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 نازنینداستان 

ن یا ید اگر قرار باشد کسیسخت است. شا ،ن دفتریسخت است. پوشاندن واژه ها بر ا ،نازنیننوشتن داستان 

ن ین قلم، ایستم. این شا یقادر به درک خودکشد باشم. هنوز یمن با ،ن شخصیرخسد، آیداستان را بنو

 از او باشند. ییتوانند نشانه ها ی، همه مندیآ یرون میذهن ب ین نقطه یک ترین واژه ها که از تاریکاغذ، ا

 یه فحص. 39 یه فحصدر . 28/6/90 یشنبه، مورخه دوخبر هم آمده.  یدر روزنامه  نازنین یماجرا

امده که او یکرد. در آنجا ن یساله خودکش نوزدهها. دختر  یل قتل ها و دزدیان سیتر وار، در میحوادث. ت

ره و با یم دایف، نیکه در سه ردتک نفره  یچوب یمکت های، نیسیداستان نونوشت. آنجا کالس یداستان م

، یچوب یمکت هایز، آن سوتر از نیر یبنفش کمرنگ با سوراخ ها یها یامده. صندلیده شده اند، نیقه چیسل

 یموافقت کرده چند جلسه ا ینید کشور که پس از مدت ها خانه نشین اساتیاز بزرگ تر یامده. استادین

 نازنین یبه نام ها یپسر و امده، دختریامده. و نه هرگز نیاموزد، نیش را به تازه راهان داستان بیرموز کار خو

ن را تنها یستند. اینگر یبه هم م یر چشمیز یاهگکه گاه  ،ساله سهو ست یو ب نوزدهد شهاب، یو سع، یصولت

با ذکاوت که  یتنها چند نفر ؛دانند یرا نمن یداستان، همه ا ین نسخه یاولدانند. در  یآن کالس م یاعضا

، نسخهن ینجا، در ایاافته اند. ین را دریتنها آن ها ا ،ابندی ی، عمق وجود آن را در میهر نگاه یاز پس پرده 

 یجلو آمده و چشمان یاندک کوتاه   ی، با موهاید، پسرید یآنگاه که مباشد.  نازنیند یبا ،ین راوید اولیشا

ع یست. سرین نیکند که چن ید، وانمود مشو یمتوجه م نازنینو تا  ،نگرد یمنگرد. به او  یسبز، به استاد نم

اما خود بر دفتر خم  ؛ستندیداند آن کلمات چ ینم نازنیننگارد.  یم یگرداند و دوباره بر دفتر کلماتیرو بر م

نگرد. و  یآن پسر به من م، یسیدر کالس داستان نو ،11/4/90 یشنبه مورخه  ،نگارد یشود، و با قلم میم

 ؛کنمیمن فرار نم ؛گردانم ین کند، من رو بر نمیچن ید. هر گاه پسریآ ین نگاه ها بدم میمن معمولن از ا

روم،  یکنم تا نازم را بخرد. من م یمن حتا ناز هم نم ؛شوم ینم یچند قرنه مخف یمن پشت نقاب ها

 جنس مؤنثسال ترس  انهزاراز که  یزنم با تمام توانم، توان یاد مینگرم، و فر یم در چشمانش میمستق

نصورت یر ایتواند باز هم به من بنگرد؛ در غ ی، که برود به جهنم؛ و هرگز فکر نکند که مجهد یرون میب

ن ینچنینبار ایدانم چرا ا یف نگاشته شود. اما... نمیخ تمدن جنس ضعیاز او ببرم، که در تار ییچنان آبرو

 به من بنگرد. یرچشمید. و دوست دارم باز هم زیآ ین نگاه خوشم مینبار، از ایرا اچدانم  ینمست. و ین

 نازنین خود   مال  که مکشوف شده  یبا دست خط. 5 ی، شعبه یآگاه یاداره افته. یس یها را بعدها پلنیا

. هستندپرونده  یمه یضم ن ها جزء  مدارک  یا. یسیان انبوه قواعد داستان نویدر م ؛است

د شهاب از یدر آن پرونده آمده که سعراز. یش یفریک یسوم دادسرا یشعبه  4/11111320650543783

د را خواهد کشت. یسع یاو قسم خورده که روز .یصولت نازنین، پدر ی، محمد صولتیاتهامات تبرئه شد. شاک
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د به او یل سعیباشد. وکنده یدر آ یتواند داستان ین میهمه. ا یرو یدادگاه، جلو ین جلسه یدر آخر

 ین همه شاهد محمد صولتیگفت که با وجود ا یل میت کند. وکیشکا نازنینشنهاد کرد که حتمن از پدر یپ

ن انداخت، دستش را حائل یین نکرد. تنها سرش را پاید شهاب چنیتواند تبرئه شود. اما سع یچ طور نمیه

 یک از اعضایچ یگر هیدست لباس زندان را عوض کند. یبا یرفت که م یو به سمت محل ،صورتش کرد

پا نگذاشت.  ینقد یچ جلسه یگر به هید. او دیند یا انجمنیچ کالس یاو را در ه یسیکالس داستان نو

داستان تا ابد نسخه از ن یدر ا نازنین یا نه. و علت خودکشیا دوباره داستان نوشت یداند که آ یکس نمچیه

داستان نهاد اما اگر قرار باشد دوباره داستان را نسخه از  نیاولان یبر پا ید نقطه اینجا بایپنهان ماند. ا

در ذهن خواننده داشته  یشتریب ییتا واقع گرا به آن اضافه نمود یشتریات بید جزئیکرد، آنگاه با یسیبازنو

 یشه در ابتدایهمتاختند.  یبر گرما مکالس  یکه در دو سو یدو عدد پنکه ا ،د اضافه شودینجا بای. اباشد

جاد شده یکامل ا یقگیسه طبقه و با بدسل یل خانه یچه که مشخص بود بعد از تکمیبدون در یکالس، کولر

مسئول آموزشکده که خود از  ،گذشت یکه از کالس م یمحل بود اما بعد از مدت زمان یکننده  خنکتنها 

لش ید با موباید یها م یشانیچون عرق ها را بر پ ،گشت یشه در کالس حاضر میطرفداران داستان بود و هم

ن شخص ین کار حواس حاضران را پرت کند. ایاورد و با ایاز کارکنان پنکه ها را ب یکیداد که  یاس ام اس م

و چهار ساله، ساکن و  یس یزناضافه شود.  یسین بازنوید در ایه باکست یتیشخص یخانم مژگان سعادت یعنی

کصد و یحدود  یو قد یچشمان عسل یداراکند.  یپر رنگ استفاده م ب لَ ژ شه از ر  یراز که همیمتولد ش

دهد که  یکشد و به او تذکر م یم ید شهاب را به کناریاز جلسات سع یکیان یاو در پامتر. یهفتاد سانت

را  ا آموزشگاهشیت کند یرا رعا ین اسالمید قوانیا باید شهاب یست و سعیمسائل ن یبعض یآموزشگاهش جا

پس از  ،دهد اما بعدها ینان خاطر میاطم یبه مژگان سعادت ید شهاب با چرب زبانید. سعیترک نما

د شهاب را یسع یه یخورد که چرا در همان لحظه شهر یافسوس م یمژگان سعادت ،یصولت نازنین یخودکش

چ گاه پاک یآموزشگاه او بود که هت یثیبزرگ به ح ین لطمه ایا نداخته.یرون نیاو را ب یردنگپس نداده و با ا 

ک داستان یرا یها را ادامه داد ز یسید بازنویدوم باشد، باز هم با یسیان بازنوینجا پاید. اما حتا اگر اینگرد

ات یسنده به جزئینو یسین بازنوید در سومید بایمتعدد دارد. شا یها یسیاج به زمان و بازنویخوب احت

ن یرساند و قطعن اول یاریداستان  یمعلول یروابط علواننده را در حل که خ یاتیاشاره کند. جزئ یشتریب

ن کار یا ید شهاب باشد. برایسعو  یصولت نازنین یعنیداستان  یت اصلیدو شخص ید چهره یات بایئجز

د به عکس یدر آموزشگاه سرو بازگردد. با یسیل کالس داستان نویعقب تر از تشک ید به زمانیسنده باینو

 نازنیناشاره شود. آنجا زان است یآو یمیدوار قیبر دراز یحافظ ش دوستدارانکه در انجمن  یدسته جمع

د یسع یتا شانه  نازنینستاده اند. قد یانجمن ا یگر اعضایشانه در کنار د هد شهاب شانه بیو سع یصولت

 ییمشخص است. ابا یآن حتا در عکس دسته جمع یو درشت یاهیکه س یگندمگون و چشمان یاست. پوست

عکس  ین کار باد باشد که در لحظه ید هم ایندارد. شاقرمز  یر روسریاهش از زیس یرون زدن زلف هایاز ب



3 
 

 یت داستان را مشخص کند. چهره یشخص یرا کنار زده تا عکس بتواند حتا رنگ مو یروسر یانداختن اندک

سبز،  یکوتاه  جلو آمده و چشمان یدرآمد. موهاش یداستان به نما یه یاول ینسخه در  ید شهاب اندکیسع

که  یریخواننده را به تصو یر ذهنید تا تصویپوست هم به نگارش درآ یدیموها و سف ید بورینجا بایاما در ا

 یشاره دارد تا چهره ر استان فارس ایشتر به عشایکه ب ییک تر کند. رنگ هایسنده در ذهن دارد نزدینو

د شهاب یاز نژاد سع ید بتوانند عالئمین ها شایها. ا یه تر باشد تا شرقیها شب ییآن ها به اروپا یهابچه

ات ین جزئیان در عکس اند. اما عالوه بر ایات نمایگر جزئین دیراه راه و شلوار ج یتک پوش صورتد. نباش

مربوط ن عکس یابد. این عکس دریتواند از ا یزهوش میت ینده نهم هست که خوا یگرید ییزهایچ یظاهر

انجمن  یبهاره  یدون اریسرو است. مربوط به اول یآموزشکده  یل کالس هایبه چند ماه قبل از تشک

د شانه به یو سع نازنیندر عکس ند. ک یر عکس مشخص میز ین را امضاهای. ا90در سال  حافظ دوستداران

 یصولت نازنینا یآ !ر سؤال ببردیاول داستان ز ی هنسخرا در  نازنین یتواند نوشته  ین میستاده اند. ایشانه ا

 یسیداستان نو یق انجمن هایا قبلن از طرید شهاب در کالس آموزشگاه سرو با هم آشنا شدند یو سع

است.  نازنین د کرده که دست خط مال خود ییتأ یپنجم آگاه یدر هر حال شعبه  ؟شناختند یگر را میکدی

د یو سع نازنینا شانه به شانه شدن یبوده  یخط بنا به مسائلد دست یینهفته و تأ یآگاه یدر اداره  یا رازیآ

  ماند. یم یاز ابهام باق ین موضوع در هاله ایا یسین بازنویدر ا !؟باشد یم یدر عکس اتفاق

 یچ کدام از نوشته هاید که در هیآ یادش میخواهد داستان خود را ادامه دهد،  یسنده مینو ین بار وقتیا

سنده در ین موضوع باشد که نویتواند متضمن ا ین مینشده. ا نازنین یخودکش یبه چگونگ یاشاره ا یقبل

سنده یآرام بهره نبرده و در اثر استرس داستانش مغشوش از آب درآمده. نو یهنگام نوشتن داستان از ذهن

از  یاریهر چند خود بس ،و شهاب مراجعه کند یصولت یخانواده ها یل هاید به وکین معضل بایجهت حل ا

ل یوکشتر کند. یت داستانش را بینیتواند ع ین حقوقدانان میاما مراجعه به ا ،داند یم یمسائل را به خوب

د یسابان یدر خاو محل دفترش  یسین بازنویش از ایپ یاست. کم یجوانمرد یآقا یصولت یخانواده 

دا یاز ظهر تمام وقت خود را صرف پک بعد یسنده مجبور شد یر داد و نوییتغ را سابق ( ین ) پوستچیالجمالد

 ، دو ساختمان مانده به بلوار  یفروش ینیریپس از ش یابان برق، اندکیخد اقامت او کند. یکردن محل جد

د در یسنده بایشود اطالعات خود را بدهد. آن وقت است که نو ینم ضردر ابتدا حا یجوانمرد ی. آقایاصل

ل بخواهد چه یند. در هر حال چه وکینما یل را راضیلفن وکخلق کند تا آن ها با ت ییذهن خود آشناها

شود.  یل میسنده به او تحمینو یست که از سوین جبریان کند. اینخواهد مجبور خواهد بود داستانش را ب

ان یداشته باشند. حاال از م ین علت است که روابط داستان با قواعد همخوانیدادن هم تنها بد ییآشنا

ره یت یسنده نشسته است. مردینو یل روبرویشود. وک یظاهر م یسنده اتاقیخواست نود به یصفحات سف

اتاقش پر از  یقانون و قفسه ها یزش پر از کتاب هایم ی. رویانسال با کت و شلوار سورمه ایچهره و م
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 یلیدالن به یر نرود. همچنخواننده سَ یشود تا حوصله  یم ینجا خودداریشتر در ایب ینگر یپرونده. از جزئ

ل یوککند.  یم یز خودداریخود ن یف چهره یان کند از توصیخود عر یل ندارد بر خواننده یسنده میکه نو

د یقن بایداند که دق یم ین ها همه ادا اطفارند و او به خوبیپردازد اما ا یان پرونده ها به جستجو میدر م

به علت  یصولت نازنیندهد که  یح میکند و توض یز پهن میم یرون بکشد. پرونده را رویکدام پوشه را ب

د یدهد. او اعتقاد دارد که سع یجان خود را از دست م نیکلوزاپاز خوردن پنج بسته قرص  یت ناشیمسموم

ل یاما به علت کمبود مدارک تبرئه شده. وک ک همدست داشتهین واقعه است و قطعن حداقل یشهاب پشت ا

حتمن د نظر یزمان دادگاه تجد یعنینده، یآ یها یسیبازنو درکند  یاریسنده او را ید که اگر نویگو یم

ن موضوع یبه ک ش دادن ا یلیسنده میه خواهد نمود اما نوید شهاب را تهیت سعیمدارک الزم جهت محکوم

 یان کاغذهایبگذارد و از م یصولت یل خانواده یان قسمت وکیبر پا یارد نقطه یگ یم مین تصمیندارد، بنابرا

قرار دارد و قطعن  بلوار پاسدارانشان در یل خاندان شهاب را ظاهر کند. دفتر ایوک یسپهر یدفتر آقا دیسف

 یرغم شهرت و پرونده هایعل یسپهر یداند که چرا آقا یسنده نمیتواند باشد. نو یراز نمیشهر هم جز ش

در  ،ستیکه چندان سر راست ن یمحلاش را جهت کار انتخاب نموده.  یمنزل پدر یفوقان یطبقه  یآنچنان

به پالت داستان ندارد. اتاق کار  ین امر ربطیدر اشتر یب یدر هر حال کنجکاوان کوچه پس کوچه ها. یم

باشد  یم یل هم دفتر در اتاق کناریک وکیو  یمنش یدارا یجوانمرد یکه درست به مانند آقا یسپهر یآقا

س ت  یوارین ها با کاغذ دیلبکعل اتاق حتا استکان نیمام وساتکمرنگ پوشانده شده.  یقهوه ا یواریبا کاغذ د

کند. سنش  یشادتر استفاده م یت و شلوار به تن دارد اما از رنگ هاک  یجوانمرد یاست. او هم به مانند آقا

سنده به یف نوین پرونده از قد بلند برخوردارند. از توصیل این است که هر دو وکیز کمتر است. جالب این

که آوردن تمام  یآورد. او با مدارک یخود را م یپرونده  یسپهر یآقاشود.  یم یخوددار یعلت قبلهمان 

کرده و  یخودکش یصولت نازنینکند که  یسنده ثابت مین مجال خارج است به نویا یآن ها از حوصله 

بسته خواهد شد. شه یهم یو پرونده برا د خواهد کردیین موضوع را تأید نظر هم ایاحتمالن دادگاه تجد

ش را بشنود و نجوا کنان یسنده نتواند صدایر از نویچ کس غیهکه  یآورد، جور یل سرش را جلو میوک

با مرگ  ید شهاب به نوعیکند. او هم اعتقاد دارد که سع یان میسنده بینو یخود را برا یشخص یده یعق

د شهاب یاو دفاع از سع یفه یوظ داشته اما در هر حال یدر ارتباط است و قطعن همدست یصولت نازنین

کند که  یبلند عنوان م یرد و با صدایگ یسنده فاصله میل از نویوکست او را تبرئه گرداند. یبا یاست و م

را به  یقانون یپزشک ینامه  ین کار نبوده است. او کپیدر ا یخورده و اجبار نازنینالبته قرص ها را خود 

هم  نسخه از داستانن یپس ا ،سنده خستهیاکنون شب است و نودهد.  یسنده نشان میعنوان مدرک به نو

 ابد. ی یان میپا
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 یها یسیبازنوابد که ی یکند و در م یداستان را مرور م یقبل ینسخه هاسنده یهست که نو یم ساعتین

تمام داستان از کالس د انبوه نکات مبهم روشن شوند. ین داستان الزم است. بایز بر این یگریمتعدد د

 ین دو پسر و دختر با نام هایکه مدام ما ب ییو نگاه ها ؛شود یشروع مآموزشگاه سرو واقع در بلوار گلستان 

شود همواره در تمام  ینجا اضافه میکه در ا یتیشخصد. نشو یرد و بدل م یصولت نازنیند شهاب و یسع

ا هر ین نکته را روشن کند که آیتواند ا یسنده نمیند. ذهن مغشوش نوینش ید شهاب میجلسات کنار سع

ن یدر ا یشناختند. در هر حال شک یگر را میکدیا از قبل ین ها در کالس با هم آشنا شده اند یسه نفر ا

حافظ نصب است و  دوستدارانبر درب انجمن  یسینام نو یست که پوستر شروع کالس و نحوه یموضوع ن

 یخته، آن سویوار آویحتا در سمت راست عکس بر دا به خود نداده. زحمت برداشتن آن ر یهنوز هم کس

ن یقرار دارد. ا یصولت نازنینن او و ید شهاب ما بیستاده است. سعیت این شخصید شهاب، ایگر سعید

د. یآ ینکار به حرکت در نمیان نام او را ندارد. حتا قلمش در هنگام ایسنده جرئت بین شخص... نویشخص... ا

شود، آرام  یم نازنین یمتوجه نگاه ها مینام یکس میا ینجا او را آقایت مبهم ما که در ایکه شخص یهنگام

گرداند. هر دو نفر  یم نازنین یکند و او را متوجه نگاه ها یک مید شهاب نزدیش را به گوش سعیلب ها

د شهاب یسع 206 یکنند و سوار پژو یع کالس را ترک میکالس آن دو سر یخندند. در خاتمه یم

شود. او در ابتدا حاضر به  یدا میپ نازنین یبعد سر و کله  یکشند. اندک زمان یوند. دور زده و انتظار مشیم

شود،  یاده میکس از پژو پیا یآقا یفراوان، آن هم وقت ی. سرانجام و پس از اصرارهادباشی سوار شدن نم

ش یکس با پایا یند. آقایآ ین به حرکت درمیماش یند و چرخ هاینش یم د شهابیکنار سع یصولت نازنین

شود  ین تر میهر لحظه آتشن دو  یعشق اابد و ی یادامه م یسیداستان نو یکالس ها کند. ین را لگد میزم

ند و حتا ینش یکس میا یآقاو د یر سعامالحظه از حرف مردم کن یب نازنینن جلسات یکه در آخر یبه طور

کالس  ین جلسه ینکه آخریندارد تا ا ییراز ابایش یآن ها در بوستان هاده شدن با یاز گپ و گفت و د

ک نفر؛ و یباز بماند جز  یتا از عکس دسته جمعست ینن کالس غائب یچ کس در ایرسد. ه یفرا م یتابستان

 کرده است.  یخودکش یصولت نازنینکالس بدانند که  یبن تمام اعضایک روز زمان الزم است تا تقریتنها 

از عنصر  یریکند با بهره گ یم یسنده سعینجا نوین داستان باشد. در ایا یسین بازنوید بتواند آخریشان یا

ند و اتاق یآ یصفحات کاغذ به جنبش در مر بکشد. یرا به تصو یصولت نازنین یخودکش یال چگونگیخ

در  نازنینشوند.  ینمده ید یات به درستیسنده کاملن مبهم است. جزئینو یشود. اتاق برا یظاهر م نازنین

پاره است.  یش پر از کاغذهایر پایزه آلود م  ر خود نشسته است. سطل یز تحریب اتاق پشت میغر یکیتار

دارد.  یاز آن ها را برم یکیسنده یاتاق قرار دارند. نو ین سو، آن سو، همه جایکاغذ ا یپاره پاره  یهاتکه

 ینک خود را کمیند. عیکلماتش را بب یآورد تا به درست یک میسنده آن را کاملن نزدیس است. نویکاغذ خ



6 
 

 یحکند. شب ینامه را پرتاب م یتکه ع یزم سریعز نازنیند به یاز سع یدن کلمه یکند اما با د یجا به جا م

  ؟یای یکه نم یاست: مطمئن نازنینشناسد. مادر  یش میسنده او را از صدایکوبد. نو یاتاق را م ر دَ

 .که امروز کالس دارم یدون ینه مامان. م _

و  نازنین. اکنون تنها شود یده میخانه شن یاصل بسته شدن در  یبعد صدا یشود. مدت یدور م نازنینمادر 

اتاق  اء یاش یه یاست. بق نازنین یند چهره یتواند واضح بب یسنده میکه نو یزیسنده حضور دارند. تنها چینو

 یش شانه نزده. چشم هایدر هم است. موها نازنین یافه یشده اند. قل یه تشکهمه از م  یینامفهوم اند گو

از کنار  یس است. آهیچشم ها خ یده. گوشه یسرمه ند یسنده بیکبار هرگز نوین یدرشتش را جز ا

رون یپنهان چند بسته قرص ب یپرد. از گوشه ا یرون میستند به بین بار سرخ نیاول یکه برا ییهالب

سنده به یبرد. نو یوان را به لب میکند. ل ید مرش خ یرو یوان جلویها را در ل ک آنیک به یآورد. یم

شود. دوباره تالش  یوان رد میان لیسنده از میوان را از دستش بقاپد. دست نویخواهد ل یجهد. م یش میسو

ان یکشد. دستش از م یاد میسنده فرید. نونن چند جرعه هزار سال دوام داریا ییکند. دوباره و دوباره. گو یم

پنجره  سنده لب یشوند. نو یسنده رد مینو یان دست هایاز م نازنین یشود. شانه ها یرد م نازنینبدن 

آزارد.  یرا نم یچ گوشیش هیند. صدایب یاو را نم یچ رهگذریخواهد. ه یکشد، کمک م یاد میرود. فریم

ستن را یشده است. جرئت برگشتن و به پشت سر نگر مجسمهسنده یشود. نو ین برقرار میسنگ یناگاه سکوت

له شده. یوان یلز افتاده. یم یرو نازنین ر  گردد. سَ یکند و برم یندارد. سرانجام تمام توان خود را جمع م

به درون جهان کلمات بازگشته است و  نازنینرد. اکنون اتاق یگ یاش را م یشانیسنده با دست عرق پینو

افتد. جوهر بر  ین میسنده بر زمیس از دست نویدگانش قرار دارد. خودنوید یوسنده جلیتنها اتاق نو

 پاشد.  یم یکفپوش قهوه ا

ش یرها نازنینباشد اما کابوس  یسین بازنویآخر یقبل یسیفراوان کرده که بازنو یسنده سعیکه نو یبا وجود

جهان کلمات درون سنده باز از ی. نومه شب قلم و کاغذ استین نیاز آن در ا یکند و تنها راه خالص ینم

داستان،  یستاده اند. صحنه یگر ایکدی یکشد. هر دو روبرو یرون مید شهاب را بیو سع یصولت نازنین

 یها یو صندل یچوب یمکت هایش با تمام نیلویبیس و استاد سین محل تدریر زمیها، کولر بدقواره، زپنکه

چ کدام جان ندارند. تنها جاندارن صحنه، یجهند اما ه یرون میبنفش و شاگردان راه داستان از آن جهان ب

پرسد: چرا  یم نازنیند از یصامت. سع یائیه همه اشیسنده اند. بقیو نو ،د شهابی، سعیصولت نازنین

توان از  یدارد. م ت تفاوتین داستان است. جهان داستان با واقعید: ایگو یم نازنین؟ یکرد یخودکش

د. او را به نرا نکش نازنینتا قرص ها دهد:  یر مییسنده تغیش را به سمت نویور نازنینسنده خواست... ینو

ن لحظات از کار خود یدر آخر نازنینکند  یتوان از او خواست تا کار یابد. حتا میمارستان ببرند و نجات یب

 ید میخود را دوباره به سع یرو نازنینزد. یوان آب را سر بکشد و قرص ها را دور بریمان شود، تنها لیپش
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ماست.  یهر دو یمیسنده دوست صمیم کرد. نویخواه یواژه ها زندگ یایآنگاه ما تا ابد با هم در دنند: ک

د: یگو یکند و م یفکر م یافکند، اندک ین میید شهاب سر به پاین نخواهد انداخت. سعیمان را زمیهرگز رو

نگرند. یبه هم م نازنیند و یکاهد. سع ین از قدرت داستان میارد و یگ یگاه شکل نمچ یه ینطور تراژدیاما ا

ره یستند که آن دو چه مدت و به چه شکل به هم خین موضوع نیت اینیجاها قادر به عجهان کلمات و هَ

د یپشت به سع، گردد یبرم نازنین .ندیگو ینم یچ کدام سخنیشوند. ه یشدند. سرانجام از هم جدا م

دم در زند.  یگذرد، و لبخند م یزند. از کنار استاد م یو لبخند م ،گذرد یسنده میاز کنار نوکند. یم

 یاز پله ها. رود یخانه مبه رود.  یزند. از پله ها باال م یگردد و به کل کالس لبخند م یستد، بر میایم

د. دوباره در همان کلمات دنبال کن د او را از رَر یمستواند  یسنده مینورود.  یآپارتمان محل سکونتش باال م

خورد تا  یشتر میک بسته بی یسین بازنویخورد. حتا در ا یتمام قرص ها را مند. و دوباره ینش یاتاق مبهم م

که اصلن  یدر داستان یجاد تراژدیکه بخاطر ا یدختر یمطمئن شود که حتمن افسانه خواهد شد. افسانه 

 نه خود را کشت.  ایان برسد یست به پایمعلوم ن

از داشته تا با خود یسنده به زمان نین است که نویاد شده علتش ایز یسین دو بازنویان ایم ینکه فاصله یا

 یا ادامه یگذاشت  یسین را بازنوید نام ایداند که با یسنده حتا نمیادامه دادن داستان. نو ید برایایکنار ب

به انواع جلسات  نازنین یاز زمان خودکشد شهاب یز درست به مانند سعیسنده نیرا نویز ،روال داستان یعاد

سنده ینورا فراموش کرده باشد.  یسینواز قواعد داستان  ید حتا تعدادیننهاده و شا یمربوط به داستان پا

در فیلم نویسنده و آقای ایکس یکی شده اند. او همراه سعید ند. یب ین بار میآخر یرا برا یلمیند. فینشیم

 خاطرات نویسندهکلمات از شهاب است. هر دو دست بر گردن دختری دارند و به دوربین لبخند می زنند. 

. بشناس را سعید و ببین را فیلم اینشود:  ینند. آنجا نگاشته مینش یکاغذ م یدیجهند و بر سف یرون میب

. بوده هم دیگر دخترهای خیلی با تو از قبل او. نیست کنی می فکر تو که آدمی آن سعید عزیزم، نازنین،

است.  نازنینسنده به ین کلمات نوین آخریا .است جنسی ی استفاده هدفش فقط. نیست عاشقت هم اصلن

 یدهد. قطره  یرا ج ر م یسین بازنویلم کاغذ ایف ید یبجا مانده از س ین نسخه یشکستن آخر یصدا

 یابان هایکند و خ یکاغذ عبور م یدیکلمات و سف یاهیان سیافتد. آب شور از م یسنده بر کاغذ میاشک نو

واژه ها با  کشد. جوهر  یه مفحرد و بر صدا یمربَ  یع دستمالیسنده سریرد. نویگ یمفرا راز داستان را یش

از  یاز آن بر کاغذ نماند. حتا اثر یچ اثرین اشک را پاک کرد که هید چنان ایشود. با یم یکیکاغذ  یدیسف

توان  ید. میآ ین مواقع است که به کار میکل در ا یداناهم نماند.  یسین بازنویکلمات نگاشته شده در ا

د ووج ینازنیننه  یه داستان زندگفحگر در صید بمانند. دیکاغذها تا ابد سف ؛گاردن فرمان داد که قلم هرگز نَ

راز اما از جنس یبه مانند ش ینه شهر، ینه انجمن، ی، نه کالسینه استاد ،ید شهابیخواهد داشت، نه سع
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