر بود تا علت ب د،یکش  یق یعم نفس

 

  یکه او را برا  ی. از روز کردی با او مرور م  شده بود، داشت خاطرات خود را  ره یکه با سکوت به آراس خ ی مدت ن یدر تمام ا ن،ینازن

 با او وداع کند.  شهیهم ی برا ، یبرف یهوا نیقرار بود در ا د یتا به امروز که شا د ی د  یروز باران کیبار در  نیاول

 

 را شکست:  انشانیسکوت م ن،ینازن باالخره

 

که با هر نفس    یروان ه یهومن. بشم  هینازگل، شب هی بشم شب خوامی! م... من... نمآراس  گفتم ی بهت م د یهست که با ییزای چ هی-

 خاک!  ری روش وحشتناک، بفرستم ز ه ی رو با  ض یجسم مر هی روز مجبور بشم  ه ی ای کشه، ی درد م

 

 و خز دارش چشم دوخت. ی مشک یهاپوتمیانداخت و به ن  نییرا پا سرش 
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  ی بشم، قبل خودم برا دارینفر ب ه یکه هر صبح با فکر   یحس رو تجربه نکرده بودم؛ حس نیا میزندگ   یآراس، من تا حاال تو -

 ! نمیقشنگ بب نقدر ینفر ا هی رو با حضور  ی نفر... تا حاال نشده بود زندگ هی  یلبخندها دن یاون دعا کنم، آرزوم بشه د یسالمت

 

 .د یرس ی م ن یبه گوش نازن شیهانفس یو صدا داد ی و تنها گوش م زدی نم ی اش افتاد. آراس حرفگونه   یو رو د یلغز یاشک

 

 . دستش را دور خود حلقه کرد و ادامه داد: د ی لرز  نی. نازند یچیپ نیو داخل لباس نازن د یوز  ی سرد باد

 

 ! مونهی نم  یچی ه نیاز نازن ی مش! تو برندارم، چه برسه به آرا ی چیبدون تو من ه  ...ضمی آدم مر  هی  تو،ی ... بی من ب-

 

را با آراس عوض کرد تا پشت   شیجا عاًیپدرش بود. سر ی نود مشکبرگشت، ال  د یرس   نیبه گوش نازن ینیپارک شدن ماش  یصدا

 پدرش باشد. نیآراس به ماش 

 

 نداشت. یادینلرزد. وقت ز  شیکرد صدا یدهانش را قورت داد و سع  آب

 

نخوام کنارم بمونه.   ی از کس گه یگرفتم د م ی شدم! از اون روز به بعد تصم مونیگفتم و بعدش پش یک یبار احساسم رو به  هی من -

که سرم   ییکه برام افتاده و بالها  ییاتفاقا ؛ی دونی من رو خوب م ط ی... تو که شراشمی م  مونیرو از تو نخوام پش نیاما حاال، اگه ا

  شهیهم یبرو، برا ی خودت. اما اگه دوسم ندار شیمنم ببر پ ا یبمون،  ایبمون باهام،   ی ، اگه دوسم دارآراس  نایا یاومده رو. با همه 

 ... تا ابد!مونهی تمومش کنار تو م  ،یهرجا که باش  ره، ی هم با تو م نینازن ،یهم برو، اما بدون اگه رفت 

 

افتاده بود! چشم از   ش یابروها نیما ب  یکم  نیآراس درهم فرو رفته بود و چ یشد. ابروها  رهیرا بلند کرد و به آراس خ سرش 

داشت   نی. قلب نازنتندتر شده بودند  شیهانفس  ی فرو برده بود و صدا  بشی را داخل ج شیها. دستداشتی برنم ابانیآسفالت خ

 داشت؟!  یین سکوت چه معنایا یعن ی. زد ی م رون یب اش نه یاز س 
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 را شکست.آراس سکوت  ناگهان

 

 ! اونا قبولم ندارن! ؟یپس بابا و مامانت چ-

 

ها زل  و به آن  ستاد یا نیبا تعجب کنار ماش  د،ید  بهیغر ی پسر یرورا روبه  ن یشد و چون نازن ادهیپ نی بهرام از ماش  ن، یح نیهم در

 زد. 

 

 گفت:   یف یضع یبا صدا د،یدرخشی صورتش م ی بر رو شیهااشک  د یکه مروار نینازن

 

 . کنهی ! تموم شد... داره نگاهمون ممیازش پنهون کن ستیالزمم ن گه یکه من قبولت دارم. د  نهیمهم ا-

 

 بالفاصله گفت:  نی خواست برگردد که نازن اراس 

 

اگه شکست خوردم،   ی تا حت جنگمی که نازگل و هومن نکردن. م  یآراس! کار  جنگمی برنگرد... گوش کن، من بخاطرت م-

پام بندازن، خسته   ی هر چقدر هم که سنگ جلو وفته،یهم ب یو نکردم! هر اتفاق  اومد ی از دستم برم ی رنباشم که کا شمونیپ

 ن. ینبودن توئه... هم کنه یکه خستم م  ی زی. چشمینم

 

  نیدوش نازن ی پر از اشک بودند. کاپشنش را درآورد و آرام رو شیهاداشت. چشم   یتلخ یکه مزه   یزد. لبخند  ی آراس لبخند 

را تحمل کرده   شیکه دردِ دور ییها. به عوض تمام سالد یرا در آغوشش کش نیدورادور بهرام، نازن ی هابه نگاه  توجهی انداخت و ب

 بود. 
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 و با همان لبخند، گفت:  د یکش  یق یعم نفس

 

... اگه  یلعنت ی ... از من فقط تو موند دمیو ترس   دمیکه پاپس کش  یی! عوض تموم روزاجنگمی برات... معلومه که م جنگمی منم م-

 که امروزت رو خراب کنم! خواستمی ... فقط نمیناز  گشتمیبرم  ی روز هی  رفتمی االن هم م 

 

 بودند.  دهیرا در آغوش کش گریدک یافتاد. هردو  نیآراس و نازن ی موها  یو آرام رو د یبرف، رقص یهادانه 

 

 مدت تجربه کرده بودند.  نیکه در تمام ا ییهایی و تنها هاه ی ها، گرجبران؛ جبرانِ حسرت یبرا  یآغاز بود! آغاز  کی شانیبرا نیا

 

 شده بود.  قی و آراس، در آن تلف  نینازن یکه صدا  ییباد هماهنگ شد. نجوا یقی آرام، با موس  یینجوا

 

 من  یتَن پوش قلب پاره  نینازن"

 

 من  یتولدِ دوباره  یبان

 

 راز اون چشمون نازت یا نینازن

 

 "من... یدل آواره  ن یتسک فصل
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 انیپا

 

۹۸/۵/۲۲ 

 

 لطفا مطالعه شود #

 

 : سندهی.ن از نوپ

 

 

 

 

 

مثل خوراک، پوشاک و   ییازهایاز ن شیپ ،یی فرزندان شما چه دختر و چه پسر، در هر خلق و خو د؛یرا هرگز فراموش نکن   زیچ کی

  نشانیکه از سمت والد   یعشق رشد کنند. با عشق  نیو با ا رند یعشق بگ  د یها بامسکن، محتاج توجه و محبت شما هستند. آن 

 و ارزشمند هستند.  د یمف یباور برسند که انسان نیصاحب اعتمادبنفس شوند و به ا رند یگی م

 

به   لیفرزند ما تبد   م،ییآن را درست پاسخ نگو ای میمحبت او را پاسخگو نباش   ازیکردن نبراورده  یعنیفرزند،    تیترب  یرکن اصل اگر

دست خواهد زد تا   ی رعادیغ ییبه رفتارها  جه ی در جامعه خواهد شد که در نت  ضیو مر تیهوی حرف، ب افسرده، کم  ،یاعقده  ی فرد
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هزار  سمت جامعه طرد شده و ممکن است در مقابل هزاران رفته از کار رفته  نیاثبات برساند. با ا هتوجه کرده و خودش را ب جلب

 که او را به هالکتگاه ندامت بکشاند. رد یاتفاق ناگوار قرار بگ 

 

مثل    یراخالقیغ ییهای اند، به سمت واد بوده  بهرهی ب لیکه از توجه و محبت پدر ومادر به هر دل یاز کودکان  یاریآمار، بس طبق

 .زنند ی دست م  یخودکش یروانگردان، فرار از خانه و حت یهامصرف مواد مخدر و قرص   ،یپرستطان یش  ن ییورود به آ

 

 .دانند ی درست و موثر فرزندشان را نم تیترب  یوه یها ش از آن  ی . فقط بعضستیبد ن یپدر ومادر  چیه

 

طبق   ستیمستقل از ماست و قرار ن  ینسانکه او ا  میریبپذ  د ی. بامیدر مقابل او مسئول  م،یکنی م  یزندگ ک یرا وارد  ی کودک ی وقت

کشف و پرورش داده شوند،   د یدارد که با ییهایی که استعدادها و توانا  م یقبول کن د یکند. با یفکر و عادات ما رشد کرده و زندگ

عاطفه   افتیآب است تا حاصل دهد، به در  ازمند یخشک که ن ی نیباشند. او چون زم تیاهمی ما ب راگر آن استعدادها در نظ  یحت

 کار را خواهد کرد؟!  نی ا یپس چه کس م،ییبه محبت او را پاسخ گو ازین م یدارد تا شکوفا گردد. اگر ما نتوان ازین

 

  ف یتعر شیهایی و توانا هایی بای . از زد یچقدر او را دوست دار د ییو بگو د یریکه باشد، در آغوش بگ  یروز فرزندتان را، در هر سن  هر

 و ارزشمند باشد. د یمف تواند ی که چقدر م د یبده ی قلب  یو به او قوت د یکن

 

به دار   گناهی را که ب ییهانینازن یبتوانم صدا د یسال زمان صرف کردم تا شا می و ن  کیدغدغه، حدود   نیرمان، با ا نیا یبرا

را هرگز   نیبه توجه و عشق دارند و ا اجیکه احت ییهان یبرسانم. نازن ی به گوش افراد هرچند کم شوند ی م  دهیمکافات کش

  یزندگ  تِ یرمان واقع ن یا ست،ین یلی رمان تخ ن یاز حقوقشان دفاع کند. داستان ا ستین  یکس ی بزنند و حت  اد یفر توانند ینم

 .است  نیسرزم نی از دختران و پسران ا یاریبس

 

  د یتوجه، نوازش و آغوش پدر و مادرشان، تاک ف، یتعر ازمند ین دایصا دخترها، شد نرود، کودکانمان، مخصوصا و مخصو ادمانی

 ها، هستند.آن  ی هردو کنمی م
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. دهند ی عنان از کف م قیتوجه از سمت افراد ناال نیتربا کوچک  ندهیدر آ د، یبزرگ کن توجهی را اگر با کمبود محبت و ب هاآن

ها شدن، قدرت عقل را از آن  د ییشدن و تا دهیدر آغوش کش ازِین نیکه ا د یاگذاشته  یها باقدر آن  ی شما آنقدر خالء عاطف  یعنی

از چارچوب   ری غ یگر یانتظارشان را بکشد و کمبود محبتشان را از افراد د یریتبعات جبران ناپذ  ستممکن ا  جه ی و در نت  ردیگی م

 کنند. ییخانواده، گدا

 

زبان و  نه زخم  م،ی ده ه یلبخند و حال خوش هد  انمانیبه اطراف م، یهم نباش  کریبر پ یآتش "شوند ی ، خارها گل مبا محبت"

 .یسرشکستگ 

 

 . احقیحال دلتان خوب و خوش.  شهیهم یاله

   

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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