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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 مسئولیت محتوای رمان با نویسنده می باشد

 1805: رمان کد

 |:.Reihane:|: @.رمان ناظر

 گروهی کار: ویراستار

 

 برگزیده:سطح
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 جانم پیکر بر آتشی: رمان نام

 حسینی حاجی فائزه: نویسنده

 اجتماعی عاشقانه، تراژدی،: ژانر
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 :خالصه

 چیست او ناهگ. است گناهبی که افتدمی دخترکی زندگی بر و شودمی آتش نادانی، و حسادت

 !ندارد؟ دوقلویش خواهر به شباهتی هیچ وقتی

 قلبش و دواندمی ریشه زندگیش در عقده این و کندمی رشد شدن دیده بزرگ عقده با هاسال او

 .زندمی تَرَک را

 ...کندمی ورترشعله را زندگی این آتش   و کشدمی شعله سرزده، عشقی میان این در

 

 مقدمه

 

 

 بود مو به بند من یهخورد ترک قلب این

 بود" او" عاشق او و بودم او عاشق من

 

 

 نگفتم هیچ برسد عشقش به که باشد

 بود مگو راز غمش سینه این در عمر یک

 

 

 ندیدم که را امزندگی خوش روی من

 بود رو دو کاش ای امکرده دعا روز هر

 

 

 توبی و غم غرق و همدمبی و کم عمر

 بود گلو زیر دم همه نداری چاقوی
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 خوش دلم و بود لحد سنگ سرم زیر من

 بود قو پر شبیه نرم سرش زیر که

 

 سیدی تقی سید#

 

 

 :که کردیمنمی فراموش هرگز کاش ای

 

 ساختند کاری بهر را کسی هر"

 

 "انداختند دلش در را آن میل

 

*** 

 

 هم روی را هایشدندان. کردند خیس را صورتش هایش،اشک و برگرداند پنجره سمت را سرش

 .کرد سکوت و داد فشار

 :کشید فریاد عصبانیت با دیگر، باری مادر

 .بده جواب! هان؟ داری؟ کم نادیا از چی تو-

 را دستش مچ مادر که برخیزد جا از خواست. شد کردنش صحبت مانع و فشرد را گلویش بغضی

 .نشاند صندلی روی و گرفت

 خواهر شهمی چطور دونمنمی من. کنه خصمش رو تکلیفت بیاد بابات تا رینمی جاهیچ تو-

 !یاریمی تجدید چهارتا تو اما یاد،می ۱۹/۷۰ معدلش دوقلوت

 ...اما خوندم خیلیم خوندم، که دیدی-

 نازنین، سرت تو خاک. بگیری ۱۰ نتونستی حتی که باشی خنگ خیلی باید پس خوندی اگه-

 !سرت تو خاک

 تنفر نادیا ترحم با آمیخته غرور حس این از دوخت، دوقلویش خواهر نادیا، چشمان به را نگاهش

 .داشت
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 ب**ل نادیا اینبار. بود بیزار باشد، ارزشبی زباله چون و شود خرد او مقابل در مدام اینکه از

 :گشود

 ...بش ترقوی فزیکش و ریاضی که کنممی کمکش خودم افتاده، که اتفاقیه حاال مامان، کن بس-

 :زد فریاد بلندی صدای با نازنین که بود نشده تمام حرفش هنوز

 از درساش، یهمه از. متنفرم تجربی از که گفتم هم بار هزار. ندارم نیاز کسی کمک به من-

 .فهمیننمی شما اما متنفرم دکترا یهمه

 به و رفت باال هاپله از سرعت با. نداد گوش شهال مامان هایبیراه و بد به دیگر و برخاست جا از

 خلوت آنجا در شد،می ناراحت و عصبانی وقتی همیشه. برد پناه بام پشت باالی بهارخواب

 .بود دیگران یمواخذه از فرار برای نازنین سنگرگاه اتاق، آن واقع در. کردمی

 هاآن اما بود، خودش کار همه انداخت؛ دیوار روی زیبای هاینقاشی و چهره هایطراحی به نگاهی

 .کرد پاک را اشکش از پر هایچشم. کردن نگاه ایلحظه ارزش حتی نداشتند، ارزشی هیچ

 روی را هایشطراحی که زمانی از حتی مادرش و پدر. کند فکر آرزوهایش به توانستنمی حتی

 ترینکوچک آمدندمی اگرهم. بودند نیامده بامپشت باالی بهارخواب به بود چسبانده دیوار

 .کردندنمی هاآن به توجهی

 .نداشت اهمیت برایشان چیزی مدرسه در خوب ینمره جز که بودند مشغله و کار قغر  آنقدر

 .بود سخت خیلی زدمی اشعالقه از باید اشآینده برای آن در که زندگی نازنین برای

 حال در صبح تا او و بودند خواب خانواده تمام که هاییشب چه. نشست اتاق چوبی صندلی روی

 مدرک از نازنین برای حداقل نداشت ارزش کسهیچ برای اگر که اییهطراحی. بود کردن طراحی

 .داشت اهمیت بیشتر خواستمی مادرش که پزشکی

 برای رفتنمی یادش وقتهیچ اش،داشتنیدوست کیف. رفت قلمشسیاه مشکی کیف طرف به

 خرج بود داده او به مدرسه تفریح زنگ برای پدرش که را هاییپول از ماه چند کیف این خریدن

 .کردنمی

 مداد. بود ذوق از سرشار که نگاهی انداخت، آن اجزای به نگاهی زمانهم و کرد باز را زیپش آرام

 که آرتپارس 24 تا 0 شماره موهایقلم. داشت دوستشان عاشقانه که ایقهوه و سفید سیاه،

 خاصی وسایل جزو برایش همیشه که زیبایش لوموگرافی مدادهای و بودند عزیز خیلی برایش

 .بودند طراحی برای



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

6 

 

 روزی اگر. بود کاغذ تکه چند همین روزش، و شب. شدمی خالصه وسایل همین در اشزندگی

 .نداشت وجود نازنینی دیگر شک بی گرفتندمی او از را هااین

 روی را طراحی کاغذ. نداشت باور را استعدادش کسهیچ کرد،نمی درک را اشعالقه کسهیچ

 حل نیز را ریاضی یپیچیده معادالت کردن، طراحی راحتی به توانستمی کاش. تگذاش زمین

 .کند

 از یکی به رفتن دنبالش به و تجربی کنکور در هزار زیر یرتبه آوردن فقط اشخانواده ذهن در

 .بود مهم و ارزشمند کاری پزشکی هایشاخه

 را رشته همین باید هم او دارد هعالق تجربی به نادیا چون گفت مادرش که زمانی رفتنمی یادش

 !چرا و چون بین بخواند،

 :پیچید ذهنش در شهال مامان صدای دیگر باری

 .جان نازنین خواممی رو صالحت من_

 .نادیا دوقلویش خواهر همراه به پزشکی یرشته در قبولی بود شده صالحش زمان آن از و

 دلش حرف توانستمی کاش. داشتن خوانیهم پزشکی یرشته خشک فضای با اصال اشروحیه

 .بود بیزار بیاورد کم اشخانواده و نادیا مقابل در کهاین از اما. بکشد فریاد را

 پیش، سال چند به رفت، هاگذشته به فکرش ناخودآگاه داد، تکیه چوبی صندلی به را سرش

 را خواهرش و مادر بین یمکالمه و بود آمده خواستگار نازگل، بزرگش، خواهر برای که زمانی

 :بود شنیده

 !سالمه هجده فقط من! خواستگار؟ مامان؟ چی یعنی-

 یا بخونه درس باید یا دختر! کننمی بزرگ بچه دوتا دارن تو هایسن هم االن نازگل، کن بس-

 جایی به هم اینجوری نیستی، کتابت و درس سر وقت هیچ ماشالله که هم تو کنه، شوهر

 ...رسینمی

 ...مامان ولی-

 در. ارزهمی تنش به سرش داره، خانواده نصبه، و اصل با خوبی، پسر نازگل، مامان بی مامان-

 .دکتر! میفهمی؟ نازگل دکتره نیست، مطرب شهروندی، هومن آقای اون مثل ضمن

 .بود گرفتار مادر جبر به و ریختمی اشک خواهرش

 :فرستاد موضوع این با میپیا اشعالقه مورد پسر به نازگل بعد، شب چند که نفهمید کسی

 "هومن آقا ندید پیام دیگه لطفا میکنم، ازدواج دارم"
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 را" آقا" یکلمه بتواند تا نوشت دوباره و کرد پاک بار چند کشید، عذاب چقدر کَند، جان چقدر

 .بود ساخته او با هاآینده داشت، آرزوها او با که هومنی. بنویسد هومن اسم مقابل

 ب**ل زیر آهنگی هومنش برای و ریختمی اشک خواهرش که زمانی فهمید، نازنین فقط را این

 با. کردمی گریه نازگل پایهم و بود نشسته اتاقش در پشت نازنین مدت این تمام. کردمی زمزمه

 .کردمی درک خوبی به را نازگل حس بود، سالش ۱۴ تنها زمان آن اینکه

 دکتر از پدرش مبادا. شدمی امیدنا دنشخوان درس از مادرش که مبادا. بود همین ترسش

 .شدمی گرفتار ترشبزرگ خواهر سرنوشت به باید وقتآن. کردمی امید قطع شدنش

 .رسیدنمی ذهنش به ایچاره راه. یابد رهایی زندگی تنگنای این از توانستمی چطور

 بد حالش وقت هر .کرد کشیدن به شروع. داد قرار خود مقابل کاغذی و برداشت را طراحی مداد

 .کردمی آرامش قلم و کاغذ همین تنها شدمی

 را صورتش که دستانی و بود گریه حال در که کشید اشک از پر و درشت هاییچشم با دختری

 خلق نظرش مورد غمگین تصویر بعد ساعت نیم. گردد ها اشک ریختن مانع تا بود زده چنگ

 .کرد خراب را تصویر و چکید کاغذ روی بر حقیقیش هایاشک. انداخت تصویر به نگاهی. شد

 دوست جز کسی چه پریشانی این در. انداخت زبالهسطل در و کرد مچاله را کاغذ. کشید آهی

 کند؟ آرامش توانستمی صمیمیش

 بعد. گرفت را مینو یشماره و برداشت را موبایلش. نداشت کردن دردودل برای را مینو جز کسی

 :رسید نازنین گوش هب ظریفش صدای بوق چند از

 الو؟-

 .مینو سالم-

 خواهری؟ چطوری عزیزم سالم-

 :داد جواب ایگرفته صدای با

 .خوبم -

 !گرفته؟ اینجوری صدات و خوبی-

 :پرسید دوباره مینو. شد خفه گلو در نازنین صدای

 !شده؟ دعوات نادیا با باز بزن حرف خواهری شده چی-

 :داد جواب و شد هقهق به تبدیل اشگریه بار این

 بدم؟ رو جوابشون چجوری کنم؟ چیکار حاال. مینو آوردم تجدید-
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 بازم؟ آخه بودی کرده تمرین سینا داداشم با هفته چند که تو نازنین! وای-

 .شد چی دونم نمی... بخدا بودم نوشته خوب-

 :ادد ادامه کند آرامش کردمی سعی که حالی در مینو. بست را گلویش راه گریه دیگر باری و

 .تواما با نازنین؟ خواهری، نکن گریه. افتاده که اتفاقیه حاال، خب خیلی-

 :داد ادامه نخورد گوشش به گریه جز صدایی وقتی

 چطوره؟. تنهام منم اینجا، بیا تو اصال پیشت؟ بیام خوای می-

 :گفت ناتمامش هایهقهق بین نازنین

 ...شهنمی االن نه-

 نشه؟ چرا-

 .مدرسه عدب. فردا بمونه بذار-

 نکن گریه باشه؟. بشی قبول اینبار که کنممی کمکت منم نیست چیزی. باش آروم فقط باشه،-

 .دیگه

 ...که نگو سینا آقا به... ب... ب-

 امتحان بگو دادن گیر بابات و مامان اگه. باش آروم فقط تو. گمنمی بهش هیچی راحت، خیالت-

 .بهشون بده قول. شممی قبول رو خرداد

 که درحالی نازنین. رسید گوش به کردمی صدا را نازنین هاپله پایین از که شهال مامان صدای

 :گفت کردمی پاک سرعت به را هایش اشک

 .برم باید ببخشید خواهری، کنیممی صحبت بعدا-

 :شد بلندتر شهال مامان صدای. کرد قطع را گوشی و

 !ستم؟نی تو با مگه. داره کارت بابات نازنین، پایین بیا-

 بود؟ چه مجازاتش. افتاد تنش به ایلرزه. بود شب ۷. انداخت موبایلش ساعت به نگاهی نازنین

 !شد؟می خورد نادیا مقابل غرورش حد چه تا باید اینبار

 باال مدام را دماغش و بود شده سرخ رنگشطوسی های چشم. آمد پایین معطلی و مکث با

 .کشیدمی

 .داشت دست به است نازنین یکارنامه بود معلوم که کاغذی و ودب داده لم راحتی مبل روی پدر
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 یازدهم سال ماه دی یکارنامه پدر. نشست پدر کناری مبل روی و آمد جلو رغبتیبی با نازنین

 روی که قرمزرنگی ماژیک بر دیگر باری نازنین نگاه گذاشت؛ نازنین مقابل را متوسطه

 .خورد گره بود گذاشته عالمت هایشتجدید

 چیه؟ این بگو حداقل بدی، نیستی بلد که سالم-

 .ماند ساکت همچنان و نزد حرفی نازنین

 سکوت برگشت، پدرش و نازنین سمت به بود آشپزخانه در کردن درست ساالد حال در که مادر

 .بود پابرجا همچنان

 به لمتمای کمی که را چشمانش. کشید بود کرده اصالح تازه که تیغشسه صورت به دستی پدر

 :ترساند را نازنین که نحوی به نمود، بلندتر را صدایش باراین. کرد تردرشت را بود طوسی

 چیه؟ این پرسیدم-

 .کنممی جبرانش... ج... ج-

 رو؟کمت شعور کنی؟ جبران خوایمی روچی-

 برای چیزی اما بزند حرفی توانستمی کاش. فشرد را گلویش بغضی شد، ساکت دیگر بار نازنین

 !نداشت تنگف

 اینه وضعت االن بخونی؟ درس خواینمی چرا گفتم؟ چقدر کن، تمرین خواهرت با که گفتم-

 !هان؟ بدی؟ چطور رو نهاییت های امتحان خوایمی

 .نشد... اما خوندم-

 هر از شما یاری؟می چیه مسخره هایبهانه این فهممنمی نه؟ تو برای اما شهمی نادیا برای چرا-

 خواهرت و کالس شاگرد ترینتنبل بشی تو باید چرا شدین، بزرگ مساوی شرایط تو لحاظ

 نازنین؟ گذاشتم کم تو برای چی من نیست؟ مسخره نظرت به! ترین؟زرنگ

 کاغذ که بود کرده عرق قدری به دستانش کف. کرد مچاله و گرفت دست در را اشکارنامه نازنین

 :شد بلندتر پدر صدای اما. شد بلند جا از و داد قورت را گلویش بغض. شد خیس

 .زنممی حرف تو با دارم-

 لمسی گوشی که نازنین چپ دست به نگاهی. ایستاد نازنین روی به رو و برخاست جا از نیز پدر

 :گفت بلند صدای با و قاپید را گوشی مکث بدون و کرد بود گرفته را سفیدرنگش

 رو تجدیدات که زمون هر مونه،می من پیش این بخونی، درس دهنمی اجازه مزخرف موبایل این-

 !گیریشمی ازم و یایمی کردی جبران
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 :نالید و شد قبل از ترعصبانی بود؛ جاخورده پدرش تند رفتار از که نازنین

 .بهرام بابا-

 درسه توی تو یآینده بخونی، درس تللییللی جای به که بگیری یاد باید تو. نداریم بهرام بابا-

 .کن فرو مخت وت رواین نازنین

 :گفت بود گریه با همراه که صدایی با. کرد کردن گریه به شروع و ترکید نازنین بغض

 .خونممی خدا به بخونم؛ دممی قول دارم، احتیاج گوشیم به من بردارید، سرم از دست-

 گرن زرشکی گاوصندوق داخل را نازنین موبایل و رفت اشاندونفره اتاق به و نکرد توجهی پدر اما

 پدر رضایت و کلید با تنها شود، گاوصندوق وارد چیزی اگر که دانستمی نازنین گذاشت، خود

 .آورد بیرون را آن توانمی

 :کشید فریاد مادر. رفت هاپله سمت به گریه با

 !بهارخواب نه اتاقت برو-

 آن در را دیانا روز هر بود مجبور که اتاقی. داشت نفرت آن از نازنین که ایمسخره یواژه! اتاق

 بهارخواب در هاشب نداشت اجازه. کردمی اشدیوانه حسابی اشتراکی اتاق این کند، تحمل

 بیشتر نزدیکی برای وهم شدمی سرد بامپشت باالی اتاق هازمستان کهاین دلیل به هم. بخوابد

 .بود کرده دور هم از را هاآن روش این که فعال اما! نادیا دوقلویش خواهر به

 را سرش نازنین. بود فردا درسی یبرنامه گذاشتن مشغول نادیا رفت، اتاق سمت به ناچار به

. انداخت سرش روی را لحاف و کشید دراز تختش روی. نبیند را هایش اشک تا انداخت پایین

 جرئت و گذاشت کیفش داخل نیز را نازنین هایکتاب دید را خواهرش نامساعد حال وقتی نادیا

 .کند حبتص او با نکرد

 راه به مدرسه سمت به پیاده نازنین و شد مدرسه سرویس سوار نادیا قبل، همچون بعد روز صبح

 .افتاد

 مینو کنار کالس آخر به مانده یکی ردیف در معمول طبق و رسید مدرسه به نادیا از دیرتر ربع یک

 .نشست

 زدزبان دوقلوها سرد فتارر  این. باشد داشته فاصله نادیا با که بنشیند جایی داشت سعی همیشه

 که زمانی مگر کنند صحبت دیگریک با نادیا و نازنین بود ندیده حال به تا کسی. بود شده مدرسه

 .شدندمی مجبور کاراین به
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 مینو با همراه او و شد تمام مدرسه باالخره نازنین برای کالس آورعذاب هایثانیه گذشتن از بعد

 .ندآمد بیرون مدرسه از زنانقدم

 برف که دادمی نشان هوا و شده جمع ها خیابان از برف تازه بود، شده سرد هوا و بود ماه بهمن

 .است راه در ایتازه

 و کرد مرتب را مشکیش کائوچوئی عینک ناراحتی با بود نازنین نگران همیشه مثل که مینو

 :پرسید

 نازنین؟ نیستی راه به رو اصال امروز-

 .اصال نه-

 ات؟کارنامه خاطر به چرا؟ آخه-

 .گرفت روگوشیم بابام-

 !بود خاموش گوشیت زدم زنگ هرچقدر شب چرا میگم واقعا؟-

 جوریاین باشم زرنگ شاگرد تونستممی نادیا مثل اگه خنگم، خیلی من که اینه خاطر به همش-

 .شدنمی

 چرا انید،ناهمس دوقلوهای شما نیست خواهرت شبیه زیاد اتمقیافه حتی تو. نازنین کن بس-

 !بدی رشته تغییر باید بفهمن شاید ؟ کنه صحبت مامانت با مامانم ذارینمی

 .مینو نداره ایفایده-

 را دستش برمیداشت قدم آرام که حالی در. پیچید نازنین رنگ یاسی پالتوی بین شدید باد سوز

 :نالید و کرد حلقه خود دور

 .سرده خیلی وای-

 .خونیممی درس باهم یکمم شه،می عوض توهوا حال یکم ما؟ یخونه بریم-

 با بود، زده لک سینا دیدن برای دلش. بشنود خواستمی نازنین که بود حرفی همان درست این

. آمدمی خوشش او از خیلی نازنین اما مهندسی، ارشد دانشجوی و بود سالش ۳۰ سینا کهاین

 استراحت برای که هاییزمان البته ،کردمی کمک فیزیک و ریاضی در نازنین و مینو به سینا گاهی

 .گذراندمی خوابگاه و ایالم در روزها مابقی آمد،می کرج به

 و کرد قبول را مینو پیشنهاد درنگبی پس برگشته، خانه به دیروز سینا که دانستمی نازنین

 .افتادند راه خانه سمت به هم همراه
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. شدند مینو اتاق وارد مینو مادر با پرسیوالاح و سالم از بعد و رسیدند خانه به که نکشید طولی

 اتاق به را ایداشتنیدوست فضای دیوارها، گلبهی رنگ. کرد ولو مینو تخت روی را خود نازنین

 .بود داده

 برادرش با همراه مینو یدونفره عکس که داشت قرار عکسی قاب تخت، کنار عسلی میز روی

 .دبو بسته نقش بودند خندیدن درحال که سینا

. شدمی ترجذاب اشچهره خندیدمی وقتی. دوخت چشم سینا عکس به دیگر باری نازنین

 برادر یک هم او کاش. نشستمی نازنین دل به بدجور اشکشیده و الغر صورت و عسلی موهای

 .بودند خوشحال و صمیمی هم با سینا و مینو مثل درست که برادری داشت،

 کنی؟می فکر چی به-

 .گسست درهم را نازنین افکار یتهرش مینو صدای

 ...هیچی-

 چطوری؟ آهنگ یه با-

 به آهنگی. کرد تنظیم آهنگ تصادفی پخش روی و برداشت را خود گوشی و گفت را این مینو

 :شد پخش تصادف

 روزام همون حس پی"

 آرامش احساس پی

 روزا این که حسی همون

 میخوامش مرگ حد به

 شم عاشق میخواد دلم

 دنیام هشد فکرت آخه

 درده شدن عاشق اگه

 میخوام ازت رو درد این من

 باشه زندگی این اگه

 نیست هراسم مردن از من

 روزا این دارم حسی یه

 نیست حواسم مردم شاید

 باشه زندگی این اگه
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 دنیاس از سهمم این اگه

 نیست هراسم مردن از من

 روزا این دارم حسی یه

 میگم باخودم گاهی که

 ..."یستن حواسم مردم شاید

 (امیری خواجه احسان /آرامش احساس)

. بود شده اشک از پر حاال که انداخت نازنین یچهره به نگاهی شد،می پخش آهنگ که همزمان

 قطع را آهنگ. باریدمی آهنگ نوای با همراه بود شده سرخ حسابی که رنگش طوسی هایچشم

 .نشست کنارش و کرد

 .کنم پلی شاد آهنگ یه کن صبر اصال. بشه عوض اتهو و حال خواستم من نازنین بابا ای-

 .گذاشت مینو دست روی را دستش کردمی پاک دستش پشت با را هایش اشک درحالی نازنین

 .خوادنمی نه-

 که بود چیزی آغوش این. کرد بغلش مینو. بگیرد را هایشگریه هقهق جلوی نتوانست دیگر

 .داشت احتیاج آن به سخت و بود بیگانه آن با هامدت نازنین

 غلط گیری؟نمی آروم چرا شده؟ چی. باش آروم. باش آروم! کنی؟می گریه چرا خواهری آخه-

 .کنمنمی باز آهنگ دیگه کردم،

 برای گوشی دیگر که بود پر قدرآن دلش. نداشت اثری نازنین در مینو هایحرف از یک هیچ اما

 :کرد ترآرام را نازنین که بود مینو، مادر خانم، تهمینه صدای این. نداشت شنیدن

 .حاضره ناهار دلم، عزیزای بیاید-

 کشید آهی. کرد پاک را صورتش بود گرفته برایش مینو که کاغذی دستمال با. شد ساکت نازنین

 بیشتری آزاد وقت و بود دارخانه خانم تهمینه همانند مادرش کاش ای که گفت دل در و

 همیشه احتماال و کردمی درکش بیشتر. کند صحبت او اب تا کردمی وقت بیشتر آنوقت.داشت

 را اشموردعالقه یرشته نازنین که کردمی قبول ترراحت صورت آن در شاید. نبود وعصبی خسته

 .بخواند

 کارمند پدرش و بود مخابرات یاداره کارمند مادرش. بودند کارمند دو هر نازنین مادر و پدر

 و نخوانده پزشکی کرده اشتباه قدرچه که کردمی تعریف یشبرا همیشه مادرش. جهادکشاورزی

. نداشت کسری و کم هیچ اینکه با بود ناراضی خدا یهمیشه. کندمی دریافت کمی حقوق حاال
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. باشند کار به مشغول بیمارستان یک در دو هر و شوند جراح دوقلوهایش که بود این آرزویش

 !بود کرده انتخاب هم را بیمارستانشان نام حتی

 !کدبانو قدروهمان مهربان قدرهمان. بود خانم تهمینه شبیه کمی هم نازنین مادر کاش

. آمد ناهار میز سر شد بهتر حالش وکمی شست روشویی در را صورتش نازنین اینکه از بعد

 میز روی نازنین روی روبه و آمد بیرون اتاقش از سینا باالخره که بود سینا دنبال به هایش چشم

 :گفت پرسی احوال از وپس نشست خوریغذا

 ره؟می پیش چطور درسا خانم نازنین خبر چه-

 .نیست بد خوبه ممنون... ام-

 .بپرد بیرون دهانش از حرفی مبادا که دوخت مینو هایب**ل به را نگاهش همزمان

 اسین سمت به دوباره را نگاهش. بود لذت و ولع با برنج دیگته خوردن حال در توجهبی مینو

 .کرد متمرکز

 دنبال به که بود کامل مرد یک سینا. داشت بهتری احساس اینقدر او حضور در چرا دانستنمی

 همیشه نازنین شدمی باعث معماری و سازیساختمان به نظیرشکم عشق. بود رفته عالیقش

 .بود او جای به کاش ای کند آرزو

 شنوین؟می خانم نازنین-

 بله؟... بل-

 خبر؟ چه جدیدتون هایحیطرا از پرسیدم-

 .دادمی بها نازنین هنر به که بود کسی تنها سینا. بست نقش نازنین ب**ل روی لبخندی

 :داد جواب بود کرده متمایز پیش ساعت چند غمگین دختر از را نازنین دیگر حاال که ذوقی با

 .بکشم نمتو می اگه بودین گفته که هاییساختمون همون. کردم نقاشی جدید طرح سری یه-

 .نه یا یادمی کارم به ببینم بیارین حتما ناهار بعد! عالیه-

 او برخالف سینا که دانستمی خوب. ریخت برنج روی قیمهخورشت کمی و زد لبخندی نازنین

 حل در عوض در اما. شودمی مشکل دچار کشینقشه در همیشه و ندارد طراحی در دستی

 نازنین به زیادی غرور حس موضوع این. داشت ظیرینبی هوش حلیات یحافظه بحث و مسائل

 .باشد مفید توانستمی جا یک در حداقل که دادمی

 :گفت سینا به رو ریختمی نازنین برای لیموب ه شربت کمی که که خانم تهمینه

 مادر؟ گردیبرمی شنبه دوباره-
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 .دارم کالس یکشنبه خوابگاه، برم مجبورم آره-

 پشت روز اون ندیدتت؟ وقته چند دونیمی یاد،می شنبه بابات! بری؟ یکشنبه صبح   تونینمی-

 !بُرممی رو گوشش گیرممی بره بذاره یاممی من تا بارماین اگه بگو سینا به گفتمی تلفن

 :گفت و کرد ترتنگ را ایشقهوه هایچشم هایش،خنده بین و زد ایقهقه سینا

 !رممی وصبح مونممی چشم،! سخته یلیخ زندگی گوش، بدون کنممی فکر که حاال-

 .انداخت نگاهی پسرش یچهره به رضایت با و نشست مادر هایب**ل روی لبخندی

 قضا از و شدمی کاری ماموریت به رفتن به مجبور گاهی چند از هر و بود نظامی مینو پدر  

 .افتادمی سینا آمد و رفت برخالف درست هایشماموریت

 پشتی کوله سراغ به نازنین بود، سفره کردن جمع مشغول مینو که درحالی ناهار، اتمام از بعد

. نشست پذیرایی حال مبل روی سینا کنار و رفت و آورد بیرون آن از A4 ورق چند. رفت خود

 .کرد بررسی به شروع شوق با و گرفت نازنین از را کاغذها رغبت با سینا

 نزدیکی در تازگی به که بود لوکس و بلند برج یک تصویر بود، خواسته نازنین از سینا که طرحی

 .بود شده احداث اشانخانه

 :گفت تحسین با سینا برج، مختلف هایزاویه دیدن از بعد

 !اسالعادهفوق-

 .بست نقش نازنین ب**ل روی رضایت از لبخندی

 .بکشمش دقت این به بتونم خودم بود محال. خواستممی که همونه! عالیه-

 نقصبی واقعا نازنین، یچهره هاینقاشی. کرد نگاه را دیگر کاغذهای و کرد زیری یخنده سپس

 .بود

 خانم؟ نازنین کشینمی اینارو چطوری-

 :داد جواب لبخند با و انداخت گل هایشلپ. کرد جور و جمع کمی را خودش نازنین

 .یارممی ذکاغ روی رو ذهنیم تصویر ناخودآگاه فقط. کنمنمی کشیدنش برای تالشی... خب-

 :گفت و انداخت نازنین به آمیزیتحسین نگاه سینا

 !عالیه واقعا-

 :گفت ب**ل زیر بود نمایان اشچهره در که عجیبی شور با و شد سرخ نازنین

 .ممنونم-
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 چهار به نزدیک تقریبا. افتاد ساعت یاد ناگهان بود شده زده ذوق سینا تحسین از که حین آن در

 .گشتبازمی خانه به باید! بود شده ردی خیلی. بود بعدازظهر

 در بود مجبور. بازگردد بود مجبور اما داشت تنفر بود ساخته برایش که هاییعقده با خانه آن از

 رفتار او با بچه یک مثل خانه آن هایآدم. کند تحمل را غرورش و بخوابد نادیا با مشترک اتاق

 هامعلم مدرسه در حتی. بود او برای روشن یآینده و بود مهم نادیا خدا یهمیشه. کردندمی

 .بود بیزار دائمی قیاس این از نازنین. کردندمی مقایسه نادیا با را او تماما

 داده لم تلویزیون جلوی راحتی مبل روی پدر. بود شده ونیم ۴ وحوش حول ساعت. شد خانه وارد

 :گفت نازنین دندی با. شده خسته اداره در حسابی که آمدبرمی اشچهره از. بود

 بودی؟ کجا-

 .رفت اتاق سمت به و نداد پاسخی پس. نداشت را پدرش ی حوصله اصال نازنین

 اخالقت حداقل صفره که دَرست بگیری؟ یاد ادب یکم خوایمی کی نازنین؟ نیستم تو با مگه-

 ...رو

 .بابا دیگه بسه-

 بیا گممی وقتی تقویتی؟ سکال تست، کالس کن نام ثبت بیا گممی وقتی خورهبرمی بهت چیه-

 مدرسه؟ بعد بودی کجا ببینم بگو بگیر؟ یاد یکم خواهرت از

 .اینا مینو یخونه-

 !میای خواست دلت وقت هر ریمی خواست دلت هرجا دیگه شدی سرخود-

 تواندنمی چرا دانستنمی واقعا. بست را در و شد اتاق داخل و نداد گوش پدر غرغرهای به

 برای را او خدا شاید. سلیقه وهم اخالق هم درسی، لحاظ از هم. باشد عالی خواهرش مثل درست

 .بود آفریده دیگران تمسخر

 میز روی همیشه مثل که نادیا. بست نقش صورتش روی هایشاشک و بست را چشمانش

 .انداخت خواهرش به نگاهی بود ریاضی معادالت حل درحال تحریرش

 !کنی؟می گریه شده؟ چی جان؟ نازنین اومدی-

 انداخت سرش روی را لحاف همیشه مثل و کشید دراز خود ی نفره تک تخت روی نازنین

 .نداد وپاسخی

 .کنیم تمرین یکم بیا نازنین، داریم ریاضی امتحان فردا-

 :گفت تندی لحن با نازنین شود، تمام نادیا حرف اینکه از قبل
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 .شو خفه-

 !منی؟ با-

 باعث تو اما بودم، خودم من نبودی لعنتی توی اگه. کردی نابود ور  دنیا که تو با توام، خود با اره-

 .کنم زندگی تو مثل باشم، تو مثل میشی

 .دشمنت نه خواهرتم من! کن بس نازنین؟ کردی شروع رو حرکات این باز-

 .نداشتم خواهری هرگز... کاش اومدم،می دنیا به مرده من کاش نبودی، خواهرم هیچوقت کاش-

 درست باید که زندگی این. گذشت نازنین برای گذشته، دردناک هایشب ندمان نیز شب آن

 .بود تدریجی مرگ نازنین برای یافت،می ادامه خواهرش همانند

 با که نادیا از جدا همیشه روال طبق نازنین. بودند آماده مدرسه به رفتن برای دو هر صبح

 باید رفتمی اگر. شد پشیمان راه رد اما گرفت پیش را مدرسه راه کرد،می آمد و رفت سرویس

 متنفر هم ریاضی اسم از حتی. کردمی تحمل را معلمش تحقیرهای ریاضی امتحان سر دوباره

 .بود

 از. نشست رو پیاده هاینیمکت روی کشید، سرمی را رنگش یاسی پالتوی کاله که طورهمان

 .کرد رها مداد با را روحش همیشه مثل و درآورد سفید کاغذ یک و مداد یک کیفش

 هم خودش واقعا دید، ریختن اشک حال در کاغذ روی را خود یچهره که نکشید طولی

. نداشت ارزشی اما بود، خدادادی استعداد، این کنند،می چه مداد با انگشتانش که دانستنمی

 .بود بلد خوبی این به نیز را ریاضی کاش کرد زمزمه خیالش در دیگر باری

 .بود سرد خیلی هوا. برخاست دهانش زا بخاری. کشید آهی

 خریدن برای قدرچه آمد یادش. زد زل بودند ایساده رنگ سفید هایکتانی که هایشکفش به

 بود کرده انتخاب را رنگی گلبهی لژدار هایکفش نادیا خرید، موقع چون. بود خورده حرص هاآن

 کفش آن از دو هر که داشت اصرار مادر. پسندیدنمی را آن نازنین اما داشت زیادی یجلوه که

 .خرید را ساده هایکتانی این و نکرد قبول نازنین اما. شوند ست اصطالح به و بردارند

 !بپوشد؟ لباس نادیا مثل درست که داشت معنی چه اصال

 این که گفت حتی و زد سرکوفت او به بدش یسلیقه خاطر به قدرچه شهال مامان آمد یادش

 !است پسرانه هایکفش شبیه هاکفش

 و سفید بندهای از خاصی ظرافت و سادگی. نبودند پسرانه اصال هاکفش آن نازنین نظر در اما

 .خوردمی چشم به کفش کنار اینقره هایخط
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 سلیقه ایذره حتی. نداشت را چیز هیچ توانایی او. لغزید نازنین یگونه روی اشکی دیگر باری

 .بیاید چشم هب کمی نادیا برابر در که نداشت

 همان از درست. بود نپوشیده دوقلویش خواهر با ستی لباس هرگز دیگر بعد به سالگی هفت از

 !است بیزار خود کنار در شود مقایسه اون با مدام که دوقلو یک وجود از کرد حس که زمانی

 رقصیدندمی آسمان در گاهی چند از هر ریز هایبرف. کشید خود گردن دَم تا را خود پالتوی زیپ

. بود زده بیرون مشکیش موهای و بود رفته عقب نازنین یمدرسه یمقنعه. خوردندمی زمین به و

 .خوردمی ُسر مشکیش هایتل روی برف گاهی

 رنگی طوسی هایچشم او همانند هم نادیا. بود هایشچشم رنگ داشت نادیا با که اشتراکی تنها

 و بود سفیدتر کمی نازنین به نسبت پوستش. بود تربور و زدمی طالیی به نادیا موهای اما. داشت

 .بودند ترگوشتی هایشب**ل

 قلمداد نازنین از ترروشن و زیباتر را نادیا چشمان رنگ دید،می باراولین برای را هاآن هرکسی

 .بود نادیا از تردرشت نازنین هایچشم که حالی در کرد،می

 منجمد دستانش کردمی حس. نشست نازنین قلب بر کهنه میغ دوباره مسائل، این یادآوری با

. شدمی بازخواست حتما گشتبازمی خانه به اگر. برود که نداشت دیگری جای اما شده

 .رسید وجودش به حاصل گرمای از خوبی حس. کرد ها و برد دهانش جلوی را دستانش

 !خانم؟ نازنین-

 !بود سینا تعجب کمال با. کرد نگاه را سرش پشت و برگرداند را سرش آشنا صدایی با

 !سالم... س-

 .سرده خیلی هوا کنید؟می چیکار جااین-

 .بخورم هوا یکم خواستممی رممی االن-

 .ایستاد بود نشسته نازنین که نیمکتی روی به رو و آمد ترنزدیک سینا

 .برسونم شمارم یدخوایمی اگه. مدرسه رسوندم رو مینو االن باشید مدرسه باید حاال کنم فکر-

 .رمنمی مدرسه امروز یعنی... نه... خب... خب-

 زمین بر پاهایش روی از طراحیش کاغذ. شود سینا بعدی سوال مانع تا برخاست جا از عجله با

 .انداخت آن به نگاهی و برداشت را کاغذ و شد خم سینا. افتاد

 غمگین؟ قدراین چرا نه؟ مگه خودتونه عکس-

 .انداخت دوشش روی و برداشت را یشپشتکوله نازنین
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 .نیست مهم-

 بپرسم؟ ازتون چیزی یه تونممی-

 .اوهوم-

 .ناراحته یا کنهمی گریه که دختریه عکس همیشه غمگینه؟ هاتونطراحی همیشه چرا-

 .دارم عالقه بیشتر عکسا این به شاید دونم،نمی... خب-

 :گفت اشتدمی بر قدم خیابان سمت به آرام که درحالی و برگشت

 .خداحافظ-

 .خانم نازنین نبردین رو طراحیتون-

 .باشه شما پیش-

 .بود خورده جا حسابی دیدنش از. دیدمی حالت این در را او سینا نباید

 نگاه داشت زیادی شباهت نازنین خود به که را نازنین گریان یچهره تصویر دقت با دوباره سینا

 :گفت نازنین سر پشت بلند صدای با سپس. کرد

 !هستین ایحرفه نقاش یه شما! عالیه واقعا-

 هایش ب**ل بر رضایت از لبخندی حرف این شنیدن با بود، سینا از شدن دور حال در که نازنین

 آوردمی یاد به که جایی تا. داشت جذابیت کسی برای هایشطرح که بود متعجب. بست نقش

 .نداشت یکس به را هایشطراحی دادن نشان نفس به اعتماد حتی

 

. کرد زدن قدم به شروع رو پیاده در و گذشت خیابان از بود سینا از شدن دور حال در که طورهمان

 آن در که دنیایی. پذیرفتمی را زندگی این باید کند؟ فرار خود سرنوشت از خواستمی کی تا

 .بود زمین روی آدم ترینپاچلفتی و دست و تریناحمق خدا یهمیشه

. بود شدن پخش حال در بلند صدای با آهنگی دکه داخل از. رسید خیابان کنار کیکوچ یدکه به

 مرد شد مجبور که شبی نازگل، خواهربزرگش که آهنگی همان. شناختمی خوبی به را آهنگ این

 یدوباره شنیدن با. ریختمی اشک و کردمی زمزمه کند، فراموش همیشه برای را اشعالقه مورد

 :برد دوران آن به خود با را او و افتاد نازنین تن به ایلرزه کلمات آن

 باورم نمیشه اما عزیزم خدانگهدار"

 آخرم های لحظه این نکن نگاه چشام توی

 ببینم گریون چشماتو بیاد دلم چطور آخه
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 میشینم انتظارت چشم بدون رواین ولی میرم

 بمیرم عشقت از نذار نکن گریه ولی میرم

 بگیرم آروم عکسات اب کسیم بی اوج تو شاید

 داره دوست تورو خیلی یکی بدون ولی میرم

 میذاره بیابون به سر تو دوری از که یکی

 عزیزم خدانگهدار

 دیار این از میرم دارم

 نخواست منو کسی اینجا

 بذار تنها منو هم تو

 ولی بودم غریب اینجا

 کجاست از نپرسید کی هیچ

 نخواست خدا نکن گریه برم باید مسافرم

 بودنم دنده یه ازت من اما نداشتی تمدوس

 ربودنم ازم رو تو مردما نا بودن غریب

 بودنم دلیل تویی فقط بدون ولی میرم

 روندنم اینجا از منو کردنا نوازی مهمون

 بمیرم عشقت از نذار نکن گریه ولی میرم

 بگیرم آروم عکسات با کسی بی اوج تو شاید

 هدار  دوست رو تو خیلی یکی بدون ولی میرم

 ...میذاره بیابون به سر تو دوری از که یکی

 ("مجیدخراطها/خدانگهدار)

 با اینکه یاد. بود شده اشک خیس صورتش و بود ایستاده فروشی روزنامه یدکه در جلوی

. شد تداعی ذهنش در دوباره کشیدمی زجری چه و زدمی زجه چقدر نازگل آهنگ این خواندن

 و کردمی مسخره را اشموردعالقه پسر مدام شهال امانم وقتی آمدبرمی دستش از کاری چه

 :گفتمی

 دماغشم حتی اون. کنی ازدواج پاپتی مطرب یه با بذارم که بشی رد من یجنازه روی از مگه-

 !بکشه باال تونهنمی
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 به بدی پسر. بود دیده نزدیک از را هومن بار چند نازنین. کردمی آهنگسازی و بود خواننده هومن

 .کردنمی فراموش هرگز پسر آن کنار در را نازگل چشمان برق. رسیدینم نظر

 را یکی هومن و خانواده بین باید چون گذاشت پا دلش روی و آمد کوتاه زود خیلی نازگل اما

 .کردمی انتخاب

 !داشتی؟ کاری دخترخانم، شمام با خانم؟-

 به و کرد پاک را هایشاشک دستپاچگی با. کرد جلب خود به را نازنین توجه دکه صاحب صدای

 :گفت رفتن حال در و افتاد راه

 .ببخشید... نه-

 حاال. شدمی منجمد حتما ماندمی اگر .بماند بیرون توانستنمی دیگر. بود شده سرد خیلی هوا

 .شدمی آب و افتادمی یاسیش پالتوی روی آرام آرام و بود شده بیشتر هم برف بارش

 درکش بقیه از بیشتر کمی نازگل چون داشت خوبی یرابطه نازگل خواهرش با نادیا، برخالف

 نقاط آنها .جهنمی قدرهمان و تلخ قدرهمان بود؛ نازنین شبیه چیزی نازگل زندگی. کردمی

 آن به خاطری تعلق که کردندمی زندگی ایخانه در هاآن هردوی. داشتند زیادی اشتراک

 .نداشتند

 باقی زمان مدرسه رسمی وقت شدن تمام تا ساعت دو. ختاندا خود مچی ساعت به نگاهی

 را هایشدست شد، اشانکوچه داخل. بودند رفته سرکار مادرش و پدر حال به تا حتما. بود مانده

 خانه داخل و شد موفق باالخره. کند باز را در و بگیرد دست در را کلید بتواند تا کرد گرم کمی

 کنار و رساند پذیرایی بزرگ یشومینه کنار را خود سرعت هب. نبود خانه کسی خوشبختانه. گشت

 .کرد گرم را خود آتش

 نرفته مدرسه امروز که گویدمی و کندمی مادرش و پدر پیش را او چغلی نادیا که بود مطمئن

 :گفت ب**ل زیر. است

 !بود جدا هامونمدرسه کاش! لعنتی-

*** 

 آراس

 

 به را دردها این وقفهبی کار ساعت شش حال هر به. کشید اششده خشک گردن به دستی

 .داشت همراه
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 دیگری کار مگر کار این غیر اما باشد اشسالمتی فکر به کمی کردمی تاکید او به عزیزجان قدرچه

 کند؟ آرامش توانستمی

 .گذشتمی خواندن و نوشتن،آهنگسازی پایه بر فقط او زندگی

 به دوباره و شده صبح پنج ساعت کی بود شدهن متوجه حتی. انداخت نگاهی اتاقش ساعت به

 .شودمی غافل زمان و زمین از نویسدمی وقتی که برد پی این

 متن شب یک در بود سخت. بود کرده آماده را تایشان سه فقط بودند سپرده او به که کاری پنج از

 حال رد شدمی متوجه خودش وقتی. بود عالی برایش این و بود نوشته را متفاوت آهنگ سه

 .کردمی دریافت ناپذیریوصف خوشایند حس کارش از است پیشرفت

 روی بر دیگر وقت چند تا بود ممکن که آهنگی. بود کرده کامل را خودش آهنگ متن عالوه، به

 .برود معتبر هایسایت

 و داد تکان را خودش. کند استراحت کمی گرفت تصمیم که بود شده پر نوشتن از ذهنش قدرآن

 به توجه،بی اما او. پیچید زانوهایش در خفیفی درد. شد بلند اشچوبی صندلی روی از باالخره

 روی و خورد ُسر آرام آرام و داد تکیه دیوار به شدن، وارد از بعد. رفت اتاقش کوچک تراس سمت

 را اشنوشته. گذاشت زانویش روی را آرنجش و کرد خم را زانوهایش از یکی و نشست زمین

 ربع یک همین که آخری یدلنوشته به نگاهی. رقصیدندمی انگار هاخط گرفت، صورتش جلوی

 :انداخت بود نوشته پیش

 دارد خفیفی سوزش"

 کاغذ از ایگوشه با دست بریدن مشابه دقیقا

 مظلوم قدرهمان

 ناگهانی قدرهمان

 کند ایجاد زخمی چنان نرم بدنه آن با کاغذ یک شودنمی باورت انگار

 !زنم؟می حرف چه رهدربا میدانی

 گویممی را شدن گذاشته کنار

 شویمی گذاشته کنار وقتی

 کنیمی تجربه ماندگار اما خفیف چند هر را سوزشی

 .قلبت در منتها

 راست بطن و چپ دهلیز بین دقیق شاید
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 آیدمی در لجت هايتناتوانی حجم از

 ینشو تحقیر بیشتر تا شدی گذاشته کنار که شوی بیخیال دانینمي

 شدنت گذاشته کنار از باشی افسرده و ناراحت یا

 پذیرآسیب هایآدم. بوده همینطور همیشه گذاشته، کنار را هاآدم ترینغمگین دنیا، همیشه

 ."بینندمی آسیب بیشتر همیشه

 .بود هاشده گذاشته کنار جزو نیز خود او شکبی. رفت فرو فکر به آراس

 آرام زمانی که کسی غارش، یار. کردمی فکر او به که واقعیم تمام مثل. شد عادی غیر هایشنفس

 بود، شده دچارش شدمی سالی چند که نفسش تنگی. بود شده جانش آشوب حاال و بود دلش

 .داد نشان خودی

 این با که هاستماه حال و کرد عود نفسش تنگی شنید را خبر آن که روزی دقیقا آمد یادش

 .است گرفته خو مشکل

 در اشدلنوشته حاال. رفت بین از اشسینه خسخس باالخره. کشید نفس ترعمیق کمی

 رفتمی اتاقش داخل سمت به که درحالی و شد بلند ازجایش. بود شده مچاله کمی دستانش

 : کردمی تکرار خود با ب**ل زیر و انداختمی پایین بالکن روی از را دلنوشته

 اولویت خواستنت نفهمیدی وقتهیچ را،سا داشتم دوستت چقدر نفهمیدی وقتهیچ تو-

 .بود زندگیم

 .کند رانندگی باید ساعتی یک کارش محل تا که آمد یادش او و شد شش نزدیک ساعت

 آماده مختصری یصبحانه خوردن و صورتش شستن از بعد. داد انجام را کارهایش زودتر پس

 آپارتمان از چرمش کت و هامتن پوشه برداشتن با آیینه، در اشچهره کردن نگاه بدون. شد

 .شد خارج کوچکش

 آهنگش کارهای خواستنمی دلش اصال. کردمی گیرینفس تمرین بیشتر کمی باید امروز

 .شود متوقف

 که همانطور. داشت وقت صدایش حجم افزایش تمرین برای ساعت یک رانندگی طول در

 را کار این. داد بیرون"  س س س س" صدای با را هوا و کشید عمیق نفس یک کردمی رانندگی

 صدای با اول. داد تغییر میم حرف ادای حال در را صدایش بلندی. داد انجام هم سر پشت بار ده

 :کرد شروع کمی

 م م م م-
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 .کرد آغاز را کار این دوباره و برد باالتر را صدایش کمی بعد و

 بعد. رسید دوستانش از یکی اب اششریکی استودیوی به باالخره تا داد ادامه و کرد تکرار قدرآن

 این به همزمان. کرد حرکت استودیو اصلی دفتر سمت به پارکینگ در ماشینش کردن پارک از

 .است پشیمان دلنوشته آن انداختن دور از همیشه مثل که کردمی فکر

*** 

 نازنین

 

 هیچ. شنیدمی خوبی به را شکمش قور و قار صدای. رفت یخچال سراغ شد، آب تنش یخ وقتی

 کمی و کرد قاچ برداشت، گوجه یک ناچار به. نبود یخچال در باشد خوشمزه نظرش به که چیزی

 به نگاهش و گشت داخل نادیا شد، باز در که بگذارد دهانش در را اول قاچ خواست. زد نمک

 .خورد گره نازنین نگاه

. رفت اتاق سمت به و شد پشیمان ولی بپرسد چیزی خواهدمی که بود معلوم نادیا یچهره از

 بهارخواب به و پوشید را بافتنیش کت گوجه، خوردن از بعد و کرد غرغری ب**ل زیر نازنین

 .رفت باال یطبقه

 ترجیح هرچیزی به را آنجا سکوت و تنهایی نازنین اما بود سرد خیلی خواب بهار هوای بود درست

 بود قلمی و کاغذ همین شدلخوشی تنها. رفتمی سر خیلی اشحوصله موبایلش بدون. دادمی

. بود همین در آرامشش. کرد طراحی به شروع و نشست دوباره. داشت اتاق یگوشه در که

 در بود کرده بغل را دختر که فرد آن ی چهره. زندمی لبخند کسی آغوش در که کشید را دختری

 .بود معلوم گردنش تنها و نبود مشخص تصویر

 تا بود زنگ به گوش. بودند آمده ومادرش پدر باید دیگر حاال و بود بعدازظهر. شد غافل ساعت از

 کت. بود سرد اتاق هوای. نیفتاد اتفاقی اما شود بلند فریاد و داد صدای و کند چغلی نادیا

 .برد خوابش همانجا و پیچید خود دور را خاکستریش

 به کرد حس را اتاق مایسر  وقتی. کند بیدار شام برای را نازنین تا آمد باال شهال بعد ساعت چند

 :گفت و لرزید خود

 .خوریمی سرما اینجا پاشو،! نازنین ببینم پاشو! اینجا؟ خوابیدی اومدی سرما این تو آخه-

. نشنید بود خوابیده مظلومانه و بود شده چروک پتو و بالش بدون دیوار کنار که نازنین از صدایی

 :گفت تربلند اینبار
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 .امتو با پاشو مامان نازنین-

 حتما گفت دلش در. نشست و شد بلند سریع مادرش دیدن با. پرید نازنین هایچشم اینبار

 .نبود عصبانی مادر اما کرده را خودش کار نادیا

 یعنی این. نیاورد میان به بود نرفته مدرسه نازنین که امروز از صحبتی کسی هم شام میز سر

 !بود نگفته چیزی نادیا

 :پرسید و شکست را خانه سکوت مادر باالخره

 بود؟ چطور امروز ریاضی امتحان ببینم بگین خب-

 :گفت آرام نادیا. انداخت نادیا به نگاهی نازنین

 .بود خوب-

 را نگاهش نازنین. بود او پاسخ منتظر. شد خیره نازنین یچهره به و برگرداند را سرش شهال مامان

 :گفت و برداشت نادیا از

 .نبود بد... خب-

 .انداخت باال شانه شهال مامان

 .دخترم باشه نزدیک نادیا به نمرت ایندفعه امیداورم. کنیمی چیکار ببینم-

 :گفت و انداخت نادیا به چپی نگاه نازنین

 .گیرمنمی کم ازش هم همیشه من-

 !گرفتی کمتر همیشه یادمی یادم من که جایی تا-

 .۱۶ نادیا ولی شدم ۲۰ هنر درس توی هشتم کالس تو مثال! نه-

 :گفت هایشخنده بین. کرد زدن قهقه به شروع بود سوپ خوردن مشغول حال به تا که پدر

 .بگیری بیشتر مهم درسای توی کن سعی تو دختر، گیرنمی بیست همه نقاشی توی-

 اینقدر چرا. بست را گلویش راه کهنه بغض آن دوباره. داد فشار هم روی را هایشب**ل نازنین

 .دادمی آزارش همیشه خصلت این د؟بو زودرنج و احساسی

 .گرفتمی ۲۰ هم نادیا تونستن،می همه اگه ولی-

 :گفت و زد غذاخوری میز صندلی به ایتکیه پدر

 !قبوله ما واسه همین شو ۲۰ رو بقیه بگیر ۱۶ رو نقاشی هم تو-

 زنیننا گلوی از مامان یمزهبی جوی سوپ آن دیگر. کردند خندیدن به شروع مادر همراه بعد

 هقهق بزند گریه زیر خواستمی دلش. شدمی غذا رفتن پایین مانع چیزی انگار. رفتنمی پایین
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 الزم هیچوقت که گفت دلش در داد، قورت زور به را غذا قاشق چند. نشکست را خودش اما کند

 جانبداری او از خوب مدافع وکیل یک مثل مادرش و پدر چون بدهد را جوابش نادیا نیست

 !ندکنمی

 .رفت مشترکشان اتاق سمت به و شد بلند جا از

 دقیقه چند. نشست بود کرده ایجاد جالبی ترکیب که مشکیش لحاف و رنگ سفید تخت روی

 .بست سرش پشت را در و شد اتاق وارد نادیا بعد

 !رفتی؟ بیرون خونه از مدرسه لباس با که تو بودی؟ رفته کجا امروز-

 !نگی چیزی و داری نگه رو دهنت تونستی که کنممی تعجب-

 یفاصله با نازنین تخت کنار که خود تخت روی نیز او و داد تکان را سرش تاسف ینشانه به نادیا

 .نشست داشت قرار کمی

 به دونممی. گیمی اینو همیشه اما ندیدی فروشیآدم من از وقتهیچ تو. نیستم فروشآدم من-

 امتحان این. کنی فرار درسا از تونینمی کن باور زنیننا ولی بودی نیومده ریاضی امتحان خاطر

 !چی؟ یکی اون نشد

 یقفسه شکل به قسمتش یک که کمدی. رفت کمدش سمت به و برخاست جا از نازنین

 .گذاشت میز روی و برداشت برنامه طبق داشتند فردا که هاییکتاب. بود کتابخانه

 !بدی اخالق سدر  من به خوادنمی دونم،می خودم رو اون دیگه-

 دلش اینکه. بود گرفته ریشه قلبش در کجا از نادیا به نسبت منفور حس این دانستنمی

 از همیشه. نشنود را صدایش ایلحظه حتی و نبیند را دوقلویش خواهر وقتهیچ خواستمی

 از اطرافیان، دائمی قیاس این. شدمی تحقیر صد در صد بود او که جایی چون کردمی فرار نادیا

 .بود کرده بیزارش دنیا از هیچ، که نادیا

 ب**ل زیر بخواند را جدید درس داشت سعی و کردمی باز را شناسیزمین کتاب که درحالی

 :گفت

 .بمونی خونه این چشم نور همیشه ذارمنمی-

 .انداخت بود کتاب خواندن مشغول تختش روی که نادیا به چپ نگاهی و

 از دیدمی وقتی اما داشت دوست را خواهرش. بود کرده عادت زنیننا هایزبانیتلخ به دیگر نادیا

 کردمی سعی خیلی قبالها. کند حفظ او با را اشفاصله کردمی سعی شودنمی خوشحال بودنش
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 افتاد راه بینشان که سختی دعوای از بعد اما کند کمک او به و شود ترقوی هایشدرس در که

 .نشد سابق مثل نازنین هیچوقت دیگر

 

*** 

 

. نفهمید هم خودش که شدند خواب گرم چشمانش کی که نشد متوجه اصال. پرید خواب از

 را آنها دقت به که مینو به نگاهی. نوشتمی شیمی هایفرمول سری یک تخته روی داشت معلم

 .فهمیدنمی آن از چیزی که کالسی در نشستن بود سخت چقدر. انداخت کردمی یادداشت

 صمیمیش دوست با نادیا حتی. رفتند بیرون کالس از هابچه کمکم درآمد صدا به که زنگ

 و نرفت مینو همراه همین برای داشت سردرد کمی نازنین. رفت حیاط به استراحت برای یاسمین

 .ماند کالس در

 سرش به فکری ناگهان دادمی گوش مدرسه هایبچه هایخنده و شلوغی صدای به که طورهمان

 .زد

 کیف. شد گشتن مشغول و کرد باز را هابچه از یکی کیف. بست را کالس در و شد ندبل جا از

 و گشت ترتیب همین به نیز را دیگر کیف چند. کرد پیدا فاطمه پشتیکوله دوم زیپ از پولی

 ب**ل زیر. زد لبخندی. گذاشت نادیا رنگ زرشکی پشتی کوله داخل و برداشت را هاپولکیف

 :گفت

 !بمونی بهترین خوایمی کی تا ببینم خواممی-

 .کرد ترک را کالس جانب به حق ایقیافه با بعد و

 کالس زنگ از بعد. زدند حیاط در گشتی هم همراه و کرد پیدا را مینو رفت مدرسه حیاط به تنها

 .شدند کالس وارد که بودند کسانی آخرین نازنین و مینو

 در هاشیطنت این از نازنین. بود شده پا به السک در ایهمهمه داشت انتظار نازنین که طورهمان

 یورقه که دفعه آن مثل. بود خورده سنگ به تیرش حال به تا اما بود داده انجام زیاد نادیا مورد

 شناسیزیست دبیر اما داد تغییر گیرغلط الک با را هایشاناسم و کرد عوض نادیا با را امتحانش

 طرف از که بود نازنین این دوباره. گذاشت دستش کف را حسابش و شد متوجه زود خیلی

 .شد تحقیر و سرزنش معلمانش و پدر،مادر

 !"داره مار یمهره نادیا دختره این: "گفتمی همیشه
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 شکایت پولشان کیف شدن گم از همه. بود شده مشغول کالس هایبچه فکر بدجور اما بار این

 همه که جایی تا و نشستمی وسط دیفر  همیشه که خداوردی فاطمه از نازنین. کردندمی

 :پرسید داشت، همراه به خود با پول زیادی مقدار همیشه و بود پولدار پدرش دانستندمی

 !شده؟ چی-

 .دزدیده هاروبچه پوالی اومده تفریح زنگ تو شعوریبی یه-

 :تگف و آمد سرکالس دبیر، آمدن از قبل کاظمی خانم. رفتند مدرسه ناظم دنبال به ها بچه

 پیداش خودم اگه اما ندارم باهاش کاری پشیمونه، بگه و بیاد خودش کرده رو اینکار که کسی اگه-

 .کنم چیکار باهاش دونممی کنم

 .دهد انجام خواهدمی که کاری نازنین که بود خوبی فرصت حاال

 !باشه کالس همین از دزد که ممکنه بگردین هاروبچه کیف خانم-

 رنگی ایقهوه یمقنعه و شکالتی شلوار مانتو که کاظمی خانم بود باال هشد گم هایپول رقم چون

 .کرد هاکیف گشتن به شروع داشت تن به

 نادیا مقابل در شدن خورد یعقده با عمر یک که روحی اما بود آشوب درونش. زد لبخندی نازنین

 برای کهاین از. بود هآورد وجود به ذهنش در منفور ایچهره دوقلویش خواهر از بود یافته پرورش

 .بردمی لذت ببیند را هایشگریه و شود خورد او چشمان مقابل در نادیا شده که هم بار یک

 راست سمت اول، ردیف در همیشه نادیا. کردند هاکیف گشتن به شروع کالس چپ سمت از

. بود انادی به نوبت رسیدن منتظر اختیاربی. کند صبر توانستنمی نازنین. نشستمی کالس

 خیلی اشقیافه است کالس زرنگ همان کالس، دزد دیدندمی و کردندمی باز را کیفش وقتی

 !شدمی دیدنی

 و عجله با کاظمی خانم. رسیدند نشستمی وسط ردیف آخر   به مانده یکی که نازنین نیمکت به

 امیدنا اهبچه کیف گشتن از داشت دیگر. نکرد پیدا چیزی و کرد باز را هایشزیپ توجهبی

 ماجرا یادامه منتظر اختیاربی نازنین. رسیدند راست سمت ردیف اول نیمکت به باالخره. شدمی

 .بود

 اول نگاه همان در. کرد باز را کیف زیپ اولین کاظمی خانم. رسید نادیا زرشکی کیف به نوبت

 .آورد بیرون را آنها تعجب با. افتاد رنگ به رنگ پول کیف ایدسته به چشمش

 زد زل خود پشتیکوله به بار چندین. شد دوخته هاپول کیف به نادیا یزده حیرت و متعجب نگاه

 !بود نادیا خود مال بود؛کیف درست است، خودش مال کیف شود مطمئن تا
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 ترینزرنگ و ترینادب با نداشت انتظار کسهیچ. بودند زده زل نادیا به تعجب با کالس هایبچه

 .دباش دزد کالس شاگرد

 :گفت مینو گوش در   و زد آمیزیشیطنت لبخند نازنین

 !ره؟نمی جوب یه توی آبم نادیا این با چرا فهمیدی حاال-

 :گفت بود شده شوکه حسابی که درحالی داشتبرنمی نادیا از چشم که مینو

 دزده؟ خواهرت یعنی-

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

 .یکیه که لیتونفامی خب-

 !نیس فامیل که باشه یکی فامیلیش هرکی-

 :گفت کردمی نگاه چپچپ را نادیا که حالی در و برداشت را ها پول کیف کاظمی خانم

 .نداشتم انتظار یکی تو از-

 :گفت ناراحتی با و داد قورت را دهانش آب نادیا

 .شده چی دونمنمی خانم، نیست من کار خدا به-

 و بدیع که چیزی. کردند مسخره را نادیا حرف نحوی به هرکدام و بلند کالس هایهبچ پچپچ صدای

 .بود شده پیدا او کیف از هاپول که بود این بود مشخص

 :کرد بلند جا از و گرفت را نادیا بازوی کاظمی خانم

 .کنیممی مشخص رو چیز همه اونجا دفتر بریم پاشو-

 و کرد خواهی معذرت دبیر از کاظمی خانم. بود شده السک وارد زندگی و دین دبیر حین همین در

 :گفت کالس های بچه روبه

 .بدم تحویل بهش تا دفتر بیاد زنگ بعد شده دزدیده پولش که هرکی-

 هاییچشم با رفتمی بیرون کالس از که حالی در نادیا. برد در سمت به و کشید را نادیا دست و

. زدمی حرف نازنین با هایشچشم انگار. انداخت ننازنی به نگاهی بود شده پر اشک از که

 .رفت بیرون کالس از باالخره و نزد حرفی اما باشد نازنین کار باید کار این دانستمی

 بود مجبور اما داشت بیاید نادیا سر است قرار بالیی چه اینکه فهمیدن برای زیادی رغبت نازنین

 .بنشیند کالس در که

 :گفت ارام و برگشت خداوردی فاطمه

 !رادمهر هی-
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 :داد ادامه. برگشت او سمت به نازنین

 !نداشتیم؟ خبر ما و بودین دزد رادمهرها شما ببینم-

 نسبت نازنین به را او همه چرا آخر. نزد حرفی اما کرد نگاه را او خشم با و زد گاز را لبش نازنین

 !ستند؟ه مجزا انسان دو آنها کند قبول خواستنمی کسی چرا. دادندمی

 را نادیا تولد موقع چون داشت دوست او از بیشتر را نادیا هم خدا حتی. داد تکیه خود صندلی به

 :گفتمی پدرش. بود آورده دنیا به او از زودتر دقیقه چند

 هم رو نازنین گفتممی داره تاثیر بچه یه خنگی توی انقدر اومدن دنیا به زود دونستممی اگه-

 !بیارن دنیا به نادیا با زمانهم

 اما. بود مصرفبی خنگ یک او اطرافیان نظر در. کردمی صدا نازنین ذهن در همیشه حرف این

 به بود کرده را کاراین که حاال. باشد زندگی این یسوخته یمهره نداشت دوست نازنین

 .نیست نقصبی و نظیربی هم هاقدرآن نادیا شدمی ثابت اطرافیانش

 :گفت مینو گوش در   مآرا و شد خم نازنین

 ببینه؟ رو بابات تونست روز اون داداشت مینو، راستی-

 .گرده برمی بازم پنجشنبه. رفت و دید رو بابا موند منتظر آره،-

 .اومدمی بار یه هفته سه قبال! کرج؟ یادمی هفته هر عجب چه! واقعا؟-

 .رهمی سر اشحوصله خوابگاه توی تعطیل روزای شاید. دونمنمی خب-

 .کنیممی تمرین باهم شنبه امتحان برای هفته آخر پس خوبه-

 :گفت مینو دادن پاسخ از قبل و کشید خود فریم بدون عینک به دستی دبیر حین همین در

 .باشه اینجا حواستون نکنید صحبت-

 کرج به هفته هر او دیدن خاطر به حتما سینا که کردمی فکر این به نازنین. شدند ساکت دو هر

 از باید چرا صورت این غیر در. است طور همین حتما. است کرده گیر او پیش دلش البد. آیدمی

 !کرد؟می تعریف او هایطراحی

 ازدواج سینا با اگر کرد فکر این به و بست را چشمانش. بست نقش لبش بر لبخندی ناخودآگاه

 .شدنمی محو لبانش از لبخند وقت تمام. بیفتد برایشان است ممکن جالبی اتفاقات چه کند

 هایبچه از قبل نازنین. درآمد صدا به تفریح زنگ باالخره و نشد نادیا از خبری کالس پایان تا

. رفت مدیر اتاق سمت به و برخاست جا از و کرد مرتب را رنگش ایسرمه فرم لباس کالس

 .است افتاده نادیا برای اتفاقی چه بداند که بود کنجکاو
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 این خاطر به بود معلوم. بود باز اتاق دَر  . شنید مدیر اتاق از را مادرش دایص شد که دفتر نزدیک

 مرخصی کارش از بود شده مجبور حتما. بودند خوانده فرا مدرسه به را شهال مامان موضوع

 .بگیرد

 .داد گوش پنهانی و ایستاد در نزدیک نازنین

 .خانم مطمئنم من-

 پیدا نادیا کیف از هارو پول این ما اما نیست، حرفی مکنیمی اشتباه کنه ثابت تونهمی اگه خب-

 اسمدرسه برتر شاگردای جزو و نداشتیم انتظار ازش درسته شاهدن، هم ها بچه یهمه. کردیم

 ...اما

 شناسم،می رو نادیا من نکردید؟ پیدا دخترم یکی اون کیف از هاروپول این که مطمئنید شما-

 ...ممکنه خب نادیاس شبیه یکم دخترم یکی اون بکنه، کارو این نداره امکان

 وقتی حتی. شنیدنمی را مادرش هایحرف یادامه هایشگوش دیگر. شد سست نازنین هایشانه

 چون. رفتمی نازنین به گمانشان باز کرده، خطا نادیا که دیدندمی خودشان هایچشم با همه

 !است؟ صرمق همیشه گرفت نتیجه شدمی نبود خوب نادیا مثل حلیاتش

 اشک از پر رنگش طوسی معصوم هایچشم دوباره. برداشت قدم مدرسه حیاط سمت به آرام

 کرد؟می پیدا ادامه باید هااشک این کی تا. شد

 آخر زنگ که آمد یادش. بردمی خود با و شستمی را روحش از ایتکه انگار اشک، قطره هر

 چند به نگاهی خروج هنگام. برداشت را فشکی کالس از و برگشت. برگردد خانه به باید و است

 بودند شده جمع مدرسه ناظم دفتر جلوی پولشان، کیف گرفتن منتظر که کالس شاگردان از نفر

 .کرد طی تلوتلوخوران را خیابان تمام. رفت بیرون ساختمان از و انداخت

 دیگر کردمی حس اینکه. کردمی پوچی و ارزشیبی احساس که این بود، وحشتناکی خیلی حس

 بود شده روزهایش این تسکین تنها. اضافیست دنیا این در و کندنمی خوشحالش چیز هیچ

 .گریه و گریه

 انتظار به که دید را نازگل اشانخانه رنگ کرمی_ای قهوه در جلوی رسید، که اشانخانه در دم

 .ایستاد کنارش در و رفت جلو کرد، پاک را هایشچشم. بود ایستاده

 !اومدی؟ کی نازگل،-
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 کبود خواهرش چشم زیر. شد شوکه صحنه آن دیدن با نازنین. چرخید خواهرش سمت به نازگل

 نازنین دیدن با. درخشیدمی هایش اشک بلور از ایشقهوه های چشم نازنین مثل درست و بود

 :گفت و کرد جور و جمع را خودش کمی

 .نکرد باز درو کسی زدم زنگ. شهمی ایدقیقه چند-

 وارد دو هر. چرخاند در داخل و آورد بیرون اشمدرسه مشکی پشتیکوله از را کلیدش نینناز 

 .شدند خانه

 شده؟ چی نازگل؟ اومده سرت بالیی چه-

 کردی؟می گریه داشتی چرا بگو، تو اول-

. نداشتند گفتن برای حرفی کدامهیچ. خورد گره یکدیگر به خواهر هردو هایچشم ایلحظه برای

 رنگ خردلی پالتوی به را صورتش. داد جا نازگل آغوش در را خودش و آمد جلوتر قدم یک نازنین

 :گفت آرام بود شده پر هایشچشم دوباره که حالی در. چسباند نازگل

 .آبجی بود شده تنگ برات خیلی دلم-

 آن شبیه چیزی. شدمی زدنش حرف مانع چیزی انگار. کرد حلقه نازنین دور را دستانش نازگل

 .بود کرده جاخوش نازنین گلوی در عمر یک که عمیق بغض

 .نازگل شهمی ذره یه برات خیلی دلم زنی؟ نمی سر بهمون چرا-

 و رفت از نازگل، شوهر جمشید، که دانستمی خوب. است بیهوده سوال این دانستمی نازنین

 بیاید، اشخانواده دیدن به بار یک هفته سه از بیشتر دهدنمی اجازه او به و است متنفر آمد

 !تنها همآن

 داخل کلیدی که بزند حرفی خواست. زد زل غمگینش یچهره به و شد جدا خواهرش آغوش از

 .چرخید هاآن سمت به نازگل و نازنین نگاه. شد خانه داخل نادیا با همراه مادر و چرخید در

 کنارشان از تند های قدم با هبالفاصل بکند حضورشان به توجهی اینکه بدون آنها به توجهبی نادیا

 :گفت نازنین به رو نازگل با رنگیکم سالم از بعد مادر. بست را در و شد اتاقش داخل و گذشت

 .نکردم پیدات برگردیم باهم که گشتم دنبالت هرچی! رفتی؟ کجا خبر بی-

 :گفت آرام رسیدمی نظر به ناراحت و بود زده زل زمین به که حالی در نازنین

 .اومدم خودم-

 را او مادرش و نازگل که حالی در و ایستاد راه وسط اما. برود بهارخواب به تا رفت هاپله سمت به و

 .داد گوش هایشانحرف به دیدندنمی
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 کردمی باز سر از را خاکستریش یمقنعه و آورد درمی را خود مشکی پالتوی که حالی در مادر

 :گفت

 .اومدی خوش نازگل بشین-

 همیشه که نازگلی. بود نازگل رادمهر خانواده فرد ترینمظلوم گفت شدمی. نشست اصدبی نازگل

 ولی بود گذشته خود از همیشه. باشند خوشحال بقیه تا گذشتمی آرزوهایش و هاخواسته از

 رفتار میلش طبق کردمی وادار را او بیشتر و دانستنمی را هایشخوبی این قدر وقتهیچ مادر

 .کند

 !مامان؟ بود چش نادیا-

 از. اینه کار کرده فکر هم مدیر گذاشته، پول بچم کیف تو اومده خبریبی خدا از کدوم دونمنمی-

 ولی شناسمشمی من بکنه کارو این نادیا نداره امکان بابا گممی اونجا دارم دوساعته زدم کارم

 !ببینن رو تجربی کنکور یک یرتبه ندارن چشم مردم. دننمی گوش

. مادرش و پدر زبان ورد بود شده حرف این. کرد تکرار ب**ل زیر را مادر حرف کجیدهن با نازنین

 !بکوبد حیاط سیمانی دیوار به محکم را سرش داشت دوست شنیدمی را حرف این وقتی

 !آویزونه؟ اتلوچه و ب**ل دوباره چرا! نازگل؟ شده چی-

 .ریخت اشگونه روی نازگل هایاشک دیگر باری

 .مامان تونمنمی دیگه-

 :گفت و کشیده درهم را ابروهایش زد، زل او به و نشست راحتی مبل روی نازگل کنار شهال

 !کشید؟ کاریکتک به کارتون بازم! شده؟ چی باز-

 :داد قورت را گلویش بغض نازگل،

 !بینی؟می رو چشمم زیر اومده؟ سرم بالیی چه بینیمی اصال-

 .شده چی پرسممی همین برای نیستم، کور بینممی آره-

 باز سر از را رنگش مشکی بافتنی شال. نباشد مادر چشم در چشم تا برگرداند را صورتش نازگل

 :گفت و کشید آهی سپس. شد معلوم زیتونیش بلوند یشده رنگ موهای و کرد

 .عصبیه و منزوی مرد یه اون-

! کردی؟ جدا ازش رو خوابت ایج بازم یا بشه عصبانی شدی باعث و کردی رفتار باهاش تند باز-

 !کدومش؟

 :گفت بلندی صدای با و رفت در کوره از نازگل
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 !نیست؟ مهم اصال این زنه،می رو من اون-

 :گفت و کرد دخترش به چپی نگاه. انداخت چپش پای روی را راستش پای شهال

 شوهرت میل طبق یدبا تو. کنهنمی رو کاراین اونم داری نگه رو زبونت اگه اما! مهمه که معلومه-

 از کدوم هر که هاییلباس ماشین، طال، بزرگ، یخونه! گذاشته؟ کم برات چی. کنی زندگی

 !خوای؟می چی دیگه. نداره لنگه و کنن تنشون آرزوشونه فامیل دخترای

 !مهمه؟ همین فقط شما نظر از-

 !فهمیمی رو جمشید قدر تازه باشی اون و این محتاج و نباشه پول اگه! معلومه خب-

 :نالید ضعیفی صدای با هایشگریه بین. کرد هقهق به شروع نازگل

 .کنیمی دفاع اون از فقط تو-

 :زد زل نازگل به و کرده ریزتر را روشنش ایقهوه هایچشم. کشید عمیقی نفس شهال

 رافتخا با حداقل نشد، گرم ما برای آبی که شما از. داری اون مثل شوهری که کن رو خدات برو-

 !دکتره دامادم گممی همه به و گیرممی باال رو سرم

 :داد جواب لرزانی صدای با و کرد پاک آرامی به را اشگونه روی چکیده اشک نازگل،

 آسمون تا زمین اون و من دنیای. ما بین زیادیه یفاصله سال۲۰. فهمه نمی منو اصال اون مامان،-

 .باهم کنهمی فرق

 و داد فشار را سازچای در آب جوشیدن یدکمه. رفت آشپزخانه سمت به و برخاست جا از شهال

 :گفت

 نیستی بلد تو اگه. کنهمی راه سربه رو مردش که زنه این. بردار تکراریت حرفای این از دست-

 .خودته مشکل دیگه

. زنهمی رو من کنممی مخالفت باهاش تا بزنم حرف باهاش کلوم دو تونمنمی من عصبیه،-

. یادمی بدم خونه اون از من! کنم؟ راهش به سر چطوری کنیم، آمد و رفت جایی نداره دوست

 خالصه شبش تا صبح. کنهمی رفتار پیرمردا مثل درست نداره عالقه تفریح به. زندونیم اونجا

 بگم؟ کی به رو دردم من آخه. بیکارم تنهام، روز هر من. خونه به اونجا از و مطب به رفتن شهمی

 .بگرد بیرون برو خونه، بمونی کردن جبورتم مگه-

 که هم شما کنم، رابطه قطع دوستام یهمه با شده باعث جمشید! دارم؟ رو کی! تنهایی؟ آخه-

 .سرکارین دائم

 .بشه گرم سرت بیار بچه یه خب-
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 :گفت ب**ل زیر ای،ثانیه چند سکوتی از بعد. زد گاز را لبش نازگل

 ...دونیمی که تو-

 :زد داد و پرید حرفش روی لهبالفاص شهال

 کنی خدا شکر روز هر باید خودته از هم مشکل و شینمی داربچه وقتی. نزن حرف پس خب،-

 !نیس؟ الیقت جمشید کنیمی فکر که داری چی یا خوندی درس تو. دهنمی طالقت جمشید که

 اشک صدابی همیشه مثل نیز او. رسیدمی نازنین گوش به نازگل هایگریه زجرآور صدای

 خواهرش دانستمی. باشد تلخ تواندمی چقدر شدن طرد و نشدن درک دانستمی. ریختمی

 یخانواده این وجود با چرا. آمدبرنمی دستش از کاری اما کندمی تحمل بزرگی درد چه

 !بودند؟ احساسی و شکننده اینقدر نازگل و او سنگ، جنس از و احساسبی

*** 

 آراس

 

 چپش دست اشاره انگشت با بود، گذاشته شش و دویست شیشه روی را آرنجش که طورهمان

 .بود شده خسته سهند رفیقش هایوراجی از. کرد هایشگوش چفت را گوشی

 با که بود نگذشته راهنمایی چراغ شدن سبز از ایثانیه و کرد خالص را دنده راستش دست با

 :برد البا را صدایش باالخره و کرد عبور راه چهار از آفیتیک

 .بده ادامه بعد بخور آبی یه کشهمی سوت داره گوشم دیگ بسه سهند-

 ...واس من آراس نفهمی خیلی-

 تعیین باید که منم این منم، آهنگساز. واست کنم روشن رو چیزایی یه باید من سهند وایستا-

 ، راک ، اپپ سبکی چه و دستگاهی چه تو صدایی، چه با گامی، چه تو لحنی، چه با ترانه یک کنم

 و اوج یا بشه خونده پایین یا بلند صدای با باید ترانه کجای اینکه. بشه خونده بلوز ، جاز ، رپ

 تکرار معموال که ترانه اوج نقطه] بند ترجیع انتخاب اوقات بیشتر حتی و باشه باید کجا ترانه فرود

! کیلویی بیست یجهجو اون نه منه اختیار به باشه، نشده مشخص ترانه تو اگه هم[ شود می

. دارم رو مدرکش من ولی بوده من با هم متن درسته. بیرون دممی کار دارم من! سهند؟ ملتفتی

 دونه چهارتا براش جونش پاپا و صورتشه رو هنوز بلوغش جوشای که یکی خاطر به نیست قرار

 .کنم خراب رو اسمم خریده ساز
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 صدای خط ورآن از. نشست لبش ویر  زیبایش هایصحبت از لبخندی و کشید عمیقی نفس

 :کرد منتقل راستش دست به را گوشی پیچید فرعی یک داخل که زمانهم. آمد سهند

 پاپا همون دونیمی ولی موافقم باهات منم. نشده خوب جوشاش هنوز بچه اون درسته آراس-

 نصف   طرف ر؟پس کنینمی فکر این به کنه؟ ساپورتت تونهمی قدرچه بیای راه باهاش اگه جونش،

 استودیوی اون از کنه مهیا جا یه واست میتونه راحت خیلی دستشه، شهر این هایسازی برج

 .بیا کنار یکم کیلوییش بیست جوجه اون با تو فقط. بیرون بیای شریکی موشی سوراخ

 گممی بهش زیر، بیارم رو صدام میخوام قسمت این گهمی بهم شه،نمی سهند، تونمنمی-

 ها بچه شبیه! مرغ صدای عین میشه بیاری زیر هست، نازک جوریهمین صدات ماش پسرخوب،

 !بیرون زد کرد قهر

 :آرامش صدای بعد و رسید گوشش به سهند حرصی نفس   صدای

 آراس؟-

 هان؟-

 مرغه؟ شبیه صداش گفتی بهش تو-

 .خب آره-

 حرفش از که راسیآ و زدمی فریاد که سهند بلند صدای ناگهان و بود جاری بینشان سکوت کمی

 :آمدنمی بند لبخندش بود خرسند بسیار

 .بری بچه اون صدقه قربون باید تو نفهم آخه! دیوانه آراس، ایدیوانه-

 .کرد قطع را حرفش ادامه و داد سهند گفته تحویل   حتما یک ب**ل زیر آراس

 هم بعد به نای از اوکی؟. ندارم رو کارم تو بازی بچه حوصله من. نیست مهم سهند بیخیال-

 حرکات و جلف هایلباس اون و وزن کیلو بیست با باشه، انتقادپذیر که بفرستی رو یکی کن سعی

 .باشه خواستگار منتظر خونه بشینه که بهتر دخترونش

 .کرد آراس نثار" پررویی" و گرفت اشخنده سهند

 .شد ناقص گوشمم شد، له دستم کنم؛ قطع نداری کاری اگه دیگه خب-

 .انداخت شاگرد صندلی روی و کرد قطع را گوشی کم شرت گفتن با انزمهم و

 تختش روی بر کفش با لباسش کردن عوض بدون حتی که بود خسته قدرآن رسید که خانه به

 .شد ولو

 :کرد زمزمه دل در
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 .ببوسه رو پیشونیم و کنه عوض رو لباسم تا بود سارا کاش-

 باز را چشمانش از یکی. افتاد چشمانش روی آفتاب ورن. رفت خواب به سارا یاد با همیشه مثل و

 .است شده رد رویش از تریلی کردمی حس. کرد

 ساعت روی که را عقربه. افتاد اتاقش ساعت به چشمش باالخره و داد تکان خودش به کمی

 .دارد قرار سهند با افتاد یادش دید، یازده

 از راحت دیدمی را او اگر که بدهد را سهندی جواب توانستمی کسی چه حال و بود مانده خواب

 !گذشتنمی کارش این

 دیشب شد متوجه که است نزده زنگ او به سهند چطور بود متعجب گشت،می تلفنش دنبال

 .بیاورد باال ماشین شاگرد صندلی روی از را گوشی رفت یادش اصال که بوده خسته قدرآن

 بیدار را او سهند تا نبود ارتباطی راه هیچ سمار . بود خراب خدا حمد به که هم آپارتمانش آیفون

 .کند

 اشبامزه کوچک آشپزخانه سمت به که زمانهم کرد، زمزمه درکی به و کشید بلندی پوف

 روزی که ایکاناپه. بکشد دراز کاناپه روی کمی گرفت تصمیم و کرد روشن را سازچای رفت،می

 ...سارا

 فکر بهشان حتی که ندارند لیاقت معرفتبی هایآدم خودش قول به. شد کردن فکر خیالبی

 .کرد

*** 

 نازنین

 

 که را مشکیش کوتاه موهای و کرد باز سرش از را مدرسه ایسرمه یمقنعه. رفت باال را هاپله آرام

 .داد تکانی بود هایششانه تا

 آن یآینه به و رفت اتاق یگوشه روشویی جلوی. بست سرش پشت را در و شد بهارخواب داخل

 کوچک یشانه و درآورد را مدرسه خاکستری روپوش. بود شده سرخ طوسیش چشمان زیر. زد زل

 .کرد شانه را موهایش و برداشت آینه جلوی از را داردندانه

 لجبازی یک سر که آمد یادش. شدمی بسته اسبی دم کمی مقدار رنگش مشکی و صاف موهای

 .کرد کوتاه را هاآن نادیا با

 :پیچید گوشش در مهتابش خاله صدای. بست را هایشچشم
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 بهت و شهمی دیده شیک خیلی کنم، کوتاه برات پَر مدل بیار روشنه، تو موهای رنگ خاله، نادیا-

 .یادمی

 که داشت انتظار نازنین. داشت زیادی مهارت کارش در و بود آرایشگر مهتاب، کوچکش یخاله

 .نگفت چیزی نازنین به اما دارد، خوبی یجلوه هم او یموها بگوید و بزند نیز او به را حرف این

 اینکه اثبات برای نازنین اما نکرد کوتاه را موهایش و نپسندید را مدل آن نادیا که بود درست

 مادرش آن از بعد اما کرد، کوتاه مدل همان را موهایش دارد، نادیا از بهتری یجلوه او موهای

 :گفت که بود کسی اولین

 !نازنین بود بهتر کردی ینم کوتاه-

 دوباره برای بود شروعی نازنین برای اما نداشت زیادی تاثیر حرف این عادی انسان یک برای شاید

 .حقارت احساس و نفس به اعتماد رفتن بین از و شکستن

 ب**ل زیر دیگر باری برای. کشید داریکش آه. زد زل آینه به دوباره و کرد باز را هایشچشم

 :کرد زمزمه

 .خورمنمی دردی هیچ به من-

 از خودش خواستمی دلش. بیاید پدرش تا ماند منتظر و گذاشت ایگوشه در را هایشلباس

 آن که دانستمی هرچند. بزند حرف نادیا خرابکاری از و بگوید پدرش برای افتاده که اتفاقی

 .نداشت تمامی که بردمی لذت نادیا بدگویی از قدری به اما است خودش سر زیر خرابکاری

 و آمد پیش نازگل مشکالت بحث باشد، نازنین برای فرصتی اینکه از قبل برگشت خانه به که پدر

 .کرد تکرار نازگل برای نیز پدر بود، گفته مادر که هاییحرف همان دوباره

 به و پوشید لباس بود شده پشیمان هاآن با کردن دل و درد و پدری یخانه به آمدنش از که نازگل

 .بازگشت خودش یخانه

 با خواستمی دلش که طور هر جمشید نداشت، را مادر و پدر حمایت چون. بود همین همیشه

 .بود متنفر جمشید از نازگل یاندازه به نیز نازنین. کردمی رفتار او

 مشترکشان خواب اتاق به و شد پشیمان زدن حرف از نازنین که شد متشنج خانه جو قدری به

 .رفت

 .داشت بدست را زندگی و دین کتاب و بود نشسته تختش روی نادیا

 توی باید:"کرد زمزمه دلش در. کرد باز را ریاضی کتاب و نشست اتاق یگوشه تحریر میز روی

 !"خوریمی رو خالصی تیر جوریاین بگیرم، بیشتر ازت شنبه امتحان
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 :گفت نادیا اینکه تا داشت ادامه همچنان هاآن بین سکوت،

 .بینیمی بد وگرنه کنی جبران رو کردی که کاری داری فرصت اعتس ۲۴-

 .کرد نگاه چپچپ را نادیا و برگشت نازنین

 !گی؟می داری چی-

 .بوده تو کار گممی همه به وگرنه شنیدی که همین-

 :گفت و زد تمسخر به لبخندی نازنین

 کنم؟ جبران چیو من کردی، دزدی تو-

 .نبوده من کار دونیمی خودتم-

 !خودته کار که مطمئنم من ولی-

 با و کند کنترل را خودش نتوانست دیگر. شد عصبانی نادیا اینبار. شد ترعمیق لبخندش و

 :کشید فریاد بلندی صدای

 رو من خوایمی همین برای. ترکیمی حسادت از داری برسی من به درسا توی تونینمی چون-

 !عرضهبی مصرف  بی تنبل اینه، راهش کنیمی فکر که خنگی اونقدری تو. کنی بدنام

 شنیدن یعقده خواستمی انگار. بود خورده گره درهم کمانیش ابروهای. برخاست جا از نازنین

 به. کشید توان تمام با و گرفت را نادیا قرمز و گلدار پیراهن. کند خالی یکجا را تحقیر هاسال

 :شد پاره لباسش از قسمتی که حدی

 !کنی؟هان؟می بلند رو صدات من برای که هستی کی کنیمی فکر تو-

 .شدند اتاق وارد زمانهم مادر و پدر اینکه تا رفت باال مشاجره صدای

 

 خود ناسازگار دوقلوهای غضب با بود شده کشیده همدر حسابی شهال و بهرام یچهره که درحالی

 .کرد جدا هم از را نادیا و نازنین و سرآمد شهال طاقت باالخره. کردندمی تماشا را

 !افتادین؟ هم جون به وگربه موش مثل چرا باز-

 :گفت عصبانیت با و انداخت نادیا یپاره ییقه به نگاهی بعد

 .که واقعا! وضعیه؟ چه این-

 :نالید بود نشده آرام هنوز و بود شده سرخ عصبانیت از حسابی که درحالی نازنین

 .فهمهنمی رو دهنش حرف-

 :داد ادامه نازنین. رخیدچ او سمت به مادر



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

40 

 

 .مصرفبی تنبل گهمی من به پررو-

 :گفت و زد پوزخندی پدر

 !نگه تا نباش خب-

 کند پنهان پدر حرف از را شدنش ناراحت کردمی سعی که درحالی. لرزید نازنین های ب**ل

 :گفت

 ...باید گفتین شما اما بخونم تونمنمی رو رشته این که بودم گفته من-

 :کرد قطع را حرفش شهال مامان شود تمام حرفش کهاین از قبل

 ندیدم که من نکن، توجیح خودتو تنبلی بیخودی! ازش؟ داری کم چی تو تونه؟می نادیا چرا پس-

 .شدمی کالس تنبل تو مثل کردمی تلف رو وقتش تو مثل هم نادیا اگه بگیری، دستت کتاب تو

 و پدر چون کند دفاع خود از نادیا نداشت لزومی هیچ همیشه مثل. کشید عمیقی نفس نازنین

 .بودند او برای خوبی مدافع وکیل مادرش

 با. شودمی محکوم بیشتر بگوید هرچیزی و است فایدهبی کردن بحث که کرد حس دیگر باری

 :زد داد سر پشت از پدر. رفت بیرون اتاق از بلند هایقدم

 بخون رو درست آدم مثل نیست؟ بسمون نازگل ریزی؟می بهم رو خونه این آرامش همیشه چرا-

 .دیگه

 یگریه مانع کرد سعی رفتمی باال ها پله از که حالی در. داد فشار هم روی را هایشدندان نازنین

 :کرد زمزمه ب**ل زیر دیگر باری. شود خود

 .خورمنمی دردی هیچ به من-

*** 

 قبل، شب. کنند تمرین ریاضی کمی سینا برادرش با تا برود مینو همراه بود قرار مدرسه از بعد

 اشچهره از و بود شده حرف کم نازنین همیشه مثل. بود بسته یخ زمین و بود باریده برف کمی

 .بود آشکار غم

 دزد نادیا که بودند کرده باور همه انگار و بودند شده سرد نادیا خواهرش با کمی کالس هایبچه

 چون گفت،می مدیر به را چیز همه فردا زد، ینم حرفی نازنین اگر نادیا یگفته طبق. است

 .است نازنین کار کار، که بود مطمئن

 برای را اسمش که نفری اولین غیاب و حضور از بعد. بود رسیده تازه فزیک معلم و بود آخر زنگ

 .بود رادمهر نازنین کرد صدا مسئله حل



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

41 

 

 :گفت لرز با کند درک یخوب به را مسئله آن بود نتوانسته بود کرده هرکاری که نازنین

 .خانم نیستم آماده من-

 :گفت داشت نازنین از را حرفی همچین انتظار که دبیر

 .ببینم تخته پای بیا-

 کالس نیمکت اولین در نادیا دیدگان مقابل از. شد بلند جا از و کشید پوفی. نبود دیگری یچاره

 .ایستاد معلم مقابل و گذشت

 ایمسئله گفتن به شروع و کرد مرتب و داد جلو کمی را رنگش مشکی یمقنعه ساجدی خانم

 :گفت سپس. نمود مشتقات مورد در ساده

 !هان؟ باشی بلد که اینو باید حداقل-

 حل فرمول که آمد یادش. برداشت را ماژیک لرز با. بود نازنین به کالس نفر ۳۰ یهمه نگاه

 کمک به که که نداد یاری مغزش کرد هرکاری اما نوشت را فرمول. است کرده حفظ رو مسئله

 .کرد زوم تخته به طورهمان دقیقه چند برای. کند جایگذاری را اعداد آن فرمول

 روبه بدی لحن با دبیر شد بلند... و اَه و نچ صدای و رفت سر اشانحوصله حسابی هابچه وقتی

 :گفت نازنین

 خونی؟نمی درس چرا-

 .نداشت جوابی نازنین همیشه مثل

 که خونه بشینی مدرسه؟ یایمی چرا بخونی درس تونینمی اگه کنی؟نمی تمرین خواهرت اب چرا-

 !تریراحت

 :گفت و کرد بلند آرامی به را دستش نادیا. کشید آهی دوباره. انداخت پایین را سرش نازنین

 خانم؟ کنم حل رو مسئله بیام من-

 پچ صدای دوباره. بود کرده تجربه را لحظه این بارها و بارها. بود رسیده فرا نازنین شکست یلحظه

 مقابل در نازنین و کند حل را مسئله نادیا تا داد اجازه ساجدی خانم. شد بلند کالس هایبچه پچ

 خواهر نفرت با که درحالی و نشست خود نیمکت روی کالس هایبچه تحقیرآمیز هاینگاه

 :گفت ب**ل زیر کردمی نگاه را دوقلویش

 !خودشیرین ای-

 بود مدرسه به ترنزدیک تقریبا که مینو یخانه سمت به نازنین و مینو قرار، طبق مدرسه، از بعد

 .کردند حرکت
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 اشتباه را پایش مبادا تا بود دوخته زمین به را چشمش بود، رفته بین از کل به رمقش که نازنین

 و زدنمی حرفی دید،می را دوستش تلخ اوقات   وقتی هم مینو. بخورد ُسر و بگذارد هایخ روی

 .نگذارد سرش سربه دادمی ترجیح

. اورد بیرون را ریاضیش کتاب خود پشتی کوله از نازنین. بودند مینو اتاق در هردو بعد ربع یک

 نادیا از خدا یهمیشه کند ثابت همه به تا داشت فرصت روز دو شنبه امتحان تا و بود چهارشنبه

 .نیست کمتر

 کنیم؟ تمرین یکم رهدا فرصت امروز داداشت-

 .کنیم حل باهم نیستیم بلد که جاهایی و اتاقم بیاد گممی بهش ناهار بعد آره-

 .بگیرم بیشتر نادیا از اینبار باید... باید من مینو-

 .تونیمی بخوای اگه خب-

 و کشید آهی. برگرداند داشت رنگی سفید توری یپرده که اتاق پنجره سمت به را سرش نازنین

 :تگف آرام

 .تونم نمی-

 کنی؟می رو فکر این چرا آخه-

 خوب اینقدر که دهمی قورت رو کتاب انگار دونم،نمی گیره،می بیشتر من از همیشه اون-

 .نویسهمی

 .تونیمی توهم کنی ثابت بقیه و خودت به کن سعی-

 !شهمی سوختهدماغ حسابی و خورهمی آخرم یضربه! شهمی چی بشه اگه-

 به هم نازنین. دوخت چشم نازنین به کرد،می مرتب را رنگش قرمز بافتنی لباس که مینو

 :گفت و زد لبخندی مینو. زد زل مینو سیاه هایچشم

 !بگیره کمتر ازت اون که کنی کاری تونیمی بگیری بیشتر اون از تونینمی تو اگه خب-

 .بود زده زل مینو به همچنان. کرد گرد را هایشچشم نازنین

 اون از حتما پس خونی،می خوب که توهم. بگیره کم و بخونه درس نتونه کنی کاری اینه منظورم-

 .گیریمی بیشتر

 مدتی برای حداقل توانستمی شدمی ممکن این اگر. نبود هم بدی فکر. رفت فرو فکر به نازنین

 ابحس ترم میان و بود مهمی خیلی امتحان کهاین مخصوصا. شود رها اطرافیان تحقیرهای از

 .شدمی
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 !دستشه کتاب همیشه اون بخونه، درس که نذارم چطوری آخه-

 !بخونه نتونه دیگه بشه مریض اگه شاید دونم،نمی خب-

 ناگهانی بیماری یک احتماال. گذاشت خود پایین ب  **ل روی را اشکشیده و نازک انگشت نازنین

 مریضی را نادیا کم ینمره لیلد مادرش و پدر صورت آن در اما. شود او خواندن مانع توانستمی

 آمیزی تحقیر لحن با پدرش احتماال و کردندمی مسخره را نازنین دوباره و آوردندمی حساب به او

 !"گیرنمی بیشتر مریض آدم یه از همه باباجون:"گفتمی

 .شد کوبیده در که بود فکرها همین در. نبود راهش این! نه

 تو؟ بیام تونممی جان؟ مینو-

 سرش روی و برداشت تختش روی از را مینو ایفیروزه شال شوق با نازنین. بود سینا صدای

 .کرد باز را در مینو. کرد مرتب را خود رنگ خاکی سارافون و انداخت

 یک. نشست مینو میزتحریر صندلی روی نازنین با احوالپرسی و سالم از بعد و آمد داخل سینا

 و کشید خود عسلی موهای به دستی. راحتی میشی شلوار همراه به بود پوشیده سبزلجنی پلیور

 :گفت و داد لم صندلی به

 !نکردم؟ که دیر من، شاگردای خب-

 :داد جواب و کرد ریزی یخنده نازنین

 !استاد اومدین موقع به درست نه،-

 :گفت و زد لبخندی سینا

 !بذارم اختیارتون در رو تجربیاتم از یکم غذا شدن آماده تا خواستم-

 :خندید زمانهم و زد سینا یکله پس و شد بلند جا از ینوم

 !شدی؟ رو استادپر گفت بهت بار یه نشو، ازخودراضی زیادیم دیگه-

 .کردند قهقه به شروع سه هر و

. کنند تمرین هم با را ریاضی یمسئله دو کردند فرصت نازنین و مینو سینا ناهار، شدن آماده تا

 به سینا و کند کمک کمی مادرش به تا بود رفته آشپزخانه به مینو که حالی در آن از بعد

 .بود تنها مینو اتاق در نازنین بخرد، دلستر یک تا سرکوچه سوپرمارکت

 از. افتاد جانش به خوره مثل فکری ناگهان کردمی نگاه آنها نفری دو عکس قاب به که طورهمان

 .گذاردنمی راحتت ندهی شانجام تا و دهندمی قلقلک را آدم ذهن که فکرهایی آن
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 درست ساالد مینو. بودند کار و صحبت مشغول کامال مینو و خانم تهمینه. آمد بیرون اتاق از آرام

 .ریختمی قابلمه داخل الیه، به الیه را ماکارونی مادرش و کردمی

 کسی کرد، نگاه را سرش پشت. ببیند را آنجا که بود کنجکاو خیلی. شد سینا اتاق نزدیک نازنین

 دیوارهایش که تفاوت این با بود مینو اتاق شبیه تقریبا اتاق. شد داخل و کرد باز را اتاق در. نبود

 چوبی تحریر میز اتاق از ایگوشه در. بود راه راه و گورخری مدل روتختیش و آسمانی آبی رنگ به

 سری یک و موکت کتاب، ساختمانی، هاینقشه از پر که شدمی دیده قدیمی تقریبا و

 .بود پلوغیشلوغ اتاق حدودی تا. بود بلند هایکشخط

 روز آن که دید را خود عکس نقاشی سینا، رنگ سفید دیواری کمد روی انداخت که تریدقیق نگاه

 .کشیدمی تصویر به را گریه حال در نازنین   که غمگین، عکس همان. بود داده او به خیابان در

 !"اتاقش کمد رو زده عکسمم که داره دوسم رچقد ببین: "گفت دلش در زد لبخندی

 قرار دور نمایی از بلند برجی کنار در سینا خود عکس رویی،روبه دیوار روی بر. کرد ریزی یخنده و

 و دودی عینک و ایخامه موهای مدل با سینا عکس به نازنین. بود شده گرفته قاب که داشت

 .کردمی تحسینش و دیدمی را او یناس وقتی داشت خوبی حس چه. شد خیره اسپورت لباس

 :گفت سرش پشت از صدایی که بود غرق فکرها همین در

 !اسریخته بهم یکم اینجا ببخشید-

 خجالت با. کرد قطع را حرفش سینا که خورد جا قدری به برگشت، سریع و پرید جا از نازنین

 .شد سرخ و زد گره هم به را دستانش

 کنید؟ نقاشی خوبی همین به منم تصویر تونیدمی خانم نازنین راستی شرمنده،! ترسوندمتون؟-

 .دارم نگه رو خودم نقاشی خواممی

 زیر را مشکیش هایتل بود، شده شرمنده حسابی سینا اتاق به شدن وارد اجازهبی از که نازنین

 :گفت رفتمی بیرون اتاق از که حالی در و کشید جلو کمی را شالش داد، گوش

 ...که خواستممی... فقط اتاقتون اومدم اجازهبی که ببخشید... بب... ب ه،ن که چرا بله-

 :گفت و زد لبخندی سینا

 .نداره اشکالی-

 در و بود انداخته پایین را سرش و نکرد صحبت اصال میز سر نازنین. بود حاضر هم غذا دیگر

 موردش در او حاال ،شده سینا اتاق وارد هابچه مثل چرا که کردمی سرزنش را خودش دائم دلش

 کند؟می فکری چه
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 !ادببی فضول یدختره گذاردمی را اسمش حتما

 .شدند ریاضی تمرین مشغول سینا و مینو با دوباره نازنین ناهار از بعد

 فکرش اینکه اما داد،می پوشش را ریاضی به نداشتنش عالقه نادیا دادن شکست برای انگیزه

 چیزی سینا وقتی. شود آن انجام ینحوه و حلیات متوجه زیاد ددانمی اجازه بود سینا پیش دائم

 .بود او دهن و ب**ل و فندقی هایچشم به دائم نازنین نگاه دادمی توضیح را

 هایفصل کل نادیا کم فرصت   این در ترسیدمی. بازگشت خانه به همیشه از زودتر نازنین اینبار

 شده نحوی هر به. بخورد شکست هم اینبار ستخوانمی دلش اصال. باشد کرده مرور را ریاضی

 .گرفتمی نادیا از بیشتر اینمره باید

 !زد دست هرکاری به باید آوردنش دست به برای پس باشد، نمره تنها مالک وقتی

. گذشت بود اشاداره هایورقه کردن مرتب حال در که مادر کنار از سرعت با و شد خانه وارد

 :شنید را مادرش صدای ردکمی را فکرش که طورهمان

 !بپرسم؟ خانم تهمینه از بزنم زنگ باید یای؟می و ریمی کجا بدی خبر یه تونینمی-

 .برم ندارم اینا مینو یخونه جز جایی دونیمی که تو-

 بعد بود خواسته انگار. بود خواب نادیا تصورش برخالف. شد داخل و کرد باز سرعت به را اتاق در

 کالس اول ینمره همیشه مثل تا کند امتحان خواندن به شروع قدرت با بعد و ندبز  چرتی ناهار از

 !بگیرد را

 بود آماده میز روی که نادیا ریاضی دفتر و کتاب به نگاهش. کرد کج نادیا برای را دهنش نازنین

 .گذاشت کمد داخل و برداشت میز از را آنها. افتاد

 تن را رنگ بنفش داردکمه لباس همان نادیا. زد زل نادیا به و نشست خود تخت روی و برگشت

 از مادرش پوشیدن، از بعد آنقدر اما بود خریده هردویشان برای رعنا خاله که لباسی. بود کرده

 آن که درحالی. درآورد را نازنین لج که آیدمی نادیا به حسابی که گفت و کرد تعریف نادیا لباس

 لباس هم نازنین. شدمی دیده زیباتر نادیا تن به اما دبودن هم رنگ   هم و شبیه دقیقا ها لباس

 زدن آتش با تنها! اشان خانه پشتی حیاط در شب، همان! زد آتش دوقلویش خواهر با را ستش

 چند هر. کند آماده دیگران کردن مقایسه برای را آنها چیزی خواستنمی. گرفتمی آرام لباس آن

 .شدمی قیاس او با همیشه

 امتحان روی را فکرش باید. نبود چیزها این به کردن فکر برای مناسبی زمان الحا. کشید آهی

 :گفت حوصلگیبی با ب**ل زیر. کردمی متمرکز شنبه
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 !شدمی عالی اینجوری خوابید،می همیشه کاش-

 شود بیدار توانستنمی نادیا اگر! نبود هم بدی فکر. شد متمرکز زد که حرفی به لحظه چند برای

 !بخواند هم درس توانستنمی حتما

 قرص بسته یک کشوها از یکی از و گشت را کشوها.شد آشپزخانه وارد و رفت بیرون اتاق از

 :کرد زمزمه و زد لبخندی. کرد پیدا خواب

 !تمومه کارت-

 به را هاقرص تا کردمی پیدا راهی باید. شد اتاق وارد و گذاشت جیبش داخل را قرص یبسته بعد

 .رسیدنمی ذهنش به دیگری فکر اما نیست درست کار این دانستمی. دبده نادیا خورد

 .بخورد آن از شد تشنه نادیا اگر تا کرد حل آب ایشیشه پارچ در را قرص دو احتیاط برای

 کتاب و نشست داشت هم رویروبه صندلی دو که چوب جنس از رنگ   کرمی تحریر   میز   پشت

 مثل درست کرد سعی. معادالت حل به کرد شروع و برداشت ایورقه. آورد بیرون را خود ریاضی

 .کند عمل سینا یگفته

 ذهنش از ایلحظه زده اتاقش کمد روی را او نقاشی اینکه فکر. بود متمرکز سینا به فکرش! سینا

 اهمیت دیدن بود شده بزرگ شدن تایید یعقده با عمر یک که نازنینی برای. رفتنمی بیرون

 .بود زندگی اتفاق ترینبخشلذت سینا، لمث کسی برای هنرش

 نگاهی و شد بلند جا از نادیا. کرد بیدار را او و درآمد صدا به نادیا گوشی ساعت که نکشید طولی

 درست بود، سرسنگین نازنین با بود افتاده مدرسه در اتفاق آن که زمانی از .انداخت نازنین به

 .لمحبی و سرد کرد؛می رفتار او با خودش مثل

 در نازنین اینکه دیدن با. شد اتاق وارد مادر حین همین در. رفت بیرون اتاق از و شد بلند جا از

 همراه به چای فنجان دو و بست نقش لبش بر رضایت از لبخندی است، خواندن درس حال

 :گذاشت میز روی کوچکی سینی داخل را نبات

 .جان مامان نباشی خسته-

 .ممنون-

 .نشه سرد بخورین چاییتونو بیاد، خواهرت بذار-

 عملی برای زمان تنها حاال. شد خیره چای هایفنجان به نازنین. کرد ترک را اتاق و گفت را این

 !بود اشنقشه شدن
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 از یکی داخل را عدد چهار و درآورد را خواب هایقرص رنگش نارنجی راهراه لباس   جیب از

 به. شدندنمی حل فنجان داخل داروها اما زد هم را داروها قاشق کمک به. کرد خالی هافنجان

 خوردن به شروع عجله با و برداشت را دیگر فنجان و کرد محو را داروها نحوی به هانبات کمک

 .شود اشتباه نادیا مال با فنجانش خواستنمی. کرد

. شد اتاق وارد کردمی پاک رنگ صورتی ایحوله با را صورتش داشت که نادیا حین همین در

 :گشت کتابش دنبال و انداخت نازنین به نگاهی وبارهد

 !گذاشتی؟ کجا منو کتاب-

 :گفت بنوشد خود چای از قلپ یک کرد می سعی که نازنین

 .زیاده وقت بخور چاییتو بیا حاال، خیالبی-

 :گفت و کشید پوفی. انداخت نازنین به کشداری نگاه نادیا

 !آوردی؟ کتابم سر بالیی چه-

 :گذاشت میز روی را فنجانش و داد باال را ویشابر  یک نازنین

 .اونجا گذاشتمش بود، وپاگیردست. کمد   توی! ندادم قورتش نترس-

 که حالی در. نشست نازنین روی روبه صندلی روی و زد کنار را اتاق پرده برداشت، را کتابش نادیا

 سینی روی از بود کرده فک کمی که را چاییش و انداخت نازنین به چپی نگاه زدمی ورق را کتابش

 :کردن سرفه به کرد شروع بالفاصله اما. نوشید مقداری و کرد حل چای داخل نبات یک. برداشت

 !اس؟مزه بد اینقدر چرا اه، اه-

 :گفت آرام ندهد بروز چیزی کردمی سعی که نازنین

 چطوریه؟ مگه دیگه، شهمی تلخ چایی خب-

 !دهمی زهرمار طعم-

 !خوردی؟ زهرمار حاال تا مگه تو.. .خب... خب-

 مزخرف دارد که فهماند نازنین به و چرخاند اطراف سمت به را درشتش و طوسی های چشم نادیا

 .شد بلند جا از بعد. گویدمی

 !بیخیال باشه جوش آب از شاید دادمی عجیبی یمزه یه دقیقا منم چایی! ری؟می کجا-

 :گفت رفتمی بیرون اتاق از بدست فنجان که درحالی و نداد گوش حرفش به نادیا

 !بخورم اینو تونمنمی من ولی-
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 و برگشت اتاق به بود، کرده خالی شوییظرف در را خود چایی که حالی در نادیا دقیقه چند از بعد

 .نشست میز پشت دوباره

 یکم حاال شدمی چی: "کردمی نگاه چپ چپ را نادیا زمانهم و کردمی غرغر دلش در نازنین

 !"مگه؟ مردیمی خوردی؟می شتربی

 نگاه را انگیزی نفرت اعداد و زدمی ورق را ریاضیش کتاب نازنین همچنان. گذشت ربع یک حدودا

 ریاضی، برحوصله مسائل از فرار برای. نداشت را هاآن درک توانایی مخش انگار که کردمی

 لبخند با او و کندمی واستگاریخ او از سینا که روزی خیال در. دادمی پرواز خیال در را ذهنش

 برایش هم سینا البد! باشد دلچسب تواندمی چقدر که وای. کندمی ناز و گیردمی را خودش

 !خواندمی را" نکن ناز نازنین" آهنگ

 وقتی. کشید چشمانش روی را انگشتانش و کرد پرت میز روی را خودکارش نادیا حین همین در

 .بست را چشمانش و گذاشت میز روی را سرش ندارد تحمل دیگر دید

 :پرسید شیطنت با داشت، ذربین زیر را او مدت تمام که نازنین

 !کنه؟می درد سرت نادیا؟ شده چی-

 !یادمی خوابم اینقدر چرا دونم نمی! نه-

 !بود کرده را کارش هم چای قلپ یک آن انگار. زد لبخند نازنین حرف این شنیدن با

 !دیگه بخواب یکم برو. زیاده وقت حاال کنی؟می اذیت خودتو چرا خب-

. برد خوابش که نکشید طولی و کشید دراز تختش روی دوباره دیدنمی این جز ایچاره که نادیا

 درحال او که دیدندمی ومادرش پدر باید. گذاشت باز کامل را اتاق در و شد بلند جا از نازنین

 !است خروپف حال در زرنگش خواهر و خواندن درس

 نقطه باالترین تا را نازنین توانستمی وخالی خشک تعریف یک و تواناییش شدن اثبات تنها

 وجود نادیایی اگر شاید. بود اطرافیان اعتناییبی مورد همیشه اما ببرد نفس به اعتماد و شادی

 .آمدمی چشم به بیشتر او نداشت

 اتاق جلوی از خواستمی دلش. دشنی بود برگشته سرکار از که را پدر صدای دقیقه چند از بعد

 شستن از بعد و رفت روشویی به مستقیم همیشه مثل پدر ولی ببیند را چیز همه و شود رد آنها

 .داد لم راحتی مبل روی صورتش

 شد، امیدنا دیفرانسیل و انتگرال معادالت حل و ریاضی هایفرمول یادگیری از نازنین وقتی

 .کند تقلب کمی بتواند امتحان در شاید تا کند کپی کاغذ ایبرگه روی را ها فرمول گرفت تصمیم
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 خوابیدی؟ گرفتی دوباره! نادیا؟! اوا-

 :گفت و زد لبخندی. زد زل او به درنگبی. ترساند را نازنین مادر، صدای

 !بخوابه خوادمی و نداره رو درس یحوصله که گفت خودش. مامان نکن بیدارش-

 خواندن درس به نسبت نادیا نداشت سابقه. برد باال تعجب ینشانه به را ابروهایش شهال مامان

 .کند تنبلی

 ببینم جون مامان بخون خوب تو بلده، چیزایی یه هم نخونه اون. دختر این شده چش دونمنمی-

 .کنیمی چیکار

 هاآن نظر در خواندنمی درس وقتی حتی نادیا. کشید پوفی نازنین. کرد ترک را اتاق و گفت را این

 او به که حسی. گرفت ریشه وجودش در افسردگی از حسی دوباره. نداشت اشکالی هیچ

 .است غیرممکن دوقلویش خواهر با رقابت گفتمی

 تخت روی که را نادیا تصویر. کرد کشیدن به شروع. آورد بیرون تحریرش میز کشوی از کاغذی

 مقابل در که بود واقعیتی شبیه درست تصویر طراحی، شدن تمام از بعد .بود کشیده دراز

 بیرون درحال که کشید روحی نادیا روی آمیزشیطنت حالتی با بعد. داشت قرار نازنین چشمان

 :گفت ب**ل زیر. زد لبخندی. بود او جسم از آمدن

 !شدمی اینطوری واقعا کاش-

 رسد خواستمی دلش. بود گیج خواب هایقرص اثر از و خوابید صبح فردا تا شب آن نادیا

 .دادنمی او به را اجازه این آلودگی خواب و کسلی حس ولی بخواند

 دوباره تا کند تکرار را کارش گرفت تصمیم پریده نادیا سر از خواب های قرص اثر دید وقتی نازنین

 زیادی مقدار با را شیر و کرد حل دارو مقداری نادیا یصبحانه شیر در پس. شود خالص شرش از

 .برود بین از آن بد طعم تا نمود شیرین عسل

 رخت سراغ به دقیقه چند از بعد دوباره نادیا چون رفتمی پیش خوب داشت کار تعجب کمال با

 را اوضاع که نازنین. بودند شده نگرانش حسابی هم بهرام بابا و شهال مامان دیگر! رفت خوابش

 .زد نگز  مینو به و رفت بهارخواب به و برداشت را خانه سیار تلفن گوشی دید

 بله؟-

 .نازنینم مینو، سالم-

 خواهری؟ چطوری سالم-

 !انداختمشا کار از. نیستم بد ممنون-
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 !کردی؟ کارچه چی؟-

 !بخونم درس تونممی منم. خوابهمی فقط دادم، خوردش به خواب قرص-

 :گفت مینو هایشانخنده بین. کردند خندیدن به شروع هردو بعد و گفت را این نازنین

 !کردیا پیدا خوبی راه کلک، ای-

 .اشوننازپروده سر باال بیارن چیزی دکتری خوانمی کردن شک مامان بابا فقط آره-

 .بگیریم کمک ازش تونیممی اینجاست که هم سینا. کنیم تمرین یکم ما یخونه بیا تو بیخیال،-

 .دنمی گیر بهم یکم اونجا یاممی وقتی آخه-

 هاتوطراحی از نمونه چند بگم بهت گفت داداشم راستی. هدیگ بخونیم درس باهم یایمی بگو-

 .داره کار بیاری براش

 :پرسید لبخند با. دوید نازنین وجود در شوقی حرف این شنیدن با

 خواد؟می چی برای-

 .گهمی بهت خودش بیار. نمیدونم-

 در ایشهطراحی اکثر. خاستبر جا از و کرد خداحافظی مینو با سریع. نبود جایز صبر دیگر

 بیشتر. آورد بیرون را هایشطراحی و کرد باز را اتاقش یگوشه پالستیکی صندوق. بودند جا همان

 .بود بسته نقش نازنین احساس از ایتکه کدام هر روی که بود آنجا ورق دویست از

 اما برود تا شد بلند. گذاشت پشتیشکوله داخل و کرد نصب خود دارمنگنه یتخته روی را آنها

 یکله به. بود دوخته برایش نازگل که عروسکی. افتاد اتاق یگوشه بافتنی عروسک به شمشچ

 نگاهی رنگش صورتی بافتنی دامن و بود شده پر الیکو با داخلش که عروسک بافتنی گرد

 .انداخت

 با که روزی از آمد یادش. بود شده رها ایگوشه در مظلومانه نازگل خواهرش مثل درست عروسک

 چیز همه که بود نادیا و خود بین جدال درگیر بس از. ندارد او از خبری هیچ برگشته خانه هب گریه

 .بود کرده فراموش کل به را

. دادنمی جواب...بوق سه...بوق دو...بوق یک. گرفت تماس نازگل موبایل با و برداشت را گوشی

 :شنید تلفن پشت از را صدایش اینبار و زد زنگ دیگر باری

 .الو-

 آبجی؟ خوبی جانم؟ ازگلن-

 چطوری؟ تو. شم فدات خوبم-
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 خبر؟ چه جمشید از شده؟ بهتر چشمت زیر کبودی. نیستم بد هی،-

 !خونه سرکارم از سرکار،_خونه از همیشه، مثل که اونم. بهترم خوبه-

 دستم از کاری بابا و مامان حرفای مقابل که ببخش رو من. شنیدم اتفاقی روز اون رو حرفتان-

 .کنه بلند دست روت نکنه جرئت دیگه جمشید تا کردنمی حمایتت باید اونا. اومدیبرنم

 شنیدن برای شنوا گوش کسی. کنمنمی دل و درد اونا با بمیرمم. نازنین کنار گذاشتمشون دیگه-

 .بشه من شبیه سرنوشتت نذار خواهری، بخون رو درست خوب تو فقط. نداره منو دالی و درد

 :گفت ناراحتی با و داد قورت زحمت به را دهانش آب. شد پر نازنین های چشم

 دی؟می اشادامه چرا بینینمی زندگیت تو ایآینده اگه تو اما. خونممی... آبجی خونممی چشم-

 گیری؟نمی طالق جمشید از چرا

 وقتی. خونه این تو برگردی باید کفن با گفته مامان وقتی! بشه؟ چی که بگیرم طالق! هه-

. سرمه باال سقف یه االن حداقل! بخوابم؟ کوچه تو شبا خوایمی. کنهنمی حمایتم کسهیچ

 .ندارم اشونوکنایه و نیش یحوصله

 کدام. دهد تسکین را خواهرش کلماتی چه با دانستنمی نازنین. بود نمانده باقی حرفی دیگر

 بود ممکن مگر. کند آرام بود متنفر او از که مردی یخانه در را، دختر یک توانستمی ادبیات

 او هاغریبه مثل و کردندمی خالی را او پشت اشخانواده حتی وقتی شود ترمیم اششکسته قلب

 .راندندمی خود از را

 بود شده متولد قلبش در که جدید اندوهی با حاال و برداشت را کیفش. کرد خداحافظی نازگل از

 .رفت پایین هاپله از

 نشسته نادیا تخت کنار مامان. بپوشد را هایشلباس تا رفت نادیا با خود مشترک اتاق سمت به

 .کردمی صحبت او با آرام و کردمی نوازش را موهایش و بود

 دختر برس مشقت و درس به پاشو. خوابیمی فقط دیروز از شده چت تو آخه. جون مامان پاشو-

 .دکتر خانم پاشو. زرنگم

 :گفتمی و کشیدمی سرش روی بیشتر را پتویش هم نادیا

 .کن بیدارم بخوابم ساعت یه! دیگه ساعت یه فقط مامان یادمی خوابم-

 بافتنی شال بود، خورده بهم حالش هاکشیدن ناز و هاکردن ناز این از حسابی دیگر که نازنین

 و گذاشت کیفش داخل را کتابش. پوشید را خود یاسی پالتوی و کرد سر را رنگش خاکستری

 :گفت شهال مامان آن از قبل که ببندد را پشتیش کوله زیپ خواست
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 نازنین؟ ریمی کجا-

 .بخونیم درس مینو دوستم با رممی-

 خوش ریمی داری باشی نگرانش اینکه عوض! مریضه؟ خواهرت بینینمی مگه چی یعنی-

 !گذرونی؟

 :گفت عصبانیت با. کشید سوت نازنین مخ در چیزی انگار

 تخت اون رو عمرش آخر تا خواست شاید! چه؟ من به بخوابه خوادمی نیست، مریض که اون-

 !نشنیدی؟ مگه بخونم، درس دوستم با رممی دارم. خوشگذرونی رمنمی من ضمن در. کنه خُرخُر

 .رفت بیرون اتاق از و کشید را راهش برداشت، را کیفش

 کردنه؟ صحبت طرز چه این ببینم کن صبر-

 نازنین دست از کیف. کشید را کیفش شود نازنین رفتن مانع کهاین برای و آمد سرش پشت شهال

 .شدند ولو زمین روی نقاشیش کاغذهای و شد رها

 .شد دوخته دخترش هایطراحی روی مادر نگاه

 !بکشی؟ نقاشی یا بخونی درس دوستت با ریمی-

 روی و بست را کیفش سریع بعد. کرد هایشطراحی کردن جمع به شروع و شد خم نازنین

 :انداخت دوشش

 .ببینه اینارو خواستمی داداشش-

 !کشی؟می نقاشی مینو داداش برای تو حاال تا کی از-

 ...اینا.نیست معمولی نقاشی اینا-

 خوندن درس جای به دونممی که من هرحال به هست که چی هر معمولی یا پیچیده نقاشی-

 .کنیمی تلف اینجوری رو وقتت

 .نازگل نه و رو من نه. هیچوقت مامان، یکننمی درک منو وقتهیچ تو-

 خروجی در سمت به سرعت با پس کند، تحقیرش خواهدمی کلمات این با مادرش دانستمی

 :گفت بلند صدای با مادر. رفت

 .کنمنمی درک رو چیه صالحشون دونننمی که خنگی آدمای وقتهیچ من آره-

 به خورشید از جان کم نوری و بودند شده آب هابرف. شد خیابان راهی و بست سرش پشت را در

 .انداختمی برق اشگونه روی را نازنین هایاشک و تابیدمی زمین روی
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 یاد کاش. نبود زودرنج و احساسی انقدر کاش. بگیرد را هایشاشک جلوی توانستمی کاش ای

 .نبودند شدنی هیچکدام اما نشکند تحقیر مقابل در گرفتمی

 را هایشاشک. رسید که نکشید طولی. نداشت وجود مینو با خودشان انهخ بین زیادی یفاصله

 .کند فراموش را خانه اتفاقات یهمه کرد سعی. فشرد را در زنگ و کرد پاک

 آنجا است خانه مینو پدر وقتی نداشت عادت چون کشید خجالت کمی. کرد باز را در مینو پدر

 :گفت آرام. باشد

 .ونمبخ درس مینو با اومدم. سالم-

 .بفرما جان بابا تو بیا آمدی، خوش دخترم سالم-

 اتاق وارد خانم، تهمینه با پرسی احوال و سالم از بعد و کرد ترآرام را نازنین مینو پدر گرم برخورد

 آهنگ همین. نشست تخت روی نازنین. رسیدمی گوش به اتاق در کم صدای با آهنگی. شد مینو

 با ارتباطی آهنگ متن اینکه با. بدهد دست از را هایشاشک نترلک دوباره که بود ایبهانه مالیم

 .نکند گریه نتوانست کرد هرکاری اما نداشت حالش

 احساسم از نوشتن شده فقط روزم هر"

 دورم تو از کههمین تو عشقه به

 صبورم سنگه شدم عاشقت کههمین

 هست قلبم تو دیگه یکی کنی فکر خوامنمی

 کن باور شدی آخرم عشق   تو

 شدی باورم تویی زندگیم تموم  

 ست لحظه این من های دقیقه ترین احساسی

 من کنار تو هستی که

 عشقم نمیشه عوض تو به احساسم

 میبینمت رو تو میشم احساساتی

 بگیرنت ازم همش ترسممی

 چشمم خیسه آخه نباشی میرممی

 شدم عاشق

 میرممی برات من که نشه شاید باورت

 ها اتچش از عشقو از بگیری



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

54 

 

 تورو دارم دوست چقد دونیمی

 نرو پیشم از و بمون نزدیکم

 میخونم فقط تو عشق به کن باور

 ست لحظه این من های دقیقه ترین احساسی

 من کنار تو هستی که

 عشقم نمیشه عوض تو به احساسم

 میترسم میبینمت تورو میشم احساساتی

 بگیرنت ازم همش

 "چشمم خیسه آخه نباشی میمیرم

 (احمدوند مهدی/احساسی)

 .کردمی گریه درنگبی او و بود زده زل نازنین به مینو

 تو؟ کنیمی جوریاین چرا افتاده؟ اتفاقی! نازنین؟ شده چی-

 و برداشت تخت کنار عسلی از دستمالی. نشد زدن حرف به حاضر نازنین کرد هرکاری

 خشک داشت ریشه ازنینن وجود در که پوچی و ارزشیبی حس آن دیگر. کرد پاک را هایشاشک

 .شدنمی

 سینا اتاق به را هایشطراحی تا کرد پیشنهاد ماند عاجز نازنین حال علت فهمیدن از مینو وقتی

 .کند تغییر کمی هم نازنین یروحیه بلکه تا دارد هاآن با مهمی کار چه شوند متوجه و ببرند

 شد بلند جا از و کرد مرتب کمی را خودش سینا. شدند سینا اتاق وارد و زدند در که نکشید طولی

 .داشت تن به قرمزی بافتنی بلوز و بود کرده رشد صورتش روی ریش کمی. کرد پرسی احوال و

 و کردمی نگاه را همگی حیرت و ذوق با. کرد بررسی به شروع و گرفت را نازنین هایطراحی

 :داشت ب**ل روی رضایت از لبخندی

 .شدم ترمصمم تصمیمم روی یدمد رو بیشتری هاینمونه که االن-

 :پرسید تعجب با بود شده قرمز کمی دماغش نوک که نازنین

 !تصمیمی؟ چه-

 بدم نشون بهش هارونمونه باید. بزنه نمایشگاه هاتونطرح با تونهمی که دارم هنر اهل دوست یه-

 .دارن شدن دیده ارزش. زیبان واقعا اینا کنهمی پسند که مطمئنم اما
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 یعنی. بود دوخته چشم هایشب**ل به حیرت با نازنین داد،می توضیح سینا که مدت این تمام

 !شود؟ نمایشگاه یک به تبدیل توانستمی او هایطرح! شنید؟می درست داشت

 :گفت کند پنهان را اشچهره امانبی ذوق کردمی سعی که حالی در و زد لبخندی ناخودآگاه

 .خورننمی درد به زیاد کردممی فکر من ولی... ولی-

 :گفت و داد لم خود یمطالعه میز صندلی به سینا

 شما برای اونم ان،العاده فوق واقعا اینا. خانم نازنین کنمنمی تعریف الکی کسی از وقتهیچ من-

 .ندیدین دوره روزم یک حتی طراحی برای که

 :گفت آمیز تحسین حالتی با بود ساکت مدت تمام که مینو

 !کشیده اونارو طراحی استاد   یه اینکه مثل.قشنگن خیلی اینا نازنین هگمی راس آره-

 بتواند که بود آرزویش این. بگوید چه دانستنمی. گشت ترعمیق لبخندش و شد سرخ نازنین

 این هرچند آیدبرمی دستش از کاری هم او که کردمی باور داشت دیگر. کند جلب را کسی توجه

 .باشد ارزشبی و پوچ اشخانواده نظر در کار

 و گرفت را او یشماره کند اطالع کسب سینا از هایش طراحی نمایشگاه درمورد که بهانه این به

 .کرد یادداشت

 او به روز و شب شدمی باعث همین و دارد دوست را او عاشقانه سینا گفتمی اطمینان با حسی

 بار هر. بسازد سینا با مشترکی زندگی اشدخترانه تفکرات در که کردمی وادار را او حتی. کند فکر

 کند خواستگاری او از و بزند زانو سینا سینما معروف هایفیلم مثل که بود منتظر دیدمی را او که

 .بزند لبخند او به ناز با نازنین و

 چیز که ایساله۱۷ نازنین برای حتی. بود دلچسب چقدر فانتزی رویای این به کردن فکر که وای

 .دانستنمی مشترک ندگیز  از زیادی

 کاست و کمبی را نقاشش دوست نظر گرفت قول او از و گذاشت سینا پیش را هایشطراحی

 به فردا، ریاضی امتحان برای هایشتالش آخرین و کردن تمرین کمی از بعد. دهد شرح برایش

 .بازگشت خانه

. شدمی طلبکار بعد و شکستمی دل بود، همین همیشه. بود شده سرسنگین او با شهال مامان

 برای هایش،تنهایی برای هایش،دل و درد برای. گذاشتمی وقت او برای کمی فقط کمی، کاش

 برای تنها نه. نداشت شنیدن برای گوشی گاههیچ مادرش اما ، هایشخواسته و عالیقش دیدن
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 و پدر ایستهخوا طبق فقط نادیا. نادیا برای حتی ،دخترهایش از هیچکدام برای بلکه نازنین

 .شدمی مشکل دچار آنها با کمتر دلیل همین به و کردمی زندگی مادرش

 او به که نبود کسی. گرفتنمی خنده، و مسخره به را تواناییش و احساس یهمه کاش پدرش، یا

 .نیست دارخنده هرگز شده خرد احساس کند یادآوری

 یک تنها بار، یک سینا مثل نیز پدرش گرا که کردمی فکر این به. رفت اتاقش سراغ معمول طبق

 اینکه دلیل دانستمی هم خودش. بود خوشبخت چقدر حاال او دادمی بها استعدادش به بار

 رویایی ایآینده دوقلوها آن برای که است این نداده شوهر نازگل مثل را او حال به تا مادرش

 .لنگیدمی جایش یک شاید نبود نازنین اگر که ایآینده. بود کرده ترسیم

 تالشی خواستنمی دلش دیگر. کردمی تمرین داشت و بود شده سردماغ کمی نادیا. کشید آهی

 همه به را خودش فردا امتحان در خواستمی تنها. دهد انجام درس از نادیا افتادن عقب برای

 .بینیدب را بهرام بابا و شهال مامان تحسین شده که هم بار یک برای داشت دوست. کند ثابت

*** 

 خال آن با ریاضی دبیر. شد کالس وارد امتحان هایبرگه با معلم و رسید فرا ریاضی زنگ باالخره

دی یقیافه و اشچانه روی گنده  برای امتحان این که کردنمی را فکرش هرگز محکمش، و ج 

 .است حیاتی چقدر نگرفته، درس این در حسابی و درست ینمره حال به تا که نازنینی

 پنهان مانتواش آستین داخل را تقلب هایبرگه بود گرفته را وجودش پای تا سر استرس که نازنین

 استفاده هاآن از بتواند شاید تا بود نوشته کاست و کمبی را کتاب هایتمرین از بعضی حتی. کرد

 .کند

 حال به تا انگار. انداخت آن داخل اعداد و هاسوال به نگاهی نازنین. شدند پخش هابرگه

 وجودش در داشت امیدینا شبیه چیزی. کرد نگاه بیشتر کمی. بود ندیده را هاآن از هیچکدام

 .گرفتمی قوت

 وجود اعداد در ظرافتی هیچ. بودند نخور درد به و مبهم طوری یک اعداد. کردنمی درک را اعداد او

 نزدیکی در تپش، تشد از را قلبش ضربان. کرد نقاشی قلم با شدمی که ظرافتی نداشت،

 .کردمی احساس دهانش

 این. شدنمی سنجیده ریاضی ینمره با استعدادش معیار کاش که کردمی فکر این به دوباره

 .ریختمی بهم را اعصابش و افتادمی جانش به خوره مثل همیشه هاکاش
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 وقت هر. کردمی اشمعده در شدیدی درد احساس. بود شده تند استرس شدت از هایشنفس

 از باراین اما آمد،می وجود به اشمعده در خفیفی درد گرفتمی استرس یا شدمی عصبانی

 .بود شدیدتر همیشه

 در دقت با ریاضی دبیر. گرفتمی خوبی ینمره شده طور هر باید. انداخت مینو یبرگه به نگاهی

 .بنویسد او روی از را سوال یک نازنین داد اجازه مینو. بود هابچه تخت کنار زدن قدم حال

 خودش یبرگه به حواسش که گفت و داد تذکر معلم که کند نگاه را دیگر سوالی خواستمی

 .باشد

 توانست را هاسوال از یکی. دوخت چشم اشبرگه به دقت با. کرد جور و جمع کمی را خودش

 دبیر اینکه شاید. است سخت اینقدر نظرش در مابقی چرا دانستنمی اما کند حل خودش

 .بود موثر نیز دادنمی امتحان در راحتی سواالت و بود سختگیر خیلی هم محبی خانم ریاضیشان

 به هایشدست کف. نوشت آن روی از را هافرمول از یکی. دراورد را تقلب یبرگه خود آستین از

 نآ روی از و نوشت هم را دوم فرمول. بود شده خیس دستش در کاغذ که بود کرده عرق قدری

 .کند حل را معادله نصف توانست

 درست. ریخت زمین روی هابرگه مابقی که بیاورد بیرون آستینش از را بعدی یبرگه خواست

 .بود ایستاده معلم که جایی

 .نادیا طورهمین کردند، نگاه نازنین به هم شاگردان تمام. شد خیره نازنین به خشم با محبی خانم

 :کرد زمزمه ب**ل زیر نازنین

 !نه وای-

 روی را هابرگه عصبانیت با و انداخت هاآن به نگاهی. کرد جمع زمین روی از را هابرگه معلم

 :کوبید نازنین صورت

 .گممی بهت پاشو. ببینم پاشو درآوردی، شورشو دیگه-

 تمام امتحان تا بایستد در جلوی تا خواست و داد هل در سمت به را او معلم. شد بلند جا از

 .شود

 در جلوی بود شده زرد ناخوشی از که ایچهره با و داد فشار هم روی را هایشب**ل نینناز 

 تجربه حال به تا نازنین که بود هایینگاه تحقیرآمیزترین از یکی کالس، هایبچه نگاه. ایستاد

 .بود کرده
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 !کردی؟ چیکار خیلی، نازنین خنگی خیلی تو: "گفت می دل در دائم. شد چه و خواستمی چه

 !شه؟می چی حاال

 عصبانی لحنی با و برد مدیر اتاق به را نازنین محبی خانم امتحان، هایبرگه کردن جمع از بعد

 :گفت

 خانم کنین چیکار باهاش بدونین شما شاید شدم، عاصی دختر این دست از دیگه که من-

 !کمالی

 با که را عینکش. برگرداند نازنین و معلم سمت را سرش بود چیزی یادداشت درحال که مدیر

 :گفت و زد چشمش روی بود انداخته گردنش دور گردنبند شبیه درست طناب

 !افتاده؟ اتفاقی چه شده؟ چی-

 هم حاال شده، غایب که قبلی امتحان نداره، من درس توی ده باالی خانم این. موندم که من واال-

 بازم دونممی که من. ورهناو و ور این فقط چشماش نکرده، نگاه خودش یبرگه به لحظه یه که

. بکنید باهاش خوادمی دلتون هرکاری خودتون. کمالی خانم خوامنمی رو شاگرد این من. نخونده

 .شما تحویل

 تمام. بود انداخته پایین را سرش مدت تمام نازنین. رفت و کرد رها مدیر اتاق در را نازنین بعد

 و بریزد اشک زار زار هابچه مثل خواستنمی. نشکند را خودش و نکند گریه تا کردمی را سعیش

 درد و بود برداشته ترک هایشب**ل. نبود هم آسانی این به هایشاشک کنترل ولی شود کوچک

 دلش. افتادنمی اتفاق این اما مردمی کاش ای که کردمی فکر این به. بود شده شدیدتر اشمعده

 .بدهد رتقو درسته را او و کند باز دهان زمین خواستمی

 ازت هامعلم و اینجا یایمی که نیست باراولین این! دختر؟ خونینمی درس چرا ببینم بگو خب-

 اتپرونده بیان ومادرت پدر بزنم زنگ بزار بدی؟ ادامه اینجوری خوایمی کی تا. کننمی شکایت

 .ما هم و اونا هم بشه راحت تو اعصاب هم ببرن، بگیرن رو

 .کرد جو و جست رادمهر یخانواده یشماره کردن پیدا ورمنظ به را خود دفتر و

 یاد چرا دونمنمی اما بودم خونده خدابه. خوندم من. نزنین زنگ بهشون کنممی خواهش خانم-

 ...دونمنمی گیرمنمی

 بار چند. باشن جریان در اتخانواده باید!هان؟ تونهمی اون چرا گیره؟می یاد خواهرت چرا پس-

 کرد؟ گذشت شهمی
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 پیشامدهای دیگر مقایسه، بازهم قیاس، هم باز. بود داده رخ نباید که چیزی. شد ساکت نازنین

 .نداشت اهمیتی این از بعد

 در مدت تمام نازنین. شد مدیر اتاق وارد شهال مامان که بود درآمده صدا به تازه تفریح زنگ

 .باشد آرام کردمی سعی و بود ایستاده صدابی ایگوشه

 گوش در محکمی سیلی مدیر روی به رو درست ای،مقدمه هیچ بدون رسید، شهال که همین

 احساس و غم شرم، از که درحالی و گذاشت سیلی جای روی را دستش نازنین. خواباند نازنین

 .دوخت چشم زمین به لرزیدمی خود به خجالت

! من؟ بشم سرشکسته تو رخاط به باید کی تا! ببری؟ رو من آبروی که آره؟ خواستیمی رو همین-

 !کن نقاشی فقط. نخون درس! بکش نقاشی برو هی حاال!نازنین؟ کی تا

 درمورد جدل و بحث کمی از بعد. باشد مسلط خود اعصاب به و بنشیند شهال تا خواست مدیر

 خودش خیال به و نازنین ترساندن منظور به و زد شهال مامان به چشمکی کمالی خانم نازنین،

 :گفت خواندن درس برای او تشویق

 رو اشپرونده بیایید فردا کنم، قبول تونمنمی مدرسه توی رو نازنین مثل شاگردی دیگه من-

 .ببرین و بگیرین

. نزند گند را امتحان یک تنها را، امتحان یک نبود بلد حتی او. دانستمی شده تمام را کار نازنین

 .خوردنمی دردی هیچ به واقعا او. کردمی ارزشیبی احساس

 هابچه مثل و گرفت را نازنین دست مچ بزند حرفی اینکه بدون و برخواست جا از شهال

 .کرد مشکیشان نود ا ل سوار و برد کشانکشان

 .گذاشت گاز روی را پایش بالفاصله و کرد مرتب را خود میشی ست شلوار و مانتو

 کی خنگ توی   آخه. باشم کستهسرش باید همیشه. بمونم زندگیم و کار از تو خاطر به باید-

 آخه داری اون با فرقی چه تو رو، خواهرت ببین! بخونی؟ درس آدم مثل و بشی آدم خوایمی

 !هان؟

 اشگونه روی که را هایشاشک توانستنمی دیگر. داد تکیه ماشین یشیشه به را سرش نازنین

 عمیق سکوتی در بیشتر زنیننا کرد،می سرزنش را او بیشتر مادرش هرچه. کند کنترل ریخت،می

 .دادنمی پاسخی هیچ و رفتمی فرو

 پیش افتضاح این گرفتمی را خود پایین به ده نمره همان اگر شاید! شد چه و داشت انتظار چه

 .آمدنمی
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 مادر اما برود بهارخواب به همیشه مثل خواست نازنین. شدند خانه وارد دو هر که نکشید طولی

 :گرفت را بازویش

 با دونمنمی دیگه من. بیاد بابات تا خورینمی تکونم جا،همین شینیمی هان؟ ریمی کجا !؟کجا-

 .کنی توجیه رو کارت تونیمی چطور باراین ببینم تا رمنمی سرکار امروز خودمم. کنم چیکار تو

 سمت به که درحالی و نشاند پذیرایی راحتی مبل روی زور به و گرفت را نازنین دست سپس

 :کردمی غرغر ب**ل زیر رفتمی زخانهآشپ

 توی نکنه! ماست؟ یبچه واقعا این کنممی شک گاهی واقعا دونمنمی. شکر رو حکمتت خدایا-

 ...باشن کرده عوضش بیمارستان

 :بماند ساکت نتوانست دیگر و داد قورت را گلویش بغض نازنین

 دختر قویه ریاضیش اون ونچ! باشه؟ شده عوض بیمارستان توی ممکنه نادیا گینمی چرا-

 ...من اما خودتونه

 !درسته؟ ببوسیم رو دستت باید بریمی رو ما آبروی و کشیمی نقاشی چون تو اما-

 او هایطراحی درمورد پدرش یا مادر وقتی کردمی حقارت احساس چقدر. کشید آهی نازنین

 وجود او هنر از ترارزشیب چیزی هاآن نظر در دیدمی وقتی. کردندمی صحبت محقرانه اینقدر

 تا کردمی وادار را بود شده خلق طراحی برای که را ذهنی او. شدمی بیزار خودش از ندارد

 .نداشت گریزی اجبار این از و دهد جای خود در را شیمی و فیزیک ریاضی، یپیچیده هایفرمول

 و گیر این در مبادا بود ننگرا. برگشت مدرسه از نادیا تا نشست ساکت جاهمان و نزد حرفی دیگر

. رفت خود اتاق به توجهبی و نزد حرفی او اما کند بدتر را اوضاع و بکشد پیش را دزدی بحث دار

 دزدی تهمت سبب به که روز آن از ولی گرفتمی مادرش و پدر جلوی را نازنین جانب گاهی قبال

 .بود شده سرسنگین نازنین با بود شده بدنام مدرسه در

 کرد شروع شهال مامان که بود نشده خانه داخل هنوز. برگشت سرکار از هم پدر که دنکشی طولی

 .شدمی روانی جنگ یآماده باید که بود نازنین این و شکایت و گالیه به

 با بعد. انداخت مبل روی و آورد بیرون تن از را خود ایقهوه کت فهمید، را قضیه پدر اینکه از بعد

 :گفت وارمسخره حالتی

 درس داری روز تموم کردم فکر من خوابیدی،می فقط امتحان قبل   نادیا مثل توهم کاش-

 !بزنی سرمون به گلی چه قراره خونیمی

 :گفت بود شده متنفر پدرش یگونه تمسخر لحن این از دیگر که نازنین
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 ندارم، دوس رو رشته این من دارین؟برنمی سرم از دست چرا. بگیرم یاد رو ریاضی تونمنمی من-

 !فهمه؟نمی خونه این تو رو من حرف هیچکس چرا یاد، می بدم ازش

 :کرد ترتنگ را ایشقهوه هایچشم و داد تکان سری شهال مامان

 خواهر شبیه ذره یه نداری عرضه یعنی! تونه؟می نادیا چرا پس. بخونی خواینمی اما تونیمی-

 !باشی؟ دوقلوت

 باشد؟ نادیا مثل توانستنمی او چرا واقعا. بستمی کل به را نازنین دهان که حرف این دوباره

 :گفت آرام! بود؟می دوقلویش خواهر شبیه باید چرا او اصال

 .نگفتین بهش هم کلمه یه حتی ولی بود کرده دزدی مدرسه توی روز اون اونم-

 بود کرده رشد آن روی ریش ته تازه که خود صورت به دستی بهرام. انداخت باال ابرو شهال مامان

 :کشید

 چشم کسی کالسه زرنگ شاگرد چون نیست دزد خواهرت که دونیمی توهم خود رو این-

 .کنن بدنامش خواستن حتما. نداره رو دیدنش

 :کردن صحبت به کرد شروع لرزان صدای با و زد گریه زیر. نداشت طاقت دیگر نازنین

 اون. دادینمی تذکر اونم به باید. تینگرفمی اونم گوشی کرده که خطایی خاطر به باید شما ولی-

 .نیست که مطمئنین اینقدر کجا از. دزد دزده،

 :گفت کردمی عملی نادیا از را خود مدافعی وکیل یوظیفه داشت دوباره که شهال مامان

 یکم خوایمی کی! زنی؟می حرف جوریاین خواهرت سر پشت داری چرا. کن صحبت درست-

 !نازنین؟ بگیری یاد ادب

. بود شده ترعمیق اشمعده سوزش استرس شدت از. نداشت طاقت دیگر. شد بلند مبل روی از

 مادرش و پدر داردنباله هایحرف به دیگر. رفت باال هاپله از و گذاشت اشمعده روی را دستش

 .نکرد توجهی کردند می پچپچ او سر پشت که

 جای خود دل در را نازنین خاطرات ترینگرم سردیش تمام با اتاق آن. شد بهارخواب سرد اتاق وارد

 هاطراحی آن تمام از دیگر نازنین اما کردمی خوب را حالش همیشه که هاییطراحی. بود داده

 .بود متنفر

 نگاه هایشطراحی به بود، آمده پدید آن در رنگی قرمز هایرگه گریه شدت از که هاییچشم با

 :گفت و کرد

 .هیچوقت نم،کنمی طراحی هیچوقت دیگه-
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 :کردمی زمزمه ب**ل زیر و کردمی پاره را همه. دیوار روی از کاغذها کردن پاره به کرد شروع و

 !متنفرم اشونهمه از نخورن، درد به اینا یهمه مزخرفن،-

 در غذا بوی. نکردند صدا را نازنین و خوردند را شام هم اتفاق به خانواده. رسید شب ۱۱ به ساعت

 خود به معده درد از و بود نخورده چیزی صبح از که نازنین و بود پیچیده هم باال یطبقه

 .کردمی سیر خود غریب حال در همچنان پیچید،می

 زندگیش تلخ حقیقت در اما بود، شنیده هاداستان در را پدر عشق و مادری مهر از حرف همیشه

 .بودند ناپذیر نفوذ و رحمبی سنگ همچون آنها

 شده خشک نازنین چشمان اشک   رفتند، خواب به همگی و شد خاموش خانه هایچراغ وقتی

 ارزشی کسی برای هایشاشک اما بود، کرده گریه بود برگشته خانه به که لحظه همان از. بود

 بدنش کل و سر ها،چشم در دردی و ببندد را هایشچشم توانستمی سختی به. نداشت

 .کردمی احساس

 و قلم خواست گذاشت؛ داشت بهارخواب در که لباس چند آن داخل شت،بردا را اشپشتی کوله

 بود تنش صبح از که را خود رنگ یاسی پالتوی زیپ. شد منصرف اما بردارد، هم طراحی کاغذ

 .کشید

 شلوار یک اتاق کمد از شود متوجه نادیا کهاین بدون آمد، پایین هاپله از خانه تاریکی در آرام

 داخل را اندازشپس تمام و انداخت کنار و کرد عوض را اشمدرسه هایلباس و برداشت مشکی

 .کرد خالی کیفش

 پالتوی کاله پس کند، بیدار را آنها بود ممکن نبود، شالی یا روسری کردن پیدا برای فرصت دیگر

 .کرد باز را خروجی در ی دستگیره آرام و کرد حرکت خانه تاریک پذیرایی در و کشید سر را خود

 را او و باشد ترکم نادیا از بخواهد دائم ازاینکه! بود بیزار فراوانش هایعقده با خانه آن از ردیگ

 با همیشه که هاییمعلم از ها،کردن مسخره تحقیرها، تحمل از دهد، قرار زندگیش معیار

 یاسق نادیا با را او که کسانی یهمه و بخندند او به کالس هایبچه شدندمی باعث هایشانتیکه

 !کردندمی

 .بست را در و کشید آهی انداخت، سرش پشت کور سوت و تاریک یخانه به نگاهی

 هم آسمان کهاین مثل. بود عادی غیر کمی باران ماه اسفند سرد هوای این در بارید،می باران

 !نبود معلوم سرانجامش که انتخابی برای کرد،می گریه نازنین خراب حال برای داشت
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 رفتن؛ راه آرام به کرد شروع خیابان کنار رسید، اصلی خیابان به تا رفت جلو تند هایقدم با

 یخانه آن از حداالمکان خواستمی فقط کجاست، مقصدش و رودمی کجا دارد دانستنمی

 .شود دور جهنمی

 مخفی رحمت باران آن زیر نازنین گریان چشمان و باریدمی آسمان بود، گرفته شدت باران

 وجودش در رمقی چون افتاده فشارش کردمی احساس آمد،می باال سختی به نفسش .شدندمی

 .نداشت

*** 

 

 آراس

 و برسد خانه به زودتر خواستمی فقط نبود، ماشین شمار سرعت یعقربه به حواسش اصال

 .بخوابد

 تنگی برای و شکست مقاومتش باالخره شود، معطل اینقدر دکتر مطب در نداشت انتظار

 زیر از! است شده آسم دچار او که بود این شنید که چیزی اما کرد، مراجعه دکتر به نفسش

 زیر و انداخت بود گرفته داروخانه از پیش دقیقه چند که آسمی اسپری به نگاهی چشمش

 :گفت ب**ل

 ...روزگار هی-

 حرکت سرعت به و نبود چیز هیچ متوجه امانبی خستگی از آراس و بود بارانی شدت به هوا

 .کردیم

 در خوران تلوتلو که نحیفی دختر به نگاهش داد،می فشار گاز روی را پایش داشت که طورهمان

 آب از پر ایچاله روی سرعت با ماشین و بود شده دیر دیگر اما. افتاد کردمی حرکت اتوبان کنار

 .شد خوردنش زمین و دختر شدن خیس باعث و افتاد

 بار یه فقط" که خورد، جوش و حرص دلش در و کرد هزمزم ب**ل زیر”شدمی بدبخت“ آراس،

 "شد اینطوری که بزارم رو مرگم کپه خونه برسم زود خواستم

 و بدهد پایین را ماشین یشیشه آمد تا کرد، متوقف دختر کنار را ماشین و گرفت عقب دنده

 کارش از شد عثبا و خورد جا حسابی شنید، را نازنین یناله صدای افتاده، اتفاقی چه که بپرسد

 .شود شرمسار
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 و آب شدن پاشیده برای فقط شب وقت این در دختر این یعنی که کردمی فکر این به که همزمان

 ریز دختر طرف به سرعت به و کرد باز را ماشین در  ! نه؟ یا کندمی گریه طوراین خوردنش زمین

 :گذاشت بازوانش روی را دستانش آرام و کرد حرکت نقش

 ...چطوری دونمنمی خواممی معذرت واقعا من! ؟خوبه حالت-

 ساکت بود اشک از پر که معصومش و طوسی چشمان دیدن با آراس آورد، باال را سرش نازنین

 .شد

 نداشت، را هایشاشک کنترل و بود شده تلفیق وجودش در عصبانیت و ترس که حالی در نازنین

 :پرسید نگرانی با آراس لرزید؛می خود به سرما از

 !نشد؟ که چیزیت-

 خیس تماما   هایشلباس کرد، بلند جا از و گرفت را ظریفش بازوان نکرد، دریافت نازنین از جوابی

 .بود شده

 !بچه؟ داره خطر گینمی! بارون؟ این تو هماون رفتی،می راه خیابون کنار شب وقت این چرا آخه-

 بیرون آراس دستان بین از را خود و کرد پاک را صورتش لرزیدمی خود به همچنان که نازنین

 :شنید صدایی که شود دور آراس از خواست کشید،

 پیدا ترخنگ من از یکی وقت یه! کوچولو... شمام با یاد،می بدی بارون خونه، برسونمت بزار-

 !گیرهمی زیرت شهمی

 رنگ سبز چشمان در خورد،می دیگر یک به سرما از هایشدندان که درحالی و برگشت نازنین

 :زد زل آراس

 ایخونه من! هستی؟ طلبکارم انداختی روز این به رو هاملباس... کوچولو نگو من به قدراین-

 !ندارم

 !نداری؟ خونه که چیه منظورت کردم، خواهی معذرت که من-

 !نیست کسی کمک به نیازی... برو و بکش رو راهت توهم دیگه، ندارم-

 پارک ایگوشه در و کشید کنار را آن و شد ماشینش سوار ،بود شده قبل از کنجکاوتر که آراس

 قدم آرام آرام رو پیاده روی که نازنین دنبال به و کشید سر را مشکیش کاپشن کاله کرد؛

 .رفت داشتبرمی

 شده آراس وجدان عذاب باعث وجودش در نهفته معصومیت با همراه نازنین یدخترانه ظرافت

 نسبت شاید شده، مهم قدراین برایش دختر آن خستگیش وجود با چرا دانستنمی درست بود،
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 میخواست که نبود پیش دقیقه چند آراس همان انگار! کردمی مسئولیت احساس دختر آن به

 :گفت و ایستاد رویش روبه دیگر باری برساند، خانه به را خود زودتر

 وقت این تنها دختر یه سرده، اهو خوام،می عذر کردم گ لی و خیس روهاتلباس کهاین بابت بازم-

 .برسونمت بری خوایمی هرجایی تا بده اجازه... شب

 جوان پسر افتاد، نازگل خواهرش یاد به بود شده کالفه حسابی غریبه مرد سماجت از که نازنین

 خواهرش یخانه جز جایی بماند، دیگری جای باران آن در توانستنمی شبانه گفتمی راست

 .شد ماشینش عقب صندلی سوار و داد آراس به را نازگل یخانه آدرس چارنا به پس نداشت،

 نازنین، هایلباس شدن خیس. بود شدن پخش حال در ماشین ضبط از کم صدای با آهنگی

 حالی در و کرد روشن را ماشین بخاری آراس. بلرزد سرما از و شود سردش حسابی بود شده باعث

 :پرسید کرد،می هنگا نازنین به ماشین یآینه از که

 بهتری؟-

 را درستی راه کهاین بود، غرق خود فکر در همچنان نرسید، آراس گوش به نازنین از صدایی

 و عقده دنیا یک با ایخانه بماند؟ خواهرش یخانه در تواندمی کی تا کهاین و نه؟ یا کرده انتخاب

 اما! بود سخت خیلی انتخاب برایش ها،ترس و ها ناامنی با دنیایی یا بود بهتر تنهایی و تحقیر

 به اشخانواده از مستقل قیمتی هر به و کند تحصیل ترک خواستمی. بود گرفته را تصمیمش

 !دهد ادامه زندگی

 صحبت به میل دید وقتی و کرد پیاده خواهرش یخانه در دم را نازنین آراس، که نکشید طولی

 .رفت و گرفت را نماشی گاز و نکرد هم خداحافظی حتی ندارد، کردن

 از بعد فشرد، را در زنگ لرزیدمی که دستانی با. بود کثیف و خیس هم هنوز نازنین هایلباس

 :داد جواب را آیفون اشهمیشگی دارخش و کلفت صدای با خواهرش شوهر دقیقه چند

 !کیه؟-

 تو؟ بیام شهمی نازنینم،-

 را دستش خواست بود؛ ایستاده در پشت همچنان نازنین نشد، شنیده صدایی ربع یک حدود

 مهمان از زیاد نازگل، شوهر   جمشید، که دانستمی شد؛ باز در که بزند زنگ دوباره و بیاورد باال

 .نداشت ایچاره اما آیدنمی خوشش

 در و شد خانه وارد و گذاشت پا گرانیت هایپله روی کند، کنترل را پاهایش لرزش کرد سعی

 .آمد استقبالش به نازگل حال، همین در و کرد باز را گرن زرشکی دارطرح چوبی  
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 !شدی؟ ریختی این چرا خودت، با کردی چیکار! کنی؟می چیکار اینجا! تویی؟ عزیزدلم نازنین،-

 بغض دوباره تا شد، ایبهانه همین کشید، آغوش در را او و نکرد نازنین گ لی لباس به توجهی

 را او ب ر و ب ر دارد جمشید که نداشت اهمیتی اصال. دش شروع هایش هقهق کند؛ سرباز نازنین

 مهم نازگل نگرانی اصال کرد،نمی خاموش را دلش آتش شوهرخواهرش نگاه سنگینی کند،می نگاه

 !بخشد التیام را روحیش دردهای که بود آغوشی دنبال به تنها. نبود

 را خیسش صورت دست شتپ با برداشت، نازگل خواهرش آغوش از را سرش شد، ترآرام که کمی

 .انداخت نگاهی پایش زیر نقش ریز و بافت دست هایفرش به و کرد پاک

 این در که ایخانه بود، داده خانه به عجیبی زیبایی فرش، ایفیروزه و ایسرمه کرمی، ترکیب

 .بود آمده آنجا بار سه_دو تنها نازگل، ازدواج از بعد چهارسال

 از و گل شکل به هاییکاریکنده سقف نزدیک تا که دیوارهایی با بود، دلبازی و بزرگ یخانه

 .شدمی متصل باال یطبقه به سالن وسط از که هندی پله یک و داشت وجود آنها روی گچ جنس

 را هاقسمت یبقیه خانه ورودی در لوستر تنها و بود خاموش خانه هایقسمت یبقیه المپ  

 ![داشت وجود خانه این در زیبایی این به هم عشق کاش] گفت دلش در بود، کرده روشن

 تازه بود معلوم و بود ایستاده جاآن پریشان موهای با که جمشید یچهره به نگاهی ،کشید آهی

 :گفت طمئنینه با و آرام. نیاورد تاب را نگاهش سنگینی دیگر انداخت، شده بیدار خواب از

 !شدم مزاحم شب وقت این ببخشید... ب... ب جمشید، آقا سالم... س-

 :انداخت باال ابرویی و کرد مرتب کمی را خود رنگ خاکستری راحتی لباس جمشید

 !اینجا؟ بیای شده باعث چی... پس نیست، اومدن وقت االن دونیمی کهاین با-

 موهای آن با زیاد تقریبا وزن و بلند قد با که جمشید به چشم زیر از و گرفت گاز را لبش نازنین

 پایین را سرش دوباره و کرد نگاه زد،می دید را او ترسناکش و برجسته های چشم و جوگندمی

 .انداخت

 جمشید به معنادار نگاهی بزند، حرفی جمشید جلوی خواهدنمی دلش خواهرش دید که نازگل

 نازنین کمر روی را دستش و ندهد ادامه دیگر خواست او از هایشچشم حالت با و انداخت

 .کند استراحت اتاقی در تا کرد، راهنمایی باال یطبقه به را او و گذاشت

 و بود کتاب از پر سقف نزدیکی تا دیوارهایش از یکی که شدند باال یطبقه اتاق سه از یکی وارد

 .داشت قرار دیگر سمتی در آبی رنگ به چروک و کهنه لحافی با نفره تک تخت یک
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 آمده مهمانی برای خانواده با همراه که را باری سه_دو آن بود، ندیده را اینجا حال به تا نازنین

 که بس از! بودند نشده باال یطبقه نزدیک شود ناراحت جمشید مبادا اینکه ترس از بودند،

 بیرون لگد با را هامهمان و شود بلند حاال همین ترسیدمی آدم بود جدی و خشک شوهرخواهرش

 !بیاندازد

 :گفت نازگل

 برام حاال خب... جمشیده یمطالعه اتاق اینجا عزیزم، بخوابی جااین رو شب بتونی کنم فکر-

 !میرممی نگرانی از دارم شده؟ چی کن تعریف

 ولی بودند شده خشک کمی هایشلباس. گذاشت زمین روی دوشش از را اشپشتی کوله نازنین

 کرد پاک را او گلی صورت انگشتش با و کشید پایین را نازنین پالتوی کاله نازگل داشتند، نم هنوز

 .بیاورد بیرون تنش از را خود پالتوی نازنین تا کرد کمک و

 این هماون تنهایی نداشت سابقه! شده؟ چی! آوردی؟ خودت سر بالیی چه نازنین بزن حرف-

 !اینجا بیای شب وقت

 :شد باز زبانش باالخره و داد قورت زحمت به را گلویش بغض نشست، نفره تک تخت روی نازنین

 .نازگل کنم تحمل رو خونه اون تونمنمی هدیگ-

 شده؟ دعواتون بازم-

 پایین از باید من و بوده من از باالتر اون همیشه باشم، نادیا شبیه همیشه کهازاین شدم، خسته-

 ازاون رو،اون نه ببینن رو من همه که! نباشه اون که کنم زندگی جایی خواممی کنم، نگاهش

 تحمیل بهم رو هاشخواسته که مامان از کنه، اممسخره فقط بلده که بابا از متنفرم هادرس

 !همشون از نیست، مستقیم صراطی هیچ به و کنهمی

 :گفت و گذاشت ظریفش یشانه روی را دستش نشست، نازنین کنار نازگل

 دوقلوها دوتا شما وقتی تا خونه؟ اون تو کشیدم عذاب کم من مگه...عزیزم گیمی چی دونممی-

 هیچ به تو میگفتن و کوبیدنمی بدبخت من   سر رو هردوتون دائم بودین، ابتدایی یدوره هنوز

 کرد شهمی چیکار ولی کنم، ازدواج جمشید با کردن مجبورم که بعدشم! خورینمی دردی

 اون از و شد نصیبت خوبی همسر و نبودی بدشانس من مثل تو شاید کنی، تحمل باید خواهری؟

 !کردی؟ فرار خونه از نکنه ببینم! رفتی خونه

 اخراجم ازش که نکبت یمدرسه اون به نه و خونه اون به نه گردم،برنمی خونه اون به دیگه-

 !زارمنمی جهنم اون تو رو پام دیگه همبمیرم کردن،
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 .رفت در دستش از هایشاشک اختیار دوباره و

 !بود؟ شده چی مگه چرا آخه! شدی؟ اخراج مدرسه از-

 مقابل در چطور کهاین کرد؛ تعریف خواهرش برای را ماجرا تمام کرد،می گریه که الیدرح نازنین

 .شکست مادرش و پدر مقابل چطور و شد خورد مدرسه شاگردان

 رنگ قرمز کتی و شد بلند نداشت؛ ایفایده اما کند، آرام را خواهرش تا کرد را سعیش تمام نازگل

 .شود ترکم بدنش یلرزه تا انداخت زنیننا دوش روی و آورد خودشان اتاق کمد از

 .زنیممی حرف باهم شدی تراروم که فردا عزیزم، بخواب یکم-

 .نازگل-

 جونم؟-

 به برگردم دوباره تحقیر با و زور به خوامنمی کنم،می خواهش اینجام من نگو زدن زنگ بهت اگه-

 !خونه اون

 .راحت خیالت گم،نمی بهشون چیزی-

 :برگشت سمتش به و شنید را نازنین صدای دوباره که برود، رونبی اتاق از خواست

 نازگل؟-

 .بگو جونم-

 !رهمی گیج سرم نخوردم هیچی صبح از آخه... آخه برام، بیاری چیزی یه شهمی... شهمی-

 پیدا چی ببینم برم کن صبر خب، بگو اول از رو این! نخوردی؟ هیچی چرا سرم، به خاک وای-

 .برات کنممی

 .رفت بیرون ببندد را اتاق در   کهاین ونبد و

 .رسید نازنین گوش به پایین یطبقه از جمشید دارخش و بلند صدای بعد دقیقه چند

 :داد گوش دقت به و ایستاد هاپله کنار رفت، بیرون اتاق از و شد کنجکاو

 رو شونسر  وقتبی و وقت اتخانواده که کاروانسراست؟ اینجا مگه! خواهرمه؟ که چی یعنی-

 !اینجا؟ بیان و پایین بندازن

 یکی بزار! جمشید؟ زنیمی حرفیه چه این اینجا؟ اومدن من یخانواده ک ی آخه تر،یواش هیس-

 بیرونش که تونمنمی اورده، پناه من به حالش اون با االن خونه، برمشمی خودم بمونه روز دو

 !کنم
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 مردم گهنمی اینجا اومده پایین انداخته ور  سرش شب ۱۲ ساعت  ! هاکردیم گیری عجب بابا ای-

 !باشم؟ داشته آسایش نباید خونه یاممی کنممی کار چی مثل من. ان،خوابیدنخسته دارن، کار

 فکر ندونه کسی سرت، خیر دیگه بخواب بگیر برو! زده؟ بهم رو آسایشت معصوم طفل اون االن-

 !دیگه کنیمی معاینه بیمار دوتا بمط اون توی میزت پشت شینیمی کنی،می چیکار کنهمی

 قدر هیچوقت تو! نفهم؟ زنیکه دونیمی که رو این بره،نمی خوابم دیگه بپرم خواب از اگه من-

 ...قدرنشناس یدختره درازه من جلوی دومتر زبونت همیشه دونی،نمی رو من هایزحمت

! گذاشت جمشید یخانه در را پایش که بود شده پشیمان حسابی لرزید،می نازنین تن تمام

 !بماند خانه آن در زیادی مدت برای تواندنمی که دانستمی خوب

 :داد گوش دوباره و کشید عمیقی نفس

 !فهمیدی؟ کنمنمی خالی رو پشتش کنی بیداد و داد هم هرچقدر خواهرمه، اون-

 هاپله سمت به شد، خسته گفتن بیراه و بد از اینکه از بعد و کردن غرغر به کرد شروع جمشید

 و شد اتاق داخل شوهرخواهرش هایقدم صدای شنیدن با نازنین. برود خود خواب اتاق به تا رفت

 .بست سرش پشت را در

 جرئت کسی اما نداشت وجود شکی بود عصبی و احساسبی منزوی، آدمی جمشید اینکه در

 .نداشت او خود به را ها حرف این گفتن

 شد،می آنها یخانه وارد وپز پخت و کارها به رسیدگی برای هاصبح که خانم سوره جز جمشید،

 را راهش زود که مهمانی مگر نداشت، خانه آن حریم به را دیگری فرد تحمل خودش و نازگل

 !برود و بکشد

 شده جمشید با خواهرش جدل و بحث باعث که کرد،می زیادی وجدان عذاب احساس نازنین

 .است

 نادیا از پیش از بیش که روزی به فکرش ناخودآگاه بست؛ ار  چشمانش کشید، دراز تخت روی

 که خانوادگی جمع در وقتی شد، سرد دوقلویش خواهر از همیشه برای که روزی! رفت شد متنفر

 در جمع بین در نازنین و بودند آنها یخانه مهمان همگی ها،زندایی و شوهرخاله ها،دایی ها،خاله

 در که نادیا ایشیشه یمجسمه به دستش ناخودآگاه آورد،می میوه هامهمان برای که حالی

 زمین روی دکور روی از و زد چرخی مجسمه و خورد بود کرده کسب مدارس ریاضی مسابقات

 .شکست و افتاد
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 در مادر الفاظ دوباره نیست، حسادت روی از و است غرضبی نازنین کار که نکرد باور هرگز کسی

 :پیچید خاطرش

 !کردی چیکار ببین پاچلفتی؟ و دست کجاست حواست آخه خنگ، ی دختره-

 همه مقابل در تمساح اشک با و کردمی جمع را مجسمه هایتکه عصبانیت با که نادیا و

 :گفتمی

 !خیلی خنگی خیلی واقعا تو گهمی راست مامان حسود، بیشعور  -

 را قلبش و کند نازنین بار را ها حرف این مادرش و پدر مثل نادیا که نداشت سابقه روز آن به تا

 از نازنین اما کرد خواهی معذرت نازنین از و شد پشیمان روز چند از بعد هرچند بشکند، گونهاین

 !نشد سابق مثل هرگز دیگر بعد به روز آن

 خورد،نمی کاری هیچ درد به و است وپاچلفتی دست و خنگ آدم که کرد قبول نحوی به انگار

 بعد به روز آن از! کردند تحقیرش هایشاننگاه با یا خندیدند او هب یا هم فامیل اعضای چون

 قوت وجودش در را ارزشیبی و حقارت حس که گرفت، جان نازنین وجود در افسردگی نوعی

 .دادمی

 اهمیتی کهکرد،اینمی ارزشیبی حس که بود وحشتناک این لغزید، پایین چشمش کنار از اشکی

 !داشت دوست را او که بود کسی هنوز اما برنیاید؛ دستش از کاریهیچ و باشد نداشته کسی برای

 دوست را او سینا که داشت اطمینان!سینا دوخت، چشم اتاق سقف به و کرد باز را چشمانش

 از سینا هرگز نبود مهم اگر بود، مهم سینا برای نداشت ارزشی کسهیچ برای اگر حداقل دارد،

 !بکشد بیرون جهنم این از را نازنین توانستمی وا تنها کرد،نمی تعریف هایشطراحی

 صدای دوباره شنید، شدمی نزدیک اتاق به که را کسی هایقدم صدای که بود افکار همین در

 :رسید گوشش به شوهرخواهرش

 ...نداشت جا کی هر که نیست هتل اینجا خودش، یخرابه باشه رفته باید برگشتنم قبل فردا-

 .شنوهمی جمشید تریواش! هیس-

 .شد ساکت نازگل التماس و خواهش پادرمیانی، با که صدایی دوباره و

 کاش سوخت،می نازگل حال به دلش کشید، اشچانه نزدیکی تا را تخت چروک لحاف نازنین

 .آمدبرنمی دستش از کاری هیچ اما دهد انجام کاری خواهرش برای توانستمی
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 نان و سبزی همراه به بود، مانده باقی شام از که پلو سعد کمی. شد اتاق وارد غذا سینی با نازگل

 گیج معده سوزش و گرسنگی و ضعف از اینکه وجود با نازنین اما. داشت قرار سینی روی پنیر، و

 .بود بسته را زد،چشمانشمی

 :گفت ایگرفته صدای با نازگل

 !خوابیدی؟ عزیزم؟ نازنین-

 .رفت بیرون اتاق از دقیقه چند از دبع و کشید آهی نشنید نازنین از صدایی وقتی

 شنیده را چیز همه بگوید نداشت دوست ببیند، را خواهرش هایاشک خواستنمی دلش نازنین

 خاطر به بشکند چشمانش مقابل نازگل نداشت دوست دارد، خبر کشدمی نازگل که عذابی از و

 .بیاندازد بیرون جمشید یخانه از را او است مجبور و بکند او به کمکی تواندنمی کهاین

 .رفت فرو عمیق خوابی به بود، شده خیس نازگل برای چشمانش باراین که درحالی

 بلند خواب از شد باعث و تابید نازنین چشمان روی رنگ آبی نازک یپرده پشت از نوری صبح

 به ینگاه بود، شده بیشتر دیروز از که اشمعده درد   بود، درد کرد حس که چیزی اولین شود،

 !بود خوابیده زیاد چقدر دادند؛می نشان را نیم و ۱۰ هاعقربه انداخت ساعت

 .رفت پایین یطبقه به دادمی فشار اشمعده روی را دستش که درحالی و برخواست جا از

 جاروبرقی با داشت و بود آمده کردمی کمک او به خانه کارهای در که نازگل خدمتکار خانم سوره

 .کردمی زتمی را پذیرایی

 !عزیزم؟ شدی بیدار-

 .کرد خود متوجه را نازنین نازگل، صدای

 :گفت بود داده فشار خود یمعده روی را دستش که طورهمان

 .اوهوم-

 خیلی حتما! بمیرم الهی. کنم بیدارت نیومد دلم بودی، خوابیده اما آوردم غذا برات شب-

 .جان نازنین بیارم صبحونه برات بشین ای،گرسنه

 هایصندلی از یکی روی مکث بدون کرد،نمی کار مغزش اصال که بود گرسنه قدری به

 هایپایه روی رز شکل به هاییکاریکنده و طالیی رنگ با که سالن نفره شش میزغذاخوری،

 .نشست بود، داده خانه به خاصی جلوه میزش

 بود کرده آماده قبال که را رپنی و صبحانهشکالت فرنگی، توت مربای کره، و کرد پهن ایسفره نازگل

 .داد نازنین به و کرد درست شیرینی چایی بعد گذاشت، میز روی
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 .شد خوردن مشغول و برداشت را سنگک نان معطلیبی نازنین

 :گفت بود کرده خاموش را جاروبرقی تازه که خانم سوره

 .خانم نازنین جونت نوش استازه یتازه گرفتم، رو هاسنگک راه سر اومدممی داشتم که امروز-

 :گفت و کرد باز زحمت به را لبش یگوشه پر دهن با نازنین

 !خورین؟نمی شما-

 را شانصبحانه شدنش بیدار از قبل که]گفتند و دادند تکان سری دو هر خانم سوره و نازگل

 .[اندخورده

 .شد کامل حسابی نازنین یصبحانه ایکره نیمروی یک با

 نازگل سمت به شد، ترآرام اش معده درد و افتاد کار به مغزش و شد سیر نازنین کهاین از بعد

 حالی در بود، میل با شالگردن بافتن مشغول پذیرایی سالن رنگ ایفیروزه مبل روی که برگشت

 :گفت کردمی جمع میز روی از را صبحانه وسایل که

 دوستم یخونه رفتم شاید دیگه، جای یه رممی امروز-

 مجبور هم دیشب یاد،نمی خوشش مهمون از جمشید آقا که دونممی رو این فقط...دونمنمی

 .نازگل ببخش رو من اینجا، بیام شدم

 :گفت کردمی نگاهش حرص با که درحالی شد، خیره نازنین به و کرد بلند را سرش نازگل

 حرف نی،بمو تونیمی بخوای که وقت هر تا خودته، یخونه اینجا زنی؟می که حرفیه چه این-

 .شممی ناراحت بدجور که نزن هم رو دوستت خونه رفتن

 تمام که بگوید نداشت دوست. بشکند خواهرش غرور خواستنمی نزد، حرفی دیگر نازنین

 .رفت هاپله سمت به است، شنیده جمشید با را دیشبش هایمشاجره

 وارد و رفت باال هاپله از کرد،می تمیز را زمین کف هایسرامیک شور زمین با داشت خانم سوره

 به نگاهی شیشه پشت از و زد کنار را آن آبی یپرده بود؛ خوابیده آن در شب که شد اتاقی

 .انداخت خیابان

 روی به خورشید از ضعیفی نور حاال ولی بود، شده خیس دیشب شدید باران اثر در زمین کل

 !بود شده پر آب از که شدمی هاییچاله درخشش باعث و تابیدمی خیس خیابان

 از کردمی نگاه که طورهمان خورد،می چشم به نازنین سر پشت فضای از انعکاسی شیشه روی

 از یکی داخل که افتاد رنگی سفید سیمی تلفن به چشمش بود، افتاده شیشه روی که انعکاسی

 .داشت قرار کتابخانه هایقفسه
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 تنها شد، متولد ذهنش در جدیدی فکر!بود دیده درست کرد، نگاه تردقیق و برگشت سرعت به

 !بود همین رسیدمی ذهنش به مشکالتش شر از خالصی برای که راهی

 کرد، پیدا را سینا یشماره شود خشک تا بود انداخته آویز روی نازگل که اشیاسی پالتوی جیب از

 .کند سوال یناس از هایشنقاشی نمایشگاه درمورد تا بود گرفته او از اصرار به روز آن که کاغذی

 یشماره و برداشت را تلفن کشید، عمیقی نفس. بود خواندن قابل اما بود شده خیس کمی کاغذ

 :پیچید نازنین گوش در سینا صدای دقیقه چند از بعد گرفت، را سینا موبایل

 الو؟-

 .سالم...س-

 .بفرمایید سالم-

 !شناختین؟ نازنینم من-

 !نازنین؟ کدوم-

 .ادمهرر  نازنین مینو، دوست-

 شما؟ هستین خوب...بله آهان-

 او نیز سینا و بزند حرف هاغریبه مثل سینا با باید چقدر که گفت دلش در و زد گاز را لبش نازنین

 !کند پاک او اسم کنار از را آقا پیشوند لحظه آن از داد قول خودش به کند، خطاب شما را

 !سینا؟ کرجی االن نیستم، بد ممنون-

 :داد جواب بعد و کرد سکوت کمی سینا

 !افتاده؟ اتفاقی خانم نازنین مگه چطور آره-

 !باشی؟ اتونخونه نزدیک یکافه دیگه ساعت نیم حدود تونیمی ببینمت، خواممی-

 بیارم؟ خودم با هم رو مینو خوایینمی... یاممی نیست مشکلی کنین،می نگرانم دارین-

 .نگو بهش چیزی شهمی اگه بفهمه، چیزی مالقات ازاین خوامنمی! نه-

 .کرد قطع خداحافظی از بعد و کرد قبول را دعوتش بود خورده جا نازنین صمیمی لحن از که سینا

 نداشت، دیگری یچاره رفت، جمشید و نازگل اتاق به مکث بدون و گذاشت را تلفن گوشی نازنین

 خودش سر   کش با عدب. کرد شانه را موهایش و برداشت خواهرش آرایش میز روی از شانه یک

 .شدمی بسته کم بود کوتاه موهایش چون بست، اسبی دم را آنها
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 از بعد و زد لبش به و برداشت. بود آرایش میز روی که افتاد قرمزی رژ به چشمش حین همین در

 قرار این اما کند آرایش نداشت عادت! کرد بلندتر و زیباتر را هایشمژه یجلوه ریمل کمی با آن

 !بود مهم یلیخ برایش

. کند باز را نازگل کمد شد مجبور بپوشاند را سرش که بود نیاورده خودش با چیزی خانه، از چون

 ساده مشکی شال آن به خاطر همین به نداشت زیادی وقت خورد، چشمش به مشکی شال یک

 هنوز د،پوشی بود شسته را گ لش و خاک دیشب نازگل که را خود پالتوی. کرد سر را آن و کرد اکتفا

 .آمد بیرون اتاق از و برداشت را پشتیش کوله. بود خوب اما داشت نم کمی

! کرد پنهان دیوار به چسبیده ستون پشت را خودش شد، نازگل حضور متوجه هااتاق راهروی در

 .بود ایستاده بود داده نازنین به که اتاقی در پشت نازگل

 .بزنیم حرف یکم مباه خوام می! تو؟ بیام تونم می عزیزم؟ نازنین-

 استفاده فرصت ازاین نازنین و شد اتاق وارد نشنید، صدایی و کرد تکرار بار چند را حرفش وقتی

 از و کرد باز را پذیرایی سالن دَر   و آمد پایین سریع را هاپله دوید، ها پله سمت به سرعت با و کرد

 .ندید را او و نبود اطراف آن هم خانم سوره خوبش شانس از رفت، بیرون خانه

 .گشت دور آنجا از سرعت به و شد کوچه وارد

 آراس

 

 به کرد شروع و کرد سازی آهنگ دستگاه و دم به نگاهی نشست، کوچکش استودیو صندلی روی

 !شدمی آماده آینده روز چند برای باید بود، ساخته دوستش با دیروز که آهنگی تنظیم

 شد،می طراحی سال موزیک بهترین یجشنواره یبرا چون بود، حیاتی برایش خیلی موزیک این

 او یشده ساخته آهنگ کاندید، های موزیک سایر بین از شاید تا بردمی تهران به را موزیک باید

 .شود انتخاب

 آراس"نوشتندمی ترَک آن ساز آهنگ اسم جلوی کهاین! شد می عالی چقدر صورت آن در که وای

 "مشرقی

 بود، ریخته بهم حسابی تمرکزش روزها این بود؛ آشفته فکرش شرد،ف تنظیم دکمه روی را دستش

 .گشت رها ناخودآگاه فکرش و داد تکیه خود صندلی به

 :پیچید ذهنش در سارا صدای و نکشید طول زیاد کردنش فکر

 !داری دوسم که بگو آراس،_



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

75 

 

ت چقدر که دونیمی پرسی؟می اینقدر چرا آخه_  !دیوونه دارم دوس 

 !پیشم میمونی آخرش تا که بخور قسم... بخور قسم دریا این پیش جا این بگو، دوباره_

 هادرخت این به شمال، شرجی هوای این به قسم، دریا این آبی به اصال... باهاتم دنیا ته ته تا_

 !خوشگلم سارای مونممی قسم، هایقشنگتچشم اون به

 هم آراس شد، قهقهه به تبدیل کمکم لبخندش و زد لبخندی سارا حرفش آن از بعد آمد یادش

 .بود سارا یگرانه عشوه هایخنده عاشق خندید، همراهش

 !خیلی... روانی خیلی دارم، دوستت خیلی من آراس_

 !من عاشقتم_

 آراس؟_

 !دلم؟ جون_

 .کرده صداتو هوس دلم... بخون اهنگ یه برام بخون، برام_

 برای شمال دریای کنار روز آن که آهنگی آن خواندن به کرد شروع آمد، بیرون خیاالتش از

 :بود خوانده سارایش

 شم جدا تو از دیوونم مگه“

 باشم توبی که میتونم مگه

 تونمنمی که کردی کاری یه

 بمونم زنده عشقت و تو بی

 کردی کارتو بردی دلمو

 سردی همه با من خاطر به

 دستم بمونه دستات تو بذار

 هستم من تو با هستی که حاال

 تو واسه دارم چی هر

 احساسم همه واسم، بمون تو

 میسازم روزاتو بهترین بمونی تو

 تو واسه دارم چی هر

 حساسم تو رو واسم بمون تو

 نمیشناسم منکه خوب همه این تو مثه
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 همه بدونن که بذار قلبمه تویه تو جای

 اینجاست جات

 شدم عاشقت بدجوری خودم یدونه یه یکی

 اینجاست جات

 کنم راحتت که بذار

 دیوونه نمیدم دنیا به رو وت

 دونیمی خوب خودت که تو

 مونهمی دلم تو عشقت همیشه

 ”...تو واسه دارم چی هر

 (فالحی مازیار/حساسم تو رو)

 نفسش دهد، ادامه نتوانست دیگر شد، شروع خشکش هایسرفه چکید، اشگونه روی اشکی

 نفس گذاشتنمی که بود گلویش در چیزی ه؛انگارشد بسته گلویش راه کرد احساس و گرفت

 !بکشد

 را خوانندگی باید بود گفته دکتر که طورهمان داد،نمی او به خواندن یاجازه دیگر لعنتی آسم این

 .کردمی بدتر را حالش نفس، یک خواندن   چون گذاشتمی کنار

 یک به شدن تبدیل که را، آرزوهایش از یکی و بیاید کنار مسئله این با باید چطور دانستنمی

 !کند فراموش همیشه برای بود معروف خواننده

 نفس توانستنمی و کردمی سرفه که حالی در زحمت به انداخت، زمین صندلی روی از را خودش

 .گرفت کمک شدن بلند برای دیوار از بکشد،

 آسم اسپری میز روی از و رساند بود رفیقش و او استراحت اتاق که استودیو کوچک اتاق به را خود

 عمیقی نفس و گذاشت دهانش داخل را آن از قسمتی پزشک یگفته طبق و برداشت را دخو

 زندگی انگار. داد تکیه صندلی به را سرش ثانیه چند برای داد، فشار را تنفسی اسپری و کشید

 .برگشت اول حالت به و شد عادی هایشنفس. بود شده دمیده روحش در جدیدی

 :نوشت و برداشت میز روی از ایبرگه و گذاشت کنار را آسم اسپری

 هرچند شده هایتنفس بند هایم نفس بودم گفته گرفت، نفسم خاطرت به دوباره امروز"

 ."کند جدا امخسته جسم ازین را روحم تا گیرد می آنقدر نفس این...نکردی باور هیچوقت
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 یگوشه جور و جمع گاوصندوق. برداشت را گاوصندوق کلید جیبش از و زد برگه پایین تاریخی

 هایشدلنوشته آراس و گذاشتندمی ارزش با چیزهای و پول گاوصندق داخل همه بازکرد، را اتاق

 !را

 .بود زندگی این در آراس ارزش با دارایی تنها هادلنوشته این شاید

 مسابقه درد به اصال کرده، ضبط دوستش با که موزیکی آن که کردمی فکر این به داشت همزمان

 !دخور نمی

 نازنین

 

 یخانه نزدیک اتوبوس ایستگاه در بود، شده نازنین هایلپ انداختن گل باعث سرد هوای

 طورهمان برد،می مینو دوستش و خودشان یمحله به مستقیم را او اتوبوس آن ایستاد، خواهرش

 .بود گذاشته قرار سینا با که ایکافه آن به

 بسته نقش ذهنش و قلب در آنچه باید چطور دانستنمی جوشید،می سرکه و سیر مثل دلش

 .آوردمی زبان به را بود

 دوباره و خیس بار یک بود معلوم که را مچاله تومانی هزار یک کرد، جیبش داخل را دستش

 .شد اتوبوس سوار دارد خرد پول شد مطمئن وقتی و آورد بیرون جیبش از بود شده خشک

 متوجه حال به تا حتما ببینند، هانزدیکی آن در را او اشخانواده مبادا که بود این ترسش تنها

 و سرافکندگی یمایه همیشه نازنین وقتی داشت؟ اهمیتی چه اما بودند، شده خانه در او نبودن

 به شدنش همانند زندگیش، هدف تنها و نداشت خانه آن در ارزشی هیچ وقتی! بود آنها شرم

 امانبی هایگریه و تنهایی تحمل نداشت، را خانه آن تحمل دیگر نازنین! نه بود، دوقلویش خواهر

 !گرفتمی شدت خانه آن در که پوچی و حقارت احساس و اششبانه

 هزار رسید، نظرش مورد ایستگاه به بود داده تکیه اتوبوس یمیله به و بود ایستاده که طورهمان

 .فتگر  را پول مابقی و انداخت اتوبوس ی راننده به را پالسیده تومانی

 با بار چند شد، کافه وارد بعد دقیقه چند داشت، فاصله اتوبوس ایستگاه با متر چند فقط کافه

 .بود آمده آنجا مینو

 از درست که بود بزرگی و مانند توپی لوستر خوردمی چشمش به ورود هنگام که چیزی اولین

 کهآن مثل بودند، مانندی گرد مشکی   و سفید چرم از همه هاصندلی بود، آویزان کافه وسط

 !داشت زیادی یعالقه مشکی و سفید رنگ به هم و گرد اجسام به هم کافه صاحب
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 درب سمت به هاصندلی از یکی روی بود، نیامده هنوز سینا ظاهرا   کرد، اطراف به نگاهی نازنین

 .ببیند را او آمد سینا اگر تا نشست ورودی

 گذاشته اشچانه زیر را دستش که طورهمان نازنین شد، پیدا اشسرکله تا گذشت دقیقه چند

 بود پوشیده لجنی سبز هایراه راه با ساده پیراهن یک کرد، رویاهایش مرد سرتاپای به نگاهی بود

 انگار! باشد رسیده خودش به که رسیدنمی نظر به اصال ساده؛ رنگ خاکستری شلوار با همراه

 .ودب پوشیده را بود خورده چشمش به که لباسی اولین

 کرد ایساده پرسی احوال و سالم سینا. نشست دوباره سینا تعارف با و شد بلند پایش به نازنین

 :پرسید بالفاصله بعد و

 !کردین نگرانم حسابی افتاده؟ اتفاقی خانم نازنین خب-

 :گفت کنایه با و کرد سکوتی نازنین

 !بزن رفح راحت باهام باش، راحت! زنی؟می حرف هاغریبه مثل من با چرا-

 از بعد شد، خیره داشت قرار میز روی که انگشتانش به و کرد جور و جمع را خودش کمی سینا

 :گفت مکث کمی

 بده نظر هاتونطراحی مورد در بود قرار که دوستم اون بدم، خبر بهتون خواستممی اتفاقا راستی-

 فقط بزنین، رو تونها طراحی نمایشگاه تا کنه کمکتون که حاضره پسندیده، رو هنرتون خیلی

 ...حل جزئیتونم اشکاالت تمرین یکم با گفتمی ببینه، شمارو خواسته قبلش

 :کرد قطع را حرفش بود شده کفری حسابی حرفش به سینا نکردن توجه از که نازنین

 .نیست مهم دیگه کن فراموشش-

 !داشتین؟ عالقه طراحی به خیلی که شما چرا؟ آخه-

 حرفام نیومدم، اینجا هام طراحی و نمایشگاه خاطر به من سینا ببین کنار، گذاشتمش دیگه-

 ...باید که مهمیه موضوع! ترهجدی خیلی

 :گفت و آمد جلو مشکی پاپیون و جلیقه با جوانی پسر

 فرمایید؟می میل چی-

 :داد پاسخ بگوید چیزی سینا اینکه از قبل نازنین

 .بیایید دیگه دقیقه چند شهمی اگه-

 .کشید یعمیق نفس سینا

 !چیه؟ موضوع اون خب-
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 ...مطلب اصل سر برم و نکنم چینی مقدمه بهتره اما کنم، شروع کجا از باید دونمنمی-

 .نبود جایز کردن صبر دیگر سینا متعجب و منتظر هاینگاه مقابل در کشید، عمیقی نفس

 زندگی رتحقا حس و نفرت با هاسال که کسیم من! داری خبر من زندگی از چقدر دونمنمی-

 نبردم، لذت زندگیم از هیچوقت باشم، مفید تونممی منم که نداشتم رو حس این وقتهیچ کردم،

 من های طراحی از که هاییتعریف و هاتتوجه با هات،تحسین با تو سینا، تو اما...وقتهیچ

 !مهمم منم کنم حس کوتاه هرچند شدی باعث ندارن، ارزشی اصال دونممی کهاین با کردی،

 :گفت و داد تکیه خود صندلی به سینا

 تعریف ازشون وقتهیچ من! خانم؟ نازنین ندارن ارزشی شما هایطراحی کنیدمی فکر چرا-

! کنممی تعریف ازتون الکی دارم کنین می فکر همیشه چرا دونمنمی گفتم، حقیقتو فقط نکردم

 !گه؟می غدرو اونم چی؟ نقاشم دوست   زنم،می حرف الکی من کنین فرض خب

 دوخت، بود افتاده رویش روبه شفاف میز روی که خودش تصویر به را طوسیش های چشم نازنین

 :گشود ب**ل دوباره بود، شده خیره میز به که طورهمان و کرد سکوت کمی

 خوشت ازشون واقعا تو اگرم کنم،نمی فکر طراحی به دیگه! نیست مهم اصال این که گفتم-

 !کردم فرار خونه از من... من اسین خوشحالم؛ یادمی

 !چی؟ برای فرار! چی؟-

 خبر چی همه از من سینا بده، گوش رو آخرحرفام تا کنممی خواهش کنم، تموم رو حرفم بزار-

 باعث کنی صدا خانم پیشوند بدون رو اسمم شینمی حاضر کنممی کاری هر اگه نکن فکر... دارم

 کن باور اما کنممی عجله دارم خیلی که دونمیم...دونممی! کنم شک حست به نسبت شهمی

 چرا دونمنمی! بشه برگزار رسومش و آداب با و زمان مرور با چی همه تا ندارم وقت من مجبورم،

 سنیمون اختالف چون کنیمی فکر یا کشیمی خجالت من از شاید کنی،می پنهون رو حست

 ما یعنی...بتونم من شاید سینا، دارم تدوست منم! نیست طوراین اما کنمنمی قبول من زیاده

 ...خواهرم مثل نه داریم عالقه بهم هردو چون باشیم هم برای خوبی زوج بتونیم

 یدریده هم از و متعجب هایچشم در شدنمی شد، خیره سینا به و برداشت میز از را نگاهش

 نازنین با هایشچشم ربااین آرام؟ یا عصبانی ناراحت؟ یا بود خوشحال. داد تشخیص چیزی سینا

 .زدنمی حرف

 به و چرخاند را سرش سینا باالخره بود، خورده گره درهم سینا و نازنین نگاه که ثانیه چند از بعد

 .دوخت چشم کافه رنگ سفید های پارک ت



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

80 

 

 خوبی یخاطره هاسکوت این از نازنین بود، مشغول فکرش حسابی و بود خورده گره ابروهایش

 جانش به خوره مثل ثانیه چند آن در که بود سوالی این! کرد؟می فکر چه به اسین یعنی نداشت،

 .بود افتاده

 :گفت آرام و نیاورد تاب دیگر نازنین گذشت، طورهمین دقیقه چند

 ازدواج باهم فقط ببین،! بزنی؟ دلتو حرف کشیمی خجالت هم هنوز! سینا؟ گینمی چیزی چرا-

 که هرجا اصال! بشه تموم درست که بمونم ایالم تو مدت یه مبیا حاضرم حتی نباش نگران کنیم،

 ...بده نجاتم داری دوسم اگه بده، نجات جهنم ازون رو من فقط بگی، تو

 گره هایمشت به که طورهمان. گذاشت میز روی دوباره را هایشدست و داد خود به تکانی سینا

 .کرد قطع را نازنین حرف بود زده زل اشکرده

 !بگم چی باید دونم نمی واقعا چون...کنممی خواهش خانم، نازنین ینند ادامه-

 :داد ادامه و داد قورت را دهانش آب سینا کرد، سکوت نازنین

 زیاد مهندسی، کتابای اونم هابوده،کتاب تو سرم معموال من...خب بگم، چطوری باید دونمنمی-

 ایالعاده فوق دختر شما خانم، ازنینن! نیستم بلد جوون خانم یه با اونم رو کردن صحبت آداب

 این...نه بزارم، سرپوش بزنم قراره این بعد که حرفایی روی که گمنمی این واسه رو این! هستین

 تبدیل رو شما تونهمی بشه تقویت اگه نقاشی توی شما یالعاده فوق استعداد حقیقته، یه واقعا

 آرزوشه پسری هر تعریف، نه و تعارفه نه حرفم نای بکنه، ایران یالعادهفوق هاینقاش از یکی به

 چطور...من اما...ام. هنرمند و استعداد با دار،خانواده مهربون،! کنه ازدواج شما مثل دختری با که

 ...بگم

 .بزن رو حرفت راحت بگو،-

 ماه چند قراره و ارشدمه ینامه پایان ذکرم و فکر تموم االن عشق، مرد نه درسم آدم من راستش-

 یه حتما بزرگه خدا بعدشم برای بگیرم، دکترامم بخواد خدا اگه که بدم دکترا امتحان هم دیگه

 درسم برای رو انرژیم یهمه درسه، ذهنیم یمشغله تموم فعال اما گیرممی خودم برای کاری

 تفاهم سوء دچار شما شده باعث که دادم انجام اشتباهی رفتار شاید دونم،نمی... گذاشتم

 خواهرم مثل درست شما. نداشتم درساتون توی کردن کمک جز قصدی من کنید باور ولی بشین،

 که گفتم دختری، هیچ با نیست، سرم تو ازدواج فکر حاالها حاال من حقیقتش! عزیزی برام مینو

 زندگیم به رو دختری باشم نداشته درستی بانکی حساب و کار خودم برای تا...کارم و درس مرد

 نگران همیشه مادر و پدر هرحال به زدین، بیرون خونه از که نکردین خوبی کار اشم یارم،نمی
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 فرار کنین، مقابله مشکالت با و برگردین باید...خب خاطره همین به رفتارشونم شاید هاشوننبچه

 ...یا مشاور پیش برین باهم تونینمی ترسوهاس، مال

 بگی خوای می تو یعنی شمنمی متوجه توحرفا...فهممنمی کنی، نصیحتم که نیومدم اینجا من-

 کرج هفته هر زدی، اتاقت دیوار رو که من نقاشی پس !ممکنه؟ چطور! نداری؟ من به حسی که

 طراحی واسه ازم خواستنات کمک یای،می من خاطر به و اومدینمی اصال قبال اینکه با اومدنات

 !بود؟ چی طرخا به هااین... هااین پس کارام از تعریفات ساختمون،

 :دزدید نازنین از را نگاهش دوباره و کشید خود یساده و کوتاه موهای به دستی سینا

 زیبا واقعا چون اومد خوشم خیلی ازش منم خب دادی، بهم شما خود   روز اون رو نقاشی اون-

 دلتنگی خیلی بابام راستش گینمی اومدنام راجب اگه. اتاقم دیوار به زدمش بودیش، کشیده

 کمک ببینیم، رو همدیگه تونیممی کم و ماموریته معموال چون بیام هفته هر خواست ازم کردمی

 دونستمنمی کنین باور گفتم، رو حقیقت نکردم هم تعریفی بود، خوبتون کار واسه هاممخواستن

 !بشین تفاهم سوء دچار شما شهمی باعث کارام این

 را سکوت سینا اینبار باالخره تا شد، برجا پا زنیننا و سینا بین سکوتی دوباره ثانیه چند برای

 :شکست

 .شهنمی که اینجوری بدم سفارش چیزی بدین اجازه-

 ماری مثل بغض این سوزاند؛می را گلویش بغضی کردمی خفگی احساس شد، بلند جا از نازنین

 .بود کرده دشوار برایش را کشیدن نفس باشد پیچیده گلویش دور که

 برای اهمیتی و ارزش که ماندمی یادش باید نداشت، را سینا تمسخرآمیز هاینگاه توان دیگر

 .آوردمی بار به را افتضاح این بعد و شدمی مطمئن اول باید! ندارد کسی

 :گفت آرام و رفت کنار سینا بروی به رو و میز جلوی از بود، دوخته چشم زمین به که حالی در

 !ببخشید رو من-

 .نکرد توجهی کردمی صدایش سر پشت از که سینا به و رفت در سمت به سرعت با و

 داشتبرمی که بلندی هایقدم با کند نگاه را سرش پشت کهاین بدون ،شد اصلی خیابان وارد

 او به که هایی آدم تک تک شهر، مردم ی همه از دور شود دور خواستمی تنها کرد،می حرکت

 !دادندمی پوچی و ارزشیبی حس
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 روی و رقصیدندمی آرام آرام برف ریز های دانه حاال اما نبود برف از خبری آمد،می صبح وقتی

 کشید سر را خود پالتوی کاله نازنین بود شده سرد حسابی نشستند،هوامی نازنین یاسی پالتوی

 .گذاشت جیبش داخل را هایشدست و

 کرد می باور چطور داشت؟ امکان بود،چطور باور غیرقابل برایش بود شنیده سینا از که چیزهایی

 ساخته خود برای هاآینده سینا با او باشد؟ رفته بین از دقیقه چند عرض در رویاهایش تمام که

 .بود

! بود دردناک عجیب شکستن و شدن ترد حس کوبیدمی تند سینه در دلش نداشت، قرار و آرام

 !بود نچشیده را آن وضوح این به نازنین که دردی

 از زودتر هرچه خواستمی و رفتمی راه بود، انداخته پایین را سرش رو پیاده روی هک همانطور

 زده زخم را روحش که صداهایی تمام پیچید، گوشش در هاگذشته صدای برود، بیرون شانمحله

 :نداشت کردن ناله نای حتی او و کردمی رسوخ استخوانش عمق تا دردش حاال و بود

 تو اما تونهمی نادیا چرا نیستی، هیچی نازنین فهمیدی نیستی هیچی تو خ نگ، ی دختره"

 خانوم، نازنین بگیرن بیست نقاشی توی توننمی داری؟همه کم اون از چی هان؟بگو تونینمی

 یعرضهبی چی؟ تو اما گرفته رو نمره باالترین ریاضی توی نادیا باشی، کامل نادیا مثل کن سعی

 من! نیست؟ دزد نازنین که مطمئنین منی، سرافکندگی یمایه همیشه چرا؟تو نازنین چرا خنگ،

 اگه بکنیم، نازنین حال به فکری یه باید مطمئنم نادیا از من نیست، نادیا کار مطمئنم

 به باهم رو دو هر گفتممی داره تاثیر بچه خنگی تو اومدن دنیا به زودتر دقیقه چند دونستممی

 این دونستمنمی نیست، سرم تو ازدواج فکر حاالها حاال ق،عش مرد نه درسم آدم من! بیارید دنیا

 نازنین که گفتم عشق، مرد نه درسم آدم من بشین، تفاهم سوء دچار شما شهمی باعث کارام

 ..."نیستم عشق مرد من خانم

 نزدیک ،ندارد رفتن راه نای دیگر پاهایش و شده اشک خیس صورتش تمام دید آمد خودش به تا

 ها،نرسیدن و هاخواستن تلخ، خاطرات این گذاشت، سرش روی را دستش دبو شهر میدان

 ...هابدشانسی ها،بدشانسی این خیالی، آرزوهای

 ایستاد رو پیاده روی کرد،می نابودش داشت خراب حال این

 شده تندتر کمی برف بارش نشست و زد زانو! شنیدنمی را قرارشبی قلب هایگریه جز صدایی

 زدندمی حلقه دورش کمکم که را عابرین!شد بلند صدایش هقهق کی همیدنف اصال بود،

 :پرسیدندمی مدام که را صدایشان حتی دید،نمی



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

83 

 

 ...دختر پاشو شده؟ چی-

 بلند و گرفت را نازنین بازوهای مسن خانمی بودند، ایستاده کنارش که جمعی بین از شنید،نمی

 :گفت و زد زل اشافتاده گود و خیس چشمان به کرد،

 !اومده؟ سرت بالیی چه دخترم، شده چی-

 :زد فریاد و کشید بیرون دستانش بین از را وخودش انداخت زن یچهره به رغبتیبی نگاه نازنین

 .بردارین سرم از دست بزارید راحتم کنید، ولم-

 .برداشت قدم خیابان دیگر سمت به مردم یزده حیرت های نگاه مقابل در و

 زده تاول انگار که پاهایش، درد اصال و رفتمی راه هدفبی همچنان نازنین شد، کتاری هوا کمکم

 نشستمی یا ایستادمی اگر داد،می تسکین زدن قدم را خرابش حال تنها! نبود مهم برایش بود

 !کردمی دق غصه از حتما

 یک او دیگر کند؟ زندگی چطور این از بعد خواستمی اینکه فکر از کسیبی تنهایی، یغصه از

 .بود بریده دنیا تمام از که بود بدبخت و خانمانبی دختر

 نازنین صورت روی را برف هایدانه خود همراه سرد باد شد، متری دوازده یکوچه یک وارد

 .بود او به نازنین امروز اشتباه خاطر به آسمان سیلی این انگار کوبید،می

 این برف، این در داشت رنگ قرمز سایبانی که افتاد ایخانه به چشمش رفت،می راه که طورهمان

 امافکر بود شده شروع اشمعده درد دوباره نداشت، رفتن راه توان دیگر! بود غنیمت سایبان

 .دادنمی او به را درد کردن حس فرصت اشآشفته

 برق تیر از نوری تنها و بود شده تاریک هوا داد، تکیه در چارچوب به و نشست خانه سایبان زیر

 .بود کرده روشن را اطراف حدودی تا کوچه

 چیزها خیلی از سرما، خانمانی،بی ها،گردشب از ترسیدمی نازنین ،بود کوری و سوت یکوچه

 !ترسیدمی

 دست او به خفگی حالت کمی. بست هم را گردنش نزدیک یدکمه و کرد صاف را پالتواش ییقه

 .بود بهتر سرما این در مردن از اما دادمی

 نوک کشید، سرش روی ترمحکم را پالتواش کاله و پیچید دهانش دور را سرش روی ایپارچه شال

 اثر بلکه تا چالند کمی و کرد جور و جمع را بود،خودش شده منجمد پایش و دست انگشتان

 .شود کمتر وجودش در سرما
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 متر چند که برقی تیر هب و داد تکیه خانه در به را سرش کرد،می پوش سفید را زمین داشت برف

 که دردی و پاها معده، درد بود آمیخته درهم بدنش دردهای تمام دوخت، چشم بود ترطرف آن

 .کردمی فرو استخوانش در رحم بی سرمای

 زمزمه به کرد شروع و کرد باز را اششده خشک هایب**ل زحمت به لرزیدمی که طورهمان

 :شدمی بلند دهانش از بخار بود پیچیده دهانش دور که ایپارچه شال پشت از حتی کردن،

 ازت دلگیرم خدا آی“

 ازت سیرم زندگی آی

 و میرممی زندگی آی

 ازت گیرممی عمرمو

 لعنتی هایغصه این

 کننمی دورم خنده از

 هدفبی نفسای این

 کننمی گورم به زنده

 خوبیه هایلحظه چه

 آخره هایثانیه

 من مردن یفرشته

 برهمی ااینج از منو

 ”...برهمی ازینجا منو

 (یگانه محسن ازت، دلگیرم خدا آی)

 

 ،کردمی ترگرم را صورتش اشکش گرمای خورد، ُسر اشگونه روی هایشاشک مروارید دیگر باری

 !بود غنیمتی هم هااشک این سرما آن در

 اراس

 

 ساعت به نگاهی بود، کرده پوش سفید را زمین برف رفت، پنجره جلوی و زد را سازچای یدکمه

 .دادمی نشان را دقیقه ۸:۰۲ درست انداخت؛ پذیرایی حال مشکی دیواری
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 را نظرش مورد آهنگ حتما باید نداشت؛ کردن تلف برای زمانی روزها این بود، شده دیرش

 .کند امتحان را خود شانس بتواند تا ساختمی

 و باال آن داخل را ای کیسه یچا و ریخت ایششیشه فنجان داخل مقداری آمد، جوش که آب

 .کرد پایین

 درون قندی و شود سرد چای تا نکرد صبر حتی که داشت عجله رفتن برای دلش در آنقدر

 .کشید سر را چای و گذاشت دهانش

 کار محل سمت به هم زمستان یچله در را آدم عالقه آن باشد، قلبی عالقه با همراه کار، وقتی"

 !"کشاندمی

 مشکی کمربند داد، تکان تایید ینشانه به را سرش و کرد زمزمه دل در را یمانهحک یجمله این

 داشتبرمی را شالگردنش حتما باید کرد، تن را رنگش لجنی سبز کاپشن و کرد محکم را خود

 .بیاورد دوام بود بعید سرد هوای آن در چون

 هنوز هوا اما بود شده قطع رفب بارش. شد خارج آپارتمان پارکینگ از و زد را خود ۲۰۶ پژو ریموت

 .بود گرفته و ابری هم

 .پیچید کوچه داخل و رسید داشت قرار آنجا در استودیواش که ایکوچه به تا نکشید طولی

 در جلوی چیزی وجود کرد، جلب را توجهش که چیزی اولین متری دوازده یکوچه به ورود با

 .اشبودآهنگسازی استودیوی

 سایبان زیر درست استودیو در جلوی که که بود آدم انگار! جانور یا بود آدم کرد، نگاه تردقیق

 .بود شده مچاله قرمز،

 که غریبه، آن به که حالی در و شد پیاده کرد، پارک استودیو روی روبه معمول طبق را ماشین

 ب**ل زیر کردمی نگاه بود گذاشته زانوهایش روی را سرش و بود پوشانده برف را هایشلباس

 :تگف

 !هاکردیم گیری عجب! هاگودوله گدا ازین بازم-

 :گفت بلندی صدای با سپس

 روزیتو خدا برو پاشو! هان؟ زدی چمباتمه اینجا چرا سرما این تو بدم، بهت ندارم پولی من هی-

 !کنه حواله دیگه جای

 که بود منجمد سنگی تکه شبیه درست. نخورد چشمش به غریبه آن از حرکتی نه و صدا نه

 .بود افتاده در لویج
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 :داد تکان و گرفت را هایششانه از یکی و شد خم آراس

 .توامبا آهای-

 یک. انداخت او یچهره به نگاهی آراس. شد ولو زمین روی جانشنیمه جسم آراس، هایتکان با

 مثل درست صورتش رنگ و بود شده کبود هایشچشم دور. سال و سن کم دختر یک! بود دختر

 .بودند شده زخم و برداشته ترک سرما شدت از و بودند خشک کامال هایشب**ل د،بو سفید گچ

 خیابان چاله آب اتفاقی شب آن که بود کسی همان او! شناختمی را دختر آن تغییر، همهاین با

 .بود رسانده داد را آدرسش خودش که ایخانه تا را او آن از بعد و بود پاشیده رویش را

 :گفت بود دوخته چشم نازنین یپریده رنگ و معصوم یچهره به تعجب با که درحالی

 !کرده؟ پیدا کجا رواز من استودیو آدرس دختر این-

 ولش اگر اما بود زنده هنوز. داد فشار کمی و گذاشت جوان دختر گردن نبض روی را دستش

 سخت کمی باورش! بود؟ گذرانده استودیو جلوی را دیشب تمام یعنی مرد،می احتماال کردمی

 .بود

 در   کند، درست دردسر برایش بود ممکن کار این کهاین با کند، رهایش طورهمین نیامد دلش

 .کرد بلند و گرفت آغوش در را دختر باالفاصله و کرد باز کلیدش حرکت دو با را استودیو

 و یصندل و میز یک تخت یک. شد استراحت کوچک اتاق وارد و رفت پایین استودیو هایپله از

 .کنند استراحت خواستندمی رفیقش یا او که مواقعی برای بود، اتاق داخل بخاری یک

 را بخاری یدرجه بعد و کشید رویش را رنگ ایقهوه پشمی پتوی و خواباند تخت روی را نازنین

 .زد زل جوان دختر به و نشست صندلی روی کرد، بیشتر

 پیشانی به را عرق که تابستان اواسط به شبیه درست شد، ترگرم اتاق هوای و گذشت دقیقه چند

 .آوردمی آدم

 را اسمش حتی که دختری به دوباره و انداخت آویز روی را شالگردنش و کاپشن آراس

 بود معلوم اشچهره از ولی شد،می آب دخترک بدن یخ داشت کم کم انگار کرد، نگاه دانستنمی

 .نیست نیشد درست گرم هوای با تنها حالش و است بیمار

 چشم دور کبودی. سوختمی تب در صورتش تمام اینکه مثل. گذاشت پیشانیش روی را دستش

 .کردمی خشکی یسرفه چندگاهی از هر و بود شده بیشتر هایشب**ل و

 رفتمی بیرون ساختمان از که حالی در برود، دکتر سراغ تا پوشید لباس دوباره نداشت، ایچاره

 :کردمی غرغر ب**ل زیر
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 نمیره وقت یه... اَه! روز یه ببریم، پیش آدم عین کارارو خواستیم روز یه! هاافتادیم گیری عجب-

 !آراس تو دلرحمی از امان بابا اَی بدبخت منه دست رو بمونه اشهجناز

 بود، مشغول حسابی فکرش. بود استودیو نزدیک درمانگاه مقصدش گذاشت، گاز روی را پایش

! خواست؟می چه او از اصال بود؟ کرده پیدا را او کار محل آدرس چطور و ستکی دختر آن کهاین

 .شدمی روشن آمدنش هوش به با هاسوال این تمام

 راه کشید، تیغشسه صورت به را دستش و گذاشت ماشینش کناری یشیشه روی را آرنجش

 باقی روی ماشین تاییر نچو کرد، رانندگی سرعت با شدنمی حال این با اما بود شده باز هاخیابان

 .خوردمی سر هابرف یمانده

 آن اگر ترسیدمی برود او همراه خواست پزشکی از و رفت داخل کرد، توقف الزهرا درمانگاه جلوی

 .شود دردسرش یمایه ببرد بیمارستان به را جوان دختر

 با نسبتی چه کهاین بدهد، را دکترها و پرستارها غاز یه من صد هایسوال جواب خواستمی کی

 !آمده؟ سرش بالیی چه چیست، رسمش و اسم شناسد،می کجا از را او دارد، او

 پیدا کارش و کس بود ممکن هم آخرش دانست،نمی را کدام هیچ جواب آراس که هاییسوال

 !شدن کباب و کردن ثواب بشود و بزنند او به ناموسی اَنگ و شوند

 همراهش شد حاضر مسنی دکتر   خوبش شانس از ،نداشت را دردسرها این یحوصله اصال

 .بیاید

 .بود شده ولو تخت روی جان نیمه همچنان نازنین شدند، استودیو وارد

 فریمش بدون کوچک عینک به دستی بود، ریخته نیمه تا سرش جلوی سفید موهای که دکتر

 :پرسید و آورد بیرون کیفش داخل از را خود پزشکی گوشی و سنج فشار دستگاه و کشید

 !افتاده؟ براشون اتفاقی چه-

 :گفت کنان م ن و م ن آراس

 !خورده سرما کنم فکر مونده، سرد هوای تو زیادی مدت ظاهرا... ظاهرا... خب-

 !چیه؟ خانم این با نسبتتون جسارتا-

 :گفت ریختمی چای فالکس داخل جوش آب مقداری که درحالی و کشید پوفی آراس

 .بشم شما مزاحم شدم مجبور شد بد حالش هستن، همکارمون-

 من که حالتی این! جدیه بحث معلومه که طوراین... باشه ساده سرماخوردگی یه دونممی بعید-

 بتونه مربوطه آزمایشات با تا متخصص پیش ببردیش باید که بیماریه یه نشانه بینممی
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 ضربان سطحیه، زدگییخ عالئم بشه درمان باید و ضروریه که چیزی فعال ولی بده، تشخیص

 سرمای توی طوالنی مدت یه مشخصه عالئمش از زنه،نمی درست نبضش و شده نامنظم قلبش

 !مونده شدید

 زمین؟ افتاد و شد بد حالش یهو و سرکار اومد صبح امروز شده، چی ندارم اطالعی من-

 .بره راه باشه تونسته عالئم این با دونممی بعید! اومد؟ خودش پای با خودش-

 :گفت و شد بلند جا از آراس

 .گفتم دیدم که رو چیزی فقط من! شده چش بدونم کجا از کنیدمی سوال چقدر بابا ای-

 باال است برده خود استودیو داخل را او چرا اینکه مورد در هابحث بگوید را واقعیت اگر ترسیدمی

 کیفش داخل را خود کیپزش گوشی و کرد مرتب را خود پشمی بلند پالتوی ییقیه دکتر بگیرد،

 .گذاشت

 هیچ به باشه یادتون لباساشه، بودن خیس از داره که لرزی و تب این بشه، عوض لباساش باید-

 دچار بدنش دهمی نشون هاشب**ل و هاانگشت دور شدن کبود ندین بهش داغ نوشیدنی وجه

رُم یه زنه،ب تاول بدنش از هاییقسمت ممکنه بخوره داغ نوشیدنی اگه و شده زدگی یخ  تقویتی س 

 به بودین، نرسیده دادش به زودتر اگه بگیرین، براش داروخونه از نویسم،می دارو سری یه و

 .داد می دست از رو جونش زیاد احتمال

 دکتر رفت در سمت به و گرفت را دکتر ینسخه سریع ترسید، حسابی حرف این شنیدن با آراس

 :گفت دیگر باری

 .نشه فراموش زتمی و خشک لباس ضمنا-

 افتاده عقب کارش دختر، یک خاطر به شدنمی باورش اصال افتاد، راه به ماشینش با دوباره آراس

 جا توانستنمی حاال و کند کمک دخترک آن به بود گرفته تصمیم نداشت؛ دیگری یباش،چاره

 .بزند

 لباس دست کی اینکه جز نداشت ایچاره ایستاد لباس بوتیک جلوی داروها، خریدن از بعد

 !بخرد دختر آن برای راحتی زمستانی

 خورد؛ زنگ مبایلش گوشی دادمی دکتر به را هاکیسه که درحالی برگشت، آراس تا نکشید طولی

 .بود هومن رفیقش

 آراس؟ کجایی-

 :گفت آرام و گرفت فاصله کمی استراحت اتاق از آراس
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 !چطور؟ ام،خونه خب...من-

 .یاممی دارم منم استودیو برو پاشو د  ! خوابیدی؟ خرس مثل گرفتی باز! چلغوز؟ ایخونه! زرشک-

 !دیممی ادامه کارو فردا اومده پیش برام مهم کار یه امروز... یعنی! نه-

 ...دونیمی بهتر که تو نداریم وقت ما! آراس؟ شدی دیونه! چی؟-

 .زنیممی حرف بعدا دونممی دونم،می-

 .کرد قطع را گوشی بزند حرفی هومن اینکه از قبل و

 .بود باز نیمه غریبه دختر هایچشم برگشت، استراحت اتاق به وقتی

 :گفت ب**ل زیر آراس

 !جوجه این اومد هوش به باالخره-

 حال در و بود کرده عوض را هایشلباس نازنین خود کمک با که دکتر دوخت، چشم دکتر به و

رُم کردن وصل  :گفت بود س 

رُم داخل دارو تا چند-  و آبکی غذاهای بره، راه نزارین نشده خوب کامال تا فعال کنم،می تزریق س 

 !نشه فراموش هم مقوی

 و گذاشت اششانه روی دستی آراس شد، رفتن یآماده و بست را کیفش دکتر کار، اتمام از بعد

 :گفت

 .باشیم خدمت در حاضره چاییمون نکنه، درد شما دست-

 .شده سرو ممنون کنم،می خواهش-

 !آقای؟ شما راستی-

 رو کارتم بگیرین تماس باهام شد بدتر عالئمش نکرده خدایی اگر لطفی، بهروز... هستم لطفی-

 .میز روی گذاشتم

 هم بود مانده آراس جیب در که پولی مانده ته آن دکتر، ویزیت یهزینه کردن حساب از بعد

 .شد خرج

 دراز تخت روی حالبی که اندامی الغر و نقش ریز جوان دختر به و برگشت اتاق به کالفگی با

 .کرد نگاه بود کشیده

 درد و بود نشده هشیار کامال هنوز نازنین نشست، تخت کنار صندلی روی مکث کمی از بعد

 .فهمید را این شدمی کامال اشپریده رنگ و کبود هایب**ل از داشت،
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 یخ درش جلوی اومدی جَلدی که دونستیمی کجا از رو من استودیو آدرس تو بچه، ببینم بگو-

 !زدی؟

 را آراس توانست و گشود کامال زحمت با را بازش نیمه هایچشم چرخید، آراس سمت به نازنین

 بلند کامال نه و کوتاه کامال نه که آراس مشکی   دار حالت و پرپشت موهای سبز، هایچشم ببیند،

 :بزند حرف کرد عیس. کرد جلب را توجهش رسید،می گردنش نصف تا تقریبا و بود

 !کجام؟ من... من... م-

 و خورد انداز  پس موندم، کارم از کلی جاشمهمین تا بچه، نده جواب سوال با رو من سوال! ز کی-

 !هان؟ شناختی؟ می کجا از اینجارو تو گممی کردم، خرج خاطرت به ماهمم این خوراک

 :گفت وارناله و آرام صدایی با نازنین

 !رو تو نه و شناسممی جارواین نه من-

 !زدی؟ چنبرک من استودیوی جلوی اومدی درست خونه همهاین بین از کنم باور یعنی-

 تلخ اتفاقات تمام آن با همراه و بود برده خوابش بانیسایه زیر سرد، شب   آن که آمد یادش نازنین

 .کرد مرور ذهنش در را گذشته

 .شماس یخونه دونستمنمی نداشتم، جایی و بود برفی هوا... متاسفم... م... م-

 که کمکی از و اتهکاسه نیم زیر ای کاسه بفهمم اگه حالت به وای! بوده؟ تصادفی همش یعنی-

 !بشم پشیمون کردم بهت

 !کردینمی کمکم کاش-

 !شکر رو حکمتت خدایا! کردینمی کمکم گهمی! کن خوبی و بیا حاال! جانم؟-

 پریشان موهایش شد آراس به پشتش که نحوی به رگشت،ب دیگر سمتی به زحمت با نازنین

 او دیگر حاال بودند، اضافی و جانبی ایتکه انگار نداشتند، حس پاهایش و دست و بود شده

 .بود زمانی هر از ناامیدتر

 زده پس دارد، دوست هایشعیب تمام با را او دنیا این در کردمی فکر که کسی سمت از حتی

 !بدنش نه بود زده یخ که بود قلبش این همه، و همه خواهرهایش، اش، وادهخان سمت از بود شده

 ...بمیرم زاشتیمی کاش-

 !بدبخت؟ منه دست رو بمونه اتجنازه! بشه؟ چی که بمیری-
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 اش جنازه دردسر برای نگرانی جز باشد نداشته ارزشی غریبه مرد یک برای مردنش کهازاین

 حق بخواهند که هرطور مردم و نیست هیچ که بود کرده باور دیگر حاال نازنین شد،نمی ناراحت

 .بزنند حرف او مثل ارزشیبی آدم با دارند

 ناراحت کسی بمیرمم اگه ندارم، هم ستاره یه آسمون هفت تو من بمیرم، زاشتیمی کاش-

 !شهنمی

 .شد اشک از پر اشزده یخ و خشک های چشم و گفت را این

 زدی جیم اتونخونه از چرا باز خونتون، دَر دم رسوندمت روز اون من! چی؟ یعنی فهممنمی-

 !بچه؟

 خاطر به خوامنمی بمونم اونجا نیست راضی شوهرش خواهرمه، یخونه نیس، من یخونه اونجا-

 !بشه خراب زندگیشون من

 !کجان؟ هااون! چی؟ بابات ننه پس-

 :گفت ب**ل زیر و و زد زل رنگش ایقهوه هایبرگ طرح   و رویشروبه دیواری کاغذ به نازنین

 .مُردن هااون-

 :گفت آرامی به و کرد سکوتی آراس

 نداری؟ ایدیگه کار و کس برادری، خواهری،... من مثل... یتیمی تو پس-

 .ندارم رو کسهیچ... کسهیچ-

 و پدر و بود سالش هفت وقتی درست افتاد، پرتالطمش یگذشته یاد کرد، سکوت دوباره آراس

 او از پدربزرگش و مادربزرگ بعد، به روز آن از و داد دست از وحشتناک یحادثه یک در را مادرش

 .کردند نگهداری

 شد زندگی، این در آراس کار   و کس تنها و رفت دنیا از هم آقاجان پیش سال سه هرچند

 با که سارا و بود گردهشت شهرستان ساکن و کردمی صدایش" عزیزجون" که مادربزرگش،

 .بود کرده ترک را آراس اشاحمقانه متصمی

 دادی؟ دست از رو مادرت و پدر وقته چند-

 :گفت و بست را چشمانش بود پیچده وجودش تمام در سرگیجه و سردرد معده، درد که نازنین

 ...وقته خیلی-

 بمونی؟ کجا خوایمی! کنی؟ چیکار خوایمی حاال-
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رُم داخل دکتر که هاییبخش آرامش اینکه مثل  کرد،می اثر داشت بود کرده تزریق نازنین س 

رُم و بود اشگرسنه حسابی. بود شده خوابالود چشمانش  بدنش اما نبود کافی برایش غذایی س 

 .گرفت فرا عمیق خوابی را چشمانش و شد ترسست

 طرف آن به و شد بلند جا از نشنید، جوابی وقتی و کرد صدایش" بچه" لقب با بار چند آراس

 .ببیند را صورتش توانستمی که جایی رفت خواب تخت

 !چیه اسمت نگفتی حتی! خوابیدی؟-

 .کشید باال نازنین هایشانه تا را پتو و

 جنس از لبخندش چشمانش، مقابل در درست بود رویشروبه بود، شده خیره نازنین به لبخند با

 .بود گذشته شیرین لبخندهای همان

 :گفت بخشی آرامش لحن با و انداخت ننازنی گردن دور را دستش و آمد جلوتر

 !بکنی رو فکرش که اونی از بیشتر ،دارم دوستت خیلی-

 :گفت عشوه با و کرد جا سینا آغوش در را خودش نازنین

 !عزیزم دونممی... سینا دونممی-

 توصیف حسی داشت، نابی حس. کردمی احساس خوبی به صورتش روی را اشمردانه دستان

 !ناپذیر

 منتظر فراوان شور و شوق با نازنین. گرفت او جلوی انگشتری یجعبه و زد زانو مقابلش در سینا

 .پرید هایشچشم کند باز را جعبه سینا کهاین از قبل اما بود، جعبه شدن باز

 اشگونه روی و لغزید اشکی بود، رنگ ایقهوه دلگیر های دیواری کاغذ با کوچک اتاق آن در هنوز

 .خورد ُسر

 که بود سخت کرد؛می زمانی هر از بیمارتر و ترسست را او شدن زده پس و شدن طرد د،بو سخت

 هایخواب این داشت، واقعیت مسخره رویاهای این کاش! ببیند خواب در تنها را آرزوهایش

 .کردمی قرارشبی خیالی،

 در آورد، اقات فضای به خود با را خوشی بوی که ایکاسه با شد، اتاق وارد آراس حین همین در

 .گرفت سمتش به را سفید سوپ کاسه و نشست نازنین تخت کنار صندلی

 یکم بگیر یاال گرفتم استودیو نزدیک رستوران از االن همین خوبه؛ برات آبکی غذاهای گفت دکتر-

 !بخور

 .بود خود تلخ خیاالت در غرق نداد، جوابی
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 :گفت تریبلند صدای با باراین آراس

 !دیگه بگیرش! بچه؟ نیستم تو با مگه-

 خوابیده نیمه حالت به و شد خیز نیم کمی کرد،می ضعف احساس و داشت سردرد هنوز نازنین

 تکان انگشتانش اما کرد بلند را هایشدست نداشت هایشانگشت در حسی درآمد،

 لهنا با ندارد ایفایده دید وقتی نشد، موفق اما بردارد را قاشق کرد سعی بار چند. خوردندنمی

 :گفت

 !اومده؟ پاهام و دست سر بالیی چه... تونمنمی-

 خوابیده زارهنمی بیرون پاشو بکشی رو سگ که سرمایی اون تو که بپرسی، خودت از باس خب-

 !بیرون اون بودی

 .برم که نداشتم جایی-

 .انداخت درخشیدمی هایشاشک اثر در که نازنین هایچشم به نگاهی آراس

 سوپ داخل و گرفت دستش در را قاشق و کرد زمزمه ب**ل زیر ”نیست یاچاره“ کشید، پوفی

 .گرفت نازنین سمت به سوپ قاشق یک و برد

 :غرید شد خسته دستش وقتی زد، زل آراس صورت به تعجب با نازنین

 !دارم؟ هم این جز ایچاره مگه دیگه بخور کنی؟می نگاه منو بز مثل چرا د  -

 هم را فکرش که ایغریبه دختر به سوپ خوراندن به کرد شروع راسآ و کرد باز را دهانش نازنین

 .کند پرستاری او از روزی کردنمی

 چیه؟ اسمت نگفتی، راستی-

 گرسنه قدری به همهاین با نکرد، حس را طعمش ولی داد قورت را آن سوپ، کردن مزهمزه از بعد

 .خورد را بعدی قاشق عجله و ولع با که بود

 .نازنین...نا-

 !اینه اسمت پس نازنین، هوم-

 چی؟ تو-

 رو کار جور هزار! نیستم چون خوشحالم آشناییت از بگم تونمنمی مشرقی آراس ،آراسم منم-

 !دممی غذا بچه الف یه به دارم من و ریخته سرم

 ضعیفی صدای با و کرد پاک را صورتش دست پشت با کرد، بلند را دستش زحمت با نازنین

 :گفت
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 !بچه بگی بهم نداری حق دیگه! فهمیدی؟ سالمه ۱۷ ستمنی بچه من-

 همین سال ۱۴_۱۳ بهت انصافا ولی! دیگه ایبچه من با مقایسه در! برخورد؟ بهت اوهو-

 .دارم کار جور هزار من بری، و شی خوب باید که بخور رو غذات خوره،می

 !برم؟ کجا-

 .اینجا جز هرجایی هرجا؛-

 آورد فشار ذهنش به چقدر هر گذاشت، بالش روی را رشس خشک سرفه چند از بعد نازنین

 چطور اصال کند؟ زندگی کجا این از بعد خواستمی واقعا نرسید؛ فکرش به رفتن برای جایی

 :گفت ب**ل زیر بیاورد؟ دوام خواب محل و پول بدون رحمبی دنیای این در توانستمی

 .بدبختم خیلی من-

 !گفتی؟ چیزی! چی؟-

 .بدبختم گفتم-

 !وقت؟اون چی واس-

 !گممی چی بفهمی که نبودی من جای تو-

 نبودم؟ دونیمی کجا از-

 ایکشیده رنج آدم که خوردنمی مرتبش ظاهر به زد، زل آراس سبز چشمان به و برگشت نازنین

 .باشد

 ادامه غذایش خوردن به که خواست اشچهره حالت با و گرفت نازنین سمت به را غذا آراس

 .دهد

 :گفت پر دهان با خوردمی دیگری قاشق که درحالی

 !بودی؟ خانمانبی و کسبی من مثل توهم یعنی-

 .آره جورایی یه-

 هان؟ دیگه بودی آراس عجیبه، خیلی اسمت-

 .هوم-

 !آراس آقای نبوده بدتر که من از زندگیت باشه چی هر-

 داری، سرپناه هرحال هب اونجا خواهرت، خونه برگرد گممی بهت شنویمی من از اگه اما شاید؛-

 !شغاله از پر بیرون اون! چی؟ حاال ولی

 !ندارم اهمیتی کسهیچ واسه من خوان،نمی رو من هااون... شه نمی-
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 را قدیمی صوت ضبط یدکمه و شد بلند گذاشت، زمین را سوپ کاسه و داد تکان سری آراس

 عقب کار فکر به همچنان او پیچید، فضا در کالم بدون کالسیک   موسیقی صدای داد، فشار

 !کشیدمی را انتظارش که نامعلومی یآینده یاندیشه در نازنین و بود اشموسیقی یافتاده

 روی گذاشت، کارش میز جلوی و برداشت را نازنین تخت کنار رنگ کرمی چوبی صندلی آراس

 .شد نازنین به پشتش که نحوی به نشست صندلی

 .کند آماده رفیقش با همراه بود قرار که آهنگی هاینُت تننوش به کرد شروع و برداشت کاغذی

 بسته و باز را هایشانگشت بار چند داشت، نگه چشمانش جلوی و آورد باال را دستانش نازنین

 به نداشتند، حسی هیچ.!بود شده آب یخش دوباره و شده منجمد هایشانگشت انگار کرد،

 !شدنمی متوجه اصال بریدندمی را هاآن تک تک اگر که نحوی

 را هایشانگشت یمرده نیروی شد سبب این و داد ادامه انگشتانش کردن بسته و باز به بار چند

 .کند احساس دوباره

 کنار را پتویش زحمت به کشید عمیقی نفس کرد، مرتب کمی و برد موهایش سمت به را دستش

 .داد حرکت را پایش هایانگشت دستانش کمک به کرد، نگاه را پاهایش و زد

 آن بود، ناممکن برایش سوزاندمی را استخوانش عمق تا که سرمایی و شب آن به کردن فکر حتی

 تلخی از بار آخرین برای و بود کرده آماده مرگ برای را خودش بست، را هایشچشم وقتی شب

 با و دبمان زنده هنوز خواستمی خدا کهاین مثل کشید آهی! بود کرده خداحافظی زندگیش های

 !بسوزد و بسازد نداشت آن در جایی که دنیایی

 آن و شد خم زحمتی هر با بود؛ تخت کنار اشمشکی پشتی کوله انداخت، اتاق سراسر به نگاهی

 مانع موسیقی صدای و بود نوشتن به حواسش دانگ شش کرد، آراس به نگاهی نیم برداشت را

 .بشنود را نازنین هایتکان که شدمی

 .کرد آینه در خود انعکاس به نگاهی و کرد باز برداشت، را کوچکش تاشوی ینهآی کیفش از

 پریده صورتش رنگ   و بود کبود رنگ به لبش و هاچشم زیر بود، کرده تغییر اشچهره چقدر! وای

 حدودی تا که اشدخترانه ابروهای روی طورهمین کشید، صافش پوست روی را دستش بود،

 .بود شده پریشان

 با مشترکش اتاق یآیینه جلوی او و بود شیدا اشعمه دختر عروسی که را روزی آن مدآ یادش

 که قدری به کند، پف چشمش زیر بود شده باعث که افتاد هایشگریه آن یاد بود، ایستاده نادیا

 !بخواباند را چشمش پف اثر توانستنمی آرایشی کرم هیچ
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 برایش رسیدمی زانو تا که داری دنباله مجلسی لباس نادیا و شهال مامان که بود این هم علتش

 .بود رنگ صورتی یکی و قرمز آنها از یکی اما بودند شکل یک به هالباس دوی هر ند،بود گرفته

 هایشنمره شدن کم خاطر به نازنین که بود این سر اصلی موضوع نداشت، زیادی مشکل این

 مامان همراه که نادیا و برود عروسی لباس دخری برای همراهشان نداشت اجازه و بود شده تنبیه

 با بود کرده انتخاب نازنین برای را صورتی و برداشته خودش برای را قرمز رنگ بود، رفته شهال

 !دارد دوست را قرمز رنگ چقدر نازنین دانستمی کهاین

 بچگانه !کردمی صورتی پلنگ شبیه را آدم نبود، قشنگ هم اصال صورتی لباس آن نازنین نظر در

 هم شهال مامان کرد،می داشتنی دوست را او واقعا نادیا لباس اما. رسیدنمی نظر به شیک و بود

 لباس از هم بار یک حتی اما شده پرنسس شبیه واقعا که گفتمی و کردمی تحسین را نادیا دائم

 شده تزئین گیپور با اشتنه باال که را خودش سفید لباس داشت دوست او! نکرد تعریف نازنین

 .آیدنمی تو به لباس آن که گفتمی اجبار به مادرش اما بپوشد را بود

 و کرد قیچی بود نادیا انتخاب که را رنگی صورتی لباس بودند، خواب همه وقتی شبانه هم نازنین

 فردا دعوای و بیداد و داد آغاز شد این و بود، بیزار اجبار از اینکه خاطر به فقط! نمود ریز ریز

 شبیه درست او برای خانه آن هایتنبیه! بود عروسی به نرفتن باراین که نازنین تنبیه و صبح

 .بود شده بزرگ دیگر نازنین که انگار نه انگار! بود هادبستانی بچه هایتنبیه

 خانه از فرار تنها او فرار کرد، پاک را صورتش هایاشک دستش پشت با و گذاشت کنار را آینه

 به اعتماد هیچ که بود خانه آن هایقیاس و هاحقارت احساس تحقیرها، اجبارها، از فرار نبود،

 !گذاشتنمی باقی نازنین برای نفسی

 !داری؟ شونه ببینم-

 :گفت بلندتری صدای با نشنید آراس از جوابی وقتی

 !داری؟ شونه پرسیدم-

 امروز که بنفش افتنیب لباس آن. کرد بود نشسته تخت روی که نازنین به نگاهی و برگشت آراس

 .بود تنش بگیرد برایش شد مجبور صبح

 آن با را موهایش همیشه که را پالستیکی کوچک یشانه میزش، کشوی از و کرد دراز را دستش

 .داد نازنین به زدمی شانه

 !خوردی؟نمی غذاتو که بودی کرده مسخره رو من پس کنن، می حرکت انگشتات اینکه مثل-

 .شهمی بهتر داره کم کم اما کردنمی رکتح پیش دقیقه چند-
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 اشریخته بهم کوتاه   و مشکی موهای بتواند تا کردنش تمیز به کرد شروع و گرفت آراس از را شانه

 .کند شانه را

 و کرد باز بود مانده موهایش روی دیروز از که را سرش کش بود، نشسته تخت روی که طورهمان

 لذت چقدر نامرتب و درهم موهای کردن شانه کوتاهش و کیمش موهای کردن شانه به کرد شروع

 !هاآن یدوباره شدن مرتب و شدن باز لذت بود؛ بخش

 اینکه تا نوشت سکوت با دقیقه چند داد، ادامه کارش به دوباره نازنین به توجهبی و چرخید آراس

 :گفت

 بری؟ کجا خوایمی نگفتی-

 !دونمنمی-

 !آره؟ ببندی قندیل رونبی اون بری باز خوایمی البد-

 و هاتنبیه ها، پیچ سوال دوباره گشتبرمی خانه به اگر رسید، آراس گوش به نازنین آه صدای

 تعقیب را او شب تا صبح بود قرار هم این از بعد البد! شدمی شروع الکی ی  مسخره دعواهای

 !گذاشت؟می دلش جایک را هاآن! چه؟ هایشانزبان زخم! کند فرار دستشان از مبادا تا کنند

 !باشد مرگ تصمیم این عاقب اگر حتی برگردد، تصمیمش از نداشت دوست اصال

 تکانی را سرش گذاشت، صندلی گاهتکیه روی را آرنجش و برگشت نازنین سمت به دوباره آراس

 :گفت و داد

 !بمونی جااین مدت یه تونیمی نداری موندن واسه جایی واقعا اگه-

 :گفت هیجان با و انداخت اتاق اطراف به نگاهی چندم بار برای نازنین

 !واقعا؟-

 !شرط یک به اونم مدت، یه فقط گفتم نشو خوشحال زیاد! ه ی ه ی-

 !قبوله باشه هرچی شرطی؟ چه-

 شه؟می سرت چیزی موسیقی از کنی، کمک بهم بتونی باس-

 .بگیرم یاد تونممی ولی نه خب،-

 ساختن برای حاال... زدمی دَف قبال که شده جدا ما از رهامونهمکا از یکی خوبت شانس از ببین-

 !نه؟ یا تونیمی بزنه؛ دَف بتونه که داریم یکی به نیاز جدید موسیقی

 !هس؟ چی حاال خب! هوم؟-

 :گفت و کشید پوفی کوبید، پیشانیش روی محکم را دستش آراس
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 !بدم یادت بتونم امیدوارم فقط-

 باالفاصله آراس بود، ُشل و حسبی هنوز پاهایش اما بیاید پایین تخت روی از کرد سعی نازنین

 :گفت و شد مانعش

 !بره بین از زدگی یخ اثر تا بری راه نباید فعال -

 تجویز دکتر که هاییقرص داشت، را بدنش درون لرز احساس و کن خورد اعصاب سردرد آن هنوز

 .کشید دراز تخت روی و خورد را بود کرده

 !بمونم؟ اتاق این تو هاشب متونمی یعنی-

 تو شاید! کنم کمک بهت خوادمی دلم چرا دونمنمی ندارم، سراغ واست بهتری جای که فعال-

 جااین هاشب تونیمی مونیم،نمی جااین هاشب داریم خونه که رفیقم و من منی، یگذشته شبیه

 !بخوابی

 یچاره اما نبود آسانی کار نازنین برای خت،شنانمی را او که ایغریبه پسر به کردن اعتماد واقعا

 .نداشت دیگری

 پول و کند کار جااین توانستمی. آمدمی حساب به شهرک تقریبا بود، شانخانه از دورتر جااین

 نادیا اسم که کشیدمی نفس محلی در که همین کند، زندگی مستقل بتواند بعدها و کند جمع

 !آمدمی حساب به بمث پوئن یک خودش نبود اسمش همراه

 از آراس بود، شده دلگیر و تاریک نیمه اتاق فضای و بود شدن تاریک حال در هوا کم کم دیگر

 .بود پیانو با آهنگ تمرین حال در استودیو داخل و بود رفته بیرون اتاق

 دیوار کمک به و شد بلند جا از بود شده خسته حسابی تخت آن روی خوابیدن از دیگر که نازنین

 هم هایشدست هنوز نداشت جان پاهایش شود، بلند کرد سعی تخت َسر باالی دارطرح چوب و

 !بودند بهتر کنند تحمل را وزنش توانستندنمی که پاهایش از اما بودند نکرده پیدا را سابق قدرت

 با سرش و خورد زمین شد، جدا دیوار از هایشدست ناگهان اما بایستد تا کرد را سعیش تمام

 .گشت بلند اشناله صدای و کرد برخورد ردیوا

 :کرد روشن را چراغ و آورد هجوم اتاق سمت به دیوار با چیزی برخورد صدای با آراس

 !باز؟ کردی چیکار-

 نشاند، تخت روی دوباره و کرد بلند زمین از را نازنین و رفت جلو

 صورتش روی واریدمر  مثل هایشاشک کردن گریه به کرد شروع و نیاورد طاقت دیگر نازنین

 :گفتمی وارناله و ریختمی
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 !تونمنمی برم، راه تونمنمی... شدم فلج من اومده پاهام سر بالیی چه-

 :گفت آرامش با و نشست نازنین کنار تخت روی آراس

 شکر خدارو باید! فهمی؟می بود زده یخ بدنت تموم عادیه روز چند تا گفت دکتر نیست، چیزی-

 !ایزنده هنوز که کنی

 به آراس کرد،می گریه ریز یک و بود نشسته تخت روی گرفت،نمی آرام زبانی هیچ با نازنین اما

 کرد، پرواز هاگذشته به نازنین یمظلومانه و ظریف هایگریه صدای با خیالش زد زل صورتش

 !کردمی گریه پدرش تصادف خاطر به و بود نشسته تخت این روی سارا که زمانی

 هایگریه طاقت آراس پیچید اتاق فضای کل در سارا صدای رفت؛ دوران آن به وحشر  ناخوآگاه

 دراز را دستش بود، عزیزتر و ترارزش با دنیا این در کسی هر از برایش سارا! نداشت را عزیزش

 :گفت و کرد پاک رنگش سبز زیبای چشمان   از را سارا هایاشک مروارید و کرد

 .عزیزم نکن گریه... باش آروم-

 !زجرآورش های گریه صدای حتی بود، شده تنگ خیلی سارا صدای برای دلش

 نازنین کند،می پاک را نازنین هایاشک دارد و شده اشک خیس صورتش دید آمد که خودش به

 .کردمی نگاه را آراس داشت متعجب و بود شده آرام

 :گفت و ردک صاف را صدایش و شد بلند جا از کرد، جور و جمع را خودش کمی آراس

 .شیمی خوب نیست چیزی-

 .شد خارج اتاق از عجله با و

 خاطر به آراس واقعا یعنی شد، سوال عالمت از پر نازنین ذهن رفت، بیرون اتاق از آراس که همین

 را مادرش و پدر هایگریه هم بار یک حتی وقتی بود ممکن چطور چیزی چنین! کرد؟می گریه او

 !د؟بو ندیده ناراحتیش خاطر به

 شخص یک هم وقتی ندهد، اهمیتی او به کسی و نباشد مهم کسی برای که داشت عادت نازنین

 او به دریغشبی مهر   از قدرآن و شود او یوابسته شدمی باعث کرد،می او به توجهی ترینکوچک

 !دهد فراری را او تا ببخشد

! داد؟می خواب جای او به یبهغر  پسر آن باید چرا اصال بود، خیره در به همچنان نازنین نگاه

 !گذشتمی اشکله آن در چیزی چه نبود معلوم
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 افتاد راه و زد را ماشین ضبط یدکمه شد، ماشینش سوار و آمد بیرون استودیو از عجله با آراس

 شده باز هاماشین مرور و عبور هایراه بود، برف از پوشیده خیابان هنوز اما بود شده تاریک هوا

 .بود پوشانده برف هارا رو ادهپی اما بود

 هومن و او کنار استودیو آن در سارا که زمانی رفت، پیش سال یک به آهنگ با همراه آراس فکر

 فکر از توانستنمی چرا کرد،می کمک آنها به آهنگ همخوانی گاهی و سازیآهنگ کار در و بود

 تمام ذهنش در کرد ترکش تمام توقاح با که سارایی ماجرای چرا آخر! ؟بیاید بیرون روزها آن

 !شدنمی

 

You made me insecure" 

 کردی متزلزل منو تو

 

Told me I wasn't good enough 

 نبودم خوب کافی یاندازه به که گفتی من به

 

But who are you to judge 

 کنی؟ قضاوت بخوای که هستی کی تو اما

 

When you're a diamond in the rough 

 اینتراشیده اسالم یه تو

 

I'm sure you got some things 

 فهمیدی چیزایی یه مطمئنم من

 

You'd like to change about yourself 

 کنی عوض خودتو داری دوست تو

 

But when it comes to me 
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 شهمی من نوبت وقتی اما

 

I wouldn't want to be anybody else 

 بشم دیگه آدم یه به تبدیل خوامنمی

 

Na na na na na 

Na na na na na na 

I'm no beauty queen 

 نیستم زیبا یشاهزاده یه من

 

I'm just beautiful me 

 کنممی زیبا خودمو فقط من

 

You've got every right 

 داری حق تو

 

To a beautiful life 

 باشی داشته زیبا زندگی یه که

 

Trust me 

 کن اعتماد من به

 

...That's the price of beauty 

 ..."زیباییه قیمت این

 

 ماشین ضبط به همچنان گوشش کردندمی گزگز هایشانگشت چسبید، را ماشین فرمان سفت

 :بود
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It's like a work of art" 

 هنریه کار یه مثل این

 

That never gets to see the light 

 بینه نمی رو روشنایی هیچوقت که

 

You made me insecure 

 کردی تزلزلم منو تو

 

Told me I wasn't good enough 

 ...نبودم خوب کافی ی اندازه به که گفتی من به

 (Who Says/Selena Gomez) 

 

 می که گفتمی و بود شده خیره آراس چشمان در درست وقتی پیچید گوشش در سارا صدای

 همین کودکی از اشدیرینه آرزوی چون شود، رقاص یک و برود آمریکا تگزاس   شهر به خواهد

 .است بوده

 و کس هر جلوی چنانی،آن هایلباس با قلبش یدردانه که بپذیرد توانستمی چطور آراس

 تمام خواستمی او از سارا وقتی کند قبول را سارا درخواست توانستمی چطور! برقصد ناکسی

 !سارا ینوازنده بشود و برود تگزاس به همراهش و بفروشد را زندگیش

 ممکن نیز دنیا آدم ترین غیرتبی برای اصال! کند خودنمایی و برقصد سارا بخواند، و بنوازد او

 .کند آمریکایی مردان هی*ز*ر*ه های نگاه تقدیم را زندگیش عشق نبود

 :پیچید گوشش در چندم بار برای سارا صدای و چکید آراس یگونه روی اشکی

 !کردینمی فکر قدیمی راینقد که تو! شی؟می عصبانی چرا! آراس؟ مرگته چه-

 که صدایی به لعنت! سارا هستم همون گیمی تو که هرچی من کنم،می فکر قدیمی من آره-

 برات وقتهیچ که من به لعنت بیاد، بیرون من لعنتی یحنجره ازین تو هایخودنمایی برای بخواد

 !نبودم مهم
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 فراموش وقت هیچ گرفت، او از زندگی برای را آراس یانگیزه تمام که انگیزنفرت روز آن روز، آن

 !نبود شدنی

 بود، نکرده صحبت آراس با تصمیم این راجب هرگز سارا بود، سارا با آراس که هاییسال آن طی

 و شود منصرف او تا کندمی را تالشش تمام و رودنمی کار این بار زیر هرگز آراس دانستمی شاید

 !کند منصرف رفتن از را سارا تا نشد موفق اما کرد هم را کار این ماجرا فهمیدن بعد

 آمریکا عاشق و کند زندگی ایران نداشت دوست هم اول همان از بود، لجباز و دندنه یک سارا

 !کند ترک را آراس تا داد دستش خوبی یبهانه اوهم به دارایی و ارث رسیدن و پدرش مرگ بود،

 و مراسم در چندگاهیهراز و بود نرفته ایران از و بود نشده جور اقامتش کارهای هنوز هرچند

 .دیدمی را او آراس هاکنسرت

 .بود زجرآور برایش آراس، از غیر کسی برای سارا دلبری و رقص لحظه یک حتی تصور

 داشتن دوست برای تقاصی شدمی بدتر داشت روز هر که آسمی این و لعنتی خاطرات این شاید

 !نبود آراس دهان یلقمه هرگز که بود سارایی

 :گفت ب**ل زیر راند می هدفبی خیابان در را ماشینش که طورهمان

 ...کنم حس رو نبودنش کمتر بشه پر استودیو تو لعنتی اون خالی جای اگه شاید-

 نزدیک زد، کنار را ماشین عجله با شد شروع آراس هایسرفه دوباره بود، خفه کمی ماشین هوای

 و داد پایین را شیشه راننده مرد گذشت، کنارش از زحمت به هک کند له را او عقب از ماشینی بود

 .رفت و کرد آراس نثار بیراهی و بد

 .گرفت را خود نفس شدن قطع جلوی معمول طبق و آورد بیرون جیبش از را آسمش اسپری

 پول با که تنقالتی و کیک مقداری و ساندویج دو با همراه آراس ساعت، یک حدود از بعد

 .دادمی نشان را شب ۹ مچیش ساعت   هایعقربه. برگشت استودیو به بود دهخری اندازشپس

 را خود کمی آراس دیدن با بود، انداخته رویش را پتو و کشیده دراز تخت روی قبل مثل نازنین

 .نشست خوابیده نیمه حالت به و کرد جور و جمع

 :گفت انداختمی اقات دیواری آویز   روی را خود رنگ لجنی سبز کاپشن که حالی در آراس

 خوری؟می که همبرگر-

 !یادنمی بدم-

 ساندویج از یکی و گذاشت تخت کنار عسلی میز روی را هاپرت و خرت سایر و ساندویج یکیسه

 .نشست نازنین رویروبه صندلی، روی و برداشت را ها
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 خوری؟نمی چرا بخور، توهم وردار-

 .نداشت دیگری یچاره بگذارد، میان در آراس با را مشکلش بود مجبور. زد گاز را لبش نازنین

 ...آخه... ام-

 !شده؟ چی چیه-

 !دستشویی برم باید من-

 به توانستنمی که دختر آن. کشید صورتش روی را دستش و داد باال کمی را ابروهایش آراس

 !کند کمکش کهاین جز نداشت راهی پس برود، راه تنهایی

 :گفت و شد بلند جا از کشید، عمیقی نفس

 !بری تا کنممی کمکت راهروئه انتهای دستشویی-

 اش،مردانه دستان با آراس. شد بلند و گرفت را آراس دستان بود، شده سرخ حسابی که نازنین

 .دهد تکیه او به تا خواست و گرفت را نازنین ظریف   بازوی

 در عجیبی حس دکر  برخورد آراس اسپرت و رنگ ایسرمه بافتنی لباس با نازنین سر که همین

 صورتش تمام خجالت از بود، پرکرده را مشامش آراس مالیم عطر بوی شد، دمیده وجودش تمام

 .بود عرق خیس

 نشده آب یخش هنوز انگار. رفتمی راه آنها با که بودند شده سنگی تکه شبیه درست پاهایش

 حسی اما ودندب شده شل کمی باشد، شدن آب حال در که یخی کیسه مثل! داشتند ورم و بود

 .نداشتند

 :گفت اراس. رفت دستشویی سمت آراس همراه به و برداشت قدم زحمتی هر به

 تا کن استفاده فرنگی توالت از بگیر رو دیوارها بری، خودت باید رو بعد به جااین از کنم فکر-

 .نشی اذیت

 پشت را دستشویی ر  دَ  و بردارد قدم دیوار کمک به کرد سعی و گرفت را دیوار خجالت، با نازنین

 .بست سرش

 آمدن بیرون از بعد نخورد، زمین و کند حفظ را خود تعادل توانست حدودی تا خوبش شانس از

 .برگشت خواب تخت به آراس با همراه

 !شدم دردسرت باعث من خوام،می معذرت-

 !کنیمی جبران شد بهتر که حالت نیس، مشکلی-

 .گرفت نازنین سمت هب را ورق زر داخل شده پیچیده همبرگر و
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 کنم؟ صدات نازی تونممی راستی-

 :گفت ضعیفی صدای با کرد می باز را خود ساندویج که درحالی نازنین

 .نداره اشکالی-

 کنارت زارممی استودیو تلفن همراه و نویسممی برات اممشماره برم، مجبورم من نازی، ببین خب-

 ترسی؟نمی که تنهایی جااین گردمرمیب زود صبح. بزن زنگ بهم اومد پیش مشکلی اگه

 !دارم عادت تنهایی به تنهام، که وقته خیلی من. نه-

 نازنین به را آخر تاکیدهای پوشید، را خود شالگردن و کاپشن دوباره آراس ساندویج، خوردن از بعد

 .شد خارج و کرد خاموش را اتاق چراغ و کرد

. شدنمی دیده چیزی هیچ. شد مخوف و تاریک جا همه استودیو راهروی چراغ   کردن خاموش با

 :زد داد نازنین

 بزاری؟ روشن رو راهرو چراغ شهمی... کن صبر-

 !چی؟ واس-

 !تاریکه خیلی-

 :داد جواب و خاراند کمی را سرش آراس

 !چیه امچاره... بچه باشه ندارم، رو ماه این برق پول اینکه با-

 :زد داد نازنین

 فهمیدی؟ خودتی بچه-

 پشت را در و رفت بیرون استودیو از کرد، روشن را راهرو چراغ اش،خنده یقهقهه صدای با آراس

 .نمود قفل سرش

 .بود شده روشن کمی راهرو نور اثر در که اتاقی و ماند نازنین

 توجه آن به حال به تا که اتاق یگوشه کوچک، گاوصندوق به چشمش. انداخت اطراف به نگاهی

 .افتاد بود نکرده

 :گفت ب**ل رزی

 درش و زارنمی رو اون و این ارزش با وسایل توش فقط که هاییهگاوصندوق اون از هماین نکنه-

 !بابا گاوصندوق مثل! کننمی قفل همیشه واسه رو

 قرنطینه خانه مزخرف گاوصندوق داخل همیشه برای گوشیش که افتاد روز آن یاد زد، پوزخندی

 خیلی که را رنگش قرمز اسپرت ساعت پدرش نخواندن، رسد خاطر به که روزی طورهمان! شد
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 و ساعت هیچوقت دیگر نازنین! بود انداخته مسخره صندوق آن داخل داشت دوست را آن هم

 .خراشیدمی را آدم روان و بود آزاردهنده واقعا خانه آن هایتنبیه ندید، را موبایلش

 هاآن تصمیم در تاثیری کدام هیچ خود، کوبیدن   دیوار و در به حتی و گریه ناراحتی، اعتراض،

 حرفشان از و ندهند خرج به اقتدار هایشانبچه مقابل اگر کردندمی فکر مادرش و پدر نداشت،

 !شوندمی مرتکب بزرگی اشتباه تربیتشان در برگردند،

 :گفت خود با بود دور خانه از که بود روز سه

 !همیشه برای شنمی خالص خاصیتبی نازنین شر از خونه، اون اعضای دیگه-

 بغلش کسی که باری آخرین. خواستمی منت بی و محبت از پر آغوش یک دلش کشید آهی

 محبت به گاهی هم خاصیتبی های آدم حتی که کردمی فکر این به آورد،نمی یاد به را بود کرده

 !دارند نیاز

 کوله از برداشت را آن ادافت بود نوشته اشگوشه یک را اششماره آراس، که کاغذی به چشمش

 .کرد پیدا مدادی پشتیش

 دلیل اشمسخره هاینقاشی آن با دیگر خواستنمی نکند، طراحی دیگر بود داده قول خودش به

! بود نکرده مسخره را هایشنقاشی کسی مادرش و پدر جز حال به تا البته شود، دیگران تمسخر

 دادمی آرامش او به که چیزی تنها کند، امآر  را قلبش پنهان غم حجم توانستنمی دیگر اما

 .بود کردن طراحی

 کرد، رها کاغذ و قلم آن با را روحش دوباره کاغذ تکه آن پشت کشیدن، نقاشی به کرد شروع

 نازنین هایاشک شد،می کامل صورتش داشت که همچنان. بکشد را سینا یچهره خواستمی

 .چکیدمی کاغذ روی

 عمر یک! بود رفته اشتباه را راه و بود کرده بیهوده فکر عمر یک داشت،ن دوست را او هرگز سینا

 .بود دردناک حس این چقدر بود، کرده عاشقی بیهوده ذهنش در

 .کردمی زندگی آن در که شهری مردم تمام برای هم آن... ارزشیبی ارزشی،بی ارزشی،بی حس

 مقابل سینا از تصویری باالخره. ردک صرف زمان سینا یچهره شدن کشیده برای ایدقیقه چند

 !بود او واقعی خود شبیه و نقصبی کامال شده، نقاشی تصویر شد، ظاهر چشمانش

 شاید دونم، نمی: "پیچید ذهنش در دوباره سینا صدای زد، زل بود کرده طراحی که ایچهره به

 قصدی من کنید وربا ولی بشین، تفاهمسوء دچار شما شده باعث که دادم انجام اشتباهی رفتار
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 ینامه پایان فکرم تموم عشق، مرد نه درسم آدم من نداشتم، هاتوندرس توی کردن کمک جز

 ..."بدم دکترا امتحان هم دیگه ماه چند قراره و ارشدمه

 روحش کردمی احساس بود، کرده مرور را هاحرف این امروز طی در بار هزار بلکه بار یک نه

 !است شده لتبدی تکه هزار به و شکسته

 روی اشک از مرواریدی بودند، ابدی یگریه به محکوم که زیبا طوسی هایچشم دو آن از دوباره

 !کرد؟می فراموش ابد تا را سینا باید یعنی گذاشت، صورتش روی ردی و چکید نازنین یگونه

 کرده پیدا زیادی نفس به اعتماد احساس سینا کنار در که روزهایی خوب، روزهای آن ها،خنده آن

 عاشق هم سینا که اشتباه تصور این به طورهمین تا کردنمی مطرح را موضوع این هرگز کاش بود،

 !دادمی ادامه اوست

 کرد، پرت ایگوشه به و نمود مچاله را رویشروبه کاغذ کرد، پاک را هایشاشک دست پشت با

 .افتاد آراس میز زیر و چرخید کاغذ

 است، باخته را هایشداشته تمام کهاین باور بود سخت چیز همه اورب برایش داد، تکیه تخت به

 !دارد چیز همه که کردمی فکر تنها و نداشت را هاآن هرگز شاید

 عاشقانه را او کسی کردمی فکر دارد، خواندن درس توانایی دارد، آرامش دارد، خانواده کردمی فکر

 !نبود اشتباه تصوری جز هااین تمام! دارد دوست

*** 

 

 کی بود نشده متوجه اصال کرد، باز را هایشچشم استودیو ورودی در شدن بسته و باز صدای با

 .برد خوابش

 و آمد داخل آراس شد،نمی مشخص زیاد روز و شب نداشت وجود استودیو در ایپنجره چون

 را دخو و بست را هایشچشم نازنین بکشد، دم چای تا گذاشت بخاری روی را چای فالکس یک

 .کردمی حس اشمعده باالی را خفیفی سوزش دوباره زد، خواب به

 فضای ایمردانه عطر بوی ورودش با خواندمی آهنگی انگار کرد،می زمزمه چیزی ب**ل زیر آراس

 .بود کرده پر را اتاق

 پوشیده داردکمه بافتنی کت یک انداخت، آراس به نگاهی و کرد باز نیمه را چشمش یک نازنین

 مرتب، همیشه مثل که موهایش و مشکی جین شلوار داشت جذابی آلبالویی رنگ که دبو

 .بود دارحالت و پرپشت
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 .دارم کار کلی که بخور ایصبحونه مختصر یه پاشو... پاشو! شدی؟ بیدار-

 گوش به کسی شدن وارد و استودیو در شدن باز صدای بزند، حرفی بخواهد نازنین اینکه از قبل

 .رفت راهرو سمت به سریع آراس رسید،

 مانده عسلی میز روی همانجا بود داده او به آراس که ایشانه نشست، و شد بلند جا از نازنین

 گوشش در پسرجوانی صدای که کشید موهایش روی و سر به دستی و برداشت را آن. بود

 .پیچید

 !آراس؟ کنیمی چیکار داری هست معلوم-

 !زنی؟یم داد خبرته چه! ُشتر تریواش-

 تحویل چهارشنبه رو پیشنهادی آهنگ نیس قرار سرت خیر مگه تو آخه موندم من بابا ای-

 !اس؟دوشنبه االن که هس حواست! بدی؟

 شد، بلند جا از دیوار آن از بعد و تخت کمک به بود، آشنا نازنین برای خیلی پسرجوان صدای

 به بود، شده بهتر حدودی تا هم ورمش بود، برگشته حسش و بودند شده بهتر نسبتا پاهایش

 .بایستد پاهایش روی دیوار به دادن تکیه با توانستمی نازنین دلیل همین

 بود اتاق به آراس پشت. انداخت استودیو کوتاه راهروی به نگاهی در یگوشه از و رفت جلوتر کمی

 .ببیند را اشچهره از قسمتی توانستمی که نحوی به بود، ایستاده او یروبه رفیقش و

 را او هنوز بود گذشته روزها آن از هاسال کهاین با شهروندی، هومن! بود خودش! بود ممکن چطور

 نازگل که دانستمی خدا فقط بود، دیده را او و بود رفته نازگل همراه بار چند داشت، خاطر به

 .داشت دوست را هومن چقدر

 !کنه؟می چیکار جااین این نه، وای-: گفت ب**ل زیر تعجب با

 آن هنوز. بود نکرده زیادی تغییر چهارسال این در بود، ندیده را او که بود سال چهار تقریبا

 !بودند نکرده تغییری ایشقهوه چشمان و موها اسپرت هایلباس زیرکی، زیر هایخنده

 دائم و کردمی نگاه را هاآن در یگوشه از که را نازنین هومن، انگار که بود شده غرق افکارش در

 شانس بنشیند کرد سعی و کرد پرت تخت سمت به را خود سرعت به نازنین دید، شدمی قایم

 .دیدمی آسیب بدجور وگرنه نخورد زمین که آورد

 او شد، خشک نازنین روی هومن متعجب هاینگاه شدند اتاق وارد آراس و هومن حین، همین در

 .بود کرده تعجب حسابی مالقات این از نازنین چون نیز

 ...فاز   تو رفتی نکنه کنه؟می چیکار جااین دختر این آراس؟ چیه قضیه-
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 :کرد قطع را هومن حرف سرعت به ریخت،می چای ایشیشه فنجان داخل که حالی در آراس

 بعدا مفصله داستانش. کنینمی ول نگم بهت چیزی غریبه جلو خواممی هی دیگه شو خفه-

 کمک سری یه بهمون قراره شدن خوب بعد خانم نازی که بدون قدرهمین فقط حاال بهت گممی

 .بکنه

 چهارسال خاطرات داشت دوباره انگار شد، ساکت بود شده خیره نازنین به که درحالی هومن

 .کردمی تداعی ذهنش در را پیش

 شد،می خراب چیز همه حتما گفته دروغ آراس به اشخانواده درمورد نازنین فهمیدمی اگر

 چیزی این! گرداندبرمی خانه به را او نحوی هر به و بماند آنجا دادنمی اجازه دیگر آراس وقتآن

 !بیوفتد اتفاق خواستنمی دلش اصال نازنین که بود

 :گفت و گرفت هومن سمت را چای فنجان آراس

 !ایشالله؟ خوریمی که چایی! کجایی؟ هوی-

 هل راهرو سمت را آراس آرامی به دیگرش دست با و گرفت را چای فنجان دست یک با هومن

 .داد

 را چیز همه و بگوید چیزی هومن لحظه هر کهاین ترس بود، گرفته فرا را نازنین وجود تمام استرس

 از را دو آن صحبت صدای بتواند بلکه تا کرد هدایت هاآن سمت به را حواسش تمام کند، خراب

 شنیده هاآن وار پچ پچ صدای تنها که ردندکمی صحبت آرام قدری به اما بشنود، استودیو راهرو

 .شدمی

 بافتنی بلوز یک انداخت هایشلباس به نگاهی داد، گوشش پشت را موهایش هایشانگشت با

 تن به را هااین جوان پسر دو مقابل مشکی شلواری و رسیدمی زانویش نزدیکی تا که بنفش

 اتاق از که شالی همان برداشت، ار  مشکیش شال بود، تخت کنار که پشتیش کوله از! داشت

 :گفت ب**ل زیر! بود رفته کش نازگل

ت روز یه دممی قول... نازگل ببخش رو من-  !بدم پَس 

 .انداخت سرش پشت به را شال یگوشه یک و کشید سرش روی را شال

 .شد اتاق داخل هومن و رسید گوش به بیرون در شدن بسته و باز صدای دوباره حین همین در

 پوستی ریز هایخال صورتش و گردن روی گاها   که هومن صاف و تیغسه صورت به نازنین نگاه

 است، اروپایی پسرهای شبیه هومن“: گفتمی همیشه نازگل آمد یادش ماند، خیره شدمی دیده



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

110 

 

 و بود دوران آن مثل درست” .خوردمی چشم به طالیی موی رگه یک نیز ایشقهوه موهای تل   روی

 .بود هنکرد تغییری

 .دوخت چشم زمین کف رنگ کرمی پارکت به و نشست نازنین کنار تخت روی هومن

 !رفت؟ کجا آراس-

 !گرفت بدبخت منه از روپولش ضمن در بگیره، صبحونه برا وسایل سری یه و نون رفت-

 :گفت دوباره هومن کرد، سکوت نازنین

 کنهنمی باور هارودختر هاآسونی این به اون! کردی؟ جادو رو آراس مثل کسی چطوری تو ببینم-

 اومدی چطوری! بلدی؟ جادوگری خواهرت مثل توهم نکنه! کنه کمک بهشون بخواد حاال که

 !کردی؟ پیدا کجا از جارواین هان؟ جا؟این

 خیلی شب اون فقط است؟خونه یا کاره محل کجاست، جااین دونستمنمی اصال من کن باور-

 ...استودیو بونسایه زیر منم بود، سرد

 مردن؟ هااون مگه! مردن؟ بابات ننه گفتی آراس به چی برای-

 :شد خیره صورتش به و چرخید هومن سمت نازنین

 !نگفتی؟ آراس به چیزی که تو-

 حسابی و داره چیزی اینقشه یه دختره این گممی بیاد که همین ولی نه، نبودم مطمئن چون-

 .مالیده شیره سرتو

 اون از من شونن،خونه تو گنده مُر و ُسر مادرم و پدر گفتم، دروغ من.. .آره هومن، کن گوش-

 عذاب اونجا من روز   هر نبود، خونه اون تو جایی من برای چون کردم فرار کردم، فرار لعنتی یخونه

 !افسردگی و بود

 خر دیگه چشیدم شمارو یخانواده فریب و دروغ زهر که منی! نُچ... استدیگه دروغ یه هماین-

 !شمنمی

 :گفت سرش پشت از نازنین برود، خواست و شد بلند جا از و

 !زنی؟می حرف چی از! فریب؟ کدوم! دروغ؟ کدوم-

 :شد خیره نازنین به دوباره و برگشت هومن

 وقتی باشه، یادت باید بزرگت خواهرم... نازگل زنم،می حرف چی از دارم من دونیمی خوب تو-

 ازم ساده پیامک یه با توضیحی هیچ بدون شب یک بستگی،وا و عاشقی دوسال از بعد

 وقتهیچ... شد خاموش همیشه یواسه روگوشیش بعد، به دقیقه اون از و کرد خداحافظی
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 توضیح یه بود حقم حداقل باشم، بوده بد براش چقدرم هر اگه چی؟ برای آخه چرا؟ نفهمیدم

 هم روز اون فردای! نداشتم؟ براش مکوتاه توضیح یه ارزش حتی... بشنوم ازش الکی هرچند

 صاحب بهترون ما از دیدم اومدم خودم به تا... ه ه... بپرسم علتشو تا تونخونه در دم اومدم وقتی

 ...شده زندگیم عشق

 .هومن نداری خبر هیچی از دونی،نمی هیچی تو-

 !بگه بهم چیزی که نداشتم ارزش نازگل برای قدریاون چون دونمنمی-

 .شد تداعی ذهنش در تلخ روزهای آن دوباره ناخودآگاه و کشید هیآ نازنین

 ارتباط در باهم پنهونی دوسال و دارید دوست رو همدیگه نازگل و تو فهمیدن وقتی مادرم و پدر-

 خودشون نظر از فقط... بگم چی که خوب بود، شده پیدا نازگل برای خوب خواستگار یه که بودید،

! داشتن سنی اختالف سال ۲۰ نازگل با اما داشت ماشین و خونه و بود دکتر درسته. بود خوب

. کنید ازدواج باهم قراره و داره دوست تورو کهاین بگه، مامان به رو چیز همه شد مجبور نازگل

 بعدش. کردن تحقیق ازت و رفتن هااون و بابا دست کف گذاشت رو قضیه سریع هم مامان

 یه داراییشم تنها نداره، حسابیم و درست کار که پاسه و آس جوون یه: "گفتن نازگل به و برگشتن

 آبروی و کنی ازدواج آدمی همچین با بزاریم محاله! دختر؟ دادی دست از رو عقلت تو! موتوره

 و کردمی التماس هرچقدر شد، شروع نازگل سخت روزهای جوریاین و!" ببری رومونخانواده

 !زدنمی رو دشونخو حرف اونا گفتمی اشعالقه درمورد

 :داد ادامه و زد زل زمین به بعد کرد، مرتب کمی را شالش و کشید عمیقی نفس نازنین

 شنیدم،می رو اششبونه هایگریه صدای شب هر من بود، ما اتاق نزدیک نازگل اتاق زمون اون-

 رو داشت که دلتنگی حجم تو، با پنهونی زدن حرف تلفنی از بعد کردمی سعی که هاییگریه

 از بعد رو صدات شنیدن تحمل بگه، بهت رو قضیه نکرد جرئت وقتهیچ اون. بده تسکین

 انجام براش که اومدبرمی دستم از کاری کاش... گفت بهم خودش رو این نداشت، ماجرا فهمیدن

 قرار اشخانواده و جمشید با و کرد روخودش کار مامان روز یه بالخره نداشتم، دخالت حق اما بدم

 رفتن از بعد! نیومد خوشم ازش هیچ خودم من! بود حرف کم پیر   مرد یه گذاشت، ستگاریخوا

 خونه اون تو رو پاش دیگه یا کنهمی ازدواج جمشید با یا گفت نازگل به مامان ها،مهمون

 محرومش ارث از گفت و نیاورد کم هم بابا نیست، خبری هم جهیزیه و عروسی از... زارهنمی

 یه شب همون گفت بهم بعدها شد، تسلیم باالخره تا دادن قرارش فشار تحت نظر هر از! کنهمی

 .شکسته رو سیمکارتش بعدش و فرستاده برات پیام
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 جلوی وحشتناک و تلخ روزهای آن و گذشته تمام نشست، تخت رویروبه صندلی روی هومن

 :گفت ضعیفی صدای با رفت؛ رژه چشمانش

 گرفتم،می هم ایدیگه کار شدمی اگه... االن مثل بودم، نوازنده... نبودم پاس و آس و کاربی من-

 راضی رو مادرت و پدر گفتمی بهم رو قضیه نازگل اگه بسازم؛ براش خوبی زندگی تونستممی

 ...لعنتی اون اما کردممی

! شدن جور باهم خوب تخته و در! گردنبرنمی تصمیمشون از وقتهیچ هااون... نداشت ایفایده-

... کردنمی خوردت اومدیمی اگه باشه، خودشون حرف فقط دارن دوست یکیه، هردوشون القاخ

 .شدننمی راضی مطمئنم بود هرچی کشید،می کاری کتک به کار شایدهم

 و هانفس کند، کنترل را خودش نازنین جلوی کرد سعی ولی شد اشک از پر هومن هایچشم

 :بود شده تند قلبش ضربان

 تونخونه در   اومدمنمی حداقل فهمیدممی رو قضیه باید من بگیره، تصمیم ودسرخ نداشت حق-

 و اومدمنمی همبعدش روز چند! رهمی داره و شده غریبه مرد یه ماشین سوار دیدمنمی و

 عشقم وقتهیچ و بودم کور کاش کنم آرزو بعدش که دیدم،نمی خودم هایچشم با رو عروسیش

 چه دونهمی سری باال اون ،کشیدم چی من فهمید خدا فقط! دیدمینم غریبه مرد یه کنار رو

 !اومد سرم بالیی

 چهارسال لرزید،می هایشب**ل و بود شده سرخ هومن چکید، صورتش روی نازنین هایاشک

 و حال گذشته مرور با بار هر و بود زنده قلبش در نازگل دادن دست از داغ هنوز و بود گذشته

 .کردمی تغییر روزش

 :گفت نازنین روبه شد ترآرام که بعد کمی

 داره؟ هم بچه... بچ... ب خوبه؟ زندگیش چی؟ حاال-

 :گفت و کشید آهی نازنین

 !شه؟می خوشبخت عقد یسفره پای بشینه گریه با که کسی نظرت به خوشی؟ کدوم بچه کدوم-

 چطور؟-

 به آمد و رفت حق کسی! هست هم خسیس بداخالقه، و منزوی آدم یه شوهرش، جمشید-

 حتی بره جایی دهنمی اجازه هم نازگل به زور به هماون بار یک ماهی مگه نداره، رو شونخونه

 دست   تنهایی، اونم بیاد بابام و مامان دیدن برا که نداشت کاریش بار یک ماهی مادرش، یخونه

 به رو حرفش ونهدنمی که داغون و افسرده آدم یه شده آبجیم! عصبیه خیلی چون داره هم بزن
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 رهاش خودش حال به و کنننمی حمایتش وقتهیچ خداروشکر که هم بابا و مامان. بزنه کی

 ...کاش! کنه پیدا نجات خونه ازاون تونستمی کاش کردن،

 رو شوهرش کردممی فکر خوشبخته، خیلی کردممی فکر هاسال این تموم تو من شه،نمی باورم-

 !نداره؟ هم بچه مرد ازاون یعنی داده، ترجیح من به رو اون که داره دوس خیلی

 !نه-

 چرا؟-

 :گفت آرام و زد گاز را لبش نازنین

 ...دونمنمی-

 و است خوب حالش دیگر نازگل که بپذیرد خواستمی تازه بود، خورده گره درهم هومن ابروهای

 نازنین هایفحر  که شدمی ترآرام نداشتنش چهارسال درد داشت تازه ندارد؛ او به احتیاجی

 .کرد ورشعله وجودش در آتشی

 سرنوشتم و خونه اون به برگردم خوامنمی من دارم، خانواده که نگو آراس به کنممی خواهش-

 !هااون نه کنم انتخاب رو زندگیم خودم خواممی بشه؛ خواهرم شبیه

 .بود زده زل زمین به و بود غرق افکارش در چنانهم نداد، جوابی هومن

 خودم مدت یه بعد و کنم کار دممی قول بمونم؟ اینجا مدت یه شهمی کنم،می خواهش هومن-

 .برم ازاینجا

 آراس صدای شنیدن با شد، استودیو وارد کوچک ایکیسه و تازه سنگک با آراس حین همین در

 .کردند پاک را صورتشان و کرده جور و جمع را خود دو هر

 میز روی را بود مربا کوچک یشیشه و ایخامه پنیر یک ویحا که ایکیسه و شد اتاق وارد آراس

 سعی و هومن و نازنین یکشیده درهم هایچهره کرد جلب را شتوجه که چیزی اولین گذاشت،

 :گفت و خورد گره درهم ابروهایش! بود شانحال کردن پنهان برای دو هر

 تنها کسی با رو تو دیقه یه شه ینم هومن داداش! شما؟ شدین لبو شبیه چرا! ایه؟ قیافه چه این-

 !نه؟ گذاشت،

 :گفت و انداخت بود خریده آراس که وسایلی و سنگک به نگاهی و شد بلند جا از هومن

 !رسی می خوراکت و خورد به اومده نازنین وقتی از! جناب شدی دلباز و دست-

 شناسی می ور  نازی تو! بودین؟ زده غمبرک دوتا شما چرا ببینم، نکن عوض بحثو بیخودی-

 !هومن؟
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 بود زده زل او به و بود نشسته تخت روی چنانهم که نازنین به نگاهی و کشید پوفی هومن

 .انداخت

 ...شناسمش می آره-

 طوسی یتیله دو آن با شده تمام چیز همه دیگر که شد پا به آشوبی دلش در خورد، جا نازنین

 ادامه هومن کرد می سکوت تمنای او از هایشچشم انداخت، هومن به مظلومانه نگاهی رنگش

 :داد

 اون؟ و من ماجرای از که داری خبر نازگله، خواهر نازنین-

 !بابا نه! من؟ جونه! چی؟-

 می زندگی پیشش که خواهری و کرد می تعریف برام رو مادرش و پدر مرگ ماجرای داشت... آره-

 .کرده

 :گفت تعجب با آراس نشست، لبش کنج کوتاهی لبخند و کشید راحتی نفس نازنین

 !نازگله؟ خواهر   دختر، این واقعا یعنی درنیاوردم سر که من! ز کی-

 :گذاشت دهانش داخل را آن و کرد جدا آراس دست روی هاینان از سنگک ایتیکه هومن

 !گرده زمین که راسته... هوم-

 چیه؟ قضیه ...شم روشن منم کنین تعریف منم واسه رو ماجرا این! ایم؟ غریبه ما فقط خب-

 !زیاده ها گذشته تعریف واسه وقت بسازیم، رو آهنگ این بزار حاال-

 .رفت بیرون اتاق از و گفت را این هومن

 :گفت و ایستاد خود پای روی و شد بلند تخت، گاه   تکیه کمک به نازنین

 !شهمی بهتر داره پاهام-

 :گفت و انداخت او به نگاهی آراس

 !مشکل فقره یه این فکر تو بودم مونده شکر، مرتبه صد خدارو-

 .برم جااین از و کنم پیدا کار زودی به دم می قول شدم، دردسر باعث اگه ببخشین-

 که یکی من بندی،می قندیل باز ریمی باش، کردن کار فکر بعد بگیره جون پاهات بزار فعال-

 !ندارم دکتر پول   دیگه

 :داد نازنین به و آورد در عصا کی اتاق رنگ ایقهوه دیواری کمد داخل از بعد و

 .بیاد کارت به کنم فکر-

 !داشتی؟ کجا از رواین... این-
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 همین واس کنه،می پیدا مشکل رفتنش راه و یادمی روزی یه ای،بچه دختر یه دونستم می-

 !تو برا بودم داشته نگهش

 :کوبید آراس بازوی روی محکم را بالش و نشست تخت روی نازنین

 ...ب بارت آخرین خودتی بچه گفتم بهت-

 موقع ازاون کنم، استفاده عصا ازاین بودم مجبور زمانی یه منم! شما بزرگی باشه بابا باشه-

 !دارمش

 سازی آهنگ مشغول هومن، و آراس و شد خوردن صبحانه مشغول نازنین دقیقه، چند از بعد

 :کهاین بر مبنی آراس های تاکید و پیانو گیتار صدای شدند؛

 !که نشد بابا اَی... نه اینجوری بیار، درست رومشریت-

 .بود پیچیده محیط در

 روی آراس که رفت میزی سمت به آن بر تکیه با و گرفت بغل زیر را عصا نازنین شدن، سیر از بعد

 .بود نوشته کاغذ روی را نظرش مورد موسیقی های نُت و بود گذاشته کاغذی آن

 خیلی بود شده کشیده کاغذ روی که هایی عالمت کلش نظرش در انداخت، کاغذ به نگاهی

 مطابق را دیگری های نُت و کرد سیاه را نُت از هایی قسمت نشست، صندلی روی! بود نامنظم

 این نظرش به ولی نداشت موسیقی از اطالعی هیچ که بود درست کشید، کاغذ روی آراس نوشته

 !رسیدمی نظر به زیباتر ها نُت گیری قرار شکل

 میز کنار نازنین دیدن با و شد اتاق وارد موسیقی الگوی برداشتن برای آراس حین مینه در

 با افتاد، بود آن دادن تغییر درحال نازنین که ای صفحه به نگاهش خورد؛ جا حسابی کارش،

 :زد داد شده گرد هایی چشم

 !ببینم بده! دختر؟ هاتهمشق دفتر این مگه کنی می کارچی-

 .زد زل ها نُت به کالفگی با و کشید ازنینن دست از را کاغذ

 کردنمی را فکرش دوخت، چشم کرد می بررسی را کاغذ دقت به که آراس به نگرانی با نیز نازنین

 .بود کرده آماده برخوردی هر برای را خودش! کند عصبانی را او حد این تا کارش

 کاغذ به چنانهم که حالی در سپس زد، زل کاغذ به خورده گره ابروهای با ایدقیقه چند آراس

 از آراس دنبال به آن بر تکیه با و برداشت را عصا نیز نازنین رفت؛ بیرون اتاق از بود شده خیره

 .شد خارج اتاق
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 قرار ایشیشه کوچک یباجه یک مقابل در دکمه، سری یک و کامپیوتر دو کوچک راهروی در

 شده گذاشته داخلش موسیقی ابزارآالت و میکروفن که بود کوچک اتاقک یک آن پشت و داشت

 .بودند

 گیتار هومن شدند، نواختن مشغول دو هر سپس گفت، هومن به چیزی و شد اتاقک وارد آراس

 .بود کالرینت نواختن مشغول آراس و زدمی

 :گفت و آمد بیرون ضبط اتاقک از آراس دقیقه چند از پس

 !بودی؟ هنگفت چیزی و آوردی می در سر موسیقی از تو ببینم-

 :گفت و داد قورت را دهانش آب نازنین

 !هیچی نه،-

 !نوشتی؟ رو ها نُت این چطوری پس-

 .تره قشنگ طرحشون اینجوری کردم فکر... فک-

 باررو این یه اما کنیمی خطی خط منو الگوی کاغذهای باشه بارت آخرین ببین! عجیبه-

 !نداره یبیع که غلط، تا چند با البته خال تو زدی چون بخشمتمی

 .کرد تنظیم را کامپیوتر و نشست اتاقک بیرون دستگاه، و دم آن پشت بعد

 که رو، کلید این دادم عالمت وقت هر فقط نزن، دست هیچیم به صندلی، این روی بشین بیا-

 .بزن ضبطه کلیده

 جاآن وقتی بست؛ را در و شد اتاق داخل آراس نشست، میز پشت آراس یگفته طبق نازنین

 با و کرد صحبت نبود سرحال زیاد که هومن با کالم چند شنید، نمی را صدایشان نازنین ندبود

 مشغول دو هر و داد فشار را ضبط ی دکمه نازنین. داد نازنین نشان الیکی عالمت شصتش

 .شدند نواختن

 آمده خوشش بود نوشته چیزی از اطالع بدون نازنین که طرحی از آراس که شد نمی باورش

 .است

 خم بود نشسته صندلی روی که نازنین کنار. آمد بیرون اتاق از دوباره آراس کار، شدن تمام از عدب

 شده زیبایی و مالیم موزیک. کرد پخش را شده ضبط آهنگ و زد سرعت به را دکمه چند و شد

 :گفت نازنین. بود

 !داره کم چیزی یه انگار ولی شده عالی خیلی-

 :انداخت نازنین به نگاهی چشم زیر از بود هادکمه فشردن مشغول که حالی در آراس
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 !استاد؟ چی مثال-

 اینجوری مثال. بشه پخش گیره می اوج آهنگ وقتی که زن یه نازک صدای مثل... مثل چیزی یه-

 ...آآ

 :گفت نازنین اینکه تا کرد پیدا ادامه نگاه این دقیقه چند زد، زل نازنین به آراس

 !خب؟ چیه-

 !کن اجراش نازک صدای با دیگه بار یه-

 چرا؟-

 .بخون گم می بهت-

 :کرد خوانی ریتم به شروع نازک صدایی با نازنین

 ...آهاهآآ.-

 خواست و برد ضبط اتاق به را او سپس شود، بلند خواست نازنین از و زد کجکی لبخندی آراس

 .بنشیند صندلی روی

 کنی؟ می کارچی! چیه؟-

 :گفت و کرد کج نازنین سمت به را میکروفن

 .بیار رو آهنگ ریتم آروم صدای با همینطور دادم عالمت وقت هر-

 !تونمنمی من... نه-

 !نباشه حرف تونیمی-

 .انداخت بود زده زل زمین به و داده تکیه گیتار به که هومن به نگاهی بعد

 !کجاس؟ حواست پسر؟ اومده تو سر بالیی چه هوی-

 .رفت بیرون اتاق از و شده بلند جا از رغبتیبی با و انداخت آراس به نگاهی هومن

 !پریده؟ سرش از عقل و هوش باز که گفتی پسره این به چی-

 .که نگفتم بهش چیزی-

 .بست را در و رفت بیرون اتاق از و کرد زمزمه ب**ل زیر" خودتی جون آره" آراس

 سقف و ادیواره به نگاهی داشت، حضور موسیقی استودیو یک داخل نازنین که بود بار اولین

 .انداخت اتاقک



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

118 

 

 محیط در را شده ضبط موزیک گذاشت، گوشش روی هدفونی و نشست شیشه پشت آراس

 مطابق او عالمت با نازنین و برد باال را انگشتش دقیقه چند از بعد زد، زل نازنین به و کرد پخش

 .خواند آهنگ، ریتم  

 :زد داد و کرد قطع را آهنگ آراس

 .کن تررونازکصدات تونیمی که ییجا تا بخون ترمالیم نه،-

 کار و کردند ضبط را آهنگ دیگر باری کرد، تایید را کار آراس کهاین تا شد تکرار بار چند کاراین

 .است شده تاریک نیز هوا و شده عصر ۶ ساعت دیدند آمدند خود به تا شد؛ آماده

 بود رفته یادشان حتی که دبو کننده سرگرم حال عین در و گیر وقت دقیق، قدرآن موسیقی کار

 .بود نکرده تجربه تندی این به را زمان گذر حال به تا نازنین بخورند، چیزی

 :گفت و پوشید را سیاهش چرم   کت هومن

 !میرممی خستگی از دارم که برم من شد، تموم باالخره که خوبه-

 آن کردن ساکت برای و رفت اتاق سمت به بود، شده شروع اشمعده سوزش دوباره که نازنین

 .شد همراه او با نیز آراس کرد، صبحانه وسایل یمانده باقی خوردن به شروع

 دووم جااین زیاد بتونی توهم نکنم فکر. نداریم استودیو تو زیادی امکانات فعال ببخشی، باید-

 .بیاری

 .کنممی فکری یه بشه بهتر که حالم نداره، اشکالی... اهوم-

 رودلخواهم آهنگ بتونم تا کردی کمکم خیلی امروز! هستی تعدادیاس با دختر واقعا ولی-

 تحویل کارو فردا. خواممی که شدنمی اونی اما کردممی کار روش داشتم که بود روزی چند. بسازم

 .دممی

 لبخندی آورد،می وجود به وجودش در عمیقی شوق نازنین از تعریفی که هاییزمان تمام مثل

 :گفت خوشحالی با ست،ب نقش هایش ب**ل روی

 !نکردم کاری که من-

 .گشت خیره زمین به شدنمی محو هایشب**ل از لبخند که چنانهم بعد

 خوردن به کرد شروع مصرف بار یک کوچک قاشق با و برداشت را بالنگ مربای یشیشه آراس،

 :گفت خوردن حال در و آن یمانده باقی
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 بودم گرفته دیشب که کیکی و بیسکویت اون که هنوز! عه خانم، نازی کردی هاکار خیلی اتفاقا-

 گرسنگی از دارم که بخورم خودم بده یادنمی خوشت هاازاین اینکه مثل! مونده نخورده دست

 !میرممی

 قدرآن دیشب گذاشت، آراس جلوی و برداشت را بود بیسکویت و کیک حاوی که ایکیسه نازنین

 !نیوفتاد چیزی خوردن فکر به اصال که شد درگیر ذهنش

 :گفت و گرفت نازنین سمت را قوطی هاآن از یکی برداشتن از بعد و کرد باز را بیسکویت آراس

 اتخانواده یقضیه نگفتی، راستی! نیست خبری شام از چون کنی سیر روهاشکمتاین با بهتره-

 !انداختی؟ روز اون به مارو رفیق گفتنش، با که چیه

 واقعا کشید، آهی و برداشت بندی بسته داخل از را شکل مستطیل ایهبیسکویت از یکی نازنین

 .بدهد آراس تحویل باید دیگری دروغ چه بافته، که دروغی برای حاال که بود مانده

 زندگی نازگل که گفتم بهش چون بود، ناراحت نازگل خواهرم خاطر به بیشتر هومن کنم فکر-

 !ده می عذابش شوهرش و نداره خوبی

 گذروندن برای هومن! کردی؟ زنده روخاطراتش دوباره و زدی بهش هاروحرف این چی هواس آخه-

 !نو از روزی نو، از روز باز حاال کشیده، زیادی هازجرروز اون

 .کنم ناراحتش خواستمنمی-

 .خانم نازی کردی کاررواین ولی-

 تصورات در بود آورده زگلنا و هومن سر بالیی چه جدایی، کهاین فکر بود، آه یک تنها آراس پاسخ

 فکر مجردیش دوران یمعشوقه به هنوز خواهرش که داشت اطمینان گنجید، نمی نیز نازنین

 !دادمی ادامه را اجباری زندگی آن باید که فایده چه اما کند،می

 :گفت همزمان گشت، کارش میز کردن مرتب مشغول و شد بلند جا از آراس

 نخوای اگه کنممی درک بزنی، حرف راجبش خواینمی که دهبو اتگذشته توی چی دونم نمی-

 .بود سالم هفت فقط وقتی کردم، تجربه روزهارو اون خودمم چون بگی، درموردش چیزی

 !دادی؟ دست از مادرتو و پدر سالگی هفت توی تو-

 .هوم-

 !چی؟ برای آخه-

 !بدونی رو دیگران گذشته کنجکاوی من، عین توهم اینکه مثل-

 ...بگو بهم داری دوس اگه خب-
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 :گفت و کرد اتاق اطراف به گذرا نگاهی نشست، صندلی روی و کشید عمیقی نفس آراس

 چون... کرد نیمرو مرغ تخم یه باهاش شهمی حداقل جا،این بزارم بیارم پیکنیک گاز یه باید فردا-

 .بودم نیوفتاده فکرش به خوابیمنمی جااین معموال

 کرد مکث کمی نداشت، او از را پاسخ این انتظار که انداخت نازنین کاوکنج یچهره به نگاهی بعد

 :گفت آرامی صدای با و

 روآهنگ که اینه ذکرم و فکر تموم فعال... تر مناسب وقت یه باشه ها، گذشته از زدن حرف-

 .بدم مسابقه تحویل

 و تر درشت نهوم به نسبت آراس بدن استیل پوشید، را لجنیش سبز کاپشن و شد بلند جا از

 !شدمی دیده او از ترکوچک بود، تر بزرگ آراس از دوسال هومن کهاین عالرغم و بود تر چهارشانه

 .شد رفتن یآماده و پیچید گردنش دور نیز را بافتنیش شال

 راه تونی می که هم حاال شه،می چی ببینیم تا بگذرون هابیسکویت و کیک همین با رو امشب-

 فکرای کنه،می زندگی جا یه ما با جوون دختر یه ببینن هاهمسایه وقت، یه بیرون نزنی بری،

 !نیس؟ بنده با امری. کنمنمی خاموش معمول طبق هم رو چراغ! کننمی ناجور

 :گفت ب**ل زیر آورد،می وجود به نازنین برای آوری عذاب لحظات تنهایی کهاین با

 .خوش شب... نه-

 صدای شد، شروع نازنین هایخیال و فکر دوباره رفت، رونبی ساختمان از آراس که همین

 .پیچید ذهنش در دیگر باری هایشگذشته

 بدون کرد سعی و گذاشت زمین روی را پاهایش انداخت، تخت کنار و کرد باز سرش از را شال

 می غلبه کرد، می احساس پاهایش روی ایستادن هنگام که خفیفی درد بر باید شود، بلند کمک

 .بترسد درد از و کند استفاده عصا یک از توانستمی کی تا نمود،

 پایش کف ،کردمی درد احساس پاهایش کف در افتاد،می پاهایش روی بدنش وزن تمام وقتی

 .باشد شده جمع داخلش آب مقداری که بود ایکیسه مثل درست

 کاش. بود شده هاآن حسیبی باعث سرما و بود پوشانده برف را پاهایش کامال روز، آن آمد یادش

 !بیوفتند روز این به دادنمی اجازه و داشتمی نگه ترگرم را پاهایش

 قدم چند کرد، می را فکرش که نبود دردناک و سخت هم قدرهابایستد،آن توانست باالخره

 :زد داد خوشحالی با برداشت

 !برم راه خودم تونممی بازم تونم،می آره-
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 ذوق هایشقدم اولین برداشتن با که کودکی مثل بست، نقش هایشب**ل روی لبخندی

 .بود زده هیجان کند؛می

 پاهایش کف در خفیفی درد هنوز رفت، استودیو دستشویی سمت به و برداشت قدم آرام

 به و ایستاد روشویی جلوی شد، داخل و کرد روشن را چراغش ،نبود مهم زیاد اما کردمی احساس

 .زد زل آن باالی یآینه

 موهای به طورهمان زد؛ زل هایشچشم به کند، نگاه آینه به زیاد بود نشده فرصت روزها نای

 .بود شده پریشان کمی دوباره که مشکیش

 افتاد، مینو برادر   و خودش بین که اتفاقی با اما بود، شده تنگ مینو دوستش بهترین برای دلش

 خواهرش برای را چیز همه سینا حال به تا حتما نداشت، را هایشچشم در کردن نگاه روی دیگر

 .بود کرده تعریف

 خودش را این کرد،می رقص تمرین آینه مقابل که زمانی رفت، پیش هاسال به فکرش ناخودآگاه

 هامهمانی از یکی در شهال مامان که وقتی از نیست، خوب رقصیدنش اصال که داشت قبول نیز

 بهتر که گفت گوشش دَم کرد،می در خستگی داشت و بود رقصیده سالن وسط کهاین از بعد

 !نرقصید هرگز دیگر نازنین! شودمی سیرک هایدلقک شبیه چون نرقصد، دیگر است

 هم خیلی نادیا نازنین نظر در کهاین با نگفت، نادیا به وقتهیچ را حرف این چون بود مسخره

 !رقصیدمی دارخنده و جلف

 دقیقه چند نشاط و شور که حالی در ناراحتی با و نشست ایگوشه نازنین حرف این از بعد

 .ماند ساکت مهمانی پایان تا کردمی سرزنش را پیشش

 بود بهتر خورد؛ سر اشگونه روی و لغزید اشکی بود، زده زل خود یچهره به آینه در که چنانهم

 !بود شده تمام نازنین برای بود، هرچه روزها آن نکند، فکر گذشته به

 حمام جااین که بود نکرده توجه اصال افتاد، داشت قرار توالت کنار که حمام، دوش به چشمش

 .داشت احتیاج آن به واقعا که بود چیزی گرم آب دوش یک دارد، هم

 زرشکی تونیک بود، آورده خودش با خانه از که هایی لباس بین از کیفش، از و برگشت اتاق به

 .برداشت را رنگش

. بسپارد فراموشی دست به کردمی مکدر را روحش که را خاطراتی مامت کرد سعی و رفت دوش زیر

 کند، زندگی مجرد جوان پسر دو با همراه ابد تا توانستنمی! ترسیدمی بود گرفته که تصمیمی از

 !بزنند او به ناجوری هایاَنگ بود ممکن! کرد؟می چه را مردم حرف
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 جایی خانه به بازگشت تصمیم این در ت،گرفمی خوابش جای برای که تصمیمی هر حال، هر به

 .نداشت

 و پتو از را آراس یمردانه عطر بوی کشید، دراز تخت روی دوباره و کرد خشک را موهایش وقتی

 مشام به قبل از تر رنگ پر محیط عطر همیشه حمام، از بعد که بود عجیب کرد، حس بالشش

 .رسیدمی آدم

 :افتاد زد او هب رفتنش از قبل امروز که آراس حرف یاد

 بسازم، رو دلخواهم آهنگ بتونم تا کردی کمکم خیلی امروز هستی، استعدادی با دختر واقعا"-

 ."خواممی که شدنمی اونی اما کردممی کار روش داشتم که بود روزی چند

 که اویی برای! خندید و کرد مرور خود با را آراس حرف بارها و بارها نشست، لبش روی لبخندی

 .آوردمی پدید وجودش در غوغایی کوچک، تعریف یک کرد،می ارزشی بی و پوچی احساس

*** 

 

 نازنین کشیدن آغوش در عطش. بود او هایچشم در عطشی کرد،می نگاه را سینا کامل دقت با

 دورتر و دور او از هربار نازنین اما ببرد، پناه او آغوش به خواستمی نازنین از و آمدمی جلوتر او

 ...کرد سقوط و افتاد ایچاله داخل پایش کهاین تا رفت عقب عقب قدرآن ،دشمی

 را چشمانش و سر نشست؛ تخت روی و شد بلند جا از پرید، خواب از در شدن کوبیده صدای با

 پس داشتند، کلید که هومن و آراس بود، صبح ۹ کرد دیواری ساعت به نگاهی داد، ماساژ کمی

 !؟کوبیدمی را در وحشیانه داشت کسی چه

 چند باید. رفت در سمت به و انداخت موهایش روی بود افتاده ایگوشه که را شالش و شد بلند

 .رسیدمی خروجی در به تا رفتمی باال را پله

 بعد ثانیه چند ،ندید را جایی اول تابید، چشمش به بیرون از مستقیم که نوری با و کرد باز را در

 داردنباله مانتوی که دید را بلندی قد دختر رویش روبه کرد، عادت بیرون نور به چشمش وقتی

 .بود کرده تن سفید شال و شلوار با کاربنی

 به تعجب با و برداشت چشمانش از را دودیش عینک و کرد بلند ناز با را دستش ناشناس، دختر

 توجه بود شده پروتز که هایشب**ل و شکل ایگربه و رنگ سبز هایچشم شد، خیره نازنین

 .کرد جلب را نازنین
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 الک و بلند هایناخن با را طالییش بلوند موهای بود، خورده جا نازنین دیدن از انگار که دختر

 :گفت و داد شال داخل کمی اشزده

 !هستی؟ کی دیگه تو-

 :داد قورت را دهانش آب نازنین

 !ستم؟ه کی پرسیمی من از وقتاون جا،این در دم اومدی که شمایی این-

 !دارم کار آراس با-

 :زد دید خورد، می ۲۵_۲۴ به سنش حدودا که را دختر پای تا سر دیگر باری نازنین

 کارتون؟ نیستش،-

 :داد پاسخ و زد پوزخندی

 قرارداد هابچه با که رسیده جایی به کارش!ه ه! آره؟ نوازندگی یواسه کرده استخدام تازه رو تو-

 !بندهمی

 :گفت بالفاصله و نیاورد کم خورد،می بهم ایافاده دختر آن از حالش تداش دیگر که نازنین

 کاری شرایط مشغولم جااین فعال و موسیقیم متخصص من خانم، باش داشته رو خودت احترام-

 !اینجام فعال مشرقی آقای اصرار با زیاده برام

 ساعت همیشگی جای همون ادبی ،دارم باهاش مهمی کار بگو آراس به... طوراین که! بابا نه اوه-

 !هستم منتظرش صبح ۱۲

 !زد؟ رو حرف این کی بگم-

 !شناسهمی خودش سارا بگی-

 .گشت دور سرعت به و شد سوار رفت، رنگش آلبالویی سانتافه سمت به و گفت را این

 از و ایافاده دختر آن واقعا یعنی رفت، استراحت اتاق سمت به و بست را در تعجب با نیز نازنین

 !باشد؟ داشته توانستمی کاری چه آراس با راضی خود

 استودیو این در او چون”نیست مربوط او به ها چیز این“ گفت دلش در و انداخت باال شانه

 !است روز دو یکی همین مهمان

 در دختر آن از که را چهآن تمام مداد یک با کرد، کشیدن به شروع و برداشت میز روی از کاغذی

 و باال روبه ابروهای پروتز، های ب**ل کشیده، هایچشم. کرد پیاده کاغذ یرو بود خاطرش

 کامل طراحی ساعت نیم حدود از بعد کرد، نقاشی کمال و تمام را هاآن ی همه بلوندش، موهای

 .شد
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 چیز هم دیروز از شد؛می بیهوش گرسنگی از داشت دیگر بودند، نیامده هومن و آراس هنوز

 آویزان آویز روی که انداخت رنگش یاسی پالتوی به نگاهی. بود نمانده اقیب خوردن برای زیادی

 .پوشید را پالتویش و کرد سر را شالش. بود

 تنها! بود؟ آراس زندانی او مگر اما نرود، بیرون آنجا از بود گفته که افتاد آراس تاکید یاد

 اشکله و سر به ونبیر  هوای کمی تاریک، استودیوی یک در حبس روز سه از بعد خواستمی

 .گرددمی باز هاآن آمدن از قبل گفت خود با و رفت بیرون در از! بخورد

 نداشت، شدت روز آن مثل سرما و بود بهتر کمی هوا بود، شده آب حدودی تا ها خیابان برف

 شانخانه مسیر ناخودآگاه! بیاندازد گل نازنین های لپ شد،می باعث و وزیدمی خنکی باد گاهی

 از بعد را شخانواده زندگی بخواهد شد، می باعث عمیق کنجکاوی حس یک گرفت، پیش ار 

 !ببیند رفتنش

*** 

 

 رکابی پیراهن پرید، جا از بود برده خوابش کاناپه روی که درحالی خانه تلفن صدای با آراس

 آشپزخانه اُپن روی سیار تلفن سمت به و کشید پایین بود، آمده باال کمرش تا راکه رنگش مشکی

 :گفت آلود خواب و گرفته صدایی با و برداشت را تلفن. رفت

 !هان؟-

 !پسر؟ کجایی تو هس معلوم-

 میگی؟ چی زودی این به صبح سهند، شده چی-

 !هنوز؟ خوابی ربعه، و ده ساعت! زودی؟ این به-

 .تانداخ اشخانه کوچک حال دیواری ساعت به نگاهی و برگشت کرد، تر باز را چشمانش آراس

 !شدم بدبخت بابا اَی-

 نبود قرار مگه جااین منتظره پسره این بابا من، زنم می زنگ ماسماسکت اون به دارم ساعته یه-

 !بگیری؟ تست ازش استودیو ببریش بیای

 !دارم کار االن داداش فردا بمونه! مرده ننه بود سایلنت-

 ...آراس اما-

 .برد یورش حمام سمت به عتسر  با و نمود پرت مبل روی و کرد قطع را گوشی
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 آمد بیرون کردمی خشک را موهایش که حالی در ایدقیقه ده حمام یک و صورتش اصالح از بعد

 .کرد روشن بود شده ولو مبل روی که را تابشب**ل و

 سشوار به کرد شروع و فرستاد مسابقه برای را آهنگ بود، خوردن زنگ حال در همچنان تلفن

 :داد جواب را تلفن و رسید آخر به صبرش باالخره رش،دا حالت موهای کشیدن

 چیه؟ باز-

 خوایمی داری نیرو کمبود گفتینمی مگه... هنرمنده نیست قبلی مثل پسره این داداش، آراس-

 !بیاد؟ فردا بره کنم راضی چجوری رواین االن من بگیری؟ نوازنده

 .نیاد دیگه بره ندارم، نیاز نیرو فعال بگو بهش-

 !چی؟-

 .کنم می خبرت خودم خواستم نیرو وقت هر نده گیر سهند خالیه بالم و دست-

 فیروزه پلیور با همراه تنگ، رنگ   مشکی کتان شلوار و برداشت را موبایلش کرد، قطع را گوشی

 .زد بیرون آپارتمان از و پوشید را مشکیش کاپشن و کرد تن را ایش

 نازنین از خبری اما شد داخل. کرد پارک ودیواست روی روبه را ایش نقره ۲۰۶ که نکشید طولی

 :گفت ب**ل زیر نکرد پیدایش ولی گشت دنبالش به را استودیو تمام ،نبود

 !دختره؟ این رفته گذاشته کجا-

 و برداشت را کاغذ افتاد، کارش میز روی بر سارا یشده طراحی عکس روی نگاهش حین همین در

 !بود؟ یدهکش را عکس این کسی چه ،زد زل آن به

 سر بالیی و باشد آمده سارا نکند کرد، مشغول خود به را ذهنش خیال و فکر نوع هزار باره یک

 !باشد؟ آورده نازنین

 .کرد زمزمه نچی! کرد؟ می را اینکار سارا باید چرا کشید، تیغش سه صاف صورت روی دستی

 بدون چطور برود، راه درست ستتواننمی که حالی در نازنین کهاین ،بود شده درگیر بدجور فکرش

 !چیست؟ سارا یشده نقاشی عکس یقضیه و رفته و گذاشته عصا

 .کرد حرکت و شد ماشین سوار رفت، بیرون استودیو از

 با و آورد بیرون جیب از را گوشیش دیگرش دست با بود، گرفته را فرمان دست یک با که درحالی

 .گرفت تماس هومن
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 صبحانه برای پدر که را نیمرویی داشت و بود نشسته پدرش کنار در غذاخوری میز روی که هومن،

 یمانده باقی گوشیش یویبره صدای با داد،می قورت درسته لواش نان همراه بود، کرده درست

 :داد جواب و داد قورت را دهانش در لقمه

 داداش؟ چیه-

 !داری؟ خبر نازنین از تو هومن-

 !نازنین؟-

 چپکی نگاهی زد،می هم را شیرینش چایی که درحالی رضا، آقا هومن، درپ نازنین اسم شنیدن با

 .انداخت او به

 .رفت پذیرایی حال به آشپزخانه از و شد بلند جا از و داد قورت را دهانش آب هومن

 نیست؟ استودیو تو مگه باشم، داشته خبر نازنین از باید چرا-

 ...نیست المصب، نیست-

 .نباش راننگ گرده،برمی باشه هرجا-

 !است دیگه چیز از نگرانیم-

 عکس به چشمش و انداخت باال ایشانه تعجب با هومن کرد، قطع را گوشی و گفت را این آراس

 به و کشید آهی افتاد، داشت عکسش قاب ی گوشه در سیاه روبانی که طاقچه روی مادرش

 :پرسید آشپزخانه از پدرش رفت، اتاقش سمت

 !کیه؟ دیگه نازنین-

 !بابا نیس کسی-

 .پسر بده درست منو جواب-

 :گفت خالصی برای و کشید پوفی هومن

 !دیگه خیالبی حاال؟ شدی راحت رفیقمه، دوست  -

 چه کارات که دیدی! دختربازی سراغ نری دوباره وقت یه... گممی خودت خاطر به من باباجون،-

 !دادی بهم قولی چه که نره یادت بود، مادرت تاوانش! زندگیمون تو انداخت آتیشی

 او خواستگاری مجلس در که کند فکر دختر یک به زمانی تنها بود داده قول زد، گاز را لبش هومن

 .باشد نشسته پدرش با همراه

 هایرگ روی آن طرح هنوز که عمیقی زخم جای به نگاهی و زد باال را نفتیش آبی تیشرت   آستین

 .انداخت بود، دستش
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 از یکی جواب شاید تا بود رفته نازگل یخانه نزدیک که وقتی ستدر  افتاد، پیش چهارسال یاد

 .بگیرد را بود افتاده جانش به خوره مثل که سوالی هزار

 ایشنقره لکسوس از که جوگندمی مو داماد زده، گل ماشین بود غیرمنتظره دید، که چیزی اما

 .کرد باز عروسش برای را در و شد پیاده

! بود برده هومن سر از هوش هایشدلبری و هاعشوه با که ازگلین بود، نازگل مجلس آن عروس

 .ببیند را خندیدنش لحظه یک تنها لحظه، یک تا دادمی را دنیا هومن، که کسی همان

 شده زیبا چقدر بود معلوم دور یفاصله همان از آمد،می او به دار پف و عروسکی لباس آن چقدر

 .است

 !دیگر مردی کنار نه طور،این نه اما ببیند، آن در را شنازگل بود آرزویش هومن که لباسی

! لرزاندمی را بدنش ستون چهار شد،می مردک آن مال همیشه برای نازگل که شب، آن آخر فکر

 ای تا کرد آرزو بار بود،چند شده پر خون از که هاییچشم با هومن لحظه آن! فهمید؟ کسی چه

 نازگل، فراموشی درد جدایی، درد! کشید درد چقدر! یددنمی را هاصحنه این و شدمی کور کاش

 !دیگر مردی آغوش در او هایخندیدن و هاعشوه تصور و غریبه مردی به او سپردن درد

 ها خیابان یآواره که حالی در شب های نیمه تا اما رفت، عروسی آن از زود خیلی شب آن هومن

 .کردمی تصور مرد آن کنار را بود باخته دل او به عمرش در که دختری تنها بود،

 مغزش به خون دیگر تا پیچید، خود به اتفاق این درد از آنقدر ریخت، اشک و کرد تصور قدرآن

 .برید را دستش رگ انتهای تا معطلی بدون و آورد بیرون جیبش از را تاشواش چاقوی! نرسید

 که را مریضی ذهن ستخوامی. پاشید هایش لباس روی خون شریان برداشت را چاقو که همین

 دادن ادامه برای ایبرنامه او از بعد که ذهنی! کند خاموش همیشه برای بود، نازگل یآلوده

 .نداشت

 خون غرق که حالی در خیابان کنار در را او عابر نفر چند نشد، هومن زندگی پایان کار این اما

 .برگشت ولی رفت مرگ قدمی یک تا هومن رساندند، بیمارستان به و کردند پیدا بود شده

 بود کرده فکر اشتباه بود، شنیده را پسرش ناگهانی خودکشی خبر وقتی مادرش فایده؛ چه اما

 به کهاین از قبل خبر این با دارد، دوست را پسرش تنها چقدر او دانستندمی همه مرده هومن

 !بود رفته دنیا از و کرده سکته درجا خانه، در جاهمان برود بیمارستان

 خاطر به و داد دست از باهم را نازگلش و مادر او هومن زندگی تلخ های روز روزها، آن رد

 .نبخشید را خود هرگز اشتباهش
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 یحلقه و عطر خالی یشیشه جاکلیدی، آن هنوز کرد، باز را هایش لباس کمد و کشید آهی

 باری نازگل درمورد شهای حرف و نازنین دیدن داشت، را بود داده هدیه برایش نازگل که اینقره

 بود نتوانسته نازگل، از بعد که هومنی ،بود کرده زنده برایش را اشگذشته عشق خیال و فکر دیگر

 !ببندد دل احدی هیچ به

 کاش انداخت، هاآن به نگاهی و آورد بیرون اشصندوقچه داخل از را نازگل های یادگاری دوباره

 زیر! کشیدمی عذاب بیشتر حاال ،نیست خوب همسرش کنار در نازگل حال که فهمیدنمی

 :کرد زمزمه ب**ل

 ...کنه اذیتت اگه میرممی-

 تمام با و گرفت مشامش مقابل بود، خریده تولدش برای نازگل که را عطری یشیشه دوباره و

 .داد هایشریه درون را آن عطر وجود

*** 

 

 نگاهی و ایستاد کوچه ورودی برق رتی پشت شد، نزدیک شانمحله به پشتی کوچه راه از نازنین

 .انداخت کوچه داخل شانخانه به

 پیاده خانه در مقابل را او نادیا یمدرسه سرویس بعد کمی شد،نمی دیده عادی غیر چیز   هیچ

 .شد داخل و چرخاند در داخل را کلید گذشته چونهم نیز نادیا! رفت و کرد

 :گفت ب**ل رزی و داد فشار هم روی را هایشدندان نازنین

 !نیست ناراحت نبودنم از کسی دونستممی-

 کند، ترک را اینجا ابد تا و نیاید خانه این و محله این نزدیک وقتهیچ دیگر تا بست عهد خود با

 .شدمی او حال شامل خانه آن در که هاییمهریبی تمامی از رهایی و ها تلخی تمام ترک  

 دو ترس از شد باعث و زد اششانه روی کسی کرد،می نگاه را کوچه داخل داشت که طورهمان

 .کرد نگاه را سرش پشت و برگشت سریع! بپرد باال متر

 و بود کرده سر را ایشفیروزه نخ روسری همیشه مثل بود، دیوارشان به دیوار یهمسایه خانم، آذر

 صورت به هک حالی در تعجب با بود، خریده میوه کیلو چند و داشت تن بر را مشکیش مانتوی

 :گفت بود زده زل نازنین

 !ببینم بیا گشتن، دنبالت رو جا همه بابات ننه! دختر؟ کنیمی چیکار جااین تو-
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 را میوه ی کیسه خانم آذر گذاشت، فرار به پا نازنین آن از قبل که بگیرد را نازنین دست خواست و

 .افتاد راه به سرش پشت و انداخت زمین

 یهمسایه شر از تا دویدمی توانش یهمه با ولی بود نکرده پیدا را قبل قدرت نازنین پاهای هنوز

 کردمی مادرش و پدر به را او چغولی حاال دید، جاآن را او که شد بد خیلی کند، پیدا نجات فضول

 !نداشت اهمیتی دیگر ولی

 :شنیدمی را او صدای دویدمی که چنانهم

 .وایسا ندارم کاریت... نازنین ببینم، کن صبر-

 پیاده عابر پل و اصلی خیابان سمت به سریع کوچه سر از و پیچید کوچه داخل نازنین راه بین در

 .کرد گم را نازنین بود، افتاده نفس از که خانم آذر ،دوید

 و کشید راحتی نفس نیست، دنبالش کسی دیگر دید و کرد نگاه را اطرافش خوب نازنین وقتی

 .بیاید جا حالش تا ایستاد

 آن با خواست می و بود شکسته را آلو زرد درخت   یشاخه که زمانی افتاد، هایش کودکی یاد

 شاخه همان با او و بود کرده بهرام بابا به را کارش این چغولی نادیا کند، درست بادبادک شاخه

 عممنو هاآن یخانه در درخت یشاخه شکستن بزند، کتک را او تا بود افتاده راه نازنین دنبال

 !بود

 همزمان زد، خوردمی تا و گرفت را او باالخره پدر ولی دوید خیابان های نزدیکی تا نازنین روز آن

 قلب از تواندمی چقدر درخت یشاخه یک ارزش که کردمی فکر این به کودکی عالم در نازنین

 .باشد بیشتر او کوچک

 گذشته درشت و ریز خاطرات در غرق و زد قدم خیابان در مدتی داد، ادامه راهش به و کشید آهی

 به اعتماد از عاری را او روزها، آن تمام! بردمی پیش جنون مرز تا را او بار هر که خاطراتی بود،

 .بود کرده نفس

 کلید اصال آمد یادش. برگشت استودیو به زنان قدم. شودمی تاریک دارد هوا دید آمد، خود به تا

 عصبانی های آدم شبیه اشقیافه کرد؛ باز را در سراسیمه آراس عدب دقیقه چند کوبید را در ندارد؛

 .بود

 !تو؟ بودی کجا-

 .رفتم خبر بی که خواممی معذرت... اوم-

 .شود داخل خواست نازنین از نیست کسی شد مطمئن وقتی و انداخت اطراف به نگاهی آراس
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 !شد؟ چی پس بری راه درست تونستینمی که تو-

 .ندارم مشکلی دیگه شده، خوب پاهام-

 دنبالت شهررو کل دارم صبح از دونیمی! بدم؟ رومرگم خبر بزارم چیزی داشتی، یاد یه گی نمی-

 گردم؟می

 اطرافیانش بد لحن همیشه ولی! کرد ناراحتش بدجور آراس لحن انداخت، پایین را سرش نازنین

 .دانستمی خود حق را

 .برگشتم بینیمی که حاال نیستم، تو زندانی که من-

 :گرفت مقابلش و آورد بیرون بود، کرده نقاشی رویش را سارا تصویر نازنین که کاغذی آراس

 دونی؟می! چیه؟ عکس این یقضیه-

 گفت غریبه دختر آن که بود کرده فراموش کل به شد، زنده نازنین خاطر در صبح اتفاقات تمام

 .است آراس منتظر صبح ۱۲ ساعت

 :ددا جواب کنان م ن و م ن

 شناسی؟می رو دختر این تو... کشیدم من رو،این... خب-

 !نقاشی؟ تو مگه کشیدی؟ رواین چطوری-

 :کرد پنهان را آن ولی نشست برد، کار به برایش آراس که صفتی از نازنین دل در ذوقی

 .چهره طراحی مخصوصا کنم، طراحی تونم می ولی... نقاش گفت شه نمی نه،-

 !روکشیدی؟شچهره که شناسی می کجا از دختررو این-

 .استودیو در دم بود اومده صبح امروز خب-

 !خواست؟می چی! اینجا؟ بود اومده-

 !ببخشید بگم بهت کردم فراموش کل به من ولی منتظرته ۱۲ ساعت گفت-

 استودیو در دم نداشتند، خبری هم از که ماهی پنج از بعد سارا واقعا یعنی"گفت دلش در آراس

 !باشد؟ داشته آراس با توانستمی کاری چه یعنی!"بود؟ آمده

 :زد داد و شد تر عصبانی باراین

 آجر نونمون ببیننت هاهمسایه نرو، بیرون که نگفتم من مگه! گی؟می بهم االن داری رواین-

 شه؟می

 :گفت سرهم پشت بار چند سپس

 !لعنتی... لعنتی... لعنتی-
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 دی؟می دستور بهم که هستی کی تو مگه ،بمونم تو این ابد تا تونمنمی که من-

 .دادم می خواب جای بهت نباید اولشم همون از نیومده، هیشکی به محبت-

 سوار و رفت بیرون استودیو از داشت دست در را نقاشی کاغذ که درحالی و گفت را این آراس

 .گشت ماشینش

 عمیقی نفس! بود؟ شده وضوعم این سبب اتفاقی چه یعنی بود، گذاشته مالقات قرار او با سارا

 دلش هنوز بود، گذاشته کنار زندگیش از را سارا که این با داد تکیه ماشین صندلی به و کشید

 .شدمی تنگ او برای

 نشست، تخت روی رفت استراحت اتاق سمت به بود، خورده جا حسابی آراس رفتار از که نازنین

 :گفت بلندی صدای با ،شد جاری ارادهبی هایشاشک و لرزید هایش ب**ل

 !خورمنمی ساده پیغام یه رسوندن درد   به حتی من... من-

 کاش بود، کرده متزلزل را نازنین ینداشته نفس به اعتماد و امید تمام کوچک، اتفاق یک دوباره

 را دنیایش کرد؛می پوچی احساس ای،ساده اتفاق هر با کهاین. نبود شکننده قدراین اشروحیه

 .بود هریخت بهم

 چراغ و رفت استراحت اتاق به بالفاصله برگشت، استودیو به دوباره آراس بعد، ساعت یک حدود

 .نمود روشن را آن

 را هایشاشک کسی تا بود انداخته پایین را سرش و بود نشسته تخت روی همچنان نازنین

 .نبیند

 خودش هاینوجوانی هشبی حدودی تا او سوخت،می نازنین برای دلش اما چرا دانستنمی آراس

 .آالیش بی و ساده قدرهمان و تنها قدرهمان بود؛

 :گفت آرامی لحن با و کرد صاف را صدایش

 همکارهای از یکی اون... خب... دختر اون... رفتم تند خیلی خوام،می عذر زدم که حرفایی بابت-

 .بود مهم برام مالقاتش قرار همین واسه خواد،می طلبشو کنم فکر حاال که بود ما

 :داد ادامه بود کرده سکوت همچنان توجهبی او ،انداخت نازنین یچهره به نگاهی

 .کنممی کاریش یه... نیست مهم دیگه اما-

 :داد ادامه و گذاشت نازنین کنار تخت روی را بود جیبش داخل که کوچکی لمسی گوشی

 تونمنمی که هاییوقت برای داره هم کارت سیم داخلش باش، داشته همراهت رو موبایل این-

 .زنممی زنگ بهت کنم، پیدا
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 .بود سکوت آراس پاسخ دوباره

 دلیل همین به بودند، داده تغییر را تماسشان یشماره دو هر بود، زده بهم سارا با که زمانی از

 .نداشت او با ارتباطی راه عمال   و بگیرد تماس سارا با توانستنمی آراس

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی و داد تکان سری

 که من کنی، درست جاهمین رو ساده چیزای تونیمی حاال آوردم، ازظهر بعد هم پیکنیک گاز یه-

 !نازی؟! موافقی؟ کردم املت هوس االن

 !یاد نمی بدم-

 !باشه خورده موش رو زبونت که شدممی نگران یواش یواش داشتم! باریکال آی-

 گلَس هایگوشه انداخت، آن به نگاهی و برداشت را بود گذاشته شکنار  آراس که موبایلی نازنین

 گوشی آمد یادش بود، بهتر هیچی از ولی نبود بزرگ زیاد آن یصفحه و بود برداشته ترک موبایل

 زندانی مسخره گاوصندوق آن در که فایده چه اما بود این از تر کیفیت با و تر بزرگ خیلی خودش

 !شد

 :گفت ب**ل زیر

 !خانم نادیا واسه بمونه اونم-

 :گفت بود، سوخته و قدیمی یماهیتابه یک داخل هافرنگی گوجه کردن خورد درحال که آراس

 !گفتی؟ چیزی-

 .ممنون گوشی بابت نبودم، تو با... نه نه-

 قبلش بیرون ریمی که باراین باشه یادت فقط... ندارم الزمش منه؛ قدیمی گوشی نداشت، قابل-

 .دنبالت ور اون و ور این نیوفتم تا یبد خبر من به

 .ممنون بازم باشه-

 !بودی؟ کشیده خودت رو نقاشی اون تو واقعا ببینم، راستی-

 اس؟ مسخره خیلی مگه؟ چیه خب آره-

 هستی چیزی دادماستی تو ببینم بود، شده طرف خود شبیه درست! دختر بود عالی! مسخره؟-

 !ما؟ جون

 :گفت دوباره آراس نزد، یحرف و کرد ریزی یخنده نازنین

 !بودی؟ کشیده خودت واقعا یعنی... من با نکن شوخی-

 !بگم؟ دروغ باید چرا کشیدم، خودم آره-
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 :گرفت نازنین سمت و برداشت ها پوشه داخل از را مدادی و کاغذ. شد بلند جا از آراس

 !ببینم بکش منم ی قیافه بگیر-

 هیجان اوج کند، طراحی خواستمی او از کسی کهاین ،گرفت آراس از را قلم و کاغذ ذوق با نازنین

 واقعا که بود کاری این شد،نمی خسته کردن طراحی از وقتهیچ. بود برایش خوشحالی و

 .بود عاشقش

 آراس شد، آماده املت کهاین تا داد ادامه را کار این ،کرد آراس یچهره کشیدن به شروع

 غذا از کمی لواش نان با نداشت تحمل دیگر که درحالی و تگذاش ایپارچه روی را غذا یماهیتابه

 .خورد و برداشت را

 !االن بیسبالم توپ شبیه هانکشی خورممی لپی دو دارم که جوریاین رو؟عکسم کشیدی-

 طراحی بود خورده را غذا نصف آراس که بعد کمی داد، ادامه کارش به همزمان و خندید نازنین

 :گفت و گرفت آراس سمت به ار  آن نازنین! شد کامل

 !شد تموم-

 نقاشی به را عکسش کهاین مانند بود خودش شبیه درست تصویر انداخت، آن به نگاهی آراس

 :گفت تعجب با باشند کرده تبدیل

 !ز کی-

 :پرسید نگرانی با نازنین

 نیومد؟ خوشت چیه-

 نمی باورم که من! کشیدیش؟ چجوری!نظیرهبی این! باشم خوشگل قدراین کردمنمی فکرشم-

 !شه

 هنرش از سینا مثل هم آراس نشست، هایشب**ل روی عمیق لبخندی و شد سرخ نازنین

 که است کاری این کردمی فکر همیشه که او! بود؟ زیبا هایش نقاشی واقعا یعنی! کردمی تعریف

 تفکراز این شاید ندارد، هنر این در کسی به نسبت برتری هیچ و دهند انجام توانندمی همه

 .گرفتمی نشات مادرش و پدر حد از بیش تمسخر

 که بود پدرش خندان و شده طراحی تصویر یک بهرام بابا به تولدش کادوی که افتاد روزی یاد   به

 را جزئیات تمام تا بود کرده صرف زمان کشیدنش برای ساعت چند نازنین ؛بود نشسته مبل روی

 .بکشد دقت به
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 گرفته قاب را نقاشی حتی که نازنین کادوی کردن باز از بعد پدر که بود نای افتاد که اتفاقی اما

 :گفت بعد و خندید و خندید. زد خنده زیر همیشه مثل درست بود،

 پنج_چهار مثل درست! دی می کادو نقاشی بابات به هنوزم تو! من کوچلوی نازنین آخی-

 !هاتسالگی

 زدنش حرف مانع و فشرد را گلویش بغضی انداخت، پایین را سرش و شد زده خجالت نازنین

 .شد

 تمام خوشحالی با بود، رنگ نیلی زمستانی پلیور یک که کرد باز را نادیا کادوی وقتی آن از بعد

 :گفت

 !بخرم؟ اینا از دونهیک خواممی دونستیمی کجا از! بابا دختر وای-

 تمام روز یک نازنین و بگیرد پلیور پدر برای تا بود کرده جمع را هایش جیبی تو پول از دوماه نادیا

 راست بودپدر دار خنده و مسخره واقعا این بکشد، نقاشی برایش تا بود کرده صرف زمان

 !گفتمی

 .چکید اشگونه روی اشکی و افتاد روزش آن های اشک یاد

 .دوخت چشم درخشیدمی المپ نور زیر هایشاشک مروارید که نازنین به تعجب با آراس

 !کرد؟ ناراحتت که مگفت چیزی-

 :گفت سرعت به و کرد پاک را اشگونه روی چکیده اشک انگشتش با نازنین

 .افتادم تلخ یخاطره یه یاد نیست، چیزی...نه-

 !ای؟ خاطره چه-

 !نداره اهمیتی... نیست مهم-

 جلوی بود خورده را بیشترش نصف که را املت یتابه نبود، کسی از گرفتن اعتراف اهل که آراس

 .بروند ضبط اتاق به هم همراه تا خواست او از شام، خوردن از بعد و گذاشت ازنینن

 را کدام هر با کار طرز و داد نازنین نشان را موسیقی آلت چند و پیانو ویولن، کالرینت، دَف، آراس

 با را ها چیز باقی و ضبط و آهنگ میکس سیستم با کار ینحوه سپس ،داد توضیح برایش

 .داد آموزش او به حوصله با را داشت قرار ضبط اتاق بیرون که دستگاهی

 :گفت بود گرفته دست به را ویولن که آراس ساعت چند از بعد

 بخونم؟ برات آهنگ یه موافقی-

 :داد جواب ذوق با نازنین
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 !حتما آره-

 .شود می چگونه خواندمی وقتی آراس صدای ببیند که بود کنجکاو واقع در

 موزیک همزمان و خواند را رسید ذهنش به که معروفی متن اولین واندن،خ به کرد شروع آراس

 :نواختمی را آن

 

 که وقتی یعنی؛ عشق"

 گیــرم،می دستتوُ 

 !میـــرممی خوشی از که باشم مطمئن

 که وقتی یعنی؛ عشـق

 میشـــم، بیقرارت

 پیشـــم مونیمی تو که باشم مطمئن

 که وقتی یعنی؛ عشق

 م،گیــر می دستتــوُ 

 !میــرممی خوشی از که باشم مطمئن

 که وقتی یعنی؛ عشق

 میشم، بیقــرارت

 پیشــم مونیمی تو که باشم مطمئن

 …قلبم صمیــم   از

 …احســاسم همه با

 بشناسم خودموُ  تا، موندم تو پای

 ماهه نور   زیر   تو، دیدار   وقت  

 !خوشبختیم تا دو ما

 …کوتاهه راهمون

 که وقتی یعنی؛ عشق

 گیــرم،می دستتوُ 

 !میــرممی خوشی از که باشم مطمئن

 (آسرایی فریدون/یعنی عشق)
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 پر صدای از بود، نشسته آراس روی روبه صندلی روی که حالی در نازنین و خواندمی آراس

 سینا هایدست گرفتن فرصت حتی که کردمی فکر این به! بود آمده وجد به لطیفش و احساس

 !شد طرد او سمت از زود خیلی و نیاورد بدست را

 کردن سرفه به شروع و بگیرد نفسش دوباره ها خواندن بین در که بود این نگران همزمان آراس

 :گفت و زل نازنین به کرد، قطع را خواندنش خاطر همین به کند،

 بود؟ چطور-

 کمی صدای تُن با زد می دست آراس برای آرامی به که حالی در و زدن دست به کرد شروع نازنین

 :گفت

 !عالی بود عالی-

 :داد ادامه و زد لبخندی آراس

 از خاطر به نکنه کنم، می حس رو غم این همیشه نازی؟ چهرته توی بغضی یه همیشه چرا-

 مادرته؟ و پدر دادن دست

 !بودنشونه از بهتر نبودشون نباشن، خوب که مادری و پدر-

 .باشن که یهرطور ... نعمته خونه تو مادر و پدر بودن جوری،این نگو-

 .ای نکرده زندگی من جای هرگز تو که گفت دلش در و کرد سکوت نازنین

 :داد ادامه آراس

 اعزام شهرستان توی ماموریتی یه به روبابام که مدرسه رفتممی تازه و بود سالم هفت درست-

 هم و براشون بشه تفریح هم و بره همراهش خواست هم مامان که شد چی دونمنمی کردن،

 زندگی گردهشت توی که آقاجون و عزیزجون از و خونه گذاشتن منو رفتم،می مدرسه ونکارچ

 ازاین و بود نظامی بابام! رفتممی همراهشون شده زورم به کاش ای پیشم، بیان خواستن کردنمی

 که باربر تریلی یه برگشت موقع... برد خودش با مادرمم باراین اما رفتمی زیاد کاری های سفر

 ...شهمی شاخ به شاخ باهاش ماشینشون و پدرم سمت گیرهمی بوده خوابیده اشدهرانن

 :دوخت چشم زمین به و گذاشت کنار را ویولن و کشید آهی آراس

 خاطر روبهمن گاهی پدرم!برگشتنشون انتظار و موندم من رفتن، دنیا از درجا دوشون هر-

 دیگه وقتی از ولی کردمی تنبیهم و دکشیمی داد سرم گاهی مادرم زد، می کتک هامشیطونی

 خیلی انتظار فهمیدم موقع ازاون! شد تنگ هاشونمسختگیری برای حتی دلم نداشتمشون

 ...سخت خیلی سخته،
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 کردی؟ زندگی چطوری! شد؟ چی بعدش-

 دارایی تنها دارم االن که ایمخونه این. کردن بزرگم و گردهشت بردن منو آقابزرگ و عزیزجون-

 و خواهر حتی نه و مادری نه پدری، نه... همتنهاخیلی تنهام دیدم واکردم، چشم یهو ،دبو پدرم

 .هابوداون یادگار که داشتم خونه یه فقط.برادری

 :گفت ناراحتی با و زد زل بود شده اندوه از پر حاال که آراس ی چهره به نازنین

 .متاسفم-

 ازشون قدراین چرا دادی دستشون از من مثل توهم خورم،رومیداشتنشون حسرت عمره یه من-

 یاد؟ می بدت

 نداشت عادت معموال. کند تعریف باید چطور را عقده سال ۱۷ دانست نمی کرد، سکوت نازنین

 :گفت سکوت کمی از بعد. بزند حرف هایش کمبود کسیاز برای

 .نبودن برام خوبی مادر و پدر هااون-

 یرشته انتخاب موقع! باشن اما باشن، بد کاش شه،نمی آدم برای مادر و پدر و مثل کسهیچ-

 پدریم ی خونه خواممی و شدم بزرگ دیگه که کردم اصرار و زدم رو کرج دانشگاه دانشگاهم،

 پدرم راه دادن ادامه خاطر به من و بگیرن روجلوم نتونستن مادربزرگم و پدربزرگ... کنم زندگی

 شباهتی هیچ و بودم نشده خلق شدن پلیس برای من بخونم، نتونستم اما افسری دانشکده رفتم

 .هستم االن که اینی شدم و خوندم موسیقی و دادم رشته تغییر! نداشتم بابام به

 .است رسیده محدودیت بدون اشخواسته به که آراس حال به خوش گفت دلش در نازنین

 :گفت آرامی به

 !بخونی وسیقیم و بدی تغییر تورشته زاشتننمی شاید بودن هااون اگه-

 حاال... کنم تکیه بهشون تونستممی هاسختی و هاخوشی تو وقتاون بودن، کاش... نبود مهم-

 !چرا؟ گی نمی حداقل بگی اتگذشته از ما واسه خوادنمی دلت که تو شو، بیخیال هارواین

 !کنم مرور اموگذشته ندارم دوس-

 بزنم تا بخون! بخونی؟ تونیمی هم تو... ببینم کنم، نمی مجبورت اوکی-

 .نیستم مطمئن... خب... من! من؟-

 !بخون نازی، بخون-

 به شروع و برداشت را ویولن دوباره آراس و آهنگ یک از ایتکه خواندن به کرد شروع نازنین

 .بود کرده پر را استودیو کل هایشانخندیدن و خواندن صدای کرد، نواختن
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 با پارک شبیه جایی تقریبا دید،می جاآن را سارا همیشه که ییجا کرد، حرکت فاتح باغ سمت به

 گفته سارا وقتی زدمی سر جاآن به کند پیدا را سارا خواستمی وقتی همیشه بود؛ زیبا طبیعتی

 .بود فاتح باغ منظورش همیشگی جای همان بود

 از را دیروز قرار او البته !باشد؟ داشته تواندمی کاری چه او با سارا ماه پنج از بعد که بود کنجکاو

 .بود داده دست

 گوشش در دیگر باری سارا صدای ،بود شدن پخش حال در ماشین ضبط از مالیمی موزیک

 :پیچید

 آراس؟ شدیم ساخته هم برای ما که چیه منظورت-

 اسم برعکس درست تو اسم ببین،! کنمنمی باور که من! اتفاقیه؟ نظرت به شباهت همهاین-

 تونههامیاین هستی، موسیقی عاشق من مثل هم تو منه، هایچشم همرنگ تو هایچشم منه،

 !باشه؟ اتفاقی

 .کردمی خود مجذوب را هرکسی که دلربا هایخنده آن از خندید، سارا حرف آن از بعد آمد یادش

 که یدرس باور این به ها بعد ولی اوست یشده گم یسارانیمه که بود پذیرفته کامال روزها آن آراس

 .است نشناخته درست وقتهیچ را او

 حس بود، کرده مخفی را همه عشق که هایی تفاوت داشتند، باهم زیادی های تفاوت هاآن

 .کردمی رد را سارا کل به عقلش اما باشد، زندگیش در دوباره سارا خواستمی اشوابستگی

 حرکت پارک روی پیاده سیرم در که حالی در شد، نظر مورد محل وارد و گشت پیاده ماشین از

 کهاین تا نخورد، چشمش به باشد آشنا نظرش به که کسی. انداخت نگاهی اطراف به کردمی

 :گفت عشوه با سرش پشت از صدایی

 !آراس-

 و زرشکی مانتوی و بلوند موهای جگری، رنگ پر رژ همیشگی، آرایش همان با بود، سارا برگشت

 .بود کرده ایجاد کنارهم در قشنگی ترکیب رنگش که ای سرمه شال

 :خندید بعد و انداخت آراس به نگاهی سارا ،کرد پر را آراس مشام شزنانه عطر بوی همیشه مثل

 !تاخیر روز چند با شده حتی یایمی بالخره دونستممی... روزا اون مثل آراس، لجبازی هنوزم-

 .برداشت چشمش از را اشدودی عینک سارا انداخت، پایین را سرش و کشید پوفی آراس
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 !آراس داری دوسم هنوزم یعنی این-

 !همین... داری چیکار من با بدونم خواستم می فقط-

 .داری وقت اگه البته بشینیم آالچیق تو اونجا بریم... اوکی! آهان-

 سارا کنار را گذشته قلب تپش آراس هم هنوز ،نشستند آالچیق زیر چوبی مدل های صندلی روی

 جذب بود ممکن را پسری هر که ظاهری بود شده سارا یفریبنده ظاهر یشیفته شتربی او داشت؛

 .کند

 :گفت و کرد مکث کمی سارا

 !شده جور اقامتم... رممی دارم من-

 :کند پنهان را حسش کرد سعی ولی خورد یکه آراس

 !بگی؟ بهم روهمین خواستی می-

 عقاید باید چرا! داریم همدیگه به نسبت رو گذشته احساس هنوزم تو و من آراس کن گوش-

 گفتینمی مگه داری؟ دوَسم گفتینمی تو مگه! بشه؟ جداییمون باعث تو مسخره غیرت و قدیمی

 !زنی؟ می جا داری زودی این به شدیم؟ ساخته هم برای ما

 .برم من بدی ادامه رو گذشته تکراری حرفای خوای می اگه-

 !نیست؟ مهم براش اصال انگار که یاری می در رو کسی ادای چرا-

 .من نه سارا زدی جا که بودی تو بشهاین جوریاین خواستی تو... خواستی رواین تو-

 ی خواسته این بدن بها عشقم به که کنم زندگی کشوری تو دارم دوست... رقصم عاشق من-

 زیادیه؟

 :گفت همزمان و شد بلند جا از آراس

 .برس عشقت به برو پس-

 وجودش در عجیبی حس او با سارا دست برخورد گرفت، را دستش مچ اسار  که برود خواست

 .آورد پدید

 خودت! محاله فراموشیش که خاطراتی قشنگمون؛ خاطرات تو نزن گند آراس، بریم بیا-

 باید خودت که داره جزئی کار سری یه فقط جوره توهم اقامت... گرفتم بلیط دوتا من... دونیمی

 .نشی پشیمون دممی قول باهام بیا! تنهایی من مثل! نداری کسی جااین تو. بدی انجام

 :گفت و کشید عمیقی نفس. کرد رها سارا دست از را دستش آراس
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 و مزخرفات اون که شبی همون شده، تموم من برای زنیمی حرف ازش تو که خاطراتی اون-

 سر رو بال این و مکشید سیگار صبح خود   تا وقتی شد، تموم دادی تحویلم رو تاحمقانه تصمیم

 !شدی تموم من برای تو... بخونم نتونم و کنه عود بیماریم حاال که! آوردم هامریه

 ...آراس-

 که کرد تصور غریبه مردای جلوی رو تو وقتی... مُرده آراس نکن، زمزمه منو اسم قدراین-

 خط منو دور اص،رق زن یه ینوازنده بشم یامنمی من یام،نمی جایی تو با من! مُرد رقصیمی

 .بکش

 .ایستاد آراس روی روبه و شد بلند سارا

 زدی؟ رومن قید دیگه که برده رودلت دختره اون نکنه-

 منتظر و بود زده زل او به سبزش های چشم با که انداخت سارا به نگاهی خورد، جا حسابی آراس

 .بود پاسخ

 !دختر؟ کدوم-

 !ایسلیقه خوش توهمیشه ،هست همخوشگل جدیدت، همکار شده که همونی-

 کنار زندگیش از را او آراس که کردمی باور زمانی او بیاورد، کم سارا جلوی خواستنمی آراس

 .باشد هاآن بین سومی نفر که گذاشته

 که چیزی شدم، دختر اون پاکی و سادگی عاشق من! دونی؟ می اصال... عاشقشم من آره... آره-

 .نداشتی تو

 کشید؛می نفس تند تند و بود فشرده هم روی محکم را هایش ب**ل کرد، سکوت سارا

 .کرد کنترل را خود اما بدهد بیداد و داد با را آراس پاسخ خواستمی

 را آراس دست ،آورد بیرون آن از را کوچکی چوبی یجعبه و کرد باز را کیفش دقیقه چند از بعد

 .گذاشت دستش روی را جعبه و گرفت

 هفته دو... کردی خراب چیزرو همه که بودی تو این! کردم کاری هر تو حفظ برای من باشه یادت-

 خداحافظ نشی پشیمون امیدوارم... بینیمنمی رو همدیگه دیگه رم،می همیشه یواسه بعد

 .آراس

 را آن انداخت، قدیمی ی جعبه آن داخل به نگاهی آراس شد، دور سرعت به و کشید را راهش و

 سارا! بود شده خالصه چوبی ی جعبه آن داخل خوبش خاطرات تمام آورد،می یاد به خوب

 !بزند را خالصیش تیر چطور دانستمی همیشه
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. بود آن داخل بود داده هدیه سارا به که رنگی اینقره کوچک   سازدهنی کرد، باز را جعبه

 !رنگی یتیله عدد چند و رز گل گردنبند طورهمین

 سارا سازدهنی صدای با زد،می سازدهنی برایش بود ناامید یا و ناراحت آراس وقتی همیشه سارا

 سازدهنی آراس هایبازو میان در او و گرفتمی آغوش در را سارا گاهی گرفت،می آرام همیشه او

 .زدمی

 تا کرد نگاه قدرآن بود، شده خیره سازدهنی آن به هنوز گشت ماشینش سوار و رفت کشید، آهی

 آهنگ همان هایشانگشت و کردن فوت با گرفت، هایشب**ل جلوی را آن و نیاورد طاقت دیگر

 .کرد شروع نواختمی سارا که را بخشیآرامش

 مقابل بود، کرده سپری سارا کنار در که را گذشته درشت و ریز خاطرات تمامی ساز آن صدای با

 .کرد مرور کوتاه فیلمی مانند هایشچشم

 ترحم حس او به که بود دختری فقط آراس برای نازنین نبود، آواره دختر آن عاشق هرگز آراس

 درگیر هم هنوز که بود کرده پیدا اطمینان دیگر بود، دیده نزدیک از را سارا دوباره که حاال! داشت

 .کندمی حس اشسینه درون را عشقش و ساراست

 گرفت، شدت ایشهاشک کمکم سازدهنی نوای دادن ادامه با چکید، اشگونه روی و لغزید اشکی

 را سرش و انداخت شوفر صندلی روی را ساز! نداشت را انگیزخاطره آهنگ آن یادامه توان دیگر

 .گذاشت ماشین فرمان روی

 زودتر هرچه سارا داشت دوست گذشته ماه چند این کند؟می گریه امانبی دارد چرا دانستنمی

 را قلبش عمیقی غم رفت،می واقعا اشتد که حاال ولی نبیند را او بیگاه و گاه هرآن و برود

 !سوزاندمی

 هرچقدر داد،می آزار را او باشد افرادی چه رقاص عروسک است قرار سارایش کهاین تصور شاید

 !بود مهم نیست، مهم برایش کردمی وانمود که هم

 هانیناگ تصادف از بعد ،بود شده فوت سالگی ۱۹ در مادرش که بود تاجر مردی فرزند تک سارا

 بدون که بود، شده ایبهانه سرمایه این و رسید سارا به مادرش و پدر اموال تمام او فوت و پدرش

 .بگیرد مهاجرت به تصمیم کسی یاجازه به نیاز و محدودیت

 پریشانش افکار آن با کردمی سعی که سرعتی با گذاشت گاز روی را پایش کرد، روشن را ماشین

 .رساند تودیواس به را خود کند، آرام را
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 را او خواندن تنها خواندن به کرد شروع گرفت، بدست را گیتار و شد ضبط اتاق وارد مکث بدون

 !کردمی آرام

 :خواندمی آرامی و لرزان صدای با و نواختمی ،بود بریده را امانش گریه زمانهم

 میسوزه دلت اما شیخاطره بری میخوای خودت"-

 !نترس روزه، هر ازیب این عاشقمی، کنیمی تظاهر

 گیرهمی دلشوره همش رفتن دم آدم

 میره خاطرت از ها دلشوره این بگذره روز دو

 تو برای الاقل نیست سخت میدم قول بهت

 تو دنیایه و تو از دورم باش راحت

 باش راحت

 تو فردای واسه من دارم دلشوره

 تو برای الاقل نیست سخت میدم قول بهت

 ..."باش راحت

 (یگانه محسن/دم یم قول بهت)

 شروع هایشسرفه نیامد؛ بیرون دیگر اما داد، هایشریه داخل را نفسش بعدی یکلمه اَدای برای

 از گیتار بودند، کرده خیس را صورتش تمام هایشاشک. شدمی قطع داشت نفسش شد،

 .شد ولو اتاق کف و خورد زمین صندلی روی از افتاد دستش

 .دوید ضبط اتاق سمت به خوردنش زمین صدای با بود شدهن آراس حضور متوجه که نازنین

 دهانش داخل را آن و آورد بیرون را آسمش اسپری و برد جیبش سمت زحمت به را دستش آراس

 سخت که زمانی درست! بود شده تمام اما برگرداند اسپری کمک به را نفسش خواست گذاشت،

 !داشت احتیاج آن به

 !افتاد بود دادن جان حال در که آراس به چشمش و آمد اتاق داخل نازنین حین همین در

 :زد داد شد،می پایین و باال سینه در قلبش داشت که حالی در نگرانی با

 !آراس؟... آراس! اومده؟ سرت بالیی چه-

 چنانهم آراس داد، تکانش و گذاشت آراس یسینه روی را دستش مکث کمی با و شد نزدیکش

 را آسم اسپری خالی قوطی دستش یاشاره با بود، شدن قطع الح در نفسش و کردمی سرفه

 .داد نازنین نشان
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 به تا دوید سرعت به ،رفت بیرون استودیو از سرعت با و برداشت را قوطی فکری هیچ بدون نازنین

 .رسید داروخانه تریننزدیک

 .بودند ایستاده دارو گرفتن صف در نفر چند و بود شلوغ حسابی داروخانه

 :گفت پریشانی حال با و زد کنار را مردم

 .کنممی خواهش... میرهمی داره... ضروریه خوام،می هااین از-

 .بیاندازد راه دیگران از قبل را کارش تا کرد قبول بود، کرده تن سفیدی روپوش که خانمی

. رفت خروجی درب سمت سرعت به و برداشت را آن نازنین گذاشت میز روی را قوطی که همین

 :زد داد داروخانه مسئول

 !پولش! خانم-

 !بعدا...کنممی حساب بعدا-

 آراس بود،اگر شده اشک از پر هایشچشم رساند، استودیو به را خود چطور نفهمید اصال

 !ریخت؟می سرش بر خاکی چه باید مرداومی

 بود، شده کبود آراس هایب**ل. داد آراس دست را آسم اسپری و رساند ضبط اتاق به را خود

 .نداشتند آمدن باال قدرت دستانش و بود شدن قطع حال در نفسش

 :برد باال دهانش سمت به و گرفت را آراس راست دست نازنین

 !آراس باش زود... کن استفاده ازش... باش زود-

 .کردمی گریه ترس از و تکرار را هاحرف این زمانهم

 و هوش کم کم بعد دقیقه چند د،فشر  را آن و گذاشت دهانش داخل را آسم اسپری آراس

 .کرد کشیدن نفس به شروع آرامی به و بست را هایشچشم! برگشت حواسش

 حدودی تا حضورش اما نداشت او به حسی آراس که بود درست بود، داده نجات را جانش نازنین

! کند شفرامو را سارا کمکش با که باشد ایوسیله توانستمی نازنین شاید! کردمی بهتر را حالش

 !برود تگزاس به سارا همراه و نیاورد طاقت بود ممکن صورت این غیر در

 :گفت لرزانی صدای با و داد تکان و گرفت را آراس مشکی پلیور یگوشه نازنین

 خوبه؟ حالت! آراس؟-

 :نالید قبل از ترنگران نکرد، دریافت او از جوابی وقتی

 .آراس-

 .باش نفسم-
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 .ترسید و خورد جا حسابی زنیننا آراس، صدای شنیدن با

 !داری؟ آسم که بودی نگفته چرا... روانی ترسیدم! مُردی کردم فکر من خدای! چی؟-

 .شد خیره نازنین طوسی چشمان به و کرد باز را چشمانش آراس

 .بمون نفسم هام،نفس دلیل شدی که امروز مثل-

 !دادی؟ دست از رو عقلت! فهممنمی رو منظورت-

 !دادم دست از ور  عقلم آره-

 .درخشیدمی چشمانش در اشک، ایقطره هنوز. نشست و شد بلند جا از

 !بده نجاتم خراب حال ازاین... شم خوب کن کمکم... کن کمکم-

 و کشید عمیقی نفس آراس. شدنمی منظورش متوجه بود، شده خیره آراس به تعجب با نازنین

 :داد ادامه

 !نازی باشی کنارم ابد تا خواممی-

 او بودن که بود نگفته کسی حال به تا خشکید، نازنین هایرگ درون انگارخون لحظه چند برای

 کردنمی هم را فکرش اصال بود، ارزشیبی حس و تحقیرها از پر او زندگی! دارد اهمیت برایش

 .کرد تپیدن به شروع شدت به قلبش! باشد مهم حتی کسی برای بتواند

 ندارد، شدن داشته دوست برای چیزی او که گفت دلش در! ؟داشت دوست را او آراس یعنی

 !باشد؟ داشته اهمیت پسری برای وجودش که است ممکن چطور

 :پرسید شود، مطمئن کهاین برای

 !گفتی؟ چی... چ-

 وقتی داد، بیرون را نفسش بار چند و گذاشت خود یسینه یقفسه روی را دستش آراس

 :گفت آرامی لحن با شد عادی تنفسش

 !هامنفس دلیل بشی و بمونی کنارم خواممی-

 :داد ادامه و گذاشت نازنین ظریف بازوان روی را دستش

 .بدم ادامه جوریاین تونمنمی کن باور... شم خوب کن کمکم زندگیمی، عطف ینقطه تنها تو-

 گرفت،می رقرا تاثیر تحت توجه ترینکوچک با که بود خالی درون از قدرآن او زد، لبخندی نازنین

 !شناختنمی خوبی به را طرفش اگر حتی

 هر به و هرقیمتی به کند، گدایی هرکسی از را آن شدمی حاضر که بود محبت یتشنه قدرآن

 !بود امکانش که طریقی
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 :کشید فریاد و زد گوشش زیر محکم َچکی شهال مامان بود، ایستاده مدرسه مدیر اتاق جلوی

 !نازنین وریخنمی دردی هیچ به تو-

 دادند،می نشان را نازنین و خندیدندمی همه برگشتند، هاآن سمت به مدرسه هایشاگرد تمام

 اما کند صحبت خواستمی گرفت؛نمی اشگریه اما سوزاندمی را گلویش عمیق بغضی

 .توانستنمی

 .پاشو... توام با نازی،-

 از برشی که وحشتناک هایوابخ آن کرد، باز را هایشچشم پیچید، گوشش در آراس صدای

 .بود بریده را امانش دیگر بود، اشگذشته

 ایسورمه کت تک یک! بود زده تیپ حسابی انداخت، داشت بشاشی یچهره که آراس به نگاهی

 او به حسابی و بود ست کتش با که ایسورمه هاییکفش و مشکی کتان شلوار با بود پوشیده

 .آمدمی

 آن به دوسال یاندازه به او ولی بود گذشته نازنین به آراس ناگهانی هایحرف آن از روز دو فقط

 از بعد وجود این با بود، کرده بزرگ را مسئله این خیاالتش در و بود کرده فکر فریبنده هایحرف

 .بود عادی قبل چون رفتارش و اوردنمی رویش به چیزی آراس روز آن

 !دارم؟ برات خبری چه بزن حدس! خوابی؟ هنوز تو-

 !شده؟ چی-

 .بزن حدس-

 !دیگه بگو... کنهنمی کار ذهنم االن دونمنمی... اممم-

 !شه؟می باورت! شده اول مسابقه تو ساختیم که آهنگی نازی، بردیم-

 داشتند آراس رنگ   خوش هایچشم ،شد خیره آراس به و کشید عمیقی نفس نازنین

 :زد داد شوق با ،شد ترعمیق نازنین لبخند کم کم خندیدند،می

 !گی؟می راست-

 !کنیم اجرا زنده روآهنگ که جشنواره شدیم دعوت! شه؟می باورت-

 آراس آغوش در را خود دفعه یک که شد چه نفهمید اصال پرید، جا از ذوق با و خندید نازنین

 !انداخت
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 قورت را دهانش آب ،دوید هایشرگ درون عجیبی حس انگار بود، خورده جا حسابی که آراس

 :گفت آرامی به و گذاشت نازنین پشت را دستش و داد

 !دربیاد آب از خوب اینقدر نبود ممکن وگرنه ساختیم، روآهنگ این تو کمک با-

 خیلی اما دادمی او به عجیبی آرامش آراس آغوش بود؛ شده تند هایشنفس زد، لبخندی نازنین

 :گفت و شد جدا او از زود

 !؟جشنواره بیام باید منم-

 !سالن شدیم دعوت فروردین ۲۰ عید، تعطیالت از بعد معلومه، خب-

 ...آخه من-

 بریم خواییممی شو حاضر زود... نباش اون فکر حاال بریم، آماده تا کنیممی تمرین خوب قبلش-

 !خوب جای یه

 :پرسید بالفاصله و رفت باال نازنین ابروهای

 !کجا؟-

 !فهمیمی شو حاضر-

 لباس مشغول و کرد جور و جمع را خودش نازنین شد، استودیو وارد هومن حین همین در

 .گشت پوشیدن

 !شیممی جهانی داریم که کجایی آراس داداش-

 کوک   دو هر کیف کردن، شوخی و خندیدن به کردند شروع و رفت هومن سمت خنده با آراس

 .بود کوک

 انجام درستی کار یا کرده اشتباه دانستنمی نازنین بود، مانده باقی نوروز عید تا هفته یک تنها

 !رسیدمی راه از اشخانواده از دور داشت که بود عیدی اولین عید این است؛ داده

 ماشین از مالیمی عطر بوی معمول طبق نشست، آراس کنار ماشین داخل و کرد باز را ماشین در

 .بود شدن پخش حال در آرامی به ماشین ضبط از آهنگی و آمدمی

 :گفت کردن، پارک از بعد و ایستاد پاساژ یک مقابل راسآ بعد کمی

 .نازی شو پیاده-

 !کجاست؟ جااین-

 قراره که همبعدش! یانه؟ باشی داشته عید برای خوب لباس دست چند یه باید تو! خرید مرکز-

 !جشنواره بریم
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 او به خوبی حس داد،می اهمیت نیز لباسش به حتی آراس کهاین زد، لبخندی نازنین

 !بخشیدمی

 .خرید لباس دست چند نازنین گشتن کمی از بعد شدند، پاساژ داخل

 افتاد، زنانه زیر لباس بوتیک یک به آراس چشم زدند،می قدم پاساژ داخل طورهمان که حالی در

 :گفت و گذاشت نازنین پالتوی جیب داخل پول کمی

 .بخر داشتی الزم چیزی هاگ و مغازه اون داخل برو تو زنم،می چرخی یه اطراف این من-

 :گفت و شد سرخ نازنین

 ...اما-

 !دیگه برو د  -

 خجالت اما داشت نیاز زیر لباس به او هرچیز از بیش ،بود زده را نازنین دل حرف آراس انگار

 !بزند حرفی کشیدمی

 و گشت کمی از بعد و داد نازنین نشان را آپارتمانش دور از آراس بازگشت، راه در خرید از بعد

 .برگشتند استودیو به دوباره خیابان در گذار

 برای کامال باید کردند، ضبط اتاق در تمرین به شروع و شدند ملحق هومن به که نکشید طولی

 .شدندمی آماده جشنواره

 ،بود آموخته او به را موسیقی ابزارآالت با کار حدودی تا آراس بود، جاآن نازنین که مدت این طی

 آهنگ گرفتن اوج هنگام در که بودند نازنین ظریف صدای نیازمند هاآن رچیزه از بیشتر اما

 .بود شده آن انتخاب سبب صدا همین شاید ،شدمی شروع

 آراس رفتن کرد،نمی صحبت زیاد و بود رفته فرو خود الک در چنانهم هومن تمرین، حین در

 .شود جویا را فیشحر  کم علت هومن از نازنین تا شد، اینانبهانه خریدن برای

 او و کند دگرگون را او حال تواندمی نفر یک تنها دانستندمی هومن نزدیک اطرافیان اکثر تقریبا

 .است نازگل

 !زدمنمی حرفی راجبش وگرنه کردی فراموشش حاال تا کردممی فکر-

! هآدم همراه هم مرگ بعد که چیزیه یه لعنتی... عشق نیست، شدنی فراموش من برای نازگل-

 .برد پیش چهارسال به منو دوباره هاتحرف که بودم کرده عادت نبودش به دیگه هرچند

 که عمیقی و کهنه زخم جای زد، باال را رنگش خاکستری پلیور آستین و گفت را این هومن

 :پرسید تعجب با کرد، جلب را نازنین توجه دستش رگ روی بود، مشخص کامال طرحش
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 !چیه؟ دیگه این-

 :داد جواب گرفته صدایی با و کرد کوتاهی مکث هومن

 !دادم دست از رو نازگل که دوران اون حماقت-

 .انداخت پایین را سرش و کشید آهی نازنین

 .بود هردوتون حق این رسیدین،می بهم باید شماها-

 :پرسید مقدمه بدون هومن کهاین تا شد سپری سکوت در طورهمین دقیقه چند

 کشه؟می ابعذ خیلی خونه اون توی-

 ...بگم چی-

 !شده تنگ هاشخنده برای دلم-

 هایچشم همان با و کرد خیس را نازنین هایچشم که داشت بغض قدری به هومن یجمله

 .شد خیره کردمی کنترل را احساسش زحمت با که هومن به خیس

 !نزد؟ حرفی باهات من راجب ازدواجش بعد وقتهیچ-

 !بخونم رو چی همه ازچشماش تونستممی ولی... نه-

 حواسش و فکر تمام بود، کشیده دراز تخت روی نازنین وقتی هومن و آراس رفتن از بعد شب آن

 راحت خیالش مسئله این از اگر! بود شده تنگ او برای دلش چقدر بود؛ نازگل خواهرش مشغول

 .رفتمی دیدنش به حتما گوید،نمی پدرش و مادر به چیزی نازگل که شدمی

 تحمل که هاییسختی تمامی به و بود کرده سفر تلخش خاطرات و هاگذشته به وبارهد ذهنش

 .گذشت صبح ۳ از ساعت کهاین تا کرد،می فکر بود کرده

 پرید، جا از نازنین چرخید؛ استودیو خروجی در داخل کلیدی که گرفتمی خوابش داشت کم کم

 !یایندب استودیو به شب وقت این هومن یا آراس نداشت سابقه

 پایین هاپله از که فردی هایقدم صدای گرفت، فرا را وجودش تمام ایدلهره ولی چرا دانستنمی

 .افتاد شماره به هایشنفس رسید، گوشش به آمدمی

 !باشد؟ داشته توانست می کاری چه نازنین با شب وقت این! بود؟ آراس او یعنی

 دیده تاریکی در که چیزی. انداخت استودیو راهرو به نگاهی و رفت اتاق در نزدیک آرامی به

 ،نبود هم هومن شبیه نظرش به خورد،نمی آراس به اشقواره و قد ولی بود مرد یک شبیه شدمی

 !بود هاآن از الغرتر و بلندتر قدش
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 شخص او که شد مطمئن نازنین آن یشده ساطع نور از کرد، روشن ایقوه چراغ مرد، وقتی

 !است دیگری

 !داشت؟ را آنجا کلید هومن و آراس جز سیک مگر

 .گشت برابر دو وحشتش آن از بعد و شد متولد نازنین ذهن در که بود سوالی این

 دیدمی را او اگر شد؛ پنهان نازنین و گرفت اتاق سمت به را قوه چراغ مرد داد، قورت را دهانش آب

 .دهد انجام کاری چه باید دانستنمی واقعا

 !شود پنهان تخت زیر که بود این رسید ذهنش به که چیزی تنها رفت، قاتا داخل سریعا

 کوچک گاوصندوق کردن باز مشغول گشتن، کمی از بعد و گشت اتاق وارد بعد ثانیه چند مرد

 .شد اتاق داخل

 دهد؛ انجام باید کاری چه دانستنمی و لرزیدمی هایشب**ل بود، پریده حسابی نازنین رنگ

 .دادمی گوش قفل کردن باز صدای به و ودب کرده سکوت فقط

 ساکی داخل را بود داخلش چه هر و کرد باز را گاوصندوق در غریبه مرد تالش دقیقه چند از بعد

 که نداشت اطالع ظاهرا! نمود روشن را راهرو چراغ باالخره و رفت بیرون اتاق از سپس نمود، خالی

 !ستا خالی استودیو کردمی فکر و جاستآن نازنین

 یچهارچوبه از دوباره خورد،می دیگریک به هایشب**ل ترس از که درحالی وحشت با نازنین

 .انداخت بیرون به درنگاهی

 به پیامی ،.برداشت را اشگوشی و برگشت سریع ببیند، رخنیم صورت به را مرد صورت توانست

 :فرستاد مضمون این با آراس

 از دارم آراس، برسون خودتو خدا تورو! برهمی خودش با ور  چی همه داره جااین اومده دزد یه"

 !"کنممی سکته ترس

 به زنگی پس! خواند نخواهد را پیام شب وقت این آراس که دانستمی اما کرد، ارسال را پیام

 .شود پیامکش متوجه و کند بیدار را او تا زد آراس

 بیرون خودش با داشت را ضبط اتاق داخل موسیقی ابزارآالت ظاهرا بود، مشغول همچنان مرد

 .گذاشتمی بود کرده پارک در جلوی که ماشینی داخل و بردمی

! بود بیشتر او از مرد یک زور قطعا دهد، انجام باید کاری چه دانستنمی واقعا نازنین

 .بگیرد را او دزدی جلوی چطور باید دانستنمی
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 دستش بزند، زنگ آراس به دوباره کردمی تالش که درحالی نازنین پیام، ارسال از بعد دقیقه چند

 مرد گوش به صدایش بود، ساکت جا همه چون! شد پخش انتظار بوق صدای و رفت بلندگو روی

 !بود شده دیر دیگر کرداما خاموش را گوشی عجله و ترس با نازنین رسید؛

 نشت که درحالی شد؛ حبس سینه درون نفسش ،شنید اتاق سمت به را مرد هایقدم صدای

 .رفت تخت زیر دوباره لرزید،می

 کنار را مرد پاهای نازنین آمد تخت نزدیک و شد داخل مرد بود، شده روشن نیمه راهرو نور از اتاق

 گوش به تندش هاینفس صدای تا بود چسبیده سفت را دهانش دستش دو با دید،می تخت

 !نرسد مرد

 چند وحشتش تصور این با و ببیند را او و بیاورد پایین را سرش مرد، که بود این منتظر آن هر

 .بود گرفته شدت اشمعده درد و آوردمی باال دهانش از دارد را قلبش کردمی حس شد،می برابر

 خروجی در شدن بسته رسیدمی نظر به که صدایی با ،کرد ترک را اتاق دقیقه چند از بعد مرد اما

 او به را تخت زیر از آمدن بیرون یاجازه ستر  اما است رفته او فهمید نازنین است استودیو

 .دادنمی

 کنار از اشکی بست، را هایشچشم آمد،می باال سختی به نفسش و بود پریده حسابی رنگش

 !کردنمی امنیت احساس اصال دیگر چکید، اشگونه روی چشم

 ایصد با شد وارد که همین. شد استودیو وارد سراسیمه آراس که بود صبح ۷ ساعت حدود

 :زد داد بلندی

 !کجایی؟ نازی... نازی-

 .نبودند خود سرجای دیگر موسیقی ابزار چند که افتاد ضبط اتاق به چشمش

 صدا زدمی نفسنفس که درحالی گشت دوچندان ترسش ندید، را نازنین وقتی شد، اتاق وارد

 :کرد

 ...نازی-

 :گفت ب**ل زیر

 !لعنتی-

 :زد داد کرد نمی کار اصال مغزش

 !چرا؟ بودم؟ گذاشته سایلنت رو رو، اممسخره گوشی اون چرا آخه-

 :گفت ضعیفی صدای حین همین در
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 !آراس-

 .انداخت تخت زیر نگاهی و کرد کج را سرش بود تخت زیر از صدا برگشت، آراس

 رنگش کشید، بیرون تخت زیر از و گرفت را ظریفش بازوی بود، افتاده تخت زیر جان نیمه نازنین

 !بود درآمده گچ رنگ به لبش و بود پریده حسابی

 .بزن حرف! نازی؟ شده چی-

 اجازه هایشب**ل خشکی اما کند، صحبت کرد سعی و کرد خیس کمی را دهانش نازنین

 .دادنمی

 نازنین به کمی و ریخت آب لیوان یک و شد بلند گذاشت، تخت روی و کرد بلند را نازنین آراس

 .داد

 .نازی باش آروم ،عزیزم نیست چیزی... باش آروم-

 قلبش ضربان کرد، تزریق وجودش در را عجیبی آرامش نازنین گوش در آراس صدای انعکاس

 .شد وارد در از عجله با کسی که گشتبرمی عادی حالت به داشت

 :گفت و گرفت را دستش آراس پرید، جا از نازنین

 .زدم زنگ بهش اومدن راه تو... نباش نگران هومنه-

 :زد ددا نرسیده هومن

 !رفت شدیم بدبخت موال یا! بردن؟ چی آراس-

 :نالید دوباره و انداخت ضبط اتاق به نگاهی سپس

 .عیدی دم شدیم بدبخت... بردن رو چی همه شدیم چارهبی-

 :زد فریاد بلندتری صدای با سپس

 !دی؟نمی جواب چرا! مُردی؟! آراس؟-

 :زد داد هومن حرف مقابل در و کشید حرصی نفسی آراس

 !نکش هوار غولنره تریواش-

 :گفت نازنین به رو آرامی لحن با سپس

 !دیدم رو پیامت صبح بود، سایلنت لعنتیم گوشی اون! نازی؟ شد چی دیشب-

 از سرعت با بود، باز درش که افتاد اتاق یگوشه گاوصندوق به نگاهش و برداشت نازنین از چشم

 !بود نمانده باقی آن خلدا چیزی هیچ انداخت آن به نگاهی و برخواست جا
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 موسیقی کتاب و نُت دفتر چند و بود هایشدلنوشته تنها نداشت، گاوصندوق داخل پولی آراس

 !بودند او دارایی ترین ارزش با که

 !دونستمی گاوصندوقتم رمز تو، اومد کلید با... داشت کلید اون... اون-

 ببینی؟ رو اشچهره تونستی! بود؟ کی ممکنه؟ چطور! داشت؟ کلید-

 !رخ نیم از فقط نه واضح-

 .نشست میز پشت و کشید عمیقی نفس شد، بلند جا از و گفت را این نازنین

 دی؟می بهم کاغذ یه-

 !چیکار؟ خوایمی کاغذ وضعیت این تو-

 .دارم کار-

 .بردار میز کشوی از-

 شدن یدهدزد برای عزاداری مشغول که رفت هومن میزپیش کشوی به کردن اشاره از بعد آراس

 !بود اشعالقه مورد ویولن

 .رسیدمی نازنین گوش به دو آن زدن حرف صدای زمانهم

 !کار تو شد زده گند کنیم، تمرین باید و استجشنواره نزدیک که حاال-

 !داشته کلید گهمی نازی-

 !داره؟ اینجارو کلید ایمدیگه کس تو و من غیر مگه-

 .نفر یک جز به البته... نه-

 ...منظورت-

 !آره-

 :پرسید بلندی صدای با هومن سکوت، ثانیه چند از بعد

 !زن؟ یا بود مرد طرف نازنین،-

 :داد جواب بود، مشغول کامال که درحالی نازنین

 .مرد-

 !داداش بوده مرد-

 :گفت و شد بلند جا از آراس

 .بدم خبر پلیس به باید-

 :گفت بود، دستش در که ایبرگه با نازنین برود، بیرون استودیو در از بخواهد اینکه از قبل
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 .آراس بود این طرف-

. کرد آن به نگاهی و گرفت دستش از را کاغذ انداخت، نازنین به نگاهی نیم و برگشت آراس

 تا ،زد زل تصویر رخ نیم یچهره به ثانیه چند بود، شده طراحی کاغذ، روی مردی رخ نیم تصویر

 :گرفت راسآ از را کاغذ و آمد نزدیک هومن کهاین

 .ببینم بده-

 :گفت و کشید صورتش به دستی آراس

 !یادمی آشنا نظرم به-

 :گفت تعجب با بود، آمده وجد به نازنین طراحی از که هومن

 !خوب قدراین دونستمنمی اما کنیمی طراحی بودم شنیده-

 :گفت و کرد نازنین به رو بالفاصله هومن، حرف به توجهبی آراس

 مثل دقیقا هم رو صورتش طرف اون و کنی دوبل کشیدی، که رو رخی نیم رتصو این تونیمی-

 بشه؟ کامل قیافش تا بکشی اینطرفش

 :گرفت را کاغذ و زد کوتاهی لبخند نازنین

 !کنممی رو سعیم-

 .شد ناشناس مرد یچهره دیگر قسمت کشیدن برای تالش مشغول نازنین و نشستند دو هر

 :گفت آراس به رو بود فتهر  سر اشحوصله حسابی که هومن

 بدبخت من   شبیه و کشید ترکوله و کج یکم رودماغش و فک و اومدیم! خوبه؟ کارش مطمئنی-

 !چیه؟ تکلیف وقتاون شد،

 :داد جواب و زد پوزخندی آراس

 !فکت وسط یاممی مشت با وقتاون-

 !بابا نه! دهوب-

 .کشهمی نقصبی دیدم، قبال درسته کارش-

 کسی وقتی بست؛ نقش لبش روی لبخندی ناخودآگاه شنید،می را صدایشان زمانهم که نازنین

 عالقه شدمی باعث که حسی! نمودمی تزریق نازنین قلب در را عمیقی حس کرد،می تعریف او از

 آراس به خود اثبات برای شده حتی کند، حس وجودش در فرد آن به نسبت را بیشتری احترام و

 .ببیند دقیق را اشچهره بود نتوانسته که درحالی بکشد مرد آن از ایچهره توانستمی باید

 .توام با نازی... نازی-
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 !چیه؟... هان-

 .منتظرم ساعته یک نزدیک االن! شد؟ چی-

 .شهمی تموم داره... دا... د-

 :گفت حوصلگیبی با کرد،می تماشا را اتاق سقف و بود کشیده دراز تخت روی که هومن

 !شهمی سوراخ گشنگی زا داره شکمم-

 .گرفت آراس سمت را کاغذ و کشید را مرد هایب**ل حالت قسمت آخرین نازنین

 افتاد، مرد یچهره به چشمش که همین زد، زل آن به دقت با و گرفت دست در را کاغذ آراس

 !گشت مشغول فکرش و خورد گره ابروهایش

 :گفت کردن نگاه از بعد و اپیدق آراس دست از را کاغذ دوباره و برخواست جا از هومن

 !پرایده قالپاخ شبیه! چیزرو همهبی کن نگاش! کیه؟ دیگه زمینی سیب گونی این-

 :گفت و زد زل نازنین طوسی چشمان به آراس

 !شناسمش می-

 :گفتند زمانهم هومن و نازنین

 !کیه؟-

 :داد جواب عصبانیت با و کشید سیاهش و پرپشت موهای به دستی آراس

 !ساراست یخونه باغبون شبیه کشیدی که اینی-

 :شکست را سکوت هومن کهاین تا شد پابرجا سه هر میان سکوتی دقیقه چند برای

 !داشته؟ کجا از جارواین کلید! کرده؟می کارچی جااین اون-

 !خودشه کار... دونستمی اون فقط منم گاوصندوق رمز و داشت سارا فقط جارواین کلید-

 جیبش داخل و کرد تا برداشت، را کاغذ کوبید، دیگرش دست   کف   مشتی و گفت را این آراس

 !استعصبانی حسابی که بود معلوم شد بلند جا از گذاشت،

 :گفت نازنین

 !کنه؟ دزدی تا جااین بفرسته آدم باید چرا ایگربه چشم جلف   دختر اون-

 :گفت مکث کمی با بود ردهخو جا سارا به نسبت"ایگربه چشم جلف دختر" صفت از که آراس

 !براش دارم بگیره، انتقام خواسته شایدم... کنه کم رو من روی خواستهمی-

 .رفت بیرون استودیو از تندی هایقدم با و کشید عمیقی نفس
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 رنگی قرمز لباس که نازنین به نگاهی بود، نشسته صدابی و ساکت که هومن دقیقه، چند از بعد

 :گفت و انداخت بود گذاشته باز را مشکیش موهای و بود کرده تن بود خریده برایش آراس که را

 یاری؟نمی نه بخوام ازت چیزی یه اگه-

 :داد جواب و کرد بلند گوشیش از را سرش نازنین

 !چی؟-

 !کشی؟می برام رو نازگل عکس-

 کرد، داعیت ذهنش در را نازگل یچهره ،نداشت هومن از را درخواست این انتظار ،خورد جا نازنین

 :گفت آرامی به هومن شد، مشغول و برداشت کاغذی! بود شده تنگ برایش دلش چقدر

 .کردم پیدا رو اشخونه-

 :داد ادامه هومن زد زل هومن یچهره به تعجب با و برگشت خشکید، نازنین دست در قلم

 رو غولش نره شوهر! کنهمی آرومم همین کنم،می نگاهش دور از که روزه چند... نیاوردم طاقت-

 !نریزم رو خونش که گرفتم خودمو جلوی خیلی! دیدم هم

 :گفت بود، شده درشت حاال که چشمانی با نازنین

 درموردش کردم غلطی عجب! داره شوهر االن اون... کن فراموش رو نازگل... هومن خدا رو تو-

 !هازدم حرف باهات

 !بکشه ذابع که ندارم تحمل... بیام بیرون فکرش از تونمنمی-

 !خوبه حالش کن فرض تو-

 !بزنم؟ گول خودمو چجوری-

 کنممی خواهش... حساسه و غیرتی خیلی کشتت،می حتما بشی سبز شوهرش جلوی مبادا-

 .کن فراموش روحرفام

 :گفت ضعیفی صدای با و کشید آهی شد، بلند جا از هومن

 .رفت کجا آراس ببینم رممی-

*** 

 

 باالی و کرد گلوله را موهایش کشید، رنگش طالیی و بلند موهای روی را آن و برداشت را شانه

 .بست سرش
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 سپس کرد، تررنگ پر کمی را لبش روی رژ و برداشت آرایشیش میز روی از را رنگش قرمز رژ

 .نشست تخت روی و نمود مرتب را رنگش ایفیروزه یدکلته لباس

 :خواند بلندی صدای با و گرفت هایشچشم جلوی را کاغذی تکه هاکاغذ بین از

 داروی او و خوردمی گره نگاهم در نگاهش که بود او بود، کنارم در سارا صبح هر تو جای به کاش-

 !شدمی هایمنفس تنگی

 به شروع و برداشت را کاغذها از دیگریکی و کشید عمیقی نفس نشست، لبش روی لبخندی

 :کرد خواندن

 هرچند شده هایتنفس بند هایمنفس بودم گفته گرفت، نفسم خاطرت به دوباره امروز-

 .کند جدا امخسته جسم این از را روحم تا گیردمی قدرآن نفس این! نکردی باور هیچوقت

 زیر آرام و نمود تصور آراس کنار در را اشگذشته خوش روزهای و کرد ریزتر را رنگش سبز چشمان

 :گفت ب**ل

 !داره دوسم همهنوز اون-

 .کرد ریزی یخنده بعد و

 .ریخت درهم را افکارش خانه آیفون صدای که بود نشده تمام اشخنده هنوز

 آراس تعجب کمال با انداخت، دادمی نشان آیفون که تصویری به نگاهی و آمد پایین هاپله از

 !رسیدمی قراربی و عصبانی نظر به! بود

 به و شد حیاط وارد بعد فشرد، را در کردن باز یدکمه متعجب ایچهره و خورده گره ابروهایی با

 .رفت آراس استقبال

 پرسیاحوال به توجهی کهاین بدون کوبید، سرش پشت را حیاط در اینکه از بعد بالفاصله آراس

 :گفت بکند، سارا

 !تو؟ برسی خوایمی چی به-

 عمولم طبق و برداشت قدم آراس سمت به آهسته رنگش اینقره و بلند پاشنه هایکفش با سارا

 :گفت عشوه با

 !کنی؟می چیکار جااین! آراس؟ شده چی-

 !چیه؟ هدفت! کنی؟ کارچی خوایمی من استودیوی از دزدی با-

 :گفت مکث، ثانیه چند از بعد و داد فشار هم روی آرام را هایشب**ل سارا

 !دادی؟ دست از رو عقلت! دزدی؟-
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 !بشه؟ چی که من استودیوی فرستادی بونهش رو فریبرز... دادی دست از رو عقلت که تویی این-

 .کشید عقب را خود آراس اما بگیرد، را دستش خواست و شد آراس نزدیک سارا

 جااین دیگه که وقته خیلی فریبرز! تو؟ استودیوی فرستادم رو فریبرز من... آراس فهممنمی-

 از برم که زمونی تا قطف... فروختم هم رو خونه این زندگیش پی رفته کردم، تصفیه باهاش! نیست

 .خالیه خونه کنی نگاه بیای اگه گرفتم، وقت مالکش

 سمت و کرد باز بود، کرده طراحی نازنین که را کاغذی و انداخت سارا یچهره به نگاهی آراس،

 .خورد جا داشت شباهت فریبرز به که عکسی دیدن با سارا گرفت، سارا

 به رو کلید تونهمی خودت جز کی! داره؟ رو استودیو اون کلید تو جز به کی! هان؟ کیه این پس-

 !باشه؟ داده مردک اون

 :جواب طنازانه صدایی با و پیچید او کمر دور را دستش و آمد آراس نزدیک دوباره سارا

 !کنیممی صحبت راجبش مفصل تو، بریم بیا... عزیزم گیمی چی شمنمی متوجه که من-

 جدا دستانش بین از را خود چیست، خانه به کردنش وتدع از سارا قصد دانستمی که آراس

 :کشید داد کند، کزکز بدنش شد باعث و شد کشیده کمرش روی سارا بلند هایناخن کرد،

 !پلیسه با طرفت وگرنه گردونی،برمی برداشتی که رو چیزهایی یهمه-

 کشیده؟ رو نقاشی نای کی اصال! آخه؟ کنم دزدی تو استودیوی از باید چرا من آراس، باش آروم-

 !کنه؟می ثابت رو چی این

 .شد خیره کاغذ به دقت با دوباره و زد پوزخندی آراس

 هم بدترت شانس از... دیده رو دهاتی یپسره اون یقیافه بدت شانس از و بوده جااون نازنین-

 !فهمینمی رو من زبون تو کهاین مثل! بیسته طراحیش

 دختر آن دوباره! بود شده خشک جایش در سارا رفت، در متس و کشید را راهش و گفت را این

 از رفتن بیرون حال در که آراس به نگاهی عصبانیت با کرد،می خراب را چیز همه داشت وارد تازه

 .انداخت بود، حیاط در

 :زد داد بلندی صدای با و کشید پوفی است، رفته شد مطمئن اینکه از بعد

 !فمصر بی توام با هوی... فریبرز-

 سارا انداخت، پایین را سرش و ایستاد سارا مقابل و آمد باال حیاط زیرزمین هایپله از فریبرز

 :کشید داد و انداخت او یکهنه و رنگ شکالتی شلوار و بلوز به نگاهی

 !نبینه؟ رو تو کسی باش مواظب نگفتم مگه! آوردی؟ باال گندی چه بینیمی-
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 :داد جواب رست با و انداخت پایین را سرش فریبرز

 .نبود جااون کسی بخدا... خانم بخدا-

 :زد فریاد دوباره و شد رد کنارش از و داد هل را فریبرز عصبانیت با سارا

 نقاشم بزنن، گندش! هان؟! کشیده؟ رو عکست نکبت یدختره اون چطوری پس نبود، کسی اگه-

 اون هایوسایل یهمه من !آوردی؟ ویولن یه با کاغذ تیکه دو من برای رفتی! ایکبیری! هس

 !رو همش لیاقت،بی خواستممی رو استودیو

 :داد ادامه شدمی خانه وارد که همینطور و

 داره استودیو اون تو که اعتباری چ ندر به دلش االن! شده که قیمتی هر به.. بیاد باهام باید آراس-

 .نبینمت فعال گمشو توهم کشه،می رو منتم بشه پولبی اگه بنده

*** 

 

 روی را موبایلش دیگرش دست با بود، گرفته را ماشین فرمان   دست یک با که درحالی آراس

 :گذاشت گوشش

 .سهند الو-

 .بگو داداش جونم-

 خبرم کنه، اجرا بخواد چیزی کاری کردی پیدا رو کسی اگه... الزمم پول دم،می اجاره رو استودیو-

 .کن

 !نندازی تیکه مشتری سرتاپای به بازهم اگه البته ...نیست مشکلی داداش اوکی! یهویی؟ چطور-

 !باشه فقط نیست، مهم باشه خوادمی گورخری هر... الزمم پول که گفتم-

 را پایش و کرد پرت شوفر صندلی روی را گوشی کوتاهی خداحافظی از بعد و گفت را این آراس

 .فشرد ترمز روی بر پلیس پاسگاه مقابل

 دزد عنوان به او از فریبرز، یشده نقاشی عکس دادن نشان از بعد و شد پلیس ی اداره وارد

 .کرد شکایت

 که را هومن پیچید، کوچه داخل که همین بازگشت، کلیدساز یک با همراه ساعت چند از پس

 .دید بود زده تکیه دیوار به و ایستاده سرکوچه

 سوار و کرد اموشخ را آن حرکت یک با و انداخت پاییش زیر را سیگارش آراس دیدن با هومن

 .شد ماشین
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 کیه؟ کار! آراس؟ شد چی-

 .کردم شکایت ازش! باشه تونهنمی کسی اون جز... خودشه کار-

 .شود استودیو قفل کردن عوض مشغول خواست کلیدساز از و

 :پرسید حیرت با بود، نشسته ماشین داخل هنوز که هومن و شد پیاده کلیدساز

 !بکنه؟ کارهارو این سارا باید چرا آخه ده؟می ایمعنی چه کارها این-

 خم بعد تکاند، را آن خاک و کرد مرتب کمی را رنگش زرشکی پلیور و شد پیاده ماشین از آراس

 :گفت هومن به رو ماشین در از و شد

 !خونده کور اما برم، باهاش تا کنه ناامیدم اینجا از شاحمقانه خیال به خوادمی-

 ری؟نمی باهاش چرا! شد؟ چی پس خواستیمی خیلی رو خاطرش که تو-

 !بشه گذاشته کنار باید باشه نداشته رو داشتن دوست لیاقت که کسی-

 به پشتش و شدمی دور داشت که حالی در و گشت پیاده ماشین از نیز او و زد پوزخندی هومن

 :گفت بود، آراس

 !کنی فراموش راحت تونیمی که تو، حال به خوش باز-

 همه نیست، آسان هم قدرهاآن برایش فراموشی که دانستمی خودش تنها د،کر  سکوت آراس

 !نداشت خبر زجرهایش و هاتنهایی از کسی و دیدندمی را ظاهرش

 .شد استودیو وارد بود، در قفل تعویض مشغول کلیدساز که طورهمان و کشید پوفی

 دیدن با بود، ایستاده راهرو رد داشت دست در را پشتیش کوله که حالی در بیرون لباس با نازنین

 :پرسید تعجب با آراس ایستاد مقابلش و آمد آراس

 !بری؟ خوایمی جایی-

 :داد جواب و داد رنگش یشمی شال داخل و کرد مرتب کمی را مشکیش موهای نازنین

 !بمونم جااین تونمنمی دیگه-

 !چی؟ برای-

 بالیی چه دیدمی رو من دیشب مرده ناو دلیلی هر به یا بودم خواب من اگه کنینمی فکر تو-

 !آراس؟ بیاد سرم بود ممکن

 .هومن و من جز بشه وارد تونهنمی کسی دیگه کنم،می عوض کلیدهارو دارم-

 .شد خیره آراس به و کشید عمیقی نفس کالفگی با نازنین
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 یاممی بازم... کنم خداحافظی باهات و بیای تو تا بودم کرده صبر! فهمی؟می ترسممی من-

 .مونممی ایدیگه جای هاروشب فقط جا،این

 !بری؟ که داری هم جایی مگه-

 :گفت تردید با و برداشت قدم هاپله سمت به آرام کرد، مکثی نازنین

 .کنممی پیدا جایی یه-

 :گفت و گرفت را نازنین دست مچ پشت از حرکت، یک با و داد تکان سری آراس

 از باید من نبود اتچهره طراحی اگه کن فرض! داریم احتیاج نتبود به ما... رینمی جا هیچ تو-

 .کنم پیدا موندنت برای دیگه جای یه تا مونیمی جااین فعال! کردم؟می شناسایی رو یارو اون کجا

 حرفی جای که که بود قاطع قدری به لحنش انداخت، آراس به نگاهی تعجب با و برگشت نازنین

 !داشت؟ تفاوت نازنین نبود و بود حد این تا آراس برای یعنی گذاشت،نمی باقی

 آراس به حسی نگریست،می را او حیرت با که انداخت نازنین معصوم چشمان به نگاهی آراس

 !شد خواهد رنگبی دوباره دنیایش او دادن دست از با که گفتمی

 به را نینناز  سر دستش یک با داد، هل آغوشش سمت را نازنین و کشید را دستش اختیاربی

 :گفت آرام و چسباند اشسینه

 !نزار تنهام بده حالم که االن... ندارم رو دوریت طاقت-

 در که بود بار اولین برای کرد عادی غیر تپش به شروع قلبش افتاد، شماره به نازنین هاینفس

 !کردمی احساس ابراز او به و شدمی نزدیک او به حد این تا پسری زندگیش

 شاید بکشد، را نازش و بگیرد را او جلوی کسی که بود همین بود کرده رفتن عزم کهنای دلیل شاید

 !نه یا کندمی فرقی آراس برای نبودش و بود واقعا بداند خواستمی

 عطر بوی و کشید عمیقی نفس کرد، حلقه آراس کمر دور را دستانش و انداخت زمین را کیفش

 احساساتی حجم ازاین شد؛ اشک از پر اختیاربی ایشهچشم. داد هایشریه داخل را اشمردانه

 :گفت و نیاورد طاقت دیگر بود بیزار بودنش

 !دارم دوستت خیلی... آراس دارم دوستت-

 چه این دانستنمی. کشید بود مانده بیرون شالش از که نازنین موهای به دستی آراس

 کشید عمیقی نفس کند،می احساسی و ظریف دختر این کنار در بودن محتاج را او که حسیست

 .پیچید نازنین دور ترمحکم را بازوهایش و

*** 
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 .بود پیچیده استودیو فضای در جیرجیرکی جیر   جیر صدای و بود شده تاریک هوا

 بماند کنارش را شب گرفت تصمیم آراس ترسید،می استودیو آن در تنهایی از دیگر نازنین چون

 کند، سپری جاهمان را شب تا بود کرده پهن بالشی و پتو بطض اتاق داخل نازنین راحتی برای اما

 ازاین ،کند استفادهسوء داشت، اطمینان او به که پناهیبی دختر اعتماد از نداشت دوست

 .بدهد هوسش دست را کارش افسار که نداشت هااخالق

 ایبهانه هر زا ؛بنشیند کنارش خواست او از نازنین بگوید، بخیرشب نازنین به تا آمد وقتی

 .کند صحبت او با بیشتر و باشد آراس کنار بیشتر تا کردمی استفاده

 :گفت بود، کشیده خود روی را پتو و بود کشیده دراز تخت روی که حالی در

 !شیمی اذیت بخوابی جااون اگه-

 :داد پاسخ و زد لبخندی آراس

 !نیست خیالی کشید، سختی باید هم هاوقت گاهی-

 :گفت ناز با و آرام بعد و کرد تیسکو نازنین

 .آراس-

 .جانم-

 برگشتی؟ زندگی به چجوری مامانت و بابا دادن دست از بعد  -

 لحن با بود، کرده روشن نیمه را اتاق راهرو چراغ ،کشید آهی و داد تکیه خود صندلی به آراس

 :داد جواب بخشیآرامش

 از خودم و باشم نداشته ایحامی وقتهیچ کهاین به کردم، عادت نبودشون به اما بود سخت-

 رفیق شدیم کم کم شدم، آشنا هومن با موسیقی یرشته رفتم کهاین از بعد! بربیام خودم پس

 تونستم. خوندممی درس و کردممی کار موندم،می پدریم یخونه تو تنهایی. دیگههم فابریک

 بهش شهمی سخت... سخته تنهایی .بخرم رو دارم االن که ماشینی این و کنم جمع رو هامپول

 .نیست هم نشدنی اما کرد عادت

 رمز حتی که بود کارهچی جااین اون... سارا آهان! بود؟ چی اسمش! چی؟ دختره اون-

 !داشت؟ هم رو گاوصندوقت

 .کشید عمیقینفس ثانیه چند از بعد و کرد مکث کمی آراس

 یه... تا سه ما دانشگاه، شدن تموم از بعد ود،ب هم خوبی ینوازنده... بود هومن و من همکالسی-

 کردیممی سازیآهنگ هاخواننده از بعضی برای گاهی کردیم، اجاره رو جااین و شدیم خوب اکیپ



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

162 

 

 ازمون سارا مدت یه بعد اما. آوردیممی در رو خرجمون خالصه ،دادیممی آموزش نیرو هم گاهی و

 گاوصندوق داخل وسایل سری یه گاهی اون خب.. .خب... تگزاس بره گرفت تصمیم و شد جدا

 !بگم بهش رو رمزش بودم شده مجبور که زاشتمی

 نفس او کنار در استودیو همین در سارا که زمانی رفت، هاگذشته به دقیقه چند برای آراس ذهن

 کرد زمزمه دلش در و کشید آهی بود، پابرجا استودیو این در شوقی و شور که روزهایی کشید؛می

 !نیست زنده قلبش درون سارایی دیگر که

 خوابید، نشسته نیمه و داد تکیه تخت باالی چوب   به و کرد تربلند کمی را سرش زیر بالش نازنین

 آراس که را شبی اولین خواستنمی اما شدمی گرم داشت هایشچشم و آمدمی خوابش حسابی

 !بدهد دست از بود، کنارش

 نکرده فکر موضوع این به عمیق اندازه این حال به تا بود، واستنیخ نازنین برای عجیب پسر این

 او سمت به ناخودآگاه هایشنگاه چقدر یا! زندمی تندتر قلبش چقدر آراس کنار در کهاین به بود؛

 !رودمی هرز

 را اتفاقاتی چه است قرار باراین نبود معلوم که کسی یوابسته شد،می وابسته داشت دوباره

 .بزند مرق برایش

 که سینایی کند، فراموش را سینا با ماجرایش حدودی تا بود، شده باعث کنارش در آراس حضور

 !کند نابودش و بشکند را قلبش توانست راحتی به

 :گفت و شد خیره بود رفته فرو عمیقی فکر در که آراس به و کشید آهی

 !کار سر رممی فردا از-

 .بود شده قبل از بلندتر کمی حاال که زد موهایش به چنگی آراس

 !چی؟ یواسه-

 این همتویبعدش... نباشم براتون اضافی خورنون یه و شم مستقل خواممی خب... خب-

 .رهمی سر حوصلم استودیو

 کنی کار خودم واسه بتونی اگه هم کار برای بفهمی؟ رواین خوایمی کی... نازی نیستی اضافی تو-

 .دممی خوبی حقوق بهت

 .کرد نگاه آراس به متعجب هایچشم با و داد باال را رویشاب نازنین

 !بشورم؟ رو هاتجوراب باید نکنه! تو؟ واسه-
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 دیده تربانمک اتاق ضعیف نور زیر اشچهره نشست، صاف صندلیش روی و خندید ریز آراس

 !شدمی

 و اندهخوانن جوجه که هاییزپرتی بچه یاد،ازاونمی مشتری استودیو واسه آینده روز چند-

... ندارن کارهاشون ضبط برای جایی که سازهاییآهنگ گروه تا گرفته بشن معروف مثال خوانمی

 .دیممی ادامه رو مونتمرین کار و خرممی جدید ویولن یه یادمی گیرمون کارها ازاین که پولی با

 !پروندیم؟می مگس و اومدنمی کسی حال به تا چرا پس-

 پول با و روزه یه کال و فهمننمی رو هنر معنی که هاییآدم با. کردمنمی حال باهاشون زیاد چون-

 .کنم تحملشون ناچارم دیگه االن اما! شجریان استاد بشن خوانمی

 :کرد صدا نازنین سکوت، دقیقه چند بعد

 !آراس-

 :داد جواب و زد لبخندی گرفت،می خوبی حس نازنین زبان از اسمش شنیدن با که آراس

 .جان-

 جان شدمی مهربان که هاییزمان تنها رفت،می غنج آراس هایگفتن جان برای نازنین دل

 .کردندمی گل هایشگفتن

 به اعتماد از شاید چیست؟ شودمی کسی یوابسته زود خیلی کهاین دلیل دانستنمی اصال

 سآرا آغوش در صبح امروز که را حسی لحظه یک برای توانستنمی حتی! بود پایینش نفس

 .کند فراموش کرد، تجربه

 :گفت شیطنت با و کشید عمیقی نفس

 .برهنمی خوابم ترس از تنهایی بمونی؟ جااین یکم شهمی-

 گذاشت،می سرش پشت را دستانش و دادمی تکیه صندلی به که درحالی و زد لبخندی آراس

 :داد جواب آرام

 .جامهمین من خانم، نازی بخواب-

*** 

 

 راهرو از پسر چند زدن حرف و خنده صدای و بود بسته اتاق دَر   کرد، باز نیمه را هایشچشم

 .آمدمی
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 هایخواب قدراین چرا دانستنمی. بود نخوابیده خوب را شب نشست، تخت روی و شد بلند

 !را سینا حتی و ومادرش پدرش بیند،می پریشان

 صورت به مدت این در حتی !خبر بی اشخانواده از طبعا و بود جااین که بود ماه دو نزدیک

 .بود ندیده جایی را هاآن هم تصادفی

 کرده عادت صبح اول دردهای این به تقریبا کرد،می درد دوباره گذاشت اشمعده روی را دستش

 .شدمی بهتر غذاخوردن از بعد که بود

 تهران در موسیقی یجشنواره تا دیگر روز دو فقط بود، ماه فروردین آخرهای و بود شده نو سال،

 یجایزه کنند؛ شرکت جشنواره در و بروند تهران به باهم سه هر بود قرار بود، مانده باقی زمان

 .بود سه هر هدف ترینمهم مردم بین در شدن معروف البته و جشنواره

 بود، خریده نو ویولن یک استودیو دادن اجاره با و بود کرده عمل قولش به مدت این طی آراس

 حسابی نیز نازنین ،بود داده یاد گیتار و ویولن با را معروف آهنگ چند نواختن هم نازنین به حتی

 گرفته یاد هم دیگری هنر بود، او خدادادی استعداد که کردن طراحی از غیر که شدمی کیفور

 !است

 خونشبیه استودیو به شبانه که دزدی نه و بود ایگربه چشم دختر آن از خبری نه مدت این در

 !ودب زده

 نوازندگی تمرین آراس با داشتند و بودند آمده ژیگول بچه آراس قول به نفر چند قرار طبق دوباره

 .کردندمی

 انجام کاری چه دقیقا دارد پسر این نبود مشخص نبود، خبری هومن از که شدمی روزی چند

 .آمدنمی نیز شانآهنگ تمرین برای حتی و دهدمی

 به آراس که شکلی دایره یآینه جلوی گرفت، دست را اششانه و برخواست جا از کالفه نازنین

 .کرد موهایش کردن شانه به شروع و رفت بود زده دیوار به او خاطر

 اینکه از بعد دادند،می نشان ترپایین هایششانه از و بودند شده تربلند سانتی دو یکی موهایش

 روشویی داخل کهاین از بعد و کرد جمع سرش باالی را موهایش ساده کریپسی با شد تمام کارش

 خودش به بیشتر بود، کرده پیدا آراس به حسی وقتی از ،زد پودر کرم کمی شست را صورتش اتاق

 به ریملی بیاید، نظر به جذاب او چشم در کهاین برای تنها! کردمی مالیمی آرایش و رسیدمی

 .انداخت آینه در طوسیش هایچشم به نگاهی و زد بلندش هایپلک
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 و خواندمی دلنشین موزیکی با همراه شنید، را آراس صدای که بود خودش هوای و حال در

 .رسیدمی نازنین گوش به ضبط اتاق از کمرنگ و ضعیف کامال صدایش

 

 .نبود آراس هایشاگرد از خبری. انداخت بیرون به نگاهی در یلبه از و کرد باز را اتاق دَر   آرام

 که حالی در آراس انداخت، داخل به نگاهی ضبط اتاق   ای  شیشه ی  دریچه ی  گوشه از و آمد بیرون

 .خواندمی آواز داشت نواختمی ویولن

 نیز او دید،نمی را نازنین ولی آمدمی بیرون آراس صدای خاطر همین به بود، مانده باز اتاق در  

 :شد دادن گوش مشغول و کرد استفاده فرصت ازین

 من یپاره قلب   پوش تن نازنین"

 من یدوباره تولد بانی

 نازت چشمون اون راز ای نازنین

 من یآواره دل تسکین فصل

 نداره هیچکی رو تو ناز نازنین

 میباره چشمونت تو از عشق عالمی

 بودن تو با لحظه یه حتی نازنین

 ..."نمیذاره جا دل توی حسرت، واسه

. بود کرده فراموش کل به را اشمعده درد ت،بس نقش نازنین هایب**ل روی اختیاربی لبخندی

 داشت آراس یعنی دهد، گوش و بایستد ابد تا داشت دوست که بود نشیندل آنقدر آراس صدای

 !خواند؟می را آهنگ این نازنین برای

 وقتی. کرد رنگش سفید شلوار و بلند آستین و رنگ لیمویی بلوز به نگاهی و نیاورد طاقت دیگر

 .شد اتاق داخل است مرتب لباسش شد مطمئن

 .شد خیره او به لبخند با و کشید خواندن از دست دیدنش با آراس

 !کردم؟ بیدارت-

 .بخیر صبح... بودم بیدار نه-

 .بخیر صبحت-

 اومد؟می صداشون که پیش دقیقه چند تا کجان؟ هاتشاگرد پس-

 !شدم خالص شرشون از رفتن، تازه! گی؟می هارو ماشینی جوجه اون-
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 :گفت ذوق با و نشست گذاشت، آراس روی روبه صندلی یک و زد لبخندی زنیننا

 !بخونی؟ بازم شهمی-

 گذاشت، چپش یشانه روی را ویولن انتهای و داد تکان تایید ینشانه به سری لبخند با آراس

 ادهد را پولش هم خیلی طبیعتا و بود بازار جدید مدل آخرین از و بود خریده تازه که ویولنی همان

 .بود

 :کرد شروع را آرامی ریتم آهنگ با همراه و گرفت دست در را آرشه

 من ی پاره قلب پوش تن نازنین"

 من ی دوباره تولد بانی

 نازت چشمون اون راز ای نازنین

 من ی آواره دل تسکین فصل

 نداره هیچکی رو تو ناز نازنین

 میباره چشمونت تو از عشق عالمی

 بودن تو با لحظه یه حتی نازنین

 نمیذاره جا دل توی حسرت، واسه

 بودنه زنده ی قصه تو وجود نازنین

 منه های نفس رمز بودنت های لحظه

 ساختم تنهایی قفس تو نبودی تو تا نازنین

 شناختم رو رهایی من ، من پر و بال شدی تو

 بود بس تو دستای حجم کشیدن نفس ی واسه

 "بود نفس تکرار رنج بودن تو بی های لحظه

 پیدا نفس تنگی مشکل دوباره مبادا تا نگیرد اوج صدایش کردمی سعی و خواندمی که چنانهم

 دختر این چقدر شد،می آب دلش در قند داشت لبخندی با که بود شده خیره نازنین به کند

 را او شدمی ساده لبخند یک با حتی و شدمی خوشحال هاترین کوچک با! بود داشتنی دوست

 .کرد جذب

 پامه زیر دنیا همه ، دارم رو تو تا یننازن"

 آرزوهامه آخرین بودن زنده تو عشق به

 کرد آشنا من با منو ، من با تو عشق بازی



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

167 

 

 ...کرد رها قفس از منو امیدت از پر حرفای

 من یپاره قلب پوش تن نازنین

 ..."دو تولد بانی

 .آمد جلو نگرانی با نازنین کند، متوقف را خواندن شد باعث ناخودآگاه یسرفه چند

 .شد قطع هایشسرفه دیگر سرفه، چهار_سه از بعد

 .کوبید زمین را آرشه حرص از و گذاشت زمین و آورد پایین را ویولن

 !لعنتی... آدم ذوق تو زنهمی همیشه-

 .کشید آغوش در را او اختیاربی بود، زده زل آراس یشمی سبز هایچشم به نگرانی با که نازنین

 هایشنفس صدای فقط پیچید دورش را دستانش نداشت، نازنین از را کار این ارانتظ که آراس

 .شود متولد نازنین وجود در خوبی حس شدمی باعث این و خوردمی نازنین گوش به که بود

 .بود العاده فوق... آراس بود قشنگ خیلی-

 !من نازی به تقدیم-

 چیزی انگار ثانیه چند از بعد ،گرفت شآغو در ترمحکم را آراس و شد ترعمیق نازنین لبخند

 :گفت آرام و آورد باال را سرش که افتاد یادش

 !زادیه؟ مادر بیماریت-

 :داد جواب مکث کمی از بعد و رفت فرو خود در کمی آراس

 نفسم گاهی چرا دونستمنمی من ولی بود باهام بود کم سنم وقتی از... دونمنمی یعنی نه،-

 شدم باعث خودم اما بود شده خوب کال مدت یه شن،می جوریاین همه دمکر می فکر... گیرهمی

 .کنه عود

 :پرسید نگرانی لحن با دوباره گشت، خیره او به و نشست آراس پای روی نازنین

 !کردی؟ چیکار مگه! چرا؟-

 .انداخت روزم این به سیگار... لعنتی سیگار-

 !کشی؟می هم سیگار مگه-

 .نزنم بهش ب**ل دادم قول عزیزجون به دیگه االن... قبالها-

 :گفت و کرد تایید مادربزرگش به را قولش بود، دیده آراس گوشی در را عزیزجان عکس که نازنین

 !بده رو قول این منم به پس-

 :گفت آرام نازنین گوش دَر   و دوخت چشم پایش زیر هایپارکت به و زد پوزخندی آراس
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 .قول هستی وقتی تا-

 آراس! بود شده صمیمی او با حسابی مدت این طی زد، لبخندی و بوسید را اشنهگو آرام نازنین

 !کند حس چنانهم را نازنین یه*س*بو یمزه تا گذاشت هم روی آرام را هایشچشم و شد سرخ

 صندلی روی و شود بلند آراس پای روی از نازنین تا شد باعث در شدن بسته و باز صدای

 .شد ضبط اتاق وارد هومن انتظارشان طبق که دوختند در به را انمنتظرش نگاه هردو بنشیند،

 شده الغرتر کمی! باشند کشیده را بدنش خون تمام که انگار آمد،می حوصلهبی حسابی نظر به

 .بود تنش مشکی پلیور یک و بود

 :پرسید آراس نشست و کرد سردی سالم

 !پسر؟ کجایی تو هست معلوم-

 .قبرستون-

 !دهمی باال سر جواب من واسه حاال! هاکتف رو یام می عه-

 .کشید آهی هومن

 .مادرم خاک سر بودم رفته... بودم قبرستون واقعا-

 :گفت هوا و حال کردن عوض برای آراس و گفتند" ایکنه رحمتش خدا" کدام هر آراس و نازنین

 .اتاق بیایین پاشین شماهم... بریزم دبش چایی یه رممی-

 :سیدپر  نازنین رفت وقتی

 !تو؟ شدی جوریاین چرا! هومن؟ شده چت-

 :پرسید دوباره نازنین نداد، جوابی و انداخت پایین را سرش هومن

 به هنوزهم! ریختی؟ بهم جوریاین نازگل، خواهرم راجب من حرفای خاطر به و منه تقصیر نکنه-

 کنی؟می فکر نازگل

 او موضوعی چه نبود معلوم نبود حرفی کم و ساکت پسر اصال هومن بود، سکوت دوباره پاسخش

 .است ریخته بهم قدراین را

 !هومن؟! هان؟ کنی؟می نگاهش دور از ری می بازم نکنه-

 :پیچید سالن در آمدمی اتاق از که آراس صدای

 بیایین پاشین د  ... بهم بود داده اس خیاطه است،آماده هم امونجشنواره هایلباس راستی-

 !کرد یخ چایی

 .نشست صندلی روی هومن و تخت روی نازنین و آراس ،نشستند استراحت اتاق در مه دور همه
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 :گفت شوخی لحن با و کرد او به رو زندنمی حرفی هومن دید که آراس

 !آخه؟ شدی زهرمار برج عین مرگته چه باز-

 :شنید جوابی زیرلب، تقریبا ضعیفی صدای با

 !نیست چیزی-

 نگرفتی عبرت من از تو! نیست؟ چیزی گیمی بعد زنهمی ومتریکیل دو تا هاتلباس سیگار   بوی  -

 !یاری؟می خودت سر رو بال این داری شده چت باز نامسلمون؟

 :گفت بود کالفه حسابی کشید، پوفی هومن

 !رممی دوباره کنی پیچ سوال بخوای بدیم، انجام چیزی تمرینی خواستین اگه اومدم-

 را هومن بازوی و کشید ایحرصی نفس گذاشت میز روی را چایش فنجان و شد بلند جا از آراس

 .کردن پچ پچ به کردند شروع و برد راهرو سمت و کرد بلند گرفت،

 آراس اما بشنود، را هایشانحرف شاید تا شد خم در کنار از بود شده کنجکاو حسابی که نازنین

 .شدنمی متوجه نازنین که زدمی حرف آرام هومن گوش دم آنقدر

 نازگل درمورد دارند شد متوجه و بشنود را هایشانحرف از کوتاه یجمله چند توانست اتنه

 دیگر کرده ازدواج نازگل وقتی که کردمی متقاعد را هومن داشت آراس ظاهرا کنند،می صحبت

 !هاصحبت جوراین از و کندمی فکر او به دوباره چرا

 آمد اتاق داخل عجله با هم آراس رفت، یرونب استودیو از و روبرگرداند هومن که گفت قدرآن

 .است ایستاده فالگوش نشود متوجه تا نشست نازنین بالفاصله

 !نازی بریم بپوش لباس-

 !کجا؟-

 ده،می خودش دست کار قاطیه پسر این بخوره، اشکله به بادی یه ببریم رو هومن این بریم-

 !نیستم آراس نکنم خوب رواین حال امروز اگه من... کنیممی تفریحی یه خودمونم

 مانتو ایعجله خواسته خدا از رفتمی سر اشحوصله استودیو آن در ماندن از که هم نازنین

 آینه به نگاهی تک با و انداخت سرش روی سفید نازک شال یک و کرد تن را رنگش صورتی

 آراس کنار منهو راه، در تا شد ماشین عقب صندلی سوار آراس یخواسته به و رفت آراس دنبال

 .بنشیند

 :گفت داد، فشار گاز روی را پایش آراس که همین

 !اوکی؟... نازی نزن حرف هومن با خواهرت، راجب دیگه فقط-
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 !حتما باشه-

 بوق بود، خیابان روی پیاده روی رفتن راه حال در که هومن برای و پیچید بیرون کوچه از سرعت با

 .زد

 ادامه راهش به و انداخت هاآن به نگاهی نیم بود، شمشکی پلیور داخل هایشدست که هومن

 :کشید داد و داد پایین را ماشین یشیشه آراس داد،

 !کنم؟ سوارت لگد و مشت با یا شیمی سوار داداش-

 :گفت و شد آراس کنار شوفر صندلی سوار و کشید پوفی ایستاد، هومن

 !خوایین؟می چی چیه-

 .داد فشار گاز روی را پایش دوباره آراس

 !چمران ریممی سر یه-

 !چی؟ واسه چمران-

 !استودیو اون تو پوسیدیم هومن، داداش دیگه حال و عشق-

 !دارنگه گوشه یه دارم کار من-

 !منم تو کار کردی غلط-

 .شد ساکت و نزد حرفی دیگر هومن

 :پرسید بود، نرفته جاآن حال به تا که نازنین

 !آراس؟ کجاست دیگه چمران-

 :گفت و کرد بلند خواندمی شادی آهنگ که را ماشین ضبط صدای آراس

 !حاال؟ تا نرفتی مگه باحاله شهربازی یه-

 خنده و تفریح برای فرصتی هاآن یخانواده در معموال نداد، جوابی و داد تکیه صندلی به نازنین

 نه کردنش، ازاندپس برای تنها اما شدمی خالصه درآوردن پول در مادرش و پدر تالش تمام ؛نبود

 !کردن تفریح و کردن خرج

 را امروزش گذشته خاطرات نداشت دوست شد، خیره بیرون به ماشین یشیشه از و کشید آهی

 :گفت آراس گوش دم و آمد جلو دوباره و گفت بیخیالی ب**ل زیر ،کنند خراب

 !نداری؟ بهتر آهنگ یه-

 این؟ مگه چشه-

 !که هخوننمی خاصی چیز کنهمی دپسدپس همش-
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 رشد ریش ته کمی صورتش روی زد، هایشچشم روی را دودیش عینک و کرد ایخنده تک آراس

 و" یادهامی بهش خوب ریشم ته"گفت دلش در کردمی نگاهش رخ نیم از که نازنین بود، کرده

 .زد لبخندی

 .کردمی تماشا را بیرون پنجره از ساکت چنانهم هومن

 :گفت شیطنت با و زد نهوم یشانه روی باراین نازنین

 !اخالق؟ بد آقای مزخرفیه آهنگ که نه مگه-

 :شد پخش دیگر آهنگی کهاین تا زد جلو آهنگ چند را ماشین ضبط آراس نداد، جوابی هومن

 !نکن ناز نازنین،"

 !نکن باز کسی، رو در

 ...زندگیمو! نکن زهر زندگیموُ  …نکن قهر نازنین،

 ــمببینـ تنهـــات ای، گوشه یک اگه

 چینــم می شاخه از گل، مثل   رو تو

 میـــره می زود چیده؛ شاخه ز   گل

 !گیره می جون تو از گل، تا صــد اما

 !نکن ناز نازنین،

 !نکن باز کسی، رو در

 ...زندگیمو! نکن زهر زندگیموُ  …نکن قهر نازنین،

 برام نکن، ناز! منی نازنین  

ُ  عشوه  ..!دیگه بسه اَدا، و

 ..."منی خود   مال   کنی؛ کاری هر

 (نکن ناز نازنین /نریمان)

 :گفت بلند صدای با نازنین

 !آهنگ اینه آهان-

 بود هومن به دو هر نگاه زمانهم. کردمی همراهی نیز آراس خواندن، آهنگ با همراه کرد شروع و

 .بود رفته باال لبخند ینشانه به کمی هایشب**ل که

 :خواندندمی و بودند انداخته سرشان باالی را صدایشان هادیوانه مثل

 !نکن ناز نازنین،"
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 !نکن باز کسی، رو در

 ...زندگیموُ ! نکن زهر زندگیموُ  …نکن قهر نازنین،

 ببینـــم تنهـــات ای، گوشه یک اگه

 چینــم می شاخه از گل، مثل   رو تو

 میـــره می زود چیده؛ شاخه ز   گل

 !گیره می جون تو از گل، تا صــد اما

 !نکن ازن نازنین،

 !نکن باز کسی، رو در

 ..."زندگیموُ ! نکن زهر زندگیموُ  …نکن قهر نازنین،

 داد نازنین و آراس صدای و سر بین و کشید عمیقی نفس شد، باز خنده به هومن ب**ل کمکم

 :زد

 !هاروانی-

 .خندید صدابی و

 کرد، جلب را نازنین توجه که چیزی اولین چمران، شهربازی پارکینگ در ماشین کردن پارک از بعد

 نازنین که طورهمان! است چسبیده آسمان ابرهای به رسیدمی نظر به که بود بزرگی فلک و چرخ

 :گفت گوشش دَر   و شد خم آراس بود، مانده باز دهانش

 !شی سوارش باشی داشته انرژی باید که بزنیم مشتی یصبحونه یه بریم بدو-

 :زد داد نگرانی و لرز با نازنین

 !هاشمنمی این سوار من نکرده مالز -

 :گفت برد،می کافه سمت را او که درحالی و کشید و گرفت را دستش و زد ایقهقه آراس

 !نشی سوار که خودته دست مگه-

 خود به درد از داشت که را شکمش فعال داد ترجیح بود شده اشگرسنه حسابی که نازنین

 .آیدمی پیش چه ببیند تا کند، سیر پیچیدمی

 .بود هیجان و ترس نوبت باراین مربا، کره و پنیر با نباتچای نیمرو، صبحانه؛ خوردن از بعد

 ک شتی کنار به بود، کرده بلند را نازنین هوار و داد حسابی که بلند فلک و چرخ آن به شدن سوار

 .دش میسر آراس لطف به بود اطراف آن که ترسناکی یوسیله هر به شدن سوار خالصه و پرنده

 .خندیدمی و گفتمی و بود گذاشته کنار را صبحش اول عنقی بد آن کم کم هم هومن
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 :گفت کنان فسفس شد،نمی بلند نفسش دیگر خستگی، و استرس از که نازنین

 !دیگه بریم-

 :گفت و زد آمیزی شیطنت لبخند آراس

 !هواییه ترن آخرمون مسیر-

 .داد نشان را هوایی رنت پیچ در پیچ و ترسناک هایریل انگشتش با و

 :گفت هومن

 .بگیرم هاشوبلیط رممی! ولیا-

 :نالید و کشید جیغی نازنین

 !باشم گفته ها یامنمی... یامنمی که من! آراس خدا رو تو نه-

 :گفت خنده با شد، کردنش فرار مانع و گرفت را دستش مچ آراس

 .شینیمی نفرم اولین اتفاقا-

 .آراس کن ولم... برم خواممی کن ولم اومدم، باهاتون کردم اشتباهی عجب! هاببین رو دیوونه-

 !بترسی زارمنمی باحاله، نباش نگران... شینیمی خودم پیش  -

 خواست او از و نشاند هوایی ترن قطار روی خودش کنار و کرد راضی را نازنین بود نحوی هر به

 .نشست سرشان پشت هم هومن ببندد، را کمربندش

 :کردمی صحبت ریز یک دلهره از نازنین که بودند نکرده تحرک هنوز

 ترسناکه اگه آراس؟ ترسناکه خیلی یعنی؟ رهمی هم کجه ریل اون رو بره؟ قراره چجوری االن-

 ...وقت یه خدا وای! وقت؟ یه نَمیریم پایین؟ نشیم پرت... دارم رو تحملش بگوها

 :گفت لبخندی با بود، گرفته اشخنده نازنین وحشت از که آراس

 !بگذره خوش بهت دممی قول... نازی باش آروم نیست هیچی-

 مشخص اول همان از کرد، حرکت به شروع رنگ زرد قطار و کشید را اهرم ترن مسئول باالخره

 و گرفت سرعت ترن وقتی هااست،آن انتظار در هیجانی چه و است قرار چه از قضیه که بود

 همان چسبید؛این را آراس بازوی ترس از شد، بلند نازنین داد و جیغ کرد، پیچیدن به شروع

 اشمعده درد زیاد استرس از کشیدمی جیغ داشت حالی در! خواستمی آراس که بود چیزی

 :گفت مانندی جیغ صدای با شد، شروع

 !کنممی خواهش آراس دارن نگه بگو-
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 پخش هوا در" یوهوهو" شبیه صدایی و زدندمی فریاد گاهی بودند، هپروت در هومن و آراس

 .خندیدندمی نازنین وحشت به نیز شدگاهیمی

 نازنین های قراریبی و خود از گرفتن فیلم مشغول و بود کرده تنظیم سلفی روی را گوشیش آراس

 :زد فریاد لرز با نازنین بود،

 !روانی توام با... پایین بیار رواون! آراس هی... آراس-

 .کردنمی توجهی و خندیدمی آراس

 گرفت،می استرس بیشتر چقدر هر! خوردمی بهم دارد حالش کرد احساس شد، بیشتر دردش

 زمان شد،می جدا داشت سه هر بدن از روح کهاین از بعد باالخره! شدمی بیشتر اشمعده درد

 .ایستاد و رسید اتمام به ترن

 که درحالی و کرد او یحواله مشتی و کشید بیرون آراس بازوی دور از را دستش بالفاصله نازنین

 .شد پیاده دادمی فشار اشمعده روی را دستش

 :پرسید نگرانی با آراس

 نازی؟ شد چی-

 در. گرفت پشت از را او آراس که بیوفتد بود نزدیک و رفت پایین هاپله از لرزان هایقدم با نازنین

 :نالید کشید،می درد که حالی

 ...وت اما یادنمی خوشم ترن از گفتم-

 !خوبه؟ حالت اومد، سرت بالیی چه... که بود باحال خیلی-

 .شممی جوریاین گیرممی استرس وقتی-

 :گفت و زد پوزخندی کرد،می نگاه را هاآن سر پشت از که هومن

 !هستی نازی ناز که حقا ها،یادمی بهت اسمت-

 :داد جواب و کوبید هومن پای روی را شکلش دایره کوچک کیف نازنین

 !بودی شده الل پیش ساعت یه تا هاشده باز خوب زبونت! نزن حرف دیگه یکی تو-

 .کرد کج نازنین برای را دهنش داد،می ماساژ را پایش که درحالی هومن

 !نیست درخت هاپاست! هوی-

 و شیرینی کمی خواست هومن از بعد بنشیند، هانیمکت از یکی روی نازنین تا کرد کمک آراس

 .باشد افتاده نازنین فشار شاید بخرد، شکالت

 .شدند پارک سبز فضای یمحوطه در زدن قدم مشغول شد، بهتر نازنین حال که مدتی از بعد
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 از دارخنده یخاطره چند کردن تعریف مشغول زمانهم آراس و زدند قدم خوردند، تخمه کمی

 .بود دانشگاهش دوران

 بلند سارافون یک نازنین لباس. گرفتند تحویل طخیا از نیز را جشنواره هایلباس بازگشت راه در

 قرمز پاپیون و پیراهن آراس و هومن لباس و رنگ قرمز بلند آستین یزیره با بود مشکی دارچین

 .کردمی جلوه زیبا نازنین لباس کنار حسابی که مشکی یجلیقه با رنگ

 پیش چنین این فرصتی حال هب تا بودند هم کنار را ناهار و صبحانه امروز بود، شده تاریک هوا

 .ایستادند هومن یخانه در جلوی. بگذرانند خوش طوراین که بود نیامده

 :گفت و کرد آراس به رو بعد کرد، مکث کمی ماشین از شدن پیاده از قبل هومن

 !آراس ممنون... نازنین ممنون دارین، روهوام که ممنون... بود عالی امروز-

 آپارتمانش به کرد، پیاده استودیو در را نازنین کهاین از بعد شد، ادهپی هومن و زد لبخندی آراس

 .خوابیدمی استودیو در تنها دوباره و بود ریخته نازنین ترس دیگر که بود مدتی برگشت

 روی و کشید بیرون تنش از را نفتیش آبی پلیور حرکت یک با بالفاصله و شد کوچکش واحد وارد

 .شد ولو مبل

 .انداخت نگاهی هایشانعکس به و آورد بیرون یبشج از را گوشیش

 .کرد نگاهش دقت به و کرد زوم نازنین صورت روی بار چند ناخودآگاه

 نه و پولدار پدر نه داشت، عملی یچهره نه آالیشبی و بود ساده بود؛ سارا برعکس درست نازنین

 در عجیب که داشت انیمهرب قلب او اما! کند نظیرشبی دیگر دختران بین در که خاصی مورد

 آراس روزهای این آرامش انگار که ایداشتنی دوست یچهره طورهمین! کردمی باز جا آراس دل

 !بود شده

*** 

 

 .بست را آن زیپ و گذاشت کوچکش ساک داخل را لباسش آخرین

 آسیب کدامهیچ که نحوی به بودند، نیازشان مورد موسیقی ابزار گذاشتن حال در آراس و هومن

 .نبیند

 و کنند اجرا تهران نفری هزار پنجاه سالن در ازظهر بعد بود قرار بود، رسیده فرا اجرا روز باالخره

 .کردندمی حرکت تهران مقصد به داشتند صبح ۸ ساعت حاال
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 دسته سرود و موسیقی خوانندگی، تئاتر، هایزمینه در هنر هایبرترین بهاره، جشن این در

 به را کارشان برگزیده، اثرات جشن یحاشیه در و شدمی برگزار ناختهناش هنرمندان بین جمعی،

 .آوردندمی در اجرا

 اسم اول حروف از شده تشکیل واقع در بود،" هُنا" کرد، انتخاب گروهشان برای آراس که اسمی

 .آراس و نازنین هومن،

 خواهد سازیآهنگ ف،معرو ایخواننده برای برگزیده، موسیقی گروه که بودند داده را این قول

 .کرد

 که بود نگران بود؛ نگرفته قرار شلوغی جمع چنین در حال به تا داشت، استرس حسابی نازنین

 !کند کاریخراب مبادا

 صندلی در و گفت پسرها دوی هر به بخیریصبح شود، ماشین سوار تا رفت و برداشت را ساکش

 .نشست ماشین عقب

 .آمدمی ماشین فضای از دلنشینی عطر بوی میشهه مثل کردند، حرکت که نکشید طولی

 و انداخت ستشان فرم   هایلباس یکیسه به نگاهی نازنین شدند، اتوبان وارد که بعد دقیقه چند

 هاصندلی از یکی روی را هایشآرنج از کدام هر و امد جلو هاصندلی بین کرد؛ گل شیطنتش

 .گذاشت

 رستوران یه وفادار هایگارسون شبیه هالباس این با وننظرت به هُنا، گروه محترم اعزای ببینم-

 !شیم؟نمی

 ریشته معموال هومن. خاراند را صورتش مختصر ریش  ته و زد کجکی لبخندی هومن

 :گفت آراس! باشد متفاوت کمی را امروز خواستمی شاید گذاشت،نمی

 !دادم روپولش هزارتومن۲۰۰ ایدونه! دختر؟ چیه گارسون-

 اما دانستمی هم نازنین را این. آمدمی شانسه هر تن به و بودند جذاب و زیبا خیلی مه انصافا

 :گفت دوباره. بگذارد آراس سر سربه خواستمی

 نگران همین برای یام،می چشم به حسابی دوتا شما کنار من البته... که نیستش پولش به-

 !ننز می دست برامون همه بپوشین هم گونی اگه حتی نباشین،

 :گفت و انداخت نازنین به نگاهی ماشین یآیینه از و کرد صداییبی یخنده آراس

 !خانم نازی جورم چه! بله-

 :گفت سپس و کرد خاموش را ماشین ضبط و شد خم نازنین
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 دیوار جرز درد به هاآهنگ این که بگم باید منم، گروه این پیشرفت دلیل که حاال... خب خب-

 !حالجین مرده چند ببینم صداها، خوش بخونین خودتون هند یه بابا! خورنمی

 .داد تکیه صندلیش به لبخندی با بعد و

 :گفت و کرد ایسرفه تک هومن

 !بخونم بدی رخصت اگه آراس، داداش-

 .بفرما یعنی که داد تکان سری لبخند، با آراس

 :گفت کردنش شروع از قبل نازنین

 !لطفا نازنین آهنگ-

 .کرد گرد را هایشچشم هومن

 !نیستم بلد خوندن شما وصف در که رو آهنگی من ولی! اوهو؟-

 صدای تُن با مقدمه، بدون بود، نشسته فرمان پشت که آراس بگوید، چیزی نازنین کهاین از قبل

 :کرد خواندن به شروع آرامی

 من یپاره قلب پوش تن نازنین،-

 من یدوباره تولد بانی

 نازت چشمون اون راز ای نازنین

 من ی آواره دل تسکین فصل

 نداره هیچکی رو تو ناز نازنین

 میباره چشمونت تو از عشق عالمی

 بودن تو با لحظه یه حتی نازنین

 نمیذاره جا دل توی حسرت، واسه

 بودنه زنده ی قصه تو وجود نازنین

 .منه هاینفس رمز بودنت های لحظه

 ماشین صندلی به را سرش بشنود، را آراس صدای خواستمی بهانه این با اول همان از که نازنین

 !گیرا و نرم منتهی بود؛ مردانه صدایش! دادمی گوش بخشش آرامش صدای به و بود داده تکیه

 زندگیش هایغم و درد تمام که دادمی آرامش او به قدری به برد،می را نازنین دل عجیب صدا این

 .کردمی فراموش را
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 به بالخره شهر ورودی سنگین ترافیک در ماندن منتظر از بعد ،شدند تهران وارد که نکشید طولی

 .کنند استراحت کمی تا رفتند و رسیدند بودند کرده اجاره شب یک برای که سوئیتی

 تخته دو دیگری و تخته یک هااتاق از یکی دارتخت اتاق دو با بود تمیز و تر و نقلی یخانه یک

 .گذاشت اتاق داخل را هایشوسایل و برداشت را تخته تک اتاق نازنین طبیعتا بود،

 از باید ولی بود مراسم اواسط هاآن اجرای که بود درست شد،می شروع مراسم عصر چهار ساعت  

 .شدندمی حاضر آن در ابتدا همان

 به هایشانلباس پوشیدن از بعد و شدند هماهنگ باهم و کردند تمرین را آهنگشان دیگر باری

 آرایش و بود زده لباسش هایآستین همرنگ رنگی، قرمز رژ نازنین. دندافتا راه سالن سمت

 .بود شده زیباتر و بود کرده تغییر حسابی قرمز رژ آن با داشت، ابروهایش و هاپلک روی مالیمی

ن و تاریک تماشاگران قسمت کوچک تا بزرگ از بودند؛ آمده زیادی جمعیت  و روشن کامال س 

 .نشستند بودند داشته نگه برایشان که اولی ردیف در و رفتند وجل سه هر بود، شده تزئین

 :گفت گوشش دم و شد خم بود نشسته نازنین کنار که آراس

 !هاشدی خوشگل-

 زده ذوق حسابی آراس تعریف از همیشه مثل کرد، ریزی یخنده و انداخت گل هایشلپ نازنین

 .شد

 .بود شده ازآغ جشنواره هایبرنامه و بود شده پر تقریبا سالن

 صدای که برنامه مجری رسید، منتخب موسیقی به نوبت منتخب، سرود اجرای از بعد باالخره

 :گفت میکروفون پشت داشت، گیرایی و خوب

 .سال موسیقی بهترین یجایزه برای هُنا گروه از کنممی دعوت افتخار با حاال و-

 آن تمام که بود عجیبی خیلی سح شدند، بلند جا از سه هر و زدن دست به کردند شروع همه

 .ببیند را هاآن گروهی کار بودند منتظر و زدندمی دست نازنین برای داشتند جمعیت

 صحنه روی و برداشتند بودند گذاشته آنجا قبال که را یشانموسیقی وسایل و رفتند پرده پشت

 .گذاشتند قدم

ن روی  داشت، قرار میکروفونی امکد هر جلوی و بود شده چیده مثلث شکل به صندلی سه س 

 .کنارش در هومن و آراس و نشستمی مثلث راس در باید نازنین

 :گفت گوشش دم دید، را نازنین استرس که آراس

 !تونیمی که مطمئنم نازی، باش آروم-
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 و ویولن گاهی و کالرینت نواختن هومن یوظیفه نشست، بدست گیتار و زد او به چشمکی بعد

 گرفتن اوج هنگام که آرامی صداهای میکروفون پشت باید او همه از ترهمم و بود دَف نازنین

 .کردمی اجرا بود الزم آهنگ

 لرزید،می نازنین صدای گاهی کهاین وجود با کردند؛ شروع را کارشان شدند، ساکت که همه

 .زدند دست هاانبرای همه اتمام از بعد و آمددر آب از عالی اجرایشان

 ازاین هومن و آراس! بود شده پر هایشچشم که بود آور اشتیاق نازنین برای رقدآن صحنه این

 به رسد چه نداشت، هم نفر پنج برای حتی اجرا یتجربه نازنین اما بودند رفته زیاد هاجشنواره

 !جمعیت همهآن

 به گرفتند، مسابقه برگزاری مسئولین دست از را جوایزشان و کردند مردم به تعظیمی سه هر

 ذوق ساله پنج هایبچه مثل درست نازنین بودند، داده آزادی بهار تمام سکه یک رکدامشانه

 !بود کرده

 هاآن از صحنه پشت در که نفری اولین کردند، حرکت صحنه پشت سمت به کار اتمام از بعد

 ریش که بود ساله ۳۲ حدودا مردی زدمی دست برایشان تمام تحسین با و کرد استقبال

 و کت یک بود، کرده شانه عقب سمت به مرتب را مشکیش و صاف موهای و اشتد پرفسوری

 .دادمی نشان تمیز و تر و شیک حسابی و بود تنش ایسورمه شلوار

 :گفت و زد آراس پشت به ایضربه و آمد جلو مرد بود، ندیده را او حال به تا نازنین

 !عالی... داداش بود عالی-

 :گفت لبخندی با و انداخت نازنین به نگاهی گذاشت،می نزمی را گیتار که درحالی آراس

 .سهند آقا کنی تشکر اصلیش مبتکر از باید-

 که گفت و کرد معرفی را خود بعد و داد دست نازنین با آمیزی تحسین نگاه با و آمد جلو سهند

 .دارد رفاقت هومن و آراس با شودمی سالی چند و است کار به مشغول رادیو در

 جدا هاآن از بود، شده کیفور آراس صدای خوش دوست تمجیدهای تعریف از حسابی هک نازنین

 خشک چوب مثل درست دهانش استرس از بخورد، آب کمی سالن یآبدارخانه در تا رفت و شد

 .بود شده

 گذاشت، اششانه روی را دستش کسی که بگذارد هایشب**ل روی خواست و کرد پر را لیوانش

 نگاه بیشتری دقت با و گذاشت کنار را آب مصرف بار یک لیوان زد خشکش جایش در و برگشت

 !بود؟ ممکن چطور کرد؛
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 :پرسید لکنت با

 !کنی؟می چیکار جااین تو... تو... ت-

 خبری او از که بود دوماه نزدیک! نادیا دوقلویش خواهر بود، خودش کرد نگاه تردقیق بعد و

 .بود زده زل او به و بود ایستاده اشمدرسه فرمیونی با نداشت؛

 :پرسید متعجب و خیره نگاهی با

 !خودتی؟ نازنین-

 !کنی؟می چیکار جااین تو پرسیدم-

 .بپرسم رو همین تو از تا اومدم منم-

 :گفت عصبانیت با و رفت درهم نازنین هایاخم

 !جا؟این اومدی چجوری کنی،می چیکار جااین پرسیدم-

 :داد جواب آرام و داد قورت را دهانش آب نادیا

 .بده رو جوابم تو حاال... بهاره یجشنواره از بازدید برای تهران، روزی نیم اردوی اومدیم مدرسه از-

 :پرسید تردید با و انداخت اطراف به نگاهی نازنین

 !جان؟این هم مامان و بابا-

 !یارن؟می هم مادرهارو و پدر مدرسه از نظرت به-

 :پرسید نگرانی با نادیا. ببیند اینجا را او کردنمی هم را فکرش رد؛ک سکوت و کشید راحتی نفس

 رفتی وقتی از! گشتن؟ دنبالت چقدر مامان و بابا دونیمی! نازنین؟ کردی فرار خونه از چی برای-

 با هماون کنیمی چیکار تهران توی تو! گشتیم دنبالت رو جا همه... نداریم آرامش هم لحظه یک

 !شممی دیونه دارم... من خدای وای آرایش، این موسیقی، گروه پسرها اون

 .داد باال را ابروهایش نازنین

 خنگ   نازنین برای زدن؟می دست برام داشتن مردم کل که! خوبه؟ حالم ببینی تونینمی! چیه؟-

 !زدم؟ جلو تو از رو بار یه این ببینی تونینمی خورد؟نمی دردی هیچ به که مصرفیبی

 پر نازنین هایچشم از کمی که طوسیش هایچشم در کرد،می نگاه را او شوکه نهمچنا نادیا

 .شدنمی دیده تعجب جز چیزی بود، تررنگ

 روز هر بابا گیره،می افسردگی داره مامان... خونه برگرد نازنین؟ زنیمی که چیه هاحرف این-

 !نتم؟دشم من کنیمی فکر چرا. .. شنمی دیوونه هادارناون کالنتریه،
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... خواستمنمی رو این من اما کردممی تقلید ازت باید که هستی کسی تو... نیستی دشمنم تو-

 برای من نبودن! کننمی فراموش رو من شده که نحوی هر به هم اونا نیست، مهم برام دیگه

 .کنه خرد رو اعصابتون و ببره رو آبروتون که نیست کسی دیگه بهتره، همتون

 :گفت رهدوبا و کرد مکثی

 !باهاتونه؟ هم مینو پس اومدین مدرسه از اگه-

 دختر اون گفتنمی داشتن اجرا موقع کالس، هایبچه تموم... اردو نیومد بود سرماخورده مینو-

 راستی... بشم مطمئن تا باال اومدم! باشی خودت کردنمی باور کسی... نازنینه شبیه چقدر

 !یای؟نمی مدرسه وقتی خونیمی درس چجوری

 .نبود کسی از خبری انداخت، اطرافش به نگاهی دوباره نازنین

 .بشه باز تو برای جا تا رفتم کنار خونم،نمی درس دیگه-

 نریزد، پایین هایشاشک کردمی سعی اما بود شده پر چشمانش کشید، ایحرصی نفس نادیا

 :گفت و کرد مکثی

 !کنیمی اشتباه داری نازنین، دارم دوستت من ولی-

 :داد جواب فکری هیچ بدون نینناز 

 چیزی کسهیچ به دیدی، رو من که انگار نه انگار... ببر یادت از رو امروز و برو داری دوسم اگه-

. بگیرم شکل خمیر یه عین مامان و بابا دست   بخوام تا بسازم رو زندگیم خودم دممی ترجیح نگو

 .خوانمی هااون که اونی نه باشم خودم خواممی

 را او حال به تا نازنین بود، زده زل نازنین به رنگش طوسی درشت چشمان با کرد سکوت نادیا

 .بود ندیده مظلوم قدراین

 !بدی انجام تونیمی حقم در که لطفیه ترین بزرگ این دی؟می بهم رو قول این! نادیا؟ باشه-

 صدای با و ریخت اشگونه روی هایشاشک و نبود خودش دست نادیا هایاشک کنترل دیگر

 :گفت لرزانی

 .گذرهمی سخت خیلی توبی اما-

 :گفت و رفت عقب عقب شدمی احساساتی نباید کشید، عمیقی نفس نازنین

 تا کنن فراموشم هاهماون کن کمک! کن فراموش رو من... باشه خوب دیدارمون آخرین بزار-

 !برو... نادیا برو... باشن داشته بهتری زندگی

 .رفت بیرون آبدارخانه از و برگرداند رو نادیا به وجهتبی و گفت را این
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 به است رفته نادیا شد مطمئن کهاین از بعد شد، پنهان ایگوشه و گشت دور جاآن از نگرانی با

 .بود جاآن نیز آراس که رفت تنظیمات سالن

 .بودند رفتن حال در جمعیت و شدمی تمام داشت کم کم جشن

 .است ایستاده بلند قد دختری رویروبه آراس دید کهاین تا گشت آراس دنبال را سالن تمام

 همان تعجب کمال با شد، نزدیک هاآن به بود نادیا مشغول کامال فکرش که حالی در نازنین

 !سارا بود؛ ایگربه چشم دختر

 کنار و آمد جلو! ندارد؟ او به نسبت خوبی حس و آیدنمی خوشش او از اصال چرا دانستنمی

 :گفت سارا به رو تندی لحن با و کرد حلقه او بازوی دور را دستش عمدا و ایستاد آراس

 !خارج باشی رفته حاال تا کردممی فکر-

 :داد جواب و زد پوزخندی بود، خورده یکه او ادبیبی و نازنین ناگهانی حضور از که سارا

 .شد کنسل ازمپرو و نگرفتم اجازه شما از که خواممی معذرت! استاد خانم به به-

 :داد جواب و انداخت بود کرده غلیظی آرایش که سارا به چپی نگاه نازنین

 !نشه تکرار اما بخشم،می رو بار یه این-

 کرد،می نگاهشان عصبانیت و حرص با که سارا کنار از هم همراه و کشید را آراس بازوی و

 .گذشتند

 :گفت و کرد کوتاهی یخنده بود، خورده جا نازنین جوابی حاضر از که آراس

 !شدی؟ غیرتی نازی، چیه-

 :داد جواب سردی لحن با و کشید بیرون آراس بازوی بین از را دستش نازنین

 .همین یادنمی خوشم دختره ازاون فقط-

ن روی از سپس  .بود رفته نادیا ظاهرا ،کرد تماشاگران هایصندلی به نگاهی س 

 با خانه آن به خواهدنمی دیگر که داشت اطمینان یول نه یا بود کرده درستی کار دانستنمی

 !بازگردد هایشزجر تمامی

 به و بود ساکت نازنین خوردند، مختصری شام دورهم کهاین از بعد سوئیت به بازگشت راه در

 اگر نه؛ یا کرد خواهد پدرش و مادر به را او چغولی کهاین فکر. کردمی فکر نادیا دوقلویش خواهر

 .کنند پیدا را آدرسش توانستندمی جشنواره طریق از شاید همیدند،فمی هاآن
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 دلیل کردمی فکر که آراس. بست را در و شد اتاقش داخل نازنین رسیدند سوئیت به وقتی

 دوباره که کردمی شرمندگی احساس ساراست، با او دیدن نازنین رفتن فرو فکر در و حرفیکم

 !نشود همکالم اراس با و بگیرد را خود جلوی نتوانسته

 اوست منتظر سارا که دانستمی خوب آراس اما بود کرده کنسل را پروازش دالیلی به سارا ظاهرا

 .برود تگزاس به همراهش و کند موافقت که

 چراغانی هایساختمان به اتاق یپنجره از بود، داده تکیه نفره تک تخت به چنانهم که نازنین

 .دید باال آن از را شهر از قسمتی شدمی بود، پنجم طبقه اهآن واحد چون دوخت، چشم شهر

 نظر از او! کند فراموش را آراس تواندمی چطور بگردد شود مجبور اگر که کردمی فکر این به

 .بود شده وابسته آراس به احساسی

 به پایت و دست بینیمی و کنیمی وا چشم! کندمی زنجیر و قل در را آدم عجیب وابستگی، این

 !کشدمی خواهدمی دلش که هرکجا را تو او و شده زنجیر شخصی

 من گذره،می سخت خیلی تو بی: "پیچیدمی گوشش در نادیا هایحرف مدام کشید، آهی

 "کنیمی اشتباه داری نازنین، دارم دوستت

 .شد کوبیده در که بود غرق خودش افکار در ،نه یا کندمی اشتباه دارد دانستنمی واقعا

 .کرد روشن را چراغ و شد اتاق وارد آراس و گفت ایبله نینناز 

 !نشستی؟ تاریکی تو چرا-

 .جوریهمین-

 نازی؟ شده چیزی-

 .نه-

 !هاشدی کاسب سکه یه! بشکنی گردو دُمت با االن باید که تو-

 :گفت توجهبی و کشید خود روی بر را تخت روی گلبافت پتوی نازنین

 !ندارم هم دُم ضمن در... ندارم حوصله زیاد-

 .گشت محو هایشب**ل از لبخند زود خیلی اما زد لبخندی آراس

 شه؟می مربوط منم به حوصلگیت بی-

 .شممی بهتر بخوابم کنهمی درد سرم یکم نه-

 کنج لبخندی با و انداخت نازنین چشمان به خیره نگاهی برخواست، جا از و کشید پوفی آراس

 :گفت لبش
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 .بخیر شب-

 .رفت و کرد خاموش را اتاق چراغ آراس و گفت بخیری شب هم نازنین

 نباید کردند،می حرکت کرج سمت به که صبح فردا خوابید،می باید بست را چشمانش نازنین

 .ماندمی خواب

*** 

 

 کرج به بازگشتشان از ایهفته یک تقریبا کرد، پنهان خیابان برق چراغ تیر پشت را خود دوباره

 !بود شده شروع نازگل پنهانی پاییدن برای هومن هایمشغولیدل دوباره و بود گذشته

 بیرون نازگل فکر از توانستنمی هم باز کرد،می مشغول موردی هر به را فکرش کرد،می هرکاری

 داخل نازگل کهاین بود، شنیده خانه داخل از را شانمشاجره صدای که وقتی از مخصوصا! بیاید

 .بود شده هایششب کابوس ترینوحشتناک بکشد، عذاب مدام خانه آن

 جان چه هر آن از بعد کنند،می تجربه را واقعی عشق بار یک تنها هاانسان گفتند؛می راست

 !کسهیچ شود،نمی اولشان عشق مثل کسهیچ کنند، تالش و بکنند

 هب هخامنشی، سربازهای طرح ورودیش درب روی که دوخت بزرگی یخانه به را نگاهش دوباره

 .بود بسته نقش طالیی رنگ

 محله این در روزها این قدرآن. کرد خیابان در حرکت به شروع و آمد بیرون در آن از نازگل باالخره

 .رودمی بیرون خانه از خرید برای نازگل زمانی چه دانستمی که بود داده کشیک

 ماه دو این در نداشت، ردنک تماشا طاقت دیگر کی؟ تا ولی ببیند دور از را او توانستمی دوباره

 .بود تقابل در عقلش و دل عجیب دهد، انجام خواستمی که کاری برای حاال و بود کرده نگاه تنها

 !نه؟ یا است درست کارش این دانستنمی دیگر طرفی از بزند، حرف او با و برود جلو خواستمی

 تعقیب دادمی انجام همیشه که کاری همان رفت، نازگل دنبال به پنهانی طورهمان و کشید پوفی

 !دلیلبی و نامحسوس

 و شال با بود پوشیده رنگ ایفیروزه مانتو یک انداخت، نازگل به نگاهی عقب نمای از دوباره

 دوست قدرهمان و دلربا قدرهمان ؛کردمی زیبایش پوشیدمی هرچه هم هنوز مشکی شلوار

 .بود هومن برای قبال که داشتنی
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 عشق   فکر دوباره چرا که کرد نازنین نثار ناسزایی دیگر باری شد، حبس نهسی در هومن نفس

 هر به خواستمی نداشت، کردن صبر طاقت دیگر. رفت جلو و انداخته او دل در را اشگذشته

 .کند صحبت نازگل با شده که قیمتی

 به مالکا وقتی و کرد تندتر را هایشقدم کمی. کشید عمیقی نفس و شد نزدیک او به عقب از

 :کرد صدایش آرام شد نزدیک نازگل

 !نازگل-

 ،بود مانده باز دهانش تعجب از دید، را هومن مقابلش و برگشت کوتاه مکثی با و ایستاد نازگل

 .نداشت کشیدن نفس توان دیگر انگار و درخشیدمی ایشقهوه هایچشم

 دل او از بود نتوانسته گزهر  که عشقی بود، ایستاده عشقش روی در رو دوباره سال چهار از بعد

 .بکند

 :گفت لحن همان با دوباره و کند حفظ را آرامشش کرد سعی هومن

 خوبه؟ حالت-

 .نیست اطراف آن کسی شود مطمئن تا انداخت نگاهی اطراف به و داد قورت را دهانش آب نازگل

 !کنی؟می چیکار جااین تو-

 !ببینم رو تو اومدم-

 :تگف دوباره دستپاچگی با نازگل

 !شهمی بد خیلی ببینه باهم مارو کسی اگه... هومن آقا... آق... یعنی... هومن برو لطفا-

 .نگیرم رو وقتت و ندم طولش زیاد دممی قول کنیم؟ صحبت باهم تونیممی-

 مانعش چیزی انگار اما دهد ادامه راهش به و برگردد خواست کرد، سکوت ثانیه چند نازگل

 درخواست   کردن رد توان نگریست،می را او ملتمسانه که کرد ومنه چشمان به نگاهی شد؛می

 !نداشت را هاچشم این

 عشق ببیند و برود کافه یک به هومن همراه تا شد راضی باالخره خود با رفتن کلنجار کمی از بعد

 .باشد داشته او با تواندمی کاری چه سال همهاین از بعد جوانیش دوران

 :گفت هومن و نشستند شانمحله از دورتر کمی معمولی کافه یک در

 داری؟ دوست طالبی آب هنوزم-

 هومن انداخت، پایین را سرش و شد سرخ نازگل زد، گره نازگل هایچشم در را هایشچشم و

 :کرد صدا را گارسون و زد لبخندی
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 !لطفا طالبی آب لیوان دو-

! کردمی آشفته را احواالتش دارد، قیعالی چه او که بود یادش هنوز هومن چهارسال از بعد کهاین

 .بود دیده دوباره هاسال از بعد را هومن که پیشش دقیقه چند حال از ترآشفته و قبل از ترآشفته

 کهاین تا بود جاری بینشان چنانهم سکوت انداخت، پایین را سرش و کشید آهی

 :گویدب هومن تا شد ایبهانه همین گذاشتند، میز روی را هایشانسفارش

 !نشده گرم تا بخور-

 .دزدید را نگاهش زود خیلی ولی انداخت هومن به نگاهی نازگل

 .برم باید من! بگی؟ زودتر رو کارت شهمی-

 حبس سینه در را نفسش. داد تکیه صندلی به و برداشت طالبیش آب زدن هم از دست هومن

 :گفت و داد بیرون آرامی به و کرد

 .بشنوم خودت زبون از کننمی نابودم دارن دیگه هک رو سواالیی جواب خواممی-

 :گفت کوتاه مکثی با و دوخت هومن یچهره به را نگاهش باراین نازگل

 دادم؟ غریبه مرد یه با ازدواج به تن هاآسونی این به چرا رفتم؟ مقدمه بدون چرا بدونی خوایمی-

 !کردم؟ تموم رو چی همه سخرهم پیام یه با و ندادم توضیحی هیچ چی یواسه بدونی خوایمی

 :داد ادامه نازگل و رفت باال تعجب ینشانه به هومن ابروهای

 رو خودم هاسال این تموم! دادن آزار هم رو من مدت این تو که هست هممن هایسوال هااین-

 گفتنش و دیره هاحرف این برای دیگه ولی... زدم جا چرا و شدم تسلیم زود چرا که کردم سرزنش

 .کنهنمی عوض رو یچیه

 :گفت آمد،می بیرون گلویش ته از که صدایی با و زد ندانستن به را خود و کشید پوفی هومن

 خوبه؟ باهاش حالت االن چی؟ االن-

 .کرد سکوت و دوخت چشم رویشروبه ایشیشه میز به دزدید، هومن از را نگاهش دوباره نازگل

 مگه... کرد تسلیمت زود که داشت چیزی یه تماح داشتی، دوسش حتما! زنی؟نمی حرفی چرا-

 !نه؟

 آرامی صدای تُن با و زد داشت قرار میز روی که حصیریش مدل مشکی   کیف به چنگی نازگل

 :گفت

 !کنهمی فرقی چه دیگه-

 :شد مانعش بلندش صدای با هومن که برخیزد جا از خواست و
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 شنوممی زبونت از رو اسمم وقتی هنوزم که منی برای! کنهمی فرق من برای ولی نه، تو برای شاید-

 یه شدم رو،من کن نگاه... دادم تو پای رو زندگیم تموم که منی برای. گردمبرمی و رم می دنیا اون تا

 !نازگل کنهمی فرق... من یواسه کنهمی فرق... کنهمی نگاهت دور از داره صبح به صبح که روانی

 نگاه هاآن به کافه در که مردمی به اعتنابی و کرد پاک را اشگونه روی چکیده اشک نازگل

 .بود ترمهربان و ترآرام باراین که پیچید گوشش در هومن صدای دوباره شد، بلند جا از کردندمی

 و شی جدا ازش کنممی کمک نازگل، کنممی کمکت من نیست خوب مردک اون با حالت اگه-

 !بکشی عذاب زارمینم... کنه اذیتت زارمنمی نکشی، عذاب

 انداخت، بود زده بیرون گردن کنار از غیرتش رگ و بود داده کف از عنان حاال که هومن به نگاهی

 .بودند اشک از پر ایشقهوه هایچشم

 روشنش ای،نقره فندک با و آورد بیرون سیگاری کرد، آبیش جین شلوار جیب در دست هومن

 .زد سیگار به پکی و کرد

 :گفت هباالفاصل نازگل

 !نکشی سیگار بودی داده قول-

 :زد پوزخندی هومن

 !بودی داده هاقول خیلی توهم-

 :کشید عمیقی نفس بعد و کرد مکثی نازگل

 رو چی همه... بندم تکون یه به فقط... پرتگاهم یلبه من... نیا سراغم دیگه... هومن برو فقط-

 .کنممی خواهش ازت... برو... نکن بدترش

 گریه زیر بلند صدای با تا بود گرفته را احساسش جلوی زحمت به رفت، بیرون فهکا از و برگشت

 و بنشیند زندگیش بخشآرامش آدم   تنها کنار داشت دوست چقدر دانستمی خدا تنها! نزند

 زندگیش یمزه تنها کار این دانستمی اما ها،دوران آن مثل درست کند، صحبت او با هاساعت

 !تروابسته را او و کندمی ترتلخ را

 آدم یک به عمال دیگر دانست،می مقصر را خود که بس از بود، شده گم هم نازنین وقتی از

 .بود شده تبدیل منزوی و افسرده

 هم روی را هایشب**ل ببیند، را هومن دوباره بتواند که کردنمی هم را فکرش حتی بود، شوکه

 و جاستآن قلبش که باشد جایی همان هرکسی کاش که کرد دعا بار هزارمین برای و داد فشار

 .اوست کنار نیز قلبش که باشد کسی کنار
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 به و رفتمی سر استودیو آن در حسابی اشحوصله شد، نزدیک خیابان به زنان قدم نازنین

 .شود سرگرم و بخواند تنهاست که هاییوقت و بگیرد مجله یک بود گرفته تصمیم خاطر همین

 نظر به ترجذاب کدام هر تا شد هامجله بررسی مشغول رسید، که فروشی نامهروز  یباجه به

 .بردارد را رسدمی

 کردمی بررسی داشتند خود روی بر را سینما معروف بازیگرهای تصویر که را هامجله جلد دقت، با

 :افتاد هاروزنامه از یکی اول یصفحه به چشمش دفعهیک که

 گمشده"

 تماس شماره، این با وی از نشانی داشتن صورت در لطفا. است شده قودمف ایساله ۱۷ دختری

 ."کنید حاصل

 اول از را متن بار چند تعجب با بود، شده نصب آگهی باالی که نازنین چهار در سه عکس و

 هاروزنامه از یکی اوست خود عکس عکس، شد مطمئن کهاین از بعد و زد زل عکس به و خواند

 .خرید را

 .برگشت آشفته فکری با را راه تمام و بود رفته فروشی روزنامه باجه به چه برای کرد وشفرام اصال

 بماند، استودیو در او که ندهد اجازه دیگر و ببیند را آگهی این آراس مبادا که بود این ترسش

 یشبرا روزنامه در و بپردازند پولی هاآن که داشت اهمیت اندازه این به اشخانواده برای او یعنی

 !بزنند؟ آگهی

! گشتند؟می هایشتکه دنبال به حاال و بودند کرده خردش تنها بود، کنارشان در که زمانی

 .شد استودیو وارد و زد پوزخندی

 خانواده به حرفی نادیا یعنی این. نبود کسی پیگیری از خبری بود، دیده را نادیا اتفاقی که روزی از

 !"است گذاشته کنار را خود خودشیرینی ادیان که است عجیب" گفت دلش در بود، نزده

 داخل و کرد مچاله را روزنامه یصفحه آن خواند، دقت به را اطالعیه دیگر بار   چند که آن از بعد

 .انداخت اشپشتی کوله

 قبل همانند و کرد می رفتار عادی کامال او با آراس که بود روزی چند ،رفت آینه جلوی و شد بلند

 .فهمیدنمی را آراس محلیکم این علت واقعا! دنبو صمیمی و گرم
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 هایششانه روی را موهایش و کرد باز را سرش کش کشید، صافش و مشکی موهای به دستی

 و انداخت پشتیش کوله به نگاهی ،بود رفته سر اشحوصله. کرد شانه مرتب را هاآن و ریخت

 .رسید ذهنش به فکری

 را هاآن وقتهیچ داشت، کیفش داخل خانه از را لی شلوارک یک و رنگ صورتی بندی تاب   یک

 .کرد تن و آورد بیرون را هاآن بود نپوشیده

 لبخندی شود جذاب حسابی تا بود کافی لباسش رنگهم صورتی   رژ و ریمل چشم، خط یک تنها

 !نمودمی واردارش کار این به باید پس کرد،نمی توجه او به آراس اگر زد، آینه داخل خود به

 او به تازگی به که ایموسیقی برای چون شود، پیدا اشکله و سر که حاالست همین دانستمی

 .بود آهنگ متن نوشتن و تمرین درحال بود شده سپرده

 مالیم عطر پیچیدن از چرخید در داخل کلیدی داشت، را انتظارش که طورهمان بعد دقیقه چند

 .است آراس خود که شد مطمئن همیشگی

 از بعد و نشست پیانو پشت. رفت ضبط اتاق داخل شود، استراحت اتاق وارد کهاین نبدو آراس

 .نمود نواختن به شروع کاغذی آوردن بیرون

 از نازنین دیدنمی را او و بود نازنین به پشتش آراس شد، ضبط اتاق وارد بعد دقیقه چند نازنین

 :پرسید فاصله همان

 !کنی؟می کارچی داری-

 :داد جواب سردی لحن با برگردد، کهاین بدون آراس

 .یاددرمی چطور پیانو با آهنگ این ریتم ببینم خواممی-

 :پرسید کوتاه مکثی با داد، فشار هم روی را هایشب**ل نازنین

 !رسینمی نظر به سرحال زیاد-

 !خوبم نه،-

 :گفت عشوه با باراین بود، شده کالفه حسابی خود به آراس نکردن نگاه از

 .رفته سر امحوصله بدی؟ بهم کاغذها اون بین از کاغذ یه شهمی-

 اما بگیرد، نازنین سمت تا برگشت و برداشت کاغذهایش بین از را سفید کاغذهای از یکی آراس

 .زد خشکش درجا او دیدن با

 دید،می هالباس این داخل اشدخترانه ظریف   و طناز اندام آن با را نازنین که بود باری اولین

 روی که کوتاه موهای آن چقدر! بودند شده ترخواستنی آرایش، آن با طوسیش هایمچش
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 تا شد خیره او به اختیاربی چندثانیه کرد،می زیبایش و طناز بود شده پخش سفیدش هایشانه

 .شد بلند جا از و رفت هم در هایشاخم دزدید را نگاهش زحمت به کهاین

 را نازنین دست   مچ غلیظ اخم همان با و داد قورت را دهانش آب زحمت به زدمی نفس نفس

 .کشید استراحت اتاق سمت به را او و گرفت

 :گفت وارناله بود، گرفته دردش حسابی دستش مچ روی آراس دست فشار از که نازنین

 !کنی؟می کارچی-

 و کشید یقیعم نفس بعد بست؛ را در و آمد بیرون خود و داد هل اتاق داخل را او توجهبی آراس

 :گفت تندی با در پشت از

 !فهمیدی؟ بپوشی لباس جوریاین ایدیگه پسر هیچ یا من جلوی نبینم دیگه-

 :گفت بود خورده جا حسابی آراس تند رفتار این از که نازنین

 !کنی؟می جوریاین چرا آراس، شده چت تو-

 :زد داد قبل از ترعصبانی و برد باال بیشتر را صدایش آراس

 نزار! کار فقط ماست، کار محل جااین بپوشی، جلف هایلباس این از من جلوی نداره ومیلز -

 .باشه حدیث و حرف پشتمون این از بیشتر

 .شد در شدن باز مانع آراس اما کند باز را در تا داد فشار را در یدستگیره نازنین

 .توام با... ارکن برو در جلوی از باش زود... کن باز رو در! زنی؟می حرف چی از-

 دوباره اگر دانستمی شدمی در شدن باز مانع داشت چنانهم کرد، سکوت و کشید آهی آراس

 .رسید نخواهد مغزش به خون دیگر ببیند دلبرانه هایلباس آن در را نازنین

 پناهبی دختر یه تو نیستم، خودداری آدم کنیمی فکر که هم قدرهااون من... نازی کن گوش-

... کنممی استفاده سوء فرصت ازاین دارم کنی فکر خوامنمی دادم، خواب جای بهت من و بودی

 چه پرسنمی ازم هاهمسایه از تا چند... نداره حقیقت ولی کنن،می فکر همه که چیزیه این

 کمکت کهاین جز نداشتم دلیلی من... دارممی نگه کارم محل تو رو جوون دختر یه که داره دلیلی

 بکشی سختی من مثل خواستنمی دلم... بودی من هایگذشته شبیه خیلی تو چون! نازی کنم

 .نپوششون دیگه... نازی نپوش رو هالباس این دیگه

 نازنین حضور خاطر به آراس یعنی شد، ساکت و کشید در کردن باز برای تقال از دست نازنین

! بود؟ این او با سردیش دلیل پس! کند؟ تحمل را مردم هایتوهین و هاتهمت هربار بود مجبور

 .ندارد کسی برای چیزی دردسر جز همیشه مثل که کرد فکر این به دوباره و کشید آهی
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 .بود رفته استودیو از آراس کرد، باز را در نازنین وقتی دقیقه چند از بعد

 شد اشک از پر هایشچشم. بود پخش فضا در آراس مالیم عطر بوی هنوز زد، راهرو در چرخی

 او به کردن نگاه از حتی چرا حاال پس بماند؟ کنارش خواستمی او از که نبود آراس خود مگر

 !شد؟می معذب

 زده پس طاقت نداشت، طاقت دیگر کرد کشیدن به شروع و برداشت کاغذی شد، اتاق داخل

 !داشت دوست را او که کسی هایتوجهیبی دیدن طاقت توجهی،بی و شدن

 احواالتش دوباره چطور و شد چه که نفهمید اصال بود شده وابسته آراس به خیلی مدت، این در

 از داشت را او یچهره حتی نداشت، وجود سینایی قلبش و ذهن در دیگر ،افتاد روز این به

 !داشت آراس از ردی تنها بود، قلبش در هرچه! بردمی خاطرش

 کشید مردی آغوش در را دختری. ددا ادامه طراحی به افتاد کاغذ روی و چکید اشگونه از اشکی

 .بود گرفته آغوش در را دختر آن جانش و روح تمام با که

 با و برداشت را گوشیش و کرد رها را کاغذ نیاورد، طاقت دیگر که بود نشده کامل طراحیش هنوز

 تا گرفت تماس دوباره شد قطع بعد و شد شنیده انتظار بوق صدای بار چند گرفت، تماس آراس

 .برداشت را گوشی آراس اینکه

 که آراس هاینفس صدای و شدمی شنیده ماشین از کم وُلُم با موزیکی صدای تنها نگفت چیزی

 .رسیدمی نازنین گوش به

 .است کرده گریه او که نشود متوجه آراس کرد سعی و کرد صاف را صدایش نازنین

 کنی؟ کار بودی نیومده مگه! رفتی؟ کجا-

 :رسید گوشش به آراس دایص تاخیر، ثانیه چند با

 .بعد برای باشه-

 .کنه عصبانیت اینقدر لباسم کردمنمی فکر... کنم ناراحتت خواستمنمی آراس، خواممی معذرت-

 :داد ادامه نازنین زد،نمی حرفی و بود کرده سکوت آراس

 زا بیاد گیرم خوب کار یه کهاین محض به دممی قول بهت... بشم دردسرت باعث خوامنمی-

 .شده دردسری چه برات موندنم جااین که فهمممی! برم جااین

 :گفت رغبتیبی با و کرد منتقل راستش دست به چپ دست از را گوشی و کشید پوفی آراس

 !کن بس-

 :کشید عمیقی نفس بغض با نداشت، را آراس سرد و کوتاه هایجواب تحمل دیگر که نازنین
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 هم حق! کنی؟ تحمل استودیو تو رو مزاحم یه تونینمی و یشد خسته ازم دیگه که اینه غیر مگه-

 ...سخت اضافی خور نون یه زمونه و دوره این توی داری،

 .داریم نیاز هنرت به ما نیستی، تو باشه اضافه هم هرکی دونیمی خودتم... نازی کن بس گفتم-

 چیه؟ رفتارت این دلیل پس-

 :کرد کمتر را ماشین ضبط صدای مکثی با آراس

 .پاکی خیلیم... پاکی نازی دیدم که خیلیایی با داری فرق تو-

 "کنمنمی هام تنهایی فدای رو تو: "گفت نشنود نازنین که طوری ب**ل زیر آرام و

 :چسباند گوشش روی بیشتر را گوشی و زد گره درهم را ابروهایش نازنین

 !داشتن؟ من سوال به ربطی چه هااین فهمم،نمی-

 راجبش بعدا بزنم، حرف تونمنمی زیاد االن ببخش... بدم توضیح برات بتونم زرو یه امیدوارم-

 .کنممی براش فکری یه نباش نگران هم خوابت جای برای... کنیممی صحبت

! خواهدمی چه دانستنمی هم خودش واقعا کرد، قطع را گوشی بزند حرفی نازنین اینکه از قبل و

! بود کرده هایشتنهایی از فرار برای ایبازیچه را نینناز  او داشت؛ زیادی وجدانعذاب حس

 .کند فراموش را سارا بتواند خود کردن سرگرم با که عروسکی

 طرف یک از نبود، تاثیربی احواالتش ریختن بهم در هم هاهمسایه بیگاه و گاه هایتیکه شاید

 دیگری ثمر گناهبی خترد آن پیشانی بر بدنامی مُهر خوردن جز استودیو، آن در نازنین ماندن

 .بود کرده عادت استودیو آن در او بودن به دیگر طرفی از و نداشت

 بود که هرچه ولی داشتن دوست یا استوابستگی عشق، یا است عادت حس این دانستنمی

 !بردارد دست مهربانی و پاکی از سرشار وجود آن از نتواند شدمی باعث

 با و شدندمی رد ماشین زیر از سرعت به که دوخت ابانخی هایکشیخط به را اشخیره نگاه

 :کرد زمزمه داشت دوستش خیلی نازنین که را آهنگی داشت، گلو در که بغضی

 من یپاره قلب پوش تن نازنین"

 من یدوباره تولد بانی

 نازت چشمون اون راز ای نازنین

 من ی آواره دل تسکین فصل

 نداره هیچکی رو تو ناز نازنین

 میباره چشمونت تو از عشق عالمی
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 بودن تو با لحظه یه حتی نازنین

 نمیذاره جا دل توی حسرت، واسه

 بودنه زنده ی قصه تو وجود نازنین

 ..."منه هاینفس رمز بودنت های لحظه

 

 گرنمایش یشماره به نگاهی. آمد در صدا به موبایلش زنگ که خواندمی آرام و پروابی طورهمین

 .بود ربزرگشماد انداخت، گوشی

 :کرد صاف را صدایش و کشید عمیقی نفس

 الو؟-

 آراس؟ الو-

 .من عزیز   سالم-

 مادرت به چرا! مادر؟ تو کجایی. بشه صدات فدای عزیز الهی من، برم قربونت سالم مادرم، سالم-

 !داری؟ همپیری یننه یه رفت یادت زودی این به! زنی؟نمی سری یه

 :گفت و زد لبخندی آراس

 .حتما پیشت یاممی کارم درگیر عزیزجونم من بشم فدات-

 .مادر شهنمی گرم آبی تو از یام،می شممی پا خودم! مبارک؟ اتفاق این رسهمی کی اونوقت-

 کنم جور جمع رو کارام یکم بزار حتما یاممی برم قربونت آخه بیای کجا دردت کمر اون با تو-

 .مونممی پیشت روز چند یاممی

 .کنه دق تنهایی از که بزار تنها رو زیزتع قدراون-

 !خوشگلم کنممی پیدا برات خوب شوهر یه نباش نگران عزیز، بمونی تنها زارم نمی-

 .داشت عادت آراس هایشوخی این به. کرد ریزی یخنده عزیزجان

 !مادر کن جور خودت واسه زن یه بلدی خیلی اگه! هانیستی دادنی رو پسرجون نزن حرف-

 !وقتش به هماون-

 !پسر؟ رسه می کی وقتش پس-

 .رسهمی عزیز، رسه می-
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 جز و تنهاست خانه آن در که دانستمی بود، نزده سری عزیزجان به که شدمی ماهی یک

 را خودش حتی که بود شده هایشروزمرگی درگیر قدرآن اما ندارد دیگری صحبت هم هاهمسایه

 .بود کرده فراموش

 ۵:۴۰ انداخت، ماشینش کامپیوتری ساعت به نگاهی کرد خداحافظی انعزیزج با کهاین از بعد

 عذاب نازنین با تندش رفتار و گوشی کردن قطع دلیل به دادمی نشان را ظهر از بعد یدقیقه

 .بود آمده سراغش به بدی وجدان

 در ماشین با کمی بود، شده مهم قدراین برایش نازنین بارهیک که حسیست چه این دانستنمی

 .برگشت استودیو به بعد و زد گشت خیابان

 میز روی را سرش نازنین. شد نزدیک استراحت اتاق به آرام هایقدم با بود، شده میش و گرگ هوا

 که رنگ گلبهی تونیک یک و بود کرده عوض را هایشلباس. بود گرفته خوابش و بود گذاشته

 که داشت قرار روزنامه هاینیازمندی یهبرگ دستش کنار ،بود کرده تن بودند خریده آراس همراه

 .بود زده عالمت خودکار با شغل درخواست چند دور

 در خواست و کرد پاره را آن بعد و انداخت آن به نگاهی. برداشت را روزنامه و کشید آهی آراس

 آن درون تصویری رسیدمی نظر به افتاد، مچاله کاغذی به توجهش که بیندازد آشغال سطل

 .است هشد طراحی

 در وجود تمام با را دختری که بود پسری نقاشی کرد، باز را آن و برداشت را مچاله کاغذ و شد خم

 .بود شده خشک دوباره و شده خیس کاغذ هایگوشه انگار بود، فشرده آغوشش

 کرد دراز را دستش انداخت؛ بود میز روی سرش و شدمی دیده موهایش تنها که نازنین به نگاهی

 نازنین موهای با دستش تماس از قبل اما کند نوازش را براقش و مشکی موهای خواست و

 .کشید عقب را دستش و شد منصرف

 .دهد ادامه کارش به تا رفت ضبط اتاق به و برگشت کشید، آهی دوباره

 ضبط را آهنگشان و بیایند استودیو به دَر پیت آراس قول به و خواننده گروه یک فردا بود قرار

 .بسازد مناسبی آهنگ صدایشان متناسب نیز راسآ و کنند

 کرد، احساس سرش پشت صدایی که کردمی تمرین را موسیقی هایضرب داشت طورهمین

 .کردمی نگاه او به کرده پف چشمان با که بود نازنین برگشت

 :پرسید آرام و زد رنگیکم لبخند آراس

 !خوبه؟ حالت-
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 کرده گریه که بود مشخص هایشچشم زیر گود از و بود پریشان موهایش آمد، جلوتر نازنین

 .است

 کردی؟ مچاله رو امروزنامه چرا-

 .انداخت دیگرش پای روی را پایش و کشید موهایش به دستی کالفگی با آراس

 .خورهنمی تو درد به کارها اون-

 !چرا؟ بپرسم شهمی وقتاون-

 که عطری یفروشنده کنن،می استفاده سوء کار یبهانه به جوون دخترای از هاخیلی کهاین برای-

 برات کارها این نظرت به کنه،نمی کار توش خانمم یه حتی که دفتری منشی پسره صاحبش

 !مناسبن؟

 !مناسبه و نداره اشکالی سازآهنگ جوون   پسر یه پیش کردن کار فقط! نه-

 با بالفاصله بود، خورده جا بیحسا نازنین یتیکه از که آراس برود، تا برگشت و گفت را این نازنین

 :گفت جدی لحنی

 !کنم؟می استفاده سوء ازت دارم من کنیمی فکر تو-

 :پرسید دوباره آراس ایستاد، آراس به پشت طورهمان نازنین

 !آره؟-

. بودند ناراحت هایچشم. زدمی موج چشمانش در برقی شد، خیره آراس به و برگشت باراین

 وجود وجدانعذاب برای دلیلی کهاین با دید، هاچشم آن در شدمی را نوجداعذاب از حسی انگار

 .نداشت

 از رو شغلت شممی باعث دارم گیرم،می رو کارت جلوی دارم که کنممی فکر فقط... فقط من-

 !بدی دست

 :گفت زیرلب و داد تکان سری آراس

 .کنممی براش فکری یه که، گفتم-

 .شد خیره آراس یچهره به دوباره نازنین

 دیگه خیلیای مثل تونستیمی هم تو! مهمه؟ برات بدبختیام چی یواسه! کنی؟می کمکم چرا-

 !خدا امون به کنی ولم

 دستانش بین را سرش گذاشت، زانوهایش روی را هایشآرنج آراس بود، سکوت تنها نازنین جواب

 .کشید عمیقی نفس و گرفت
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 .نداره کسی برای سودی هیچ که چیزمبی آدم یه من! سوزه؟می برام دلت چرا-

 :گفت کالفگی با آراس سکوت، ثانیه چند از بعد

 !کن بس-

 !نیست این از بدتر هیچی... کنیمی ترحم بهم داری تو... آراس کنمنمی بس-

 !نیست طوراین-

 هیچی من... بکنه کاری خاطرم به کسی که ندارم چیزی من وگرنه هست! مطمئنم هست-

 .آراس نیستم هیچی... نیستم

 .کرد خفه را اشگریه صدای زحمت به و

 بود چکیده اشگونه روی هایشاشک مروارید حاال که نازنینی روی روبه و شد بلند جا از آراس

 المپ نور زیر که هایشاشک به نگاهی. رسیدمی اششانه از باالتر کمی تا نازنین قد ایستاد،

 یسینه به ناخودآگاه نازنین. داد هل آغوشش سمت به را او حرکت یک با و انداخت درخشیدمی

 .چسبید آراس

 :کرد زمزمه آرام و کشید نازنین موهای روی را دستش آراس

 !نزن هاروحرف این دیگه-

 ادامه آرام لحن همان با آراس و بست را هایشچشم شد، غیرعادی نازنین قلب ضربان دیگر باری

 :داد

 .ندیبرگردو جااین به رو آرامش تو-

 :گفت گرفته صدایی و بسته هایچشم همان با نازنین

 مدام که تو از هماین و گرفته افسردگی که هومن از اون زنی؟می حرف آرامش کدوم از! آرامش؟-

 !منه تقصیر همش هااین... کنی تحمل رو مردم حرف باید

 .هامونهگذشته تقصیر... تو نه خودمونه تقصیر همش هااین-

 نیز آراس کشید، عمیقی نفس زد، حلقه آراس کمر دور و کرد بلند را دستانش آرامآرام نازنین

 .دوید وجودش درون عجیبی حسی و بست را هایشچشم

 .دنیا این توی هرکسی از ترمهم... نازی مهمی خیلی برام تو حاال ولی نه، اولش شاید-

 خواستمی دلش که بود شده او غرق قدرآن. بدهد آراس به جوابی چه باید دانستنمی واقعا

 .نکنند حرکت هاثانیه و بایستند هاساعت
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 از و پوشید را چرمش کت برود، باید که بیاید یادش آراس که شد باعث باران و برق و رعد صدای

 .کند آماده خود برای شامی موجود، امکانات با خواست نازنین

 :گفت و یستادا هاپله زیر در نازنین کرد،می باز را در داشت وقتی

 .ترسناکه خیلی برق و رعد صدای-

 .نباش نگران بشه تموم که االناس-

 !بمونم؟ جااین تنهایی چجوری-

 !موندیمی همیشه که جوریهمون-

 :نالید و کشید حرصی نفسی نازنین

 !آراس-

 !خب؟ چیه-

 !شه؟می چی مگه ببر خودت با منم-

 .شد آویزان هایشب**ل و انداخت نازنین به نگاهی تعجب با آراس

 !آپارتمانم؟ ببرمت-

 یه منم شب یه شهمی چی بخوابم، تونمنمی و یانمی وصدا سر پر آدمای اون هم فردا آره، خب-

 !مزاحم بدون هماون بخوابم، نرم و گرم جای

 :داد جواب ایمتفکرانه یچهره با و کشید تیغشسه صورت به دستی آراس

 !کنن؟ بیرونم واحد اون از هاهمسایه خوایمی نازی، شهنمی-

 .کردمی نگاهش مظلومانه و بود زده زل او به شرک یگربه مثل که کرد نازنین به نگاهی بعد و

 !شهنمی نکن، نگاهم جوریاون-

 من... خب بار یه فقط... نبینه رو من کسی که بیام جوری یه دممی قول دیگه ببر منم... آراس-

 .ترسممی جااین

 خوشحالی با گرفت را آراس تایید که همین نداشت، ایفایده نازنین برابر در متمقاو دیگر

 برق و رعد از ترسیدن که دانستمی خوب خودش افتاد، راه به آراس دنبال و برداشت را وسایلش

 !باشد آراس کنار بیشتر داشت دوست او! است بهانه همگی استودیو فردای هایمهمان و

 و گاه های باران و بود بهاری هوای آمدمی شدیدی باران نشست، راسآ کنار شوفر صندلی روی

 !گاهشبی

 .شدنمی بدل و رد بینشان حرفی هیچ افتاد، راه به و کرد روشن را ماشین آراس
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 تشخیص نازنین را این. شد شرجی داخل هوای کم کم ماشین هایپنجره بودن بسته دلیل به

 .شودمی کمتر مغزش اکسیژن دارد انگار کردمی حس آراس اما دادنمی

 نداشت، ایفایده اما بکشد نفس کرد سعی گرفت، آراس نفس که بود نگذشته ایدقیقه چند

 تفکری هیچ بدون! بود شده دیر دیگر اما کرد باز را ماشین یپنجره. شدمی خفه داشت انگار

 ترسید نازنین زدند ایکننده کر بوق و کردند ترمز سرش پشت ماشین چند کشید، کنار را ماشین

 :پرسید نگرانی با و

 !خوبه؟ حالت آراس، شده چی-

 آراس سمت در   و شد پیاده و کرد باز را ماشین در   است، شدن قطع درحال آراس نفس دید وقتی

 درحالی و نمود باز بود، شده بسته کیپ که را لیش مدل پیراهن اول هایدکمه عجله با. کرد باز را

 :نالید دادمی تکانش که

 .بکش نفس... آراس بکش نفس-

 .کند استفاده آن از بود ناچار دوباره آورد، بیرون را آسم اسپری جیبش از آراس

 در   کنار در باران، زیر نازنین. کرد باز را هایشچشم برگشت، عادی حالت به وضعیتش وقتی

 آب موهایش زا و بود شده خیس هایشلباس کرد،می نگاهش نگران و بود ایستاده ماشین

 .چکیدمی

 صدای داد فشار نازنین دست روی را خود دست و گذاشت قلبش روی و گرفت را نازنین دست

 :گفت آرام و زد لبخندی. شد لمس قابل نازنین برای قلبش

 !زنهمی هنوز-

 لبخند همراه و زد لبخند چکید،می لباسش روی رنگش صورتی شال از آب که درحالی نازنین

 .بود ترس و خوشحالی از تلفیقی حالش انگار گشت، خیره سآرا به تلخش

 ورودشان با! شدند آراس واحد طورهمین و آپارتمان وارد نشوند، متوجه هاهمسایه که نحوی به

 از پر پذیرایی حال چرم هایمبل روی بود، نمکی با و نقلی یخانه انداخت، خانه به نگاهی نازنین

 طبقه چند نیز کوچکش یآشپزخانه شوییظرف سینک داخل! ودب آراس هایکت و شلوار پلیور،

 !بود شده جمع کثیف لیوان و ظرف

 :گفت و گذاشت مبل عسلی میز روی بودند خریده شام برای که پیتزایی هایجعبه آراس

! کنم مرتبش تا یایمی دونستمنمی دیگه ببخشید اومدی، خوش من یزده جنگ یخونه به-

 !ستاریخته بهم یکمی
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 .کرد مبل روی از هایش لباس کردن جمع به شروع و

 :گفت و کرد صداییبی یخنده نازنین

 !جا؟این اومده چیزی سونامی نکنه ببینم... است ریخته بهم زیادی! نه که یکم-

 :داد جواب هایشخنده بین و خندید آراس

 !دیگه داره هممشکالت این مجردی یخونه-

 از یکی و آمد بیرون اتاق از بدست حوله داد، جا اتاقش داخل را هایشلباس کهاین از بعد

 .داد نازنین به را هاحوله

 بیشتر دقیقه چند... یاممی و گیرممی دوش یه منم کنی، خشک رو خودت و بخوری غذاتو تو تا-

 .کشهنمی طول

 قاب انداخت، انهخ به نگاهی دوباره آراس رفتن از بعد کرد، تایید را آراس حرف لبخند با نازنین

 پسر آمدمی نظر به که بود اینفره سه عکس کرد؛ جلب را شتوجه آشپزخانه اُپن روی عکسی

 بود، آراس مادر و پدر عکس   عکس؛ آن پس باشد، آراس است مرد آن آغوش در که کوچکی

 !کند زندگی خاطراتشان با خانه این در تنهایی به بود مجبور آراس که دردناک چقدر

 مابقی بود قرار نیز او یعنی. نداشت خبری هاآن از که بود ماه دو افتاد، خودش یخانواده یاد به

 کند؟ سپری تنهایی به را زندگیش

 روی غذایی مواد که هاییظرف روی و کرد باز را گرم آب رفت، آشپزخانه سمت به و کشید آهی

 .ریخت بود شده خشک آنها

 داره، شویی ظرف ماشین خونه این کهاین با"گفت دخو با افتاد، شویی ظرف ماشین به چشمش

 !"نداره رو هاظرف چیدن یحوصله آراس هم باز

 را آن از استفاده ینحوه چید، شوییظرف ماشین داخل کردن تمیز از بعد را هاظرف تمام و خندید

 جایی نبود نامرتب تحمل ها،خانم اکثر مانند کشید، راحتی نفس کرد؛ روشن را آن پس بود بلد

 !نداشت را

 که نحوی به کشید، خانه روی و سر به نیز دستی خورد، چشمش به که رومیزی جاروی کمک به

 !شد مرتب کامال جا همه

 آمد، بیرون حمام از بود کشیده سرش روی که رنگی آبی یحوله با آراس دقیقه چند از بعد

 چنانهم دید؛نمی را اییج و داشت قرار صورتش روی حوله و بود موهایش کردن خشک درحال

 :گفت کردمی خشک را موهایش که



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

200 

 

 ...داغ حموم بگیری دوش بری تونیمی بخوای اگه-

 شده، خیاالتی کرد فکر! دید مرتب کامال را خانه حوله زیر از شود، تمام حرفش کهاین از قبل و

 .کرد نگاه تردقیق و زد کنار را حوله

 :گفت و زد کمرش به را دستش نازنین

 !هان؟ بودی نزده دست خونه این به که بود سال چند خدایی-

 :زد پوزخندی آراس

 !بیاری؟ دووم دقیقه چند نتونستی-

 !بیاره؟ دووم تونهمی چجوری دونیآشغال تو آدم-

 .برداشت را آن بعد و کشید موهایش روی را حوله بار چند آراس

 !ونی؟دآشغال گیمی ما یخونه به حاال نکنه درد شما دست  -

 !نیس دونیآشغال دیگه من لطف به البته-

 :گفت جاهمان از رفت، اتاق داخل و زد لبخندی آراس

 .ممنون هاتمیزکاری بابت بوده، خالی همیشه خونه این توی کدبانو یه جای-

 .بود خوشحال حسابی بود کرده که کاری از زد، لبخندی نازنین

 مبل عسلی میز سمت   آن در نازنین روی روبه درست و آمد بیرون اتاق از آراس بعد دقیقه چند

 .نشست

 !باو کرد یخ نخوردی، رو پیتزات که هنوز-

 مقابل را جعبه یک بعد کرد، آنها روی قرمز سس ریختن به شروع و کرد باز را پیتزاها دوی هر و

 .گذاشت نازنین

! رفتمی هرز او سمت به نهرآ هایشچشم بود، ندیده رکابی لباس با را آراس حال به تا که نازنین

 جذاب و داشتنی دوست حسابی نیز راحتی لباس با حتی آراس که بود این به حواسش تمام

 .بود کرده ترجذاب را او توپرش هیکل و برآمده بازوهای. شودمی

 !منو؟ داری! نازی؟-

 !چیه؟... هان-

 کجاست؟ حواست-

 .جاهمین... هیچی-

 !کردی؟ تحصیل ترک نکنه... بری مدرسه االن دبای باشه سالت ۱۷ تو اگه ببینم-



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

201 

 

 :گفت رغبتیبی با و زد گاز را پیتزا از ایتکه نازنین

 !کردم تحصیل ترک آره-

 :شد خیره نازنین به و کرد درشت را هایشچشم آراس

 !کردی؟ رو کاراین چی واسه! چی؟-

 !خوردنمی دردم به درس-

 شدیمی چیزی یه حتما خوندی،می هنر اگه ستعدادا این با تو! رسیدی؟ نتیجه این به چطوری-

 .خودت واسه

 را اشعالقه مورد یرشته انتخاب   حق وقتهیچ او کرد، سکوت و کشید عمیقی نفس نازنین

 هایشانخواسته باید او و بودند گرفته تصمیم برایش مادرش و پدر داشت یاد به وقتی از! نداشت

 که گفتندمی او به تمسخر با کند،می طراحی خوب او یدندفهممی هم وقت هر! کردمی اجابت را

 .خوردنمی دردی هیچ به هنر این شود، دنیاهم نقاش بهترین اگر حتی او

 !بخونم نتونم شد باعث مشکالت سری یه-

 !مثال؟ چی-

 .داد توضیح شهنمی رو مسائل بعضی خب... خب-

 دلیل فهمیدنمی وقتهیچ ولی کردمی حس نازنین چشمان در را غمی همیشه کرد، سکوت آراس

 مجبورش پس کند، صحبت اشگذشته یدرباره زیاد ندارد دوست او که دانستمی چیست، آن

 .کردنمی

 آن از ایقطره که کند باز حرکت یک با را درش خواست برداشت، را قرمز هایسس از دیگریکی

 شده دلقک شبیه که نازنین یچهره دیدن با و کرد بلند را سرش آراس! پاشید نازنین دماغ روی

 .کرد زدن قهقه به شروع ناخودآگاه بود،

 عصبانیت با و انداخت نگاهی میز روی خود یشده منعکس تصویر به و شد خم تعجب با نازنین

 :نالید

 !آراس-

 را تمامش و برداشت را سس نازنین. بزند حرفی نتوانست بود، شده بر روده خنده از که آراس

 مالید، صورتش روی را آن و کرد حمله او به آراس هایمقاوت برخالف و کرد خالی دستش روی

 به شروع دو هر و زد خنده زیر نازنین باراین! بود شده روخنده زامبی یک شبیه آراس یقیافه حاال

 .کردند زدن قهقه
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 .بود پیچیده ساختمان تمام در دو هر بلند هایخنده صدای

*** 

 

 یادش آمد؛می گرفته نظر به هوا اما شده صبح بود مشخص داشت، نگه باز نیمه را هایشچشم

 .بود برده خوابش کاناپه روی دراز یک با که بود خسته قدرآن دیشب آمد

 نگاهی و کشید را پرده رفت، پنجره جلوی و زد کنار را بود شده کشیده رویش که ایچارخانه پتوی

 .بود نشده قطع دیشب از نظر به و یدبار  می نم نم باران انداخت خیابان به

 یخچال درون کنکاش کمی با ،بود غذاخوری میز روی تازه بربری نان انداخت آشپزخانه به نگاهی

 .بود مناسب صبحانه برای که کرد پیدا شیرکاکائو قوطی یک و پنیر قالب یک

 .زد بیرون خانه از و پوشید را هایشلباس شد، سیر کامال شکمش وقتی

*** 

 

 پریشان افکار   از را او موبایلش، صدای که بود ایستاده اتوبوس ایستگاه سایبان زیر طورهمان

 :گذاشت گوشش روی و برداشت را گوشی کشید، بیرون

 .الو-

 !هستی؟ قبرستونی کدوم تو هست معلوم! هومن؟-

 .زندگیمم قبرستون تو-

 !باشی جااین الزمه شلوغه سرم استودیو، بیا پاشو! تو؟ پروندی فیوز باز-

 .آراس بعدا تونم،نمی االن-

 پول من ماه سر نیومدی اسهفته دو االن نکن فکر ببین! قبرم؟ سر بزارمت بیای خوایمی بعدا-

 !نی خبری مول پول! هاکنممی تقسیم باهات جارواین

 .نداره مشکلی-

 !تو؟ شده مرگت چه باز د  -

 .داداش زنیممی حرف بعدا-

 خانه به تند هایقدم با باران زیر در داشت که نازگل به نگاهش کرد، قطع را یگوش و گفت را این

 .بود پرت و خرت قلم چند و میوه هایکیسه دستش در افتاد، گشتبرمی
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 فاصله اتوبوس ایستگاه از قدم چند کرد، خاموشش پا حرکت با و انداخت زمین را سیگارش

 :گفت و گرفت

 بزنیم؟ حرف باهم شهمی-

 .شد نگران نگاهش دوباره و برگرداند هومن سمت را سرش بود شده خیس کمی که نازگل

 !تو؟ دوباره-

 مانع نازگل که بکشد دستش از خواست و گرفت را داشت دست در نازگل که هاییکیسه هومن

 .شد

 .کنم کمکت بزار-

 مسائل این رو خیلی شوهرم ببینه، باهم مارو کسی ممکنه... هومن برو نیست، کمک به الزم-

 !حساسه

 !کشید بانسایه زیر اتوبوس ایستگاه سمت به و گرفت را نازگل بازوی باراین هومن

 چقدر دوباره بود، دیده را هومن وقتی از دانستمی خدا گشت، همراه او با و شد ساکت نازگل

 نخیتیس هیچ که مردی با کَل کَل و عذاب بود شده زندگیش یثانیه هر بود ریخته بهم احواالتش

 !نداشت او حساس یروحیه با

 :گفت و گذاشت زمین را خریدش هایکیسه و شد ترمهربان لحنش

 !خوای؟می چی ازمن-

 رو من فکرت دوباره که شد چی مریض، ذهن این تو برگشتی دوباره که شد چی بدونم خواممی-

 انداخته؟ روز این به

 .بود رفتهگ سیگار بوی هومن هایلباس کشید، عمیقی نفس نازگل

 کشیدی؟ سیگار بازم-

 !نکشم؟ و کنم تصورت کنارش داری انتظار-

 که صدایی با دوباره هومن برداشت، هومن چشمان از را نگاهش و کشید بلندی آه باراین نازگل

 :گفت بود، شده تلفیق غم با انگار

 نگاه سرمم شتپ و برم تا خوشبختی باهاش بگو... خوبه باهاش حالت که بگو بهم کلمه یه فقط-

 .نکنم

 !کن فراموشم هومن، برو... زندگیت دنبال برو! مهمه؟ برات چرا-

 :رفت تر عقب قدم چند و زد پوزخندی هومن
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 می آوردی؟ سرم بالیی چه دونیمی کنم؟ فراموشت چطوری! من؟ برم کجا بودی، تو من زندگی-

 !دونی؟

 بود افتاده برایش جداییشان از بعد که یاتفاقات تمام او و دوخت هومن به را متعجبش نگاه نازگل

 .کرد بازگو خودش خودکشی تا مادرش مرگ از را

 هومن رگ روی ردش که ایکهنه زخم   دیدن با نازگل و زد باال را مشکیش تیشرت آستین سپس

 .ریخت بهم کامال بود مشخص هنوز

 و رفت جلو دارد، قرار زمانی یبرهه کدام در که کرد فراموش و داد دست از را هایشاشک کنترل

 :نالید کرد نگاه بیشتری دقت با را زخمش جای و گرفت دستانش در را هومن دست مچ

 !کردم کارچی من-

 باشد این از تردردناک توانستمی چیز چه اما بگیرد آغوش در را جانش آرام   خواستمی دلش

 .بود داشتنیدوست ایممنوعه برایش هومن که

 تمام داشت قلبش ته از عمیقی اندوه شد، خیره هومن ایقهوه نگاه   در و کرد بلند را سرش

 اتفاق این اما بدهد کف از عنان هومن مقابل خواستنمی دلش کشید،می آتش به را وجودش

 .بود افتاده

 .کرد خفه گلو در را حرفش شنید سرش پشت از که صدایی اما بزند حرفی تا گشود ب**ل

 !ریطه؟ا ف کنیمی داری غلطی چه-

 ب**ل زیر لرز با بود، مادرشوهرش. برگشت صدا سمت به و کرد رها را هومن دست سریع نازگل

 :نالید

 !وای-

 بود، شده خیره او به غیض با کردندمی صدایش گُلی خانم همه که خانم گلشن جمشید، مادر  

 ترشترسناک عصبانیت هنگام در چاق، هیکلی با همراه چروکش و دریده هم از هایچشم

 .کردمی

 :گفت نگرانی با نازگل

 ...بود اومده... بود اومده گُلی خانم بابامه آشناهای از هومن... هو-

 :کشید داد بلندی صدای با و خواباند نازگل گوش دم محکمی یکشیده و آمد جلو گلی خانم
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 دجمشی! کنی؟ خرم بتونی که بدبختمم پسر مثل منم کردی فکر! شوخفه حیا،بی شوخفه-

 چشم یدختره... کنه ثابت بود نتونسته حاال تا اما کنیمی نت*یا**خ بهش داری بود مطمئن

 !زاریمی قرار باهاش شوهرت یخونه نزدیک که شدی خودسر چقدر ببین! دریده

 :کرد بلند هومن برای را صدایش باراین و گذشت نازگل کنار از تندش هایقدم با و

 !کن رز*ه خودت یلنگه یکی با برو داره، وهرش زن این! شرفبی ی مرتیکه-

 به را راهش بزند حرفی بتواند هومن کهاین از قبل و کوبید هومن یسینه روی محکم را کیفش و

 :گفت عصبانیت با رفتن، حال در و کرد کج خانه سمت

 !دختر ریزممی رو اتنداشته آبروی وگرنه خونه برگرد زود-

 اما بود، او از بدتر برابر چند جمشید اخالق که بود درست بود، تند قدرهمین اخالقش همیشه

 !کردمی منفورترش برابر صد کردمی تعریف نماییبزرگ با را چیز هر که گُلی خانم خصلت   این

 تحویل که هاییحرف با حاال چون مادرش تا دیدمی را او خودش جمشید دادمی ترجیح نازگل

 به اشخانواده دیدن و خرید برای داشت اجازه که دشمحدو آزادی همین داد،می جمشید

 .شدمی زندانی خانه آن در باید و دادمی دست از نیز را برود بیرون خانه از تنهایی

 تلخ از را نازگل زندگی طعم و کند عود جمشید هایدلی بد که بود کافی مادرش هاینماییبزرگ

 !سازد تبدیل زهرمار به

 باید حاال شد،می تحقیر و کشیدمی عذاب پدریش یخانه در ازدواج زا قبل بود، همین همیشه

 نداشت آن در انتخابی حق که ایزندگی به دیگر شد،می تکرار عینا شوهرش یخانه در اتفاق این

 !بود کرده عادت

 :گفت سرش پشت هومن برداشت، قدم خانه سمت به و کشید آهی

 .بزنن حرف جوریاین باهات ندارن حق هااون... دممی توضیح براشون بخوای اگه... نازگل-

 ابر پشت از حاال که نوری زیر و بود اشک از پر هایشچشم زد، زل او به دوباره و برگشت نازگل

 اندوهی با و کرد کوتاهی مکث داشت، عجیبی درخشش تابید،می کمرنگ و بود آمده بیرون

 :گفت اشچهره در عجیب

 شوهرم با من! بودی ساده دوست یه فقط برام تو... هومن نداشتم دوستت وقتهیچ من-

 !بکنم رو زندگیم بزار... برو خوبه، خیلی حالمم خوشبختم

 :گفت کند، کنترل را خود کردمی سعی که درحالی و افتاد شماره به هومن هاینفس

 .بزنی هاروحرف این برم کهاین خاطر به نیست الزم-
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 پس! ری؟می خوشبختم بگم اگه نگفتی مگه ندارم، و نداشتم تبه حسی حاال نه و زمون اون نه-

 !ببینمت خوامنمی دیگه... نیا سراغمم دیگه هومن برو

 که بود سخت برایش نبیند، را اندوهگینش یچهره و بغض هومن تا برگشت سریع و گفت را این

 او جهنمی رنوشتس و زندگی درگیر هومن خواستنمی دلش اما کند تکرار را اشتباه این دوباره

 از! کُشدمی را او حتما ببیند اشانخانه اطراف را هومن جمشید دیگر باری اگر دانستمی. شود

 !نبود بعید چیز هیچ نامتعادل مرد آن

 سمت به و کرد تند را هایشقدم. نشود بلند اشگریه صدای تا گذاشت دهانش جلوی را دستش

 .شد روانه بود تنفرم آن خشت خشت از که انگیزینفرت یخانه

 .بود زده خشکش درجا نداشت نازگل از را حرفی چنین انتظار که هومن

 در. نشست هومن جان به هایشحرف درد   کم کم گشت، خانه وارد و شد دورتر و دور نازگل وقتی

 :گفت دلش

 !"باختم؟ نداشت بهم ایعالقه که کسی خاطر به رو زندگیم یهمه یعنی"

 .کرد گل اشدیوانگی باراین و نمود تکرار را جمله این بار چند

 قسمت هر در که شهری از دور شدمی دور باید داد، فشار گاز روی را پایش و شد موتورش سوار

 .افتاد راه به شهر از خارج سمت به توانستمی که سرعتی نهایت با داشت، نازگل با ایخاطره آن

 :کردمی تکرار خود برای دائم اما فشردمی و بود گرفته دستی دو را گلویش بغضی انگار

 !کنهنمی گریه مرد... کنهنمی گریه مرد-

 !ریخت؟نمی اشک و کردمی فکر اششده نابود زندگی و شده خرد غرور به شدمی مگر اما

 :زد فریاد راندمی را موتورش که طورهمان و داد فشار هم روی را هایشدندان

 !بیوفته روز این به مرد یه شهیم باعث که عشقی به لعنت-

 هق هق بلند صدای با و نبود صدابی هایشگریه باراین چکید، صورتش روی هایشاشک و

 !کند آرام را قرارشبی روان خواستمی تنها و نداشت اهمیتی برایش چیز هیچ دیگر کرد،می

 دور هیاهو از ستخوامی وقتی همیشه که رفتمی جایی سمت به شد، خارج شهر از بعد کمی

 .بردمی پناه جاآن به باشد

 زیاد، سرعت اثر در شد، که رودخانه نزدیک پیچید فرعی ایجاده به

 .برداشت زخم پایش و دست صورت از قسمتی و خورد زمین شدت به هومن و کرد چپ موتورش
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 حس را شجسم درد که کشیدمی درد روانش و وجود قدری به ،تکاند را خود و شد بلند جا از

 !کردنمی

 پل یک بود، جاری که عرضی کم یروخانه روی آرام و دنج طورهمین بود، هوایی و آب خوش جای

 پاکت شد، آویزان پل هایمیله از و رساند پل به را خود آرام آرام داشت قرار آهنی کوچک

 زد؛ سیگار به محکمی پک کرد، روشن و برداشت داخلش از سیگار یک و آورد بیرون را سیگارش

 .انداخت آب داخل را سیگار ته و کرد تمامش زود خیلی که نحوی به

 هیچ دست او جز بود خورده قسم که هاییزمان صدای پیچید،می گوشش در مدام نازگل صدای

 سرشار او عشق از هومن و دارد دوستش گفتمی گوشش دم اشتیاق با وقتی! نگیرد را مردی

 .شدمی

 :کشید فریاد اختیاربی و شد ربیشت هایشگریه هقهق

 ...خدا من چرا... من چرا... خدا-

*** 

 

 قدم آراس یخانه نزدیک هایپارک از یکی در کاریبی از فرار و وقت گذراندن برای که نازنین

 .بنشیند هانیمکت از یکی روی گرفت تصمیم زد،می

 شیش حدودا یبچه خترد یک که بودند نشسته اینفره سه یخانواده هاچمن روی مقابلش

 هایدکمه با بود، مقابلش که را کنترلی کوچک هواپیمای کردمی سعی دختربچه داشتند، ساله

 جا از ذوق با هم او و شد بلند هواپیما کهاین تا کرد تالش قدرآن کند، بلند جا از دور راه از کنترل

 :گفت خوشحالی و ذوق با مادرش برخواست،

 !نداشت رفح کارت عزیزم، آفرین-

 :گفت تحسین با پدر همچنین

 !باهوشه خیلی من کوچولوی خلبان-

 نیازی و نبود سختی کار هواپیما دور راه از کنترل هایاهرم چرخاندن و هادکمه دادن فشار واقع در

 بیشتری شادی و شور با تا دادمی انگیزه او به مادرش و پدر حرف اما نداشت، تمجید و تعریف به

 نگاه هاآن به تعجب با دلیل همین به و بود غریبه آن با نازنین که چیزی دهد، امهاد بازی به

 .کردمی
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 بلکه هیچ، که کردندنمی تعریف هایشتوانایی و او از مادرش و پدر داشت یاد به که جایی تا

 !کردندمی خطاب احمق و مصرفبی خنگ، را او همیشه

 با کوچک هواپیمای اشتباه این با و افتاد زمین و خورد لیز دخترک کهاین تا گذشت دقیقه چند

 .شد تکه چند و کرد برخورد پارک در درختی

 :گفت خود با و زد پوزخندی نازنین

 !"رسنمی خدمتش به االن" 

 .گرفت آغوش در را دخترک و دوید نگرانی با پدر تصورش، برخالف اما

 !بابایی؟ نشد که چیزیت-

 :نالید و کرد بغل را پدرش ناز با دختر

 !شکست هواپیمام-

 :گفت و زد دخترش پیشانی بر ایه*س*بو پدر

 !خورد لیز پات فقط بابایی، نبود تو تقصیر... خرممی برات دیگه یکی عزیزدلم سرت فدای-

 با شخانواده طرف از کردمی اشتباهی همچین او اگر کشید، آهی و انداخت پایین را سرش نازنین

 !شدمی مواجه پا و سربی یا و گیج چلفتی، پا و دست الفاظ

 و اندازندمی مادر یا پدر آغوش در را خود هایشانبچه که صمیمی هایخانواده دیدن از همیشه

 قوانین تنها و نداشت خریدار ناز هاآن یخانه در! کشیدمی عذاب کنند،می ناز برایشان

 !کردمی فرمایی حکم که بود خشک و گیرانهسخت

 نداشت که نفسی به اعتماد کردن پیدا و خوبش کار از خالی و خشک تعریف کی شنیدن مگر

 !بود؟ زیادی یخواسته

 کهاین یعقده رفت،می پیش خوشحالی اوج تا احترام و تعریف ترین کوچک با که نازنینی برای

 این از دیگر وجود این با اما کشید،می آتش به را تمامش داشت باشد ارزشمند کسی برای

 داشت ایخانواده خانه آن در حداقل که کردمی فکر این به ،بود شده خسته دریدربه و پناهیبی

 .بود شده تردید دچار کل به خانه از فرارش درمورد روزها این! امنیتی و

 برای را دخترک هایدلبری و نازها دیدن تحمل افتاد، راه به استودیو سمت به و برخواست جا از

 !نداشت پدرش
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 تلخ عطرهای و سیگار بوی. بود چای هایفنجان شستن مشغول آراس شد که استودیو وارد

 جاآن از پیش دقیقه چند همین استودیو هایمهمان بود معلوم بود، شده پخش هوا در مردانه

 :گفت نازنین دیدن با آراس ،اندرفته

 !ومدی؟ا چی با... دنبالت بیام کردممی مرتب جارواین داشتم! نازی؟ اومدی-

 .اتوبوس با-

 که هومنم این! آوردم چای و بردم چای که بس دراومد پدرم! بگیرم جااین واسه آبدارچی یه باید-

 !گوریه کدوم نیس معلوم

 .بدم انجام برات کارهارو این تونممی من بخوای اگه-

 :گفت انداختم نازنین به چپی نگاه آراس

 به تازه و چرون چشم پسر سری یه برا بزاره رو شگلخو خانم یه که باشه مرده آراس باید یعنی-

 !بیاره و ببره چای رسیده دوران

 :گفت شد آب دلش در قند زد، لبخند ناخودآگاه نازنین

 !بود؟ کی خوشگل خانم از منظورت-

 :داد جواب و دوخت نازنین به را سبزش هایچشم و زد لبخندی آراس

 !شما خود  -

 !باشن؟ داشته نظری بهم ترسیمی که گلمخوش قدریاون نظرت به یعنی-

 :گفت و پاشید نازنین صورت روی آب کمی کشید،می آب را هالیوان داشت که چنانهم آراس

 !ندارن رو جرئتش! یارم درمی کاسه از رو چشماشون-

 .کرد پاک حوله با را دستانش کار، شدن تمام از بعد

 کهاین مخصوصا... نیست صالحت به موندن اجاین بکنم، خوابت جای برای هم فکری یه باس-

 .شده زیاد هم هامونمشتری

 :گفت لبخند با و داد گوشش پشت را او موهای و نشست تخت روی نازنین کنار بعد

 خوابیدی؟ خوب دیشب-

 :داد جواب و کرد آمیزی شیطنت یخنده نازنین

 !خوابونی؟می کاناپه روی رو مهمونات همیشه-

 !کنم بیدارت نیومد دلم منم دبر  خوابت مبل روی-
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 از را در داشت کسی انگار. رسید گوش به استودیو در   شدن کوبیده مهیب صدای حین همین در

 .کوبیدمی آن به لگد با و آورد درمی جا

 که اشچهره به نگاهی بود، در پشت هومن تعجب کمال با کرد، باز را در و رفت نگرانی با آراس

 بود پاره و خاکی مشکیش هایلباس و بود شده خشک اشپیشانی و فک از قسمتی روی خون

 :پرسید تعجب با و انداخت

 !هومن؟ شده چی-

 خود و کرد برخورد دیوار با آراس که نحوی به زد، کنار را آراس توان تمام با مکث بدون هومن

 .شد استودیو داخل

 هل اتاق داخل به بود ایستاده در مقابل که را نازنین و رفت استراحت اتاق نزدیک تند هایقدم با

 .کشید بلندی جیغ نازنین. کرد قفل سرش پشت را در و داد

 دستگیره دادن فشار و در کوبیدن به شروع و شد مواجه بسته در با و دوید هاآن سمت به آراس

 :زد داد و کرد

 .رو در این کن باز گممی توام با رو، در کن باز! هان؟! بستی؟ رو در چرا... هومن توام با... هومن-

 های چشم به و بود ایستاده هومن مقابل زدمی موج آن در ترس و نگرانی که چشمانی با نازنین

 .کردمی نگاه ناکشاسف وضع و سر و رفته گود سرخ

 شدی؟ شکلی این چرا! هومن؟ وضعیه چه این-

 :گفت و دوخت نازنین به را خشمش از پر نگاه زدمی نفسنفس که هومن

 !عاشقمه؟ هنوزم... مگه نگفتی داره، دوسم نگفتی مگه-

 !زنی؟می حرف چی راجب-

 .شد بلند اشناله و خورد زمین شدت به او و داد هل را نازنین هومن

 که دادی تحویلم رو چرندیات این یهمه نداره، خوبی زندگی گفتی متنفره، شوهرش از گفتی-

 !کردم باور تورو هایوپرتچرت که ببین رو احمق من  ! بمونی؟ جااین بتونی

 هومن به و گرفت باال را سرش و کشید دیوار سمت به را تنش و کرد جمع زمین از را خود نازنین

 .انداخت نگاهی بود ایستاده سرش باالی که

 آدم اون گفتم بهت چقدر! هان؟! شدی؟ درگیر جمشید با نکنه... نگفتم دروغ بهت من-

 ...ن نازگل سراغ گفتم بار چند... خطرناکیه
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 به و کرد بلندش توان تمام با و گرفت را لباسش ییقیه هومن شود، تمام حرفش کهاین از قبل

 .کشید جیغ ترس از دوباره نازنین چسباند، دیوار

 بلند صدای با شد، بیشتر او توسط در کوبیدن و آراس فریادهای نازنین جیغ   صدای شنیدن با

 :کشیدمی داد

 رو در این باتوام، هوی داری؟ کارچی نازی با! کنی؟می کارچی داری کثافت هومن، نک باز درو این-

 .رو در کن باز روانی... هومن زنیم،می حرف کن باز

 که بود چسبانده دیوار روی را نازنین نحوی به در کردن باز برای آراس تقالی به توجهبی هومن

 .کردمی نگاهش ساکت ترس از و بکند حرکتی توانستنمی نازنین عمال

 دوست یه... بودم بازی یه فقط براش من گفت نداشته، دوسم اول همون از که گفت خودش-

 .ساده

 :کشید داد بلندتری صدای با باراین و

 تو کشوندی دوباره رو اون چرا. خوشبخته شوهرش با و نداشته من به حسی گفت! فهمی؟ می-

 لعنتی؟ چرا انداختی؟ روز این به رو من چرا زندگیم؟

 :گفت لرز با زدمی نفسنفس که درحالی و داد قورت را دهانش آب نازنین

 !دممی توضیح... تو برات من... باش آروم... هومن... هو... ه-

 .شد خفه گلو در نازنین صدای داد، فشار و پیچید نازنین ظریف   گردن   دور را دستش هومن

 :گفت مانندی هنال صدای با ریخت می اشک که درحالی هومن

 خودشو داره کردی، کارچی آراس با ببین جادوگری، خواهرت مثل درست هم تو... کشمتمی-

... بگیره اُخت دختری با هازودی این به که نیست کسی آراس! بده نجاتت و تو بیاد که کُشهمی

 جااین دیش پالس چی واسه اصال! بندازی؟ روزی چه به رو آراس خوایمی! چیه؟ تو ینقشه بگو

 !چی؟ یواسه عوضی، آشغال  

 شد،می خفه داشت و بود بریده نازنین نفس کرد، بیشتر نازنین گردن روی را دستش فشار و

 را آراس صدای حتی دیگر بود، فایدهبی کند پیدا نجات هومن دست از که کردمی تالش هرچقدر

 .شنیدنمی کشیدمی فریاد در پشت که

 تسلیم داشت کرد،می بیشتر گلویش روی را فشار هربار عصبانیت با هومن بست، را چشمانش

 .شد برداشته گلویش از هومن دست و آمد در شکستن صدای که شدمی
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 از شد، ولو زمین روی دستش از رهایی بعد   نازنین و کرد پرت دیگر سمت به گرفت را هومن آراس

 گیج سرش داشت، زیادی اوتتف قبل دفعات با باراین اما سوخت می اشمعده استرس شدت

 .بود گرفته تهوع حالت درد شدت از و رفتمی

 بودند عصبانی قدری به دو هر کرد،می مقابله او با هومن و کرد هومن زدن کتک به شروع آراس

 .شدنمی بدل و رد بینشان چیزی فریاد جز که

 هر شد باعث ربهض این خورد، زمین ضربه شدت از هومن و کوبید هومن دهان روی مشتی آراس

 .بزنند زل دیگریک به و کنند سکوت دو

 دست   به نگاهی و کرد پاک بود، شده پاره و شده خون پر که را لبش و دهان دست با هومن

 با و داد تکان سری آرام ،ایستاد آراس مقابل و برخواست جا از انداخت، خود خون به آغشته

 :گفت گرفته صدایی

 بلند داداشته جای که رفیقت بهترین روی دست دختر، یه خاطر به که برسه روزی کردمنمی فکر-

 !کنی

 .کرد ترک را استودیو و انداخت تنفر ینشانه به زمین روی تفی

 با و نشست نازنین کنار و آمد جلو بود، چکیده صورتش روی دماغش از خون قطره چند که آراس

 :پرسید بود، شده تلفیق نگرانی با که سردی لحن

 !خوبه؟ تحال-

 را تهوعش حالت کردمی سعی و بود داده فشار اشمعده روی شدت به را دستش که نازنین

 او اما بپرسد را هومن واردیوانه رفتار   علت   آراس که بود منتظر نکرد نگاه آراس به ،کند کنترل

 .نگفت چیزی

 .زدمی کبودی به و بود شده سرخ کامال نازنین گردن روی هومن دست جای

 مقاوت دیگر ولی شست را صورتش رفت، روشویی سمت به و برخواست جا از آراس کمک به

 و معده درد شود،می بدتر روز به روز دارد حالش چرا دانستنمی واقعا آورد، باال و نداشت فایده

 !داشت کم را همین فکریش هایمشغله بین در! تهوع حالت

 و زد حلقه چشمانش در اشک انداخت، کبودش گردن به نگاهی آینه در و کرد بلند را سرس

 :شد تکرار گوشش در هومن هایحرف

 جااین شدی پالس چی واسه اصال! بندازی؟ روزی چه به رو آراس خوایمی چیه؟ تو ینقشه بگو"

 "عوضی؟ آشغال  
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 روی و لغزید اشکی بود، گرفته قوت وجودش در بودن ارزشبی و بودن اضافی از حسی دوباره

 .خورد سر شاگونه

 چه او از دیگر بدن درد این منفی افکار هجوم بین دانستنمی نبود، خوب اصال حالش

 !خواهد؟می

 .آورد بیرون فکر از را او آراس صدای

 !خوبه؟ حالت-

 دقیقه چند ترس   و استرس شدت از پاهایش آمد، بیرون در چارچوب و دیوار از گرفتن کمک با

 .نداشتند را وزنش تحمل نای پیش

 :گفت سردی لحن با آراس

 .کن جمع رو وسایلت تموم-

 به اخیر ناگهانی اتفاقات از قدرآن! ببرد؟ کجا را نازنین خواستمی یعنی رفت، بیرون استودیو از و

 .بود کرده فراموش را زدن حرف حتی که بود شده وارد شوک نازنین

 گذشت بود شده ریخته آن کف زنی خون قطره چند که استودیو کوتاه راهروی از فکری هیچ بدون

 دیگر خودش کردمی اصرار نیز آراس اگر حتی کرد، هایشلباس و وسایل کردن جمع به شروع و

 .بماند جاآن توانستنمی

 در کنار از و برداشت را اشپشتی کوله کرد، سر رنگی زرشکی شال و پوشید ساده لباس یک

 .رفت بیرون اتاق یشده شکسته

 در کامال کرد حرکت ایمقدمه هیچ بدون او شدن سوار با بود، نازنین منتظر ماشین داخل آراس

 که بود صورتش روی مردانه و ایآیینه دودی عینک یک. زدنمی حرفی و بود رفته فرو خود الک

 .نباشد مشخص اشچهره حالت شدمی باعث

 او از نکرد جرئت نینناز  که بود گرفته قدری به آراس شد،می پخش آرام کامال صدای با موزیکی

 تمام گران برایش دارد خانه از فرار حاال که کردمی فکر این به ،بردمی کجا را او دارد بپرسد

 .شودمی

 راجب ذهنش در سوال عالمت و نازنین نگرانی شد، جاده وارد و خارج شهر از آراس که وقتی

 !شد بیشتر بردمی کجا را او دارد آراس کهاین
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 همچنان آراس. کندمی احاطه را وجودش تمام دارد درد کردمی احساس و نبود بخو اصال حالش

! نداشت ایفایده مقاومت دیگر. کردمی رانندگی صحبتی هیچ بدون و بود شده خیره جاده به

 :نالید پس

 داری؟ نگه شهمی آراس-

 :پرسید کند نگاه را نازنین اینکه بدون

 !چرا؟-

 !خورهمی بهم داره حالم-

 درد حال به تا. آورد باال دوباره جاده کنار و شد پیاده نازنین و زد کنار را ماشین بالفاصله سآرا

 .شود او تهوع سبب که بود نشده زیاد اینقدر اشمعده

 :گفت نگرانی لحن با و گرفت نازنین سمت کاغذی دستمال یک و شد پیاده نیز آراس

 !خوبی؟-

 :داد جواب ضعیفی صدای با نازنین

 !نیستم نمطمئ-

 رنگش خاکستری سویشرت   آراس. کردمی خم کمی را جاده نزدیک درختان و وزیدمی سردی باد

 .شود بلند جا از کرد کمک انداخت، نازنین دوش روی و آورد بیرون تَن  از را

 :پرسید و انداخت آراس ایآیینه عینک روی خود تصویر به نگاهی نازنین

 !بری؟می کجا رو من داری-

 از و شد سوار دیگر در از خود بعد. کرد ماشین سوار را نازنین و کشید عمیقی نفس آراس

 .داد نازنین دست   و آورد بیرون کیک یک ماشین داشبورد  

 !خورهمی بهم حالت ناشتایی چون شاید نخوردی چیزی صبح از بخور، رو کیک این-

 !بری؟می کجا رو من داری پرسیدم-

 !فهمیمی خودت کن صبر-

 :گفت دوباره و زد زل نازنین به برداشت، را عینکش اینبار و

 !شده؟ مرگش چه دونمنمی! داده دست از رو عقلش پاک خوام،می عذر هومن رفتار بابت-

 را کار یک حتی تواندنمی که کردمی فکر این به دوباره. داد تکیه صندلی به و کشید آهی نازنین

 .بیوفتد روز این به هومن است شده باعث هایشحرف با و! دهد انجام درست

*** 
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 زمین از و بود آشفته. کردمی حرکت روپیاده در کشید،می زمین روی را پاهایش که درحالی هومن

 خون  . کردمی خیس را صورتش و ریختمی هایشاشک باشد متوجه اینکه بدون. دلگیر زمان و

 هم به نیز برادر از او و آراس. داشت زیبرانگیترحم ظاهر و بود نشد   قطع هنوز دهانش و ب**ل

 اما بکنند، یکدیگر به اهانتی ترینکوچک آراس یا او که بود نیامده پیش هرگز. بودند ترنزدیک

 .رفتمی بین از اشانساله چندین رفاقت داشت دختر یک خاطر به حاال

 خوب را ماشین این ایستاد، مقابلش رنگی آلبالویی سانتافه که کند عبور خیابان از خواستمی

 جان بود حاضر حتی برایش آراس زمانی یک که آراس، سابق یمعشوقه ماشین  ! شناختمی

 .بدهد

 رُژ سفید، شلوار و شال با داشت تَن به لیمویی مانتوی یک. ایستاد هومن مقابل و شد پیاده سارا

 .درخشیدمی آرایشش سیاهی بین که سبزی هایچشم و زرشکی

 جور و جمع کمی را خود و کرد پاک را هایشاشک دست پشت   با سریع ارا،س دیدن با هومن

 .نمود

 :گفت مکث کمی با سارا

 سری یه به راجع داری وقت اگه! کنممی تعقیبت دارم استودیو در   از که ببخشی رو من باید-

 !بزنیم؟ حرف هم با مسائل

 :گفت او به ایتوجه بدون نداشت، را کسی با صحبت یحوصله اصال که هومن

 .بعدا   بمونه-

 !انداختنت روز این به که کسایی به راجع خوره،می دردت به حتما هامحرف اما-

 سوار ندارد دیگری یچاره دید وقتی ثانیه چند از بعد زد، زل سارا یچهره به تعجب با هومن

 .گشت ماشین

 بعد اینکه تا نشد، بدل و رد بینشان کالمی هیچ راه طی. افتاد راه به و شد ماشین سوار نیز سارا

 تا خواست هومن از ماشین کردن پارک از پس. کرد توقف کافه یک جلوی سارا دقیقه چند از

 .کنند صحبت باهم کافه داخل

 .نشستند کافه حصیری هایصندلی روی و شدند داخل

 .بود شده فیکس بود خاکی و آلودخون که هومن به همگی کافه مشتریان   نگاه

 :گفت گارسون به بالفاصله سارا

 .لطفا قهوه فنجون دو-
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 بیرون میز وسط کاغذی  دستمال یجعبه از دستمالی سارا سپس. رفت و گفت چَشمی گارسون

 با سارا. کرد نگاه دستش دستمال   و او به عصبانی توجه،بی هومن. گرفت هومن سمت و کشید

 :گفت نازکش صدای همان

 !یادمی خون داره بدجور کن، پاک رو صورتت بگیر-

 :پرسید سردی لحن با همزمان و گذاشت لبش یگوشه روی گرفت، را دستمال هومن

 !کردی؟می تعقیب رو من داشتی چرا-

 .داد شالش داخل کمی را عروسکیش طالیی موهای و انداخت پایین را سرش سارا

 بدونم خواستمیم! آراس خاطر به هم اون دارم، نظر زیر رو استودیو که مدتیه من حقیقتش-

 اونجا از روز و حال این با دیدم وقتی! نه فهمیدم که هست؟ اخالقش تغییر واسه ایمدیگه دلیل

 .دنبالت اومدم! اومدی بیرون

 کنی؟می چیکار اینجا! باشی تگزاس االن باید تو-

 اب که درحالی سارا. گذاشت ایقهوه فنجان کدام هر برای و آمد جلو گارسون لحظه همین در

 .کشید آهی زد،می هَم را اشقهوه کوچکی قاشق

 نداشتم، رو دوریش تحمل من. بود عزیز من برای چقدر آراس که جریانی در بهتر خودت تو-

 با و داره دوستم هم آراس دونستممی ولی بودم گرفته محاجرت برای رو تصمیمم اینکه با حتی

 همه مزاحم یه کهاین تا رسیدممی هدفم به داشتم. بیاد باهام دهمی رضایت ازم دوری ماه چند

 !کرد خراب رو چی

 و بدن هایزخم کند؛ پاک را صورتش خون دوباره کرد سعی و کشید دیگری دستمال هومن

 .داشت بدی سوزش   صورتش

 !خوای؟می چی من از-

 .داد تکیه حصیری، صندلی به و نوشید را اشقهوه از قلوپ یک خونسردی با اینبار سارا

 تو درگیرشی؛ هنوز که دونممی هم رو این و دارم خبر نازگل و تو یقضیه از من هومن، کن شگو-

 ببینی دیگه یکی کنار رو عشقت کهاین حس! کردی تجربه من مثل رو تنهایی و شدن طرد حس

 کنسل رو پروازم اما برم پیش ماه بود قرار! آره گم،می چی من دونیمی بهتر تو. بکشی عذاب و

 یه پاک دیده رو پاپتی ادببی یدختره اون وقتی از آراس اما برم، تنها خواستمنمی چون م؟کرد

. نشد که نشد اما بزاره کنار رو لجبازی خواستم ازش و پیشش رفتم بار چند! شده دیگه آدم
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 نازنین مهربونی و پاکی من که گفت و زد زل چشمام تو صاف که بود پیش روز چند هم بار آخرین

 !دمنمی تو مثل صدتا هب رو

 .زد زل کردمی نگاهش که هومن به دوباره و داد قورت را دهانش آب! لرزید صدایش

 بد... من و پاک بشه آواره دختر   اون حاال و! کنه تحقیر منو اینقدر بخواد آراس که شهنمی باورم-

 !ذات

 .کشید حرص از پر نفسی عصبانیت با هومن

 !خواهرش مثل تدرس جادوگره، یه دختر اون-

 :پرسید تعجب با و شد گرد سارا هایچشم

 !خواهرش؟-

 :داد جواب و داد تکان سری هومن

 .نازگله یکوچیکه خواهر نازنین-

 :گفت و کرد جمع را هایشب**ل نوشید، را اشقهوه از دیگری قلوپ و کرد سکوت ثانیه چند سارا

 .نشه سرد بخور رو اتقهوه !شد جالب... هوم-

 .ندارم میل-

 اسخاطره از پر اینجا! آوردی؟ خودت روز به چی ببین. نیست اینجا جات من مثل هم تو! هومن-

 !تلخ هایخاطره از پر برات،

 .شد خیره سارا به خورده گره ابروهایی با و آمد جلو کمی هومن

 !چیه؟ دقیقا منظورت-

 اونجا رو زندگیت واسه شغل یحت. دممی آمریکا تگزاس   به رو اقامتت و سفر یهزینه تموم من-

 تباه اینجا اشآینده که حیفه تو مثل هنرمندی! آزادی شهرت، پول، هست؛ بخوای که هرچی

 !بشه

 !خوای؟می چی ازم ا زاش در و-

 هیوستون شهر مقصدم. بندازم تعویق به رو پروازم تونمنمی دیگه برم، باید هفته این من ببین،-

 .تگزاس   ایالت  

 :داد ادامه و گذاشت میز روی آورد، بیرون هواپیما بلیط یک کیفش از و گفت را این
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 در! نداری الکی هایغیرت و کهنه عقاید آراس مثل تو اوال  . باشی امنوازنده خواممی ا زاش در-

 تو نداره، رو لیاقتش اون که حاال پس! هست بهترم هیچ، که هست هم آراس خوبی به کارت ثانی

 .کن هاستفاد فرصت این از

 :گفت سارا بزند، حرفی بخواهد اینکه از قبل و انداخت سارا به نگاهی تعجب با هومن

 یه فقط که کنهمی آرزو آمریکایی هایسایت روی عکسات دیدن با آراس که رسه می روزی-

 !پسر اونجاست پیشرفتت جای نداری، رو کسی اینجا من مثل هم تو. باشه تو جای بتونه دقیقه

 !خواهرم؟ و بابام پس-

 .ببینیشون و ایران بیای تونیمی بخوای وقت هر-

 .کرد زمزمه ب**ل زیر نچی و داد تکیه اشصندلی به هومن

 .نکن هم رو فکرش-

 .زد زل کردمی نگاه را او عجیبی درخشش با که سارا چشمان به تفکر، ثانیه چند از بعد و

 .بودم نازگل از قبل که هومنی بشم! بشم ابقس آدم   اون بتونم یا بیارم دَووم اونجا نیستم مطمئن-

 :گفت ناز با و زد لبخندی سارا

 !تونیمی مطمئنا   باشی، که من کنار  -

*** 

 ۱۵ هشتگرد»: کرد جلب را نازنین توجه تابلوای عبور، موقع اینکه تا گذشت ربع یک حدود  

 :گفت و برگشت آراس سمت تعجب با «کیلومتر

 !مادربزرگت؟ خونه ریممی داریم نکنه! هشتگرد-

 :داد جواب و کشید موهایش به دستی آراس

 رو خودم تونمنمی دیگه بیوفته برات بدی اتفاق اگه. بمونی استودیو اون تو تونینمی دیگه! آره-

 همخونه که مردم پیش نداره خوشی روی! نیست برات مناسبی جای منم یخونه و ببخشم

 .نجاستاو رسید نظرم به که جایی تنها. باشیم

 آرامی به بود، شده بهتر اشمعده درد اضطرابش شدن کم و کیک خوردن از بعد حاال که نازنین

 :گفت

 !شناسهنمی رو من مادربزرگت اما-

 :داد جواب بیاندازد، نازنین به نگاهی اینکه بدون آراس

 !بشناسه تا کنممی معرفی خب-
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 راهی که دیدمی کردمی فکر هرچقدر. شد خیره جاده به طورهمین و نپرسید سوالی دیگر نازنین

 باقی روانش بر بود، کشیده که هاییسختی و دوران آن زخم هنوز! ندارد خانه به بازگشت برای

 .باشد دور اشخانواده از کیلومتر چند هر نداشت اهمیت دیگر پس بود؛

 آراس. تداش شباهت کرج به کمی و بود زیبایی شهر. شدند هشتگرد شهر وارد بعد، مدتی

 .کرد پارک را ماشین خانه یک مقابل باالخره و پیچید کوچه یک داخل

 .بود ایقهوه رنگ به درش و داشت آجری نمای که بود جالبی و نقلی یخانه

 .فشرد را در زنگ و شد پیاده خود بعد و بنشیند ماشین داخل خواست نازنین از آراس

 انگار آراس دیدن با. کرد باز را در رنگی ایسورمه گلدار   روسری با مسنی خانم دقیقه چند از بعد

 را پیشانیش و کشید آغوش در را آراس بلند قد و توپر هیکل نحیفش تن با و خندید هایشچشم

 .وسید*ب

 .گشت پیاده ماشین از او و کرد نازنین به ایاشاره آراس پرسی،احوال ثانیه چند از بعد

 پر ذهنش بود مشخص کامال واقع در. خشکید هایشب**ل بر لبخند نازنین دیدن با عزیزجان

 .است شده سوال عالمت از

 مرتبی هایلباس ولی بود ایسالخورده زن اینکه با عزیزجان. ایستاد آراس کنار و آمد جلو نازنین

 .بود پوشخوش هایمادربزرگ آن از و داشت تن به

 لبخندی کند، پنهان را پیشش ساعت یک خورد   اعصاب   مادربزرگش، کنار کردمی سعی که آراس

 :گفت و زد

 دممی قول کنیم چاق که نفسی یه !تو؟ بیایم کنی دعوتمون خواینمی! من برم قربونت عزیزجون-

 .بدم توضیح برات رو چی همه

 :گفت او پاسخ در و نشاند لبش یگوشه مصنوعی لبخندی عزیزجان،

 !بفرمایید پسرم، تو بیایین-

 .رفت رکنا در مقابل از و

 بزرگی یجسه بود؛ خوابیده رنگی ایقهوه سگ آن، یگوشه یک که شدند کوچکی حیاط وارد

 .کردمی وحشت بزرگ هایسگ دیدن با بچگی از! ترساندمی را نازنین که داشت

 .دادمی حیاط به زیادی یجلوه که بودند سبز و زیبا هایگل از پر نیز حیاط کوچک هایباغچه

 مبل روی و کرد روشن را سماور عزیزجان. نشستند قدیمی چوبی هایمبل روی و شدند خانه وارد

 .نشست نازنین و آراس روییبهرو
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 !خبر؟بی اینقدر چرا ببینم بگین خب-

 پای روی را پایش و نشست دوباره. گذاشت مبل روی و آورد بیرون تَن از را سویشرتش آراس

 .انداخت دیگرش

 !عزیزجون شد ناگهانی-

 :پرسید کنجکاوی با و انداخت بود نشسته ساکت کامال که نازنین به ریزبینانه نگاهی جانعزیز 

 !مادر؟ کنینمی معرفی رو خوشگل خانم دختر این خب،-

 :گفت لبخند با و کرد نازنین به نگاهی آراس و انداخت پایین را سرش نازنین

 .نامزدم! نازنینه یعنی... نازی اسمش خانم این-

. کرد نگاه را آراس متعجبانه نازنین طورهمین و ماند خیره نازنین روی عزیزجان متعجب نگاه

 :داد ادامه آراس

 .کنم فراهم رو ازدواجمون مقدمات بتونم تا بمونه اینجا باید فعال-

 :گفت نگرانی با و زد چنگ صورتش روی ای،ضربه با عزیزجان

 !دادی؟ یفرار  اشخونه از رو دختر این نکنه! سرم به خاک وای-

. شدن فوت من، بابای ننه مثل درست هم نازنین مادر و پدر! چیه فرمایشا این عزیزجون باو نه-

. شدیم شما مزاحم که اینه ناراضیه، شوهرش بمونه، اونا یخونه تونهنمی که داره خواهر یه فقط

 .خانم نازنین هم مونینمی تنها شما هم

 تماشا را او بود زده آراس که حرفی از مبهوت نانهمچ نازنین. زد نازنین به چشمکی بعد و

 .کردمی

 :گفت و برخواست جا از عزیزجان

 !شما گینمی چی ببینم براتون بیارم چایی یه بزار-

 :گفت آراس گوش در آرام و شد خم نازنین عزیزجان رفتن از بعد

 !کنی سرهم رو هادروغ این من موندن اینجا برای نبود الزم-

 !دروغه؟ که ونیدمی کجا از-

 .شد خیره آراس به متعجبانه دوباره نازنین

 !نیست؟-

 !باشه دروغ تونهمی بیوفته اتفاق این نخوای تو که صورتی در فقط-
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 هر برداشتن از بعد و برگشت چای سینی با عزیزجان بگوید، چیزی بخواهد نازنین اینکه از قبل

 .نشست دوباره دو،

 رسمی یه چیزی هر ولی ببینم رو آراسم عروسی مرگم از قبل که آرزومه من من، عزیزای ببینین-

 !همینجوری که شهنمی داره، رُسومی یه داره

 .زد لبخندی آراس

 این تو و کنم ردیف رو کارام بده فرصت من به یکم فقط! عزیزجونم ریممی پیش رُسومش با-

 !بمونه پیشت نازنین مدت،

 :گفت ب**ل به ندلبخ و کرد نازنین به رو اینبار عزیزجان

 سالته؟ چند ببینم بگو نزدی، حرف کلومم یه که تو …خوشگلم عروس خب-

 در و داد قورت را دهانش آب نداشت، مادربزرگش و آراس از را هاحرف این انتظار اصال که نازنین

 :گفت جواب

-۱۷. 

 ولی یارم،نمیدر  پسر این کارای از سر که من. یایینمی بهم خوبه سالشه، ۲۵ که هم ما آراس  -

 .بمونی اینجا تونیمی بخوای وقت هر تا خودته یخونه اینجا! خوبه اشسلیقه

 :گفت سردرگمی با و انداخت آراس به نگاهی دوباره نازنین

 ...آخه ولی-

 .کرد قطع را حرفش بالفاصله آراس

 .بشی صمیمی عزیزجون با زود خیلی دممی قول! عزیزم نداره آخه دیگه-

 تمام نیز عزیزجان. سپرد عزیزجان به را نازنین و بگیرد دوش تا رفت آراس چای، صرف از بعد

 توضیحاتی و نگهبانش سگ اسم هایش،گل تکتک نام طورهمین. داد نازنین نشان را خانه

 .ندارد را حیوانات با شدن سرگرم و گل پرورش جز ایچاره تنهایی از اینکه راجب

 حرف و آراس درگیر فکرش هنوز امّا بود آمده خوشش سابیح عزیزجان صمیمیت از نیز نازنین

 صورت آن در! کند؟ ازدواج نازنین با داشت قصد واقعا آراس یعنی. بود زد که ایغیرمنتظره

 !است گفته او به دروغی چه نازنین که فهمیدمی

. کرد عوض را هایشلباس و گرفت دوشی نیز نازنین عزیزجان، اصرار به آراس، آمدن بیرون از بعد

 .زدنمی چشم به زیاد و بود شده کمتر آن قرمزی و گردنش روی هومن دست   جای
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 تحریر میز یک و تخت یک که کوچکی اتاق  . برد هااتاق از یکی به را نازنین آراس شام از بعد

 که بزرگی پوستر بیشتر همه از اما بود مختلف هایخواننده عکس   از پر دیوارهایش و داشت

 .خوردمی چشم به بود بسته نقش آن روی بر آراس عکس

 .بود داده تکیه گیتاری به آن در آراس و باشد پیش سال   چند مال رسیدمی نظر به که عکسی

 را مادرش و پدر کنار در را ساله شیش پنج، حدودا   آراس   عکس که بود عکسی قاب نیز میز روی

 .کشیدمی تصویر به

 یک و کرد باز را تخت زیر کشوی. بنشیند کنارش واستخ نازنین از و نشست تخت روی آراس

 .آورد بیرون حافظ دیوان

 :گفت و کرد نازنین روبه

 دلم وقتی همیشه هامتنهایی اتاق بود؛ اتاقم اینجا. گذشت اینجا نوجوونیم و بچگی یدوره-

 فال یه با. شدمی بهتر حالم بعدش خوندم،می شعر یه و کردممی باز رو کتاب این گرفتمی

 !چطوری؟ حافظ

 چرا دانستنمی. شد خیره داشت قرار مقابلش که آراس عکس به و کشید عمیقی نفس نازنین

 در را وجودش تمام غربت حس شاید یا دلتنگی، به شبیه عجیبی حس. دارد دلشوره حد این تا

 روح و اشدب وقوع درحال بدی اتفاق اینکه مانند. شدنمی آرام کردمی کاری هر و بود برگرفته

 .برد سر به آن با مقابله برای تقال در نازنین

 شروع و کرد صاف را صدایش و گشود را حافظ دیوان هایصفحه از یکی تصادفی صورت به آراس

 :نمود خواندن به

 دانیمی که دانممی و جانا توام هواخواه"-

 خوانیمی ننوشته هم و بینیمی نادیده هم که

 معشوق و عاشق میان دریابد چه مالمتگو

 پنهانی اسرار خصوص نابینا چشم نبیند

 است دلبند ابروی آن در مشتاقان کار گشاد

 پیشانی ز بگشا گره بنشین نفس یک را خدا

 کرد نیت تو س*و*ب زمین آدم سجده در ملک

 انسانی حد از بیش دید لطفی تو حسن در که

 است جانان زلف نسیم ما چشم افروز چراغ
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 پریشانی باد از غم رب یا را جمع این مباد

 بگذشت سحر خواب در که شبگیری عیش دریغا

 درمانی که وقتی مگر دل ای وقت قدر ندانی

 نیست کاردانی طریق بودن همرهان از ملول

 آسانی عهد یاد به منزل دشواری بکش

 حافظ دهدمی فریبت زلفش چنبر خیال

 "نجنبانی ناممکن اقبال حلقه تا نگر

 :پرسید آرامی لحن با نازنین بیت، ینآخر  خواندن از بعد

 !زدی؟ عزیزجون به هاروحرف اون صبح چرا-

 اشاره دیوار روی عکس به نازنین سوال به توجهبی و شد بلند جا از و بست را حافظ دیوان آراس

 .کرد

 .بود گیتار همین دلخوشیم تنها زمون اون بخیر، یادش-

 :گفت بلندی صدای با اینبار نازنین

 ...چرا پرسیدم-

 :کرد قطع را حرفش بلندتری صدای با آراس اما

 !بمونی خونه این توی بزاره بود محال زدمنمی هاروحرف اون اگه اینکه برای-

. اوست واقعی تصمیم   این که کردمی فکر بود شنیده را آراس هایحرف وقتی از خورد؛ جا نازنین

 از دریغ بیاید، هایشتنهایی کمک به تواندیم چقدر آراس با ازدواج که کردمی فکر این به داشت

 .شنیدمی دیگری چیز حاال اینکه

 از پر رنگش طوسی های چشم که درحالی و زد زل آراس چشمان به ناراحتی با. شد بلند جا از

 .کرد ترک را اتاق بود شده اشک

 :گفت سرش پشت آراس

 !نازنین؟ نازنین؟ شد   چی-

 .بود نازنین و خود برای خوابرخت انداختن مشغول عزیزجان. رفت دنبالش به

 را پتو و رفت هاخوابرخت از یکی داخل صورتش شستن از بعد و رفت روشویی سمت به نازنین

 .کشید سرش روی
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 نازنین کنار و کرد پیدا فرصتی آراس بشوید، را مصنوعیش هایدندان تا رفت عزیزجان وقتی

 :گفت او به نشنود عزیزجان که نحوی به آرامی صدای با نشست،

 !نازی؟ کنی؟می جوریاین چرا نزدم حرفی که من آخه خوبی؟! نازی؟-

 حس. ریختمی اشک آرام بود کشیده سرش روی که پتویی زیر ولی بود ساکت همچنان نازنین

 او به چنیناین روزی کردنمی را فکرش حتی که آراسی یوابسته طورهمین شده، عاشق کردمی

 .ببندد دل

 سخت او محبت   به. بکشد نفس را تنش عطر و بیاندازد آغوشش در را خودش خواستمی دلش

 کنار را بود دیده که هاییمهریبی تمام   خواستمی دلش. وابسته سخت اشتوجه به و بود محتاج

 .آورد دوام ساعت چند فقط او برای آراس شدن   همیشگی فکر که فایده چه اما. کند جبران آراس

 به و برخاست جا از شد ناامید او با زدن حرف از و ندید نازنین از حرکتی و صدا سآرا وقتی

 .رفت اتاقش

*** 

 فضای پفش و خر صدای و بود خوابیده کنارش عزیزجان. پرید خواب از اشمعده شدید   درد با

 .بود کرده پر را اتاق

 وارد اینکه جز نداشت ایچاره. رفت پذیرایی حال سمت به و داد فشار اشمعده روی را دستش

 .بردارد یخچال از چیزی و شود آشپزخانه

 درد این دلیل دانستنمی. گرفتمی آرام چیزی خوردن با تنها دردش ولی کشیدمی خجالت اول

 !بود گرفته شدت روزها این و بود او همراه که شدمی دوسالی حدود اما چیست

 کمتر اشمعده درد باالخره لقمه دسه خوردن از بعد. کرد پیدا پنیر یخچال از و برداشت نان کمی

 .نبیند را او کسی تا کرد جمع را وسایل و خورد لقمه سه دو، سریع. شد

 بود گرفته دلش افتاد، پذیرایی سالن در بزرگ تراسی در   به چشمش که برگردد سرجایش خواست

 .داشت احتیاج آزاد هوای به و

 ماه تیر اوایل. شدمی دیده خوبی به تراس از کوچه و حیاط ایستاد، هانرده کنار و شد تراس وارد

 را نازنین موهای و وزیدمی جانیکم نسیم گاهی از هر. ترگرم قبل به نسب هوا طبع به و بود

 .دادمی تکانی

 وارد را تازه هوای و کشید آهی. انداخت بود شده پارک خانه مقابل که آراس ماشین به نگاهی

 .داد بیرون دوباره را آن و کرد هایشریه
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 !بخیرصبح-

 :پرسید نگرانی با آراس. نداد جوابی اما کرد نگاه را سرش پشت و برگشت آراس صدای با

 !خوبه؟ حالت-

 !کرج برگردون رو من-

 جااین و عزیزجون به بمونی که کمی دممی قول بهت! نیومد؟ خوشت جااین از! چی؟ یواسه-

 .مونممی پیشت اینجا نشدی حترا تا هم من خودم کنی،می عادت

 !سوزه؟می برام دلت کنی؟می محبت بهم چرا-

 !کنی؟می رو فکر این چی واسه-

 :گفت ناراحتی با و داد تکیه تراس اطراف هایمیله به نازنین

 ترحم جز دلیلی چه من به دادن خواب جای پس بوده، دروغ عزیزجون به حرفات تموم وقتی-

 !باشه؟ داشته تونهمی

 این. دادمی را مخصوصش عطر بوی رنگش زیتونی پلیور. شد ترنزدیک نازنین به قدم چند راسآ

 .کردمی خودبی خود از را نازنین بو

. کنم تموم رو حرفم نزاشتی دیشب! دارم دوس هم رو هاتزودرنجی این... نازی رنجی زود خیلی-

 .بوده دروغ حرفام که نگفتم من

 !ه؟چی منظورت... فهمم نمی-

 .کرد نگاه او به و برگشت نیز نازنین. شد خیره بیرون به تراس از و ایستاد نازنین کنار آراس

 خودت کنار اتآینده مرد عنوان به رو من تونیمی! داری؟ عالقه من به هم تو بدونم خواممی-

 !کنی؟ قبول

 :داد ادامه آراس. بود شده غافلگیر همیشه مثل. دزدید آراس از را نگاهش نازنین

 که ماشینی همین و دارم کرج متوسط یمنطقه تو نقلی یخونه یه! بینیمی که همینیم من-

 همگی عمه و عمو تا دایی از مابقی. دیدیش که عزیزیه همین فقط امخانواده شده، پارک اونجا

. مدید حال به تا که اونایی یهمه با داری فرق تو دیدم و کردم فکر خیلی. برام انغریبه مثل

 احتیاج بهش واقعا من که چیزیه اینا یهمه... اتخالصانه محبت دی،می بهم تو که آرامشی

 !باشی؟ داشته دوستم تونیمی هاحرف این وجود با حاال. دارم

 سرش. شدمی احساساتی زود همیشه ولی نبود مناسبی زمان. شد اشک از پر نازنین هایچشم

 .داد تکان تایید ینشانه به را
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 .دارم دوستت خیلی! آراس دارم دوستت-

 کرده باد گلویش در بود مدتی حرف این. شد برداشته دوشش از سنگینی بار انگار حرف این با

 .پیچید نازنین دور را بازوهایش و زد لبخندی آراس. بود

 ایگرفته و جانکم صدای با بعد و کرد مکثی بود، گرفته مآرا آراس بازوان بین نازنین که طورهمان

 :گفت

 !ندارم داشتن دوس برای چیزی که من! داری؟ دوسم چرا-

 .گرفت دستانش بین را سرش و کرد جدا خود از را نازنین آراس

 که دونینمی خودت. تنهاییاشی و آراس شبیه! خیلیا با داری فرق نازی، داری چیزا خیلی تو-

 .دختر ایداشتنیوستد چقدر

 .کرد پاک را نازنین یگونه روی چکیده اشک انگشتش با بعد و

 !آراس بده قولی یه بهم-

 !چی؟... جانم-

 اگه. میرممی بشکنم، اگه اینبار... ندارم رو ایدیگه شکست طاقت  . شکستم زیاد زندگیم تو من-

 از بیشتر تا وگرنه... بمون فتادا که هم اتفاقی هر و شنیدی هم هرچی. بمون آخرش تا مونیمی

 .زندگیم از برو نشدم اتوابسته این

 :گفت مالیمت با و داد قرار نازنین گوش کنار را لبش و زد رنگیکم لبخند آراس

 .بیوفته که اتفاقیم هر... من ناز   هستم آخرش تا-

 لماتک این بار، یک تنها بار، یک شدمی چه. بست را هایشچشم و زد لبخندی نازنین

 یتشنه روحش چقدر که وای شنید؟می مادرش یا پدر دهان از را امیدوارکننده و آمیزمحبت

 .بود هاحرف این شنیدن

 :کشید بیرون عاشقی حال و حس از را دو هر عزیزجان صدای

 .مادرجون حاضره صبحونه! بیایین من عزیزای-

 هردو و کرد برویم بیا اینکه یشانهن به نازنین به ایاشاره داشت ب**ل به که لبخندی با آراس

 .رفتند سفره سر

 که نیاورد، در را صدایش نازنین. گذشت شدنمی عزیزجان محلی پنیر و تازه نان گردو، چای، از

 و آراس جز چیزی به که بود درگیر ذهنش آنقدر البته. است چشیده محلی پنیر آن از صبح اول

 .کردنمی فکر هایشحرف



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

227 

 

 :گفت دید، را دو هر غریب حال و سکوت که عزیزجان

 بریم باید دوتا، شما کنین چیکار قراره ببینم بگین حسابی و درست نیاوردم، در سر که من خب،-

 نه؟ یا تو

 :داد جواب اشلقمه دادن قورت از بعد آراس و کرد آراس به نگاهی نازنین

 که بعدشم زاریم،می رو وسیعر  مدار و قرار خانم نازی شوهرخواهر و خواهر با ریممی ایشالله-

 .عروسی روال

 هم او که گفتمی شود متوجه خودش آراس اینکه از قبل زودتر، هرچه باید. زد گاز را لبش نازنین

 بداند و بفهمد را موضوع این آراس اگر دانستنمی! دوقلو خواهر یک البته و دارد مادر هم و پدر

 آهی دهد؟می نشان واکنشی چه است، گفته دروغ او هب و ندارد او با اشتراکی ینقطه هیچ نازنین

 .نداشت ایخانواده هیچوقت کاش گفت خود با و کشید

 کنار همانجا روز چند تا بیاورد کرج از خود با وسیله کمی رودمی گفت آراس صبحانه، از بعد

 .بماند نازنین

 ناهار برای داشت که شد وا مانند اتاق یآشپزخانه در عزیزجان به کردن کمک مشغول نیز نازنین

 این و کردمی را تعریفش مدام چون بود، آمده خوشش او از عزیزجان ظاهرا. کردمی درست قیمه

 .بود کرده بیشتر او کنار در را نازنین نفس به اعتماد

 نازنین برای پیامی آراس بود رسیده ظهر ۲ به ساعت وقتی. ساعت چهار سه، حدود از بعد

 :فرستاد

 «بیام تا بشین من اتاق تو برو»

 :داد جواب تعجب با نازنین

 «!چرا؟ آخه»

 .نشست او تخت روی و گشت آراس اتاق وارد ناچار به شد، مواجه آراس مقاومت با وقتی اما

 و شد بلند افتاد؛ میز روی شانه یک به چشمش. کرد مرتب کمی را رنگش َخردلی تونیک

 کار این معنی که کردمی فکر این به داشت. تانداخ دوشش روی مرتب و کرد شانه را موهایش

 ایستاده در مقابل   آراس دید که باشد؟ او منتظر اتاق این در داشت اصرار چرا و چیست آراس

 .است

 :گفت و زد آمیزی شیطنت لبخند کرد،می نگاه را نازنین که طورهمان

 !نازی ببند رو چشمات-
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 !خب؟ چی یواسه-

 .بگم تا ببند-

 باز را هایشچشم وقتی. شدمی پایین و باال استرس شدت از قلبش بست، را هایشچشم نازنین

 .بود مقابلش نقاشی بوم یک کرد

 :نالید بود، کرده ذوق حسابی که درحالی نازنین. شد خیره نازنین به و زد لبخندی آراس

 !آراس وای-

 بود، شده نصب مبو روی طراحی، مخصوص کاغذ. کرد نگاه نقاشی بوم یپایهسه به دقت با

 .داشت قرار آن کنار در طراحی مخصوص هایقلم و مداد طورهمین

 !باشه نداشته خودش واسه نقاشی بوم یه که حیفه واقعا شما مثل بزرگی نقاش  -

 از سانتی چند را نازنین آراس. پرید آراس آغوش در خوشحالی با و دوید نازنین وجود در شوقی

 :گفتمی خندیدمی که درحالی نازنین. خاندچر  هوا روی و کرد بلند زمین

 .کسمهمه مرسی آراس مرسی-

 نگاه را آنها لبخند با که عزیزجان به آراس چشم که خندیدندمی و چرخیدندمی طورهمین

 .افتاد کردمی

 سرش و شد سرخ نیز نازنین. کرد مرتب و کشید پایین را لباسش و گذاشت زمین را نازنین سریع

 .نداختا پایین را

 !هست؟ هم نقاش من خوشگل عروس  ! چیه؟ دیگه این مادر؟ خبره چه-

 .رفت عزیزجان نزدیک و کرد صاف را صدایش آراس

 !نقاشی چه اونم عزیزجون نقاشه که بله-

 پشت   که نحوی به گذاشت، او مقابل را نقاشی بوم. نشاند تخت روی را عزیزجان و گفت را این

 و کرد قبول نازنین. کند طراحی را عزیزجان تصویر خواست نازنین زا و بود عزیزجان به پایه سه

 .کندمی را خود سعی: _گفت

 نقاشی بوم یک که بود این هایشآرزوی از یکی همیشه. داشت زیادی شوق ایستاد، بوم مقابل

 .باشد داشته خود برای

 کنار و بود افتاده چروک و چین چشمانش کنار و زیر. انداخت عزیزجان یچهره به نگاهی دقت با

 کمی اشچهره. دهد نشان ترجمع لبش، شدمی باعث که داشت وجود باریکی خط هایشب**ل

 رنگی اما بود شده ترکوچک پیری اثر در مهربانش هایچشم که بود درست. بود آراس به شبیه
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 نکهای وجود با و بود آراس هایچشم از ترروشن کمی هایشچشم. بود مشخص هنوز آن بودن

 .داشت وجود اشچهره در خاصی زیبایی اما بود شده پیر

 :گفت بعد دقیقه چند عزیزجان

 !مادر؟ صفحه اون رو بکشه رو من عکس قراره االن یعنی-

 :داد پاسخ و زد لبخندی آراس

 !کن تماشا و کن صبر فقط عزیز، آره-

 .دادمی او به یزیاد غرور حس داشت، اعتماد نازنین کار به حد این تا آراس اینکه از

 نیز را عزیزجان گلدار روسری. کرد تمام را عزیزجان یچهره تصویر نازنین دقیقه ۴۵ حدود از بعد

 .بود کرده طراحی

 .چرخاند مادربزرگش و آراس سمت را تصویر لبخند با مکثی از بعد و کرد جدا بوم از را کاغذ

 :گفت جبتع با عزیزجان. شد دوخته عزیزجان تصویر به دو هر نگاه

 !منه؟ شبیه کجاش پیرزن این مادر-

 .گذاشت عزیزجان یشانه روی را دستش و خندید آراس

 .خودته کُپ خدایی! پیرزن دیگه پیرشدی-

 :گفت و خندید نیز خودش بعد و زد آراس به گردنی پس یک عزیزجان

 .مادر رفت شدیم پیر ماهم-

 .بزند اتاقش دیوار روی تا برد و گرفت نازنین از صدقه قربان با را نقاشی و کشید آهی

 به رو شدنمی محو هایشب**ل از که لبخندی با بود آمده وجد به نازنین هنرنمایی از که آراس

 :گفت نازنین

 من از هم قدی عکس یه بدی قول باید فقط. خانم نازی اتاق شهمی من، اتاق بعد به ازین-

 .بکشی

 .زد گاز را لبش نازنین

 طراحی بیشتر. ندارم مهارت قدی عکس تو زیاد خب...خب! مونی؟می اکج هاشب خودت پس-

 .کنممی چهره

 خب... باشی راحت نیستم وقتی تا کنی عادت اتاق این به خواممی. خوابممی بغلی اتاق منم-

 !کشیمی اونم تمرین با نداره اشکالی

 :کرد قطع را آراس و نازنین حرف که بود عزیزجان صدای این
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 .مادر ناهار بیایین-

 وقتی. کند کمک عزیزجان به سفره چیدن در تا رفت آشپزخانه سمت به و برخواست جا از نازنین

 برای لیوان چند آشپزخانه از خواست نازنین از عزیزجان نشستند، نفره چهار یسفره سر

 .بیاورد دوغ نوشیدن

 سه زحمت به و برخواست عسری کند، قلمداد زرنگی دختر را او عزیزجان اینکه برای نیز نازنین

 به پایش برود، بیرون آشپزخانه از خواست وقتی اما. چید کوچکی سینی روی و کرد پیدا لیوان

 سرامیک روی که آنها از یکی و ریختند زمین روی سینی روی از هالیوان و کرد گیر فرش یکناره

 !شکست مادربزرگش و آراس هاینگاه مقابل بود، افتاده

 خود سرزنش   به شروع آن از بعد بالفاصله و کردمی اشتباه نازنین که وزهاییر  تمام مانند

. نمود شکسته هایشیشه کردن جمع به شروع شرمندگی با و شد سرخ خجالت از نمود،می

 .شود تحقیر سربرخاک و چلفتی پاودست احمق، الفاظ با تا بود منتظر همزمان

 :گفت و شد بلند بالفاصله آراس

 .کنممی جمعش االن نزن دست یست،ن چیزی-

 :گفت نیست، ناراحت لیوان یک شکستن از اصال بود مشخص که درحالی عزیزجان طورهمین

 .بیارم رو جارو برم بزار مادرجون، نداره عیبی-

 را دستش هاشیشه خرده از یکی که کردمی جمع را هاشیشه ناراحتی با و سریع آنقدر نازنین اما

 .برید

 :نالید

 !دستم خآ-

 نگاهی بود شده خون غرق حاال که او دست   کف به و گرفت دستانش در را نازنین دست آراس،

 .انداخت

 دختر؟ خودت با کردی چیکار-

 بعد و آورد باند همراه به بتادین یک رفت، اتاق سمت به و شد بلند جا از سرعت با و گفت را این

 .کرد پانسمان را دستش شست، را نازنین دست اینکه از

 تواندنمی را ساده کار یک حتی اینکه بابت را خود دلش در و بود ساکت مدت، تمام نازنین

 .کردمی سرزنش دهد انجام درست
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 نازنین دست به نگاهی. بود کرده جمع را هاشیشه خورده نیز عزیزجان شد، تمام کارشان وقتی

 :گفت و انداخت

 خوبی؟! مادر بمیرم الهی-

 :داد جواب شرمندگی با و شیدک عمیقی نفس نازنین

 ...لیوانتون ببخشید،...اوهوم-

 !شکستم ازینا بخواد دلت تا خودم من لیوانه، زیاده که چیزی من، مادر   سرت فدای-

 .خندید شیرین، صدای همان با بعد و

 حیاط در خوردنش زمین خاطر به که بود افتاده روزی یاد و بود ساکت کامال نازنین ناهار، طول در

 حسابی مادرش از اشتباه این خاطر به او. بود شکسته مادرش هایگلدان از یکی اشان،نهخا

 .خرید جان به را مادر ناجور   الفاظ تمام و خورد کتک

 ناراحت آراس و عزیزجان مقابل اشناخواسته اشتباه خاطر به همچنان که نازنین ناهار، از بعد

 بود شده بسته در نزدیک که حیاط هیکل درشت سگ گ بی، به و نشست حیاط هایپله روی بود،

 .دوخت چشم

 موضوع، این فهمیدن از بعد زودی به آراس و خوردنمی دردی هیچ به که کردمی فکر این به دوباره

 .کرد خواهد ترک را او

 زخمش. انداخت بود داده پس باند روی خون کمی که خود یشده باندپیچی دست به نگاهی

 .کند جمع درست را شیشه خرده یک توانستنمی حتی او داشت؛ بدی سوزش

. کرد حس اششانه روی را دستی که کردمی سرزنش را خود و بود غرق خود افکار در طورهمین

 .نشست کنارش بود گذاشته نازنین یشانه روی را دستش که درحالی آراس

 !نشستی؟ تنها چرا شده؟ چی-

 .بود سکوت تنها آراس جواب  

 را آن و برداشت بود، کنارش که را نازنین گوشی بود، شده ناامید نازنین آوردن حرف هب از که آراس

 برداری فیلم به شروع شد،می دیده کادر در نازنین و خود که ایزاویه در و کرد تنظیم سلفی روی

 .کرد

 ناال. کنهمی نگاه خشم با طورهمین داره که اخالق، بد خانم   نازی اینم منم، این... خب-

 !بگیره گازم و بشه ور حمله که االناس چون فرارم یآماده کامال من و بعدازظهره

 :داد ادامه آراس. پرید لبخند ینشانه به نازنین ب**ل یگوشه
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 .شده منصرف گرفتن گاز از و بخنده خوادمی دماغ گند   اینکه مثل آهان-

 :گرفت گ بی سمت را گوشی بعد

 گاز رو کسی هیچوقت خانم نازی وگرنه بود سگمون منظورم ور  فقره یه این نشه تفاهم سوء-

 !خانم؟ نازی درسته گیره،نمی

 :گفت ویدیو کردن قطع از بعد و قاپید آراس دست از را گوشی و خندید نازنین

 .اراس نکن اذیتم-

 !لیوان؟ شکستن خاطر به نکنه ناراحتی؟ چرا بگو خب-

 .داد گوشش پشت را موهایش و کشید آهی نازنین

 .یادبرنمی دستم از کاریهیچ! پاچلفتیمودست خیلی من-

 !رسیدی؟ نتیجه این به کوچیک اشتباه یه خاطر به فقط نکنه بردار، دست-

 :داد ادامه آراس و انداخت پایین را سرش

 یهمه تو! بینی؟نمی رو هاتتوانایی و هنر اما کنیمی بزرگ رو کوچیکت اشتباه همیشه چرا-

 به رو خودت اینقدر چرا پس بود، اتفاقی که هم اشتباهت اون دادی، انجام تدرس رو کارات

 !کنی؟می ناراحت خاطرش

 .نمود دستش باند کردن بازی به شروع و کشید آهی نازنین

 .بیارم سفره سر نیستم بلد روهم لیوان یه من کنهمی فکر عزیز االن-

 :گفت و زد پوزخندی آراس

 شکسته، و خورده ُسر دستش از ظرفی که شده بار هزار خودشم! ؟بکنه فکری همچنین باید چرا-

 ممکنه همیشه آدمیزاد. نیست خطابی آدمی هیچ! دیگه اتفاقه افتاده، اتفاق من واسه بارم هزار

 !باشن؟ خطا بدون و نقصبی هاتحرف و کارها تموم باید کنیمی فکر چرا. کنه اشتباه

 :کرد زمزمه ب**ل زیر نازنین

 .خواستنمی ازم رو این همیشه هاونا چون-

 !ها؟کی-

 !مادرم و پدر-

 !بودن؟ عالی و نقصبی همونقدر هم خودشون-

 !همیشه کردن،می اشتباه همیشه... اصال نه،-

 .بود گذاشته نازنین روی زیادی تاثیر هایشحرف. زد خود حرف تایید ینشانه به لبخندی آراس
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 .نکن سرزنش بوده غیرارادی و نشدی مرتکب مداع که خطایی خاطر به رو خودت دیگه-

 یافته تسکین او هایحرف با دیگر باری. گذاشت آراس یشانه روی را سرش و زد لبخندی نازنین

 .کردمی زندگی آن حسرت در و داشت احتیاج آرامش این به چقدر که وای. بود

 

*** 

 آراس تخت روی. پرید خواب زا دهد دست او به تهوعی حالت شدمی باعث که دردی با دوباره

 خوبی حس او به دیدمی خود مقابل را آراس عکس و شدمی بیدار صبح که همین. نشست

 .دادمی

 یک این. بود آنجا آراس مدت تمام و بودند آمده هشتگرد به کرج از که بود هفته یک حدود

 .بود یشزندگ روزهای بهترین از خواست،برمی جسمش از که دردهایی وجود با هفته،

 این دانستنمی! آورد باال دوباره و رفت روشویی سمت به و ریخت پاهایش در را توانش تمام

 و شده شروع هایشتهوع که روزی همان از. داردبرنمی سرش از دست چرا صبحی اول   هایتهوع

 .بود شده نیز ترضعیف و الغرتر بود، گرفته شدت دردش

 را حوله! شده الغر هم صورتش کردمی حس. کرد وشوییر  یآینه به نگاهی و شست را صورتش

 .کرد خشک را صورتش و برداشت

 .شد ترآرام دردش صبحانه، کمی مقدار خوردن از بعد معمول طبق

 باید و اوست پسر عروسی چون برود همسایه یخانه به باید که گفت صبحانه از بعد عزیزجان

 .کند کمک مادرش به کارها در

 خواند،می خروس کبکش و بود شده ترسردماغ بودند آمده نازنین و آراس وقتی از پیرزن

 .رفت بیرون خانه از بگیرد جشن را اشنوه عروسی اینبار کردمی آرزو که طورهمان

. نبود سرحال زیاد رفتمی ور تابشب**ل با و بود داده لم گلدار چوبی مبل روی نیز آراس

 را هومن ارسالی ایمیل که وقتی از. دانستمی خوب خودش ولی شدنمی متوجه نازنین را دلیلش

 !بود پیچیده درهم کل به افکارش بود، خوانده را آن و کرده دریافت

 و بود شده خوب تازه راستش دست  . بود طراحی مشغول اتاق در که انداخت نازنین به نگاهی

 طراحی بگیرد دست رد قلم توانستنمی که روزی چند عوض در ترتمام هرچه شوق   با حاال

 .کردمی

 :خواند را هومن ایمیل دوباره و کشید پوفی
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 خودت جز هیچکس کردم فکر هرچقدر کن باور ولی هستی شاکی دستم از دونممی آراس سالم»

 .بزنم بهش رو حرفم بخوام که نرسید ذهنم به

 شهر کشوند رو من وعید و وعده با سابقت، نامزد سارا برات؛ گممی کوتاه! گیرم خیلی داداش

 جون! برخوردم بزرگی مشکل به االن اما رفتم باهاش و فروختم رو ندارم و دار تگزاس، هیوستون  

 بیا کنممی خواهش رسه،می دستت به امنامه دعوت دیگه روز چند تا. برس دادم به عزیزت

 کن؛ برادری برام و بیا ندارم برادر که من. کنممی پست برات نامهدعوت همراه هم رو آدرس. آراس

 «. دارم نیاز کمکت به خیلی

 سارا با واقعا هومن یعنی. کرد حس انگشتانش زیر را ریشش ته زبری و کشید صورتش به دستی

 !کرد؟می کمک درخواست   آراس از طوراین که داشت مشکلی چه! بود؟ رفته

 .بود نداده را جوابش هنوز او اما کرده پیدا مشکلی چه که بود زده ایمیل هومن برای

 و بحث وجود با. بود ترنزدیک آراس به هرکسی از او. داشت رفاقت سال شیش از بیشتر هومن با

 خاطر به اینکه خصوص به. بود عزیز برایش هم هنوز ولی بود افتاده راه به میانشان که دعوایی

 .داشت وجدان عذاب حسابی رفیقش بهترین به زدن مشت

 گرفت، تماس موبایلش با. شد ارسال آراس برای هومن قبلی   ایمیل همان دوباره بعد، دقیقه چند

 !بود خاموش

 نشده خبری او از دیگر و رفته تگزاس به پیش یهفته واقعا او فهمید و کرد صحبت پدرش با

 .است

 تا رفت و شد بلند جا از. بگیرد تصمیمی چه باید دانستنمی واقعا. بود شده نگران حسابی دیگر

 .کند عوض را هایشلباس

 :پرسید میلیبی با آراس. بود کرده طراحی را کسی صورت از قسمتی نازنین

 !کشی؟می رو کی عکس داری-

 :گفت کند، نگاه را آراس اینکه بدون و زد لبخندی نازنین

 !فهمیمی کن صبر-

 ار  ماشین سوئیچ کرد، عوض را هایشلباس بود او به نازنین پشت که درحالی و نزد حرفی آراس

 .رفت بیرون اتاق از و برداشت

 نگاهی. رسید او به حیاط در و رفت سرش پشت پوشیده، بیرون لباس آراس اینکه دیدن با نازنین

 .آمدمی او به لباس این چقدر. انداخت نفتیش آبی و اسپرت پیراهن به
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 !ری؟می کجا داری-

 .گردمبرمی-

 ببینیش؟ و بشه کامل طراحیم کنینمی صبر-

 .عزیزم بینممی ردمگبرمی-

 و انداخت او به نگاهی. ایستاد آراس مقابل در و کرد پا عجله با را حیاط هایدمپایی نازنین

 :پرسید

 !ناراحتی؟ اینقدر چرا-

 :گفت آرامی لحن با و کشید نازنین موهای روی نرمی به را دستش آراس

 .نازی گردمبرمی! نیست چیزی-

 آمد، بغلی همسایه یخانه از عزیزجان با خداحافظیش صدای هاینک از بعد و رفت بیرون در از و

 .رفت و شد ماشینش سوار

 برای غریب کشور در داشت احتمال که مشکالتی و هومن به کرج، به بازگشت مسیر   تمام در

 .کردمی فکر بیاید پیش رفیقش

 اولین رسید، کرج به وقتی. کردمی خودنمایی داشت تابستان و بود شده گرم حسابی دیگر هوا

 .بود گذاشته جا خانه در را استودیو کلید   چون بود، آپارتمانش رفت که جایی

 جلب را توجهش خانه، در   کردن باز از قبل که چیزی. شد دوم یطبقه وارد و رفت باال هاپله از

 .بود شده گذاشته در الی که بود پاکتی! کرد

 یک و بود پاکت داخل نامهدعوت یک. کرد باز ار  آن بالفاصله. شد خانه وارد و برداشت را پاکت

 نیز کاغذی. بود روز همان شب ۱۰ پرواز، ساعت. آمریکا هیوستون شهر مقصد به هواپیما بلیط

 :بود نوشته آن روی که داشت وجود پاکت درون

 «.دارم احتیاج کمکت به. بیا کنممی خواهش. آراس داری هم پاسپورت که دونممی»

 روز سه یا دو عرض در رفتمی اگر شاید. رفت فرو فکر به و نشست الح راحتی مبل روی

 .گشتبازمی هومن همراه هم شاید. برگردد و کند حل را رفیقش مشکل توانستمی

 در که هاییپول تا افتاد راه به آپارتمانش نزدیک صرافی سمت   به بعد و کرد فکر دقیقه چند

 .کند تبدیل دالر به را داشت حسابش

*** 
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 روی خود، طراحی به نگاهی و کرد دورخیز کمی. زد طراحیش روی را الزم روشنسایه خرینآ

 .انداخت بوم یپایهسه

 که نحوی به بود، کرده طراحی هم کنار تغییراتی با را آراس صورت از نیمی و خود صورت از نیمی

 .دادمی تشکیل را کامل انسان یک صورتشان

 آراس که بود منتظر صبرانهبی. چسباند دیوار روی و کرد جدا بوم از را طراحی کاغذ و زد لبخندی

 .ببیند را طراحیش و برگردد

 به عزیزجان همراه ناهار، برای نازنین و نیامد اما برگردد، ناهار برای آراس تا کردند صبر خیلی

 .رفت همسایه یخانه

 بعد روز چند که انم،خ طلعت عزیزجان، یهمسایه یخانه در نیز ناهار از بعد ساعتی چند

 .کردند مشورت عروسی روز مورد در و زدند حرف و نشستند بود پسرش عروسی

 روزها همین که کردمی فکر این به. دادمی گوش هایشانحرف به و بود ساکت مدت تمام نازنین

 وجودش در عمیقی شوق تصور این با و کرد خواهند صحبت نیز او و آراس عروسی درمورد

 .دمیدمی

 کتان شلوار جیب در که نازنین، موبایل   پیامک   یویبره صدای که بودند عروسی شام بحث سر بر

 :بود آراس کرد، باز را پیام. رسید او گوش به بود، گذاشته خود

 برات رو چیز همه و گردمبرمی زود. برم ایروزه سه دو، سفر به شدم مجبور من عزیزدلم، سالم»

 «. ظخداحاف فعال دم،می توضیح

 از ذهنی درگیری با و ناراحت آنقدر صبح که آراس. شد شوکه حسابی نازنین پیام این خواندن با

 !برود؟ ضروری سفری به خبربی خواهدمی گفتمی حاال بود، رفته بیرون خانه

 .افتادمی جانش به خوره مثل که هاییهمان از. کرد رخنه نازنین وجود در ایدلشوره

 اما رود؟می کجا اصال و گرفته سفر به تصمیم دفعهیک چرا» که فرستاد سآرا جواب در پیامی

 «. نکرد دریافت آراس از جوابی کرد صبر هرچقدر

 :پرسید عزیزجان که برود خواست و شد بلند

 !دخترم؟ کجا-

 !عزیزجون خونه رممی-

 اما گرفت تماس آراس موبایل با. رفت خانه داخل به هاخانم جمع از سردی خداحافظی با و

 .بود خاموش او گوشی
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 او حضور به واقعا و دیدمی را آراس روز هر که بود ماه پنج حدود که نازنینی برای دوری روز سه دو،

 .بود تحمل غیرقابل و سخت واقعا بود، شده وابسته

 از دیگر وقتی. بود خاموش همچنان او گوشی اما گرفت تماس آراس با ضرب یک شب خود   تا

 .بود شام کردن درست مشغول که رفت عزیزجان کنار شد، تهخس زدن زنگ

 و بود ماهیتابه داخل هاکتلت کردن سرخ مشغول رنگش بفش گلدار   و بلند لباس با عزیزجان

 :گفت نازنین دیدن با. بود بسته سرش روی سفیدی روسری

 !خودتی؟ تو اینقدر چرا مادر چیه-

 !بره و بزاره خبربی آراس که نداشت سابقه-

 .ریخت ماهیتابه داخل را جدید هایکتلت همزمان و زد لبخندی عزیزجان

 .نباش نگران دخترم رهمی زیاد سفرها ازین ولی مادر، عجیبه شناسیشمی تازه که تو برای شاید-

 !خاموشه؟ گوشیش چرا پس-

 .نداره دادن جواب یحوصله شایدم یا کنه شارژش نکرده وقت البد خب-

 آراس بدون را روز سه دو، این شده هرطور باید نبود، ایچاره. کرد سکوت و کشید آهی نازنین

 .کردمی تحمل

*** 

 روی چشم را شب تمام نازنین و بود صبح هفت ساعت. رفت حیاط سمت به و برداشت قدم آرام

 .وزیدمی مالیمی نسیم و شدمی روشن داشت هوا. بود نگذاشته هم

 اما بود نشسته انتظار به را دیروز تمام نازنین. بود نشده اسآر  از خبری هنوز و بود چهارم روز

 امروز آراس که داشت اطمینان دیگر. بود نشده او از خبری هیچ و بود خاموش آراس گوشی بازهم

 .نبود خوب زیاد حالش و بود کرده پف خوابیکم از هایشچشم. گشت بازخواهد

. است باز زنجیرش از گ بی که بود این کرد بجل را توجهش که چیزی اولین شد، حیاط وارد وقتی

 نازنین به ایشقهوه صورت و دریده هم از هایچشم آن با گبی. برداشت عقب به قدمی لرز با

 دومتر نازنین تا بود کافی همین. کرد کوتاه پارسی سگ که کند فرار خواست. بود دوخته چشم

 .بست سرش شتپ را در و کشید جیغی کند، فرار وحشت با و بپرد باال

 و گرفت آغوش در را عزیزجان درنگبی او و آمد نازنین سمت به بود پریده خواب از که عزیزجان

 خوب وگرنه کند آرام را خود دلتنگی حجم تا بود ایبهانه دنبال به تنها. کردن گریه به کرد شروع

 .نیست حیاط اهلی سگ از ترسیدن اشگریه دلیل که دانستمی
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 صبح اول در نازنین غیرعادی رفتار از که عزیزجان. شد هقهق به تبدیل یشهاگریه کمکم

 .نمود او دادن دلداری به شروع بود، شده متعجب

 نکن گریه. نکن گریه. گممی راست عزیز جون به! آزارهبی سگ اون... برم قربونت جون مادر-

 .دخترم

 را گبی و رفت سپس .کرد پاک وسیشط چشمان زیر از را هایشاشک و کرد جدا خود از را نازنین

 همراه و کرد آماده مختصری یصبحانه بود شده خواببی دیگر که حاال و بست خود جای در

 .نشستند سفره سر نازنین

 .کرد او با زدن حرف به شروع است درگیر فکرش و خوردنمی چیزی نازنین دید وقتی

 این تو تنهایی بینیمی. شدممی بیدار وابخ از تنها خونه این تو همیشه من! مادر؟ بینیمی-

 امحوصله دیگه اومدی که تو. شهمی عوض آدم حال واقعا! داره؟ غریبی حس چه موندن خونه

 .مادر رهنمی سر

. انداخت داشت تَن به قرمزی کوتاه   آستین بلوز که نازنین به نگاهی دوباره و کرد بلند را سرش

 وقتی. کشیدمی باال را دماغش چندگاهی از هر و بود اختهاند پایین را سرش توجهبی نازنین

 !شدمی تکهتکه برایش دلش آدم واقعا کردمی بغض

 و گرفت را لقمه نازنین. گرفت نازنین مقابل و کرد درست گردو و پنیر با ایلقمه عزیزجان

 را آن دادن قورت یاجازه بغض اما بخورد را لقمه از مقداری کرد سعی زدمی هق که طورهمان

 .دادنمی

 دانستنمی. بود نکرده حس اندازه این به را دلتنگی درد   حال به تا. دلتنگ خیلی بود، دلتنگ

 .بشنود را صدایش باید چطور یا بگردد آراس دنبال به کجا باید

 کردمی التماس قلبش در حسی. باشد شده او یوابسته حد این تا که کردنمی هم را فکرش حتی

 .ندارد وجود راهی گفتمی عقلش اما دهد تسکینش و باشد کنارش در آراس باید و باید که

 توانستمی خوبی به آنجا از. شد تراس وارد و کرد عذرخواهی جان عزیز از گذاشت، زمین را لقمه

 .نبود آراس از خبری. ببیند را کوچه

 باشد افتاده برایش اتفاقی نکند اینکه. بود شده متولد ذهنش در فکر یک و هزار روز سه این در

 گفت چرا صورت آن در پس کند؟ تَرک همیشه برای را او بهانه این با خواستمی آراس نکند یا

 سه بود توانسته چطور داشت دوست را او اگر ؟بود داده ازدواج یوعده او به چرا! گردد؟برمی که

 !نگیرد؟ نازنین از خبری و بگذارد خبربی را او روز
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 خاموش هم باز. گرفت تماس آراس یشماره با دیگر باری. کردمی اشدیوانه داشت افکره این

 .بود

 کوچه از چشم که طورهمان. بریدمی را امانش داشت دلتنگی. چکید اشگونه روی اشکی

 :کرد ب**ل زیر آهنگی کردن زمزمه به شروع داشتبرنمی

 عشقبی یشهزاده"-

 یادم از دیگر ایبرده

 آخر ایهافسان همچو

 دادم به تو رسیمی

 عشقبی یشهزاده

 مانممی تو راه به چشم

 آخر نشست دوری درد

 استخوانم بر تو،بی

 عشقبی یشهزاده

 یادم از دیگر ایبرده

 آخر ایافسانه همچو

 دادم به تو رسیمی

 عشق بی یشهزاده

 مانممی تو راه به چشم

 آخر نشست دوری درد

 "استخوانم بر تو،بی

 «ایهام /عشقبی ادهشهز »

 خورشید نور .شد خیره کوچه به بود، داده تکیه تراس هایمیله به که درحالی و نشست طورهمان

 این با تنها گشت؛برمی آراس باید امروز دیگر. کرد خشک را اشگونه بر چکیده هایاشک و تابید

 .شدمی خوب حالش امید

 اینقدر عزیزجان هم باز بود، نشده آراس از خبری هیچ اینکه وجود با چرا کردنمی درک واقعا

 به را آراس او هم شاید افتاده، زیاد هااتفاق ازین گفتمی که خودش. بود تفاوتبی و خونسرد

 .نبود وابسته او به حد این تا و نداشت دوست نازنین یاندازه
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 را نازنین سر فرق شتدا انگار و تابیدمی مستقیم خورشید نور. رسید ظهر هاینزدیک به ساعت

 همان. بود پیش روز چند درگیر فکرش تمام. کردنمی حس را موضوع این اصال او اما شکافت،می

 .شد تکرار دوباره ذهنش، در روز آن و بست را چشمانش. بود نشدنی فراموش برایش که روزی

 و سرسبز باغ. داشت فاصله شهر با کیلومتر چند. بودند رفته مادربزرگش باغ   به آراس همراه

 .بودند محشر واقعا گیالسش و سبزگوجه درختان. بود زیبایی

 خیلی چیز همه باال آن از. رفت سبز گوجه درختان از یکی باالی به شیطنت سر از آمد یادش

 ترش و بودند نرسیده کامال هنوز که کرد سبزهایی گوجه کَندن به شروع .شدمی دیده خوب

 .کردمی ملوچ و ملچ و گذاشتمی دهانش داخل را آنها یکی یکی. بودند

 داشت. شد آویزان درخت از و کرد گیر هاشاخه از یکی به نازنین پای اینکه تا بود خوب چیز همه

 .گرفت را او آراس که بخورد زمین کله با تا کردمی آماده را خود

 جلوی زور به و کردمی هنگا را او عمیق لبخندی با آراس. کرد باز را چشمانش و افتاد آغوشش در

 :گفت حرص با نازنین. بود گرفته را اشخنده

 !کرد گیر پام خب! چیه؟-

 :گفت دوباره نازنین .کرد نگاهش همچنان و نداد جوابی آراس

 .زنمتمی کنی مسخره بخوای اگه! زمین بزارم-

 :یدنال نازنین اینبار .کردمی نگاهش لبخند همان با و بود ساکت هم باز آراس

 !آراس؟-

 زمان وسید،**ب را پیشانیش توان تمام با آراس که ایلحظه. کردنمی فراموش را لحظه آن هرگز

 آراس هایب**ل گرمی. دیدمی خواب داشت نازنین انگار و بودند شده قطع صداها. بود ایستاده

 :گفت نیمهربا لحن با آورد، باال را سرش آراس وقتی. بود باقی نازنین پیشانی روی هنوز

 !داشتیدوست یدیوونه-

 .شود پاره نازنین افکار یرشته شد باعث کرد پارک در مقابل که ماشینی صدای

 از ناامیدتر. کشید آهی بود، همسایه پسر ماشین .زد زل ماشین به و کرد باز را چشمانش شوق با

 .بود شده قبل

 .باشد نداشته دلشوره اینقدر تا است خوب آراس حال که! شدمی مطمئن حداقل کاش

 در هومن و آراس با که هاییعکس. انداخت نگاهی هایشعکس گالری به و کرد باز را موبایلش

 .بودند گرفته باغ در روز آن که هاییعکس طورهمین و بود انداخته شهربازی
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 فیلمی به هاعکس بین در. شدنمی سیر دیدنش از. کرد نگاه و کرد زوم را آراس عکس بار چند

 .بود گرفته اون از روز آن آراس که رسید

 :شد پخش آراس صدای و کرد باز را فیلم

 االن. کنهمی نگاه خشم با طورهمین داره که اخالق، بد خانم   نازی اینم منم، این... خب»

 «!بگیره گازم و بشه ور حمله که االناس چون فرارم یآماده کامال من و بعدازظهره

 .ببیند را فیلم یادامه نتوانست دیگر و گشت تار دیدش ،شد اشک از پر هایشچشم

 تمام چرا واقعا. نبود شدنی فراموش هیچکدام چشمانش، برق آبی، لباس آن را، روز آخرین

 آرام کردمی هرکاری. فشرد و گرفت آغوش در محکم را گوشی! کرد؟می تمنا را او وجودش

 .گرفتنمی

 جز. نزد هم ناهار به ب**ل حتی. بکند دل تراس از تا ندک راضی را نازنین نتوانست عزیزجان

 .کردنمی آرامش چیزی در به کردن نگاه

 کمکم هوا. بود پسرهمسایه عروسی شب آن. گذشتندمی سرهم پشت طورهمین هاساعت

 .راه به خنده و آهنگ صدای و بود همهمه. شلوغ کوچه و شد تاریک

 .بود فایدهبی برود عروسی به همراهش هاینک برای عزیزجان هایتالش هم باز

 به چشمش یک و بود گوشی به چشمش یک. نداشت را شلوغی یحوصله و حال اصال نازنین

 .شدنمی خبری اما خیابان،

 درد. دادمی عذاب بیشتر را نازنین هاخنده صدای این. زدندمی دست و خندیدندمی مردم

 .بریدمی را امانش شتدا و بود گرفته شدت قبل چون نیز اشمعده

 دست مردها و کشیدندمی ک ر هاخانم. رسید هم داماد و عروس یزده گل ماشین   بعد کمی

 جای دیدن روزی کردنمی را فکرش. بود خالی آراس جای شلواری،وکت مردهای بین. زدندمی

 !دهد عذاب را او حد این تا کسی خالی

 اشک آرام بود، پیچیده فضا در که اییعروس شاد آهنگ صدای با داشت اما بود سخت

 .ریختمی

 :گفت ب**ل زیر و کرد پاک را هایشاشک .بود کامل آسمان در ماه. گرفت باال را سرش

 آسمونی؟ این زمین   کدوم زیر آخه... آراس کجایی-
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 جا از را او و گرفت را دستانش عزیزجان. برگشت کرد، لمس را اششانه دستی حین همین در

 درست دست این. کشید نازنین موهای روی دستی مهربانش، و پیر چشمان همان با. ردک بلند

 .کردمی آرام را او آراس دستان مثل

 و پرس دوستاش از زنممی زنگ صبح. گردهبرنمی آراس که نشستن اینجا با! برم قربونت دخترم-

 برات آوردم عروسی شام از اینجا بشین بیا حاال. ازش بگیرم خبر بهت دممی قول. کنممی جو

 .بشه نصیبت شامش حداقل نیومدی، عروسی که تو. بخوری

 بود کرده پهن آشپزخانه در که کوچکی یسفره جلوی زور با و گرفت را نازنین هایشانه بعد و

 .گذاشت نازنین مقابل نوشابه با همراه را چلوکباب ظرف و نشاند

 غذا از کمی کرد سعی شدمی بیهوش معده درد از د،رسینمی دادش به عزیزجان اگر که نازنین

 .رفتنمی پایین گلویش از غذا بود گرسنه اینکه وجود با ولی بخورد

 !نه؟ مگه داری دوسش-

 .بچرخاند او سمت را سرش و بکشد غذا از دست نازنین شد باعث عزیزجان، حرف این

 من از بعد ترسیدممی! بسپارم کی به باید رو آراس مرگم از قبل که بودم این نگران همیشه-

 .داری دوسش که مطمئنم. مادر جمعه خیالم هستی تو که حاال. بشه تنها خیلی

 از بیش را آراس که برسد باور این به بود شده باعث اجباری دوری این. زد رنگیکم لبخند نازنین

 .است شده وابسته او به هرکسی از بیشتر و دارد دوست شناختهمی حال به تا که افرادی تمام

 کشیده دراز آراس تخت روی نازنین. رسید شب هاینیمه به و کرد حرکت سختی به دوباره ساعت

 روز داد؟می نازنین به را خواب یاجازه او فکر مگر. نداشت ایفایده اما بخوابد کردمی سعی و بود

 کاری چه داشت ود؟ب کجا حاال یعنی. بود نشده آراس از خبری هیچ و بود گذشته هم چهارم

 داد؟می انجام

 شدمی آرام طراحی با که روزهایی تمام مثل. گرفت دست در را قلم. شد بلند جا از. بود فایدهبی

 .کشید کنار را پرده دلیل همین به بود تاریک اتاق هوای. کرد کشیدن به شروع

 و داد قرار ماه روشنایی در را نقاشی بوم. کرد روشن را اتاق از نیمی پرنور، چراغی همچون ماه نور

 .کرد کشیدن به شروع

 تمام در درد بود، افتاده گود خوابیبی شدت از و بود کرده پف چشمانش زیر داد، ادامه کارش به

 کنارش در آراس برود یادش تا دادمی ادامه. دادمی ادامه همچنان اما بود پیچیده وجودش

 .بنشیند انتظارش به منامعلو زمانی تا باید کند فراموش تا. نیست
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. کردمی شروع را دیگری طراحی و چسباندمی دیوار روی را آن شدمی تمام طراحیش که هربار

 .رسید صبح هاینزدیکی به ساعت اینکه تا داد ادامه واردیوانه را کار این آنقدر

 .برد خوابش و کشید دراز تخت روی کی نفهمید که بود خسته حدی به

 .بود افتاده نقاشیش بوم روی خورشید از نوری کرد باز ار  هایشچشم وقتی

 و رخ تمام نیمرخ، عکس. آراس هایعکس از بود شده پر اتاق دیوارهای تمام کرد، بلند را سرش

! آراس بود شده دنیایش. کشیدمی تصویر به را آراس یچهره که مختلف هایزاویه از هایینقاشی

 و ترقوی خیلی حتی. بود ترقوی عشق این. رفتمی هرژ  چشمانش مقابل دائم آراس تصویر

 .داشت سینا به نسبت که ایعالقه از ترعمیق

 وابسته کسی به زود اینقدر کاش. کردمی جدا خود از را وابستگی یآزاردهنده حس این کاش

 .شدنمی

 سربازی طرح که را نازکش هایسویشرت از یکی. کرد باز را آراس هایلباس کمد و شد بلند جا از

 .دادمی را آراس مخصوص عطر بوی لباس، آن. برداشت بود

 تا دور حوالی، همان در بود؛ کنارش در نیز آراس انگار صورت آن در. انداخت دوشش روی را لباس

 .او دور

 .بریدمی را امانش داشت دلتنگی. چالند خود در بیشتر را لباس

 و فکر شر از شاید تا داشت احتیاج گرم آب دوش یک به. برداشت قدم اتاق بیرون سمت به آرام

 هنوز بود، صبح نیم و هفت ساعت. کند دل آراس سویشرت از زحمت به. شود راحت خیال

 .بود نشده بیدار عزیزجان

 آب. بشوید را روحش آب قطرات داد اجازه و بست را چشمانش. رفت دوش زیر و کرد باز را آب

 .گرفت رنگ ذهنش در گذشته خاطرات   هناخودآگا و ریخت موهایش روی آرام

 سینا مقابل که روزی زد، محکمی چک او به مدرسه هایناظم و مدیر مقابل مادرش که روزی از

 .داد نجات را جانش آراس و افتاد مرگ حالت به سرما شدت از که روزی و شد خورد

 و بگذارد دست روی دست توانستنمی. گذشت چشمانش جلوی از خوابی مثل زندگیش تمام

 این غیر در گرفت،می خبر آراس از شده هرطور باید. کند تحمل را اجباری و ناگهانی دوری این

 .شدمی دیوانه حتما صورت

 .زد بیرون حمام از و کرد خشک عجله با را سرش. بست را آب
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 تاقا از بخواهد اینکه از قبل. کرد سر را ایشسورمه روسری و پوشید را تابستانیش نیلی مانتو

 نشانش و برگردد آراس تا بود زده ذوق روز پنج آن تمام که افتاد اینقاشی به چشمش برود بیرون

 .شد جدا آراس از خودش صورت عکس که نحوی به کرد نصف وسط از را کاغذ ناراحتی با. دهد

 .رفت بیرون خانه از پارچینپاورچین و برداشت را پشتیش کوله

 ترمینال به رفتن برای باید. کرد پیدا را مسافربری ترمینال مسیر تزحم به مردم، از جو و پرس با

 .ایستاد تاکسی ایستگاه تابلوی مقابل. گرفتمی تاکسی

 سرش از دست خواهدنمی درد چرا دانستنمی. بود پیچیده وجودش تمام در معده درد دوباره

 را امانش داشت فرساطاقت درد این طرفی از و ذهنی یمشغله و استرس سمت یک از. بردارد

 .بریدمی

 و کند تحمل را غیزعادی درد   این خواستمی کی تا. بود بیمارستان سرشپشت. برگرداند را سرش

 نگاهی بود، شده نصب بیمارستان مقابل که پزشکان پانل به و رفت جلوتر کمی بکشد؟ عذاب

 :بود نوشته رویش که افتاد پانلی به چشمش آنها بین در. انداخت

 «گوارش تخصص فوق صمدی مریم کترد»

 رسیدمی نظر به که جوان خانمی و بود خلوت مطب. شد دکتر مطب وارد و رفت باال را طبقه

 .بود نشسته رنگی سفید بزرگ میز پشت باشد، منشی

 .شد پزشک اتاق وارد ویزیت، پرداخت از بعد و رفت جلو نازنین

 صندلی روی و انداخت داشت سر به قرمزی روسری و سفید روپوش که میانسال دکتر به نگاهی

 .پرسید را نازنین مشکل پرسی احوال از بعد و زد لبخندی دکتر. نشست او مقابل

 را درد گرفتن شدت تا تهوع حالت از بود، آمده سراغش به سال یک طی که هاییدرد تمام نازنین

 فکر سکوت در ثانیه چند. نشست نازنین کنار در و شد بلند صندلیش روی از دکتر. داد توضیح

 :گفت و سپس و کرد

 از و باشه تونهمی دوازدهه زخم یا و معده زخم عالئم گفتی تو که عالئمی این عزیزم، ببین-

 زخم، که هست این احتمال شده زیاد اتمعده سوزش و درد تهوع، حالت گفتی که اونجایی

 رو عالئم این که سالییک یط که کنممی تعجب من. خطرناکه خیلی این و باشه شده عمیق

 !کردی؟ مراجعه دکتر به االن چرا داری

 :داد جواب بود شده شوکه دکتر هایحرف از که نازنین

 !باشه مهمی چیز کردمنمی فکر خب...خب-
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 او به را درد دقیق محل خواست او از و گذاشت نازنین شکم فوقانی قسمت روی را دستش دکتر

 .کرد نسخه نوشتن به شروع و نشست میزش پشت و تبرخواس جا از سپس. بگوید

. باش اینجا ۷ ساعت صبح، فردا بشه، مشخص درد اصلی دلیل تا آندوسکوپی برای نویسممی-

 .بشی بستری که باشه نیاز شاید ناشتا، البته

 !جدیه؟ حد این تا یعنی! بشم؟ بستری-

 .شد نوشتن مشغول دوباره و انداخت نازنین به نگاهی دکتر

 این غیر در بشه درمان و تشخیص سریعا باید بدن در بیماری نوع هر. جدیه که معلومه بله-

 نداری؟ همراه ببینم. شهمی تشدید صورت

 :داد جواب و کشید آهی نازنین

 !هیچکس. نه-

 تشدید رو بیماری این زیاد استرس نکن فراموش. بیاری خودت همراه رو کسی فردا کن سعی-

 پرهیز سیگار و باال، دوز با داروهایی ،داغ و تند خیلی غذاهای ترشیجات، فمصر  از فعال میکنه،

 :پرسید نگرانی با. بود مانده باز تعجب از نازنین دهان. کن

 !یرم؟بم ممکنه یعنی-

 عود زخم کنی، رعایت گفتم که مواردی و بشه درمان اگر! دخترم نگفتم رو این من! نه! نه-

 .جدیه حد چه تا مشکل که شهمی روشن کامال آندوسکوپی آزمایش با. کنهنمی

 شده شوکه واقعا  . رفت بیرون بیمارستان از و گرفت را نسخه پزشک، هایتوصیه شنیدن از بعد

 .بود

 کوتاه مکثی با و انداخت بود، شده درج آندوسکوپی آزمایش به ارجاع رویش که کاغذی به نگاهی

 .ریخت زباله سطل داخل و کرد پاره را آن

 این فعال. گرفتمی خبر آراس از باید. شد کرج اتوبوس سوار و رساند ترمینال به را خود تاکسی با

 !سالمتیش از رتمهم خیلی حتی. بود ترمهم برایش هرچیزی از موضوع

 آن خوردن از بعد و آورد بیرون کیفش از کیک یک و نشست پنجره کنار هاصندلی از یکی روی

 مطمئن اینکه از قبل داشت دوست. داد تکیه اتوبوس یپنجره به را سرش. شد ترآرام دردش

 آراس زا که را صدایی و برداشت را موبایلش. ببیند را آراس دیگر باری دارد، بیماری چه شود

 .کرد پخش و گذاشت گوشش روی بود کرده ضبط

 من یپاره قلب پوش تن نازنین"
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 من یدوباره تولد بانی

 نازت چشمون اون راز ای نازنین

 من یآواره دل تسکین فصل

 نداره هیچکی رو تو ناز نازنین

 بارهمی چشمونت تو از عشق عالمی

 بودن تو با لحظه یه حتی نازنین

 ذارهنمی جا لد توی حسرت، واسه

 بودنه زنده یقصه تو وجود نازنین

 ..."منه های نفس رمز بودنت های لحظه

 دلتنگ. بود او دلتنگ. ریخت اشگونه روی هایشاشک دوباره آراس، دلنشین صدای شنیدن با

 برای بدش و خوب حال   که ارزشیبی نازنین آن از را او کوتاه هرچند و کرد باورش که اویی

 .کرد جدا نداشت یتیاهم هیچکس

 تمام که عطری بود؛ عطر آن دلتنگ. داشت یاد به موهایش روی را آراس دستان گرمای هنوز

 .کردمی تمنا را آن داشت دنیایش

 :پرسید جذابش لحن همان با. کردمی نگاهش و بود نشسته کنارش آراس. کرد بلند را سرش

 ناراحتی؟ اینقدر چرا نازی؟ شده چی-

 :گفت و گذاشت آراس یشانه روی را سرش نازنین

 آراس؟ برگشتی-

 .گردمبرمی که گفتم-

 !داری؟ دوسم هنوزم یعنی نکردی؟ ترکم یعنی-

 .دارم دوستت که معلومه عزیزمن، معلومه-

 :پرید خواب از کسی صدای با اما نشست نازنین ب**ل روی لبخندی

 .شید پیاده کرج-

 .نداشت آراس از خبری هیچ هم هنوز. بود تنها هنوز .کرد نگاه تردقیق و کرد بازتر را چشمانش

 تنها. بود خاموش همچنان اما گرفت تماس آراس یشماره با دیگر باری و شد پیاده اتوبوس از

 .بود زده زنگ آراس به بار چند روز پنج این در دانستمی خدا
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 یک که کردمی دعا لشد در. افتاد راه به استودیو سمت به بود، غرق خود افکار در که طورهمان

 .ببیند را او نخوابیده که چشمانی با دیگر، بار یک تنها بار،

. نکرد باز را در کسی. زد در و رفت جلو. رسید استودیو به بعد، دقیقه چند. کشید داریکش آه

 با و برداشت را پاکت. بود شده گذاشته در الی که بود پاکتی کرد، جلب را توجهش که چیزی تنها

 !کرد باز تعجب

 :نمود خواندن به شروع و کرد باز را نامه. بود پاکت داخل عکس یک و نامه یک

 رو بسته این برات همین برای یای،می استودیو به ازم گرفتن خبر برای دونستممی سالم،»

 .گذاشتم

 زندگی اول عشق. باشم داشته دوستت نتونستم. نشد اما نازنین کردم تالش خیلی حقیقتش

 کردم سعی خیلی. اومدنمی خوشت ازش زیاد تو که دختری همون. هست و بود سارا من

 شهر تگزاس، ایالت توی من خونیمی رو نامه این داری که حاال. نتونستم اما کنم فراموشش

 برای. خوبه عشقش کنار هرکسی. خوبم! نگرد دنبالم دیگه و نباش نگرانم. ساکنم هیوستون

. کنی پیدا رو زندگیت واقعی عشق و ببخشی رو من یدوارمام. کن دعا سارا و من خوشبختی

 «( آراس)

 کنار در آراس تصویر. آورد بیرون را پاکت داخل عکس  . داد تکیه سرش پشت دیوار به پریشانی با

 و بلند موهای. خندیدمی و بود چسبانده آراس به را صورتش طنازانه سارا آن، در که بود سارا

 هایب**ل وسط از هایشدندان سفیدی همیشه مثل و بود ریخته وا یشانه روی را طالییش

 .شدمی دیده خوبی به قرمزش

 و باورناپذیر برایش نوشته این قدری به. بود دیده درست را کلمات تمام. خواند را نامه دیگر باری

 .دهد نشان واکنشی چه باید دانستنمی که بود آورشوک

 زندگیش تمام آرامش که کسی بود، کرده ازدواج درخواست وا از حتی که کسی او، آراس   آراس،

 .است بوده سارا فراموشی برای بازیچه یک تنها او مدت این تمام در که بود گفته او به بود شده

 پاهایش. افتاد راه به اصلی خیابان سمت به زدهبهت و گذاشت جیبش داخل را عکس و نوشته

 کمکم رسید که اصلی خیابان به. بود کرده فراموش را دردش دیگر. شدمی کشیده زمین روی

 کند، اثر آدم تن در دقیقه چند از بعد که محکمی مشت درد   مثل. شدند اشک از پر هایشچشم

 .کردمی اثر تنش در دوری این درد داشت

 داشت؟ ایچاره چه پس دادنمی او به خبری هیچ آراس وقتی! کرد؟می باور را هانوشته این باید
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 نیمکت روی درختی یسایه زیر در و شد پارک وارد. رسید خیابان کنار در کوچکی پارک هب

 حد چه تا داشت؟ ظرفیت چقدر انسان یک مگر. شد هقهق به تبدیل هایشگریه. نشست

 .بود کرده فراموش را نازنین هم خدا دیگر شود؟ بلند و بشکد توانستمی

 زدمی زجه بلندی صدای با که او به تعجبیم نگاه گذشتمی مقابلش از که رهگذری هر

 دنیای این در کردمی فکر. نداشت فرصتی قرارشبی دل برای کسی. گذشتمی و انداختمی

 تمام آراس، اینکه باور سخت، خیلی بود، سخت باورش. دارد اهمیت نفر یک برای تنها لعنتی،

 .است نداشته دوست را او هرگز و گفته دروغ او به مدت

! دید؟نمی را آراس دیگر یعنی. ندارد هم ستاره یک آسمان هفت در که کردمی فراموش نباید

 .نبود شدنی چیزی چنین نداشت، امکان

 :گفت وارناله و گذاشت صورتش روی را دستانش

 بودم؟ کرده گناهی چه مگه... چرا آخه آراس،-

 آمیخته درهم روحش و جسم درد. پیچید نیز پارک از ترطرفآن متر چند تا هایشگریه هقهق

 بیوفتد تقدیر پای به و کند التماس بود حاضر. شودمی نابود دلتنگی از دارد کردمی احساس. بود

 .نیاورد سرش را بال این تقدیر اما

 خواندن به شروع. بود زده اشگوشی برای آراس را هاآهنگ این کرد، پلی آهنگی گوشیش از

 :کرد آهنگ با همراه وارناله

 میگردی؟ چی دنبال به اشکم، از پر چشمای وت"

 کردی خودت هایهوس دست   یبازیچه منو

 اما ابد تو روزی یه شیم،می هم مال گفتیمی

 تنها خودت من بدون ری،می داری اینجا از تو

 خواستمی تورو دنیا از که بود، قلبم تقصیر همش

 "دنیاست اخر جا همین من، برای ریمی داری

 :داد ادامه تریآرام صدای با و داد قورت ار  گلویش بغض

 رحمیبی با کشتی منو آرزوهای، تموم"

 نمیفهمی شعرم خط یه حتی شدن عاشق از تو

 داشتی دلت تو رو یکی احساسبی کردی نت*یا**خ

 زاشتیمی ساده حس یه پای عشقمو عمری که



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

249 

 

 خواستمی تورو دنیا از که بود، قلبم تقصیر همش

 دنیاست آخر جا همین من، برای ریمی داری

 میخواست تورو دنیا از که بود، قلبم تقصیر همش

 ..."دنیاست آخر جا همین من، برای ریمی داری

 (احمدی هادی /الله گل عمر)

*** 

 تا رفتمی راه زد،می قدم هاخیابان در داشت که بود ساعت چند نازنین. شد تاریک هوا کمکم

 شدنی دانستمی نیز خودش اینکه با بردارد، سرش از ستد پریشان، خیاالت و افکار شاید

 .نیست

. خواستمی مرگ دلش! ماند؟می آواره طورهمین یا گشتبازمی خانه به باید بود، راهی دو سر بر

 .ببرد خاک خروارها زیر به را توخالی و ارزشبی نازنین که مرگی

 پارک از کورتر و سوت و تربزرگ ارکپ این. نشست بود رسیده آن به تازه که پارکی نیمکت   روی

 .بود تاریک پارک هایقسمت بیشتر و نداشت هم درستی نورافکن حال این با .بود فرشته

 هنوز. بگیرد تماس او با آراس شاید تا بود گوشی به حواسش تمام هم هنوز ،نداشت غذا به میلی

 :شنیدمی را لهجم این بار هر ولی. گرفتمی تماس شماره آن با دقیقه هر هم

 !"بگیرید تماس بعدا   لطفا باشدمی خاموش نظر مورد مشترک"

 نداشت ارزش ایذره حتی او. کرد جمع شکمش داخل را پاهایش و کشید دراز پارک نیمکت   روی

 چرا! داد؟می خواب جای او به چرا پس نداشت دوستش واقعا اگر. کند خداحافظی او از آراس که

 !داد؟ ازدواج پیشنهاد او به چرا و دبو خوب او با اینقدر

 از بدتر چیز هیچ. ترکیدمی درد از داشت سرش. کردمی متالشی را فکرش داشت هاسوال این

 را قلبش تمام باشد، طرفهیک آراس به نسبت اشسینه درون احساس اینکه فکر! نبود شدن طرد

 .کشیدمی آتش به

 بود شنیده درست اگر و خنده صدای. شنید یصداهای که شدمی گرم هایشچشم داشت تازه

 !رکیک هایحرف سری یک

 و بودند ایستاده سرش باالی جوان پسر دو هوا تاریکی در. کرد نگاه تردقیق و نمود بلند را سرش

 و بود شده خم نیز دیگری. کشید پاهایش روی را دستش هاآن از یکی. پرید جا از ،خندیدندمی

 !آمدمی هایشانلباس از تحملی غیرقابل تلخ عطر و سیگار فنتح بوی. کردمی نگاهش



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

250 

 

 .بود شده خفه گلو در صدایش اما بکشد جیغ خواستمی. پیچید وجودش تمام در ترس

 !کنی؟می چیکار اینجا خوشگله-

 در اینکه از بعد بالفاصله و برداشت را روسریش. پرید جا از برق مثل نازنین حرف این شنیدن با

 :زد داد پسرها از یکی. دوید دیگر سمتی به توان تمام با شد رها دستشان از تاریکی آن

 !زمین نخوری! که نداشتیم کاریت عروسک، کجا-

 .کردند خندیدن به شروع بلند صدای با دو هر بعد و

 اما. دوید متر چند کند نگاه را سرش پشت اینکه بدون رسید، اصلی خیابان به نازنین وقتی

 دنبالش کسی شد مطمئن و انداخت سرش پشت به نگاهی. ایستاد و آورد مک نفس زود خیلی

 .نیست

 وقتی. برداشت قدم آرام آرام. بود شده سفید گچ مثل درست رنگش که بود ترسیده قدری به

 .خوردمی دردش چه به هدفبی هاینفس این نداشت زندگیش در آرامشی و امنیت دیگر

 بود، آراس واحد که دوم یطبقه به نگاهی. است آراس نآپارتما مقابل دید و آمد خودش به

 نکرد، باز را در کسی وقتی و زد را واحد آن آیفون بار چند. بود خاموش هایشچراغ که انداخت

 یدونفره عکس دیگر باری. لرزیدمی ترس از تنش هنوز. نشست آپارتمان ورودی در هایپله روی

 .شد خیره آن به دقت با و آورد بیرون را سارا و آراس

 خواستنی هیچکس برای او. نداشت چیزهیچ دیگر. چکید عکس روی و خورد ُسر هایشاشک

 هم و جسمی هم شده؛ مریض که کردمی حس خوبی به داشت دیگر. بود بیزار خودش از. نبود

 .روحی

 ایشبر  بارها و بارها آراس که را نازنین آهنگ   و بست را چشمانش. داد تکیه در به را سرش

 .کرد زمزمه ب**ل زیر خواند،می

 بزرگی نعمت خودش دردناک وضعیت این در خوابیدن. شد سنگین هایشچشم الالیی همین با

 !بود

*** 

 روی خورشید نور. بود باقی وجودش در دیشب ترس هنوز. پرید جا از خانمی هایتکان با

 .بود شده خشک بدنش و بود افتاده چشمانش

 :پرسید مسن خانم. داد کمرش به قوسی و کش. شد بلند جا از

 !ساختمون در جلوی! دخترجون؟ خوابیدی اینجا چرا-
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 :کرد مرتب کمی را روسریش و موها شرمندگی با نازنین

 !خانم؟ کنیدمی زندگی ساختمون این تو شما خب... خب-

 !مگه؟ چطور آره-

 دارین؟ خبری دو واحد دوم، طبقه توی اتونهمسایه از-

 :زد زل نازنین به بیشتری دقت با اینبار و آمد جلو قدم چند زن

 .باشم داشته خبر ازش باید کجا از من واال نه گی؟می رو مشرقی آقای-

 .رفت و دارد عجله که گفت و زد کنار را نازنین و

 آن هایحرف ظاهرا   نداشت، ایفایده. زد زل آراس یخانه یپنجره به دوباره و کشید آهی نازنین

 .داشت اقعیتو نامه

 خالی اشمعده و نخورد چیزی تا دانستمی خوب. بود گرفته را حواسش و هوش درد، دوباره

 .یابد تسکین درد این که است محال باشد

 آنجا از توانستمی. افتاد موادغذایی فروشگاه یک به چشمش. شد خارج کوچه از زنان قدم

 و کلوچه کیک، و رفت تنقالت قسمت هب. برداشت سبدی و شد وارد. بخرد خواهد،می هرآنچه

 خرج اگر هم را هاهمین. بود مانده باقی پولش از ایمانده ته فقط. برداشت بیسکویت چند

 .بگذراند چگونه را اموراتش باید دانستنمی واقعا دیگر کرد،می

 نازنین با و برگشت خانمی که بیاندازد نگاهی تا رفت جلو. افتاد تازه هایمیوه یغرفه به چشمش

 .آمد رو روبه

 خدمتکار خانم، سوره تعجب کمال با. انداخت نگاهی زن یچهره به و کرد بلند را سرش نازنین

 .بود نازگل یخانه

 بود داده تلفیق خود در را شوق و تعجب که لحنی با بعد و کرد نگاه نازنین به تعجب با سوره

 :پرسید

 !خودتونین؟ خانم نازنین-

 .داد سالمی و کرد جور و جمع میک را خود نازنین

 بمیرم الهی! خانم؟ زد غیبتون کجا دفعهیک آخه گشتن؟ دنبالتون چقدر خواهرتون دونینمی-

 ...روز آخرین تا حتی که

 .نمود پاک را اشکش و آورد باال را مشکیش و گلدار روسری یگوشه و کرد قطع را خود حرف
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. بود پوشیده مشکی سرتاپا. کرد نگاه بیشتری دقت با اینبار. شد خیره سوره به تعجب با نازنین

 :پرسید خورده، گره ابروهایی با

 !خوبه؟ حالش نازگل-

 :داد جواب کردمی بازی انگشتانش با که درحالی و داد قورت را دهانش آب. خورد جا سوره

 !ایشالله بشم الل بده، مرگم خدا... دونیننمی شما خانم سرم به خاک اوا-

 .گذاشت دهانش روی را دستش و

 :پرسید دوباره بود خورده جا حسابی خانم سوره غیرعادی رفتار از که نازنین

 !خبرم؟بی ازش من که افتاده اتفاقی! شده؟ چیزی-

 :رفت خروجی در سمت به و گذاشت کنار را خریدش سبد خانم سوره

 .برم باید ببخشید خانم دارم کار من-

 که کردمی پنهان نازنین از را چیزی داشت او. رفت دنبالش به و گذاشت زمین را سبد نیز نازنین

 .ایستاد باالخره تا کرد اصرار آنقدر. افتاد دنبالش به خیابان در. بود کرده نگران را او امر همین

 چی. خبرمبی اتفاقات از همین برای کنم،نمی زندگی امخانواده با فعال من خانم، سوره ببین-

 .بزن حرف کنممی خواهش بگو، من به فتادها اتفاقی اگه! شده؟

 گرفت را نازنین دست. خورد خیابان کنار در نیمکتی به چشمش. انداخت اطراف به نگاهی سوره

 .نشست کنارش خود و نشاند صندلی روی و برد و

 لرزش کردمی سعی که لحنی با .کرد پاک را هایشچشم و آورد بیرون کیفش از دستمالی

 :گفت ندهد بروز را صدایش

 !ندارین؟ خبر چیزی از واقعا شما یعنی-

 :داد جواب نگرانی با جدیست، قضیه بود کرده باور دیگر که نازنین

 .نگرانی از مُردم بگو زودتر داری دوس که هرکسی جون  ! افتاده؟ اتفاقی چه مگه! ندارم خبر نه،-

 :زد گاز را لبش و انداخت پایین را سرش سوره

 کجا از... آخه بگم کجا از. جون خانم باشم شما برای خبر این قاصد که هبد مرگ رو من خدا-

 .کنم شروع

 به کرد شروع و گشود ب**ل مکث، کمی از بعد. کرد پاک را هایشاشک دستمال با دوباره و

 .کردن تعریف
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 اومد عصبانیت با خانم نازگل مادرشوهر   گلی، خانم که کردممی درست غذا خونه توی داشتم-

 هرچی گلی خانم و کردن مشاجره باهم کمی. شدن خونه وارد خانم خود   هم سرش پشت ه،خون

 من شاهده سر به خدا. گرفت باال دعوا آقا، اومدن از بعد! کرد خانم نازگل بار   دراومد دهنش از

 گلیخانم فهمیدم که طوراون. بود پیچیده خونه تو صداشون امّا وایسم گوش فال خواستمنمی

 !استغفرلله... باهاش داشته و گذاشته قرار جوونی پسر با خانم نازگل که ودب دیده

 :پرسید تعجب با و کرد گرد را چشمانش. چرخید سوره سمت به بیشتر نازنین

 !جوون؟ پسر-

 !بوده خانم قبلی یمعشوقه ظاهرا... خانم بله-

 را نازگل آبروی باهشاشت با که کرد هومن نثار ناسزایی دل در است، هومن منظورش که فهمید

 .است برده

 !شد؟ چی بعدش خب-

 .کند کنترل را احساساتش کرد سعی و کشید عمیقی نفس سوره

 شروع و خانم سمت کرد حمله دفعه یه. بود شده عصبی خیلی مادرش هایحرف شندیدن از آقا-

 من گوش دَم محکم کشیده یه حتی. بشم مانعش نتونستم کردم کاری هر! زدنش کتک به کرد

 بمیرم، الهی. کردمی گریه فقط و نداشت گفتن برای حرفی خانم، نازگل! نکنم دخالت گفت و زد

 .گرفتنمی رو پسرش جلوی که هم خبرشبی خدا از مادر   اون

 سوره هرچه. ندارد را ماجرا یادامه شنیدن طاقت چرا دانستنمی نشست، نازنین دل در غمی

 :داد ادامه سوره. کرد گوش دقت با. شدمی ترجدی قضیه رفت،می پیش

 به و کردم کمکش. کرد ولش شد ترکم عصبانیتش وقتی آقا! بود شده کبود خانم بدن کل-

 هم ناهار کرد،نمی هم ناله درد از حتی و زدنمی حرفی هیچ اتاقش، رفت و بره باال هاپله از زحمت

. خانم اتاق نرفته آقا که دونستممی. خوابیدن و رفتن شام بعد مادرش و آقا و شد شب. نخورد که

 صبح از خانم. باال بردم و ظرف داخل کشیدم رو مرغ با شویدپلو از یکم بخوابن، همه تا کردم صبر

 .سوخت براش دلم! بود نخورده چیزی

 با تندتند همزمان. کردن گریه به کرد شروع و داد دست از را احساسش افسار   سوره اینبار

 .کردمی پاک را صورتش دستمال

! نبود اتاق تو هیچکس. داخل رفتم. نداد جواب کسی زدم در هرچقدر. خانم اتاق جلوی رفتم-

 برم، پایین هاپله از تا برگشتم. باباش یخونه رفته نبوده حواسمون وقتی کردم فکر و کردم تعجب
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 بود؛ خانم نازگل حتما پس بودن، خوابیده که مادرش و آقا. افتاد حموم روشن   چراغ   به چشمم اما

. ایستادم دقیقه چند حموم در پشت طوریهمین. اومدمی آب ُشرُشر صدای. رفتم در جلوی

! نشنیدم جوابی بازم! خوبه؟ حالتون خانم: گفتم و در به زدم تقه یه. شدنمی قطع آب صدای

 ازب رو در اون هیچوقت و شکستمی دستم کاش امّا... در یدستگیره به انداختم رو دستم

 .کردمنمی

 تمام در صحنه آن وحشت هنوز بود مشخص که حالتی با و گرفت شدت خانم سوره هایگریه

 :داد ادامه جاریست، وجودش

 هایکاشی طورهمین بود، شده خون غرق و بود افتاده بیرون وان از دستش. بود وان داخل خانم-

... خانم نازگل: زدم داد. شستیم رو خون داشت دوش آب   و بودن شده قرمز تماما   حموم سفید  

 کاش. کردم نگاهش و رفتم جلو وحشت با. بود بسته چشماش نداشت، ایفایده! خانم؟ نازگل

 !میمردم کاش... دیدمنمی رو صحنه اون و میمردم

 به لحظات آن یادآواری از و ریختمی اشک تنها. شد ساکت و بست را گلویش راه بغض اینبار

 .لرزیدمی خود

. زد زل سوره به بود، شده شوکه حسابی که درحالی و داد قورت زحمت به را دهانش آب ننازنی

 .نداشت خوبی معنای هاناله این آورد،نمی طاقت را هایششیون

 :گفت نگرانی با و کشید محکم گرفت، را سوره مانتوی یگوشه

 کی! زنی؟می حرف من رخواه درمورد داری... بزن حرف واضح خدا رو تو خانم؟ سوره گیمی چی-

 !بزن حرف! بود؟ آورده نازگل سر رو بال اون

 :داد جواب کردمی گریه که طورهمان سوره

 فریاد و داد و زدم صورتم و سر به! شهنمی باورم هنوزم! شدنمی باورم... بود زده رو رگ ش خودش-

 .رسوندن اونجا به رو خودشون گلیخانم و آقا اینکه تا کردم

 سختی به. سوزاند را صورتش هایشاشک داغی. چکید اشگونه روی اختیاربی نازنین هایاشک

 :پرسید و کرد باز ب**ل

 !چطوره؟ حالش االن... االن-

 و داد تکان محکم گرفت؛ را بازویش اینبار نازنین. زدمی زجه آرام و انداخت پایین را سرش سوره

 :زد فریاد

 !ه؟چطور  حالش پرسیدم زنی؟نمی حرف چرا-
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 .چرخید نازنین سمت اینبار سوره

 .کنهمی کمکتون نبرین، یاد از رو خدا! خانم باشین آروم-

 :گفت کردمی گریه که همزمان. شد تبدیل ناله به نازنین صدای

 ...بزن حرف قسم، مقدساتت به رو تو-

 :ودگش ب**ل و گرفت را خود تصمیم باالخره. بود دل دو حقیقت گفتن برای کرد، مکثی سوره

 رفتممی زودتر شکسته پا من   کاش! بودم فهمیده دیر خیلی بیمارستان، رسوندیمش آقا کمک به-

 !دیر خیلی... شد دیر خیلی! بودم؟ کرده بو رو دستم کف مگه دونستممی چه من آخه ولی باال

 و بُهت با و چرخاند خود سمت به را صورتش و گذاشت خانم سوره صورت روی را دستش نازنین

 :پرسید لرزیدمی صدایش که درحالی طراب،اض

 !شد؟ دیر که چیه منظورت... منظ-

 هرکاری. ..کنن احیاش نتونستن کردن هرکاری دکترا. بودن رفته دنیا از خونه توی خانم نازگل-

 رو این اما شدمی الل زبونم داد،می مرگ رو من خدا کاش خانم، متاسفم خیلی. برنگشت کردن

 .باشه آخرتون غم. گممی تسلیت خانم، چیه چاره لیو گفتمنمی بهتون

. داد تکیه صندلی به حیرت و بُهت با نازنین. شد قطع جهان صداهای تمام انگار ایلحظه برای

 .کردنمی یاریش موضوع این درک برای مغزش. بودند کرده خیس را صورتش هایشاشک

 :گفت کشیدمی باال را دماغش که طورهمان و آورد بیرون کیفش از کاغذی سوره،

 خیلی خونه، اون توی خانم نازگل. کردم پیدا حموم رختکن از رو کاغذ این خونه، به برگشتن بعد  -

 .براش بمیرم الهی. بکنم بهش کمکی نتونستم من اما کشید،می عذاب

 :کرد کاغذ ینوشته خواندن به شروع بعد و

 و عمیق زد، خواهم ترعمیق من اما. فتیشکا خاطرم به تو روزی که بُرممی را رگی همان"-

 "است مرگ شکبی تو،بی من   سزای بازگشت،بی

 و نخونم رو نوشته این که نرسیده روزی بعد، به روز اون از ولی. خانم نشدم منظورش متوجه-

 .نکنم گریه

 :کشید داد و شد بلند جا از نازنین

 .مفته حرف   غه،درو همش هاحرف این... گیمی دروغ داری... شو خفه-

 .شد مانعش سوره که برود خواست بود، شده داغون حسابی روحیش حالش که حالی در و

 .یادمی سرت بالیی یه نکرده خدایی نرو، حالت این با خانم خدا رو تو-
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 .بده نشونم رو مزارش گیمی راست اگه. بده نشونم-

 تا شود مواجه حقیقت با داشت حق و بود نازگل خواهر   نازنین. رفت فرو فکر به ثانیه چند سوره

 .کند قبول را آن بتواند

 مدت این تمام در. رسیدند( کرج استان قبرستان) سکینه بهشت به تاکسی با دقیقه، چند از بعد

 خانم سوره که درحالی .باشد احمقانه شوخی یک چیز همه که کردمی دعا دل در مدام نازنین

 .گذشتندمی مزارها کنار از یکییکی شد،می خوردنش زمین مانع و بود گرفته را بازویش

 آن تصور از! چه؟ داشت حقیقت اگر. شدمی بیشتر نازنین یدلهره رفتند،می پیش که هرچقدر

 .کردمی وحشت نیز

 نیز نازنین تبع به و ایستاد هاآن از یکی مقابل سوره و رسیدند جدید مزارهای قسمت   به باالخره

 تابلوای سرش باالی تنها و نداشت قبر سنگ   هنوز که مزاری به و آورد االب را سرش. کرد توقف

 و «رادمهر نازگل»: بود نوشته سفیدی خط با تابلو روی. کرد نگاه بود شده نصب رنگ مشکی

 .بود شده درج زیرش در فوت تاریخ

 که بود زیرو آن از بعد روز یک فوتش تاریخ. نشست مزار کنار و زد زانو شد، شل نازنین پاهای

 .کرد پا به استودیو در را شنگهاَلم آن هومن

 دلیل زیاد احتمال به و بود گذاشته نازگل در زیادی تاثیر هومن هایحرف که بود معنی این به این

 .بود زندگیش یگذشته عشق مجدد دیدن خودکشیش

 اتفاقات از یقدر  به روز، چند این دهد؟ انجام کاری چه یا بگوید چه باید دانستنمی واقعا

 بود هایشاشک تنها. نداشت را العملیعکس دادن نشان نای دیگر که بود شده شوکه گوناگون

 .خوردمی ُسر صورتش روی اختیاربی که

 اششانه روی را دستش. نشست نازنین کنار و داد تکان تاسف ینشانه به سری خانم سوره

 :گفت و گذاشت

 نازگل بدن روی رو شتم و ضرب جای قانونی پزشکی چون. دهآزا وصیقه قید به جمشید آقا االن-

 و پدر! بود خانم نازگل هفتم پیش روز چند. کردن شکایت ازش اتخانواده و داده تشخیص خانم

 اونا. خانم خونه برگرد... طرف یک از که هم شما نبود. شکسته کمرشون مصیبت این توی مادرت

 به زندگیش روز آخرین تا... براش بمیرم الهی... هم نمخا نازگل حتی. ندارن خوشی وضعیت االن

 شما شده باعث که دونستمی مقصر رو خودش فقط. کنه پیدات بتونه بلکه تا زد دری هر

 !خونه برگرد... خانم برگرد شده که روحشم شادی برای. بشی ناپدید
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 :گفت لرزیدمی هایشب**ل که درحالی نازنین

 !بزار تنهام-

 ...خانم ولی-

 .باشم تنها خواممی! برو ازاینجا-

 .برگشت سمتش به نازنین برود بخواهد اینکه از قبل. شد بلند جا از و کشید عمیقی نفس سوره

 .من به بده روهم کاغذ اون کاغذ، اون-

 .داد نازنین به و آورد بیرون کیفش از را کاغذ مکث کمی با سوره

 :گفت سوره. خواند دقت با را اشنوشته و گرفت را کاغذ نازنین

 .کنهمی خاموش رو دلت آتیش باشی که خدا با. کن توکل خدا به. دخترم باشه آخرت غم-

 و یاور بهترین آن خاک در که گورستانی! مخوف گورستانی و ماند نازنین. رفت و گفت را این

 .بود گرفته جای زندگیش آدم ترینمهربان

 .برسد خواهرش هفتم مجلس به بود نتوانسته حتی او. زد زل مزار سر باالی تابلو به دیگر باری

 دروغ که بزند فریاد خواستمی. بود گرفته آتش درونش. کرد پر مزار خاک از را هایشمشت

 .دیدندمی را اشخواسته خالف داشتند هایشچشم اما است

. ندشد زنده چشمانش جلوی در یک به یک گذشته، خاطرات تمام. شد بلندتر هایشگریه صدای

 مزارش خاک   به چنگی. بود کرده تحمل او مانند نیز نازگل که زجرهایی و دردها تحقیرها، آن تمام

 :کشید فریاد کردمی هقهق که درحالی و بود پرپرشده و رنگبهرنگ طبیعی هایگل پراز که زد

 ...من حماقت   قربانی شدی، قربانی تو... نازگل-

 سه هاینزدیک ساعت. چکیدمی خاک روی هایشاشک. گذاشت مزار خاک روی را سرش

. بود زمین ینقطه سردترین آنجا نازنین، برای اما تابیدمی شدید آفتاب و بود شده بعدازظهر

 .زدمی رقم نازنین برای را شوم سرنوشتی داشت تقدیر که جایی

 به ماه ندچ این طی در چرا آخر. نداشت ایفایده هیچ. کرد صدا را خواهرش اسم بار چند

 !شدمی متالشی داشت وجدانعذاب و پشیمانی شدت از وجودش بود؟ نرفته دیدنش

 خرابش حال برای اشک جز تسکینی و کردمی گریه همچنان نازنین. گذشت ساعت چند

 هر وقتآن زد،نمی حرفی هومن با خواهرش راجب اگر! بود؟ کرده کار چه حماقتش با او. نداشت

 .کردنمی نابود طوراین را دو
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 هرگز نازگل که گفتمی کرد،می خفه عصبانیت با را او داشت وقتی روز، آن هومن که آمد یادش

 .است نداشته دوست را او

 او بدون خود زندگی به بتواند هومن تا بود گذاشته پا زیر را احساسش قبل مثل دوباره نازگل پس

 .دهد ادامه

 و بودند شده کبود هایشچشم زیر. سوزاندمی را استخوانش و گوشت تا داشت حادثه این تلخی

 .بریدمی را امانش داشت قبل چون نیز اشمعده درد. نداشتند کردن گریه نای دیگر

 بر آتشی زندگی این خودش، امان به بود گذاشته تنهایش ؛بود برده یاد از را نازنین نیز خدا دیگر

 .دادمی هُل غم زا تاراجی سمت به را هستیش داشت که بود جانش پیکر

 کرده رشد او با کودکی از که نازگل، از این و دادمی جان عشقش از داشت هنوز که آراس، از آن

 مطمئن حاال حداقل. بود خواهر یک از فراتر برایش نازگل. بود خانواده در دوستش بهترین و بود

 .دبو شده دیر خیلی که فایده چه اما. دارد دوست را او چقدر که بود شده

 که بود اطراف هاینورافکن تنها. بودند رفته هاآدم و بود کور و سوت قبرستان ،بود شده تاریک هوا

 .کردمی روشن را آنجا کمی

 شده تار انگار هایشچشم! شده شب کی بود نفهمیده اصال. رفتمی گیج سرش. شد بلند جا از

 .روحش حتی و سر ها،شمچ بدن،. کردمی درد وجودش تمام. دیدندنمی خوب و بودند

 زرد   اشچهره. نبود خوب اصال حالش. بود شده خاکی هایشلباس تمام. افتاد راه به خوران تلوتلو

 .بود نشسته صورتش بر مردگان دنیای از گَردی انگار و بود زرد

 وان   درون را نازگل داشت دائم. آورد پدید وجودش در رعبی گورستان سکوت   و تاریکی کمکم

 .لرزیدمی خود به آن وحشت از و کردمی تصور خونی

 هیکلی درشت و سیاه سگ  . پرید جا از سگی پارس صدای با که رفتمی خیابان سمت به داشت

 بین در حالش آن با. گذاشت فرار به پا و شد زدهوحشت نازنین! دویدمی سمتش به داشت

 .افتاد خالی قبر یک درون و کرد گیر سنگی به پایش ناگهان که دویدمی مزارها

 نشست بود، گرفته درد پایش کمی که نازنین. نشد ترسناکش پارس صدای و سگ از خبری دیگر

. است قبر یک درون شد متوجه کند، بلند را سرش خواست تا. شد پایش دادن ماساژ مشغول   و

 بیرون نجاآ از خواست. زدمی بیرون سینه از ترس شدت از داشت قلبش. پرید جا از وحشت با

 دوباره. بود خوابیده قبر این مانند قبری درون حاال که نازگلی. افتاد نازگل یاد که بیاید
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 تا هایشچشم کردمی گریه وقتی که بود ریخته اشک قدری به. شد اشک از پر هایشچشم

 .سوختمی مرگ سرحد

 .نخورد تکان آنجا از اما بود گرفته فرا وحشت و خوف را وجودش تمام. کشید دراز قبر درون

 اشک باید کدامشان برای نازگل، یا آراس. کند دلتنگی کدامشان برای باید دانستنمی

 را گلویش بغض  . شد مجسم ذهنش در آراس یچهره ناخودآگاه. بست را چشمانش ریخت؟می

 دنخوان به شروع لرزان، صدایی با. بود حفظ از را آن که افتاد شعری یاد به. داد قورت زحمت به

 :کرد شعر

 بود مو به بند من یخورده ترک قلب این"-

 بود او عاشق او و بودم او عاشق من

 نگفتم هیچ برسد عشقش به که باشد

 بود مگو راز غمش سینه این در عمر یک

 ندیدم که را امزندگی خوش روی من

 بود رو دو کاش ای امکرده دعا روز هر

 توبی و غم غرق و همدمبی و کم عمر

 بود گلو زیر دم همه نداری یچاقو

 خوش دلم و بود لحد سنگ سرم زیر من

 "بود قو پر شبیه نرم سرش زیر که

 «سیدی تقی سید»

 ایلحظه آراس تصویر. بود پیچیده وجودش تمام در درد. کرد تکرار ب**ل زیر   را شعر آن بار چند

 شدنمی باورش. شد سنگین هایشچشم دقیقه چند از بعد. رفتنمی کنار چشمانش مقابل از

 .کردنمی فرقی برایش دیگر که بود خسته آنقدر خوابیده، مخوف و تنگ قبر یک داخل که

*** 

 بعد کمی ولی دیدندمی تار هایشچشم اول. پرید جا از صورتش روی آبی شدن پاشیده با

 خورشید و بود شده روشن هوا. بود ایستاده قبر باالی جوگندمی ریش با پیرمردی. شدند ترواضح

 .تابیدمی

 .شد خیره نازنین به و کرد کیپ را دستش درون معدنی  آب دَر   مرد
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 میت االن کارت، پی برو پاشو! مگه؟ اسستارهپنج هتل! خوابیدی؟ چرا اینجا. دختر ببینم پاشو-

 .نکن درست دردسر من یواسه. یارنمی رو

 :گفت آرام و داد تکان سری بعد و

 .کنه بخیر هاروبچه این عاقبت خودش خدا! هاخواب کارتن این دست   از شدیم گرفتاری عجب-

 درست را پیرمرد هایحرف انگار بود، نشسته خاکی هایلباس با قبر داخل همچنان نازنین

 مطمئن اما دیده چه آمدنمی یادش درست. دیدمی را نازگل خواب شب،. زدمی گیج. شنیدنمی

 .کردمی اشدیوانه داشت شده، اسیر این چون قبری درون هاینک فکر. بود او خواب   که بود

 :زد داد بدی لحن با نشسته، همچنان نازنین دید که پیرمرد

 !کنم؟ چالت جاهمین یا ریمی! دختر؟ نیستم باتو مگه-

 .ریخت او روی نازنین ترساندن برای را قبر اطراف خاک   از مقداری بیل با و

 بدنش تمام طورهمین. کردمی درد بدجور سرش،. آمد بیرون قبر از زحمت به و شد بلند نازنین

 تعجب با پیرمرد. کرد حرکت قبرستان خروجی سمت به خوران تلوتلو. شدمی متالشی داشت

 .کردمی تماشا را بخورد زمین داشت امکان هرآن که نازنینی شدن دور داشت

 روی. شدندمی رد کنارش از تعجب با نازنین یپاره هایلباس و خاکی وضع و سر دیدن با مردم

 و بود نازگل مال که مشکی شال آن شال، همان. کرد باز را پشتیشکوله و نشست هاجدول

 .کرد پیدا را بود برداشته کمدش از روز آن نازنین

 و رفتنمی کاش. شد شروع هایشگریه دوباره. فشرد اشسینه درون بسیار دلتنگی با را شال

 .ببیند را او توانستمی دیگر بار یک کاش. اندممی خواهرش پیش

 که افتاد شلوارش به چشمش. انداخت سرش روی را نازگل مشکی   شال و کرد باز را روسریش

 .نداشت اهمیت چیزهیچ دیگر. نداشت اهمیتی دیگر. بود شده پاره دیشب

 :پیچید فکرش در دوباره خانم، سوره هایحرف ناگهان،

 خونه برگرد. طرف یک از که هم شما نبود. شکسته کمرشون مصیبت این توی مادرت و پدر»

 «خانم

 که بود درست. گشتبرمی باید شدمی تحقیر هم بار هزار اگر حتی گشت،برمی خانه به باید

 زیادی نقش خواهرش خودکشی در اشخانواده که بود درست بود، نکرده باور را نازگل مرگ   هنوز

 .اشخانواده دلتنگ   شود؛ دلتنگ زیاد بسیار که بود شده ثباع اتفاق این اما داشتند

 .فهمدمی را هاآن قدر تازه عزیزانش مرگ   از بعد آدم گفت،می راست آراس
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 آنها هایشکاری ندانم با اینکه فکر. بودمی اشخانواده کنار در باید آور،عذاب و خراب حال   این در

 .کردمی اشدیوانه بدهد دست از نیز را

 خواندنش با. آورد بیرون بود، شده نوشته درونش نازگل حرف   آخرین که را کاغذی جیبش، زا

 :خواند را آن دوباره اما شدمی تکه هزار قلبش

 و عمیق زد، خواهم ترعمیق من اما. شکافتی خاطرم به تو روزی که بُرممی را رگی همان"

 "است مرگ شکبی تو،بی من   سزای بازگشت،بی

 گریه بس از. ریختندمی صورتش روی و چکیدندمی اختیاربی هایشاشک. لرزید شهایب**ل

 .بودند کرده ورم هایشچشم بود کرده

 کردمی حس. بود نخورده چیزی دیروز از. شد بلند جا از و گذاشت مانتواش جیب داخل را کاغذ

 باید شده هرطور .نداشت دستانش و پاها درون ایانرژی هیچ. شودمی سوراخ دارد اشمعده

 .رساندمی خانه به را خودش

 در مدام نازگل هایحرف. رساند شهر داخل به را خودش گذشتمی آنجا از که اتوبوسی اولین با

 هایشگریه هقهق صدای و عجیب وضع و سر به نگاهی رهگذرها. پیچیدمی گوشش

 زد جمشید مقابل نازگل وزر  آن که حرفی یاد. گفتندمی چیزی ب**ل زیر هرکدام. انداختندمی

 :افتاد

 .کنمنمی خالی رو پشتش بیوفته هراتفاقیم خواهرمه، اون_

 کرده رهایش زجرها و هاتنهایی از سیلی میان در را او. بود کرده خالی را خواهرش پشت او ولی

 !کند؟ عادت ندیدنش هرگز به و نبودنش به خواستمی چطور. بود

 اصلی خیابان از و بود کوری و سوت یکوچه. برسد خانه به ترسریع ،راه آن از تا شد ایکوچه وارد

 قرار کارهنیمه هایساختمان دیگر قسمتی و خالی هایزمین کوچه، از قسمتی در. داشت فاصله

 .داد ادامه راهش به کردمی حفظ را تعادلش زحمت به که طورهمان. داشتند

 و شد کوچه وارد نازنین سر پشت مشکی ون یک تنها. بود نشده پارک ماشینی کوچه، درون

 .داد ادامه راهش به و انداخت آن به گذرا نگاهی و برگرداند را سرش نازنین. کرد توقف

 ذهنش در را آنها تکتک داشت و بود کرده سر نازگل با که بود خاطراتی درگیر همچنان فکرش

 با داد خواب جای او به و پذیرفت دل و جان با را او نازگل که کردمی فکر روزی به. کردمی مرور

 آورد؛می یاد به خوب را اشچهره نقش هنوز. کند تحمل را جمشید هایتیکه بود مجبور اینکه
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 را داشتنیدوست لبخندهای آن و زیبا هایچشم آن. کندمی تماشایش دارد حاال همین که انگار

 !برد؟ یاد از شدمی مگر

 دستمالی بالفاصله،. گرفت را بازویش محکم دستی ناگهان که داشتبرمی قدم آرامآرام داشت

 .شد گرفته دهانش جلوی

 از کرد سعی. کرد خوردن تکان به شروع وجود این با اما بود نمانده باقی نازنین بدن در جانی

 حالت رسید، مشامش به که بویی اثر در کمکم. بود بیشتر خیلی زورش ولی شود، رها دستش

 نازنین. کرد کج کمی را نازنین کمر   مرد. آیدمی سرش بالیی چه دارد دانستنمی .کرد پیدا گیجی

 گرفته را او که فردی یچهره توانستنمی. بود فایدهبی اما دادمی تکان را پاهایش سرعت به

 و نفهمید چیزی دیگر داد، دست او به خواب و گیجی حس و شدند کندتر حرکاتش. ببیند

 .شد بیهوش

*** 

 حسابی .نشست و شد بلند. دید را دریچه یک از کمرنگی نور   تنها کرد، باز را چشمانش وقتی

 یدریچه آهنیش در باالی تنها، که بود تاریک اتاقکی درون. کرد نگاه تردقیق. بود ترسیده

 .تابیدمی داخل به آنجا از کمی بسیار نور و داشت وجود کوچکی

 که بود کسی چه او. آیدمی سرش به بالیی چه رددا دانستنمی. نبود خوب اصال حالش

 !کجاست؟ اینجا حاال و کرد بیهوشش

 حلقه طوسیش چشمان   درون اشکی وحشت و رعب فرط از. شدمی تکرار ذهنش در هاسوال این

 در سمت به. کردمی درد سرش. بود تاریک   تاریک جاهمه. شد بلند جا از دیوار کمک به. زد

 کرد تالش هرچقدر اما ببیند دریچه آن از را بیرون و شود بلند اشپنجه روی کرد سعی. رفت

 .نرسید قدش

 :کلمات این واردیوانه گفتن و در کوبیدن به کرد شروع

 .رو در کنین باز...کنین باز رو در! دارین؟ چیکار من با... کنین باز رو در این-

 و درشت چشم دو بعد، دقیقه دچن. رفتمی باالتر صدایش تُن و در کوبیدن   شدت هربار و

 .کرد نگاه نازنین به دریچه از مرد، یک ترسناک  

 .نکن صدا و سر اینقدر و سرجات بشین برو شو، خفه-

 هایشمشت در داشت توان هرچه. داد ادامه داد و جیغ و در کوبیدن به و نکرد توجهی نازنین اما

 .کوبیدمی را در و بود ریخته
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 به وقتی. شود بسته نازنین چشمان شد باعث بیرون نور. کرد باز را در و شد عصبانی اینبار مرد

 مقابلش کچل یکله و مشکی ریش با بلند، قد مردی گشود، را چشمانش و کرد عادت نور

 .بود ایستاده

 :گفت لرز با بعد. رفت ترعقب قدم چند و ترسید نازنین

 !هستین؟ کی...شما...شم-

 :کشید فریاد مرد. رفت ترعقب نینناز . آمد نازنین سمت به مرد

 !شو؟ خفه نگفتم مگه-

 زمین سیلی آن شدت از نازنین. کوبید نازنین صورت روی محکمی سیلی بزرگش، دستان آن با و

 :زد فریاد دوباره شنید، را اشناله صدای وقتی و کوبید نازنین شکم به لگد چند مرد. خورد

 !یدی؟فهم. کنممی کبودت و سیاه دربیاد، صدات-

 .نمود قفل سرش پشت را در دوباره و رفت بیرون و گفت را این

 به. ریختن اشک آرامآرام به کرد شروع پیچید،می خود به مرد آن سیلی و لگدها درد   از که نازنین

 .بشنود را تندش هاینفس صدای کسی ترسیدمی حتی که بود ترسیده قدری

 دیگر! آمد؟می سرش بر بالیی چه داشت. کیدچ گلویش روی و شد روان لبش کنار   از خونی

 :گفت گریه با آرام نداشت، شدن بلند نای درد، شدت از که درحالی. نداشت اهمیتی

 ...آر...کن کمکم...آراس-

 را دهانش آب. نداد او به را اجازه این گلویش، درون بغض   که کند صدا را اسمش دوباره خواست

 از کاری و کردمی گریه تنها. زد برهم را حالش دهانش بزاق با تهآمیخ خون   یمزه. داد قورت لرز با

 .نبود ساخته دستش

 دراز به دراز و کشیدمی زجر بدنش درد از و خاطرات درد از همچنان نازنین. گذشت ساعت چند

 هایشکاری ندانم با او اینکه فکر. بود شده شدیدی وجدان عذاب   دچار. بود افتاده زمین روی

 اشدیوانه داشت بیاید، پیش فجیح اتفاق این آن، از بعد و برود نازگل سمت هومن شده باعث

 .کردمی

. آیدمی سرش بالیی چه دارد و کجاست حاال نباشد مهم برایش که داشت خیال و فکر آنقدر

 یا بکشد نفس کردمی فرقی چه دیگر پس بماند، زنده خاطرش به که نداشت کسی دیگر وقتی

 .نه
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 نوری دوباره. شد باز در خوردنمی تکان و بود کشیده دراز نمور و گچی زمینی کف نوزه که درحالی

 بلند جا از و گرفت را نازنین بازوی. شد تاریک اتاقک   وارد مرد   همان و تابید نازنین صورت روی

 .ببرد جایی را او خواستمی انگار. کرد

 به و شد بلند او یخواسته تابع که دبو ترسیده مرد، پیش ساعت چند رفتار از قدری به نازنین

 .کرد حرکت کشیدمی را او مرد که جایی سمت

 وارد تاریک اتاق آن از. بود شده پریشان هوا در موهایش و شده باز سر از مشکیش، شال

 زندان حیاط به شبیه کمی. داشت قرار بلندی دیوارهای آن، دورتادور که شدند بزرگی یمحوطه

 دیده هاکوه و درختان هادوردست از. نداشت خادارسیم دیوارهایش روی هک تفاوت این با بود

 .هستند شهر از دور جایی که دادمی نشان این و شدندمی

 با طورهمان مرد. رسیدند بزرگی در به اینکه تا برد باال هاپله از. کرد بزرگ ساختمانی وارد را او مرد

 .برد اتاق داخل را یننازن و کرد باز را در خشن، و خشک ایچهره

 بود شده پهن قرمزی فرش سالن وسط. اتاق تا داشت شباهت سالن به بیشتر که بود بزرگی اتاق  

 .بود شده تزئین گرانیت هایکاشی با سالن کل و

 کسی رسیدمی نظر به. داشت رنگی قرمز مبلمان که جایی. برد سالن هایوسط به را نازنین مرد،

 از چون است، دیگر سمتی به رویش و نشسته ها،مبل مقابل خان،چر  قرمز   صندلی یک روی

 ترک را اتاق او و نشست مبل روی نازنین کچل، مرد   یاشاره با. شدمی بلند دود صندلی، پشت

 .کشید راحتی نفس نازنین او، رفتن با. کرد

 دست به شارژی قلیان یک که پوست،سیاه مردی و چرخید صندلی کوتاه، یثانیه چند از بعد

 .چرخید نازنین سمت داشت

 سیلی اثر در که لبش کنار خون  . شد خیره مرد به تعجب با و داد قورت را دهانش آب نازنین

 .نداشت رخسار بر رنگ و بود گشته خشک بود، شده ایجاد

 جدید هایمدل آن از که موهایش به دستی داشت، پرفسوری سطحی ریش که پوستسیاه مرد  

 و گرفت قلیانش از کامی و کشید بود، مانده باقی وسطش تنها و کرده کچل را هایشمو کنار و بود

 .زد لبخندی و گذاشت کنار را شارژی قلیان سپس داد، بیرون را دودش

 و ورزشکاری بازهای شد،می باعث که بود پوشیده کوتاه آستین و خاکستری تیشرت یک

. آمدمی فیتنس و درشت نظر، به و بود فرم روی واقعا هیکلش. باشد نمایان کامال اشبرجسته

 .خوردمی سال سی به سالش و سن حدودا
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 جذاب اما کلفت، صدایی با و شد تررنگ پر لبخندش بود، شده خیره نازنین به که طورهمان

 :گفت

 .گممی تبریک بزرگ، گروه   این به رو ورودت سالم،-

 :پرسید لرز با و کرد باز ب**ل زحمت به نازنین

 خوایین؟می چی من از-

 دور را دستش و شد نازنین نزدیک  . نشست دونفره مبل روی نازنین کنار و شد بلند جا از مرد

 .نمود جور و جمع کمی را خود و کرد پیدا بدی حس او با مرد برخورد از نازنین. انداخت کمرش

. نیست اینجا مال ماصلیت اما شدم بزرگ اینجا سالگی پانزده از. اسمیته لوکان من، اسم ببین-

 ایران توی هرچند. منه یعهده بر جوان، دختران بین از استعدادیابی، شرکت ترینبزرگ مدیریت

 .دیممی انجام ممکن نحو هر به رو کارمون هم باز ما ولی نیست افتاده جا موضوع این

 خود سمت را صورتش و گرفت را نازنین یچانه انگشتانش، با بعد و گرفت فاصله نازنین از کمی

 .چرخاند

 بیزنس ندارن کاری و کَس که تو مثل کسانی با ما. بمونه ایران که حیفه تو مثل زیبایی دختر  -

 که نحوی به دیم،می محبوبیت ریم،می ثروت دیم،می شهرت تو امثال به اونجا ما. کنیممی

 .کنیممی هم سود عوض، در و هامجله اول یصفحه بره عکستون

 .داشت آمریکایی یلحجه کلمات بعضی ادای در گاهی اما زدمی حرف خوب را رسیفا بود درست

 :پرسید دوباره نازنین

 !نمیفهمم! کجاست؟ اونجا از منظورتون-

 هر از ما. تو امثال و تو بهشت. کشوره این از خارج اونجا. باش راحت کن صدا لوکان رو من-

 .دیممی کار اونا به و کنیممی انتخاب رو شایسته دختران کشوری

 :پرسید نخورد غریبه مرد به تا کند جمع بیشتر را خود کردمی سعی که درحالی تعجب با نازنین

 !کاری؟ چه... چ-

 بود، پوست سیاه اینکه وجود با. رفتمی فرو هایشگونه لبخند، اثر در. زد لبخندی دوباره لوکان

 .داشت جذابی یچهره

 .داره رو درآمد بیشترین رقص اونجا. بگیری یاد رقص کمی کافیه فقط-

 :گفت کالفگی با و شد بلند جا از مکث کمی با نازنین

 .ندارم کشور از خارج به هم ایعالقه! بلدم رقص نه و کارم و کسبی نه من. برم من بزارین-
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 هایاستخوان بود مانده کم که بود زیاد قدری به زورش. گرفت را دستش مچ مرد که برود خواست

 .شوند خورد ازنینن

. کرد نگاه او به و چرخاند را سرش بکشد، بیرون لوکان دست از را دستش نتوانست دیگر وقتی

 گردن دور به زنجیر این. بود نشده گردنش دور لوکان، رنگ اینقره و مردانه زنجیر   متوجه

 را نازنین و زد یلبخند و شد ترمهربان بارهیک به لوکان تند نگاه  . بود کرده ترشجذاب کلفتش،

 .نشاند خود کنار دوباره

 .زوده خیلی رفتن برای. نکن عجله-

 :نالید نازنین

 .کنممی خواهش. بردار سرم از دست-

 :گفت رفته باال ابرویی با بعد و شد خیره او یچهره به نازنین، تقالی به توجهبی لوکان

 !بزنه؟ کتک رو تو مثل ایفرشته کرده جرعت کی ببینم،-

 حسابی پوستش، با لوکان دست برخورد از. کشید نازنین ب**ل زخم   روی را شستش انگشت و

 به اعتماد قدری به. گشتمی نرم سریع تعریفی، ترینکوچک با هم هنوز اما. شدمی معذب

 و شود مسلط او بر توانستمی کرد،می تعریف او از بشریبنی هر اگر که داشت ضعیفی نفس

 !بود دهفهمی را این لوکان

 :پرسید دوباره و کرد ترتنگ را مشکیش چشمان لوکان

 !کی؟ بگو فقط-

 :گشود ب**ل آرامی به نازنین

 !مخوف و بلند قد مرد   همون-

 :کشید فریاد و چرخاند در سمت را سرش و زد پوزخندی لوکان

 .ببینم بیا طغرل...طغرل-

 او مقابل و برخاست جا از نلوکا. شد اتاق وارد ترسناکش ریش با هیکلی و کچل مرد همان

 :گفت نازنین به رو بعد. ایستاد

 !بود؟ این-

 .داد تکان سری لرز با نازنین

 :کشید داد و گرفت را او یچانه بود طغرل قد   به نزدیک تقریبا قدش که لوکان
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. کَنممی قلفتی رو پوستت کردی، بلند خانم رو دست ببینم دیگه بار یک فقط دیگه، باره یک-

 !؟شنیدی

 از که نازنین. رفت و کرد عذرخواهی نازنین از لوکان یخواسته به بعد و. گفت قربانی چشم طغرل

 .شد خیره لوکان به بود، مانده باز دهانش تعجب

 شروع و برداشت را شارژیش قلیان دوباره و نشست قرمز صندلی روی بر نازنین روی روبه لوکان

 :پرسید ثانیه چند از بعد. کرد کشیدن به

 رنگ که حیفه تو زیبایی به دختری! نیست؟ خوب حالت یا ترسیدی! پریده؟ رنگت اینقدر چرا-

 !باشه پریده

 با و شد سرخوش لوکان تعریف از شد،می بیهوش گرسنگی از داشت اینکه وجود با نازنین،

 :گفت ضعیفی صدای

 !گرسنمه-

 :داد جواب بعد و نشاند لبش روی را فریبدل لبخند   همان لوکان

 ناهار برگردی وقتی بگیر، کوتاه دوش یه و کن عوض رو هاتلباس برو! نگفتی؟ اول از چرا-

 .حاضره

 :کرد صدا بعد و

 !شاهین؟-

. شد اتاق وارد دیگری، در از چهارشانه، و هیکلی تیغ، سه صورت با بادیگاردها به شبیه مردی

 :گفت لوکان

 !کنی چیکار گهمی بهت برو، مراهشه. این به سپارمتمی یادنمی خوشت طغرل از چون-

 ...من... آخه... آخه ولی-

 .کنیممی صحبت برگشتنت بعد... برو-

 اشمعده روی را دستش که درحالی و شد بلند جا از زحمت به. بزند حرفی نتوانست دیگر نازنین

 رپ را مشامش تلخی عطر بوی کشید،می نفس وقتی. رفت بادیگارد مرد   همراه بود داده فشار

 .بود پیچیده سالن کل در لوکان، عطر بوی انگار. کردمی

 توقف دری مقابل اینکه تا رفتند انتها تا بود، شده پهن آن کف در سلطنتی فرشی که را راهرو

 :گفت مرد. کردند

 .منتظرتم همینجا حمومه، کمد   داخل هم جدید هایلباس. کن تمیز و تر رو خودت و حموم برو-
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 سالن چون آمده اشتباه کرد فکر اول. شد حمام وارد. نداشت را حرفش ردنک قبول جز ایچاره

 با سالن وسط در و بود شده کار رنگ کرمی گرانیت سنگ   با دیوارهایش، و کف کل که بود بزرگی

 .بود شده انداخته گل از طرحی مشکی گرانیت

 بود مات ایشیشه رد یک دیگر قسمتی و داشت کالسهای   دیواری کمد سالن، دیوار از قسمتی

 .باشد حمام رسیدمی نظر به که

 در هالباس انواع. بود رنگی ایبازارچه انگار درونش. کرد باز را رنگ استخوانی کمدهای و رفت جلو

 .داشت قرار داخلش مختلف هایمدل و هارنگ

 سفید شلوار کی و گلبهی بلند آستین بلوز یک کرد، پیدا که ایآبرومندانه لباس تنها بینشان، از

 آویز روی و برداشت نیز حوله یک کمد، از. بودند نماناف و رکابی ازدَم هالباس مابقی. بود رنگ

 .انداخت

 نازنین از دقیقا او اسمیت، لوکان عجیب، مرد   آن. افتدمی اتفاقی چه دارد که کردنمی درک واقعا

 گاهی و کردندمی رفتار خشن او با گاهی که نقیضشان و ضد رفتارهای این! خواست؟می چه

 را نازنین ترس فقط هااین! باشد؟ داشته توانستمی معنایی چه همه هااین صمیمی، و خوب

 .کردمی برابر چند

 دوربین حمام هایقسمت تمام نشد، متوجه اصال که بود ذهنی هایمشغله این درگیر آنقدر

 .دارد مداربسته

 که بزرگی و شکل مربع دوش   و داشت وجود حمام لداخ بزرگی وان. شد ایشیشه قسمت وارد

 نوع چند و بود بزرگ و زیبا واقعا حمام داخل. بود چسبیده حمام سقف به دیگر سمتی در

 .بود شده چیده خود مخصوص جای در لیف و صابون شامپو،

 دیده یخون وان داخل را نازگل که افتاد سوره هایحرف یاد. افتاد بدنش بر ایلرزه وان، دیدن با

 .گرفت رعشه وجودش تمام صحنه، آن وحشت از و کرد تصور را خواهرش ایلحظه برای. بود

 دوش گرم آب   زیر هایشاشک. رفت دوش زیر عجله با و درآورد را هایشلباس کرد، باز را دوش

 .بود شده کبود غولتشن آن لگدهای اثر در بدنش. شد شسته

 لبخند کرد،می نگاه را او حمام، یبسته مدار دوربین با و بود نشسته کامپیوتر پشت   که لوکان

 با و زد سیگار به محکمی پک سپس کرد، روشن و آورد بیرون سیگاری جیبش از و زد ایکجکی

 :گفت ب**ل زیر پوزخندی

 !خوبیه مورد-
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 سشوار با را موهایش. پوشید بود، کرده انتخاب که را هاییلباس نازنین بعد، دقیقه چند

 اش،پاره و خاکی مانتوی جیب از. کرد رها آزاد و نمود شانه بعد و کرد خشک سالن مخصوص

 سالن به بادیگارد همراه و آمد بیرون. گذاشت شلوارش جیب داخل و برداشت را نازگل ینوشته

 .برگشت

 روی بر سالن، یگوشه که بود رنگارنگی غذاهای کرد، جلب را اشتوجه که چیزی در، شدن باز با

 .بود شده چیده نفره هشت میز

 هاصندلی از یکی روی لوکان. رفت جلو. کردنمی کار مغزش گرسنگی از. نداشت طاقت دیگر

 .نشست همانجا نازنین و کرد اشاره خود روی روبه صندلی به نازنین دیدن با. بود نشسته

 عجیب غذای عنو چند و ماهی پلو، باقالی سبزی،قرمه خورشت پلو، زرشت بریان، مرغ میز، روی

 .است خارجی غذاهای رسیدمی نظر به که داشت قرار غریب و

 :گفت لبخندی با دید، هاغذا چشیدن برای را نازنین قراریبی که لوکان

 .بکش خودت برای داری دوس که هرکدوم از کن، شروع-

 طاقت یگرد. ریخت ظرفش کنار در پلو باقالی هم مقداری. کرد پلوزرشت کشیدن به شروع نازنین

 هازده قحطی مثل. کرد خوردن به شروع عجله با و کند رعایت را غذاخوردن آداب که نداشت

 .بود غافل زمان و زمین از و خوردمی

 از ایذره حتی و داشت قرار او مقابل قبل از لوکان غذای بشقاب که بود این بود عجیب که چیزی

 .نکشید خود برای میز روی غذاهای

. خوردمی لذت و ولع با را غذا تندتند داشت که انداخت نازنین به نگاهی ی،چشم زیر لوکان

 :گفت و کرد صاف را صدایش

 .شینمی پشیمون ما گروه توی حضور از دممی قول بهت .کنیممی حرکت مقصد سمت به فردا-

 :پرسید مکثی از بعد و شد خیره لوکان به و داد قورت را دهانش داخل یلقمه نازنین

 !بریم؟ خواییممی جاک-

 به توجهبی کرد، جویدن به شروع آرامش با و گذاشت دهانش داخل غذا از قاشقی لوکان،

 میز، روی مات یشیشه محتوای از کمی بعد. بود جواب گرفتن پی در که نازنین منتظر هاینگاه

 :گفت و ریخت لیوانش داخل

 .یادنمی خوشم کننمی والس زیاد که هاییآدم از من. نپرس سوال و کن گوش خوب-

 .شد خیره نازنین به و کرد بلند را سرش سپس
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 !؟*****-

 :پرسید دوباره و زد پوزخندی لوکان. کرد نگاهش متعجب و خورد جا نازنین

 !خوری؟می***** -

 :داد جواب سپس

 . دارم معده زخم من ممنون، نه-

 .شد خوردن مشغول دوباره و کشید سر را نوشیدنی توجهبی لوکان

 در شغلی چه! ببرند؟ کجا را او خواستندمی هاآن آخر. بود شده سوال عالمت از پر نازنین ذهن

 !کند؟ معروف اینقدر را او توانستمی که بود نازنین انتظار

 !کشور؟ از جخار برینمی زور به دخترهارو یهمه شما-

 .داد تکیه خود صندلی به بعد. زد زل نازنین هایچشم به دوباره لوکان،

 این. کنه انتخابشون ما گروه که آرزوشونه مختلف کشورهای دخترای. نیست اجباری هیچ! نه-

 قدر کی اینجا ببینم، بگو بهم. جذابه و زیبا دختران مختص تنها. شهنمی هرکسی نصیب افتخار

 دیده از کی. دنمی پرورش رو اونا و دنمی بها تو هایزیبایی به که جاییه اونجا! ونه؟دمی رو تو

 خودم همراه سفر این توی رو تو مثل جذابی و زیبا دختر یادمی حیفم من! یاد؟می بدش شدن

 !نبرم

 مختلف، دختران بین از که بود زیبا قدری به او لوکان، نظر در یعنی. رفت فرو فکر به نازنین

 .درآورد خود تسخیر به کامال را نازنین اشفریبنده هایحرف! بود؟ شده انتخاب

 خستگی و خوابالودگی احساس شد، سیر کامال وقتی. داد ادامه غذایش خوردن به و شد ساکت

 .شدمی بسته داشت چشمانش انگار. آمد سراغش به

 :گفت لوکان

 باید که داریم زیادی کارای فردا. کن ستراحتا دهمی نشون بهت که اتاقی تو و برو شاهین همراه-

 !بدیم انجام

 .است گرفته خوابش طوراین غذا، آن خوردن از بعد چرا دانستنمی. نداشت دیگری یچاره

 اما. راحت و دونفره تختی با بود متوسط بزرگی، نظر از اتاقی. رفت و داد نشانش را اتاق شاهین

 .نداشت وجود فراری راه اما کند فرار آنجا از داشت ستدو. کشید دراز تخت روی. نداشت پنجره

 .کردمی همراهیش هنوز دلتنگی درد اما بود یافته تسکین اشمعده درد  
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. کند باور را لعنتی ینامه آن توانستنمی! یانه؟ بود خوب حالش! بود؟ کجا آراس االن یعنی

 یزمزمه حتی. کرد زمزمه را آراس سما ب**ل زیر. برود تگزاس به و بگذارد را او آراس نبود ممکن

 و بست را چشمانش. کردمی دلتنگی او برای وجودش تمام. بود بخشآرامش نازنین برای اسمش

 .برد خوابش که نکشید طولی

*** 

 که بادیگارد همان کرد، باز که را در که همین. شد بلند جا از. پرید خواب از در شدن کوبیده با

 با نازنین. کشید خواستمی که محلی سمت به و گرفت را دستش مچ بود، شاهین اسمش ظاهرا

 :پرسید تعجب

 !بری؟می کجا رو من! کنی؟می چیکار-

 نازنین آمدمی پدید آن اثر در که دردی از و کشیدمی را دستش همچنان و نداد را جوابش شاهین

 .برود همراهش که کردمی مجاب را

 از نازنین یعنی. باشد زود صبح که آمدبرمی طوراین بیرون هوای از. شدند حیاط یمحوطه وارد

 !بخوابد اینقدر که نداشت سابقه حال به تا! بود؟ خوابیده صبح، تا دیروز بعدازظهر  

 به و کرد باز را در شاهین. بود شده پارک حیاط در آفتابی تمام هایشیشه با مشکی، ون همان

 :گفت نازنین

 !شو سوار-

 :سیدپر  دوباره نازنین

 !ببرین؟ کجا رو من خوایینمی-

 .بست را در و داد هل ماشین داخل به را نازنین کند، توجه او پرسش به اینکه بدون شاهین

 وَن یراننده کنار شوفر، صندلی روی که لوکان. بودند نشسته نیز دیگر دختر دو ون، داخل

 :گفت راننده به رو بود، نشسته

 !کن حرکت-

 :گفت بعد و کرد ون سرتاپای به نگاهی نازنین .افتاد راه به ماشین

 !بدین پس بهم اونارو! کجاست؟ من لباسای و کوله-

 :داد جواب رغبت،بی کامال و کوتاه مکثی با لوکان

 .کنیممی فراهم براتون ما بخوایین هرچی-

 :گفت دوباره بود نشسته دیگر دختر دو رویروبه که نازنین
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 ...آخه ولی-

 :گرفت هایشب**ل مقابل را انگشتش داشت، رنگی ایقهوه و فر موهای که دخترها از یکی

 !نکن عصبانیش! هیس-

 لوکان که نحوی به آرام و انداخت نگاهی بود، زمردی سبز رنگ به که دختر چشمان   به نازنین

 :پرسید نشنود،

 !خارج؟ برنمی دارن زور به هم رو شما-

 .انداخت بود نشسته کنارش در که دیگری دختر به نگاهی تعجب با دختر،

 !نکرده زوری ما به کسی! نه-

 .کرد ترتنگ را عسلیش چشمان   داشت، بلندی و رنگ طالیی بور   موهای که دختر یکی آن

 !آوردن؟ زور به رو تو مگه-

 .آره... خب-

 سعی و نکردی مقاومت چرا پس! کنه کاری به مجبور زور به رو کسی بخواد لوکان کردمنمی فکر-

 !کنی؟ فرار کردین

 :گفت ب**ل زیر و کشید آهی داد، تکیه صندلی گاهتکیه به نازنین

 .نیست مهم هیچی دیگه. نیست مهم برام دیگه چون-

 :کرد دراز نازنین سمت را دستش بود، بسته اسبی دم را وزوزیش و فر موهای که دختری

 .خوشبختم آشناییت از. آتوساست دوستم اینم شادیه، من اسم-

 .کرد معرفی نیز را خود و داد دست آتوسا و شادی با نینناز 

 اصال! مرد؟ این گروه تو اومدین که شد چطور پس نکردن، اومدن به مجبور زور به رو شماها اگه-

 !ریم؟می کجا داریم دونینمی

 .دوخت چشم نازنین به و کشید خود لَخت موهای به دستی آتوسا

 که ننه. ندیدم نکبتم زندگی از خوشی روی که من ولی. ریممی کجا دونمنمی دقیقا که رو اون-

 آشنا لوکان با که بودم شده ناامید زندگیم از. بود افتاده خونه یگوشه معتاد، که بابامم نداشتم،

 !خوشتیپیه؟ و باحال پسر چه بینیمی. شدم

 :گفت نازنین گوش در آرام و شد خم

 !یادمی خوشش من از کنم فکر-

 .زد آتوسا یکله پس و زد پوزخندی شادی
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 !باش خیال همین به-

 :داد ادامه و کشید آهی بعد

 بیام خونهیتیم اون از و بشه سالم هیجده تا کنم صبر تونستمنمی. بودم یتیم بچه هم من-

 رو من گفت بهم لوکان! چی؟ که کردممی تباه رو زندگیم سال   سه سالمه، پانزده االن. بیرون

 .داشتم رو آرزوش همیشه که بود چیزی همون این. کنهمی مشهور

. است لوحساده دختران این و او انتظار در سرنوشتی چه دانستنمی. رفت فرو فکر به نازنین

. بود افتاده اتفاق این حاال اما شود خواهردوقلویش و مادر پدر، دلتنگ روزی که کردنمی را فکرش

 توانستمی داشت حاال که ترسی و استرس زا حداقل بود چه هر. برگردد خانه به داشت دوست

 خیلی که حیف. ببیند را نازگل دیگر بار یک اما بدهد را دنیایش خواستمی دلش. باشد بهتر

 .بود فهمیده را قدرش دیر

 !بخورین و بردارین یکی هرکدوم سبده، داخل اتونصبحانه-

 بود، شده گذاشته کیسه داخل هجداگان هرکدام که را سنگک هایلقمه آتوسا لوکان، حرف   این با

 .داد یکی کدام هر به و برداشت سبد داخل از

 .شد خوردن مشغول و کرد باز را عسل و کره یلقمه سریع که بود گرسنه قدری به نازنین

 :گفت بود آنها از ترتپل کمی که شادی

 !ما؟ گروه تو آوردنت شد چطور که نگفتی خودت تو نازنین، خب-

 که بود نشده تمام حرفش هنوز. کرد تعریف برایشان را زندگیش از وتاهیک گلچین نازنین،

 و داده تکیه صندلی به لقمه، خوردن از بعد نیز شادی و آتوسا. شدند سنگین هایشچشم

 .رفت فرو عمیق خوابی به و کند مقاومت نتوانست نیز نازنین. خوابیدند اختیاربی

 به اسلحه که دید را سربازی ون، دودی یشیشه پشت   از گشود، زحمت به را هایشچشم وقتی

 .بودند خواب در هردو. انداخت دخترها به نگاهی. بود ایستاده ماشین کنار دست،

 با بعد و گذاشت سرباز جیب   داخل انعامی و آمد بیرون داشت ارتشی طرح که سنگری از لوکان

 .کرد تحرک ماشین و شد باز راه بالفاصله و گشت ماشین سوار لبخند،

 !شدند؟می کشور کدام وارد داشتند! مرز؟ کدام اما. کنندمی رد را مرز دارند رسیدمی نظر به

 روی اشکی کردمی نگاه بیرون سرسبز هایکوه به داشت که درحالی. دانستنمی چیزهیچ نازنین

 .نداشت برگشتی دیگر رفت این شاید. افتاد پایین و خورد ُسر اشگونه
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 از. بودند اشخانواده هرحال به هابدی تمام با که ایخانواده کرد، خداحافظی اشوادهخان با دل در

 .دیدنمی را او هرگز دیگر شاید اما هایش،نگاه دلتنگ و بود هایشمحبت بیمار   هنوز که آراس

 و افسرده دختری به تبدیل حاال که نازنینی برای بود، که هرکجا! بود؟ کجا سفر این مقصد

 .کردنمی فرقی بود، شده فهدبی

 

 نازنین و بود شده تاریک هوا. کرد توقف ایخانه مقابل بیراهه یک در ماشین ساعت، چند از بعد

 :گفت بلندی صدای با لوکان،. نداشت ساعت چون بود، کرده گم را زمان

 .شین پیاده-

 به بالفاصله آتوسا،. ندشد پیاده نازنین همراه به بودند، شده بیدار دیگر حاال که شادی و آتوسا

 :پرسید ناز با و رفت لوکان طرف

 !رسیدیم؟! لوکان؟ کجاست اینجا-

 و بود برداشته ترک سقفش که بود ایقدیمی و کوچک یخانه. شد خانه وارد او، به توجهبی لوکان

 .بود قفل درش که داشت اتاق یک تنها

 به خورده، گره ابروهای همان با و شد تاقا وارد غذا سبد   با ،بود ون یراننده که قدبلندی مرد

 .داد ساندویچ یک دخترها، از هرکدام

 دیگرش پای روی را پایش و نشست بود، حال وسط که رنگ، آبی و قدیمی مبل روی لوکان

. بود داده دل او تمجیدهای و تعریف به بدجور اینکه مثل. رفت لوکان کنار دوباره آتوسا،. انداخت

 :پرسید و انداخت گردنش دور را دستش نشست، مبل یدسته روی کنارش

 !رسیم؟می مقصد به کی عزیزم،-

 مبل یپایه از را آتوسا و گذاشت جیبش داخل را آن رفت،می ور گوشیش با داشت که لوکان

 :داد جواب دلنشین، صدایی با و زد لبخندی. نشاند پایش روی و کشید

 .باش داشته صبر! خانم خوشگل رسیممی-

 که اوست تنها لوکان، نظر در کردمی فکر او. کشید آهی کرد،می نگاه را هاآن داشت که نینناز 

 .است جذاب و زیبا

 پای به ایاشاره سپس برواش، دل تو و جذاب هاینگاه همان از انداخت؛ نازنین به نگاهی لوکان

 خوردن   مشغول و ندسربرگردا نازنین اما بنشیند، آغوشش در نیز نازنین خواست و کرد دیگرش

 .است ندیده را او که کرد وانمود و شد ساندویچش
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 مگر او جز به. کیست کنار و کجاست حاال دانستنمی که نفر یک هایخنده مریض  . بود مریض

 !باشد؟ دیگر کسی آغوش در شدمی

 دلتنگی  . کردمی نابودش داشت عشق این. نداشت مناسبی حال روحی، نه و جسمی نظر از نه

 .بود درآورده روزگارش از دمار نازگل، خواهرش و آراس برای دلتنگی عنتی،ل

 و برداشت ساندویچی سبد داخل از کرد،می نوازش را آتوسا بور و بلند موهای که طورهمان لوکان

 :گرفت او سمت

 .نخوردی چیزی صبح از. بخور رو شامت بگیر-

 .کرد خوردن به عشرو طنازانه، و گرفت را ساندویچ بالفاصله آتوسا،

 ساندویچش ولع، با بودند، نخورده ناهار شانکدامهیچ چون و بود نشسته ایگوشه در نیز شادی

 .خوردمی را

 کنار در هم کنار را سه هر لوکان شدند، بیهوش معمول طبق و خورده انتها تا را غذا هرسه وقتی

 .بست سرش پشت را در و رفت اتاق داخل خود و کرد دراز دیوار

 به نمود،می رد مرز از تجارت برای را جوان دختران که هربار و بود اشهمیشگی استراحتگاه آنجا

 .آوردمی اینجا

 کشید دراز تخت روی سپس. انداخت میز روی و کرد باز مچش از را طالییش قیمت  گران ساعت

 .بست را چشمانش و

*** 

. آورد باال را سرش تعجب با. بود کشیده ازدر  ون صندلی   روی کرد، باز را چشمانش نازنین وقتی

 .بودند خوابیده ها،صندلی از یکی روی هرکدام نیز آتوسا و شادی

 فشار اشمعده روی محکم را دستش. پیچید وجودش تمام در دردی نشست، و شد بلند وقتی

. کردندیم حرکت شد،می دیده دریا آن کنار   که ایجاده در داشتند. کرد اطراف به نگاهی و داد

 دانستنمی. بودند نشسته دریا کنار و گوشه در مایو، با یا و شلوارک با یا آقایان، و هاخانم یهمه

 ساعات خوردنش بعد آن، از ترمهم و بود کرده شدیدتر را اشمعده درد غذاها آن خوردن چرا

 .خوابیدمی زیادی

 حتی   اما بکشد، فریاد درد شدت از خواستمی دلش. داد فشار اشمعده روی بیشتر را دستش

 یاد  . پیچیدمی خود به بدنش شدید   درد از. کردن گریه به کرد شروع. نداشت زدن فریاد نای
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 او مرگ باعث است ممکن نشود، درمان بیماری این اگر گفتمی که افتاد دکتر روزآن هایحرف

 .شود

 چیز، هر از بیشتر او. است گمر  تنها شرایط، این در او آرزوی که گفت دل در و کشید آهی

 .دادمی نجات امانبی هایدلتنگی و دردها این شر از را او که مرگی بود؛ دلپذیر مرگ این منتظر  

 :گفت ب**ل زیر و خاراند را سرش و شد بلند جا از آتوسا بعد، دقیقه چند

 !اینجا؟ اومدیم چجوری بودیم، خونه که ما-

 .کشدمی درد دارد بود مشخص و بود پریده نگشر  که انداخت نازنین به نگاهی سپس

 !خوبه؟ حالت! نازنین؟ شده چیزی-

 :داد جواب وارناله نازنین،

 .باشم خوب نکنم فکر-

 :گفت بلندی صدای با آتوسا

 !هان؟! ریزین؟می غذاها اون تو چی نیست، خوب حالش نازنین! لوکان-

 :گفت دیگر باری آتوسا. نداد جوابی بود شده خیره جاده به که لوکان

 !باتوام لوکان،-

 صدای دیگر شد باعث این. کرد بلند را، موسیقی صدای و گذاشت گوشش روی هدفونی لوکان،

 به شروع بعد، و کرد او به کجی دهن بود، شده ناراحت او رفتار این از که آتوسا. نشنود را کسی

 سبزش نگاه   با و کرد باز متزح به را چشمانش شادی تکان، چند از بعد. کرد شادی دادن تکان

 :گفت آتوسا. زد زل او به

 !تو خوابیمی چقدر عنتر، پاشو-

 و گرفت آغوش در را او است، نامساعد نازنین حال دید که آتوسا. نشست و شد بلند نیز شادی

 .نداشت ایفایده اما کند، کمتر را هایشگریه و کرده آرامش کرد سعی

 .بود نزدیکی آن در مجهز، و بزرگ کشتی یک. شد کلهاس وارد ماشین که نکشید طولی

 در   وقتی. داشت چشم روی ای،دودی عینک و بود پوشیده نفتی کت تک یک. شد پیاده لوکان

 :پرسید. کردمی گریه درد، از داشت همچنان نازنین کرد، باز را ون کشویی

 !شده؟ چی-

 :کشید داد نداد، جوابی نازنین وقتی

 !مرگته؟ چه-
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 مصنوعی لبخند آن دوباره گشت باعث این و شد خشک او روی آتوسا و شادی نگاه لحن، نای با

 یک شلوارش، جیب از بعد و کشید نازنین مشکی موهای روی دستی. بنشاند لبش یگوشه را،

 کنار و برداشت معدنی آب یک ماشین از. داد نازنین به را یکی و آورد بیرون ژلوفن قرص بسته

 .گذاشت نازنین

 .شیمی خوب بخوری، رو قرص-

 .شد صحبت مشغول بودند، ایستاده آنجا که مرد چند با و رفت کشتی سمت به و گفت را این

 از را سه هر لوکان کرد، پیدا تسکین کمی دردش و خورد را قرص نازنین وقتی دقیقه، چند از بعد

 کشور آنجا که شدمی خصمش بود، استانبولی ترکی زبان   به که مردم گویش از. کرد پیاده ماشین

 .بودند آنتالیا در آنها احتماال داشت، دریا چون و است ترکیه

 :گفت و بود شده باز سرسره مانند اشورودی دَر   که کرد اشاره بزرگی کشتی   به لوکان،

 .شین سوار-

 :پرسید سردرگمی با. ماند نازنین ولی رفتند بالفاصله دختر دو

 !ریم؟می داریم کجا-

 هم قبال یاد،نمی خوشم کنن،می سوال زیاد که هاییآدم از من. نپرس سوال و کن شگو خوب-

 .گفتم

 .لعنتی کنم گوش تا گینمی چیزی که تو آخه-

 :گفت. کشید کشتی سمت به و گرفت را نازنین پیراهن یگوشه لوکان،

 قاچاقیه، ما سفر. مشیمی وصل اروپا به اونجا، از و اقیانوس به دریا این از. شو سوار کن، عجله-

 .شو سوار نشده، مشکوک کسی تا و نکن سوال اینقدر پس

 .کشید لوکان دست از را لباسش نازنین

 .کن ولم نمیام، من-

 مانند نازنین. کرد کشتی وارد کشان،کشان و گرفت محکم را دستش مچ عصبانیت با لوکان اینبار

 .رسیدنمی او به زورش و بود لوکان گرفتار باد، دستان در پَر یک

 .بستند و کشیده باال را کشتی ورودی در دقیقه، چند از بعد

 چیز همه گفتمی دائم لوکان اینکه با. کردمی حس کامال را، سفر این بودن اجباری داشت دیگر

 !هاستآن اختیار و انتخاب به
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 داخل هایصندلی روی نیز دیگر دختر چند. انداخت نگاهی کشتی، داخل به و برگرداند سر

 صحبت هم با دیگری، زبان   با و نباشند ایران اهل رسیدمی نظر به که بودند نشسته کشتی

 !داشتند منشوری البته و رنگارنگ جلف، پوششی و بود عجیب نیز هایشانلباس. کردندمی

 به که هاییپله طرف به را سه هر و آمد هاآن سمت به لوکان کرد، حرکت کشتی اینکه از بعد

 .کرد هدایت شدند،می وصل کشتی پایین طبقه

 بزرگی و امکانات این دلیل همین به بود؛ نشده مسافربری هایکشتی سوار حال به تا نازنین

 .بود عجیب خیلی برایش کشتی،

 در کهنه تخت سه زحمت به که کرد کوچک اتاقی وارد را دختر سه لوکان، اتاق، چند از عبور بعد

 .بود شده جا آن،

 دیگه، جای نه بخوابید اتاقتون توی حتما باید هاشب که اینه کشتی قانون. خوابتونه یجا اینجا-

 !شد؟ روشن

 :پرسید عشوه و ناز با و رفت لوکان نزدیک   آتوسا

 !من؟ حتی-

 .شود ساکت او، که شد باعث و انداخت آتوسا به معناداری نگاه لوکان

 .یکیه همه برای قانون-

 .کرد ترک را آنجا و گفت را این

 :کردن غرغر به کرد شروع آتوسا بالفاصله

 !زهرماره برج عین روز یه خوبه، روز یه! چشه دونمنمی-

 چوبی هایدیوار به نگاهی. نشست داشتند، سفیدی هایمالفه که هاییتخت از یکی روی نازنین

 :گفت و کشید آهی کرد، اتاق

 !برن؟می ایشده خراب کدوم رو ما دارن هست معلوم-

 :داد جواب لبش، کنج لبخندی با و نشست کنارش ادیش

 من! کنممی شماریلحظه براش دارم که من! بشیم معروف که خارج برنمونمی دارن! معلومه-

 !عاشقشم رقصم، عاشق

 !کشور؟ کدوم آخه-

 !آمریکا کنم فکر-

 :گفت مکث با ،بعد. کرد اشطالیی موهای کردن   شانه به شروع و درآورد جیبش از ایشانه آتوسا
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 !شدم جدا ازتون و شدم لوکان زن   من شاید البته! شیممی همکار باهم-

 :گفت تمسخر با و کرد ریزی یخنده شادی

 !باش خیال همین به-

 .شد خیره اتاق سقف به و زد گره هم به را دستانش. کشید پوفی آتوسا

 !ادیمی خوشش ازم یعنی این! کنهمی تعریف خیلی اندامم از اون-

 من حموم دوربین   توی اینکه از بعد درست کرد، تعریف زیاد منم اندام از اون بگم، بهت بار چند-

 !بود دیده رو

 :پرسید شادی به رو تعجب با و کرد ریز را هایشچشم نازنین

 !حموم؟ دوربین  -

 برای باید. بگیره دوش بره خوادمی ازش کنه انتخاب بخواد که رو دختری هر لوکان! خب آره-

 !دیگه باشه داشته خوبی اندام که کنه انتخاب رو کسی رقاصی

 :داد ادامه کمتری صدای تُن با و آورد پایین را صدایش

 !داره دوربین حموم اون! شنیدیا من از نگی کردم، کشف خودم رو این البته-

 داشته یندورب حمام آن که کردنمی را فکرش اصال. شد خیره شادی و آتوسا به حیرت با نازنین

 :گفت نگرانی با. باشد

 !نداره امکان این... این ولی-

 کمی را کوتاهش آستین لیمویی   بلوز و بست اسبی دم را موهایش و گذاشت کنار را شانه آتوسا

 .نمود مرتب و کشید ترپایین

 آدم! گیمی چی رو این. بود چیده مختلف غذاهای از رنگی میز   یه برام لوکان خانم، شادی-

 !کنهنمی رو کارها این که معمولی فرد یه یهواس

 :داد جواب پوزخند با دوباره شادی

 !بود کرده رو کار همین منم برای خب-

 با و گذاشت شکمش روی را دستش بود، آمده پدید اشمعده در خفیفی درد   دوباره که نازنین

 :گفت تعجب

 !من برای طورهمین و-

 .نشست نازنین کنار ،تخت روی شده گرد هاییچشم با آتوسا
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 کسی بخواد اگه اون سالمه، ۱۹ ترمبزرگ هردوتون از من هرحال به... خب.. .خب! ممکنه چطور-

 .بشه عاشقم تا کنممی دلبری براش اونقدر! فهمیدین؟ منم، کنه، انتخاب رو

 .خندید ناز با و کرد نازک چشمی پشت بعد

! داشت؟ کارها این از هدفی چه! بود؟ که اسمیت، وکانل واقعا. بود رفته فرو فکر در حسابی نازنین

 در. کردنمی پیدا هاسوال این از کدامهیچ برای جوابی! بیاورد؟ هاآن سر بر بالیی چه خواستمی

 :پرسید شادی که بود غرق افکار همین

 !دی؟می فشار رو شکمت که داری درد بازهم نکنه چیه؟-

 :داد جواب مکث با نازنین

 .کنهمی درد امدهمع. آره-

 !چی؟ یواسه دونینمی چرا؟ خب-

 .دارم معده زخم کنم فکر-

 .گذاشت دهانش روی را دستش تعجب با شادی

 معده، زخم برای و اسمعده قاتل ژلوفن دونینمی مگه! خوردی؟ رو ژلوفن قرص   اون چرا پس-

 !سمه؟

 :داد جواب رواناله شد،می بیشتر داشت رفتهرفته اشمعده درد که نازنین

 !دونستمنمی نه،-

 :پیچید اتاق در بلندی صدای حین، همین در

 !غذا برای باال بیایین-

 که شدندمی گرسنه آنقدر همگی دادند،می هاآن به غذا وعده یک تنها روز،شبانه طول در چون

 .خوردندمی را آن توجهبی گذاشتند،می جلویشان را سنگ اگر حتی

 خود تهوع حالت نتوانست دیگر اما. رفت سرشان پشت خوران، تلوتلو نازنین و رفتند باال دخترها

 فرق همیشه با اینبار. آورد باال و گرفت دریا سمت به را سرش رفت، کشتی ب  **ل. کند کنترل را

 انگشتش. کشید لبش یگوشه روی را دستش. اوردمی باال خون دارد رسیدمی نظر به. کردمی

 سرش بالیی چه دارد نبود معلوم. لرزید دستانش. شد زرشکی به مایل ،کدر خونی به آغشته

 !آیدمی

 را هایشلباس. بود ایستاده او، از کمی یفاصله با لوکان،. کرد نگاه را سرش پشت و برگشت

 .بود کرده تن آبی، جین شلوار   با مشکی رکابی تیشرت   یک و بود کرده عوض
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 :پرسید لوکان. کردندمی نگاه او به داشتند کشتی راداف تمام. انداخت نگاهی اطرافش به

 !داری؟ چیزی ای،مریضی تو-

 .نگفت چیزی و انداخت پایین را سرش زد،می نفسنفس آرام نازنین

 بقیه، به رو سپس. زد آن به محکمی پک و کرد روشن را آن آورد، بیرون جیبش از سیگاری لوکان

 :زد داد

 .غذاهاتون میز سر برگردین-

 :گفت آرام و برگشت نازنین سمت به عد،ب

 رسیدیم، مقصد به وقتی. شدی اینجوری موندی گرسنه بس از شاید بخور، چیزی یه برو توهم-

 .دکتر برمتمی

 در جاهمان و گرفت را دستمال نازنین. کند پاک را صورتش تا گرفت نازنین سمت به دستمالی و

 .نشست کشتی یلبه

 ب**ل غذاها، اون به دیگه. کنهمی بدتر رو من حال که ریزینمی چی غذاها اون تو دونمنمی-

 .زنمنمی

 .رفت کشتی پایین یطبقه سمت به توجه،بی و داد بیرون را سیگارش دود   لوکان

 .نیست خبری غذا از فردا تا نخوری، چیزی اگه بگم بهت باید ولی. راحتی هرطور-

 چند بودند، نشسته کشتی باالی یطبقه در اینفره ده غذاخوری میز روی که نیز شادی و آتوسا

 .نکرد توجهی نازنین ولی بخورد، غذا هاآن با تا کردند اشاره او به بار

 شادی،. رفتند هایشاناتاق سمت به همگی کردند، تمام را غذا دخترها که ربع یک حدود از بعد

 :گفت بلندی صدای با رفت،می پایین هاپله از که درحالی

 !نمیاد؟ خوابت تو نین،ناز -

 آن داخل که بود کرده پیدا اطمینان دیگر. رفت شادی و داد تکان" نه" ینشانه به سری نازنین

 مزاحمت برایشان و بخوابند مدت تمام دخترها تا ریزند،می خواب داروی به شبیه چیزی غذاها

 .بخوابند تا رفتند نیز کشورند کدام اهل نبود مشخص که دخترانی حتی  . نکنند ایجاد

 مقاومت غذا خوردن برابر در بود، اشگرسنه و کردمی تحمل را زیادی بسیار درد اینکه با نازنین

 نفر دو که بودند کشتی در دیگر مرد   چهار لوکان، بر عالوه. شست آب با را دهانش و رفت. کرد

 .بودند نگهبان به شبیه دیگر، نفر دو و کردمی هدایت را کشتی
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 حواسش کسی. رفت پایین هاپله از بود، داده فشار اشمعده روی را دستش که طورنهما نازنین

 یبقیه با درش مدل که داشت وجود اتاق یک تنها پایین، یطبقه چپ   سمت   در. نبود او به

 .بود چسبیده آن، روی کشتی فرمان   یک که بود رنگی طالیی در  . کردمی فرق ها،اتاق

. آمدمی اتاق داخل از لوکان صدای. باشد لوکان اتاق   آنجا که زدمی حدس. فتر  در نزدیک   نازنین

 .داد گوش دقت با و چسباند در به را گوشش

 مرضی چه نیست معلوم... کنی معرفی من به رو، مریض دختر   یه که نداشتی حق تو هرحال به-

 پول! ببره؟ ور اون و ور این ور  جنازه یه داره حوصله کی! بمیره؟ بزارم که چیه منظورت! چی؟! داره

 !دی؟می تو رو پولش بازم! چی؟ کنه سرایت بقیه به بیماریش اگه! دادی که دادی،

 :گفت نازنین سر پشت از صدایی

 !کنی؟می غلطی چه داری دختر، هی-

 را او بعد،. برد باال هاپله از کشاننکشا و گرفت را نازنین یشانه دو هر بزرگش دستان   با و

 :گفت عصبانیت با و کرد پرت ایهگوش

 اندازممی و بُرممی رو سرت ببینمت، رئیس اتاق   جلوی بازم اگه اما ندارم، کاریت رو بار یه این-

 !شد؟ حالیت! هاکوسه واسه

 مرد خراب   هایدندان و درشت هیکل کلفت، سبیل   به نگاهی و داد قورت را دهانش آب نازنین

 .کرد ک ز ایگوشه در و دکشی کنار را خود. انداخت

. بود پشیمان کردنش فرار از دیگری زمان   هر از بیشتر حاال. بود نیاورده سردر لوکان هایحرف از

 که کسانی بین در شسرنوشت حاال. کند فرار اینکه تا کند، بهتر را چیز همه کردمی سعی کاش

 .نبود معلوم کرد،نمی شانبرای فرقی اشزنده و مُرده

 شدنی تمام که دردی دیگر، سمتی از و بود آمده سراغش به که شدیدی افسردگی سمت یک از

 .گرفتندمی را جانش داشتند دو هر. نبود

 غذا تا کردنمی اجباری و نداشت او به کاری کسی تصورش، برخالف  . شد ترتاریک رفتهرفته هوا

 .نداشت اهمیتی کسی برای نیز کشیدنش درد. بخورد

 نشسته نزدیکش که مردانی از یکی به و شد بلند جا از زحمت به. شکست شتمقاوم بالخره

 :گفت بود،

 !میمیرم گرسنگی از دارم! بخورم؟ تا بدین کوفتی یه من به شهمی-
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 یکی. گفت چیزی انگلیسی زبان   به و انداخت او به نگاهی داشت، رنگی ایقهوه ریش   که مرد

 :داد جواب او، جای به مردها از دیگر

 .خوردیمی باید دادن،می غذا که زمان همون نیست، خبری غذا از-

 ماه نور   زیر   حاال که دریایی روی آرام داشت کشتی. زد گره دیگریک به را ابروهایش نازنین

 :گفت دوباره. شدمی کمتر لعنتی درد آن خورد،می چیزی اگر. کردمی حرکت درخشید،می

 .نشه تکرار دممی قول کنم،می خواهش-

 را دستش بعد،. گفت چیزی انگلیسی به دوباره و زد انگیزینفرت لبخند بود، رویشروبه که مردی

 با و خندید مرد. ریخت هُری دلش. رفت عقب قدم یک نازنین،. کشید نازنین بدن روی و کرد دراز

 که نازنین. برود او آغوش به که کردمی اشاره نازنین به انگار. گفت چیزی دوباره ت،.س**م حالتی

 وحشت و خندیدندمی نیز مردها سایر. کرد حرکت عقب سمت به دوباره بود، ترسیده حسابی

 .کردندمی مسخره را، نازنین

 او سمت به ساندویچی و بود لوکان. برگشت لرز با. خورد کسی به رفت، عقبعقب که کمی

 .بود گرفته

 .بمونی گرسنه ظهر فردا تا باید بعد، یدفعه. باره یه این فقط اما. بخور و بگیر-

. خورد را غذا ،عجله با و نشست کشتی یگوشه در. شد دور هاآن از و گرفت را ساندویچ نازنین،

. نداشت امنیتی هیچ دیگر. بود زجرآور درد این از بهتر دارو، به مسموم و تکراری هایساندویچ آن

 .بود شده پُر دلهره و درد ترس، از وجودش تمام

 چشمانش داشت، را انتظارش که طورهمان و کرد پیدا تسکین دردش کمی غذا، خوردن از بعد

 باز که دهانی با هاآن هردوی. کشید دراز شادی، و آتوسا کنار   تختش، روی و رفت. شد سنگین

 .بودند نخورده هم تکان شان،جای از حال به تا صبح از. بودند خوابیده بود، مانده

 گرفت،می فرا را وجودش تمام داشت خواب که درحالی. بست را هاآن و شد ترسنگین چشمانش

 :گفت ب**ل زیر

 !معرفتبی شده ذره یه برات دلم... خوابم به بیا آراس،-

 .رفت فرو عمیق خوابی به چکید،می چشمش یگوشه از اشکی که درحالی و

*** 
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 گرمای هنوز. بود آمده خوابش به و ودب نکرده قولی بد آراس. پرید خواب از ای،خنده صدای با

 بدنش. شدنمی بیدار شیرین خواب آن از هرگز کاش. کردمی احساس واقعیت در را آغوشش

 .است نمانده باقی وجودش، در نایی کردمی حس. نداشت شدن بلند نای بود، گونه مریض

 :گفت خنده با آتوسا،

 !باحاله چه لباسم ینبب کن نگاه! عصره ۵ ساعت! خانم تنبل ببینم پاشو-

 مشخص را اشسینه چاک تا که بود قرمز یدکلته تونیک   یک. انداخت او به نگاهی نازنین،

 شادی به نگاهی تعجب با. نبود تنش هم شلوار. بودند نما بدن و توری کمرش، هایکناره و کردمی

 .بود پوشیده یشمی، سبز رنگ   به منتها را لباس همان نیز او. کرد

 :پرسید رمقبی و نشست و شد بلند تزحم به

 !پوشیدین؟ چیه دیگه جلف لباسای این-

 :داد جواب آتوسا و خندید شادی

 توهم مال. کنیم عادت ها،لباس جور این به باید دیگه گفت! داده جونم لوکان رو هااین-

 .اونجاست

 .بود کاربنی رنگ   به نیز او لباس. سربرگرداند نازنین

 !پوشمنمی رو، رهمسخ لباس این من-

 :گفت رفت،می بیرون اتاق از شادی با همراه که درحالی و خندید آتوسا

 .کنیم نگاه رو دریا ریممی شادی و من! دونیمی خودت-

 عرض در که مختلفی اتفاقات   از داشت دیگر. سرکشید و برداشت را میز روی آب   بطری   نازنین،

 .شدیم دیوانه بود، افتاده برایش روز چند این

 به را، بود برداشته حمام از و داشت اشیقه روی که چینی با گلبهی، بلند   آستین بلوز همان هنوز

 .داشت تن

 داشت او و بود نشسته لوکان آغوش در دوباره آتوسا،. رفت باال و شد بلند دیوارها کمک به

 رفتار   از. خوردیم بهم ها،بازی لوس این از حالش داشت دیگر نازنین. کردمی لمس را بدنش

 دیگر هدفی با و نیست عشق و محبت روی از هایشنوازش از کدامهیچ که بود مشخص لوکان،

 .است
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 ها،دوردست در حتی و بود آب کشتی دورتادور  . رفت کشتی یلبه به و برگرداند هاآن از را سرش

 در هاآن. بود نگرفته قرار دریا، آب از وسیع ایپهنه وسط در حال به تا. شدنمی دیده خشکی

 .دانستنمی چیزی نازنین،! اقیانوس؟ کدام اما بودند، اقیانوس وسط

*** 

 .شدمی حاضر ناهار میز سر باید معمول، طبق

 هایشچشم زیر. شدمی ترضعیف و الغرتر روز، به روز او و بود گذشته دریاییشان سفر   از روز ده

 .بود دهش بیشتر اش،معده درد   و بود افتاده گود

 کند، حرکت نامعلوم مقصدی به و باشد آب از وسیعی یپهنه وسط در مدام کهاین از دیگر

 او به دارویی لوکان اما شد،می بدتر حالش کشتی آن هایغذا خوردن با هربار. بود شده خسته

 وا به که را جلفی هایلباس و بود کرده مقاومت همچنان. دادمی تسکین را دردش که بود داده

 کرده خشک و شسته را گلبهی بلوز آن و بود پوشانده را خود مالفه، با بارها. پوشیدنمی دادند،می

 .نداشت دیگری یچاره. بود پوشیده را آن دوباره و بود

 امیدی دیگر حتی کند، وصل نازگل خواهرش به دوباره را او که مرگی بود، مرگ انتظار در تنها

 .بود کرده مریضش بیماری، از بیشتر دلتنگی. ببیند را خشکی بتواند دوباره که نداشت

 پر روزش و شب. بماند امان در کشتی چران  چشم و هیز مردان   چشم   از تا کردمی تالش روز هر

 .نداشت ایفایده پشیمانی دیگر اما پشیمانی، و دلهره از بود شده

 حجم آن از کرد،می فکر که بعدا اما بیاندازد، آب داخل به کشتی از را خود زدمی سرش به گاهی

 قواصان و است نامعلوم اقیانوس هایقسمت آن عمق که گفتندمی. نمودمی وحشت آب

 .اندنرسیده آن کف به حالتابه

 قسمت تمام در مالیم صدایی با خارجی آهنگی. نشست شادی کنار   و شد کشتی یعرشه وارد

 و شده حرفکم حسابی روزها این. بزند گریه زیر تا بود ایبهانه دنبال نازنین،. بود پیچیده کشتی،

 :خواندمی غمگین موزیکی با موزیک. بود گرفته شدت اشافسردگی

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 
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Some feelings, 

they can travel too 

 بزارم سر پشت رو چیز همه کردم سعی

 و شدم بیدار اما

 بودن کنارم همشون

 اما کنمنمی باور

 باشه داشته حقیقت کنممی فکر

 احساسات، بعضی

 کنن مسافرت توننمی

Oh there it is again, 

sitting on my chest 

Makes it hard 

to catch my breath 

 اینجاست، دوباره

 نشسته سینم سهقف روی

 "کرده سخت برام رو کشیدن نفس و

 

 دادن گوش به و کشید آهی. کرد دگرگون را حالش آن، ریتم فهمید،نمی را آهنگ معنای اینکه با

 .داد ادامه

 

You’re always on my mind" 

You’re always on my mind 

 ذهنمی در همیشه

 ذهنمی در همیشه

And I never minded 

being on own 

Then something broke 
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in me and I wanted 

to go home 

To be where you are 

 نبود مهم برام وقت هیچ

 باشم خودم حال به که

 شکست درونم چیزی اما

 ..."برگردم خانه به خواستم و

 (Wish That You Were / Florence) 

 .بود ماهی غذا،. انداخت میز روی به نگاهی

 .کرد صدا را آتوسا سرشان، پشت از لوکان بخورند، یزیچ بخواهند اینکه از قبل

 مهربان لحنی با لوکان. برگشتند همگی ،بقیه و نازنین طورهمین. کرد نگاه او به و برگشت آتوسا

 :داد ادامه

 .دارم کارت اتاقم، برو. خوریمی رو غذات بعدا-

 رها موهای الی البه باد. بود یدهپوش بندی، و اینقره براق   لباس   یک. شد بلند خوشحالی با آتوسا

 و برگشت لحظه چند برای. افتاد راه به لوکان، اتاق   سمت به. داد تکان را هاآن و پیچید طالییش و

 .رفت پایین هاپله از سرخوشی، با و زد شادی و نازنین به چشمکی خوشحالی و شوق با

 :گفت نازنین گوش   دَر   و شد خم شادی

 رو قاپش آخرش آتوسا این .دهنمی راه اتاقش به رو هرکسی لوکان،! کرد ور  خودش کار باالخره-

 !دزدید

 اجنبی، مرد   یک! آیدمی خوشش لوکان از چرا آتوسا کردنمی درک واقعا. نگفت چیزی نازنین،

 !بود؟ داشتنیدوست کجایش گرفت،می گرم دخترها تمام با دائم که مرموز و رانهوس

 دارو غذاها آن درون دانستندمی اینکه با. شدند خوردن غذا مشغول دخترها، تمام دوباره

 شدن، سیر جز چیز هیچ به دیگر که شدندمی گرسنه آنقدر. کردندنمی اعتراضی ولی ریزند،می

 .کردندنمی فکر

 بود، ایستاده آنجا که مردی. شد بلند و برداشت را غذایش ظرف  . نداشت اشتها اما، نازنین

 :پرسید

 !کجا؟-
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 :داد جواب ضعیفی، صدای با نازنین

 .بخورم اتاقم تو رو غذام رممی-

 چشم اتاق سقف به و کشید دراز تخت روی. گذاشت کنار اما برد، اتاق داخل به را غذایش

 امیدوار زندگی به را او که هاییحرف. پیچید ذهنش در آراس هایحرف بار هزارمین برای. دوخت

. هستند کردن گریه برای ایبهانه دنبال که ساله پنج-چهار هایبچه مثل بود شده. بود کرده

 :پیچید ذهنش در هاگذشته صدای. کردن گریه به کرد شروع

 کی تا! نه؟ تو اما تونهمی اون چرا! باشی؟ نادیا مثل تونینمی چرا نازنین، خنگی زیادی دیگه تو-

 نازنین بشین تفاهمسوء دچار شما بشه باعث کارام کردمنمی فکر! ببری؟ مارو آبروی خوایمی

 ...نازی دیمی آرامش بهم که هستی کسی تنها تو خانم،

 !کرد؟می تحمل را اوضاع این باید کی تا. گریه و گریه گریه، دوباره

 .نداشت او برای چیزی روحی، عذاب   و رنج جز زندگی این

 تا بود زده خواب به را ودخ نازنین. خوابید معمول، طبق و برگشت غذایش خوردن از بعد شادی

 .است بیدار او که نشود متوجه کسی

 یاد  . نیامد آتوسا بازهم اما شد، تاریک رفتهرفته هوا. نشد آتوسا از خبری اما گذشت، ساعت چند

 یعنی. بخوابد خود اتاق از غیر دیگری جای در ندارد حق کسی بود گفته که افتاد لوکان حرف

 ذهن سوال، این! بود؟ کشیده طول اینقدر که باشد داشته آتوسا با توانستمی کاری چه لوکان

 .بود کرده خود، درگیر   کامال را نازنین

 بسته چشمانش که ایلحظه آخرین تا. خورد را غذا و کند تحمل را گرسنگی نتوانست دیگر

 .نیامد او ولی بود، آتوسا منتظر   شدمی

 سرش روی را سفید یمالفه اما بود، یدهخواب تختش روی آتوسا کرد، باز را چشمانش وقتی

 باالی را ایشقهوه و فر موهای داشت و بود شده بیدار شادی. بود چالنده آن در را خود و کشیده

 .بستمی سرش،

 :پرسید شادی به رو شده، ایجاد وجودش در ایدلهره چرا دانستنمی که نازنین

 !برگشته؟ کی-

 :ددا جواب و انداخت باال ایشانه شادی

 .تختشه رو دیدم و شدم بیدار دونم،نمی-

 .شدمی شنیده سختی، به که آمدمی مالفه زیر از نیز آرامی یگریه صدای
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 شد نزدیک آرام بعد،. کرد مرتب کمی را وضعش و سر و زد موهایش به ایشانه. شد بلند نازنین

 :داد تکان را آتوسا و

 !خوبه؟ حالت آتوسا،-

 .چالند آن در بیشتر را خود و برگرداند دیگر سمتی به فه،مال زیر در را سرش آتوسا

 !آتوسا؟! کشید؟ طول اینقدر که گفت بهت چی لوکان-

 :انداخت نازنین به نگاهی رغبتی،بی با شادی

 .بزنه حرف نشد راضی کردم هرکاری منم نداره، ایفایده-

 .نشست کنارش بود، شده او ان  نگر  جورهایی یک که نازنین اما. رفت بیرون اتاق از و گفت را این

 .بود ماه مرداد اواخر حاال شد،می محاسبه ایران وقت به اگر. بود گرم هوا

. نشست نازنین کنار و برگشت زد، کنار را مالفه او اینکه تا ماند آتوسا کنار   ساعتینیم نازنین،

 مچ   دور. بود آمده دیدپ گریه، شدت از که کرد آتوسا هایچشم پایین و باال پف به نگاهی نازنین

 .لرزیدمی مدام و بود شده کبود دستانش

 .کشید عقب را خود لرز با او ولی بگذارد آتوسا پشت   را دستش خواست نگرانی با نازنین،

 !اومده؟ سرت بالیی چه! شده؟ چی-

 هاتن اینبار که نحوی به پیچید خود دور را مالفه دوباره بود، نشسته تخت روی که درحالی آتوسا

 :گفت لرزیدمی هایشب**ل که درحالی. ماند بیرون سرش

 .بدبختم خیلی من... نازنین دونیمی-

 .چکید اشگونه روی اشکی و شد خیره نامشخص ینقطه یک به

 باشه، داشته دوسم دلش ته   از که نداشتم رو کسی. نداشتم زندگیم توی حامی یه هیچوقت من-

 .شدمنمی روهگ این وارد   هیچوقت داشتم، اگه که

 !افتاده؟ اتفاقی چه گینمی چرا آخه-

 و موندممی نکبت یخونه اون تو و اومدمنمی هیچوقت کاش. اینجا اومدم که پشیمونم خیلی-

 .کردممی تحمل رو، معتادم بابای هایکتک

 نبود کردنی باور نازنین برای. کردند خیس را صورتش هایش،اشک دوباره و بست را هایشچشم

 و کرد باز ب**ل. باشد افتاده حال این به حاال بود، سرزنده و شاد اینقدر که آتوسا مثل ریدخت

 :بپرسد دوباره خواست

 ...ش چی-
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 :داد جواب آتوسا کند، تمام را حرفش بخواهد اینکه از قبل اما

 .باشم تنها خواممی. برو فقط. نپرس ازم هیچی دیگه... نازنین نپرس-

 :گفت د،بع و کرد مکثی نازنین

 ...آخه اما-

 !نازنین برو-

 !نمیای؟ تو-

 !برو فقط برو، نه،-

 آتوسا ناراحتی و استرس افزایش جز حضورش دید وقتی. کرد ترک را اتاق و شد بلند جا از نازنین،

 .بگذارد تنهایش داد ترجیح ندارد، دیگری یفایده

 تحلیل توان دیگر ذهنش، و تادافمی تریعجیب اتفاقات داشت روز هر. کردنمی کار اصال مغزش

 .نداشت را هاآن

*** 

 اتاق، از آمدمی پیش کم و بود شده حرف کم بسیار آتوسا،. شد سپری منوال، همین به روز چند

 و بردمی اتاق داخل را غذایش معموال. نبود هایششوخی و هاخنده از خبری دیگر. بیاید بیرون

 کاری او با نیز لوکان. رفتنمی لوکان، سمت   دیگر و بود شده گریزان همه از. خوردمی جاهمان

 .نداشت

 هادوردست از. کردمی نگاه دریا به و بود نشسته کشتی یعرشه حصیری صندلی روی نازنین،

 محیط در انگلیسی، موزیکی صدای. خوردندمی چشم به و کردندمی پرواز دریایی، پرندگان  

 .بود پیچیده کشتی

 چیز همه از کرد،می کمتر را دردش بود داده او به لوکان که هاییدارویی مصرف   اینکه وجود با

 .نبود شدنی تمام اما شود، تمام سفر این زودتر هرچه خواستمی دلش. بود بریده

 .کشیدمی طی را کشتی کف داشت هیکل، قوی مردهای همان از مردی،

 آن از. بود لوکان برگرداند، را سرش ننازنی. نشست دیگر صندلی در نازنین کنار   کسی ناگهان

 .بود نزده حرفی او با دیگر بود، دیده حال آن در را آتوسا که روزی

 کوتاه   آستین   زیر از ورشکاریش بازوهای همیشه مثل. داشت تن به تنگ، و صورتی تیشرت یک

 .درخشیدمی گردنش، دور زنجیر   و بود زده بیرون تیشرت

 :گفت کرد،می دود را خود شارژی قلیان که طورهمان و شد ولو صندلی روی راحت کامال
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 !شده؟ چیزی! دختر؟ ساکتی روزا این چرا-

 نگه باال را سرش و گرفت را نازنین یچانه و آورد جلو را دستش لوکان،. نداد جوابی نازنین،

 .داشت

 ما کار   د  در  به این. ایافسرده خیلی فقط. زیبان خیلی هاتچشم. هستی زیبایی دختر   تو-

 از و کنینمی عوض رو لباست چرا. نیستی بلد که اونم... باشی دلبر و لوند باید! خورهنمی

 !پوشی؟نمی پوشن،می دیگه دخترای که هاییلباس

 :داد جواب سردی، لحن با و کشید بیرون لوکان انگشتان بین از را اشچانه نازنین،

 .نیستم راحت هم هالباس ونا تو. ندارم رقص به ایعالقه گفتم که من-

 .کرد جمع را هایشب**ل و داد تکان سری لوکان،

 زندگی این به کنی سعی باید. دیدمت قدیمی، و تکراری لباس این تو که بس شده بد حالم-

 .ببر لذت ازش و کن قبولش پس اینه، تو زندگی نخوای چه و بخوای چه. کنی عادت

 را آن. خورد زنگ موبایلش. انداخت دیگرش پای روی را یشپا و داد بیرون را قلیانش دود   سپس

 و کرد قطع را گوشی حرفش، شدن تمام از بعد. کرد صحبت به شروع آمریکایی زبان   با و برداشت

 :گفت نازنین به رو

 ...گفتممی داشتم خب... بدم جواب بودم مجبور ببخشی رو من باید-

 :پرید حرفش وسط نازنین،

 !ریخته؟ بهم اینقدر که گفتی چی آتوسا به-

 :گفت تعجب با داد باال ابرویی لوکان

 به نباید که گفتم بهش فقط من! رنجه زود خیلی! مامانی تیتیش دختر   همون... آهان! آتوسا؟-

 .بشه وابسته ایدیگه کسی یا من

 بحث او با خواستنمی. برگرداند دریا سمت   را سرش بود، نکرده باور را لوکان هایحرف که نازنین

 .کند

 آدمای مگر دم،نمی راه اتاقم به رو آدمی هر من که دونیمی. دارم باهات مهمی کار اتاقم، برو-

 !باشم داشته واجبی کار باهاشون که خاصی

 .رفت پایین هاپله از کند، نگاه را سرش پشت ینکها بدون و شد بلند جا از و گفت را این

 واجبی کار   چه لوکان. بود عجیب. کرد تماشا را هایشپله از رفتن پایین مبهوت، و مات نازنین

 !باشد داشته او با توانستمی
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 کسی شد، داخل. بود باز نیمه اتاق در  . رفت اتاق سمت به او، یخواسته طبق و شد بلند جا از

 به تا. کرد نگاه را اطراف خوب. نبود اما است، رفته اتاقش به لوکان کردمی فکر. نبود اقات داخل

 .بود ندیده را جاآن حال،

 به قفسه داخل که بزرگی کشتی داشت، قرار اتاق یگوشه در دارپایه و بزرگ زمین یکره یک

 روی ببری مدل روتختی و بود اتاق دیگر یگوشه در که نفره نیم و یک تخت یک و خوردمی چشم

 .بود شده انداخته آن،

 او سمت به و خورد جا. شد اتاق وارد لوکان که کردمی نگاه را اتاق داشت طورهمین نازنین،

 ایگوشه و آورد بیرون تن از را تیشرتش بالفاصله. نمود قفل سرش پشت را در لوکان. برگشت

 .انداخت

 :گفت لوکان. رفت عقبعقب و آمد پدید شوجود در ترسی صحنه این دیدن با نازنین

 !بدم یادت چیزایی یه باید. هستی ناشی خیلی تو-

 با دوباره. بود شده معذب ورزشکاریش بدن دیدن از که انداخت نازنین به نگاهی لبخند با بعد

 :گفت آمیز،شیطنت لبخندی

 .بشین-

 هایشانه. نشست او کنار   خود و ادد هل تخت روی را او و آمد جلو لوکان. نکرد حرکتی نازنین، اما

 غافلگیر قدری به. پرشد وحشت از نازنین وجود   تمام. خواباند تخت روی زور با و گرفت را نازنین

 .رسیدمی گوش به تندش، هاینفس صدای تنها و بزند حرف توانستنمی حتی که بود شده

 دیگر نازنین. فشرد و گرفت را یننازن دستان مچ   دستش دو با لوکان، که شود بلند جا از خواست

 .بکند حرکتی هیچ نتوانست

 را نازنین لرزان دستان   دستانش، داغی. بود کرده پر را مشامش انگیزشنفرت تلخ   عطر بوی

 داشت قلبش. بود گرفته رعشه نازنین، وجود تمام. کرد نزدیک نازنین سر به را سرش. سوزاندمی

 اشمعده درد   داشت، شدید استرس   که مواقعی تمام مانند و زدمی بیرون سینه از تپش شدت   از

 .بود شده خفه گلویش در صدا انگار اما بزند، داد خواستمی. بود گرفته شدت

 :کرد صدا در پشت   از کسی دفعه یک

 !اسمیت آقای-

 و آورد باال را سرش بود، گرفته سفت را نازنین ظریف   هایمچ هنوز که درحالی عصبانیت، با لوکان

 :زد داد کالفگی با
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 !نیاد؟ اتاقم سمت   کسی فعال نگفتم مگه-

 !بکنین کاری یه بُکُشه، رو خودش خوادمی دخترها از یکی اما... اما.. .گفتین... قربان بله-

 بیرون و کرد باز را در پوشید، را لباسش. رفت کنار نازنین، روی از و پرید جا از تعجب با لوکان

 .دوید

. بود شده شوکه حسابی. نشست و شد بلند لرزید،می هنوز و آمدنمی باال نفسش که نازنین

 را خود دیوارها، کمک   به و شد بلند و کرد کنترل را پاهایش لرزش زحمت به. یدکش راحتی نفس

 .رساند کشتی یعرشه به

 مقابل   در لوکان دیگر، سمتی و بودند شده جمع سمت یک دخترها حتی و کشتی افراد یهمه

 .داشت دست به را بطری یک یشکسته یشیشه آتوسا،. بود نکردنی باور. بود ایستاده آتوسا

 که همیشه مثل. داشت تن به ای،ساده و سفید خواب   لباس و بود شده سیاه چشمانش زیر  

 .بودند ریخته بهم موهایش و بود نرسیده خودش به باراین کرد،می آرایش

 :گفتمی مدام و بود آورده باال کمی او کردن   آرام برای را دستانش لوکان،

 .بزنیم حرف باهم تا نارک بزار رو اون اینجا، بیا آتوسا، کن گوش-

 :گفت کرد،می گریه که درحالی آتوسا

 گفتی دروغ. هممون با کردی بد خیلی... من با کردی بد. عوضی ندارم تو با حرفی هیچ من-

 لعنتی توی به تونستم،می هم خودم شهر همون تو بشم، کاره اون خواستممی اگه من. کثافت

 !نداشتم احتیاجی

 .من به بده رو اون عزیزم... آتوسا کنیمی اشتباه من راجب یدار  کن، گوش خب خیلی-

 .بود رها باد، دست در پریشانش موهای. داد قورت را گلویش بغض آتوسا،

... کردی نابودم تو عوضی،... بیاری سرمون به بالیی چه خوایمی که شنیدم خودم. نیا جلو... نه-

 .کشیدی آتیش به رو امآینده

! دارم دوستت من! کنن؟ گریه که نیست قشنگ چشمای اون حیف  ... زیبایی خیلی تو... ببین-

 .بود عشق روی از کارهام یهمه. نکردم نابودت من

 .بود بلد را زبانی چرب خوب. شدمی نزدیک آتوسا به آرام،آرام و زدمی حرف همچنان لوکان

 .عزیزم آغوشم تو بیا... بغلم ابی و زمین بنداز رو اون... ببینی آسیب تو که خوادنمی دلم من-

 :گفت وارناله و داد فشار هم روی را هایشدندان آتوسا،

 !نیا جلو-
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... بشه درست چی همه دممی قول. کنممی درک رو احساست من. قشنگم زمین بنداز رو اون-

 باشه؟ زمین، بنداز رو اون. دممی قول

 دستش از شکسته یشیشه و لرزید وساآت دستان. بود محبت تنها او مثل دخترانی ضعف نقطه

 جیبش از اما کرد بغل محکم را او لوکان، و انداخت لوکان آغوش   در را خود. شد تکه هزار و افتاد

 .شد گرد چشمانش دید،می را آنها خوبی به زاویه آن از که نازنین. آورد بیرون فوری، آمپول   یک

 لرزید آتوسا. کرد فرو پایش در را آن شود، متوجه اآتوس اینکه بدون و کرد جدا را سوزن سر   لوکان،

 .شد بیهوش سوزن، کشیدن از بعد و

 :کشید داد سپس،. نمود رها و کرد ولو کشتی کف   روی را او بالفاصله

 .کنید قفل رو درش و انفرادی اتاق   ببرین رو دختر این-

 تماشا را او تعجب، با همگی که کرد بقیه به رو لوکان سپس،. بردند خود با و گرفتند را او مرد دو

 .کردندمی

 بشنوند، همه که نحوی به و کرد بلند را صدایش. آمدمی عصبانی نظر به. کشید عمیقی نفس

 :گفت

 رو شاخش بکشه، شونه و شاخ من برای بخواد کسی اگه! منه حرف   حرف، بعد به این از-

 اداها این از بخواد کسی من گروه توی نبینم دیگه. کنید جمع خوب رو حواستون! شکنممی

 !دربیاره

 کشید را راهش عصبانیت، با سپس. کرد تکرار استانبولی، ترکی و انگلیسی به را حرف همان بعد،

 .کرد حرکت کشتی، پایین یطبقه هایپله سمت   به و

 نازنین. کرد تماشا بود، ایستاده هاپله نزدیک که را نازنین آلودغضب نگاهی با ایلحظه برای

 گرفت نازنین از را نگاهش زود خیلی لوکان اما شد، حبس سینه در نفسش دوباره و رفت ترعقب

 .رفت و

. داد تکیه آن به و گذاشت سرش پشت آهنی دیوار روی را دستش. کشید راحتی نفس   نازنین،

 .است شده او بیخیال   لوکان، که شدنمی باورش

 راه به داشت، قرار آن در دخترها هایاتاق که جایی راهرو؛ راست سمت به و رفت پایین هاپله از

 اینکه از بعد و شد مخفی. کردند زندانی ها،اتاق از یک کدام داخل را آتوسا که شد متوجه. افتاد

 .هااتاق یبقیه مانند بود؛ رنگی شکالتی و چوبی در. رفت در پشت   رفتند، هامرد
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 آرام. بود بیهوش کامال او. نشنید جوابی اما کرد داص را آتوسا و کوبید را در سرهم پشت بار چند

 در همه و نبود اطراف آن کسی. داد تکیه در به پشت از را سرش و نشست در مقابل خورد، ُسر

 .بودند جمع کشتی یعرشه

 کمی صدای تُن با بود، زنده وجودش در پیش دقیقه چند وحشت   هنوز که درحالی و کشید آهی

 :گفت

 .کردی رهام پوستسیاه وحشی   مرد   اون دست   از. آتوسا دادی نجاتم تو-

 .لرزید صدایش و سوزاند را گلویش بغضی

. بیاره هم من سر رو بال همون خواستمی اون. بوده چی خرابت حال دلیل   دونممی دیگه حاال-

 شدی تازه. شکسته خیلیم... شکسته دلت االن دونممی... ناراحت یا باشم خوشحال دونمنمی

ت داری دوسش که کسی وقتی داره درد چقدر بینیمی. آتوسا من عین  عشق   به یا زنه؟می پَس 

 یه چرا نپرس ازم دیگه توهم و شدی عوض چرا پرسمنمی ازت دیگه من کنه؟می نت*یا**خ پاکت

 !مریضم و افسرده آدم

. کردمی صحبت او اب پروابی اما شنود،نمی را هایشحرف آتوسا دانستمی اینکه با. کشید آهی

 .کند آرام را خودش ها،حرف این با خواستمی انگار

 همیشه. کنه ثابت بهمون رو این و باشه داشته دوستمون که نبود کسی. آتوسا شدیم نابود ماها-

 محکومیم ما کثیفیم، دنیای این هایباطله کاغذ ماها! شدیم خر شدیم، رام کوچیک محبت یه با

 غرور با و بکشه سرت روی دستی که نداشتی مادری من مثل توهم. بشیم تهانداخ دور روز یک تا

 !داره؟ دوستت و پشتته هرشرایطی تحت بگه که پدری یا! درسته؟ کنه،می افتخار بهت که بگه

 .شد اشک از پر اشطوسی هایچشم و لرزید هایشب**ل

 معنی که داشتم زندگیم توی سنگ تا دو جاش به... آتوسا نداشتم مادری و پدر همچین منم-

 با اما کرد، زندگی شهمی فلج یا کَر کور، آدم با دونی،می .دونستننمی رو، احساس و عشق

 .هرگز احساسبی هایآدم

 .رسید نازنین گوش به کشتی، یعرشه از صدایی

 .کنید آماده رو هاقایق. شیممی نزدیک خشکی به-

 آماده تا برگشتند شانهایاتاق به همگی دخترها. شد بلند جا از و کرد پاک را صورتش نازنین،

 داشت روز ۱۵ حدود از بعد دریایی، فرسایطاقت و طوالنی سفر این واقعا نبود، کردنی باور. شوند

 !یافت؟می پایان
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 مقصد، به رسیدن از نازنین یدلهره و ترس زد،می لوکان مقابل که آتوسا هایحرف شنیدن با

 .بود شده بیشتر

 ریمل اش،مشکی و بلند هایمژه به داشت و بود کردن آرایش درحال شادی،. برگشت شاناتاق به

 .زدمی

 :پرسید نگرانی، با و گرفت او سمت به را سبزش نگاه نازنین، دیدن با

 !آوردن؟ آتوسا سر بالیی چه-

 .نشست تخت روی و انداخت پایین را سرش نازنین،

 .هااتاق از یکی توی انداختنش-

 :گفت آرامی صدای با شادی،

 !نکرد که نکرد گوش نپلک، برش و دور گفتم دختر این به هرقدر خطرناکیه، آدم لوکان این واقعا-

 :پیچید کشتی در صدایی دوباره بعد، ساعت چند

 .بکشید رو لنگر-

 پوشیده مشکی پیراهن و شلوار با کرمی کت تک یک و کرده عوض را لباسش که حالی در لوکان،

 .کرد کشتی یعرشه سمت به دخترها، یک به یک هدایت به شروع و شد راهرو وارد د،بو

 بیرون اتاق از سریعا شادی لوکان، جانب از ایاشاره با. بود دوستش و نازنین اتاق اتاق، آخرین

 به تا. شد خشک لوکان یچهره در نگاهش بود، ترسیده او از حسابی دیگر حاال که نازنین و رفت

 نگاه جدی وقتی. باشند ترسناک چقدر توانندمی اشمشکی چشمان   که بود نکرده دقت حال

 !شدمی دیده تربزرگ مانندش، گرد دماغ کردمی

 به کرد،می بازی آن با و بود گذاشته اشحجیم هایب**ل یگوشه که را دندانی خالل ،لوکان

 پرت نازنین سمت به آورد، یرونب لباس یک دستش، پالستیکی یکیسه از و کرد تف دیگر سمتی

 :گفت جدی خیلی و کرد

 .باال بیا و بپوش رو این-

 .رفت لوکان و نزد حرفی نازنین،

 داشت زیادی بسیار درخشش که بود لَمه جنس با رنگ قرمز بلوز یک. انداخت لباس به نگاهی

 !ماندمی بیرون گردنش و کمر نصف تا پوشید،می را آن اگر و

 برای را زمینه ها،لباس این پوشیدن با نبود حاضر. کرد پرت دیگر طرفی به را اسلب و کشید پوفی

 .کند فراهم کشتی، آن رانهوس مردان بیشتر چه هر درازیدست
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 .رفت کشتی، یعرشه روی و برداشت قدم مکث با و آرام

 کشیده صف دخترها بود، کم آب عمق و کند حرکت ساحل ب  **ل تا توانستنمی کشتی چون

 آب به هاقایق طناب، کمک به سپس. شدندمی ایچهارنفره کوچک   هایقایق سوار و بودند

 .افتادندمی راه به خشکی، سمت   به و شدندمی انداخته

 واقعا نازنین. خوردمی چشم به خشکی، در مجللی هایخانه و هاآپارتمان ها،دوردست از

 .هستند شورک کدام در هاآن حاال که بزند حدس توانستنمی

 به ساحل سمت به و شد قایق سوار بود، بیهوش که آتوسا و دیگر دختر چند شادی، همراه   لوکان

 همراه به نیز نازنین باالخره. است نپوشیده را لباسش که ندید را نازنین خوشبختانه، و افتاد راه

 .شد قایق سوار ،بود شده بلند حسابی ایشقهوه هایریش که انگلیسی یمرد با دیگر دختر سه

 پیش هرچه. شدمی آن درخشش باعث و تابیدمی دریا آب روی بر خورشید، نور و بود آفتابی هوا

 .دید قبل از بهتر شدمی را هاساختمان و مردم شدند،می نزدیک ساحل به و رفتندمی

 داشت،ن وجود دخترها از هیچکدام برای فراری راه. شدند پیاده رسیدند، ساحل ب**ل به وقتی

 قدری به دخترها یهمه البته. کردندمی نگهبانی هاآن از تماما   بلند قد مردهای همان چون

 .بود گذشته شب در بودند، خورده که غذایی آخرین و نداشتند فرار نای که بودند گرسنه

 به دخترها، و بود ایستاده دودی هایشیشه با رنگی سفید س*و*بمینی کنار در لوکان،

 در همه، از قبل نیز را آتوسا. شدندمی س*و*بمینی سوار و بودند کشیده صف او یخواسته

 .بودند خوابانده س*و*بمینی عقب قسمت

 در ابروهایش. افتاد او به چشمش ایلحظه برای لوکان شود، سوار که رسید نازنین به نوبت وقتی

 .شد شدنش سوار مانع و گرفت را نازنین بازوی و خورد گره هم

 !بپوش؟ رو دادم بهت که لباسی اون نگفتم بهت مگه! ببینم کن برص-

 :گفت بلندتری صدای با اینبار لوکان. انداخت پایین را سرش و داد قورت را دهانش آب نازنین،

 !گذاشتی؟ کجا رو لباس-

 :داد جواب لرزانی صدای با و کشید عمیقی نفس نازنین

 .کشتی داخل موند... مون-

 روی محکمی یکشیده خشم، با و برگرداند خود سمت به را نازنین و شد ترعصبانی لوکان،

 :کشید داد بالفاصله. بپیچد خود به درد از نازنین، شد باعث و کوبید او صورت
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 به بعدا شو، گم هم حاال. کنی اجرا رو دستورات آدم یبچه مثل بمونه یادت تا زدم رو این-

 .رسممی حسابت

 .داد هُل س*و*بمینی داخل به بود، داده فشار سیلی جای روی را چپش دست   که را نازنین و

 حس از همیشه. نشست هاصندلی از یکی روی دخترها، متعجب هاینگاه مقابل در نازنین،

 حس این از باید چطور آخر دانستنمی. شدمی تحقیر هربار ولی بود، فراری شدن تحقیر

 .شود دور انگیرنفرت

 تند رفتار بود، کم اشمعده درد و آراس برای دلتنگی نازگل، مرگ از گناهش حس بدش، حال

 .بود شده اضافه آن به نیز نامعلوم ایآینده و لوکان

 و صاف هایخیابان شدند، شهر وارد وقتی. کرد حرکت س،*و*بمینی و شدند سوار همه باالخره

 خود به را نازنین توجه همگی باال، مدل هایماشین و جذاب و زیبا هایخراشآسمان عریض،

 بتواند تابلوها، روی از که نبود بلد خوب نیز را انگلیسی حتی   مزخرفش شانس از. کرد جلب

 .کجاست آنجا، بزند حدس

 صاف قدری به آن آسفالت که چهاربانده اتوبانی. شد اتوبان وارد س*و*بمینی بعد، دقیقه چند

 قرار زیبا جنگلی اتوبان، اطراف! کندمی حرکت دارد س*و*بمینی کردنمی حس آدم حتی   که بود

 قرار بالیی چه نبود مشخص. نبودند دلپذیر و جذاب نازنین برای کدامهیچ ها،این تمام با. داشت

 .بود کرده نگران را او همین، و بیاید هاآن سر بر است

 قبلی شهر از زیباتر و ترمجلل خیلی یکی، این که شدند شهری وارد دوباره ساعت، چند از بعد

 و هابرج و هاآپارتمان ها،خانه و بودند شده احداث خاصی طراحی با و منظم هاخیابان تمام. بود

 .داشتند قرار آن اطراف در شیکی هایمغازه

 و زدندمی قدم روهاپیاده در پوست، سفید و سیاه مختلف   هایپوست رنگ در آقایان، و هاخانم

 شدمی ومیشگرگ کمکم داشت هوا. داشتند تن به رکابی بلوز و رکشلوا کوتاه، هایلباس همگی

 .بود خفه حدودی، تا و گرم واقعا بازهم ولی

 :گفت لوکان ناگهان،

 .شد خواهید کار به مشغول شما همگی فردا، از! اومدید خوش تگزاس، ایالت هیوستون شهر به-

 .کرد ارتکر  نیز استانبولی ترکی و انگلیسی به را حرف همان بعد و

 .زد خشکش تعجب از نازنین، و کشیدند هورا همگی دخترها،
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 یاد به بود، نوشته نامه در آراس که را شهری همان نام   کرد سعی و داد تکیه صندلی به را سرش

 ممکن چطور ولی. بود همین که داشت اطمینان! تگزاس ایالت هیوستون،! بود خودش. بیاورد

 توانستمی هااین تمام یعنی. بود سخت باورش! بود؟ آراس رشه در حاال نازنین، یعنی بود،

 !باشد؟ اتفاقی

 از پر ذهنش. شد خیره شهر به س،*و*بمینی دودی هایشیشه پشت از دوباره و کشید آهی

 چون نباشد، اینجا او کردمی آرزو اما بود، زده لک آراس، دیدن   برای دلش. بود شده سوال عالمت

 .بود سارایش کنار در حاال آراس، و داشتند حقیقت نامه، آن یهانوشته صورت آن در

 آن زیبایی بر داشت، وجود شهر در که سبزی فضاهای و شدمی رد رودخانه یک شهر، کنار از

 .بود افزوده

 دوست آدم که بودند جدید شانهایویترین و شیک قدری به ها،مغازه و هاسوپرمارکت ها،بوتیک

 !بماند خیره هاآن هب ساعت، چند تا داشت

 کنار صندلی از لوکان،. کرد توقف و پیچید ایکوچه داخل دقیقه، چند از بعد س،*و*بمینی

 :گفت جدی و خشک لحنی با بعد،. آمد نازنین سمت   به و شد بلند راننده

 .بیا دنبالم-

 به نگرانی هنگا اینکه از بعد و شد بلند مکث با کرد،می حس را کشیده آن درد   هنوز که نازنین

 .کرد حرکت س،*و*بمینی و شد پیاده س*و*بمینی از لوکان، سر پشت انداخت، شادی

 برخورد از که نازنین. کشید بود، شانمقابل که ایخانه سمت به و گرفت را دستش لوکان،

 .نشد موفق اما بکشد، را دستش کرد سعی کرد،می پیدا بدی خیلی حس لوکان با دستش

 بالفاصله، و نداشت حیاطی خانه. کرد باز کلیدش با داشت، سنگی نمایی که را ایهخان در   لوکان،

 .کرد روشن را هاچراغ لوکان، و شدند سالن وارد

 آن روی بر ایرانی، هایخانه مانند فرشی هیچ که رنگ کرمی هایپارکت با بود، زیبایی سالن  

 .داشت قرار سالن، وسط در رنگ، گردویی راحتی مبل دست یک تنها. بود نشده انداخته

 سالن، با آن بین حایل تنها که آشپزخانه، یک و خوردمی چشم به سالن داخل سفید، دَر   چهار

 .بود نفره دو غذاخوری میز یک

 نیمه دختران از رنگی، و غریب و عجیب هاینقاشی خانه، رنگ استخوانی دیوارهای تمام در

 .داشت قرار برهنه



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

300 

 

 نقاشیش، بوم برای طورهمین بود، شده تنگ هایشطراحی برای دلش رچقد. کشید آهی نازنین

 .بود نکرده پیدا را کردن طراحی فرصت که بود هامدت اما

 به رو بعد،. انداخت مبل روی و آورد بیرون تن از را رنگش کرمی کت کرد، قفل را خانه در   لوکان

 دوباره. کرد تغییر پیش، دقیقه چند به نسبت لحنش. بود ایستاده در، مقابل در که کرد نازنین

 :گفت و نشاند لبش کنج را، جذاب اما مصنوعی لبخند همان

 !هیوستون شهر شهرم، این یزاده من. نه یا بودم گفته بهت دونمنمی! منه یخونه اینجا-

 با اتاق، یک. شود اتاق داخل خواست نازنین از و کرد باز را آن. رفت درها از یکی سمت به بعد،

 .داشت قرار آن یگوشه در که ایدونفره تخت و رنگ اینقره هایدیواری اغذک

 به اشطوسی نگران   چشمان   با. شد بیشتر نازنین، یدلهره. نبود خانه در ها،آن جز کسهیچ

 .شد اتاق وارد و زد زل لوکان

 :گفت و کرد اشاره اتاق هایدیواری کمد به لوکان،

 !بپوش و کن انتخاب خوشگل لباس یه-

 رنگ بنفش گلیم یک تنها. انداخت اتاق پای تا سر به نگاهی نازنین،. رفت بیرون اتاق از بعد، و

 بنفش سلطنتی روتختی که دونفره تخت روی. بود شده انداخته هاپارکت روی بر اتاق، وسط در

 .نشست داشت، گلیم همرنگ رنگ،

 روی را ظرف و برگشت اتاق به نوشابه، لیوان یک و آماده ماکارونی ظرف   با لوکان بعد، دقیقه چند

 .گذاشت تخت، کنار عسلی میز  

 سعی ولی شد، کشیده درهم اشچهره نکرده، هم نگاه هالباس به حتی هنوز نازنین دید وقتی

 .کند کنترل را خودش کرد

   لباس به شبیه بیشتر که توری و رنگ سفید لباسی آورد؛ بیرون لباس یک و رفت کمد سمت به

 .بود نمابدن کامال و زیر

 :گفت مهربانی، لحن با و کرد پرت تخت روی را لباس

 .پیشت گردمبرمی االن منم بخور، رو غذات و بپوش رو این-

. افتاد نازنین تن به ایلرزه. کرد قفل سرش پشت و بست را در و زد نازنین به چشمکی بعد،

 کمکش که نبود هیچکس افتاد،می برایش بدی اتفاق اگر. است خط آخر دیگر، کردمی احساس

 .خوردمی را آن نباید اما بود، گرسنه خیلی اینکه با. انداخت غذا به نگاهی. کند

 :گفت ب،**ل زیر
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 !داری؟برنمی سرم از دست چرا آخه-

 لوکان انگار. رفت در پشت و شد بلند جا از. کرد لوکان نثار ب،**ل زیر لعنتی و کشید پوفی بعد

 .بشنود بهتر را هایشحرف بتواند تا چسباند در به را گوشش. زدمی حرف تلفنی کسی با داشت

 .بیوفته راه کنممی کاری خودم نباش، نگران بابا خب خیلی... خورهنمی کار این درد   به! نچ-

 :داد گوش تردقیق و کرد بیشتر را دقتش نازنین،

 کار روش یکم باید رو یکی این اما گیرم،می رو پولش و دممی کاباره تحویل رو دخترها یهمه فردا-

! کنم روشنش برم خواممی االن. دونممی اره...اره! خورهنمی اونا درد به فعال مثبته، زیادی کنم،

 .داد تغییرش شهمی ترراحت بریزه، حیاش و حجب که یکم

 تحویل را، دخترها آن تمام بود قرار! شنید؟می درست داشت. افتاد شماره به نازنین هاینفس

 هایحرف معنی دیگر! بود کرده صحبت رقص از تنها که لوکان اما! بدهند؟ فساد یخانه یک

 آدم یک توانستمی نیز خودش شهر در گفتمی چرا که بود کرده درک خوبی به نیز را آتوسا

 .شود کارههمه و فاسد

 خوب و رفتمی فرو استه،ناخو منجالب   این در باید کردنمی کاری اگر. نداشت فرصتی

 .نداشت بازگشتی راه دیگر صورت، آن در که دانستمی

 تراس   به که بود آنجا در یک. زد کنار را آن رنگ بنفش و بلند یپرده و رفت پنجره سمت به

 .بست سرش پشت را دستگیره و کرد باز را در عجله، با. شدمی باز کوچکی

 تمام استرس. بپرد توانستنمی و بود زیاد خیلی اشصلهفا. انداخت خیابان به نگاهی تراس از

 :گفت ب**ل زیر. گرفت فرا را وجودش

 .کن کمکم خدایا-

 این زد، سرش به فکری. داشت تراس با کمی یفاصله که خورد همسایه دیوار به چشمش ناگهان،

 ارتفاع با آن هایلبه که تراس از زد،می تند قلبش ضربان ترس، از که درحالی. بود چاره راه تنها

 .شد آویزان بود، شده کاریآجر کمی

 در   پشت و زد کنار را پرده لوکان حین، همین در. دهد قرار دیوار امتداد در را، پایش کرد سعی

 .نمود در، کردن باز برای تقال به شروع و ایستاد تراس

 تعادلش سپس. افتاد همسایه دیوار روی و کرد ول را دستش بود، ترسیده او حضور از که نازنین

 وجودش کل در عمیق دردی باره یک به. آمد فرود خیابان، کنار هایبوته روی و داد دست از را

 فرار آنجا از لوکان، آمدن پایین از قبل تا شد بلند جا از که بود زده وحشت قدری به اما پیچید،



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

302 

 

 روی را راستش پای وقتی .گذاشت فرار به پا لنگانلنگ. داشت وحشتناکی درد راستش، پای. کند

 .نداشت ایچاره اما شد،می بیشتر دردش کشید،می زمین

 را سرعتش نیست، دنبالش کسی که شد مطمئن وقتی. کرد عبور خیابان از و شد دور کوچه از

 .شودمی سوراخ دارد اش،معده کردمی حس. بود پیچیده وجودش تمام در درد. کرد کمتر

 تعجب با گاهی و بودند زدن قدم حال در مردم، و بود تاریک هوا. ساندر  دیگر خیابانی به را خود

 آن در. نداشت غذا خرید برای پولی اما بود، گرسنه. کردندمی نگاه نازنین، پریشان   وضع و سر به

 آمده سراغش به بسیاری وحشت حس فهمید،نمی را زبانشان حتی که هاییآدم با غریب شهر

 .برود کجا یا کند کار چه باید االح دانستنمی واقعا. بود

 تیغسه صورت با بود پوشی ژنده پیرمرد. برگشت وحشت با نازنین. زد اششانه روی کسی ناگهان

 هایخنده از. نشد متوجه نازنین که گفت چیزی آمریکایی به. بلند جوگندمی موهای و

 .ندارد خوبی، قصد فهمید شدمی اش،مسخره

. افتاد راه به سرش پشت نیز مرد اما داد، ادامه راهش به لنگان،لنگ ورطهمان و برگشت نازنین،

 آن با نبود معلوم. خندیدمی و زدمی حرفی زیرلب و آمدمی نیز او رفت،می نازنین که هرجا

 .بود هادیوانه به شبیه بیشتر،. خواهدمی چه نازنین از گونی، شکل به و پالسیده هایلباس

 و کرد دویدن به شروع دوباره پایش درد وجود با بود، درآمده اشکش ترس زا که درحالی نازنین،

 نگاه را عقب و برگشت. رسید اصلی خیابان به تا رفت انتها تا را کوچه. پیچید ایکوچه داخل

 .بود کرده گم را او پوش،ژنده مرد. کرد

 شده ساخته آن روی بر زیبا، پلی که کردمی عبور عریض ایرودخانه خیابان، نزدیکی در طرفآن

 درد وجودش تمام و نبود خوب اصال حالش. انداخت پل آن زیر را جانشبی جسم نازنین،. بود

 خیلی. گذاشت هایشزانو روی را سرش و شد مچاله. داد تکیه پل، کلفت   ستون به. کردمی

 .بگذارد هم روی چشم توانستنمی ترس از اما آمد،می خوابش

 خواب دوباره و پرید خواب از کند، پیدایش لوکان مبادا اینکه ترس   و درد از ارهزارب صبح، خود   تا

 آن از ترتحمل غیرقابل و ترسخت خیلی بود؛ سخت خانمانیبی. کرد گرم را هایشچشم رنگی،کم

 .کردمی را فکرش که چیزی

 داد تکان کمی را خودش. بود افتاده صورتش نصف روی خورشید نور کرد، باز را چشمانش وقتی

 بود، نخورده دادمی او به لوکان که هاییقرص از چون. بگیرد دوباره جانی اششده خشک بدن تا

 .دادمی دست او به تهوع حالت و بود گرفته شدت اشمعده درد دوباره



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

303 

 

 کنارش نایلونی، یبندبسته یک در که شد نانی متوجه داد،می قوس و کش بدنش به وقتی

 عکسی و بود شده تایپ انگلیسی پیام یک رویش که مانند، گرد و فانتزی نانی .بود شده گذاشته

 .دادمی غذا نیازمند یک به فردی عکس، در که بود کاغذ یگوشه در کارتونی

 گرسنگان حال فکر به که باشند داشته وجود خیّری افراد هم، تگزاس در که کردنمی را فکرش

 .باشند

 خوردن هنگام کمی خیلی شیرینی. نمود خوردن به شروع و کرد جدا یبندبسته از را نان عجله، با

 عجله با قدری به. بود کرده تربخشلذت را، آن طعم که کردمی لمس دهانش زیر در نان،

 .بگیرد او، از را نان خواهدمی کسی اینکه مثل خورد،می

. کرد توقف او نزدیک و پیچید سرعت به مشکی، بنز یک که بود خوردن مشغول طورهمان

 .ماند خیره ماشین به و نمود جور و جمع را خودش نازنین،

 !ببیند اینجا در را او نداشت انتظار اصال که شد پیاده ماشین از کسی

 !داشت؟ امکان چطور آخر. بود چهره شباهت تنها شاید

 آن از را موهایش. شد نزدیک او به مشکی، شلواری و کت و خاکستری پیراهنی با هومن،

 .است پرپشت شانوسط و کچل کنارشان که بود، زده جدید هایمدل

 !بود خودش خود  ! نه. ایستاد مقابلش و شد بلند جا از تعجب با نازنین،

 !تو؟-

 با زمان،هم. کرد را بردنش قصد و گرفت را بازوهایش و انداخت نازنین به رغبتبی نگاهی هومن،

 :گفت آرامی صدای

 !ببینم شو سوار! ماشینی جوجه گردممی تو ل  دنبا دارم شبنصفه از-

 و بست سرش پشت طناب، با را دستانش و کرد ماشین عقب صندلی وارد زور به را نازنین بعد،

 که نحوی به انداخت، عقب صندلی پاگرد روی و داد هل را او. نکرد توجهی او، دادهای و جیغ به

 .بست را ماشین در و نداشت وجود نازنین، خوردن تکان برای راهی عمال

 آخرین یاد به بود، شده بیشتر ترس شدت از دردش که نازنین. افتاد راه به و شد ماشین سوار

 :پرسید وحشت و لرز با و افتاد هومن با دیدارش

 چیز همهبی لوکان اون با نکنه. باتوام! بری؟می کجا رو من داری! هومن؟ کنیمی داری چیکار-

 !هومن؟! هان؟ دستیهم
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 توانستنمی نازنین. کردمی رانندگی آرامش و سکوت با داشت او. نکرد دریافت هومن از ابیجو

 را براقش و مشکی هایکفش از قسمتی تنها و بود او صندلی پشت در واقع، در چون ببیند را او

 :گفت دوباره. دیدمی

 !؟روانی ردمک چیکارت من مگه! کنی؟می رو اینکارها من با چرا! خوای؟می جونم از چی-

 :داد ادامه واریناله صدای با بعد

 ترناکوحشت فرداهام، یهمه که بس شدم گیج... میرممی درد از دارم نیست، خوب حالم من-

 بگو و کن فکر یکم هومن، خدا خاطر به! کنی؟می رو اینکار من با چرا. شنمی شروع دیروزم از

 !چرا؟

 :داد جواب ای،تهگرف صدای با و آرام و کشید پوفی هومن

 .گیرممی تو از رو، نازگل کارای انتقام دارم جورایی یه شاید-

 :کشید داد بالفاصله نازنین،

 !مُرده نازگل-

 :نالید دوباره بود، داده تلفیق خود در را گریه که صدایی با نازنین. کرد سکوت هومن

 !کرده ودکشیخ نازگل. نیست تو انتقام به الزم... گرفته انتقام خودش از اون-

 :داد جواب آرامی به هومن مکث، ثانیه چند از بعد

 .کنی خرم که زنیمی رو هاحرف این بازم داری-

 .گرفت شدت هایشگریه اینبار و داد قورت را دهانش آب نازنین،

 که باشم احمق باید چقدر من مرده، خواهرش که گهنمی شدنش خالص خاطر به هیچکس-

 !بکنم؟ رو اینکار

 برخورد صندلی با نازنین سر که نحوی به. کرد توقف و گذاشت ترمز روی محکم را پایش هومن،

 .شد بلند اشناله و کرد

 اشچهره به نگاهی. نشاند صندلی روی و آورد در را نازنین. کرد باز را در خشونت با و شد پیاده

 ثانیه چند رخوردب اثر در عمقی کم زخم اشپیشانی و داشت ایکهنه زخم لبش کنار انداخت؛

 .بودند اشک از پر معصومش چشمان   و بودند شده پریشان موهایش. بود برداشته پیشش،

 کمی نازنین سر که نحوی به گرفت، پشت از را نازنین موهای و کرد ترتنگ را ایشقهوه هایچشم

 :زد داد سپس رفت، ترعقب

 !گی؟می چی-
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 روی هایشاشک و داد فشار هم روی را هایشچشم درد، از و داد قورت را دهانش آب نازنین

 .چکید اشگونه

 .خوابیده خاک زیر االن اون اما گفتم،می دروغ کاش. مُرده نازگل-

 .بردارد جیبش از را نازگل ینوشته آخرین خواست هومن، از و کرد جیبش به ایاشاره بعد

 خط، همین با همیشه او. شتدا یاد به را نازگل خط خوب. خواند و آورد بیرون را کاغذ هومن،

 :گفت نازنین. کرد نگاه نازنین به و آورد باال را سرش. نوشتمی نامه برایش

 قرار اگه. زده رو رگش همون شب، همون اونم کردی، خودکشی خاطرش به که گفتی بهش تو-

 اتهبچگان رفتار با چون بگیرم، انتقام ازت باید که منم اون بگیره، انتقام کسی از کسی باشه

 گوشت توی اما بسه، خودش برای دردهاش. نرو سراغش گفتم بهت چقدر. گرفتی ازم رو خواهرم

 .نرفت

 از یکی با. آورد بیرون را موبایلش و شد پیاده ماشین از. کرد رها را نازنین موهای هومن،

 کند یریپیگ خواست او از و گرفت تماس کرد،می کار احوالثبت یاداره در که ایران در دوستانش

 .نه یا کرده فوت تاریخ، فالن در و نام این با کسی بگوید و

 کردمی آرزو. بود گرفته را گوشی زحمت، به و لرزیدمی دستانش اما کند، معلوم خواستنمی

 حتی که گفت و کرد تایید را فوتش بررسی، از بعد او اما نکند، تایید را نازگل مرگ   دوستش

 .است هگشت باطل نیز اششناسنامه

 از پر هایشچشم. دوخت چشم کرد،می نگاهش ماشین داخل از که نازنین به و برگشت هومن

 و گذاشت جیبش داخل را موبایلش. نریزند پایین که کردمی را سعیش تمام اما بود، شده اشک

 چاقو. زد را اشدکمه نازنین مقابل و آورد بیرون تاشو چاقویی دیگرش جیب از. شد ماشین سوار

 .ماند خیره چاقو به تعجب با نازنین،. شد ازب

 و رفت بست، را ماشین در   بعد،. کرد باز را او و برید را نازنین هایدست طناب   معطلی، بدون

 که را او داشت ماشین جلویی یشیشه از نازنین،. نشست مشکی بنز کاپوت روی ماشین، جلوی

 .کردمی نگاه شد،می دیده پشت از تنها

 دیگری سیگار بعد، دقیقه چند. کرد کشیدن به شروع و آورد بیرون جیبش از گاریسی هومن،

 شوک در ناگهانی، خبر این از و بود شده اشک از پر صورتش. زد آن به محکمی پک و کرد روشن

 ساعت، یک از دریغ اما کند، فراموش را نازگل بتواند تا بود کرده قبول را سارا پیشنهاد او. بود

 .کردمی فکر او به زهارو این تمام
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 اشدیوانه داشت ببیند، را او نتوانست نخواهد دیگر هرگز و شده، تمام دیگر نازگل، اینکه باور

 .کردمی

. سوزدمی او حال به دلش چرا دانستنمی. کردمی تماشا را هومن و بود نشسته همچنان نازنین،

 هایش،سوال از خیلی جواب به را او بتواند هومن بود ممکن چون کند، فرار نداشت دوست

 .برساند

 سوار بعد،. کرد خاموش پایش با و انداخت زمین را سیگارش پنجمین هومن بعد، ساعت چند

 .شد ماشین

. پیچید ماشین فضای کل در سیگار، بوی. نشست او کنار جلویی، صندلی در و شد پیاده نازنین

 صورت   روی چکیده هایاشک و کشید بیرون دستمالی. بود شده سرخ هومن هایچشم دور

 .کرد پاک را تیغشسه

 :گفت کمی صدای تن با نازنین

 !نیورد؟ دووم که گفتی بهش چی-

 .داد بیرون کنان خسخس را نفسش و کرد مکثی. کشید آهی هومن

. کردم خودکشی خودم و مرد مادرم که گفتم. آورد سرم به هاییبالیی چه کارش که گفتم بهش-

 .نمردم خودم ار،روزگ بد از اما

 .انداخت نازنین به نگاهی خورده، گره ابروهای با بعد

 ...کردم چیکار من-

 .کرد تکیه صندلی به و داد قورت را گلویش بغض نازنین،

 !همدستی؟ اسمیت لوکان با تو-

 .گذاشت ماشین فرمان   روی را سرش هومن

 .نه-

 !بردی؟می کجا رو من داشتی پس-

 !بدم لوکان یلتحو تا بردمتمی داشتم-

 :داد ادامه و کرد بلند را سرش هومن. انداخت هومن به متعجبی نگاه نازنین

 ازش و بود داده اونا باند به رو تو مشخصات. داره نزدیکی دوستی لوکان، با که هاستسال سارا-

 .ببرن خودشون با روهم تو سفر، این تو بود خواسته

 :زد داد و برد باال را صدایش نازنین،
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 !بودم؟ کرده چیکارش من مگه! چرا؟ خهآ-

 کنارش از سرعت، با هاماشین و بود کرده توقف اتوبان کنار در. کرد نگاه را رویشروبه هومن

 .گذشتندمی

 گرفته تصمیم هم، سارا. زدمی حرف تو خوبی و پاکی از مدام آراس، چون. بود متنفر ازت چون-

 یه به تبدیل اینکه از بعد بود خواسته لوکان از. ایلودهآ و کثیف آدم یه تو کنه ثابت آراس به بود

 .بفروشه دیگه، ناجور آدم یه به و ایران برگردونه رو تو شدی، ه.ش.ح.ا.ف

 .بگوید چه باید دانستنمی. شد حبس سینه در نازنین، نفس

 :گفت نازنین. افتاد راه به و کرد روشن را ماشین هومن

 !ری؟می کجا داری-

 :پرسید عصبانیت با دوباره نازنین. نداد جوابی هومن

 !هومن؟ بودیم نخورده نمک و نون باهم ما مگه! دادی؟ بهش رو اجازه این چرا-

 زیاد، شرم از شاید. باریدمی غم و پشیمانی هومن چشمان از. بود سکوت نازنین جواب بازهم

 .بدهد نازنین به جوابی چه باید دانستنمی

 .کرد توقف موادغذایی، بزرگ فروشگاه یک مقابل دقیقه، چند از بعد

 رو من بود، گفته که چیزی برخالف سارا. شدم پشیمون هیوستون، رسیدم سارا با که روزی همون-

 بود، داده ماشین بهم داد،می خوبی پول بهم. بود کرده کاراش انجام برای خدمتکار یه به تبدیل

 یعنی قدیمیش، یمعشوقه برگردوندن برای من از خوادمی که فهمیدم دیر. نبودن کافی اینا اما

 .کرده فراموش رو اون بود گفته اینکه با. کنه استفاده آراس، رفیقم

 :داد ادامه مکث، کمی با و کشید عمیقی نفس هومن،

 راضی. کنم آروم رو دلم داغ جورایی یه خواستممی فقط. کنممی چیکار دارم فهمیدمنمی اصال-

 !بودی گفته دروغ بهم چون حقته، کردممی فکر اما بیاره، سرت رو بال اون انتقام برای نبودم

 .داد تکان سری نازنین،

 با باید دختر داشتن عقیده بابام، و مامان. نداشت حامی هیچ نازگل،. نگفتم دروغ بهت من-

 رو تصمیمش هم نازگل. کردننمی حمایتش اونا. برگرده کفن با و بخت یخونه بره سفید لباس

 .برگشت کفن با اینبار و تگرف

 سکوت، ثانیه چند از بعد. سوزاندمی را قلبش عمیق غمی. انداخت پایین را سرش هومن

 :گفت ایگرفته صدای با و کرد بود کرده توقف مقابلش در که فروشگاهی به ایاشاره



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

308 

 

 پسش دوباره و فهمید رو قضیه آراس اینکه از بعد سارا،. کنهمی کار توش آراس که جاییه اینجا-

 و باشه نداشته مدارکی کال و پاسپورت شناسنامه، تا بزنم ازش رو آراس وسایل خواست ازم زد،

. کنممی چیکار دارم فهمیدمنمی منم. گذرهمی چی اشکله اون تو نبود معلوم... برگرده نتونه فعال

 کنه،می یوونهد یه به تبدیل رو آدم عشق گنمی که این. دادممی انجام خواستمی هرکاری

 .داره حقیقت

 .داد قورت زحمت به را دهانش آب بعد،

. ایران برگردی تونیمی اون کمک با... پیشش برو. کنهمی کار فروشگاه اون تو داره مجبورا   آراس-

 .برو و شو پیاده. بشه سیاه من مثل روزگارت نزار

 .شد مانع و وردآ باال را دستش هومن اما بگوید، هومن به چیزی خواست نازنین،

 .نازنین برو-

 .رفت و گذاشت گاز روی را پایش هومن بالفاصله، و شد پیاده ماشین از

 او، که خواستنمی دلش اما بود، آراس دلتنگ  . انداخت فروشگاه آن ویترین به نگاهی نازنین،

 .باشد شتهندا سارا نام به ایمعشوقه آراس، و باشد دروغ یک هااین تمام خواستمی. باشد آنجا

 درد هنوز پایش. رفت فروشگاه سمت به. کند کمتر را دردش تا داد فشار اشمعده روی را دستش

 .لنگیدمی و کردمی

 سبد ها،غرفه بین در مردم و بود بزرگی جای. رفت داخل نازنین، و شد باز خودکار صورت به در،

 .بودند موادغذایی و میوه برداشتن حال در دست، به

 .کردمی قراریبی دیدنش، برای داشت دلش. نبود اطراف آن آراس. کرد نگاه اطراف به دقت با

 هاصندوق از یکی پشت که مردی به و آمد صندوق سمت به طی، یک با کسی بعد، دقیقه چند

 و قد همان با بود، خودش. شد متوقف او روی نازنین، نگاه. گفت چیزی آمریکایی به بود، نشسته

 رنگ   به سبز، کوتاه آستین تیشرت یک. بود بلند گردنش نصف تا که شتیپرپ موهای و هیکل

 .بود پوشیده هایش،چشم

 سبز زیبای هایچشم. زد خشکش جایش، در. دید را نازنین و سربرگرداند آراس ای،لحظه برای

 .دوخت چشم نازنین به دوباره، و گذاشت کنار را طی. درخشیدند رنگش،

 را او آراس که باری آخرین از. بود برداشته زخم صورتش و بودند پاره و خاکی نازنین هایلباس

 .بایستد صاف توانستنمی و بود کرده تغییر و شده الغرتر خیلی بود، دیده
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 با. بود رفته باال تعجب از اش،کمانی و مشکی ابروهای. شد نزدیک نازنین به آهسته هایقدم با

 :گفت امآر  و کرد نگاه را نازنین بیشتری، دقت

 !خودتی؟... نازی-

 هایب**ل کرد،می بیانش شیرینی لحن با همیشه که آراس زبان از اسمش مخفف شنیدن با

 آغوش در را آراس وجود تمام با خواستمی دلش. شد اشک از پر هایشچشم. لرزید نازنین

 .رفت ترعقب قدم یک اما کند، آرام را دلتنگی حس این و بگیرد

 حتی و بود کشیده که هاییعذاب و زجرها تمام بود، گذشته آراس بدون که ماه یک این تمام

 چشمانش جلوی در نبود، تاثیربی هاآن پیوستن وقوع به در آراس و بود داده رخ که اتفاقاتی

 .گشت پدیدار

 فروشگاه از و برگشت. داد تکان سری تاسف ینشانه به و داد فشار هم روی را هایشب**ل

 :گفت نگرانی با و رفت بیرون سرش پشت اس،آر . رفت بیرون

 کن، صبر دقیقه یه نازنین،...نازی! اینجا؟ اومدی چجوری! کنی؟می چیکار اینجا تو... کن صبر-

 .بزنم حرف باهات خواممی

 نیوفتد، تا گرفت دیوار به را دستش. برود راه تندتر توانستنمی. بود شده زیاد خیلی نازنین، درد  

 به رسید، سرش باالی نگرانی با که را آراس تصویر و شد تار دیدش. خورد زمین و دنبو کارساز اما

 .بست را، چشمانش و دید زحمت

*** 

. بود کشیده دراز تختی روی. کرد باز را چشمانش سرش، روی دستمالی خیسی کردن حس با

رُم، یک و بود باال آستینش  خون   داشت و بود نشسته کنارش آراس. بود وصل دستش به س 

 را نازنین که مخصوصی عطر   همان عطر، همان. کردمی پاک را، اشپیشانی روی یشده خشک

 .بود پخش فضا در کرد،می خودبی خود از همیشه

 :پرسید دلهره با نازنین، شدن بیدار با آراس

 !بهتره؟ حالت! عزیزم؟ خوبی-

 رنگ لیمویی، روغنی رنگ با یشدیوارها که بود کوچک اتاق یک. انداخت اطراف به نگاهی نازنین

 .نشست تخت روی و شد بلند. بودند شده

 !اینجا؟ آوردی رو من چرا! کجاست؟ اینجا-
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 جواب و کشید عمیقی نفس. نشست نازنین نزدیک تخت، روی و گذاشت کنار را دستمال آراس،

 :داد

 رو برگشتنم کارای بتونم تا کنممی زندگی مسافرخونه این توی فعال. منه موقت یخونه اینجا-

 .کنم جور

 :داد ادامه و کرد نازنین روبه

 اوردی خودت سر بالیی چه. شوکم تو هنوزه که هنوزم! کنی؟می چیکار اینجا تو ببینم، بگو حاال-

 .بیماریه یه عالئم داری، که عالئمی این و بشی بستری باید گفت. بود باالسرت دکتر االن! نازی؟

 با بود، شده تنگ آراس جذاب   صدای برای دلش چقدر. شد خیره رُم،س   نازک یلوله به نازنین

 .داشت هاگالیه او از دل در اینکه

 !اینجا؟ آوردی رو من چرا پرسیدم-

 !کردم؟می ولت جاهمون داشتی انتظار. بودی رفته هوش از چون-

 :گفت عصبانیت با. زد بیرون خون سرم، جای از. کشید دستش از را سرم نازنین

 !فهمیدی؟. ندارم احتیاجی کسی ترحم به نم-

 .شد مانع آراس که شود بلند خواست

 .رفته گیج سرت گرسنگی و ضعف از گفتمی دکتر بود، غذایی سرم یه اون! کردی؟ رو اینکار چرا-

 سرم جای روی را دستمال و گرفت دست در را نازنین آرنج برداشت، کاغذی دستمال یک بعد

 .داد فشار نازنین

 پیدا که روزیه و حال چه این. میمیرم نگرانی از دارم من شده؟ چی بگو! کنی؟می اینجوری اچر -

 .بزن حرف! هان؟! کردی؟

 دهانش از را نفسش. کشید آراس دست از را دستش. داد فشار هم روی را هایشب**ل نازنین

 :گفت آرام، و داد بیرون

... شدم عوضی یه اسیر منم. ذرونیگخوش اینجا اومدی خودت، و خدا امون به کردی ولم-

 ...شایدم. خواینمی رو من که بگی روم تو نتونستی و موندی رودروایسی تو شاید... دونمنمی

 و کشید نازنین صورت روی آرامی به را انگشتانش. زدمی موج نگرانی آراس، هایچشم در

 .برگرداند خود، سمت را صورتش

 خیلی از تو. کنیمی فکر که نیست اینجور قضیه اصال! ؟داده تحویلت رو مزخرفاتی همچین کی-

 .نازی نداری خبر چیزها
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 .باشم داشته خبر تا بگو پس-

 .نداشت گذشته، تعریف جز ایچاره. دوخت چشم زمین کف هایکاشی به آراس،

 هومن طرف از که بود اومده برام ایمیل یه قبلش بیرون، زدم عزیزجون یخونه از که روزی همون-

 کارت با منم. شده گرفتار تگزاس تو که بود گفته و بود کرده کمک درخواست ازم هومن. ودب

 گفتم خودم با و هیوستون سمت افتادم راه ایعجله بود، فرستاده که هواپیمایی بلیط و دعوت

 واقعا چون. کردم خاموش رو گوشیم و فرستادم برات پیام یه همین واسه. گردمبرمی روزه چند

 ...که اونم. دممی توضیح برات رو چی همه برگردم، وقتی گفتم. بگم چی بهت باید ستمدوننمی

 :گفت بیشتری، عصبانیت با باراین و داد پایین را آستینش. شد بلند جا از نازنین

 همینجا. برگردم کاریه چه گفتی! اینجاست که هم اتمعشوقه! عه دیدی و اینجا اومدی که اونم-

 خوردی گول چون کنم باور داری انتظار. منتظرمه که نازنینی بابای گور! جونم اراس کنار! مونممی

 !آراس؟ اینجا اومدی

 نازنین مانع و شد بلند جا از بود، خورده جا حسابی نازنین زبان از سارا اسم شنیدن با که آراس

 .برود در سمت به خواستمی که شد

 کی رو چرندیات این بگو اول. نشنیدی رو امهحرف تموم که تو! ری؟می داری کجا. کن صبر-

 !داده؟ تحویلت

 :گفت بود، عصبانی هنوز که درحالی و نشست دوباره آراس، اصرار با نازنین

 خودت. بودی سارا عاشق و نداشتی دوست رو من اول همون از که بودی نوشته نامه توی خودت-

 !گیری؟می رو مجلو چرا حاال پس برم، زندگیت از و کنم فراموشت خواستی

 :داد جواب مکث، با و کشید ریششته به دستی تعجب با آراس

 !زنی؟می حرف چی از! نامه؟ کدوم-

. بود توش سارا کنار عکست با نامه یه و بودی گذاشته استودیو در   الی که ایبسته همون-

 !ندارن خبر چیزی، از که یاریدرمی رو آدمایی ادای داری چرا فهممنمی

 :گفت تریآرام لحن با بود، شده گرد هایشچشم تعجب از که آراس

 فرستادم، برات که پیامکی اون جز به. ندارم خبر هیچی از من آراس، جان   به خدا، همون به-

 .ننوشتم واست هیچی دیگه

 :داد ادامه و کشید پوفی آراس. کرد نگاه آراس به کشیده درهم ابروهای با نازنین
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 حسابی و درست عقل زمون اون. بود محض اشتباه یه اما. داشتم دوست رو سارا قبال من آره،-

 وقتی... زندگی به دیدگاهم حتی. کرد تغییر چی همه تو اومدن با. بستممی دل زود و نداشتم

. کردم تعجب. کرد باز برام رو در سارا بودن، فرستاده برام که آدرسی به رفتم و هیوستون رسیدم

 به ایذره حتی. بودم متنفر همشون از دیگه جلف، هایلباس همون ظ،غلی آرایش همون دوباره

 برم خواست ازم ریختن زبون نوع هزار با اما کجاست، هومن پرسیدم ازش. نداشتم حس کارهاش

 .کرد صدا رو هومن کنمنمی قبول دید وقتی بزنیم، حرف باهم تا خونه تو

 :داد ادامه و کشید آهی آراس

 که رو اشمسخره پیشنهاد دوباره سارا. حیاط تو رفتم. دستههم باهاش م،ه هومن فهمیدم تازه-

 هم سال هزار اگه. بود منفی من جواب اما کرد، تکرار بشم، اشنوازنده من خواستمی

 سعی ولی بود، دلخور روز اون دعوای بابت ازم اینکه با هومن. بود همین جوابم گذشت،می

 هم هومن به. کنهنمی تغییر نظرم گفتم من ولی. بدم تن سارا یهخواست به تا کنه راضیم کردمی

 شرشون از زحمت به بعدشم،. بشه همراه سارا، با که باشه احمق اونقدری کردمنمی فکر گفتم

 .شدم خالص

 .کشید عمیقی نفس بود، نکرده باور را آراس هایحرف که نازنین

 !نباشم؟ راهت به چشم تا بدی بهم خالی و خشک خبر یه تونستینمی حتی-

 یهمه. زدن فرودگاه، به برگشت راه تو هم رو کیفم. که نبود دوتا یکی مشکلم المصب آخه-

 و شکایت درگیر. شد نصیبم کجا از بیاری، بد همهاین دونمنمی. رو موبایلم حتی و وسایلم

 تو رو همه بس از. نیست حفظ رو، ایشماره هیچ که هم لعنتی یحافظه این. شدم کشی شکایت

 نتونستم زدم، دری هر به. کنم حفظ رو چیزی تا نیاوردم فشار امحافظه به کردم، ذخیره گوشیم

 .کنم پیدا رو تو یا عزیزجون شماره

 لوکان گرفتار که وقتی از. کردنمی باور را آراس هایحرف. چرخاند دیوار سمت به را سرش نازنین

 :گفت ب**ل زیر. نکند باور زود که بود گرفته دیا و بود مشکوک چیز همه به بود، شده

 .زده رو کیفت که گفت بهم هومن دونم،می-

 :گفت تعجب با و کرد بلندتر را صدایش. جاخورد آراس

 رو اون تو اصال! االفم؟ اینجا ماهه یک من و کرده کاری همچین عوضی هومن اون! هومن؟! چی؟-

 !اینجا؟ اومدی چجوری گینمی چرا! دیدی؟ کجا
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 نازگل، خودکشی خبر شنیدن بود، کرده ترک را عزیزجان یخانه که روزی از و کرد شروع نازنین

. نمود تعریف آراس برای را آن از بعد اتفاقات تمام و هومن دیدن لوکان، دست در شدنش گرفتار

 سرازیر هایشاشک ناخودآگاه بود، زندگیش روزهای تمام از ترتلخ که تلخ، ماه   یک این یادآوری با

 .شدمی

 غمی با و خورده گره درهم ابروهایش که انداخت آراس به نگاهی هایش،حرف شدن تمام از بعد

 .کردمی نگاهش بود، آشکار اشچهره در که

 که درحالی. کشید آغوش در را او و نیاورد طاقت بعد کرد، نگاه را نازنین طورهمان ثانیه چند

 :گفت وهگینیاند صدای با بود، شده پر هایشچشم

 کمکت کردممی فکر اومده، سرت بالها این من خاطر به... نازی کردم چیکار من... کردم چیکار-

 همش معصومت، چشمای اون با کردم چیکار. زندگیم منجالب   وسط کشوندم تورو اما کردم

 .خندینمی دیگه که... شدی مریض شدی، الغر اینقدر که منه تقصیر منه، تقصیر

 چشمان   با .نداشت خوبی احساس او آغوش در دیگر. برداشت آراس آغوش از را سرش نازنین

 :گفت وارناله. چکید اشگونه روی اشک از مرواریدی. زد زل آراس به اشطوسی و درشت

 پیشت که مدتی اون تموم. آراس گفتی دروغ بهم تو. باشه اتفاقی چی همه که کنم باور تونمنمی-

 .دادی فریبم و گفتی دروغ بهم بودم،

 .کرد نگاه نازنین به غمگین، نگاه   همان با آراس

 .گفتی دروغ بهم توهم-

 .دهد ادامه را حرفش آراس، تا ماند منتظر متعجبانه نازنین

 خواهر یه نگفتی حتی تو. نداشت حقیقت اما مُردن، مادرت و پدر که گفتی بهم مدت اون تموم-

 .کرده فتعری برام رو چی همه هومن. داری دوقلو

 و شد خواهد فاش زود، یا دیر دروغی، هر که گفت دل در. انداخت پایین را سرش نازنین،

 .کرد پنهان را آن ابد، تا تواننمی

 :گفت ای،دقیقه چند سکوتی از بعد

 .انزنده مادرم و پدر... آره... گفتم دروغ بهت-

 :داد دامها و اشظریف و کشیده انگشتان با کردن بازی به کرد شروع بعد

 دستور بهم دائم خونه، اون تو همه. نبود خوب حالم خونه اون توی ها،اون کنار هیچوقت من اما-

 نادیا با رو من هایتفاوت همیشه هه،... پدرم کردن،می مقایسه دوقلوم خواهر با رو من و دادنمی
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 از ومهیچکد به کنن؛ محبت نبودن بلد هیچوقت هااون. خندیدمی و کردمی مسخره

 رنگ برای حتی اینکه از بودم خسته. کردمی رفتار هااون میل طبق که نادیا به حتی. دخترهاشون

. دادمی آزارم بوده، بد انتخابم که اشکنایه و نیش با وگرنه گرفتم،می اجازه مادرم از باید لباسم

 مردم کردم سعی یشههم. کنم انتخاب رو اومدمی بدم ازش که رو ایرشته کردن مجبورم حتی اونا

. خالیم درون از که دیدنمی اول، برخورد در همه چون نشد، اما توخالیم و پوچ آدم یه من نفهمن

 محتاج هیچوقت کردن،می محبت بهم اونا اگه. ساختن عصبی و مریض آدم یه ازم هااون

 .نبودم تو مثل افرادی هایمحبت

 آزاردهنده، هایاشک آن. شدند سرازیر هایشاشک دوباره و داد فشار هم روی را چشمانش

 .بودند شده عجین نازنین روح با که هاییاشک

 .کردمی نگاهش متعجبانه داشت بود، خورده جا نازنین هایحرف از که آراس

 من نبود مهم براشون حتی اونا کردن،می تحقیرم مرگ سرحد تا مسخره نمره یه با هااون-

 از شب، یه همین برای. نکردم حس رو مادری و پدر مهر تهیچوق من. بشم تکهتکه و بشکنم

 بدم، تغییر رو وضعیت کردممی سعی بود بهتر شاید پشیمونم، االن درسته. بیرون زدم خونه اون

. تو پست به خوردم بعدش. کردم رو کار این هرحال به نیست، مهم دیگه. کنم فرار ازش کهاین تا

 و نداشتم رفتن برای جایی بیرون، اون آخه. گفتم دروغ بهت ،کنی بیرون رو من خواستمنمی چون

 .خونه برگردم خواستمنمی

 نگاهی و شد جمع صورتش. رفت فرو درهم بیشتر هایش،اخم و شد بیشتر آراس پیشانی چین

 :گفت آرامی، صدای با و انداخت نازنین به

 !پشیمونی؟ دیدی رو من اینکه از-

 با. شدندمی غیرارادی رفتارهایش شد،می احساساتی و صبانیع وقتی. شد بلند جا از نازنین

 اعتمادش دیگر و بود شده مکدر روحش اما بود، آراس کنار در ماندن برای تقال در قلبش اینکه

 تمام آراس، برای سارا که کند باور خواستنمی یا توانستنمی. بود رفته بین از همه، به نسبت

 یک ها،آن بین در مدت این تمام کردمی حس و کردمی تصور کنارهم در را هاآن دائم و شده

 .است بوده بازی شب خیمه عروسک

 :کشید داد بعد و بود نشسته تخت روی هنوز که کرد آراس به رو

 .کشیدمنمی عذاب اینقدر من نبودی، لعنتی توی اگه. پیشمونم هم خیلی. پشیمونم آره،-

 :برد باال یکم را صدایش و شد تندتر آراس، هاینفس
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 نمک دستم خداییش نیست، تو تقصیر. دادم نجات رو جونت بارها و بارها! کردم کمکت من-

 .نداره

 :گفت دوباره آراس. رفت در سمت به کردمی گریه آرام که درحالی نازنین،

 !شناسی؟می رو جایی غریب کشور تو مگه آخه! ری؟می کجا-

 :گفت ناراحتی با و کرد باز را در نازنین،

 .بمیرم تا رممی حاال. میرممی بشکنم، دیگه بار یه اگه بودم گفته بهت-

 .کرد صدایش بلندی صدای با و رفت سرش پشت آراس

 حاال ولی داشتم، دوست رو آشغال دختر اون قبال من آره... کن صبر نازی، خب خیلی... باشه-

 با مدت این تموم ببین و بیا. دارم دوستت من بخدا نه، دیگه بعد به جایی یه از... نه بخدا

 باهاشون عکست، جای به و بودن جیبم توی همیشه که هایینقاشی. کردم زندگی هاتطراحی

 .زدممی حرف

 آراس، هایحرف به و رفتمی پایین بود، واردایره صورت به که مسافرخانه هایپله از نازنین

 .کردنمی توجهی

 این تمام که بگوید و بردارد کمد داخل از را نازنین هاینقاشی تا برگشت اتاق داخل به آراس

 .بود رفته او برگشت، وقتی اما داشته، نگه را هاآن مدت،

 مسافرخانه دیوار به لگدی عصبانیت، سر از و کشید آهی. گشت را خیابان تمام و رفت بیرون

 .کوبید

. کرد مرور ذهنش در را، ودندب آورده سرشان بر سارا و هومن که بالهایی و داد تکیه دیوار به بعد،

 یک. نداشت کردن صبر تحمل دیگر و بود زده بیرون خشم از گردنش، رگ بود، عصبانی حسابی

 .افتاد راه به سارا، ویالیی یخانه سمت به و گرفت تاکسی

 بود داده دست از را امیدش تمام دیگر. بود زدن قدم درحال هیوستون شهر هایدرخیابان نازنین،

 مرگ آرزوی در تنها، و بود گرفته ریشه وجودش در افسردگی. نداشت اهمیت برایش زچیهیچ و

 .بود

 که همین کنیم، نابود را کسی باشد قرار اگر ناامید، و شوندمی هدفبی افسرده، هایانسان

 .شدمی نابود داشت نازنین، حاال و شد خواهد نابود صدا،بی خود اون. کافیست کنیم اشافسرده

 سرش از دست لعنتی دردهای این چرا آخر. بود پیچیده بدنش تمام در پاهایش و عدهم درد

 .بود گرفته خو بدنی، دردهای این با دیگر! داشتند؟برنمی
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 و فرم خوش درختانی با که برقی و پرزرق هایخیابان دربین. شدمی میش و گرگ داشت هوا

 .نبودند جالب برایش هاآن از کدامهیچ اما زد،می قدم بودند، شده تزئین جذاب، هاییمغازه

 و بود باز درش که افتاد ساختمان یک به چشمش کرد،می عبور خیابانی از داشت که طورهمان

 .بود پیچیده خیابان کل تا خانه از آن، با مخلوط هایخنده و بلند آهنگی صدای

 تا شدند،می روشن و شخامو مدام که آن داخل نورهای رقص اما خوردمی زیرزمین به پله چند

 :بود شده نوشته بزرگ تابلویی با خانه، باالی. تابیدمی بیرون

 "luxury party" 

 رقصیدند،می داشتند ظاهرا و بودند گرفته باال را هایشاندست که دختر چند یسایه عکس و

 .داشت قرار تابلو کنار

 خورد اعصابشان یا ناراحتند هاآدم وقتی که بود شنیدیده جاها اینجور درمورد همیشه نازنین

 ندیده نزدیک، از را جایی چنین حال به تا اما! کنندمی فراموش را دنیا و روندمی آنجا به است،

 .بود

 .بود آزاد عموم برای ورود ظاهرا. رفت خانه نزدیکی به. بیاید پیش چه نبود مهم دیگر

 ایباجه اینکه مثل. بود شدن پخش درحال بلند و تند ریتم با آهنگی صدای. رفت پایین هاپله از

 از نیز نازنین. نبود باجه داخل کسی اما داشت، وجود هاپله پایین در ورودی حق گرفتن برای

 .شد آن وارد و کرد باز را ایشیشه بزرگ   در و کرد استفاده فرصت

 و رعد مثل سفید و آبی صورتی، نورهای رقص که درحالی تاریکی، در همگی پسرها و دخترها

 راحتی هایمبل روی دیگر، گروهی. رقصیدندمی سالن وسط شد،می خاموش و تابیدمی برقی

 .نوشیدندمی و بودند نشسته اطراف

ند روی  .رقصیدندمی زمان،هم و زدندمی آهنگ که داشتند قرار دیجی گروه یک نیز س 

 هاآن که طالیی به مایل موهای با پسری ناگهان که کردمی نگاه هاآن به تعجب با داشت نازنین،

 .گذاشت نازنین یشانه روی دست بود، ریخته ابروهایش روی را

 داشت، گردن به اسکلت یکله پالک   با مدال یک که پسر. برگشت او سمت به و ترسید نازنین

 .نشد متوجه را زبانش نازنین اما گفت نازنین به چیزی

 کوتاه، و پلنگی لباسی که کرد صدا را دخترها از یکی. یدنفهم باز نازنین ولی کرد تکرار دیگر باری

 .بود پوشیده
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 مناسب او، هایلباس بگوید خواستمی اینکه مانند. کرد اشاره نازنین هایلباس به دختر

 .نیست

 نازنین که گفت چیزی و زد لبخندی بعد. داد او به شب لباس یک و برد پرو قسمت   به را او

 .شود سالن وارد لباس، پوشیدن از بعد باید که است ینا منظورش شاید زد حدس

 دیگر. رسیدمی زانوهایش تا و بود رنگ طالیی و دکلته که انداخت لباس به نگاهی نازنین

 هایدرگیری ساعت، چند برای حتی مهمانی، این در بودن شاید. کند مقاومت خواستنمی

 .کردمی آزاد را ذهنیش

 و رفت روشویی مقابل بعد،. ریخت هایششانه روی و زد بُرس را موهایش و پوشید را لباس

 .شست را صورتش

 حال به واقعا. رقصیدندمی و خندیدندمی همه. نشست هامبل از یکی روی و شد سالن وارد

 و مسخره نظرش در چیز همه. بزند لبخند توانستنمی دیگر حتی چون خورد،می حسرت هاآن

 .آمدمی اهمیتبی

 و نشست کنارش دوباره بود، پوشیده رنگی مشکی براق هایلباس که موکاکولی پسر همان

 دربین. کرد اشاره میز روی هاینوشیدنی به لبخندی، با و انداخت نازنین گردن دور را دستش

 دودی یشیشه به دقت با نازنینبود فهم قابل نازنین برای که کلماتی تنها هایشحرف

 :پیچید ذهنش در بود، گفته او به روز آن که دکتر، حرف. کرد نگاه هانوشیدنی

 دیافرا مرگ باعث ممکنه گاهی و کنهمی تشدید شدیدا رو معده زخم که کنی، پرهیز سیگار "

 ."دارن معده زخم که بشه

 ! مرگ تنها! خواست؟می چه دنیا این از دیگر حاال نازنین مگر

 در را اشزندگی تلخ روزهای تمام دیگر، باری. بست را چشمانش. برداشت هاآن بین از ایشیشه

 هاییفرود و فراز یهمه و نداشت رمانید و کشید درد که روزهایی یک   به یک. کرد مرور ذهنش

 .بود رسانده اینجا به را، او که

 ببخشد توانستنمی نیز را نفر یک تنها اما. آراس نفر؛ یک جز بکند دل توانستمی چیز همه از

 .داد فشار هم روی درد، از را هایشدندان. کرد رخنه قلبش در بزرگی، اندوه. بود آراس نیز او و

*** 
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 هایچراغ. کردنمی باز را در کسی کوبید،می را در هرچقدر اما. بود سارا یخانه مقابل رد آراس،

 و ببیند را هومن یا سارا بود، منتظر تنها که بود عصبانی قدری به. بودند خاموش همگی نیز خانه

 .کند اشانتکهتکه

 :کشید داد و کوبید در روی محکم لگدی شد، خسته در کوبیدن از وقتی

 !یانه؟ شنیدی! کثافت؟ شنیدی میارم، گیرت باشی رجاه-

 بلند آزاردهنده، هایسرفه آن دوباره لعنتی، نفس تنگی آن دوباره. شد حبس سینه در نفسش

 .نشست و زد زانو خیابان کنار. شد

 اگر که نفسی مثل. بود شده وجودش تمام دختر، آن آخر. بود ممکن غیر برایش نازنین، فراموشی

 .داشت احتیاج حضورش، به قدرهمان میمیرد، مآد نباشد

 دهانش داخل را آن شد،می قطع کل به نفسش داشت وقتی. آورد بیرون را آسمش اسپری

 .فشرد و گذاشت

*** 

 

 هایششب الالیی و خواندمی برایش آراس که را مخصوصی آهنگ بار، آخرین برای کرد شروع

 :کرد تکرار ب**ل زیر بود، شده

 من یپاره قلب پوشتن نازنین،-

 من یدوباره تولد بانی

 نازت چشمون اون راز ای نازنین

 ...من یآواره دل تسکین فصل

 پر را لیوانشان نصف تنها بودند، آنجا که هاییآدم یهمه. داد قرار هایشب**ل روی را شیشه

 لیوان پنج دازهان به که بکشد، سر را شیشه تمام داشت قصد نازنین اما نوشیدند،می و کردندمی

 .داشت الکی نوشیدنی بیشتر، یا

 کرده تجربه آراس کنار در که را بخشیلذت و احساسی روزهای آن دوباره، بست، را چشمانش

. کشید سر و کرد بلند را شیشه. لغزید پایین چشمش کنار از اشکی. کرد مرور ذهنش در بود،

 .کند فکر ریدیگ چیز هیچ به بخواهد اینکه بدون نوشید،می سره یک
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. شدمی پشیمان دیر همیشه اما بود، شده پشیمان کارش از زودی همین به. شد بلند جا از. 

 گذشتمی چه هر. رفتمی فراتر تحملش، یآستانه از داشت دیگر. شد بیشتر رفتهرفته دردش

 .شدندمی متوهم و خیالی اطراف، تصاویر انگار و شدمی رترتا دیدنش

 کردنمی تحلیل درست مغزش. ایستاد مقابلش پسری رفت،می جمعیت نزدیکی به که طورهمان

 که چیزی تنها. داشت براق یگوشواره دو که بود هیکلی پسر یک. ببیند دقیق را او بتواند تا

 .بود همین دهد، تشخیص توانستمی

. شکست و افتاد زمین روی و شد رها نازنین دست از شیشه. چسبید نازنین به و آمد جلو پسر،

 خورد دیگر مردی به ولی رفت، ترعقب نازنین،. کشید نازنین کمر روی را، دستانش و خندید پسر

 .بود کرده بغلش و خندیدمی نیز او که

 شد،نمی متوجه زیاد. رفتمی گیج سرش. بکند کاری توانستنمی دیگر. نداشت سر در هوش

 .شدمی دست به دست مردها آن آغوش در داشت انگار اما

 خواب، این خواستمی دلش تنها. نفهمید چیزی دیگر نازنین، و شدند محو رفتهرفته هاتصویر

 .باشد او پایان

 نگاهش نگرانی با و بودند ایستاده سرش باالی زن، یک و مرد دو. کرد باز را هایشچشم دوباره اما

 .بود روشن هوا و بود شده تمام مهمانی ظاهرا. کردندمی

 .بودند کشیده ایمالفه رویش، و بود کشیده دراز کاناپه یک روی. داد خود به تکانی نازنین،

 که بود نمانده باقی نازنین از چیزی دیگر. بود افتاده نباید، که اتفاقی. کردمی درد بدنش تمام

 .دهد ادامه زندگی این به آن، امید به بخواهد

 گفتند،می او به چیزی هرکدام مردها. انداخت پایین رنگ صورتی کاناپه از را خود گریه، و ناله با

 .شدنمی شانزبان متوجه نازنین اما

 از کرد سعی ها،آن هاینگاه مقابل در زد،می زجه که درحالی. پوشید و برداشت را لباسش

 .کند تفادهاس شدن بلند برای مبل یدسته

. پیچید وجودش کل در اشمعده وحشتناک   درد ایستاد، پاهایش روی زحمت به وقتی

 :گفت بریدهبریده

 .دگی... زن... این... به... نت... لع-

 :گفت تعجب با بود، ایستاده آنجا که مردهایی از یکی

 !هستی؟ ایرانی تو-
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 حرف این که مردی به و برگشت نیوفتد، ات گرفت کمک بود ترطرف آن که مبلی یدسته از نازنین،

 .کرد نگاه بود، بسته اسبی دم را مشکیش موهای و زد را

 :گفت و آمد جلوتر مرد

. آوردی باال بار چند شب! مُردی کردیم فکر شدیم، نگران ما یهمه. بودی کرده روی زیاده خیلی-

 خوردن زیاد که، دونیمی اما نیست خوب حالت گفتم بگیرم، پسرارو جلوی کردم سعی خیلی

 !میده بودن پایه معنی

 پریشانش، موهای بین از و آورد باال را سرش زحمت به بود، شده کبود هایشچشم دور که نازنین

 .دانستنمی چیزهیچ او. انداخت دارریش مرد به نگاهی

 :گفت اش،مسخره هایخنده بین و خندید مرد

 .ناجوره خیلی حالت دکتر، ببرمت الزمه اگه .کنممی کار اینجا فقط ایرانم، اهل منم-

 :کرد باز را اششده خشک هایب**ل زحمت به نازنین،

 .خواممی قلم یه... و کاغذ یه فقط...فق-

 برای کاغذ و ورق یک داد، دوستانش به آمریکایی زبان به کوتاهی توضیح اینکه از بعد و رفت مرد

 .رفت خروجی سمت به خوران تلوتلو دیوارها، کمک با و گرفت را هاآن نازنین. آورد نازنین

 :زد داد مرد،

 !خوبه؟ حالت مطمئنی-

 .رفت باال هاپله از و نداد جوابی نازنین،

 .داشت شدیدی تهوع حالت و کردمی درد شدت به سرش آمد، بیرون آنجا از وقتی

 بودند، شده اکیخ و سیاه حاال که سفید شلوار و گلبهی بلوز همان یعنی خودش هایلباس چون

 فکر چیزها جور این به اصال. بود کرده تن را هاهمان شدنش، بیدار از بعد نازنین بود، مبل کنار در

 .شودمی نزدیک مرگ، به قدم یک دارد کردمی حس شد،می سپری که هرلحظه و کردنمی

 سنگ روییادهپ در و دهد ادامه رفتن راه به نتوانست دیگر شد، دورتر ساختمان آن از که کمی

 سرش. بنویسد بتواند تا گذاشت هاآن روی را کاغذ و آورد باال را زانوهایش. نشست شده، فرش

 زیادی وقت. زدمی هق آرام. نمودمی تحمل را اشمعده درد زحمت، به و کردمی درد خیلی

 .نبود زنده دیگر بعد دقیقه چند شاید. نداشت

 :کرد نوشتن به شروع
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 دل. است عشق بماند، انسان یک خاطر در تواندمی سامان،نابه حال این رد که چیزی تنها"

 .کرد توانمی کارش چه دیگر، است

 تغییر را ام دنیا و شدی من زندگی وارد ناخودآگاه که تویی آراس، تویی من، برای عشق معنی

 چقدر قبال که دمفهمی تو با اما ام،شده عاشق کردممی فکر اشتباه به هربار تو از قبل. دادی

. کردم درک را نفس به اعتماد و فداکاری گذشتن، خود از معنای تو با. امکرده اشتباه عشق درمورد

 کسی دانم،می و کردی نت*یا**خ. کردی بد کرد،می اعتماد ساده که دلی به آراس، کردی بد اما

 !او حال به خوش. داری دوست عاشقانه دل در را دیگر

 از ناراحت خوشحال؛ هم و ناراحتم هم ام،شده اسیر ناپذیری پایان تاریکی در که منی حاال و

. شد خواهد تمام دردهایم باالخره، کهاین از خوشحال و میمیرم غریبانه غریب، کشوری در کهاین

 ."است خوب حالم که باش مطمئن آراس، نکن دلتنگی برایم من از بعد

 :نوشت نامه پایین در و کشید آهی

 "مشرقی آراس دست هب برسد"

 .ببیند نیز را نامه کرد، پیدا را اشجنازه کسی اگر تا گذاشت شلوارش جیب داخل و کرد تا را نامه

 صورت به که رفت آبی جوب مقابل و شد بلند. نداشت را بدنش وحشتناک درد   این تحمل دیگر

. آورد باال و دارد نگه را دخو نتوانست دیگر. بود شده احداث خیابان کنار در باریک، و مانند کانال

 از که بود خون تنها حاال ولی بود، خون هایرگه فقط قبال. کردمی استفراغ خون تنها اینبار

 .زدمی بیرون گلویش

 سرش از دست خواستنمی درد، و لرزیدمی هایشب**ل. گرفت فرا وحشت را وجودش تمام

 .بردارد

 .رسیدمی جایی بیمارستانی، به راه بین در شاید. افتاد راه به و شد بلند زحمت به

. ترسدمی مرگ از بازهم دارد، مرگ آرزوی وقتی آدم حتی است، عجیب که گفت خود به دل در

 !داندنمی خودش و است شیرین حد این تا انسان، جان

 خیابان نصف خوشید، نور و بود صبح ۱۰ ساعت هاینزدیکی. نیوفتد تا گرفت دیوار به را دستش

 .رسیدنمی روپیاده به ولی بود، شاندهپو را

 لباس از و خوردمی باال به مانند دایره یپله پنج که رسید ساختمانی به تا برداشت، قدم آرامآرام

 .باشد پلیس پاسگاه آمدمی نظر به بودند، ایستاده جاآن که هایینگهبان

 .داد تکیه اردیو به و نشست هاپله نزدیکی در. نداشت کردن حرکت نای دیگر
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 در آهنگ از قسمتی تنها. دادمی گوش آن به زیاد خیلی نازگل زمانی، که افتاد آهنگی یاد به

 :نمود زمزمه را آهنگ و کرد باز ب**ل زحمت به. بود مانده خاطرش

 برگردون و کن رها هاتخاطره از منو"...-

 بود ماتم قصمون این ته نفهمیدیم ما

 داشت شتپ روزی که قلبی سالمت، به

 داشت برش سینه توی از اومد یکی

 ...سالمت به

 داشتم که خوبی روزای

 "داشتم دوس سینم کنج رو یکی

 .بود جانکم و حالبی. نداشت را درد اینهمه طاقت دیگر. داد تکیه دیوار به را سرش

 و آمد جلو بود، مشکی شلوار و آسمانی آبی کوتاه   آستین پیراهنی فُرمش، لباس که نگهبان، مرد  

 .کرد جلب را توجهش نازنین یچهره انگار که بگوید چیزی خواست. ایستاد نازنین مقابل

 فرستاده هاواحد تمام به دیروز که را عکسی. آورد خود با ساختمان داخل از تبلتی و رفت داخل

 تمامی که ایرانی دختر همان! بود خودش. نمود مقایسه نازنین با بار چند و کرد نگاه بودند

 .کنند پیدا را او که بودند شده باش آماده واحدها

 :گفت نازنین به و شد خم

?!your name is nazanin radmehr- 

 در و بردند داخل را نازنین هم، کمک با و کرد صدا را دوستانش از یکی پلیس. نداد جوابی نازنین

 .نشاندند بود، پلیسرئیس اتاق که پلیس، دفتر هایاتاق از یکی

 نیز را شانزبان. بخورد چیزی توانستنمی نازنین اما بدهند، غذا یا آب کمی او به کردند سعی

 !شدنمی این از بدتر. فهمیدنمی

 صندلی روی همچنان نازنین،. بیاید او تا ماند منتظر و گرفت تماس کسی با پلیس، رئیس

 یروزنه ولی دارند، کار چه او با هاآن دانستنمی. کند پنهان را دردش کردمی سعی. بود نشسته

 .بود شده ایجاد دلش در امیدی

 و رنگ شکالتی موهای و تیغسه صورت ای،سورمه شلوار و کت با آقایی ربع، یک حدود از بعد

 .شد اتاق وارد دست، در چرمی کیفی با خورد،می سال ۴۰ به حدودا سنش، که ای،خامه مدل
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 صندلی، روی مرد. نکرد حرکتی نازنین اما. داد دست او با و شد بلند مرد پای به پلیس رئیس

 .دهد دست او با تا کرد دراز او سمت را دستش و نشست نازنین کنار

 دادن دست به ایعالقه نه دیگر. نکرد حرکتی هم باز و انداخت مرد به نگاهی زیرچشم، از نازنین

 از هوش که بود زیاد قدری به مه دردش. هاآن با کردن صحبت به ایعالقه نه و داشت را مردها با

 .بود برده سرش،

 شکمش روی را دستش و داشت کبود چشمانی دور با زرد، ایچهره که نازنین روی نگاهش مرد،

 :گفت بعد و آورد پایین را دستش زد، لبخندی. شد خشک داد،می فشار

 !درسته؟ دخترم، هستی رادمهر نازنین شما. سالم-

 .بود آورده بند را زبانش و بود گرفته ریشه وجودش در افسردگی انگار. دندا جوابی هم باز نازنین

 :پرسید دوباره و کرد ریزتر را مشکیش و کشیده هایچشم نشنید، نازنین از جوابی وقتی مرد

 !رادمهره؟ نازنین اسمت-

 .داد تکان سری تایید، ینشانه به و آرامی به نازنین

 :انداخت دیگرش پای ویر  را پایش و زد لبخندی دوباره مرد،

 آقای پدرتون وکیل هستم، ف کَرت پرهام من. کنم معرفی رو خودم اول بزار نازنین، دخترم خب،-

 ناموفق متاسفانه ولی هستیم، شما پرونده جوی و جست در که ماهه چند ما. رادمهر بهرام

 به رو باند یک کامل اطالعات و گیرهمی تماس رادمهر آقای با پسرجوان یک دیروز ظاهرا. بودیم

 آورده هیوستون شهر یعنی شهر، این به باند اون همراه به شما که کنهمی ذکر و میده ایشون

 البته و پلیسه تعقیب تحت باند، اون کل حاال. میده پدرت به رو الزم اطالعات کل و شدین

 ...نام به فردی اشونسردسته

 :داد ادامه و انداخت آن به نگاهی آورد، بیرون ایشقهوه کیف از کاغذی

 بالفاصله پدرت، اطالع از بعد... بشناسی رو اون شاید. تعقیبه تحت اسمیت، لوکان نام به فردی-

 آغوش به رو تو خدا، یاری و پلیس همکاری با تا رسوندم هیوستون به رو خودم پرواز اولین با من

 .برگردونیم خانواده

 .ببیند را واکنشش تا زد لز  نازنین یچهره به و کرد مکث ثانیه چند

 چون باشد، هومن جز کسی تواندنمی پسرجوان، آن دانستمی خوب. بود رفته فرو فکر به نازنین

 داده، انجام حقش در که لطفی بابت او، از دل در. دانستمی او فقط را باند دقیق اطالعات

 .کرد تشکر
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 :داد ادامه و کرد صاف را صدایش دهد،نمی نشان واکنشی نازنین دید وقتی فکرت، آقای

 چیز همه. نباش نگران ولی. کنممی درک رو حالت کامال من کشیدی، سختی خیلی دونممی-

 پرواز اولین با. برگردونم خونه به رو تو که دارم ماموریت مادرت، و پدر طرف از من. شد تموم

 .گردیمبرمی

 به انگلیسی زبان با بود، سفید ایموه با مسنی مرد که پلیس رئیس. شد بلند و زد لبخندی بعد

 :گفت فکرت آقای

 به تا بدم خبر هااکیپ به دونینمی صالح اگه نیست، خوب حالش و بیماره دختر این ظاهرا-

 .کنن منتقلش بیمارستان

 :گفت جوابش در و داد تکان سری فکرت آقای

 به نیاز اگه دنم،برگر  کشورش به رو دختر این زودتر چه هر مامورم من. نیست احتیاجی نه-

 .میدن انجام اونجا، خودشون باشه، درمان

 .رفت بیرون پلیس اتاق از نازنین، همراه برگه، چند کردن امضا از بعد و

 یکی در سر روی بر WC عالمت به چشمش. خورد بهم نازنین حال دوباره شدند، راهرو وارد وقتی

 .رساند آنجا به را خود و افتاد پلیس یاداره در راهرو، هایاتاق از

 درد برابر در اشاستقامت واقع، به. بود افتضاح حالش. آورد باال خون دوباره و شد روشویی وارد

 .نبود هرکسی کار حال، این تحمل وگرنه بود، زیاد خیلی

 :پرسید کرد،می نگاه او به متفکرانه که حالی در فکرت آقای آمد، بیرون روشویی از اینکه از بعد

 !خوبی؟-

 فکرت، آقای. نیوفتد تا گرفت کمک دیوار از و نگفت چیزی هم باز زد،می نفسنفس که زنیننا

 .کند حرکت خروجی سمت به نازنین، تا کرد کمک و انداخت باال ایشانه

 پاداش گرداند،می باز ایران به را او زودتر هرچه که بود صورت این به نازنین پدر با او قرارداد

 .بود همین نیز او یعجله علت و دکر می دریافت بیشتری

 روی زحمت به که نازنینی همراه به فکرت پرهام. بود هاآن انتظار در تاکسی، یک در، مقابل

 وارد. رسیدند ایران سفارت به دقیقه، چند از بعد و شد ماشین سوار ایستاد،می پاهایش

 و شناسنامه که نازنین توسط برگه چند کردن امضا و الزم کارهای انجام از بعد و شدند ساختمان

 مقصد به را شهر تا افتادند راه به فرودگاه سمت به بود، آورده خود با فکرت آقای را پاسپورتش

 .کنند ترک تهران،
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 .رسیدندمی تهران به بعد، ساعت ۱۲ حدود و داشتند پرواز عصر ۷ ساعت  

 را آن. خورد زنگ فکرت آقای ایلموب بودند، نشسته فرودگاه انتظار سالن در که دقیقه چند از بعد

 با کردن صحبت به کرد شروع فکرت آقای. بود نازنین پدر بهرام،. گذاشت گوشش روی و برداشت

 .دید خواهد را دخترش دیگر ساعت ۱۲ که دادن، امید و نوید و او

 تمایل ببینم... خب بسیار! بزنین؟ حرف! خوبه کامال حالش. نیست نگرانی هیچ جای! بله بله،-

 .نه یا داره زدن حرف به

 :گفت و گرفت نازنین سمت را خود موبایل و

 .بزن حرف باهاش پدرته،-

 در حالی و شور اصال چرا دانستنمی هیچ بود، نشسته او کنار صندلی، روی زحمت به که نازنین

 و روح بر که جدی هایآسیب همه آن از بعد. کندنمی حس گرددمیباز دارد اینکه از وجودش،

 درد این! باشد؟ داشته توانستمی معنایی چه بازگشتش دیگر بود، شده وارد جسمش

 پیش فکرش نیز طرفی از. نه یا برسد مقصد به نازنین که دهد اجازه نبود معلوم هم وحشتناک

 رفتنمی کنارش از کاش. کردمی پیدا او بازگشت برای نیز راهی شدمی کاش. بود مانده جا آراس

 .کردنمی آغاز را زجرآور ورید این باز و

 :گفت خط طرف آن از صدایی

 !بابا؟ شنویمی! نازنین؟-

 .نگفت چیزی و کشید آهی نازنین

 روی دوباره را گوشی بعد. داد فشار هم روی را ایشقلوه هایب**ل و داد تکان سری فکرت، آقای

 :گذاشت گوشش

 !یهحرف کم دختر کال. نداره کردن صحبت حوصله فعال ظاهرا-

 :گفت بلندی صدای با بیاید، بند زبانش بود ماندهکم دلشوره از که بهرام

 !اومده؟ سرش بالیی چه مگه! چرا؟-

 جمع، خیالتون عادیه، این بوده، دور خونه از ماهی چند اون هرحال به خب نیست، خاصی چیز-

 !کنترله تحت چیز همه

 .نمود قطع را گوشی و کرد قانع را او زبانی، چرب با بعد و

 نیوفتد، تا بود گرفته را بازویش که فکرت آقای کمک به نازنین و رسید فرا پرواز ساعت باالخره

 .شدند هواپیما وارد
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 بلند باند از تهران، مقصد به هواپیما ساعت، راس. نشستند خود صندلی روی کنارهم در هردو

 شده باعث این که آورد باال بار چند هواپیما، پرواز هنگام نداشت، درستی حال نازنین چون. شد

 را او قرارداد دخترشان، وضعیت این دیدن با او، یخانواده که شود این نگران فکرت، آقای بود

 !نه یا کرد خواهند پرداخت

 چیزی توانستنمی و داشت درد هنوزهم اما شد ترآرام کمی نازنین بعد، ساعت یک حدود

 تمرکزش قدرت درد،. بود بسته را چشمانش و بود داده تکیه هواپیما نفتی آبی صندلی به. بخورد

 .کردنمی فکر آن، دادن تسکین جز چیزهیچ به و بود گرفته کل به را

 .دادمی گوش مالیمی، موزیک به و بود گذاشته گوشش در هندزفری یک نیز فکرت پرهام

 کاری حالش با کسی و پیچیدمی خود به درد از که نازنینی برای هواپیما، در نشستن ساعت چند

 .بود آورعذاب واقعا نداشت،

 که بود درحالی این و است تهران مهرآباد فرودگاه به فرود یآماده که کرد اعالم خلبان باالخره

 باال خواهدمی را بدنش اعضای تمام کردمی احساس و بود افتاده مرگ حالت به دیگر نازنین

 .بیاورد

 کاغذی دستمال او به تنها فکرت آقای. کرد استفراغ دوباره و دوباره نازنین، و نشست هواپیما

 .آمدبرنمی دستش از کاری عمال ، و کند پاک را صورتش تا کردمی تعارف

 زحمت به و بود داده تکیه فکرت آقای به کامال نازنین. شدند فرودگاه وارد و شده پیاده هواپیما از

 .نداشت تادن،ایس نای دیگر و بود شده تار دیدش. رفتمی راه

 .دادمی نشان را صبح یدقیقه ۷:۱۱ فرودگاه، ساعت

 نگاهی چرخاند، خود سمت را نازنین فکرت آقای شدند،می نزدیک برقی هایپله به داشتند وقتی

 :گفت و کشید عمیقی نفس انداخت، اشپریده رنگ و شده خشک هایب**ل و زرد یچهره به

 که تو. ببیننت تا نخوابیدن خودت مثل رو شب. هستن ظرتمنت پایین اون مادرت و پدر االن-

 اونا خاطر به و وایسی خودت پاهای رو کن سعی پس! دیدنشون؟ بری وضعیت این با خواینمی

 .بزنی لبخند شده که هم

 بایستد کرد سعی داشت، بدی سردرد که نازنین. کشید بیرون نازنین، بازوی دور از را، دستش و

 :نالید دبع. خورد زمین اما

 .تونمنمی-

 :گفت و کرد بلندش زمین از فکرت، آقای
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 !ببینم یاال... وایسا پاهات روی. باش قوی-

 موهای به دستی فکرت آقای. ایستاد زحمت به. داد فشار هم روی محکم را هایشچشم نازنین

 :گفت و زد لبخندی کشید، خود شکالتی

 .کن حرکت کنارم حاال! شد این! آفرین-

 کردمی وصل انتظار سالن یعنی پایین، سالن به را هاآن که ایبرقیپله سمت به و شتندبردا قدم

 .افتادند راه به

 چرا آخر. کردمی خالی را عمرش یشیشه از مشت یک داشت انگار داشت،برمی که هرقدم

 !کشد؟می زجر دارد او که کند، باور خواستنمی کسهیچ

 دسته یک. ببیند را مادرش و پدر و نادیا توانست زحمت به باال، نآ از. رسیدند برقی هایپله به

 خیلی نازنین که هاییهمان از بود، نادیا دستان در رنگ، قرمز و فانتزی رزهای از بزرگ گل

 .داشت دوستشان

 ایستاد پله روی. نداد نشان واکنشی نازنین، اما. دادند تکان دست شوق غرق همگی او، دیدن با

 .کرد پایین، سمت به حرکت به شروع پله و

 که باری آخرین از آخر. شدندمی تررنگکم اشخانواده لبخندهای شد،می ترنزدیک قدر هرچه

 یک کردمی فکر آدم اش،چهره دیدن با و بود کرده کم وزن کیلو ده حدود بودند، دیده را نازنین

 .است حرکت درحال مرده

 بدون عینک یک که بود مادرش دید،می که چیزی اتنه. شدمی بسته داشت نازنین هایچشم

 را چیزی مغزش که داشت درد قدری به! نبود عینکی که او مادر آخر! داشت صورتش روی فریم

 .کردنمی تحلیل

. گذاشت زمین را پایش زحمت به. رسید آخر به بود ایستاده رویش نازنین که ایپله باالخره

 .بگیرد درآغوش را او تا دوید سمتش به شوق با مادرش

 کرد احساس. رفت سرش از هوش ایلحظه برای اما کند، بغل را او داشت دوست هم نازنین

 .آیدمی باال دهانش از دارد و شده کنده جا از بدنش اعضای

 .خورد زمین و گشت سیاه محیط، تمام و شد تار هایشچشم باره یک به

 سر که شد آن مانع و گرفت خوردن زمین یلحظه در را نازنین و کرد بیشتر را سرعتش شهال،

 شد ولو سرش. شد بسته کبودش، چشمان   و افتاد درآغوشش نازنین. کند برخورد زمین، با نازنین

 .چکید پایین لبش یگوشه از خونی و
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 :کشید داد شهال،. دویدند سمتش به نیز نادیا و بهرام

 !دخترم ...نازنین-

 .زد ادفری بار چند ،گریه با را نامش و

 فریاد فکرت، پرهام به رو بعد. داد تکان و گرفت دستانش بین در را نازنین سر شد، خم بهرام

 :کشید

 !خوبه حالش گفتی توکه! اومده؟ سرش بالیی چه-

 :گفت دستپاچگی با بود، ترسیده حسابی که فکرت آقای

 !شد چی دونمنمی! بود خوب حالش خدا به واال-

 نازگل اولش، دختر یجنازه کنار در که روزی مانند درست. نشست نازنین ارکن در زانو چهار بهرام،

 به متمایل و طوسی چشمان. بودند شده سفید میان در یک مویش، خط و هاتل. بود زده زانو

 را هاآن و نداشت ریش قبال. خورد گره درهم رنگش کم ابروهای و فشرد هم روی را اشایقهوه

 .بود افتاده نیز ریشش روی سفید هایرنگ همان و بود شده بلند ریشش حاال، اما زد،می کامل

 به خدایا،: "زدمی فریاد دل در دائم و است خودش تنها بالها این مقصر دانستنمی خودش

 !"گناه کدامین

 همیشه. شد بلندتر اشگریه هایهقهق بود، شده باز سر از اشایسورمه روسری که شهال

 و بود نکرده را اینکار که شدمی ماهی شش حدود حاال ولی کردمی رنگ روز، مدل به را موهایش

 .بود زده بیرون کامال اش،گوش کنار از سفیدش موهای

 به نیاز هایشچشم که بود کرده گریه نازگل، دادن دست از غم و نازنین نگرانی از روزها این آنقدر

 نیز او. بود شده چروک و چین از پر نازکش هایب**ل و چشمان دور. بودند کرده پیدا عمل

 .است خودش تنها ماجرا، این اصلی مقصر دانستنمی

 اشگونه روی هایشاشک بود، مانده دستانش در طورهمان قشنگش و بزرگ گل   دسته که نادیا

 کرده عوض را اشمشکی هایلباس و بود نخوابیده صبح تا نازنین، دیدن شوق به امروز. چکید

 .شود خراب اش،دوقلو خواهر یروحیه امباد تا بود

 آرام آرام نادیا، دست از گلدسته. شد شلوغ محیط و دویدند هاآن سمت به فرودگاه در مردم تمام

 .افتاد زمین و خورد ُسر

 با شهال. بودند زده حلقه بود، افتاده حرکتبی و جانکم شهال، آغوش   در که نازنینی دور جمعیت

 :زد فریاد گریه
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 .میره دست از داره بزنین، زنگ خدا تورو اورژانس، بزنه زنگ یکی-

 .گرفت تماس اورژانس با خودشیرینی، برای و آورد بیرون را موبایلش سریعا فکرت، آقای

 و نازک شال بین از که اشمشکی و پریشان موهای به دستی بود، نشسته نازنین کنار که بهرام

 برای حتی اما کند، کنترل را خود کردمی سعی. کشید بود، زده بیرون رنگش، سفید

 .است تحمل غیرقابل و دردناک است، مرگ درحال که فرزندی دیدن نیز، هاآدم تریناحساسبی

 هاآن به را خود بالنکارد با پرستار چند و ایستاد فرودگاه مقابل در آمبوالنس، که نکشید طولی

 آمبوالنس سوار و گذاشته برانکارد روی را نازنین اکسیژن، ماسک کردن وصل از بعد. رساندند

 .کردند

 دادن دست از طاقت دیگر. ریختمی اشک آرام و بود ایستاده ایگوشه در نادیا مدت، این تمام

 که نازنینی بدون حتی کردن، زندگی تنها بود فهمیده تازه مدت این در. نداشت را خواهرش تنها

 .است زجرآور چقدر بود، متنفر خواهرش از

 به آمبوالنس، دنبال به و شدند خود مشکی L90 سوار عجله با نیز نادیا همراه به بهرام و هالش

 .افتادند راه

 ماشین داشبور از کاغذی دستمال یک. کرد باز را پنجره افتاد،می پس غصه از داشت که شهال

 :کردمی ناله همزمان. نمود پاک را هایشاشک و کشید

 جنازه یه که بچم... سالمه بچم بود گفته که وکیله اون... یادمی سرمون داره بالییه چه این خدایا-

 .سرم به بریزم خاکی چه. کنم چیکار خدایا اومده، سرش بالیی چه... بود

 :کشید داد سردرگمی با کرد،می رانندگی سرعت با که بهرام

 .میرم کجا دارم بینمب بزار نکن بدتر حالمو! لرزه؟می داره پام و دست بینینمی دیگه، کن بس-

. داد فشار و گذاشت چشمانش روی را دستمال و برداشت چشم از را فریمش بدون عینک شهال،

 :گفت ،گرفته صدای همان با. بود شده شدیدتر هایشچشم درد

. بود فکربی قدرهمین همیشه دختر این سوزم،می دارم دونینمی آخه... دارم تو به چیکار من-

 کنم؟ چیکار خدایا. من بریزم سرم به خاکی چه... مارو هم کرد بدبخت رو خودش هم آخرش،

 تختی روی بود، وصل او به اکسیژن ماسک یک و سرم یک که را نازنین رسیدند، که بیمارستان به

 اجازه نازنین، مادر و پدر اصرارهای وجود با و کردند منتقل lCU به مستقیما و گذاشتند دارچرخ

 .ندادند را هیچکدام به ورود
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 هایصندلی روی و بیمارستان انتظار سالن در مادرش و پدر و نادیا که ربع یک حدود از بعد

 باید گفت و کرد معرفی هاآن به را نازنین دکتر آمد، بیرون پرستاری بودند، نشسته ICU نزدیک

 .کنند صحبت او با

 او دنبال به نازنین، یخانواده و مدآ بیرون ویژه هایمراقبت بخش از نیز دکتر دقیقه، چند از بعد

 .افتادند راه به

 شروع و رفت پزیرش سمت به بود، سفید روپوشی و جوگندمی موهای با میانسال، مردی که دکتر

 .نمود برگه چند نوشتن به

 :پرسید نگرانی با و رساند دکتر به را خود بهرام،

 !دکتر؟ شد چی-

 :پرسید و انداخت او به نگاهی دکتر

 !هستین؟ پدرش شما-

 :گفت سراسیمه و پرید هایشانحرف بین شهال،

 !چطوره؟ حالش بگین خدا تورو مادرشم، منم پدرشه، آره-

 .گذاشت کنار را برگه و داد تکان سری دکتر

! بیمارستان؟ آوردینش دیر اینقدر چرا ولی بیاد، هاشآزمایش جواب تا کنیم صبر باید فعال-

 !داد؟می دست از رو جونش دخترتون کردین،می تعلل هم روزی دو-یکی اگه دونینمی

 .انداخت پایین را سرش و کشید آهی بهرام،

 بالیی چه دونیمنمی دقیق خودمونم. بودنش دزدیده یعنی دکتر، بیاریمش که نبود ما پیش اون-

 !خوبه؟ حالش االن. اومده سرش

 خروج لوله براش دارن هامهمکار. هست شدیدهم متاسفانه و داره داخلی ریزیخون شما، دختر-

 بستری پیش وقت خیلی باید کرده، تحمل رو شدیدی درد دخترتون. کننمی کارگذاری رو خون

 قطعیم نظر ها،آزمایش جواب دیدن از بعد. برگشته حیاتیش عالئم که فعال هرحال به. شدهمی

 .کنممی عرض بیمارتون راجب رو

 .رفت هاپله سمت به و کرد عذرخواهی بعد، و

 .نشست انتظار هایصندلی روی نادیا، کمک به و گرفت شدت هایشگریه دوباره شهال

 :گفت کرد،می گریه که درحالی نیز نادیا
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 داره، درد اشمعده که گفتمی گاهی اون. نیوفته روز این به تا داشتیم رو هواش بیشتر کاش-

 .کردیمنمی توجه هیچکدوم ولی

 اشایسورمه روسری داخل بیشتر را سفیدش میان در یک موهای. شیدک باال را اشبینی شهال،

 :داد جواب لرزانی، صدای با و داد

 این! همین بخونه، درس خواستیممی ازش فقط! نکردیم؟ که کردیممی براش باید چیکار ما مگه-

 !زیادیه؟ یخواسته

 تمام اگر حتی کنند، بولق را شانهایاشتباه نبودند حاضر هیچوقت هاآن. کرد سکوت نادیا

 .بود فایدهبی ها،آن با بحث پس. دادندمی دست از را هایشانداشته

 و شدند بیمارستان وارد بود، سروان یکی و سرباز هاآن از یکی که پلیس، افسر   دو حین همین در

 از عدب. آمدند نداشت، خوشی حال و بود داده تکیه دیوار به که بهرام کنار جو، و پرس از بعد

 :پرسید داشت، تن به را مخصوصش فرم لباس که سروان کوتاهی، سالم

 !گرفتین؟ تحویل سالمت به رو دخترتون-

 .زد پوزخندی بهرام

 بالیی چه غریب مملکت تو نیست معلوم هیچ دادن، تحویل ما به رو بچه یجنازه اونا! سالمت؟-

 .آوردن سرش به

 .فتگر  باال بهرام مقابل را ایبرگه سروان،

 تسریع رو دخترتون بازگشت و کردن همکاری ما با کامال ندارن، تقصیری اونا اما ام،متوجه-

 داره، اختیار در رو باند اون مدیریت که اسمیته لوکان نام به فردی اصلی مقصر. کردن

 خبری خودش از فعال ولی شدن دستگیر نفرهم چند کردیم، پیدا ایران توی رو شونمخفیگاه

 .کنید امضا کنهمی تایید رو ایران به دخترتون رسیدن که رو برگه این طفال... نیست

 :زد داد عصبانیت با و انداخت او به نگاهی بهرام،

 همشون. دربرن قسر آوردن، نازنین سر رو بال این که اونایی و زادهحروم مرتیکه اون بزارم محاله-

 !کُشممی رو

 بهرام. گذاشت بود، شده خاکی حسابی اشزرشکی نپیراه که بهرام یشانه روی دستی سرگرد،

 کردندمی فکر هاآن. بود درآورده را سیاهش لباس   نشود، خراب نازنین یروحیه اینکه برای نیز

 .است خبربی چیز همه از نازنین

 :گفت آرامی به سرگرد،
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 نفوذ آدم   فرد، اون اما کنیم،می رو تالشمون یهمه ما رادمهر، آقای کنید حفظ رو تونآرامش-

 بارها و بده نجات رو جونش و بخره هاروآدم تونهمی راحتی به ثروتمند، هم خیلی البته و داریه

 با اشبقیه خواییم،می رو فرد اون که سپردیم تگزاس ایالت به ما هم باز. بزنه دور رو قانون شده

 .بعد تا کنید امضا رو برگه لطفا. اوناست

 زد کنار بود، کرده بسیاری تالش نازنین یپرونده برای حال به تا که را امامی سرهنگ دست بهرام

 :زد داد بلندتری صدای با و

 هایبرگه این من. دادین تحویل جوننیمه یجنازه یه من، به شما اما خواستممی رو دخترم من-

 !همتون از دارم، شکایت همتونم از. کنمنمی امضا رو مسخره

*** 

 را، هیوستون شهر تمام دیروز، از. نشست خیابان کنار هاینیمکت از یکی یرو زنان، نفسنفس

 در تنها و پناهبی دختر یک آخر. بود نخوابیده تمام روز یک و بود کرده رو و زیر نازنین دنبال به

 !باشد؟ رفته توانستمی کجا غریب شهری

 نداشته دوستش دیگر او هک کند تصور توانستنمی. بود نازنین نگران. زدمی شور خیلی دلش

 .نداشت را او نگاه معصومیت کس،هیچ و شدنمی نازنین دختری هیچ آراس، برای آخر باشد،

 به نیاز بود، گفته دکتر اینکه مخصوصا شود، حالش خیالبی شدنمی. داد تکیه نیمکت به

 از ترکالفه. بود الفهک. بود گشته او، دنبال به را هابیمارستان تمام تقریبا حتی. دارد شدن بستری

 .اشزندگی یگذشته هایروز تمام

 همکارش که سیگاری همان. آورد بیرون سیگار، نخ یک و کرد اشلی شلوار جیب داخل را دستش

 کند،می تشدید را آسمش که دانستمی. بود نکرده رد را دستش آراس، و بود کرده تعارف او به

 .دهد ادامه طورینا توانستنمی و نداشت قرار و آرام اما

 و کشید آهی. زندنمی سیگار به ب**ل اوست کنار در تا بود، گفته نازنین به که افتاد روزی یاد

 .آورد بیرون را اشفندک

 کرد،می فرار هایشنگاه از حتی او و دارد نگه خود کنار در را نازنین بود نتوانسته دیگر که حاال

 .نداشت اهمیتی برایش چیزهیچ دیگر

 .زد سیگار به محکم، پکی و زده فندک را انتهایش و گذاشت هایشب**ل روی را یگارس

 پخش روی و آورد بیرون بیاندازد، راه را کارش تا بود، خریده هیوستون از که را ایکارکرده گوشی

 :شد پخش تصادف به آهنگی. کرد کلیک آهنگ تصادفی
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 دود مثه میسوزونه چشممو تو دوریه" 

 بود قصه این عاشقه دلم ،میخوامت گفتی

 کشید آتیش به منو کشید ته تو یقصه

 کشید پیش تو چشمای رفتنو حرف وقتی

 گذشت سخت من به رفتی

 سرگذشت این به لعنت

 ..."گذشت سر از که آب عادیه، دیوونگی

 

 .شد جمع درهم ابروهایش و بست را چشمانش

 کشیمی دیوار خودت منو بینه"

 شیکمی سیگار چرا میگی بعد

 روز شبو چقدر من چشمای

 کشید بیداری تو برای

 میکشی اول منو حسه

 کشیمی سیگار چقدر میگی بعد

 , تو واسه میمیرم روز هر

 ..."کشیمی بار سی ماهی منو تو

 را گلویش بغضی. برود که دادنمی اجازه و گرفتمی را جلویش کاش! بود؟ کجا حاال نازنین یعنی

 :کرد تکرار آهنگ خود با همراه را، آهنگ متن دلنشین، اما گرفته، صدای همان با. گرفت

 میکشی دیوار خودت منو بینه"

 میکشی سیگار چرا میگی بعد

 روز شبو چقدر من چشمای

 کشید بیداری تو برای

 کشیمی اول منو حسه

 میکشی سیگار چقدر میگی بعد

 تو واسه میمیرم روز هر

 ..."کشیمی بار سی ماهی منو تو
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 .فشرد درهم بیشتر را چشمانش

 دختر یک هایظرافت و هادلبری محتاج سخت گاهی باشد، قدرتمند هم هرچقدر مرد، یک

 .است کرده باز خودش، برای جایی مرد آن دل در ناخواسته که دختری. شودمی

 .بود کرده درک را موضوع این وضوح به بود، شده گرفتار شهر این در که روزی همان از نیز آراس

 .کرد پرت بود، نیمکت کنار که سطلی داخل را، آن یمانده ته و شد تمام سیگارش دزو خیلی

 سیگار مصرف در نباید. داشت قرار او، نزدیکی در که افتاد فروشی سیگار یدکه به نگاهش

 به را خودش توانستنمی. تپیدمی اش،سینه در که قراریبی دل به لعنت ولی کردمی رویزیاده

 کجا نازنین دانستنمی و آمدبرنمی دستش از کاری هم طرفی از بنشیند، جایک و دبزن خیالیبی

 .دادمی آزارش و رفتمی و آمدمی ذهنش در فکر یک و هزار. است رفته

 نخ یک. رفتمی تاریکی روبه داشت هوا. خرید سیگار بسته دو. رفت دکه سمت به و شد بلند

 .کرد روشن دوباره، و برداشت سیگار

 بود، آورده نازنین سر که بالهایی بابت او از باید. بود کرده فرار و بود برده بو قضیه از سارا، هراظا

 و بزند ضربه هاآدم به کجا از بود بلد و بود انتقام اهل هم اول همان از سارا،. کردمی شکایت

 .کند تالفی که بود آراس نوبت حاال،

 پر داشتند آسمان هایستاره کمکم. زد زل آسمان هب و گرفت باال را سرش و داد لم نیمکت به

 در دیدنش، از هنوز. زندمی شور نازنین، برای مدام دارد دلش چرا دانستنمی. شدندمی تررنگ

 .بود نازنینش حال دلواپس بدجور! بود؟ کجا حاال او یعنی. بود شوکه روز و حال آن

*** 

. بود گرفته خوابش بود، داده تکیه دیوار به و ستهنش بیمارستان صندلی روی که طورهمان شهال،

 حسابی و درست را شب کدام،هیچ و بود صبح هاینزدیکی. کجاست نبود معلوم هم، بهرام

 .بودند نخوابیده

 :گفت و کرد مکث کمی بعد،. رفت بیمارستان پذیرش   سمت به بود، نازنین نگران بدجور که نادیا

 !ببینم؟ رو خواهرم میشه-

 نادیا به نگاهینیم بود، هابرگه نوشتن درحال و داشت تن به سفید ایمقنعه و روپوش که رپرستا

 :داد جواب حوصلگیبی با و انداخت

 .نه-

 :گفت ناراحتی با و وارناله نادیا



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

335 

 

 .دقیقه چند فقط. ببینمش بزارین کنممی خواهش-

 .کشید پوفی پرستار

 !نمیشه گفتم-

 گریه با. شنیدند را صدایش نیز دیگر پرستاران که نحوی به کرد، تربلند را صدایش نادیا باراین

 :گفت

 خواهر اون! چی؟ بشه چیزیش اگه ببینمش، ذاریننمی اومده که االنم ندیدمش، که ماهه چند-

 !فهمی؟می خواهرمه... دوقلومه

 او ینهشا روی را دستش و آمد نادیا کنار پرستارها از دیگر یکی شد، خیره نادیا به پرستار

 .گذاشت

 .بیا دنبالم نداره، مشکلی-

 استرلیزه کاله یک و آبی لباس دست یک ICU ورودی در. رفت او همراه و شد خوشحال نادیا،

 راهنمایی بود، بستری آن در نازنین که اتاقی به را او سپس بپوشد، تا دادند او به مخصوص

 .کردند

 :گفت نادیا به رو آرامی صدای با پرستار،

 !دقیقه چند فقط-

 یک تنها که بود نوری کم و کوچک اتاق. شد اتاق وارد و داد تکان سری تایید ینشانه به نادیا

 .بود خوابیده آن روی نازنین، که داشت تخت

 را اشمعده خونریزی که بود رفته اشمعده تا دکتر، یگفته به و بودند کرده رد او بینی از ایلوله

 زرد محتوای با سرم یک. شدمی خالی ایکیسه داخل آمده، بیرون خون و کند تخلیه بیرون به

 گذاشته سرش روی رنگ آبی کالهی. بود مانده باز کمی نیز دهانش و بود شده وصل او به رنگ،

 .دادمی نشان را قلبش ضربان نیز دستگاهی. بودند کرده جمع داخلش را موهایش و بودند

 روی را دستش. نشست آن روی و کشید را تخت نارک صندلی. زد حلقه نادیا چشمان در اشک،

 :گفت وارناله و آرام گذاشت، نازنین حرکتبی دست

 گوش حرفت به روز اون اینکه بابت نبخشیدم رو خودم هنوز... نازنین خودت با کردی چیکار-

 خواستم... نیستم فروش آدم کنم ثابت بهت خواستم. دیدم رو تو که نگفتم کسی به و دادم

 .خوشحالم منم تو، شادی با نیبدو

 .چکید اش،بیمارستان آبی لباس روی اختیاربی هایشاشک داد، بیرون آرام را اشنفس
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 دیگه... بهم ریخت دنیام. شد خراب چی همه نازگل، و تو رفتن با. ندونستم رو قَدرت وقتهیچ-

 تجدید رو، نهایی هاینامتحا و اومدن پایین همه هامنمره... بخونم درس نتونستم روز اون از

 باز چشم وقتی از بودم، باهات یادمه وقتی از که تویی... منه با همیشه خالیت جای. آوردم

 داشتم احتیاج بهت چقدر فهمممی دارم تازه... باشم نخواستی بعد به جایی یه از هرچند... کردم

 .باشی تلخ قدرهمون اگه حتی... دارم و

 در را نازنین دست   و آمیخت درهم گریه با صدایش. کرد پاک دست پشت با را هایشاشک

 .فشرد دستش

 زنده. برگردونمت کردی انتخاب که اشتباهی راه از نکردم سعی و نزدم حرفی که ببخش رو من-

 بری اگه... بره بین از نادیا نزار... بشه درست چی همه میدم قول من... بمون زنده... نازنین بمون

 ...نیست حقم این ...شممی تنها زیادی

 :گفت و کرد باز را در پرستار،

 !میشه دردسر برام دادم، مالقات یاجازه بفهمه اگه دکتر. عزیزم بریم بیا-

 دیگر که وقتی درست. دارد دوست را نازنین چقدر فهمیدمی داشت تازه او. شد بلند جا از نادیا

 !دیر خیلی شاید بود، شده دیر

 این کرد، جلب را نظرش که چیزی اولین اما آمد، بیرون lCU بخش از و کرد عوض را هایشلباس

 .نیست بود، خوابیده صندلی روی که شهال مامان که بود

 او با نگرانی، با و اندایستاده دکتر کنار مادرش، هم و پدر هم شد متوجه رفت، جلوتر که کمی

 .کنندمی صحبت

 بتوانند تا بروند اتاقش به خواست هاآن دوی هر از داشت، دست به را آزمایش هایبرگه که دکتر

 .بزنند حرف تر،راحت

 در مشکی چرم صندلی چهار همراه به میز یک که شدند دکتر کوچک اتاق وارد اتفاق به پس

 .بود شده جا اتاقش در زحمت به میز، مقابل

 روییروبه هایصندلی روی شهال و بهرام و نشست مخصوصش صندلی روی میز، پشت دکتر

 .نشست دیگر صندلی روی و شد اتاق وارد آرامی به و کرد استفاده فرصت از نیز نادیا. نشستند

 و کرد رادمهر یخانواده به رو بعد و کرد مطالعه را نازنین آزمایش هایبرگه جواب دیگر باری دکتر،

 :پرسید

 !درسته؟ بود شده گم مدتی برای دخترتون که گفتین-
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 :داد جواب و کشید آهی. داد تکان سری بهرام،

 روز این به که شده خبراییبی خدا از کدوم گرفتار دونمنمی بعدشم. بود کرده فرار خونه از-

 .انداختنش

 :داد ادامه سپس کرد، مکث کمی دکتر

 چون نشده، بیماری این گرفتار تازگی به شما دختر میده، نشون آزمایشاتش که طوراون ببینید،-

 چند با معده زخم بیماری معموال. رسیده مرحله این به تا کرده پیدا رشگست روز به روز بیماری،

 اومده، وجود به ایشون یمعده در که زخمی اما میشه، حل غذاها، بعضی از پرهیز و ساده قرص

 هم مخدره داروهای و آزمایشات، طبق و. شده تربزرگ و بزرگ نشده، بهش توجهی اینکه دلیل به

 .داده گسترش برابر چند رو بیماری که شتندا

 :داد ادامه رادمهر، یخانواده یزدهحیرت هاینگاه مقابل در و تکیه خود صندلی به دکتر،

 نداریم، رو معده جراحی جز راهی ما که شده بزرگ قدری به زخم حاضر، حال در متاسفانه،-

 باعث که کنه پیدا گسترش یقدر  به یا و بشه سرطانی زخم ممکنه صورت این غیر در چون

 .بشه دخترتون مرگ نهایت، در و معده شدن سوراخ

 شوکه حسابی که بهرام. نمود کردن گریه به شروع دوباره و زد چنگ را صورتش ناراحتی، از شهال

 را انگشتانش و کرد تردرشت داشت، خود در طوسی هاییرگه که را ایشقهوه چشمان بود، شده

 .کردمی فکر دکتر هایحرف به داشت همزمان کشید، نازکش هایب**ل روی

 :پرسید آشفتگی با بهرام ای،ثانیه چند مکثی از بعد

 !میشه؟ خوب حالش عمل، با یعنی-

 .داد باال را ابروهایش دکتر،

 اما... نه یا بده جواب عمل به بدنش که داره این به بستگی کنیم،می رو خودمون سعی ما-

 .ایهدیگه چیز بزارم درمیون باهاتون خواستممی که تریمهم موضوع

 دستی دکتر،. شدند خیره دکتر به مضطرب و کشیده درهم ایچهره با سه هر نادیا و بهرام شهال،

 :داد ادامه و کشید اشجوگندمی موهای به

 سختی خیلی روزهای میده نشون که داره وجود شتم و ضرب آثار دخترتون بدن روی متاسفانه-

 ...بگم چطور...ام...اون از ترمهم و... گذاشته سر پشت رو

 :برد باال کمی را صدایش بود، خورده گره درهم ابروهایش که بهرام

 .بگو هست هرچی جدت سر دکتر، بگو-
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 .کشید عمیقی نفس دکتر

 طبق بگم، باید متاسفانه ولی بشنون، رو موضوع این که سخته مادری و پدر هر برای دونممی-

 واقع در و گرفته قرار هم جنسی اذیت و آزار مورد دخترتون دادن، ما به قانونی زشکیپ که گزارشی

 .کردن مشاهده بدنش، در رو ی*س*ن*ج ز*و*ا*ج*ت آثار

 پاهایش روی که درحالی و شد شدیدتر شهال، هایگریه و کوبید پیشانیش روی دست، با بهرام

 .زدمی زجه کوبید،می

 را روزهایی چه نازنین اینکه تصور. فشرد درهم را هایشچشم و داد تکیه صندلی به را سرش نادیا

 .نبود ممکن برایش کشیده، زجری چه و گذرانده

 :گفت دوباره کند، دعوت آرامش به را هاآن کردمی سعی که دکتر

 سعیتون تمام و باشید قوی باید االن شما بریزم، بهم رو روحیتون حال تا نگفتم رو هاحرف این-

 داخل که چیزی تنها. برسن عملشون سزای به و بشن دستگیر ماجرا این عاملین که شهبا این

 کردن پیدا در شما به بتونه کنممی فکر من که بود کاغذ یبرگه یک کردیم، پیدا دخترتون جیب

 .کنه کمک آورده، دخترتون سر بالهارو این که کسی

 ته از که صدایی با کند، کنترل را خود دکر می سعی و بود شده قرمز حسابی هایشچشم که بهرام

 :پرسید خواست،برمی گلویش

 !کاغذی؟ چه-

 :گفت مانندی ناله صدای با شهال و

 خدا تورو. بمونه زنده انداخته روز این به رو دخترم که کسی ذارمنمی قسم، سری باال اون به-

 کردین؟ پیدا چی بگو دکتر،

 :نمود خواندن به شروع و کرد صاف را شصدای. کرد باز را نازنین ینامه دکتر

 دل. است عشق بماند، انسان یک خاطر در تواندمی سامان، به نا حال این در که چیزی تنها"

 .کرد توانمی کارش چه دیگر، است

 تغییر را ام دنیا و شدی من زندگی وارد ناخودآگاه که تویی آراس، تویی من، برای عشق معنی

 چقدر قبال که فهمیدم تو با اما ام،شده عاشق کردممی فکر اشتباه به رهربا تو از قبل. دادی

. کردم درک را نفس به اعتماد و فداکاری گذشتن، خود از معنای تو با. امکرده اشتباه عشق درمورد

 کسی دانم،می و کردی نت*یا**خ. کردی بد کردمی اعتماد ساده که دلی به آراس، کردی بد اما

 !او حال به خوش. داری دوست عاشقانه دل در را دیگر
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 از ناراحت خوشحال؛ هم و ناراحتم هم ام،شده اسیر ناپذیری پایان تاریکی در که منی حاال و

. شد خواهد تمام دردهایم باالخره کهاین از خوشحال و میمیرم غریبانه غریب، کشوری در کهاین

 ."است خوب حالم که باش مطمئن آراس، نکن دلتنگی برایم من از بعد

 "مشرقی آراس دست به برسد"

 بر عمیقی، چین و بودند برداشته ترک هایشب**ل که داد بهرام به را برگه دکتر خواندن، از بعد

 .بود افتاده پیشانیش

 و فشرد آغوشش در را آن بعد. خواند بار چند و گرفت را نامه کردمی هقهق که درحالی نیز شهال

 .شد بیشتر هایشگریه هقهق

 :گفت و کشید عمیقی نفس دکتر،

 با من. ببازید رو خودتون نباید ولی سخته، دونممی. کنید حفظ رو تونآرامش کنممی خواهش-

 داریم سرنخ یک ما فعال. اینجا یانمی دارن ایشون و کردم صحبت پلیس یاداره در امامی، آقای

 سر اون رو بال این قوی احتمال به میاد، بر نامه از که چیزی. مشرقیه آراس نام به فردی اون، و

 !نیست سختی خیلی کار شخص اون کردن پیدا پلیس، کمک با نباشید، نگران. آورده دخترتون

 رادمهر، یخانواده از فرارش، علت و نازنین یدرباره سوال چند نیز او امامی، سرگرد رسیدن از بعد

 حاضر درحال و فعال که نازنین ینامه یرو از بعد، و پرسید نداشتند، خوبی روحی وضعیت که

 .کرد تهیه کپی چند بود، هاآن سرنخ تنها

 باید اند،داشته را خانه از فرار یسابقه دالیلی به بنا شانفرزندان که ومادرهایی پدر قانون، طبق

 نینناز  مادر و پدر قانون، این طبق و رفتندمی مشاور نزد جلسه چند نیز خود فرزندشان، بر عالوه

 .کنند مراجعه آن به آتی، روزهای در تا شدند معرفی مشاور یک به نیز

 خانه به نادیا، همراه که کرد راضی زحمت به را شهال بهرام، ها، جواب و سوال شدن تمام از بعد

 روی بود گرفته یاد خوب ولی نبود، رفتن به راضی نادیا اینکه با کنند، استراحت کمی و بروند

 .بزند حرفی یدنبا ها،آن حرف

*** 

 

 

 اما بود، چرخیده هاخیابان در صبح تا دیشب. شد نزدیک فروشگاه به پیوسته و آرام هایقدم با

 .شدمی دیوانه داشت دیگر. کند پیدا سارا و هومن نازنین، از اثری بود نتوانسته
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 سیگاری پاکت دو از سیگار آخرین. آمدمی باال سختی به نفسش و بود کرده پف چشمانش زیر

 .نمود خاموش حرکت، یک با و انداخت پایش زیر و کرد تمام بود، خریده دیشب که را

 .دادمی انجام را بازدم و دم عمل زحمت، به و کردمی خسخس نفسش

 و خورد یهزینه بتواند تا کردمی کار آن در داشت که بود ماهی یک حدود که شد فروشگاهی وارد

 .کند تامین را، خوراکش

 مدت این تمام ولی برگردد، ایران به غیرقانونی یا قانونی اقدام چند با توانستمی او حقیقت، در

 اش،برگشتن هاآن بدون شوند؛ پیدا هایشپول و وسایل مدارک، بلکه تا بود مانده تگزاس در

 .نداشت معنایی

 اگر. اوست مراقب ،عزیزجان که بود راحت خیالش اما کرد،می فکر نازنین به ماه، یک این تمام در

 دو-یکی این در که طورهمین رفت،می جنون مرز تا حتما آمده، سرش به بالیی چنین فهمیدمی

 .بود درآمده وضعیت این به روز

 زمان از. کرد کوتاهی پرسیاحوال و سالم کارکنان، سایر و پیتر دوستش با و برداشت را طی

 با توانستمی و بود شده بهتر زدنش حرف ور،مر  به هم حاال بود، خوب اشانگلیسی دانشگاه،

 .کند صحبت همه،

 فروشگاه رنگ   مشکی هایکاشی روی شده ریخته هایزباله کردن جمع و طی کشیدن به شروع

 یقفسه داخل هاآن چیدن و هاجعبه کردن باز کردن، تمیز جز البته. کرد موادغذایی بزرگ

 .بود آراس وظایف جزو نیز خود مخصوص

 برای دلش بدجور. بود نخورده موسیقی، ابزار به نیز دستش حتی بود، آمده اینجا به قتیو از

 بدون شد،می خالصه موسیقی در اش دنیا تمام چون. بود تنگ اشموسیقی ابزارآالت و گیتار

 سپری نازنین و هومن با که را روزهایی و استودیو. شدمی مزهبی و رنگبی برایش چیز همه ها،آن

 .هایشزخم بر بود نمکی مرورشان، بماند؛ که هم بود کرده

 بار چند. آیدنمی باال نفسش، دیگر کرد احساس که رسیدمی هاقفسه آخر ردیف به داشت

 روی محکم را دستش کسی کردمی احساس. نشد که نشد ولی بکشد، عمیقی نفس کرد سعی

 خودکشی این از. بودند کرده را خودشان کار سیگارها،. کندمی اشخفه دارد و گذاشته گلویش

 .دادمی دست از را عقلش گاهی چرا دانستنمی اما بود، متنفر آگاهانه

 نتوانست که بود بد حالش قدری به. شد زمین پخش آراس. افتاد زمین و شد رها دستش از طی

 .برگشتند او سمت به بودند، خرید درحال که هامشتری تمام. بردارد را اسمش اسپری
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 از بود، طالیی به متمایل و بور موهایی با آراس، سال و سن هم تقریبا و اندام الغر پسری که ،پیتر

 .دوید سمتش به و دید را او دور

 داخل و آورد بیرون را اسپریش او جیب از بگیرد، باال آراس آسم که بود آمده پیش هم قبال چون

 :زد داد و شردف را اسپری. بود شده ولو سالن، کف که گذاشت آراس دهان

 !یاال بکش، نفس-

 و رفتمی مرگ دم تا هربار. برگشت نرمال حالت به آراس وضعیت دقیقه، چند از بعد

 بیرون را او باره یک به شد،می خفه داشت وقتی و بردندمی آب داخل را سرش انگار. گشتبرمی

 .کشیدندمی

 خود، صندلی روی را او و زد چنگ اسآر  رنگ سبز تیشرت   به پیتر. شد بلند جا از پیتر، کمک به

 .نشاند صندوق پشت در

 :گفت انگلیسی به و داد تکان سری

 !پسر؟ کشیدی سیگار بازم-

 .نداد جوابی و زد زل پیتر به و کرد بلند را سرش ای،کشیده درهم یچهره با آراس

 با رو کار این چی واسه داغونه، هاتریه که تو. میده سیگار بوی کیلومتری بیست از داره لباست-

 !کنی؟می خودت

 هنوز. کرد جمع درهم را ابروهایش .کشید آهی و بست را چشمانش. داد تکیه صندلی به آراس،

 فراموش کرد،می نگاهش و بود ایستاده صندوق این مقابل درست نازنین که وقتی را اشهیجان

 دیدمی خواب کاش. دیدمی خواب که کاش ای و دیده خواب همیشه مثل کردمی فکر. بود نکرده

 .بود نیافتاده نازنین برای اتفاقات این و

 :گفت آرام. کردمی خسخس هنوز اشسینه. کشید عمیقی نفس

 !بودی؟ کسی نگران حاال تا-

 :پرسید و کرد ریزتر را اشعسلی هایچشم پیتر،

 !چی؟-

 :داد ادامه و کرد تکرار را حرفش هاآن زبان به دوباره آراس،

 چیکار کجاست،... اومده سرش بالیی چه دونمنمی شهره، این کجای دونمنمی... اماپسشدلو-

 ...یا اسزنده... کنهمی
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 واقعا خبری،بی طوراین. کند درک را او تواندنمی پیتر، که بود مشخص. شد ساکت و کشید آهی

 .بگذارد دست روی دست نداشت، طاقت دیگر. بود زجرآور برایش

*** 

 

 کردن باز از بعد که چیزی اولین. کرد باز را هایشچشم نازنین ،۷ ساعت هاینزدیکی ،زود صبح

 قدری به اما بود، آمده هوش به بیمارستان این در هم قبال. بود درد کرد، احساس چشمانش

 .خوابیدمی دوباره و کردندمی تزریق مورفین او به هربار که بود زیاد دردش

 و بود اشبینی داخل بکشد، نفس سختی به شدمی باعث که زن،بهمحال و نازک یلوله آن هنوز

 .آمدمی باال آن از خون هایقطره مدام و بود شده فرستاده اشمعده به آنجا از لوله،

. بود شده تمام نازنین برای دنیا دیگر حاال. بود روانش درد داشت، جسمش در که دردی از بدتر

 .شدمی تربزرگ روز هر و بود چسبیده وجودش بر ایکنه مثل افسردگی، و نداشت امیدی هیچ

 چهار این در کرد؛ دستانش به نگاهی. دوخت چشم اتاق، رنگ سفید سقف به همیشه مثل

رم و سوزن جای از بود شده پر مچش، روی و آرنج بود، شده بستری که روزی  دستش، تمام و س 

 .بود کبود کبود  

رُمی هم هنوز  زودتر کاش ای که کرد آرزو بار هزارمین برای. کشید آهی .بود وصل دستش به س 

 :گفت ب**ل زیر و داد فشار هم روی محکم را چشمانش. بمیرد

 !شن؟می تموم لعنتی دردهای این کی پس-

 .مردن بود شده آرزویش تنها. کردنمی خوشحالش چیز هیچ دیگر

 در. آمد سرش باالی پرستار. ردک ناله به شروع شد، تمام داشت که دردی از تحملش دیگر وقتی

 پشت بهرام، بابا و شهال مامان کرد،می تزریق مورفین نازنین به دوباره داشت که مدتی این

. کردندمی تماشایش نگران، هاییچشم و مصنوعی لبخندی با داشتند و آمدند اتاقش یشیشه

 را هاآن که باری آخرین از پیرتر چقدر واقعا. خندیدندمی الکی و دادندمی تکان دست برایش

 .رسیدندمی نظر به بود، دیده

 نه بود، شده خنثی انسانی به تبدیل دیگر انگار. برگرداند دیگر سمتی به را سرش نازنین

 .زدن حرف نه و داشت خندیدن یحوصله

 از که دردی با. کرد فرو را سوزن و داد باال نبود وصل آن به سرم که را نازنین دیگر آرنج پرستار،

 یگوشه از اشکی و داد فشار هم روی محکم را هایشچشم پیچید، وجودش در مورفین سوزن  
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 و حال این در. کردمی ساکت را جسمش وحشتناک درد دوباره درد، این. چکید پایین چشمش

 .رفت خواب به و شد تار هایشچشم کمکم. نبود سخت هم خیلی برایش سوزن، درد تحمل روز،

 صندلی روی. آوردند بیرون ICU از کرد،می گریه نازنین حال برای بلندبلند که را شهال پرستارها،

 .کرد هقهق و خودخوری به شروع دوباره و نشست

 از و داد تکان سری زد؛ زل شهال به و کشید سفیدش میان در یک ریش به دستی بهرام

 .کشیدنمی اعصابش دیگر. رفت بیرون بیمارستان

 سفر تگزاس کشور به مشخص، تاریخی در که را فردی آمار تهران، فرودگاه از پلیس، یگفته طبق

 به نیز، استودیو اطراف هایهمسایه شهادت و مشخصات به توجه با بودند؛ کرده پیدا را بود کرده

 هم سرشناسی فرد او چون. کجاست حاال و کیست مشرقی آراس که بودند برده پی قوی احتمال

 .نبود سختی کار زیاد کردنش پیدا بود،

 خانه از شودمی باعث و زندمی گول را نازنین مشرقی، آراس بود، ساخته پلیس که ایفرضیه طبق

 دختران فروش کارشان که تبهکار گروهی به را او جنسی، استفادهسوء از بعد سپس. کند فرار

 !کندمی سفر تگزاس به قانون، از فرار برای و فروشدمی است، فساد هایخانه به جوان

 بشکند، او سر را هاکوزه کاسه تمام که بود اصلی مقصر یک شدن پیدا منتظر دقیقا که بهرام

. بگذرد خونش از است محال که گفتمی خود با دائم. بود آراس دستگیری پی در روز و شب

 !است قصاص برگرد بروبی دختری، به ز*و*ا*ج*ت سزای قانون، طبق دانستمی خوب

 .رفت بیرون بیمارستان از و شد اشمشکی نودآل سوار ا،فکره همین با

*** 

 

. رسیدنمی ذهنش به فکری هیچ دیگر. داشتبرمی قدم روپیاده هایفرشسنگ روی آرام

 .بود مردد نداشت، کسی علیه مدرکی چون یانه، برود پلیس پیش شکایت برای باید دانستنمی

 کردمی زندگی جاآن مدت، این تمام در که اینهمسافرخا به. بود شرجی و گرم همیشه مثل هوا

 .دید را پلیس افسر چند صندوق، مقابل در رفت، که داخل. رسید

 دوباره شاید گفت دل در. رفت مسافرخانه مانند دایره هایپله سمت به و انداخت باال ایشانه

 شهر یحاشیه در پایین سطح ایمسافرخانه آنجا چون اند،آمده ساکنان از یکی دستگیری برای

 .کردندمی آمد و رفت جاآن زیاد خالفکار، افراد و بود
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 سفید، موی و ریش با ساله پنجاه حدودا مردی مسافرخانه، صاحب   که برود باال هاپله از خواست

 :گفت و داد نشان را او

 !همینه گین،می که ایرانی پسر اون! خودشه-

 چینی بود، شده متعجب حسابی که آراس. رفتند سآرا طرف به و برگشتند او سمت به هاافسر

 به مشکی شلوار و آبی فرم   لباس که هاآن از یکی. شد خیره هاپلیس به و انداخت پیشانیش روی

 :گفت داشت، تن

 !مشرقی؟ آراس آقای-

 کمر از دستبندی و آمد آراس کنار سریعا افسرها از یکی. داد تکان تایید ینشانه به سری آراس

 .زد او دست به و نمود زبا خود

 :پرسید تعجب با دوباره آراس

 !کنین؟می چیکار دارین! اومده؟ پیش مشکلی چه-

 :داد جواب رغبتیبی با و انداخت او به نگاهی افسر

 .شهمی مشخص بعدا چی همه. بیای ما با باید-

 وارد و گذشتند داشت، شطرنجی مدل هایپارکت که راهرویی از. بردند پلیس یاداره به را آراس

 .شدند رئیس اتاق

 آراس دستگیری راجب هاآن با و گرفت تماس ایران در همکارانش با پلیس، رئیس اینکه از بعد

 ینشانه به سری. بود نشسته میز طرف آن دست، به دستبند که نمود آراس روبه کرد، صحبت

 :پرسید و داد تکان تاسف

 !سی؟شنامی رادمهر نازنین نام به شخصی تو-

 نگرانی با و معطلی بدون. ریخت پایین آرام آراس، قلب در چیزی انگار نازنین، اسم شنیدن با

 :پرسید

 !افتاده؟ براش اتفاقی. شناسمشمی آره آره،-

 را هایشب**ل سپس. شد ایبرگه نوشتن مشغول و برداشت میز روی از خودکاری پلیس رئیس

 .افتاد هایشب**ل روی ایشهوهق هایسبیل که نحوی به داد، فشار هم روی

 و شده گم مدارکت که کردی ادعا بعد، و شدی ما کشور وارد اینامهدعوت با شما گزارشات، طبق-

 جرم، این. شدی ساکن ما کشور در غیرقانونی صورت به نامه،دعوت زمان ابطال از بعد حتی

 از فعال بفرستیم، یرانا به تورو که خواستن من، همکاران چون ولی داره حبس مدتی خودش
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 برای امنی جای رو ما کشور تو، مثل اشخاصی که برسه روزی امیدوارم. کنیممی نظر صرف جرمت

 .ندونن خودشون هایعیاشی

 منظورش، واقعا. زد زل او به دقت با بود، نشده پلیسرئیس هایحرف متوجه درست که آراس

 !بود؟ شده متوجه آراس که بود همانی

 :پرسید زد،می موج هاآن در نگرانی که هاییچشم با

 !بگین من به افتاده اتفاقی یا شده چیزی اگه کنممی خواهش! کردین؟ دستگیر رو من چرا-

 صدا را افسرهایش از یکی. بست را رویشپیش یپرونده آراس هایحرف به توجهبی پلیس رئیس

 .ببرد را آراس خواست و داد او به ار  پرونده. ایستاد مقابلش احترام، ادای از بعد او و کرد

 :زد داد بلند صدای و نگرانی با بود، شوکه وقایع این از حسابی که درحالی آراس

 !افتاده؟ براش اتفاقی چه کنم،می خواهش کجاست، االن نازنین! شده؟ چی بگین-

 به و کردند پلیس ایهماشین از یکی سوار زور، به را او آراس، بیدادهای و داد به توجهبی هاآن امّا

 که دستانی به نگاهی شد، ناامید سواالتش، جواب گرفتن از دیگر آراس وقتی. افتادند راه

 خود هیچوقت او افتاد،می نازنین برای اتفاقی اگر. انداخت بود، شده زده هاآن به فلزی دستبندی

 .شد خیره بیرون به پنجره از و کشید آهی. بخشیدنمی را

*** 

 

 وارد. رفت باال آن هایپله از و شد پیاده. کرد پارک را ماشینش مطب، مقابل در درست ،بهرام

 نشسته آنجا منشی عنوان به که جوانی خانم به توجه بدون و شد مطب کوچک   انتظار سالن

 .گشت دکتر اتاق وارد بود،

 خواست او از و شد مانع جمشید، که بگوید چیزی خواست. آمد اتاق داخل سرش، پشت منشی

 و کشید جوگندمیش موهای به دستی کرد، مرتب را سفیدش روپوش بعد. برود بیرون اتاق از

 .نشست خود صندلی روی بود، شده خیره بهرام به که درحالی

 .نشست جمشید میز مقابل رنگ کرمی هایصندلی از یکی روی نیز، بهرام

 :گفت و داد بهرام تحویل لبخندی خود، ایقلوه هایب**ل با جمشید سکوت، ثانیه چند از بعد

 !رادمهر جناب هاطرف این از عجب چه-

 :زد داد عصبانیت با بود، جمله این منتظر انگار که بهرام

 !گذشتم دخترم خون از کل به دادم، رضایت رفتم امروز چون نکن فکر-
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 انداخت، دیگرش پای روی را پایش و داد تکانی شد،می کیلویی ۱۰۰ حدود که را هیکلش جمشید

 .زد پوزخندی سپس

 !نیست هم م نتی پس! من نه دادی رضایت خودت خاطر به فقط-

 کمتری صدای تن با اینبار کرد، کنترل را خودش زحمت به بود، شده سرخ عصبانیت از که بهرام

 :گفت

 .کنه خودکشی نازگل شدی، باعث که بودی تو-

 :داد جواب کالفگی با کشید، ریشش ته روی دستی جمشید

 پرتش خونه از بود، من جای هرکی کرد، نت*یا**خ من به اون گم،می بازهم گفتم، بار صد-

 .کردم آقایی من امّا بیرونش، کردمی

 .بشی منکر تونینمی که رو این. بود بدنش رو شتم و ضرب جای بودی، زده کتکش تو-

 !کنم؟ رچیکا داشتی انتظار زنه،می الس جوون پسرهای با بود دیده مادرم وقتی-

 دقیقه چند از بعد. نزد حرفی و داد فشار هم روی محکم را هایشدندان. شد ترعصبانی بهرام

 صدایش در که غمی با و آمد ترپایین پشتش کم ابروهای. کرد تغییر اشچهره حالت سکوت،

 :گفت بود،

 .کردم مجبورش من... خواستنمی رو تو هیچوقت اون-

 .شد خیره پزشکیش، هاینسخه به و تگرف بهرام از را نگاهش جمشید

 قرض من از رو زبونبی پول میلیون چندین وقتی... براش میمردم من! داشتم دوستش من ولی-

 فکر باید بگذری، پیشنهادم از نتونستی وقتی بدی، ریشه خودت هایبلندپروازی به تا کردیمی

 .کردیمی جاشماین

 .شدمی کشیده روانش روی سوهانی مثل ه،گذشت یادآوری. کرد مشت را دستانش بهرام،

 دست اونو هیچوقت هستی جونوری چه دونستممی اگه دخترمی، برای الیقی آدم کردممی فکر-

 .سپردمنمی تو

 :گفت مسخره پوزخندی با دوباره و زد میزش روی چرخی جمشید،

 حاال. نبود مهم برات مه خانواده حتی که بودی بلندپرواز قدراون تو! بهرام کنیمی مغلطه داری-

 تومن،میلیارد یک که من پای نشستی داشتیم، باهم خوبی رفاقت که زمون اون! هان؟! شده؟ چی

 ها،برج فروش از بعد و بسازی برج خریدی که زمینی رو بتونی تا بدم قرض بهت رو زبونبی پول

 رو پولم فنص فقط تونستی و کردی دبه! شد؟ چی بعدش ولی. بدی منم سود و پول اصل
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 پدرم از که ایدارایی و ارثیه تموم منم. نبود پولی کم میلیارد یه زمون اون نبین، رو االن. برگردونی

 .سپردم تو دست بود رسیده بهم

 :زد داد بهرام

 !برسی؟ چی به خوایمی هااین یادآوری از االن! چی؟ که خب-

 .نشست بهرام، مقابل مبل روی و شد بلند جا از جمشید

. نازگل پیش! گیره دخترت پیش دلم من دونستیمی خوب تو رفته، یادت کهاین مثل آخه هن-

 بهت! یادته؟ رو بفروشی رو اتکارهنیمه برج از واحد یه تونستی فقط گفتی و کردی دبه وقتی

. گذرممی پولم سود حتی و بقیه میلیون ۵۰۰ از کنم ازدواج نازگل با تا کنی موافقت اگه گفتم

 به داره، دوست رو دیگه یکی دونستیمی خودتم که رو دخترت شد باعث طمع! کردی بولق توهم

 .بفروشی من

 :داد ادامه را حرفش و داده باال را کلفتش ابروهای از یکی جمشید

 بود برج اون. منه سریصدقه از داری هرچی. کردی پیشرفت اینقدر دادم بهت من که پولی از تو-

 داشتی چی تو قبال درآوردی، سرا تو سری خریدی، ماشین خریدی، ونهخ. کشید باال رو تو که

 نازگل تخت، خیالت گفتی یادته! متری ۵۰ یخونه یه تو بودی نشین اجاره! بگو من به اینو! هان؟

 .امشناسنامه تو اومد که بود اسمش فقط .نشد من مال هیچوقت اون اما! تو؟ مال

 پیش روز چهار که را زرشکی لباس همان هنوز. بود شده عرق غرق. انداخت پایین را سرش بهرام

 .بدهد جمشید به جوابی چه شرم از دانستنمی. داشت تن به بود پوشیده

 در تو اما کنی، قبول راحت رو پیشنهادم کردمنمی فکر. فقط بودم ترکوچیک ازت سال پنج من-

 احمق من. کردمی فرار من از اون... کنه ازدواج من با کردی مجبور رو نازگل من، میلیون   ۵۰۰ ازای

 شهنمی داربچه فهمیدم وقتی حتی... ساختممی چیزش همه با همه، این با. فهمیدممی نبودم،

 .خوامنمی بچه من گفتم

 :گفت بلندی صدای با کند، کنترل را صدایش لرزش کردمی سعی و بود شده سرخ کامال که بهرام

 عیبی شوهرشه، گفتممی ناکس، کردیمی بلند روش دست و بودی کرده حبسش خونه توی تو-

 ...که خیالیبی به زدم رو خودم قدراون نداره،

 :برد باالتر بهرام مقابل در را صدایش. رفت فرو درهم جمشید هایاخم

 باهام ،کردمی جدا رو خوابش جای کرد،می مجبورم امّا کنم، بلند روش دست خواستمنمی من-

 بهم که بودم مطمئن... متنفره ازم بود گفته بهم چندبار حتی زد،می حرف اهغریبه مثل
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 از من خاطر به تو. کردممی حبسش خونه تو همین واسه. بودم مطمئن کنه،می نت*یا**خ

 .فروختی من به رو دخترت نفهمن اتخانواده تا بود خودت آبروی خاطر به نگذشتی، شکایتت

 صدایش که درحالی و ناراحتی با. زد چنگ را موهایش و شیدک صورتش روی را دستانش بهرام

 :گفت لرزید،می

. دونستممی خوب رو این... بود عاشقش داشت، دوست رو خودش وسال سن هم! پسر یه اون-

 دم و شنیدممی بشه، زنت خواستنمی اون... شنیدممی اتاق تو از رو هاشگریه صدای روز هر

 به من... بدم قرضت بابت نداشتم پولی و کوفتی برج اون ساختن دبو شده فکرم تموم. زدمنمی

. موندم ساکت و دیدم رو کشیدنش درد سالها من... کردم قربانی رو امبیچاره دختر پول، خاطر

 .هیچوقت... نکردم پدری براش هیچوقت

 هایشاشک تا بود زده چنگ را صورتش. کردمی گریه داشت انگار. شد بیشتر صدایش سوز

 .نباشد علومم

 :گفت و کشید پوفی جمشید

 من خاطر به بار یه توهم تو، خاطر به گذشتم خودم حق از بار یه من! شده دیر هاحرف این برای-

 !سالمت به مارو و خیر یه رو تو. شدیم حساببی حاال …گذشتی شکایتت از

 شده قرمز ناراحتی و خشم تلفیق از که ایچهره با. برداشت صورتش روی از را دستانش یبهرام

 :گفت نفرت با و کشید عمیقی نفس. زد زل جمشید به بود،

 .برم و بگم بهت رو چیزی یه که اینجا اومدم فقط! دیره خیلی دیگه االن گی،می راست آره... آره-

 .زد زل او به و ایستاد بود نشسته مبل روی که جمشید مقابل و شد بلند جا از

 از ولی گذشتم شکایتم از. شروع دشمنیمون و شهمی تموم تو و من رفاقت بعد، به لحظه این از-

 چشمم به نکرده خدایی وقت، یه اگه امّا …ندارم کاریت هیچ، ندیدمت اگه بیرون، رفتم که جااین

 دیدارمون آخرین این کن دعا. ریزممی رو خونت جاهمون! قسم نازگل خاک ارواح به بخوری،

 .باشه

 وقتی .شد خارج ساختمان از بگوید، چیزی بخواهد جمشید اینکه زا قبل و کشید را راهش

 یاداره از امامی سرگرد. برداشت را گوشی. خورد زنگ موبایلش شود، ماشینش سوار خواستمی

 :گفت کوتاه، سالمی از بعد که بود آگاهی

 .رسهمی تهران به پرواز اولین با و شده دستگیر مشرقی آراس! دارم براتون خوش خبر یه-
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 سمت به و کرد تشکر او از دهد، نشان واکنشی چه خبر این مقابل در دانستنمی که بهرام

 از یکی در را او بود، خورده بهم تهران فرودگاه در نازنین حال چون. افتاد راه به بیمارستان

 جودو تهران و کرج بین زیادی یفاصله اینکه علت به و بودند کرده بستری تهران هایبیمارستان

 .کند آمد و رفت شهر دو این بین راحتی به توانستمی بهرام نداشت،

 بیمارستان وارد تهران، ورودی ترافیک شر از خالصی نهایت در و االفی ساعت دو یکی، از بعد

 .شد

. افتاد بودند شده جمع ICU نزدیکی در که جمعیتی به چشمش رفت، باال را هاپله که همین

 نازنین دیدن برای فامیل اعضای از نفر چند همچنین و مادرش همراه به نازنین، دوست مینو

 یکی روی هاآن از دور به. کشید آهی بهرام. دادندنمی را کسی به مالقات یاجازه اما بودند آمده

 روی روز هر را دیگر یکی و بود سپرده خاک آغوش   به را دخترانش از یکی. نشست هاصندلی از

. است افتاده روز این به و شده دریده گرگ کدام توسط نبود معلوم و یددمی بیمارستان تخت

 هم هنوز. گذاشت سرش روی را دستش و گذاشته انتظار صندلی یدسته روی را آرنجش

 .کیست ماجرا، این اصلی مقصر دانست،نمی

*** 

 

 منتظر که ،پلیس افسران بالفاصله. نشست زمین به هواپیما که رفتمی تاریکی به رو داشت هوا

 .بردند آگاهی یاداره به فرودگاه از را او بودند، آراس رسیدن

 توانستنمی حتی. نشد خوشحال اصال   ایران، به ورودش از که بود منگ و گیج آنقدر آراس،

 .بود شده درگیر کامال ذهنش. است افتاده اتفاقی چه که بزند حدس

 گره دیگریک به فلزی، دستبندی یوسیله هب دستش دو هر که را آراس و شدند پلیس اتاق وارد

 .نشاندند هاصندلی از یکی روی بود، خورده

 روی که ایدرجه و مخصوص لباس با امامی، سرگرد با همراه شفیع، سرهنگ دقیقه، چند از بعد

 ینشانه به را پایش بود، ایستاده صندلی کنار که سربازی. شدند اتاق وارد داشتند اشانشانه

 .کوبید زمین آنان احترام

 چاپ رویش انگلیسی و درشت هایینوشته که آراس، مشکی تیشرت به نگاهی شفیع، سرهنگ

 صاف را صدایش برگرداند، بود مقابلش که هاییبرگه سمت را سرش سپس انداخت، بود شده

 :گفت و کرد
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 !مشرقی آراس جناب خب،-

 .کرد جمع درهم را کمانیش ابروهای و داد قورت را دهانش آب آراس

 !افتاده؟ نازنین برای اتفاقی! چیه؟ قضیه اینجا؟ آوردین رو من چرا-

 .انداخت آراس به نگاهی و کرد جاجابه بینیش روی را خود عینک شفیع سرهنگ

 !شناسیمی رو رادمهر نازنین پس-

 !شده؟ چی بگین فقط شناسمش،می آره-

 .نشست آراس مقابل صندلی یرو دوباره و داد سرهنگ دست ایپرونده امامی، سرگرد

 کمی نیز جلواش که کشید خود سفید درمیان یک و پشت کم موهای به دستی شفیع، سرهنگ

 :گفت بعد و کرد مطالعه را پرونده بار چند بود، ریخته

 آشنا نازنین با چطوری و کی. بدی جواب درست رو من هایسوال که نفعته به جون، پسر ببین-

 شدی؟

 جواب بلندی صدای با و داد فشار هم روی محکم را هایشچشم کرد، شتم را دستانش آراس

 :داد

 نه؟ یا خوبه حالش! کجاست؟ االن نازنین بگین من به ندین، زجر رو من قدراین-

 شفیع، سرهنگ. شد خیره آراس یکشیده درهم و نگران یچهره به تعجب با امامی سرگرد

 :کشید داد و برد باالتر را صدایش

 اون اگه که دارنیار بازی غریبم من ننه خودیبی! دیمی جواب تو و کنممی سوال من جااین-

 .بردارن سرت از دست اشخانواده محاله بمیره، بیچاره دختر

 لرزید،می کمی اینبار که صدایی و شده گرد هایچشم با. شد تشدید آراس وجود در استرس

 :گفت

 !کجاست؟ االن! شده؟ چی مگه چرا-

 :گفت آراس روبه و داد تکان سری امامی، سرگرد اینبار

. کرده تایید دختر اون بدن روی رو، ی*س*ن*ج ز*و*ا*ج*ت و شتم و ضرب آثار قانونی پزشکی-

 درمانش به زیاد دکترا و جدیه مریضیش ظاهرا نداره، خوبی شرایط و بستریه بیمارستان االن

 ...اگه و توئه یهعل هم شواهد تمام پلیس، بررسی طبق. نیستن امیدوار

 تمام انگار باشد، زده توهم که آدمی مثل. نشنید را امامی سرگرد هایحرف یادامه دیگر آراس

 .نبود پذیر امکان او برای مسائل این هضم. دیدمی خواب در را هاحرف این
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 .بود ایستاده نازنین مقابل که رفت زمانی به ناخودآگاه روحش. پیچید ذهنش در صدایی

 !ندارم داشتن دوس برای چیزی که من! داری؟ دوسم چرا-

 :گفت ب**ل زیر لرزید، هایشب**ل

 .باشی که هرطور... دارم دوستت خیلی... نازی دارم دوستت من-

 :پیچید گوشش در نازنین صدای دوباره

 اگه. میرممی بشکنم، اگه اینبار... ندارم رو ایدیگه شکست طاقت. شکستم زیاد زندگیم تو من-

 از بیشتر تا وگرنه... بمون افتاد که هم اتفاقی هر و شنیدی هم هرچی. بمون آخرش تا مونیمی

 !زندگیم از برو نشدم اتوابسته این

 اندام دخترانه، ابروهای زیبا، هایچشم آن نازنین، یچهره. پیچید ذهنش در بار چندین صدا

. بست نقش آراس انچشم مقابل در وجودش، در نهفته معصومیت آن و ظریف و لطیف

 .شدند اشک پراز هایشچشم ناخودآگاه

 :زد داد تندی لحن با امامی سرگرد

 !گم؟می چی شنویمی-

 که را هایشدست. کشید باال را دماغش بود، افتاده پیشانیش روی عمیقی چین که آراس

 :گفت رزیدلمی که صدایی با اینبار. کرد پاک را صورتش و آورد باال کنند حرکت توانستندنمی

 !درسته؟ کنین،می شوخی دارین حتما  ... حتما  -

 :زد فریاد شفیع سرهنگ اینبار

 !آوردی؟ مردم دختر سر رو بال این جرعتی چه به بگو بزن، حرف! مردک چیه شوخی-

 :گفت ب**ل زیر چندبار. زدمی هزار روی انگار قلبش ضربان. شد تندتر آراس هاینفس

 !ینمشبب باید... ببینمش باید-

 :زد فریاد ناگهان و

 !ببینمش باید-

 سرگرد و گرفت را بازوهایش پشت، از سرباز. برد یورش خروجی در سمت به و شد بلند جا از

 هر و چسبید سفت را دیگرش دست کوبید،می پایش روی لگد با که حالی در و دوید نیز امامی

 .برود بیرون در از تا شدند مانع دو

 همزمان. برود بیرون در از تا کردمی تالش و زدمی پا و دست دو، آن حصار بین در همچنان آراس

 :زدمی داد
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 !ببینمش خواممی-

 وجودش در حرکت برای نایی دیگر که آراس. کوبید دیوار روی محکم و برگرداند را آراس سرگرد،

 ندتتند قلبش و بود گرفته صدایش. فشرد هم روی محکم را سرخش هایچشم بود، نمانده

 .کوبیدمی

 کند تصور را چیزی چنین ایلحظه برای حتی بود ممکن مگر! بودند؟ آورده نازنیش سر بالیی چه

 !داشت؟ امکان چیزی چنین چطور آخر! بنشیند؟ آرام و

 حال دیدند وقتی. زد دستبند آراس دست به را دستانش از یکی و کرد باز را آراس دستان سرباز،

 زندانی پلیس یاداره کوچک هایسلول از یکی داخل موقتا و بردند ار  او ندارد، مساعدی روز و

 .کردند

 داخل به آن، کوچک هاینرده از کم بسیار نوری که انفرادی، سلول در مقابل مبهوت و مات آراس

 .نشست تابید،می

 درکیم و افتاده گیر بدجور که کردنمی فکر این به ایذره حتی. بود او تقصیر اتفاقات این تمام

 کشیده، زجر چقدر نازنینش که کردمی تصور داشت تنها و تنها. ندارد گناهیشبی اثبات برای

 .است نبوده خبردار ماجرا این از نیز روحش حتی او که درحالی

 بار چند پشت، از را سرش. زدمی بیرون سینه از داشت قلبش. گرفتمی آتش داشت درونش

 تواندمی چقدر مگر مرد، یک اما کندنمی گریه هرگز مرد دبو شنیده. کوبید دیوار به پروابی

 !نزند؟ دم و ببیند را زندگیش عشق شدن تکهتکه که باشد داشته ظرفیت

 که نحوی به توان، تمام با و کوبید دیوار به ترمحکم را سرش دیگر، باری عصبانیت، شدت از

 :کشید فریاد بود، شدن پاره درحال اشحنجره

 شممی روانی دارم... شممی روانی دارم خدایا،! ببینم رو نازنینم خواممی... مشببین خواممی-

 ...خدا

 فشار سرش روی محکم را دستانش که درحالی اینبار و شد کاسته صدایش بلندی از رفتهرفته

 .پیچید اتاق فضای کل در هایشگریه هقهق صدای بود، داده

 تمام. کرد عبور چشمانش مقابل از داشت، نازنین با مدت این در که درشتی و ریز خاطرات تمام

 وحشتناک اتفاقات برای را مسیر واقع در ولی کرده کمک نازنین به کردمی تصور مدت، این

 :پیچید ذهنش در دیگر باری پلیس، افسر حرف. بود کرده هموار اشآینده
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. کرده تایید دختر اون بدن روی رو، ی*س*ن*ج ز*و*ا*ج*ت و شتم و ضرب آثار قانونی پزشکی-

 درمانش به زیاد دکترا و جدیه مریضیش ظاهرا نداره، خوبی شرایط و بستریه بیمارستان االن

 ...نیستن امیدوار

 نه دیگر. بود زجراور برایش نیز تصورش حتی. بخشیدنمی را خود هرگز او مرد،می نازنین اگر

 هومن نه و بود ریخته آراس به ممکن ونح بدترین به را خود زهر که رسیدمی سارایی به دستش

 .بود کرده نت*یا**خ بینشان، رفاقت و اعتماد به بدجور که

. بود اشک خیس صورتش. گذاشت زانوهایش روی ترکید،می داشت درد شدت از که را سرش

 اینکه به کردن فکر اثر در وجودش کل و است دروغ هاحرف این تمام که کردمی تکرار دل در مدام

 گرفته انفرادی سلول به ورود از قبل را وسایلش تمام. لرزیدمی دارد وضعیتی چه حاال یننازن

 .داشت جیبش در که دیگری چیز هر تا موبایل از بودند،

 واقعا یعنی. کند گوش هایشنفس صدای به حداقل یا. بشنود را نازنین صدای توانستمی کاش

 نود؟بش را او هاینفس صدای دیگر، باری توانستمی

*** 

 

 :گفت و گذاشت بهرام مقابل ایبرگه دکتر،

 .بره دست از شاید نکنیم عجله اگه و وخیمه وضعیتش. بشه عمل فردا باید دخترتون-

 آن به نگاهی و برداشت را برگه کند، کنترل را دستانش لرز توانستنمی که درحالی بهرام،

 :پرسید نگرانی با. دبو شده بیشتر روز چند این در چشمانش زیر چین. انداخت

 !خطرناکه؟ عملیه؟ چجور-

 :گفت پاسخ در و انداخت باال ایشانه. شد خیره بهرام چشمان به دکتر

 ماه یک حدود از بعد. برداریم و داده بُرش اشمعده از جراحی، عمل با رو زخم قسمت باید-

 زخم این. شهمی ترمیم طبیعی صورت به شده برداشته قسمت دارو، مصرف و مراقبت با کمکم

 و شهمی سرطانی هایسلول تشکیل باعث معده، در موندنش باقی نشه، بیمار مرگ باعث اگرهم

 .مونهنمی ما برای راهی دیگه که اونوقته

 :بود شده نوشته آخرش خط در که کرد نگاه دقت با را نامهرضایت یبرگه دوباره بهرام

 ."پذیرممی کامل طور به را آن تبعات آن، از عدب و عمل اتاق در اتفاق هرگونه بروز درصورت-

 :گفت ضعیفی صدای با و داد قورت را دهانش آب
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 ...احتمال   درصدم یه اگه! شه؟می خوب حالش-

 :داد ادامه و کشید آهی

 .بدم رضایت که محاله اونوقت،-

 بدی اقاتف هیچ گفت یقین به شهنمی. داره رو خودش خاص تبعات ای،جراحی عمل هر ببینید،-

 بدست رو خودشون سالمتی رادمهر، نازنین خانم تا کنیممی رو تالشمون تموم ما اما. دهنمی رخ

 .جراحیه عمل درمان راه تنها شه،می شدیدتر داره روز به روز ایشون یمعده خونریزی... بیارن

 دوباره ید،شا اینکه امید به فرستادمی جراحی تیغ زیر را نازنین باید. نداشت دیگری یچاره

 .ببیند دوپایش روی دوباره را او بتواند و شود خوب حالش

. ببیند را نازنین تا شد ICU وارد اصرار به و آمد بیرون اتاق از. کرد امضا اکراه، و تردید با را برگه

 .شد اتاق وارد مخصوص، لباس پوشیدن از بعد

 زرد پوستش رنگ. بود وصل بینش ویر  لوله آن هنوز. بود کشیده دراز تخت روی جاننیمه نازنین

. کشدمی درد دارد که بود مشخص کامال ولی بود هوشیار. بود شده کبود چشمانش زیر و شده

 .دادمی انجام را بازدم و دم عمل زحمت به هربار،

 :گفت صدا لرزش همان با و لرزید صدایش. داد کف از عنان نازنین، وضعیت این دیدن با بهرام

 خوبه؟ حالت بابا؟ نازنین-

 خیره اتاق سقف به همچنان. نکرد حرکتی کشد،می زجر نفسی، هر با بود، مشخص که نازنین

 .دادنمی نشان واکنشی و شنیدنمی چیزی انگار. بود

 یجنازه برقی، و رعد مثل دائما. نداشت وضعیت این در را دیدنش طاقت. کشید آهی بهرام

 به هم نازنین نکند که کردمی رخنه وجودش رب وحشتی و شدمی تداعی ذهنش در نازگل

 برای اتفاقی عمل اتاق در اگر. آمد بیرون ویژه هایمراقب بخش از. شود دچار نازگل سرنوشت

 مراسم که بود نمانده باقی برایش ظرفیتی دیگر. ماندنمی باقی چیزی او، از دیگر افتاد،می نازنین

 .کند برگزار مازه کمی یفاصله با را دخترش دو هر ترحیم

 باری او اما نداد جواب. بود وکیلش فکرت، آقای. خورد زنگ گوشیش که بود فکرها همین درگیر

 .گذاشت گوشش روی را گوشی مجبورا. گرفت تماس دیگر

 !شریف؟ احوال رادمهر؟ آقای-

 :داد جواب حوصلگیبی با و کشید پوفی بهرام

 !کارتون؟. ممنون-
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 واقعا و دادگاهم و هاپرونده درگیر من رادمهر جناب شرمنده! ه؟خوب چطوره جان نازنین حال-

 !بهتره؟ دخترتون حال. ادب عرض برای برسم خدمتتون کنمنمی وقت

 :داد جواب سردی لحن با دوباره و داد تکان سری بهرام

 !افتاده بیمارستان یگوشه االن شما لطف به آره-

 .بود خورده جا انگار داد، قورت را دهانش آب فکرت آقای

 ...دونینمی که خودتون جناب، کردم چیکار من! من؟-

 :کشید داد و کرد قطع را حرفش بهرام

 خواستن ازت که داده گزارش پلیس کنی، بستریش کشور، اون تو جاهمون تونستیمی تو-

 .کرده بدتر رو حالش هواپیما با سفر! نکردی قبول تو امّا بیمارستان ببریش

 کام تا الم اصال   زد،نمی حرفی من با اصال   دخترتون خرابه، حالش که دونستمیم باید کجا از-

 !خجالتیه شاید کردم فکر منم. کردنمی صحبتی

. نبود حرفیکم و خجالتی آدم هیچوقت داشت که هاییعیب تمام با نازنین. کشید آهی بهرام

 .دانستمی خدا تنها بود، افتاده روز این به که بود آمده سرش بر چه حاال

 انجام درست رو اموظیفه منم باالست، زندگی یهزینه االن دونیدمی خودتون رادمهر، آقای-

 ...رو من الزحمه حق هست امکانش اگر دادم،

 :کرد بلند را صدایش دوباره بهرام

 بابت ازت که همین! خوای؟می پول من از تو میرهمی داره دخترم که وضعیت این تو-

 .کنی شکر خداتم باید نکردم کایتش انگاریتسهل

 را احساسش نداشت دوست. افتاد پیشانش روی عمیقی چین. کرد قطع را گوشی و گفت را این

 عنوان به را او ییقه و کند پیدا را کسی خواستمی دلش. بود درگیر کامال ذهنش اما دهد بروز

 .شدمی ترراحت وجدانش هاینگون. بیاندازد او گردن را تقصیرات تمام و بچسبد محکم مقصر

 تا حتما  . اندکرده دستگیر را مشرقی آراس بود گفته که افتاد امامی سرگرد حرف یاد ایلحظه برای

 !بود شده دستگیر مقصر پس. بودند رسیده ایران به باید حال به

 .رفت بیرون بیمارستان از و شد بلند جا از

*** 
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 اولین. بردند بود بازجویی اتاق به شبیه ظاهرا که تاقیا سمت به را او و زدند دستبند دستانش به

 دار  طرح چادر   همان با که بود عزیزجان کرد، جلب را آراس توجه اتاق، به ورود از بعد که کسی

 .بود نشسته میز سمت یک همیشگیش، و مشکی

 یاندازه هب و بود برده سر به بازداشگاه در که شب یک عرض در. نداشت را او دیدن انتظار اصال  

 !بودند؟ کرده خبردار را مادربزرگش سرعت این با چطور بود، گذشته برایش سال ده

 خواستنمی دلش. انداخت پایین شرم از را سرش. نشست عزیزجان مقابل سرباز یخواسته به

 .کند مالقات محیط این در را او هرگز

 گاز را لبش یگوشه ، بود شده بیشتر چشمش یگوشه چین و شده پر هایشچشم که عزیزجان

 :گفت آرام. بود رفته عقب کمی رنگش بنفش و گلدار روسری. زد

 ...پسرم-

 پلیس دارد، وجود بغلی دیوار در که ایآیینه پشت از دانستمی. داد قورت را گلویش بغض آراس

 .هاستآن به کردن نگاه درحال

 .عزیز نیست من کار که دونیمی-

 :داد جواب بالفاصله عزیزجان

 !یادبرنمی کارا این تو از. کردم بزرگت خودم... شناسمتمی... دونممی پسرم، دونممی-

 !داد؟ خبر بهت کی-

 .مادر اینجا رسوندم رو خودم حالی چه با دونینمی. زدن زنگ بهم-

 و انداخت پایین دوباره را سرش. شدمی حس اشچهره در پنهانی غم. کشید عمیقی نفس آراس

 :گفت لرزیدمی کمی که صدایی با

 !بیوفتین دردسر به همتون شدم باعث-

 در به نگاهش که دخترم اون. کردممی سکته نگرانی از داشتم آخرا این. پسر آخه بودی رفته کجا-

 .نیومدی تو امّا شد خشک

 .نداشت را غم این گنجایش قلبش. خورد گره درهم آراس ابروهای

 !نره؟ ونبیر  خونه از تا نبودی مواظبش چرا-

 :داد جواب ناراحتی با و داد تکان سری عزیزجان
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 دیدم شدم، بیدار صبح روز یه. گرفتنمی آروم کردممی هرکاری بود، شده دیونه نبودنت از-

 چه من بکشه، رو من خدا. بود شده غیب انگار. مادر کردم رو و زیر دنبالش رو جا همه. نیست

 .بیوفته لوت و الت سری یه گیر و بره خونه از قراره بچه این دونستممی

 بیرون خواست عزیزجان از. شد اتاق وارد امامی، سرگرد که بود نشده تمام عزیزجان حرف هنوز

 .نشست ایقهوه چرم صندلی روی عزیزجان، جای در خود و برود

 .انداخت پایین را سرش و کشید عمیقی نفس. کرد او بلند و مشکی ریش به نگاهی آراس

 هل آراس مقابل و گذاشت میز روی خودکار، یک همراه به داشت، دست در که را ایهبرگ سرگرد

 :گفت و داد باال را پریشانش و کلفت ابروهای از یکی. داد

 !بنویس-

 .کرد بلند تعجب ینشانه به را سرش آراس

 .دیدیش که روزی آخرین تا شدی آشنا رادمهر نازنین با که روزی از-

 کار اصال ذهنش و بود خورده گره درهم ابروهایش. داد تکیه خود لیصند به باکالفگی آراس

 .کردنمی

 چطوره؟ حالش االن بگین من به کنممی خواهش-

 :گفت قاطعی لحن با و شد خیره آراس به دوباره سرگرد

 دردسر برات بدجور چون نبافی داستان خودت از باشه یادت فقط! کاستی و کم بی بنویس،-

 .شهمی

 به سبزش، نگاه با آراس. رفت بیرون اتاق از سپس. کرد باز را آراس دستان و شد دبلن جا از

 بدجور ظاهرا اما بیوفتد دردسر به خواستنمی دلش اصال. شد خیره رویشروبه سفید هایبرگه

 ماساژ کمی کرد،می درد دستبند فشار اثر در که را دستش مچ. بود کرده گیر ناخواسته عملی در

 را نازنین برف، و سرما آن در که روزی از. کرد نوشتن به شروع و برداشت را دکارخو سپس داد،

 بعد و سارا یقضیه سپس بود، داده پناه او به استودیو در که روزهایی تمام تا بود، کرده پیدا

 روزها، آن یدرباره نوشتن اما نوشت، را تمامش. بود آمده پیش برایش تگزاس در که ماجرایی

 تپش به قلبش و آمدمی باال سختی به نفسش. کردمی زنده برایش را گذشته طراتخا یهمه

 کجاست؟ االن و دارد حالی چه نازنین که بود این نگران هم هنوز. بود افتاده

. گرفت او از را برگه. نشست آراس مقابل دوباره و برگشت امامی سرگرد ربع، یک حدود از بعد

 :گفت و انداخت آن به نگاهینیم
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 .کن تعریف برام نوشتی، که رو هاییاین یهمه حاال خب-

 :گفت تندی با و داد فشار هم روی را هایشدندان آراس

 دردهای دم،می قسمتون پرستینمی که خدایی همون به بابا! خوایین؟می چی من جون از شما-

 !مدرک؟ کدوم با داشتین؟ نگه جااین رو من چی یواسه بسه، خودم برای من

 شدت از و بود پوشیده را مشکیش تیشرت هم هنوز که آراس به نگاهی خونسردی با گردسر 

 کپی حقیقت، در که آورد بیرون ایبرگه جیبش، از سپس. انداخت بود کرده عرق عصبانیت

 .زد زل او به و داد آراس دست به را آن. بود نازنین ینامه

 .کردیم پیدا نازنین جیب از ما که کاغذیه کپیه این-

 :بود زده او به نازنین که هاییحرف آخرین و برگه هاینوشته خواندن به کرد شروع درنگبی آراس

 دل. است عشق بماند، انسان یک خاطر در تواندمی نابسامان، حال این در که چیزی تنها" -

 .کرد توانمی کارش چه دیگر، است

 تغییر را دنیایم و شدی من زندگی وارد ناخودآگاه که تویی آراس، تویی من، برای عشق معنی

 چقدر قبال که فهمیدم تو با اما ام،شده عاشق کردممی فکر اشتباه به هربار تو از قبل. دادی

. کردم درک را نفس به اعتماد و فداکاری گذشتن، خود از معنای تو با. امکرده اشتباه عشق درمورد

 کسی دانم،می و کردی نت*یا**خ. کردی بد کردمی اعتماد ساده که دلی به آراس، کردی بد اما

 او حال به خوش. داری دوست عاشقانه دل در را دیگر

 از ناراحت خوشحال؛ هم و ناراحتم هم ام،شده اسیر ناپذیری پایان تاریکی در که منی حاال و

. شد خواهد تمام دردهایم باالخره کهاین از خوشحال و میمیرم غریبانه غریب، کشوری در کهاین

 ."است خوب حالم که باش مطمئن آراس، نکن دلتنگی برایم من از بعد

 (مشرقی آراس دست به برسد)

 چه بود؟ کردی چه مهربان و ساده چشمان جفت دو آن با او. چکید آراس یگونه روی اشکی

 او هم خراب حال آن در حتی که نازنینی با بود؟ آورده زندگیش فرد ترینداشتنیدوست سر بالیی

 .بود نبرده خاطر از ار 

 کنترل را هایشاشک توانستنمی. داد تکیه دستانش به را سرش و گذاشت میز روی را آرنجش

 .کند

 در همکارانش دانستمی که انداخت کناری دیوار سراسری   یآیینه به نگاهی امامی، سرگرد

 .انداخت باال شانه تعجب ینشانه به ها،آن برای و کنندمی تماشایشان دارند آن پشت
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 :گفت جدی لحن همان با و کرد آراس به رو سپس

 در شخص اون و کرده سوءاستفاده احساساتش از کسی که گهمی داره نازنین نوشته این توی-

 رو ما کار این که کرده ذکر هم رو فرد اسم خوشبختانه و کرده نت*یا**خ بهش عشقش قبال

 !مشرقی آراس آقای جناب ،کنهمی راحت

 صدایی با. کشید صورتش روی سپس و موها روی را دستانش کرد،می درد بدجور سرش که سآرا

 :داد جواب لرزیدمی که

 !منه تقصیر همش-

 :کرد تایید سر با را او حرف سرگرد

 به که شد چی بگی و رو ما نه و کنی خسته رو خودت نه بهتره پس توئه، علیه شواهد یهمه-

 !دی؟کر  ز*و*ا*ج*ت رادمهر نازنین

 .بودند شده سرخ چشمانش. شد خیره سرگرد به و کرد بلند را سرش و کشید عمیقی نفس آراس

 من بیاد، سرش بالها اون و بشه باز کشور از خارج به پاش اون شدم، باعث که بودم من این-

 !سارا مثل عقلیبی آدم دوزی کینه و حسادت دام تو بیوفته بیچاره دختر اون که شدم باعث

 و داد فشار هم روی محکم را هایشب**ل. شد کردنش صحبت مانع و بست را گلویش اهر  بغض

 به داشت حاال. آوردمی درش ازپا داشت وجدان عذاب. کرد جمع درهم را کمانیش ابروهای

 .کشیدمی درد نازنین، روزهای آن یاندازه

 از نرسید، نتیجه به اسآر  زبان از دلخواهش هایحرف شنیدن برای امامی سرگرد هایتالش وقتی

 .کند منتقل بازداشگاه به و بزند دستبند خودش دست به را او دست خواست سرباز

 تازه بهرام آوردند، بیرون بازجویی اتاق از نداشت خوشی روحی حال اصال که را آراس که زمانی

 .بود ایستاده در کنار در و رسیده

 بازجوییست، اتاق داخل متهم بود گفته بهرام به شفیع سرهنگ که درحالی آراس، دیدن با

 با و شد ورحمله آراس سمت به بلند هایقدم با. زد بیرون خشم، شدت از پیشانیش هایرگ

 :کشید داد عصبانیت

 !مادر و پدربی کثافت   یمرتیکه-

. کوبید آراس گوش   در   محکمی یکشیده بگیرند، را او بتوانند پلیس نیروهای اینکه از قبل و

 خیره بهرام به حیرت با و کرد بلند را سرش. برگشت دیگه طرفی به سیلی شدت از آراس، صورت

 .شد
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 دست دو با استرس، و شوک از و دوید هاآن سمت به بود، نشسته دورتر کمی آن که عزیزجان( 

 :گفتمی ب**ل زیر مدام. زد چنگ را صورتش خود،

 !بکشه رو من خدا. سرم به خاک-

 پایین یطبقه سمت به را او بود، وصل او به آراس دست که سربازی و گرفتند ار  بهرام سرباز چند

 :کشیدمی داد عصبانیت با همچنان بهرام. برد

 !جا؟این هرته شهر کردی فکر! بمونی؟ زنده زارممی کردی فکر عوضی، یپسره-

 بدی خیلی یطشرا در آراس. شدمی ترکم و ترکم صدایش فرکانس شدند،می دور بهرام از هرچه

 دیگر طرفی از و وجدانعذاب حس طرف یک از. بود معلق هوا و زمین روی انگار. بود کرده گیر

 .بود ریخته بهم را روزش و حال نازنین، برای نگرانی

*** 

 

 شدت از و بود نشسته بیمارستان هایصندلی روی شهال. دادمی نشان را صبح۹ ساعت، یعقربه

 در اصال. بود کرده تنش مشکی لباس سرتاپا دوباره. کوبیدمی زمین را پایش یک دائم استرس،

 .باشد داشته توانستمی معنایی چه رنگی، لباس خراب، حال این

 که دعاهایی همان از خواند،می دعا دل در دائم. زدمی قدم عمل اتاق نزدیک داشت نادیا

. کندمی حفظ بالها از را آدم که گفتمی و بود داده یاد او به بچگی در خدابیامرزش، مادربزرگ

 .بیوفتد بدی اتفاق نازنین برای مبادا که کردمی خدا خدا

 قرار اینکه! نبود مشخص چیزهیچ .بودند برده عمل اتاق به را نازنین که شدمی ایدقیقه چند

 یا یابد پایان همیشه برای بود، جنگیده سخت کردنش شیرین برای که نازنین، تلخ زندگی است

 و مرگ دیگر حاال که نازنینی برای. شود داده او به کردن زندگی برای ایدوباره فرصت اینکه

 .نداشت برایش فرقی هیچ زندگی،

 آوردلهره و متشنج فضای در ماندن طاقت. چرخیدمی حیاط در دائم قراری،بی با نیز بهرام

 اداره از نیز دیگر روز چند اگر. بود مانده زندگیش و کار از که بود روزی چند. نداشت را بیمارستان

 قرار شد، ساختمان آن داخل وقتی دانستنمی. شود اخراج که نبود بعید گرفت،می مرخصی

 .بگیرد تحویل را دخترش یمرده یا زنده است
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 پیش دقیقه چند. بود داده تکیه دیوار به و بود نشسته انفرادی، سلول از ایگوشه در آراس

 هایریه این. رساندند او به را آسمش اسپری سربازها که مردمی نفس تنگی شدت از داشت

 !بودند آورده گیر وقت وضع، دراین هم خراب

 را این. بزند غذا به ب**ل توانستمی نه و داشت خواب نه بود، شده دستگیر که روزی دو این در

 .کردمی تابیبی او، برای سینه در دلش بدجور امّا جراحیست، تیغ زیر حاال نازنین که دانستنمی

 در مدام. بنشیند ایلحظه حتی بود نتوانسته ساعت چند این در بهرام. گذشت ساعت چند

 .برود داخل نداشت جرعت و زدمی قدم حیاط یمحوطه

 باز را پیامک و گشت آن متوجه پیام، یویبره با. شد ارسال گوشیش روی پیامی حین درهمین

 :نمود

 و هستم دیدارت منتظر قدیمی یخانهقهوه یک داخل تهران، کیلیومتری ۵ در عصر ۶ ساعت-

 خبر کسی به که نفعته به. بزارم اختیارت در خواممی رو مهمی اطالعات نازنین، دخترت درمورد

 .رسینمی خوایمی که چیزی به هیچوقت وگرنه بیای تنها و ندی

 :داد جواب سپس خواند را پیامک بار چند تعجب با

 !هستی؟ کی تو-

 درست را او هایحرف معنی. بود خاموش خط گرفت، تماس شماره با بار چند. نیامد جوابی امّا

 !بزند؟ حرف نازنین درمورد خواستمی که بود کسی چه او یعنی. بود نشده متوجه

 :کرد صدا دور از نادیا ناگهان که بود غرق خود افکار در

 .آوردن نبیرو عمل اتاق از رو نازنین! بیا بابا-

 سمت به و کرد مرتب کمی را رنگش آبی یچهارخانه پیراهن. شد حبس بهرام یسینه در نفس

 منتقل ICU به و آورده بیرون ریکاوری از تازه را نازنین ظاهرا رسید، وقتی. دوید بیمارستان داخل

 عینک، زیر از چشمانش و بود ایستاده ICU در مقابل که شهال از دستپاچگی با. بودند کرده

 :پرسید بود، خون یکاسه شبیه

 !خوبه؟ حالش-

 :گفت آرام کرد،می گریه که درحالی و داد تکان سری شهال

 .آوردمی باال خون بازم داشت. زرد   زرد   رنگش استخون، و پوست شده امبچه-

 ماسک که انداخت نازنین به نگاهی شیشه پشت از و شد ICU داخل. رفت در سمت به بهرام

 .کردندمی چک را حیاتیش االئم داشتند سرش باالی در دکترها و بود دهانش روی اکسیژن
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 بهرام و شهال روبه بعد و کرد هدایت بیرون سمت به را او دکتر چون بایستد آنجا نتوانست زیاد

 :گفت

 زخمش کمکم تا باشه مراقبت تحت ماه یک باید فقط. بوده آمیزموفقیت عمل خداروشکر-

 جای اما شده، جراحی تازه اشمعده چون بخوره غذا تونهنمی روز چند این توی. کنه پیدا ترمیم

 نبود خاصی مشکل اگه بمونه، ICU بخش رو امروز. زنیممی غذایی سرم بهش ما نیست نگرانی

 .بخش کنیممی منتقلش

 .رفت راهرو انتهای سمت به و گفت را این

 نازنین چون کرد فرض شده تمام را قضیه شدمین هنوز اما کشیدند راحتی نفس هاآن یسه هر

 .نبودند جبران قابل راحتی این به که بود دیده هاییآسیب مدت این در

 شدت دردش و رفتمی بین از بدنش در هوشیبی داروهای حسیبی اثر داشت کمکم که نازنین

 دلتنگ بود، دلتنگ. بود زده زل سرش باالی سقف تکراری یصحنه به همچنان کرد،می پیدا

. بود سرد چیز همه به نسبت و بود شده تفاوتبی. نداشت اهمیتی برایش دیگر اما چیزها، خیلی

 .شدنمی خوشحال دیگر نیز آوردمی بدست را کردمی دلتنگی برایشان که کسانی اگر حتی

 باعث چیز هیچ حتی و نکند خوشحالت چیز هیچ کهاین! حسیستبی حس حس، بدترین

 .است رسیده ابدی مرگی به جسمت، از زودتر خیلی تو، روح یعنی واقع در این نشود، ناراحتیت

 

*** 

 

 چه و فرستاده برایش را پیام آن کسی چه بداند که بود کنجکاو قدرآن. کرد توقف خانهقهوه مقابل

 !نکرد صحبت راجبش نیز شهال با حتی که بگوید خواهدمی

 و بودند زده رنگ مشکی را آجریش هایدیوار که بود قدیمی یخانهقهوه یک. شد پیاده ماشین از

 کشیدن قلیان درحال پیرمرد چند. بود بزرگی جای شد، داخل. داشت سبز شیروانی سقف یک

 زدن حرف و خوردن چای درحال میانسال و جوان مردهای سنتی، هایمیز روی بر در و بودند

 .بود پیچیده فضا در هم خفیفی دود. بودند

 مردی که بود ایستاده طورهمین! داشت؟ کار او با کسی چه یعنی. کرد اطراف به نگاهی بهرام

 و بیاید که داد عالمت بهرام به چشمکی با مشکی، کت و کلفت سیبیلی با هیکلی، و چهارشانه

 .بنشیند کنارش
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 از کمی دست هیکل نظر از نیز او که دوستش و مرد آن کنار در سنتی تخت روی و رفت بهرام

 را چایش از قلوپ یک و کشید موهایش روی دستی دارسیبیل مرد. نشست نداشت، رفیقش

 :گفت کلفتی صدای با سپس. خورد

 درسته؟ رادمهر بهرام آقای-

 .انداخت هاآن هردوی به نگاهی بهرام

 !شناسین؟می رو من کجا از! شما؟ هستین کی-

 .داد تکیه سرش پشت بالش به و زد پوزخندی مرد

 آقای. اینجاییم رئیس طرف از نصرت داش و من. برم حاشیه ندارم وقت من داداش ببین-

 .اسمیت

 :داد ادامه بهرام متعجب هاینگاه مقابل در و

 از هیوستون شهر تو هم امنیتمون و بیوفته هاپلیس دست کرج توی ما پایگاه شدی باعث شما-

 برای که اتفاقاتی خوانمی و ردنک گذشت شما از مسائل این بابت اسمیت آقای اما. بره بین

 .کنن جبران رو افتاده نازنین دخترتون

 از مرد. بگوید چه دانستنمی. کردمی نگاه خشم با همچنان و بود خورده گره درهم بهرام ابروهای

 .گذاشت بهرام مقابل و آورد بیرون چک یک مشکیش کت جیب

 کارت حساب تو بره و کنی وصولش تونیمی االن همین که نقد، پول تومن میلیارد چهار-

 !برداری اسمیت آقای باند از رو شکایتت و کالنتری بری سر یه باید بعدش اما! اما! بانکیت

 لوکان باند گفتمی که افتاد امامی سرگرد حرف یاد. انداخت چک به نگاهی هایشچشم با بهرام

 .افتدنمی گیر همین برای و خردمی را هاخیلی پول، با اسمیت

 دوباره توانستمی. شود رو آن به رو این از توانستمی پول این با بهرام زندگی. بود زیادی مبلغ

 .شود تبدیل میلیادر مردی به و کند شروع را سازیبرج

 که بالیی به. بست نقش چشمانش مقابل نازنین یچهره ایلحظه برای که بود فکرها همین در

 را او که نازگل، دخترش یچهره طورهمین. کرد فکر بود دهکشی که زجرهایی و بود آمده او سر

 مزارشان سر بر بعد و کند پول قربانی را دخترانش نبود حاضر دیگر! نه. بود کرده پول قربانی

 .بریزد اشک

 با هرگز را خوش دل   یک و دل ته از یخنده یک بود، شده متوجه روز چند این در ولی نه، قبالها

 .خرید شودنمی پول
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 :کشید داد عصبانیت با و شد بلند جا از

 دخترم سر که رو بالیی داره امکان مگه هان؟! کجاست؟ شرفتونبی رئیس اون عوضی یمرتیکه-

 !کرد؟ درست پول با آوردین

 به دوستش، همراه به مرد و گرفت باال درگیری. گرفت را کتش ییقه و کرد حمله مرد سمت به و

 .زدند کتک خوردمی تا را او و افتادند بهرام جان

 کدامهیچ .انداختند بیرون را او هاستآن طرف بود معلوم که خانهقهوه صاحب همراهی با سپس

 .نخوردند تکان جایشان از نیز خانهقهوه در حاضر افراد از

 مردها از یکی. شد بلند جا از زحمت به بود، شده پاره لبش یگوشه و خاکی هایشلباس که بهرام

 :کشید داد

 !مردک افتادی در کسی بد با! رفتیمی و گرفتیمی رو پولت که بود نفعت به-

 تلوتلو خورد،می کتک دوباره برگردد اگر دانستمی و بود نمانده باقی بدنش در جانی که بهرام

 .شد مشکیش ۹۰ال سوار و رفت خوران

*** 

 کال   او امّا بودند کرده منتقل بخش به را نازنین. آمد بیرون اتاق از خرابی حال و اخم با شهال

. دادمی نشان کسی هایحرف به واکنشی نه و زدمی حرف نه. بود شده دیگری آدم به تبدیل

 دانستند،می زندگیش راجب که ماجرایی طبق و بودند شده او خراب یروحیه متوجه نیز دکترها

 .کند صحبت او با بودند خواسته روانپزشک یک از

 وارد بود، ایباتجربه روانپزشک که باقری، خانم و نشست انتظار هایصندلی از یکی روی شهال

 .شد داشت، دیگر یک کنار در تخت دو و حیاط به رو پنجره یک که نازنین اتاق

 این در. کردمی تماشا را بیرون پنجره، از داشت نازنین. نشست صندلی روی نازنین، تخت کنار

 و هادست کل و بود وصل او به غذایی سرم دائما. بود شده ترفضعی و الغرتر قبل از بیشتر مدت

 .بودند سیاه و کبود سوزن، جای از هایشآرنج

 :گفت گرمی و مهربان لحن با باقری، خانم

 !چطوره؟ حالت جان، نازنین سالم-

 که او کمرنگ صورتی شلوار و بلوز به نگاهی باقری خانم. شنیدنمی انگار نکرد، حرکتی نازنین

 نازنین دست روی را دستش و کرد آزادش و مشکی موهای همچنین و بود بیمارستانش فرم باسل

 .گذاشت



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

365 

 

 رو روزهایی چه دونممی. کنممی درکت هرکسی از بیشتر من. نیست خوب حالت دونممی-

 آروم رو دردهات تا اینجام من. بزنی حرف من با کن سعی... کردی تحمل رو دردی چه و گذروندی

 .کنم

 .نزد حرفی بازهم و کشید آهی نازنین

 لحنش. شد خیره نازنین به عسلیش چشمان با بود، مهربان ایچهره با تپل خانم که روانپزشک،

 :گفت دوباره و کرد ترگرم را

 ترضعیف داری روز به روز اینجوری ببین،. بزن حرف باهام. نازنین کنم کمک بهت تا اینجام من-

 .کنم کمکت که دممی قول کن، اعتماد من به. شیمی

 :رسید باقری خانم گوش به لرزانی و ضعیف صدای

 !کنه کمک من به تونهنمی هیچکس دیگه-

 !کنی؟می فکر اینطوری چرا-

 تپلی بدن و سفید پوستی. خورد گره باقری خانم صورت در نگاهش. برگرداند را سرش نازنین

 از پر نازنین هایچشم. دادمی آرامش آدم به که ب،**ل روی داشتنیدوست لبخندی و داشت

 .درخشیدنمی قبل مثل دیگر که چشمانی. شد اشک

 .هیچوقت... کنم ازدواج تونمنمی مثال... ندارم ایآینده دیگه من شده، تموم چی همه-

 :داد جواب سابق خونسردی همان با باقری خانم

! نازنینی همون تو! نیستی مقصر تو افتاده، تو برای ناخواسته اتفاق، اون. نکرده تغییر هیچی-

 .اوردمی وجد به هاشطراحی با رو همه و جنگیدمی رویاهاش برای که نازنین همون

 .شد متعجب نازنین نگاه  

 داری استعدادهایی چه دونممی. کنی صدام کوچیک اسم با تونیمی. اسسپیده من اسم-

 به مدام چرا! شدی؟ ناامید چی یواسه. نکردی توجه بهشون که داری هاییتوانایی چه. نازنین

 از بیشتر خیلی تو. کشیمی رو هانقاشی بهترین تو! بمیری؟ تا بکنن کاری یه گیمی پرستارها

 !داری توانایی کنیمی فکر که اونی

 .کرد پاک را اشگونه روی چکیده اشک نازنین

 .خورننمی درد به هم کارام از کدومهیچ. ندارم ارزشی من-

 :گفت لبخندی با و داد تکان سری باقری مخان

 !نظیربی دختر، نظیرنبی اونا-
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 از دیگر. بود زده او به را حرف این هم آراس بار یک آمد یادش. چرخید پنجره سمت دوباره نازنین

 به دیگر و کشید باال گردنش تا را سفید یمالفه. شدنمی خوشحال هاتعریف این شنیدن

 .نداد گوش روانپزشک هایحرف

 :گفت آرام و نکند اذیت را او زیاد داد ترجیح نیز باقری خانم

 !بینیممی رو همدیگه بازم-

 .آمد بیرون اتاق از و

 شدمی و داشت شباهت نازنین به کمی که افتاد نادیا به چشمش بست، را اتاق در وقتی

 خانم. بود نشسته هاتن نادیا و نبود اطراف آن نیز شهال قضا، از. اوست خواهر که داد تشخیص

 نادیا، معرفی با پرسی،احوال از بعد. نشست نادیا کنار و کرد استفاده فرصت این از نیز باقری

 ذهنش به نازنین فرار از که دلیلی خواست او از وقتی. است نازنین دوقلوی خواهر او شد متوجه

 از. زد حرف داده آزار را اهرشخو و او مدت این تمام در که اتفاقاتی از نادیا بگوید، را رسدمی

 به هرگز اینکه تا اند،کرده تشدید هاآن بین را نفاق و حسادت حس همیشه اشخانواده اینکه

 .اندنداده انتخاب قدرت هاآن

 شماهم. بشیم صمیمی و باشیم واقعی خواهر دوتا مثل باهم نتونستیم هیچوقت نازنین و من-

 حتی. شدم خسته منم دیگه. خانم شننمی عوض وقتهیچ مامان و بابا نکن، تالش الکی

 .دادیم دست از رو نازگل بزرگم، خواهر ما که اوناست تقصیر گفت شهمی

 :پرسید تعجب با و کرد ترتنگ را عسلیش چشمان باقری خانم

 !دادین؟ دستش از-

 .دوخت چشم خود نیلی مانتو به ناراحتی با و کرد انگشتانش با بازی به شروع نادیا

 !کرده خودکشی اون. اره-

 !بودند؟ کرده چه خود دخترهای با خانواده این. خورد گره درهم باقری خانم ابروهای

 کمک او به تا شد ترمصمم آورد، بدست نازنین زندگی راجب اطالعات کمی نادیا، کمک به وقتی

 .کند

 سمت به و نمود رتبم را خود یشمی روسری و سفید روپوش و شد بلند جا از کرد، تشکر نادیا از

 تا باشند داشته را الزم همکاری تا خواست او از ماجرا، گفتن از بعد. رفت نازنین معالج دکتر اتاق

 .کند صحبت نازنین مادر و پدر با جلسه چند او
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 نازنین ومادر پدر با دکتر اتاق در جلسه چند باقری، خانم که شد این بر قرار و کرد موافقت دکتر

 .کند صحبت

 درحال که پرندگانی به ببیند، را درختانش یشاخه توانستمی تنها که ایپنجره پشت از نین،ناز 

 حسرت روز، دو این در و گذشتمی عملش از روز دو تنها. کردمی نگاه بودند، شاخه روی بازی

 عمل تازه را اشمعده چون نداشت؛ غذا خوردن حق. بود مانده دلش در غذا کردن مزه و جویدن

 .آوردمی باال خوردمی چیزی اگر و بودند کرده

 حاضر ایران در پسری کدام. بود داده دست از را آراس همیشه برای او. کشید عمیقی نفس

 نسبت همه دیدگاه دیگر! کند؟ ازدواج گرفته قرار ی*س*ن*ج تهاجم مورد که دختری با شودمی

 .بود کرده تغییر او به

 مانع پرستارها اما کند خالص را خود نحوی به بود خواسته بار چند عمل از بعد روز دو این در

 شده متنفر کامال خورد،نمی دردی هیچ به و کشیدمی نفس که نازنینی این از دیگر. بودند شده

 .بود

 کامال فریمش، بدون عینک پشت از چشمش، زیر هایچین. شد اتاق وارد شهال حین، همین در

 :گفت تندی لحن با اینبار و داد فشار هم روی را هایشب**ل. بود معلوم

 تو خاطر به که اتبیچاره بابای اون برای! سوزه؟نمی من برای دلت ما؟ با زنینمی حرف چی برای-

 !دادی؟ عذابمون کم کنی؟می اینجوری چرا! کردن؟ پلش و شل زدن

 .اندبرنگرد مادرش سمت را نگاهش اما افتاد پایین و خورد سر نازنین یگونه از اشکی

 :کرد ترمهربان را لحنش صحنه، این دیدن با شهال

 !نکن گریه... باشه... خب خیلی-

 .شد خیره نازنین به و آمد جلوتر قدم چند

 زود خیلی. نباش نگران. گرفتن آورده سرت رو بال این که کسی. نیست نگرانی جای! باش آروم-

 !رسهمی عملش سزای به

 کبود کمی چشمانش زیر و بود شده الغر حسابی صورتش. دبرگردان شهال سمت را سرش نازنین

 ادامه و زد لبخندی شهال. دادمی نشان مادرش هایحرف به واکنشی که بود بار اولین این. بود

 :داد

 .مشرقی آراس آهان! بود؟ چی اسمش... منظورمه رو یارو همون-
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 خبردار ماجرا این از نیز روحش او. گرفت فرا را وجودش تمام استرس، و شد گرد نازنین هایچشم

 :کرد باز ب**ل زحمت به گرفته صدایی با. نبود

 .نکرده من با رو کار این اون... اون ولی-

 :گفت آهی با و داد تکان سری شهال

 .زندانه ،کنه اذیتت تونهنمی نترس، ازش دیگه-

 را مردی توانستنمی اما نداشت اهمیت سابق چون چیزی هیچ نازنین برای دیگر که بود درست

 .بنشیند ساکت و بیاندازد بزرگ دردسر این به را بود کرده فراوانی هایکمک او به روزی که

 :کشید فریاد نازنین. شد مانع شهال که شود بلند جا از خواست

 اون. باشه زندان باید چی برای... باشین نداشته کاری آراس با نکرده، من با رو کار این اون-

 .نداره گناهی

 ماندند، عاجز کردنش آرام از وقتی و شدند اتاق وارد پرستار چند گرفت، باال هایشقراریبی وقتی

 سرنگ دیگری و گرفت سفت را او نازنین، هایحرف به توجهبی هاآن از یکی و زدند کنار را شهال

 .کرد تزریق دستش رگ روی را بخشآرامش

 که ایلحظه آخرین تا. شد ترضعیف دایشص رفتهرفته گرفت،می خوابش داشت که نازنین

 :کردمی زمزمه زیرلب شد،می بیهوش داشت

 ...گناههبی آراس-

*** 

 در که میزی و مشکی چرم هایصندلی با کوچک، اتاق همان. بستند را در و شدند اتاق وارد

 .بود نشسته باقری خانم آن، پشت و داشت قرار اتاق انتهای

 از بعد. بنشینند هاصندلی روی میز، کنار خواست بهرام و شهال از و دش بلند جا از باقری، خانم

 :گفت و کرد مرتب کمی را خود رنگ کاربنی روسری کوتاهی، پرسیاحوال

 بیمارستان در که بیمارانی تا داره وظیفه بیمارستان، اجتماعی اورژانس! دونینمی که طورهمون-

 رو اجتماعی هایناهنجاری سایر و خونه از فرار قتل، ناموفق، خودکشی سابقه و هستن بستری

 شرایط دلیل به هم شما دختر. کنه معرفی روانپزشک به باشند، داشته زندگیشون یکارنامه در

 .شده معرفی من به داشته، که روانی نامساعد

 نگاه او به داشت، شده خشک زخمی آن یگوشه که لبی و افسرده ایچهره با که بهرام به نگاهی

 :داد ادامه و انداخت کردمی
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 فرار یه از ترجدی موضوع شدم متوجه حقایق سری یه فهمیدن و خودش با زدن حرف از بعد اما-

 .اسخونه از ساده

 :گفت و داد تکان سری شهال

 خوب مشاوره با که نیست جوری شرایطش فعال هم نازنین. نیستیم خوبی شرایط تو االن ما-

 .بعدا بمونه کارا این بزارین. بشه

 .کشید عمیقی نفس و انداخت شهال به نگاهی باقری خانم

 از خیلی بزرگ اشتباه این. جسمش نه مریضه روحش شما دختر! بعدا بمونه نباید اتفاقا  -

 بزرگ دختر که کردم پیدا اطالع من. شنمی رد مسئله این روی از ساده خیلی که هاستخانواده

 توجه فرزندانتون روانی مسائل به بیشتر نشده باعث عموضو این کرده، خودکشی هم، شما

 !کنین؟

 :گفت خشنی لحن با و کشید درهم را ابروهایش بهرام

 !داره؟ روانشون و روح به ربطی چه اصال! داره؟ نازنین به ربطی چه قضیه اون-

 :داد ادامه و زد کمرنگی لبخند باقری خانم

 برای کافی روحی و جسمی آمادگی و کامل اطالعات اینکه از قبل زوجین هاوقت خیلی-

 در جدید موجود یک اوردن دنیا به نهایت در و بارداری به اقدام باشند، داشته فرزندآوری

 جدید موجود این باشن، داشته اطالع حتی اینکه بدون. کننمی جامعه در البته و زندگیشون

 و شهمی تربزرگ رفته،رفته جدید، فرد نای. باشه داشته ایآینده چه قراره و داره نیازهایی چه کیه،

 و پدر از خیلی که اشتباهی. شنمی بزرگ نیازهاشم و هاخواسته جسمش، شدن بزرگ همراه به

 از بعد و ساله هفت زیر کودکان به منحصر توجه و محبت کننمی فکر که اینه کننمی مادرها

 ازاینکه غافل. نداره تمجید و تعریف و س*و*ب یا و آغوش مثال به نیازی فرزندشون اون،

 و کنن دریافت محبت بشن، تایید بشن، حمایت که دارن نیاز برسن، که سنی هر تا هاانسان

 .باارزشن و مهم کنن احساس

 خیره صورتش به واکنش بدون که انداخت بهرام و شهال به نگاهی. داد تکیه خود صندلی به

 :داد ادامه صمیمی لحن همان با. بودند شده

 طرف از کنن؛ دریافت مادرشون و پدر سمت از رو نیازها این تا دارن احتیاج فرزندان، مخصوصا  -

 هیچوقت. هستیم هامونبچه خوراک و خورد فکر به فقط ماها متاسفانه اما. هااون هردوی

 شادی انسان آیا داره؟ خودش به نسبت خوبی احساس فرزندمون آیا که نداریم رو این یدغدغه
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 فرزندمون گاهی که بریممی یاد از زمان مرور به ما داره؟ کافی نفس به اعتماد آیا اینکه یا و هست

 رو این هرگز اون نیاریم زبون به ما اگر! داریم دوستش چقدر بگیم بهش و بکشیم آغوش در رو

 عالیقی چه ببینیم. ببینیم رو هاشتوانایی و بزاریم وقت براش کنیممی فراموش. شهنمی متوجه

 تایید رو اون کی دارین انتظار پس نشه، تایید مادر و پدر طریق از فرزند اگر. کنیم تاییدش و داره

 و حسی محبت به چقدر فرزندشون دونستنمی مادرها و پدر اگه! برسه؟ خودباوری به تا کنه

 گرا. کردنمی تکرار براشون رو دارم دوستت یکلمه روز هر و روز هر محتاجه، هااون کالمی

 دارن، نیاز دوستی این به اندازه چه تا هااون و باشن اونا دوستای بهترین توننمی دونستنمی

 هااون به. کردنمحبت و گرفتنمی یاد رفتن صدقهقربان. زاشتنمی وقت بیشتر و بیشتر براشون

 !شنبا داشته رو هاانتخاب بهترین نفس، به اعتماد این یسایه در تا دادنمی عمل آزادی

 پنهان سفیدش، درمیان یک موهای شد باعث و کشید جلوتر کمی را مشکیش روسری شهال

 :گفت زدهغم لحنی با و کشید پوفی. شود

 .دق یآیینه شهمی آدم، زندگی به اومد که بچه. شعاره همش اینا! دکتر خانم هعی-

 :داد ادامه شهال، به خیره نگاهی با باقری خانم

 پدر وظایف که درسته. شده فراموش کل به که زندگیه یک واقعیت هااین. عزیزمن نیست شعار-

 بشه، ایجاد تغییر رفتارشون در و کنه خسته رو هااون شاید و زیاده خیلی هابچه قبال در مادر و

 .بگیرین نادیده رو نازنین دخترتون شما که شهنمی دلیل این اما

 .شد ترمتعجب و ترخیره باقری، خانم به بهرام، و شهال نگاه

 معده، زخم اصلی دلیل دونستینمی اصال  ! بیمارستانه؟ تخت رو االن چرا دخترتون دونینمی-

 به اعتماد عدم بینی،کم خود از شدن، گرفته نادیده از که استرسی! استرسه؟ و اعصاب ناراحتی

 باید اون. ارهد محبت و توجه به نیاز پسر، از بیشتر حتی دختر. گرفته نشات افسردگی و نفس

 از رو اون خانواده، اگه. کننمی افتخار بهش و دارن دوسش اشخانواده و زیباست بشه مطمئن

 اما. بلغزه ممکنه کمتر آینده در که شهمی قوی آدمی به تبدیل کنن، عشق و محبت از پر درون

 باعث خوره،نمی یدرد هیچ به کنه احساس و بیاد بار نفس به اعتماد بدون و افسرده آدم یه اگه

 هرتعریفی با شهمی باعث. کنه جذب رو اون خانواده چارچوب خارج محبت، ترینکوچک شهمی

 !بگیره فاصله روز به روز خانواده از عوض، در و بشه کشیده ناالیقی فرد هر سمت به و بشه نرم

 :کشید داد عصبانیت با و شد بلند جا از ناگهان بهرام
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 سر رو هاکوزه کاسه تموم تا اینجا نشوندین آوردین شرایطمون این تو اروم چیه؟ قضیه بگید پس-

 !آره؟. بیوفته روز اون به نازنین شدیم باعث ما البد! بشکنین ما

 :داد جواب سابق خونسردی همان با و شد بلند جا از نیز باقری خانم

 و ناراحتی برای دلیلی. کردیممی صحبت باهم دوستانه داشتیم ما. بشینید کنممی خواهش-

 .دلسوزیه سر از زنممی هرحرفی من. بینمنمی دلخوری

 بر و قرمز هایرگه از بود شده پر چشمانش. ایستاد باقری خانم مقابل میز، پشت در اینبار بهرام

 .است بوده مقصر ماجرا این در ایذره که کند قبول نبود حاضر حتی. بود نشسته عرق پیشانیش

 .خونه بریمشمی و شهمی خوب روزا همین اون!کنه دلسوزی من دختر یبرا کسی نیست الزم-

 :شد تندتر کمی اینبار باقری، خانم لحن

 دارو باید حتما یعنی حاده، نوع از اون افسردگی. رادمهر آقای جناب رهمی دست از داره نازنین-

 امکان نداره ایروحیه و دامی وقتی. خودکشی به اقدام یا و کنهمی گریه یا روز هر اون! کنه مصرف

 ...باید. کنین کمکش باید. دربیاره پا از رو اون کوچیک بیماری این ممکنه. بشه خوب نداره

 جمع هایاشک زحمت به. چرخید او سمت بهرام و روانپزشک نگاه. شد بلند جایش از نیز شهال

 در. داد ماساژ را هاآن کمی هایش،چشم درد شدن ساکت برای و کرد پاک را عینکش زیر شده

 :گفت رفتمی در سمت به که حالی

 .دیممی دست اونارو یکییکی داریم همین برای... گذاشتیم کم دخترامون یهمه برای ما... آره-

 .شد خارج اتاق از کرد،می گریه که درحالی و

 .شد خارج اتاق از شهال سر پشت و انداخت باقری خانم به معناداری نگاه نیز بهرام

 صدای با و رفت او سمت خشم با. بود شده خیره هاآن به که افتاد نادیا به چشمش راهرو، در

 :گفت بلندی

 !کرده؟ خودکشی نازگل که گفتی زنه اون به تو-

 :داد جواب ضعیفی صدای با و داد قورت را دهانش آب نادیا

 !نکرده؟ خودکشی مگه خب-

 .گرفت را دستش مچ و شد ترعصبانی بهرام

 !ببری؟ همه جلوی رو آبرمون حتما   باید! باشه کرده دکشیخو-

 :گفت ناراحتی با نادیا. کشید هاپله سمت به را او دادمی فشار را نادیا دست مچ که درحالی و

 !بری؟می کجا رو من داری! شده؟ چی مگه حاال خب-
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 .مشقت و درس سر بشینی باید! بدی؟ کنکور نیست قرار مگه تو! خونه ببرمت باید-

 به همزمان. بود هاآن زندگی قانون این. برود گویدمی پدر که هرجا بود مجبور. کشید پوفی نادیا

 .برد نخواهند اشتباهاتشان به پی اتفاقی، و حادثه هیچ با ومادرش، پدر که کردمی فکر این

*** 

 کمکم. انداخت انفرادی سلول تاریک دیوارهای به نگاهی بار هزارمین برای و آورد باال را سرش

 .شدمی مریض و دیوانه آدمی به تبدیل داشت

 صورت به خواستندمی که درحالی تگزاس، مرز در سارا و لوکان بودند، داده خبر که بود روزی چند

 .شدند دستگیر کنند، فرار دیگر کشوری به غیرقانونی

 و بود کرده نامزد اسمیت نلوکا با سارا ظاهرا بود، فهمیده پلیس هایحرف از آراس که چیزی طبق

 .کنند برپا فساد مرکز یک باهم داشتند تصمیم

 مزخرفی آدم قبال اینکه فکر. کشید آهی و داد تکیه دیوار به را سرش بود، نشسته که طورهمان

 لوندی هر و عشوه هر یادآوری. شود متنفر خودش از شدمی باعث داشت، دوست را سارا مثل

 با هم ایران در قبال اینکه فهمیدن. بود آراس روان بر محکم سیلی کی انگار، گذشته، در سارا

 .ریختمی برهم را اعصابش بیشتر داشته، ارتباط لوکان

 باور را آراس حرف کسی هنوز اما بودند، شده دستگیر نازنین ماجرای اصلی عاملین اینکه با

 رفته نازنین مادر و پدر پیش بار نچندی عزیزجان،. است نیاورده نازنین سر را بال آن او که کردنمی

 اما بود، داده توضیح پلیس برای بار چندین نکرده، را کار این آراس که بود گفته هاآن به و بود

 .نداشت ایفایده

 نه هم طرفی از. بود نرسیده جایی به نیز نازنین دیدن برای آراس هایتالش مدت، این تمام در

 .کردندنمی بودند، کرده نازنین با که کاری به اعتراف هیچکدام سارا نه و لوکان

 اعدام حکم ها،استرس و هاعذاب تحمل و کوچک سلول آن در شدن حبس ماه یک از بعد دیروز،

 گناهیشبی اثبات برای مدرکی هیچ. آمدبرنمی دستش از کاری هیچ. بود شده بریده آراس برای

 .نداشت

 اگر حتی. نبود پشیمان نازنین به کمک از صددر  یک حتی و نداشت اهمیت برایش اصال   این

 .کردمی کمکش و بردمی استودیو داخل را نازنین روز، آن بازهم گشت،برمی گذشته به بار هزار

 یک به یک بود، کرده تجربه نازنین با که خوشی روزهای تمام. کشید موهایش روی را دستانش

 او به که پناهیبی دختر به اینقدر روزی که کردنمی هم را فکرش. کردمی عبور ذهنش از داشت
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. ببیند را نازنین تواندنمی دیگر که بود این ناراحتیش و نگرانی تنها. شود وابسته بود، داده پناه

 .بود گرفته را وجودش کل وجدان عذاب. دیدمی کابوس روز هر و روز هر و بود حالش نگران

 او طریق از شاید که بود همین امیدش تنها. کند صحبت اجتماعی مددکار یک با بود قرار امروز

 .ببیند را نازنین بار آخرین برای بتواند

. کرد متمرکز بود، شده تابیده سلول داخل به در، آهنی یباجه از که رنگیکم نور به را چشمانش

 به شروع گرفته صدای همان با. نبود ممکن اما کند صاف کمی را اشگرفته صدای کرد سعی

 .بود شده زبانش ورد روزها این که کرد آهنگی ندنخوا

 برم باید کجا"-

 نیاره یادم رو تو اتخاطره دنیا یه

 تو فکر شب یک که برم باید کجا

 بذاره راحت منو

 خودم با کردم چه

 نداره فرقی برام زندگی و مرگ که

 بد حاله این تویه من مثله محاله

 ...بیاره طاقت کسی

 برم باید کجا

 نبینم اونجا رو تو امثانیه ره تو که

 ابد تا بازم که برم باید کجا

 نشینم تو پای به

 من رو روزایی چه تو بعد قرار

 ببینم تنهایی تو

 کنهمی فرقی چه برم جا هر دیگه

 "همینم تو عشقه از

 (بمانی روزبه /التاری)

 روحش و کندمی تحمل سینه در را بزرگی درد چه دارد دانستنمی کسی. بست را چشمانش

 .کشدمی عمیقی زجر چه دارد

*** 
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 و رنگ ایقهوه موهای که میانسالی مرد یچهره به را چشمانش. نشست میز پشت در رمق،بی

 .کرد برانداز نگاهش با را او و دوخت داشت، تیغی سه صورت

 :گفت مالیمت با و انداخت دستش داخل یپرونده به نگاهی دیگر باری مددکار،

 .بکنم بهتون کمکی بتونم امیدوارم. مشرقی آراس یآقا جناب خب-

 رنگش سبز چشمان. باریدمی اشقیافه از افسردگی و خستگی. داد تکیه خود صندلی به آراس

. بود کرده رشد صورتش روی ریش کمی و بود شده بلندتر موهایش. خونی هایرگه از بود شده پر

 :داد جواب حوصلگیبی با و کشید عمیقی نفس

 آخرین یواسه دار، باالی برم کهاین از قبل خواممی فقط. کنم ثابت رو گناهیمبی خوامنمی دیگه-

 .ببینم رو یکی بار،

 !ببینی؟ خوایمی رو کی-

 !همینه امخواسته تنها... نازنین-

 پرونده صفحات به بیشتری دقت با. زد چشمش به و آورد بیرون جیبش داخل از را عینکش مرد،

 :پرسید تعجب با سپس کرد، مطالعه را آن و شد خیره

 !هستی؟ بهش ز*و*ا*ج*ت به متهم که کسی همون! رادمهر؟ نازنین-

 .لرزیدمی وجودش کل شنیدمی را کلمه این وقتی. انداخت پایین را سرش آراس

... خوبه حالش که ببینم خودم چشمای با خواممی. کنممی خواهش! ببینمش کنین کمکم-

 .کنه زندگی تونهمی من از بعد بشم مئنمط خواممی

 .انداخت آراس به نگاهی داده باال ابرویی با مرد

 همچین دخترشون با که کسی دننمی اجازه اشخانواده نه و قانون نه. پسر نداره امکان این ولی-

 .بره مالقاتش به کرده کاری

 با و کوبید میز روی محکم را اشدهخور  گره هایمشت. شد بلند جا از. رفت در کوره از اینبار آراس

 :کشید داد عصبانیت

 بخوام که نیستم کثیف هم قدرهااون. بودم دختر اون عاشق من... نکردم باهاش رو کار اون من-

 .هنوز نشدم عوضی و غیرتبی حد اون تا... بکنم کاری همچین دارم دوستش که دختری با

 همزمان او. زدند دستبند زور به و گرفتند را راسآ دستان و شدند اتاق وارد عجله با سرباز دو

 همه و نداشت اهمیتی کسی برای هاحرف این امّا کرد،می تکرار را هاحرف همان و کشیدمی فریاد

 اتاق از را او زور به کردمی بیداد و داد داشت که درحالی. نیست دروغ جز چیزی کردندمی فکر
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 به چشمش داد،می انجام سربازها دست از رهایی برای که هاییتالش بین در. آوردند بیرون

 پر پیرش، و چروک هایچشم و بود ایستاده او، چندمتری در صدا،بی و ساکت که افتاد عزیزجان

 .بودند اشک از

 را زندگیش و عمر که عزیزجان بیچاره! بود دیده برایش خوابی عجب پیرزن، این پیری زمان   در

 .کند حس را مادرش و پدر خالی جای ادامب تا بود گذاشته او برای

 پدر دادن دست از هم، هنوز که طورهمان. کردمی احساس را هاآن خالی جای همیشه آراس، اما

 آرامش تنها زندگیش، هایسختی از بعد که نازنینی به بود محال بود، نکرده باور را مادرش و

 .نکند فکر بود، شده دنیایش

 داخل به را آراس صدایش، کردن خفه برای لگد و مشت چند کردن حواله از بعد معمول، طبق

 تاریکی یک و تنهایی و درد خروار خروار ها،اشک فریادها، با را او و بازگرداندند انفرادی سلول

 .گذاشتند تنها ناپذیر، پایان

*** 

 

رُم پرستار  .کشید بیرون کبودش، رگ بین از بود، شده تمام محتوایش که را دستش س 

 انجام را ترخیصش کارهای تا بود رفته بهرام و شود مرخص بیمارستان از بود قرار امروز الخرهبا

 .دهد

 وصل دستش رگ به که سرمی با تنها خوردن غذا ماه یک و بیمارستان محیط در ماندن ماه یک

 طی البته. بایستد پاهایش روی توانستنمی حتی. بود کرده ناتوان و ضعیف را او حسابی بود،

 حال به تا. بودند داده او به سوپ مثل آبکی، غذای کمی پزشک، دستور طبق گذشته، روز   سه-دو

 .باشد بخشلذت برایش اینقدر ادویه،بی سوپ یک کردن مزه مزه کردنمی فکر

 عمل یک کاش اما بود، آمیزموفقیت جراحیش، عمل انگار و بود شده بهتر قبل از اشمعده

 و بود عجین نازنین با افسردگی هم هنوز. داشت وجود روحیش ردهاید درمان برای هم جراحی

. بود نزده لبخندهم یک حتی مدت، این طی و زدمی حرف کم خیلی دیگر. شدمی بیشتر روز هر

 .شدمی ترنحیف و ترضعیف هم روز به روز

 ضد داروهای با کردندمی سعی فعال و بود نبرده پیش از کاری نیز نازنین مشاور باقری، خانم

 .کنند کنترل را او بیگاه و گاه هایگریه و غیرعادی رفتارهای افسردگی،
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 است، گناهبی آراس بگوید اشخانواده به که بود کرده تالش هرچقدر نازنین مدت، این تمام در

 !باشد دوم بار این که بودند کرده توجه او حرف به کی اصال. بود نکرده توجه حرفش به کسی

 دارد، آراس به که وابستگی دلیل به است، احساسی دختری نازنین چون که بودند دمعتق همگی

 .گویدمی دروغ دارد دلیل همین به و بگیرد نادیده را او گناه خواهدمی

 یک حرف به شهال و بهرام مگر ولی کند صحبت هاآن با بود، خواسته باقری خانم از چندبار حتی

 محکوم جایی در است قرار کردندمی حس وقتی همیشه هاآن! کردند؟می توجه روانپزشک

 .گرفتندمی گارد سریعا شوند،

 بود، درآمده سیاه و زرشکی رنگ به سوزن، جای از که کبودش دستان به داشت نازنین که درحالی

 .شد اتاق وارد ویلچر یک با نادیا کرد،می نگاه

 !نازنین خونه گردیمبرمی باهم باالخره-

 تخت کنار را، نازنین هایلباس زد،می موج اشچهره در که عمیقی خوشحالی و لبخند با و

 :گفت شوق با دوباره و گذاشت

 !کنی؟ عوض رو هاتلباس تا کنم کمکت خوایمی-

 سفید، و لیمویی ایجلیقه مدل مانتو یک. دوخت نادیا به حالیبی با را طوسیش چشمان نازنین

 داده بیرون شال زیر از طرفه یک و بود کرده فر را هایشتل و بود پوشیده همرنگ لیمویی شالی با

 .بود کرده زیباترش تیپ، و رنگ این واقعا. بود

 :گفت دوباره نشنید، نازنین از جوابی که نادیا

 د  . بپوشیم ست باشی نداشته دوست شاید گفتم ولی بگیرم مانتو این از توهم برای خواستممی-

 .بپوشی تا آوردم رو داشتی دوسش خیلی که زتقرم مانتوی همون! پاشو یاال

 :زد داد بلندی صدای و شوق با بعد و

 !خونه ریممی داریم-

 خواست و کرد بلند بود، شده الغرمردنی حسابی اصطالح به مدت این در که را نازنین سپس

 :گفت جانیکم و سرد لحن با نازنین که دربیاورد را بیمارستانش روپوش که کند کمکش

 .تونممی مخود-

 .زد لبخند دوباره کوتاهی، مکث با و رفت عقب کمی نادیا

 صدام خواستی، کمک. کنی عوض رو هاتلباس راحت تو تا بیرون رممی من پس خواهری، باشه-

 .کن
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 روی تا کردند کمک نازنین به و شدند اتاق وارد نادیا همراه نیز شهال مامان دقیقه، چند از بعد

 بود مجبور گرفت،می درد اشمعده زیر رفت،می راه نازنین وقتی اینکه لیلد به. بنشیند ویلچر

 .بنشیند ویلچر روی فعال

 و گریه گاهبی و گاه صداهای و الکل بوی با کنندهخسته محیط آن از داشت که نبود کردنی باور

 .کردمی پیدا نجات سرم و سرنگ همه آن

 نازنین دارچرخ صندلی نادیا که درحالی اتفاق، به و شد اضافه هاآن به نیز بهرام که نکشید طولی

 .افتادند راه به ماشین سمت به راند،می را

 رفته، رو و رنگ و قدیمی پیراهنی انداخت؛ پدرش به نگاهی بیمارستان، از خروج راه در نازنین

 .باریدمی اشچهره از خستگی واقعا سفید، درمیانیک و ژولیده موهایی

 نیز عینک با حتی و برود راه توانستمی زحمت به که دوخت مادرش به و گرفت او از را نگاهش

 توی حسابی گوشش کنار سفید موهای و بود شده باز نیمه تا مشکیش، روسری. بود تار دیدش

 .زدمی ذوق

 بدی هایآدم ذاتا هاآن. است آورده سرشان او را، بالها این که شدنمی باورش. کشید آهی

 هم و خودشان هم شد،می باعث این و نبودند بلد را کردن رفتار درست فقط هاآن نبودند،

 .بکشند عذاب اطرافیانشان

 از را ویلچر آن نازنین، بهبودی روز تا. نشاندند ویلچر روی دوباره را نازنین و شدند پیاده ماشین از

 .بودند کرده اجاره بیمارستان

 خداحافظی آن از همیشه برای روزی که ایخانه. گرفت ارقر  خانه ورودی در مقابل دوباره نازنین،

 .ببیند را اینجا بتواند دیگر باری که کردنمی هم را فکرش حتی. بود کرده

. بود کرده فرار آن از انزجار و نفرت با روزی که شد ایخانه وارد دوباره نازنین و کردند باز را خانه دَر  

 چون نیز نازنین. گفتند تبریک خانه به را ازنینن بازگشت مصنوعی، لبخندی با همگی سپس

 .نداد نشان خود از خاصی واکنش سابق،

 بود، خوشحال حسابی که نادیا شدند، ولو هامبل روی خستگی با شهال و بهرام کهاین از بعد

 تغییرات کمی اول نگاه همان از. برد هااتاق سمت به را او و گرفت قرار نازنین ویلچر پشت دوباره

 آن در واقعا که بود شومینه روی نازگل، بزرگ عکس هم، چیز اولین. شدمی احساس خانه رد

 که لحظه هر در نازنین، قلب که خالی آنقدر. بود خالی جایش خیلی. بود افتاده زیبا و خوب

 .کردمی دلتنگی او برای تپید،می
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 نفرت آن از نازنین که اتاقی همان د،بو هاآن یدونفره اتاق قبال، که برد اتاقی داخل را ویلچر نادیا

 .بود کرده تغییر چیز همه باراین ولی داشت،

 ریز هایگل که زیبایی دیواری کاغذ با اتاق دیوارهای. انداخت اتاق به نگاهی تعجب با نازنین

 دیوار رنگ از تررنگکم کمی اتاق، هایپرده. بود کرده تغییر داشت، مالیم ارغوانی رنگ به جذاب

 که داشت قرار پنجره مقابل نازنین، تخت همچنین. بود جذابی العادهفوق بنفش رنگ به

 در نیز تحریرش میز. بود کرده تغییر اتاق اجزای یبقیه با ست و بنفش رنگ به روتختیش

 .بود شده گذاشته اتاق، از دیگر قسمتی

 .بود شده نصب دیوار روی تابلو مثل و بود شده گرفته قاب نیز نازنین هاینقاشی از چندتا

 :گفت و ایستاد نازنین مقابل ذوق با بعد. انداخت ایگوشه و کرد باز سر از را شالش نادیا

 باشیم، اتاق یه توی باهم نداری دوست که دونستممی! خانم نازنین مخصوص اتاق هم این_

 عادت اتاق اون هب سخته یکم. اونجا بردم رو خودم وسایل و کردم خالی رو نازگل اتاق همین برای

 .کنممی عادت هرحال به... ولی نشم اذییت نازگل خاطرات با و کنم

 به داشت، خود درون ایقهوه رنگ از کمی خیلی هایرگه که را طوسیش چشمان و زد لبخندی

 .دوخت اتاق دیوارهای

 اتاق این توی هم رو من ریخت دیگه دممی قول. خودته خود   مال که داری اتاق یه بعد به این از_

 !کافیه همین... باش خوشحال فقط تو! نبینی

 از اثری نگاهش در. بود شده خیره اتاق به تعجب با که انداخت نازنین به نگاهی سپس

 :پرسید تردید و مکث با و شد محو نادیا لبان از لبخند کمکم. نبود ذوق یا خوشحالی

 !نیومد؟ خوشت نکنه! چیه؟-

 باید دانستنمی که بود شده سورپرایز آنقدر واقعا. خورد گره نادیا یهچهر  به اینبار نازنین، نگاه

 .بگوید چه

 کشید عمیقی نفس. ایستاد پاهایش روی و گرفت کمک دارخچر صندلی هایدسته از زحمت به

 با داشت که نادیایی بود، ایستاده نادیا مقابل حاال. کند تحمل را اشمعده درد کرد سعی و

 از چشمانش. بست نقش نازنین هایب**ل روی کمرنگی لبخند. کردمی ماشایشت تمام، نگرانی

 داده انجام مهمی کار چنین او خاطر به اشخانواده که بود باری اولین این. شد اشک از پر شوق

 :گفت شوق از پر اما ضعیف، صدایی با و کشید آغوش در را نادیا ارادهبی. بودند

 !نظیرهبی... قشنگه واقعا-
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 .کرد حلقه نازنین دور را دستانش و برگشت لبانش به لبخند دوباره و کشید راحتی نفس ادیان

 :گفت دوباره نازنین

 !داره کم مهمی چیز یه فقط-

 .زد زل او هایچشم به تعجب با و شد جدا نازنین آغوش از نادیا

 !چی؟-

 هایشب**ل روی یلبخند که بود باری اولین این مدت، این در. زد لبخند دوباره نازنین

 :گفت و گرفت را نادیا دستان. نشستمی

 جلوی همیشه خوادمی دلم. باشم جدا ازت خوامنمی هیچوقت دیگه... تو وسایل و تخت-

 !باشی چشمم

 که شدنمی باورش. شد پر نیز او چشمان نازنین، حرف این شوق از و زد عمیقی لبخند نادیا

 .ببیند او هایب**ل روی را لبخند تواندمی دوباره و آورده بدست دوباره را دوقلویش خواهر

 به تا اصال  . بود نکرده نگاه را او عمیق قدراین حال به تا. دوخت نادیا به را اشخیره نگاه نازنین

 از هاییرگه نادیا، رنگ طوسی و زیبا چشمان درون خودش، برخالف که بود نشده متوجه حال

 از لبخند کمکم. کندمی قیمتی سنگ یک به شبیه را انشچشم که دارد وجود ایقهوه رنگ

 زده زل آراس رنگ سبز چشمان به خیره، طورهمین که افتاد روزی یاد. شد محو هایشب**ل

 .نشست دارشچرخ صندلی روی دوباره زحمت به. کرد رسوخ قلبش در اندوهی. بود

 :گفت اندوهگینی صدای با و کشید یینپا خود نزدیکی تا را او. گرفت را نادیا دستان و کشید آهی

 !نه؟ مگه کنی،می باور رو حرفم تو... اون کن باور! نداره گناهی اون. بدم نجات رو آراس کن کمکم-

 جواب کوتاه مکثی با و شد خیره بود، شده اندوه و غم از پر دوباره حاال که نازنین یچهره در نادیا،

 :داد

 !کنممی باور که معلومه-

 .بود همراه عمیق غمی با که لبخندی. زد کمرنگی لبخند نازنین

 بابا و شهال مامان که جایی برد؛ پذیرایی به اتاق از را او و رفت نازنین دار  چرخ صندلی پشت نادیا

 .کردنددرمی خستگی داشتند و بودند نشسته بهرام

 و سفید درمیانیک موهای شد؛ دوخته مادرش و پدر یکرده تغییر هایچهره به دوباره نازنین نگاه

 .باشد داشته دوست را هاآن بود نتوانسته هرگز که مادری و پدر. افتاده چین صورتی
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 کند، نگاه را نازنین اینکه بدون چکاند،می شهال چشم داخل مخصوصی یقطره داشت که بهرام

 :گفت

 !اومد؟ خوشت اتاقت از-

 صورتش روی چشمش، داخل یقطره از کمی. شد بلند جا از شهال. بود سکوت تنها پاسخش

 .شد خیره هاآن دوی هر به سپس. زد چشمش به و برداشت را عینکش ریخت،

 :گفت نادیا

 .بزنه بهمون خوادمی نازنین که هست هاییحرف-

 که او به و نشسته رنگ خاکستری هایمبل روی نیز خود و کرد نازنین به معناداری نگاه بعد و

 او روی نیز بهرام بابا و شهال مامان نگاه. شد خیره بود، نشسته دارچرخ دلیصن در رویشان،روبه

 .گشت متمرکز

 :کرد باز ب**ل لرزان، صدایی با و دزدید هاآن از را نگاهش. کشید عمیقی نفس نازنین

 که شد پیدا یکی کردم،می خداحافظی دنیا این از همیشه برای داشتم وقتی برفی، سرد روز یه-

 غریبه، من   به هم و داد خواب جای بهم هم... نبود معمولی کمک یه کمکش. کرد کمک بهم

 از خیلی از کرد کمک. کنم باور رو خودم بتونم کرد کمک شه، خوب حالم کرد کمک. کرد اعتماد

 شد، قربانی جورایی یه خودشم اون. نبود اون تقصیر من شدن دزدیده... بمونم امون در هاآسیب

 حتی یا بخوابه من کنار نشد حاضر وقتهیچ حتی اون. حدش از بیش محبت و اعتماد قربانی

 .بیاد یکیمون سراغ بدی فکر مبادا تا ببینه باز هایلباس با رو من نبود حاضر

 :داد ادامه و چکید پایین چشمش یگوشه از اشکی. رفت فرو درهم ابروهایش

 تو و ندادم گوش حرفش به که بودم احمق من   این... نبود اون تقصیر افتاد من برای که اتفاقی-

 به و شبونه پارتی یه تو رفتم عقلی،بی از هم آخر دست. شدم هاخیابون یروانه غریب، کشور

 خوردن،می راحت خیلی همشون که زهرماری اون از قدراون بمیرم، اینکه برای باطلم، خیال

... بودن زیاد نبودن، نفر یه شایدم. ردنآو سرم رو بال این اونا از یکی کدوم نفهمیدم که خوردم

 !دیر خیلی... بود دیر خیلی که شدم هوشیار وقتی

 و بود شده دوخته او به نازنین، یخانواده اعضای از نفر هرسه عمیق هایاخم و متعجب نگاه

 کرد پاک را صورتش روی چیکیده اشک نازنین. بود شده سنگین خیلی فضا. زدنمی حرفی کسی

 .داد قورت زحمت به را ویشقل بغض و
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 جواب نیستم بلد حتی و خنگم خیلی من! ندارم رو هیچی لیاقت من. گفتینمی درست شما-

 بال این اون... گناههبی آراس امّا. خورمنمی دردی هیچ به من... من... بدم درست رو کسی محبت

 کسی هم رو من یجنازه شاید نبود، اون اگه... دار باالی بره که نیست حقش.. .نیاورده من سر رو

 .کردنمی پیدا

 به مادرش، و پدر متعجب دیدگان مقابل از آرامآرام و گرفت را ویلچرش هایچرخ کشید، آهی

 .رفت خواب اتاق سمت

 

*** 

 میان در. بودند کرده منتقلش عمومی زندان به که شدمی روزی چند. کشید دراز تخت روی

 دل   این بود، دلتنگ. خواستمی هنر واقعا کردن زندگی دعوا، یپایه و چاقوکش و خالفکار جمعی

 و گشت نخواهند باز هرگز دیگر دانستمی که هاییروز دلتنگ. دادمی عذابش بدجور لعنتیش

 .نبود ساخته دستش از اوضاع، تغییر برای هم کاری هیچ

 تعریف برایش بار یک و هزار را گذشته وقایع و بود داده پس جواب پرونده بازپرس به که بس از

 .بود بریده دیگر بود، کرده

 این منتظر تنها. نداشت امیدی دیگر عمال آراس و بود نبرده جایی به راه نیز عزیزجان هایتالش

 .شود تمام هاتلخی این تمام مرگش، از بعد شاید که بود

 زندان در دوماه بخواهد نکهای به رسد چه بود، نشده باز کالنتری به نیز پایش اتفاقات، این از قبل

 .گذشتمی سال هزار برایش آنجا یثانیه هر. بماند

. زدمی صدا را داشتند مالقاتی که افرادی نام داشت بلندگو. بود پا به ایهمهمه زندان، راهروی در

 :گفت هانام میان در ناگهان

 !مشرقی آراس-

 جا از حوصلگیبی با! بیاید؟ او اتمالق به توانستمی عزیزجان جز کسی چه. کشید پوفی آراس

 پیراهن. بود زده بیرون آن زیر از بازوهایش، که بود تنش رکابی رنگ   سفید زیرپوش یک. شد بلند

 دمپایی جفت یک ببندد، را هایشدکمه اینکه بدون و پوشید برداشت، تخت کنار از را زندان فرم

 .افتاد راه به مالقات سالن سمت به و کرد پایش

 اشاره سرباز. کردندمی صحبت کسی با داشتند هازندانی از هرکدام و بود شلوغ حسابی سالن

 را سرش تا اما. ایستاد باجه مقابل. رفت جلو آراس. است باجه این پشت در او مالقاتی که کرد
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 شیشه پشت در ویلچر، روی که بود نازنین او مالقاتی. شد درشت تعجب از چشمانش کرد، بلند

 .بود نشسته

 شیشه پشت صندلی، روی مکث با. کرد غیرعادی تپش به شروع دقیقه، چند برای قلبش

 را او هوای دلش بدجور. بود شده ضعیف و الغر چقدر! بود؟ نازنین خود این یعنی. نشست

 خودش حسابی امّا گذاشت گوشش روی را گوشی نیز نازنین. برداشت را گوشی تعجب با. داشت

 آراس موهای. بود شده خیره آراس به تنها. نتوانست بزند، حرفی تا کرد هرکاری. بود کرده گم را

 .بود زده تیغ سه را صورتش و بود شده ترکوتاه قبل، به نسبت

 تعجب و شوق از تلفیقی آن در که صدایی با کند، کنترل را احساسش کردمی سعی که آراس

 :گفت داشت، وجود

 !نشستی؟ ویلچر رو چرا! افتاده؟ برات تفاقیا چه خوبی؟... دیدنم بیای کردمنمی فکر-

 کمی که صدایی با. ببیند هالباس این با و وضعیت این در را آراس بود سخت. کشید آهی نازنین

 :داد جواب بود، گرفته

 خوبی؟ خودت... موقتیه ویلچر-

 .بود گفته دروغ است، خوب گفتمی اگر. انداخت پایین را سرش آراس

. بیاید اینجا به بود توانسته نادیا کمک به. داد فشار هم روی استرس از را هایشب**ل نازنین

 .ببیند را آراس توانستنمی هیچوقت شاید نبود او اگر

 !منه تقصیر همش... آراس متاسفم-

 او با که داشت زیادی هایحرف هایشچشم. زد زل نازنین به و آورد باال را سرش دوباره آراس

 .شدمی هاحرف آن مانع زبانش انگار اما بزنند

 او دست روی شیشه پشت از را دستش نیز نازنین. گذاشت شیشه روی و آورد باال را دستش

 :گفت آراس. شد دستانشان بین حایل شیشه. گذاشت

 اومده؟ سرت بالیی چه. ..شدی الغر قدراین چرا... معرفتبی بود شده تنگ برات دلم-

. کردمی حس صورتش روی را هاآن گرمی. نبود دشخو دست نازنین هایاشک کنترل دیگر

 .سوزاند را گلویش عمیقی بغض و لرزید صدایش

 .دممی قول بهت... بمونی اینجا زارمنمی. بیرون یارمتمی من آراس،-

 .زد تلخی پوزخند   و داد تکان سری آراس
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 اگه حقمه. کردم دتنابو و گندم زندگی تو کشوندم رو تو من. بیوفتی روز این به شدم باعث من-

 .بیاد سرم بالیی هر

 :زد داد ناراحتی با نازنین

 !نیست حقت! نه-

 .حقمه چرا-

 !لعنتی نیست حقت-

 روی را دستش. کردمی کنترل را خودش زحمت به. برداشت شیشه روی از را دستش آراس

 .کرد سکوت و کشید صورتش

 .نیستی گناهکار تو که هشد ثابت همه برای دیگه. دهمی رضایت روزها همین بابام-

 چجوری! بکشم؟ نفس و باشم زنده چجوری چی؟ اومده سرت وسط این که بالیی چی؟ تو پس-

 !باشم؟ نداشته وجدانعذاب

 اینقطه به را نگاهش. نمود مرتب و داد جلوتر کمی را قرمزش شال. کشید عمیقی نفس نازنین

 :گفت مکث، ثانیه چند از بعد. دوخت نامعلوم

 داروهام دوز البته... خوبم افسردگی ضد داروی و مشاوره کمک به... خوبم من. نباش من نگران-

 فکر که قدرهااون چی هیچ درسته. برهمی باال رو دوزش بشه خوب که اممعده گفته، دکتر پایینه،

 امّا دونستم،نمی رو قدرشون قبال که دادم دست از رو هاسری یه درسته. نکرده تغییر کردممی

! قبل از بیشتر خیلی داره، خیلی رو هوام... شدم خوب خیلی نادیا، دوقلوم خواهر با عوضش

 که هاآدم ذات. شدن ترنرم کمی فقط شاید. بابان و مامان همون راستش... بابا و مامان... خب

 مخالفت دیگه که همین. بخونم هنر و بدم تغییر رو امرشته دادن اجازه البته. کنهنمی تغییر

 .خوبه خیلی برام کنن،نمی

 :داد ادامه آه با و داد دیگرش دست به را گوشی

 حتی خوامنمی. شهمی جدا راهمون آزادیت، از بعد... کنم عادت زندگی این به گرفتم یاد دیگه-

 .ببینیم رو همدیگه هم اتفاقی دیگه

 :پرسید متعجب نگاهی و رفته درهم ابروهای با. خورد جا آراس

 !چرا؟-

 .دوخت آراس یچهره به را هایشچشم نینناز 
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 بهش که دختری با نیست حاضر کسی که دونممی. کنم تحمیل بهت رو خودم خوامنمی-

 اگه ثانی، در... کنی ترحم بهم ندارم دوست... ایران تو حداقل... کنه ازدواج شده ز*او*ج*ت

 سعی توهم. کنم فراموش رو هگذشت تموم خواممی! کننمی مخالفت مادرم و پدر بخوام، خودمم

 .بکنی رو کار همین کن

 ...امّا-

 .شد آراس زدن حرف مانع و آورد باال را دستش

 !دومونه هر خاطر به-

 تا شد، جاری بینشان سکوتی دقیقه چند برای. بود شده تندتر قلبش تپش. کرد سکوت آراس

 :شکست را سکوت آراس، اینکه

 .یبگیر  تصمیم من جای به تونینمی تو-

 :گفت آرامی صدای با. بود تنهایی او انتخاب. بود گرفته را تصمیمش. نداد جوابی نازنین

 !بار؟ آخرین برای! بخونی؟ برام شهمی! بخوام؟ چیزی یه ازت شهمی-

 .داد فشار گوشش روی را گوشی کالفگی با آراس

 !نزنی؟ بارآخرین از حرف شهمی-

 .کردمی بیداد چشمانش در بزرگ غمی. شد ترمظلوم نازنین نگاه

 .کنممی خواهش ازت... آراس کن درکم کنممی خواهش-

 سپس و کرد حبس سینه در را نفسش. نبود شدنی نازنین، فراموشی. کشید عمیقی نفس آراس

 روزها این که کرد آهنگی خواندن به شروع آرامی صدای با و کرد صاف را صدایش. داد بیرون

 :خواندمی خود برای مدام

 باش خـودت مواظـب من بعـد خـدا به تورو"-

 باش زندگیــت فکر به بگیر آروم نکن گریه

 میخوری غصــه داری بفهمم اگه میشه غصم

 دلخوری خیلـی اینکه با نکن کسی از شکایت

 بــدون اینو عاشقتـم مهربون نگیـــره دلت

 کردنمون جــدا هــم از میــــدونی گرفته دلم

 ببخش کردم خطـا هاگ همش نگـــرونتم دل

 ببــخش خوبیــات تموم بخاطــر منو بازم
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 "ببخش منو... ببخش منو

 بغض داشت. بود شده خیره آراس به چکید،می پایین نازنین چشم یگوشه از اشک، که درحالی

 بار آخرین برای را او توانستنمی که بود دردناک چقدر. شنیدمی گوشی پشت در را آراس صدای

 .دبگیر  آغوش در

 نداشتی منـو فکرکن و کن فرامـوشم اصال"-

 نخـواستی منو بگـو بهتره خیــلی اینجوری

 داری دوسش زیاد خیلی رو تنهایی بگو برو

 نداری کاری کســی با بمونی تنهـا تو اگه

 بــدون اینو عاشقتـم مهربون نگیـــره دلت

 ..."کردنمون جــدا هــم از میــــدونی گرفته دلم

 (رهام /ببخش منو)

 :کشید داد سرباز

 !تمومه مالقات وقت-

 هر تا بکند دل زندگیش فرد ترینخواستنی از خواستمی. شد خشک دیگریک روی هردو نگاه

 :لرزید صدایش. داد قورت را بغضش ،کنند زندگی ترراحت بتوانند دو

 ...چی همه خاطر به... آراس ممنون-

 :گفت هعجل با آراس. گذاشت را گوشی گفت را این

 !کن صبر نازنین-

 که نادیا طرف به و راند را ویلچرش و داد تکان دستی آراس برای. نشنید را صدایش نازنین ولی

 تماشا به باجه، مقابل از را کوتاهش عبور توانست تنها آراس. رفت بود، او منتظر راهرو بیرون

 .بنشیند

*** 

 :گفت و زد آمیزیشیطنت لبخند

 !هانکنی باز-

 کالفگی با. رفتمی برد،می او که سمتی هر به بسته، چشمان با و بود گرفته را نادیا دست نازنین

 :نالید

 !نادیا-
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 :گفت شوق با و کرد ریزی یخنده نادیا

 .کنی باز رو چشمات تونیمی. رسیدیم-

 نازنین روی هوا از زر و روبان و ترکید بمب مثل چیزی ناگهان. برداشت را بندشچشم نازنین

 :خواندند باهم همه. ترسید حسابی. ختری

 ...مبارک مبارک،. مبارک تولدت تولد، تولد،-

 دوستان از نفر دو. چرخید هامهمان بین نگاهش بود، مانده باز دهانش تعجب از که نازنین

 برای زدن دست حال در نیز بهرام و شهال! سینا و مینو البته و سپهر پسرخاله نادیا، یمدرسه

 .ندبود نازنین

 را سینا یدوباره دیدار انتظار. ماند خیره هاآن به طورهمین تعجب با بود، خورده جا که نازنین

 .کرد کوبیدن تند به شروع استرس از قلبش. نداشت خودشان یخانه در همآن

 شروع همگی دوباره و گذاشت بود بافته را هاآن که نازنین موهای روی رنگی طالیی تولد کاله نادیا

 .کردند مبارک تولدت آهنگ خواندن به

 روی توانستمی و شدمی کمتر دردش گذشت،می عملش از که ماه دو حدود از بعد داشت تازه

 .ببافد را هاآن توانستمی و بود شده بلندتر موهایش کمی مدت، این در. بایستد پاهایش

 :گفت نادیا گوش دم و کرد مرتب کمی رسیدمی زانوهایش تا که را براقش و یاسی لباس

 !داریم مهمون بودی نگفته-

 که مبلی در درست و داد هل جلو سمت به و گرفت را نازنین هایشانه و زد لبخندی نادیا

 .نشاند داشت، قرار تولدش کیک مقابلش

 کم هنوز موهایش و بود برگشته سربازی از تازه که شد متمرکز سپهر اشپسرخاله روی نازنین نگاه

 نیز را او نباشد تنها سینا اینکه برای نادیا ظاهرا. داشت سینا با هم رفاقتی پهرس. بودند پشت

. بود کرده دگرگون را حالش ناخواسته کار، این با اما کند، خوشحال را نازنین تا بود کرده دعوت

 ریشته همیشه مثل و بود پوشیده خاکستری شلواری و کت که انداخت سینا به نیز نگاهینیم

 !بود دارخنده! آمد؟می خوشش او از روزی چطور واقعا. داشت صورتش روی کمی و رنگ ایقهوه

 :گفتند باهم همگی و شد بلند موزیک صدای

 !کن فوت رو هاشمع یاال-

 دلش. داشت قرار رویش ۱۷ روشن شمع که انداخت مقابلش ایخامه کیک به نگاهی نازنین

 همه. کرد بلند را سرش و کشید آهی. بود زیاد برایش سالگی، ۱۷ در اتفاق، همه این واقعا. گرفت
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 تفاوتبی نیز، بهرام بابا و شهال مامان. بودند زدن دست و نازنین توسط شمع کردن فوت منتظر

 .بودند نشسته هاآن از دوتر کمی پذیرایی، از ایگوشه در

 را او یانهبه مدام سینه در دلش که خالی قدرآن. بود خالی کنارش در آراس جای چقدر

 سالگیش ۱۷ باالخره. کرد فوت را هایششمع. نداشت را دوریش تحمل جز ایچاره اما. گرفتمی

 هاروبان آن از دوباره و زدند کف و سوت همه. شد تمام بود، کشیده که زجرهایی و سختی تمام با

 .ترکاندند نازنین سر روی

 لبخندهایش تمام و نیست خوشحال دلش ته زا نازنین که دانستمی نادیا تنها ها،مهمان بین از

 .دانستنمی را آن علت اما مصنوعیست،

 هیچ و بودند پوشیده همرنگی و ست لباس هردواشان مهمانی، یک در که بود باری اولین این

 !بود نیامده پیش دلخوری

 :گفت سپس و نشست نازنین کنار و آمد جلو مینو

 !گیرینمی تحویل دیگه! هاکردی فراموش رو صمیمیت دوست زود خیلی-

 برایش را چیز همه سینا کردمی فکر. نگفت چیزی و و داد مینو تحویل مصنوعی ایخنده نازنین

 .کند نگاه اشچهره در دیگر کشیدمی خجالت. است برده او پیش را آبرویش و کرده تعریف

 :گفت ذوق با نادیا بود، هدیه کارت همگی که کادوها کردن باز از بعد

 !ببندی رو چشمات باید دوباره. من کادوی به رسید نوبت! خب خب-

 :نالید نازنین

 !نادیا-

. برد بهارخواب اتاق به را او و گرفت را دستش. بست را نازنین چشمان و خندید شیطنت با نادیا

 اب و کرد باز را چشمانش اتاق، مقابل. بود نرفته آنجا به بود، برگشته وقتی از نازنین که اتاقی

 از بود شده پر دیوارهایش تمام که تفاوت این با بود، اتاق همان. کرد کردن نگاه به شروع دقت،

 روی و شده گرفته قاب نازنین هایطراحی که بود شده موزه یک شبیه درست. نازنین هایطراحی

 آراس که بومی شبیه درست. داشت قرار اتاق وسط در نقاشی بوم یک و بود شده نصب دیوار

 .بود خریده یشبرا

 به هایشچشم. بود کرده غافلگیر نقاشی بوم یک با را او آراس که رفت روزی به فکرش ناخودآگاه

 .نداشت تمامی او قلب در آراس، برای دلتنگی. شدند اشک از پر باره یک
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 که صدایی. بود صدا آن دلتنگ چقدر که وای. پیچید ذهنش در آراس روز آن هایحرف تمام

 .کردمی امآر  را روحش

 :پرسید نگرانی لحن با و شد خیره نازنین به تعجب با نادیا

 !کنه خوشحالت کردممی فکر! نیومد؟ خوشت کادوم از! نازنین؟ شده چی-

 :گفت لرزانی صدای با و گرفت دستانش در را نادیا هایدست نازنین

 !نادیا ببخش رو من-

 یزده حیرت نگاه مقابل در و گذاشت هایشب**ل روی را دستش و بزند حرفی نتوانست دیگر

 نشده ایجاد تغییری احواالتش در و داشت را سابق افسردگی هنوز. رفت هاپله سمت به نادیا،

 .بود

 در. بود ایستاده منتظر ظاهرا که دید را سینا پله، پاگرد در رفت،می پایین هاپله از داشت وقتی

 پاک عجله با را هایشاشک. خورد جا نازنین. شدنمی دیده پذیرایی بود، ایستاده که قسمت آن

 :کرد صدایش سینا که بگذرد کنارش از خواست و کرد

 .خانم نازنین-

 دست در پرتقال آب لیوان یک که سینا. دزدید را نگاهش و برگشت او سمت به و ایستاد نازنین

 :گفت و کشید عمیقی نفس داشت،

 .بزنم حرف باهاتون تنهایی هک بودم مناسب موقعیت یه دنبال خیلی راستش-

 :گفت سردی لحن و ضعیف صدایی با و کشید ایحرصی نفس نازنین

 .ندارم شما با حرفی من-

 بودین دور خونه از شما که مدت این تموم من! بگم باید چجوری دونمنمی راستش. دارم من ولی-

 تند باهاتون نباید روز اون راستش! کنم چیکار دونستمنمی واقعا. بودم شده وجدان عذاب دچار

 کردمنمی هم رو فکرش اصال بیوفته، براتون هااتفاق اون و کنید فرار خونه از شما تا کردممی رفتار

 ...که

 به کند، خالی کسی سر را نبودنش غم خواستمی و بود انفجار به رو آراس دلتنگی از که نازنین

 :کشید داد بلندی یصدا با بعد. نمود قطع را حرفش و زد زل سینا یچهره

 خونه از هاتونحرف از قبل که گفتم هم روز اون. نکردم فرار خونه از شما مثل آدمی خاطر به من-

 خاطرت به که هستی کی کنیمی فکر! جناب گیرینمی تحویل رو خودتون خیلی. بودم زده بیرون

 !کنم؟ فرار خونه از
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 از سینا، متعجب و زده بهت نگاه مقابل رد باشد، او جواب منتظر اینکه از قبل و گفت را این

 داشت ضربانش بود، داده خرج به که جسارتی از. بود گرفته را گلویش بغض. آمد پایین هاپله

 .شدمی پایین و باال

. شدند خیره او به همگی بودند، شنیده را صدایش که هامهمان رسید، هاپله پایین به وقتی

 :گفت و داد قورت را گلویش بغض نازنین

 !خواممی عذر همتون از-

 دلتنگی، و نشست در پشت و خورد ُسر آرام و بست سرش پشت را در. رفت اتاقش سمت به و

 .شد سرازیر چشمانش از

 او آراس، آزادی برای دادن رضایت صورت در که بود کرده قبول را بهرام بابا شرط که افتاد روزی یاد

 را آراس هنوز نازنین، توضیحات تمام وجود با چون د،باش نداشته آراس با ارتباطی دیگر باید

 .ببیند آسیب دیگر نازنین خواستنمی و دانستمی مقصر

 داشت حاال اا شدنیست آراس، فراموشی کردمی فکر اول. شد هقهق به تبدیل هایشگریه کمکم

 .آوردنمی که آدم روز به چه دلتنگی که کردمی حس وجود تمام با

 خبر یک حتی تصورش، برخالف و شده آزاد زندان از آراس پیش، هفته یک که بود شنیده

 رسیده نتیجه این به و بود کرده فکر هایشحرف به خلوت در شاید. بود نگرفته او از نیز کوچک

 !کند؟می ازدواج قربانی یک با کسی چه آخر. کند رها را نازنین که بود

 .بود شده تنها واقعا   حاال که نازنینی برای. سوخت خودش برای دلش

 که برداشت را دفتری کمدش از. نشست آن پشت و رفت تحریرش میز سمت به و شد بلند آرام

 .بود شده پر آراس برای هایشدلتنگی از مدت، این طی

 و رعد صدای. چکیدمی کاغذ روی قطرهقطره هایش،اشک. گذاشت کاغذ روی را لرزانش دستان

 :نوشت و کشید آهی. آمدمی پاییز بوی داشت کمکم و ودب شهریور اواخر. آمد برق

 فکر. گذردمی دیدارمان آخرین از ساعت ده و روز ده درست. است شهریور پنج و بیست امروز-

 خواستنمی دلم. نشمارم نبودنت در را روزها تا نشد کردم کاری هر اما توانممی کردممی

 حق سارا به حاال. ..لعنتی دل این... خب اما باشم داشته دوستت خواستنمی دلم ببخشمت،

 !پسر نیست هرکسی کار تو از کندن دل آراس، دهممی

 !باشد زودرنج و احساسی تواندمی چقدر شهریوری یک دانیمی که تو
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 و افسردگی ضد   بخش،آرامش هایقرص این شر از کن دعا. کن دعا برایم. آراس امشده مریض

 …که کن دعا. شوم خالص ردیگ زهرمار و کوفت هزار

 .آمد داخل نادیا و شد باز آرام در

 !بره؟ خوادمی که گفتی سینا آقا به چی. منتظرن هامهمون! کنی؟می اینجوری چرا تو! نازنین؟-

 :گفت هایشاشک کردن پاک از بعد و داد قورت را گلویش بغض هزارم، بار برای نازنین

 !برن همشون بگو! بره بزار-

 .کشید پوفی ناراحتی با نادیا

 .بودم کرده رو کارها این تو خاطر به من، امّا-

 !نکن کارهارو این نداره، ارزش که کسی خاطر به دیگه... نادیا ببخش رو من-

 :گفت جدی لحنی با اینبار و انداخت نگاهی نازنین به حرص با نادیا

 اینقدر نداشتی ارزش من برای اگه تو! نزنی؟ رو هاحرف این دیگه که کنم چیکار باید من-

 برای دارن همه! هست؟ یادش کسی رو من تولد اصال. زدمنمی آتیش و آب به رو خودم بخاطرت

 این بازهم. اومدن تو خاطر به همه. مبارک تولدت نگفته من به هم نفر یه حتی. گیرنمی تولد تو

 !زنی؟می هاروحرف

 :داد جواب ضعیفی و گرفته صدای با. بود هم نادیا تولد امروز. گفتمی راست

 ببخش رو من فقط... شهمی بد حالم شلوغی و جمع تو! کنممی خواهش... برن بگو بهشون-

 .مبارک تولدت! راستی... همین

 :داد جواب کوتاه، مکثی با و کشید داریکش آه نادیا

 !نیست حرفی کنهمی خوشحالت این اگه باشه،-

 نازنین گوش به ها،مهمان از عذرخواهیش بلند صدای انیهث چند از بعد و رفت بیرون اتاق از و

 و کندمی اذیتش صدا و سر و نیست خوب نازنین حال مثال که آورد هم آبکی یبهانه چند. رسید

 .کنند ترک را خانه تا کرد راضی را همه اینکه خالصه

 .بست سرش پشت را در و برگشت نازنین کنار سپس

 .نشست او رویروبه خود و گذاشت نازنین مقابل در را ودخ تحریر میز صندلی شد، نزدیک

 .بکنم رو کار همون من تا کنهمی خوب رو حالت چی بگو کنه؟می خوشحالت چی بگو فقط-

 سری نادیا. باریدمی اندوه صورتش فرم از. انداخت پایین را سرش و کشید عمیقی نفس نازنین

 :گفت حتینارا با سکوت، ثانیه چند از بعد و داد تکان
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 مدرسه، توی ممتازیم شاگرد خوبم، حال نازگل، دادم؛ دست از چیزهارو خیلی من... نازنین-

 دست از توروهم تونمنمی نازنین، دادم دست از رو چیزها خیلی من... آرومم و راحت اعصاب

 .چیزبی تنهای یه... تنهام زیادی نباشی تو. بدم

 را او هایدست. چکیدمی پایین و خوردمی ُسر رامآ هایش،اشک که انداخت نازنین به نگاهی

 :داد ادامه آرام و گرفت

! گفت؟ چی دکتر نشنیدی مگه! کنهمی خونریزی دوباره اتمعده بری، پیش اینجوری اگه-

 خوشحالت چی بگو! بیمارستان؟ یگوشه بیوفتی بازم خوایمی. سمه برات ناراحتی و استرس

 !گریه؟ زیر بزنی تا ایمسخره یانهبه یه دنبال همش چرا کنه؟می

 .کشید حرصی نفسی اینبار نادیا. بود سکوت تنها پاسخش

 !درسته؟. ناراحتی قدراین اون خاطر به! آراس! درسته؟ پسره اون به شهمی مربوط قضیه-

. لرزیدمی بدجور صدایش اما بزند حرفی خواست. کرد باز ب**ل. فرورفت درهم نازنین ابروهای

 :گفت و داد قورت را بغضش

 .کنم فراموشش تونمنمی-

 !دادی قول تو ولی-

 طاقت... کمه ظرفیتشون هاآدم بعضی. ندارم رو توانش امّا دادم قولی چه دونممی... دونممی-

 .اسدفعه آخرین اینبار دممی قول. ببینمش دیگه بار یه خواممی! من مثل... ندارن

 کمک تمنای او از اینگونه چشمانش که بود آورده خواهرش سر بر چه عالقه این. کشید آهی نادیا

 .باشد اعتنابی هاچشم این تقاضای به نسبت توانستنمی. کردمی

 !داری؟ ازش چیزی آدرسی،-

 !آره-

 .دیدنش بریم تا کن عوض رو هاتلباس پاشو پس-

 انگار، او واقعا. تنداش نادیا از را حرف این شنیدن انتظار. کرد بلند را سرش متعجبانه نازنین

 .نبود سابق نادیای

 :پرسید دادمی خوشحالی بوی که لحنی با

 !چی؟ بابا و مامان پس.. .پس-

 !شو حاضر فقط تو! من با اونا-
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 پر از هاییآستین که را رنگ زرشکی مانتو یک لباسش؛ بهترین نازنین که دقیقه چند از بعد

 .افتاد راه به نادیا همراه کرد، تن داشت،

 :پرسید بهرام انتظارشان بقط

 !کجا؟-

 :داد جواب نادیا

 .بشه عوض هواش و حال بلکه بزنیم قدم ریممی نازنین با-

 :غرید خاراندمی را دماغش که درحالی و انداخت دیگرش پای روی را پایش بهرام

 آدم ویآبر ! کنینمی بیرونشون بعد کنینمی دعوت مهمون! دربیارینا بازیا بچه ازین نبینم دیگه-

 !اینجوری نبرین رو

 .برد بیرون خانه از و کشید را نازنین دست سریعا   بعد گفت، چشمی ب**ل زیر نادیا،

 پر نازنین برای که جایی. شدند پیاده استودیو یکوچه در هردو دربست، سواری یک گرفتن از بعد

 .بود درشت و ریز هایخاطره از

 انگار. شد بیشتر کوچه انتهای خاک و گرد رفتند، ترنزدیک که کمی. شدند کوچه وارد تردید با

 .کردندمی خراب را ساختمان یک داشتند

 داشتند! شد تبدیل یقین به بود، آمده وجود به نازنین ذهن در که احتمالی محل، به رسیدن با

 !کوبیدندمی را استودیو

 پس. دوخت چشم ریختمی فرو داشت که استودیو دیوارهای به بود، شده شوکه واقعا   که نازنین

 را اشتخلیه قصد هازودی این به اما بود کرده اجاره را آنجا که بود درست! بود؟ کجا آراس

 .نداشت

 :پرسید بود، آجرها جاییجابه مشغول رنگ، سفید کالهی با که کارگری از ناراحتی با و رفت جلو

 !کنین؟می خراب رو جااین دارین چرا ببخشین،-

 :داد جواب رمقبی و انداخت نازنین به نگاهی کارگر

 نخوره چیزی آجری وقت یه وایسین عقب االنم خواسته، ما از رو این صاحبش خانم، دونمنمی-

 .برامون شهمی دردسر! سرتون

 و تلخ روزهای از پر برایش که جایی. انداخت نگاهی ویران استودیوی سرتاپای به دوباره نازنین

. ریخت هری دلش. نبود پذیرامکان گذشته، خوش روزهای بازگرداندن دیگر شکبی. بود شیرین

 !بود؟ شده تمام خوب روزهای ان و خاطرات آن واقعا یعنی
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 :گفت نادیا به رو قبل از ناامیدتر اینبار. شد دورتر کمی ساختمان از نادیا، تالش با

 !برام بود خاطره از پر اونجا-

 .کرد هدایت کوچه انتهای سمت به و گرفت را دستش نادیا

 دیگه جای یه. بریم بیا! نبود خاطره اسمشون دیگه بودن، اگه. نازنین نیستن موندگار خاطرات-

 .کنیممی پیداش

 روی تلخی لبخند. خواندمی برایش را نازنین آهنگ که زمانی به رفت، آراس پیش نازنین خیال

 از دل در و انداخت نگاهی ویران استودیوی به و برگرداند را سرش. بست نقش هایشب**ل

 .کرد خداحافظی جاآن خوش خاطرات

 که رنگش، ایسورمه بلند روسری به دستی. زد نازنین سر به فکری شدند، خارج که کوچه از

 .کرد نادیا به رو و کشید بود، انداخته سرش روی شال مانند

 !داری؟ آینه-

 .خندید ریز نادیا

 !خوشگله خانم ندیدیم رو اتمعشوقه که هنوز-

 :گفت بود، شده دمیده ایامیدتازه آن در که صدایی با اینبار و کوبید نادیا کتف به مشتی نازنین

 !بینیمشمی زودی به-

 .کشید خود دنبال به و گرفت را دستش نازنین. شد دوخته خواهرش به نادیا متعجب نگاه

 !داری؟ ازش هم ایدیگه آدرس مگه! کجا؟-

 !رو اشخونه آدرس! آره-

 .شد خیره نازنین به تعجب با و ایستاد لحظه چند برای نادیا

 !اشخونه بری خوایمی که نگو-

 !داره؟ اشکالی چه مگه آره، خب-

 .بست مجددا بود، شده باز که را خود فیلی مانتوی هایدکمه از یکی و کشید پوفی نادیا

 !نکن فکرشم اصال-

 .در دم ادبی اون گیممی تو، ریمنمی که ما! چرا؟ آخه-

 !بشه؟ چی که-

 فروشیشیرینی یک خیابان انتهای در. کشید خود دنبال به و گرفت را نادیا دست دوباره نازنین

 .برد فروشیشیرینی داخل را او دهد جواب نادیا سواالت به اینکه بدون. بود
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 :گفت و کرد اشاره شیرینی ایشیشه هایردیف از یکی به بعد

 .بگیم تبریک رو آزادیش و ببریم شبرا شیرینی جعبه یه که-

. بزند حرفی توانستنمی دیگر دید،می آراس دیدار برای را نازنین شوق وقتی. کرد سکوت نادیا

 رویش از بعد هست امکانش مگر. باشد دیدار آخرین تواندنمی دیدار، این که بود مشخص کامال  

 !کرد؟ جدا انسان وجود از را آن بتوان عشق، یریشه

 ایخامه رولت مدل یک هم، کمک به. ارزیدمی چیزی هر به نازنین خوشحالی. شیدک آهی

 در هم شب یک نازنین که آراس، آپارتمان سمت به تاکسی یک با بعد. خریدند و کرده انتخاب

 .کردند حرکت بود، مانده آن

 فکر این به. گشتمی آواره هاآن در روزی که بود هاییخیابان به مدام نازنین چشم راه، طول در

 .باشد سخت تواندمی چقدر خانمانیبی و آوارگی که کردمی

. انداخت خود به نگاهی و گرفت را نادیا جیبی یآیینه سریع و شد پیاده نازنین. رسیدند باالخره

 .اوردمی یاد به را اپارتمان آن خوب ولی بود گذشته هاروز آن از زیادی زمان اینکه با

 .فشرد را خانه آیفون زنگ   و رفت جلو است، آماده شد مطمئن قتیو و کشید عمیقی نفس

 نداشت، ایفایده ولی داد فشار را در زنگ بارهسه و دوباره. نشد خبری ولی ایستادند منتظر هردو

 زنگ. شد خیره نادیا یچهره به نگرانی با. کرد تغییر نازنین نگاه رنگ. نبود گو جواب کسی

 :داد جواب خانمی ثانیه، چند از بعد. زد را آراس واحد پایین یطبقه

 !بله؟-

 :پرسید و کرد صاف را صدایش نازنین

. دهنمی جواب زنممی زنگ هرچی ندارین؟ باالییتون یهمسایه از خبری شما خانم، ببخشین-

 ...مش آراس منظورم

 :گفت زن کند تمام را حرفش بخواهد اینکه از قبل

 !رفته و فروخته رو اشخونه! بود شده آزاد انزند از تازه که پسری همون! هان-

 را وجودش تمام و شد متولد استرسی. ریخت پایین و خورد تکان جاییش از نازنین قلب انگار

 .دربرگرفت

 رفته آشنا و دوست و همسایه و در پیش آبرویش البد و شده زندانی آراس که بودند فهمیده همه

 !بود؟ ردهک چه آراس هایمحبت مقابل در او. بود

 :پرسید نگرانی و لرزانی صدای با
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 !رفته؟ کجا دونیننمی-

 :داد جواب تندی با اینبار زن

 !چه من به اصال  ! اینجا از برن آدمایی همچین که بهتر همون! خارج رفته شنیدم دونم،می چه-

 .گذاشت را آیفون گوشی و

 .بود شده غم و اندوه از پر هدوبار  طوسیش، چشمان. دوخت نادیا به را اشخیره نگاه نازنین

 آهی. انداخت بود شده خشک نازنین دست در که کوچک، شیرینی یجعبه به نگاهی نادیا،

 :گفت و کشید

 !گفت؟می راست نظرت به-

 :گفت ناراحتی لحن با مکث، چندثانیه از بعد. شد متمرکز نامعلوم اینکته روی نازنین نگاه

 رو کار همین بودم، اون جای هم من اگه خب کرده؟ فراموشم یعنی... نکرد خداحافظیم ازم حتی-

 .کردممی

 .گذاشت اششانه روی را دستش نادیا. انداخت پایین را سرش و کشید بلندی آه بعد

 همیشه مردم خارج، نرفته اصال   شاید! بفروشه رو اشخونه شده مجبور شاید دونی،می کجا از-

 .کننمی بزرگ رو مسائل

 شده مجبور که کردم کارچی ببین. داشت دوست خیلی رو خونه این. بود پدرش ریادگا اینجا-

 .بمونه اینجا تونستمی مگه اوردم سرش من که بالیی با. تگزاس برگشته حتما! بفروشتش

 .دوخت چشم آراس یخانه یپنجره به و رفت عقب عقب. زد حلقه چشمانش دور اشک

 :کرد زمزمه بغض با ب،**ل زیر

 من یپاره قلب پوشتن ازنینن" -

 من یدوباره تولد بانی

 نازت چشمون اون راز ای نازنین

 من یآواره دل تسکین فصل

 نداره هیچکی رو تو ناز نازنین

 بارهمی چشمونت تو از عشق عالمی

 بودن تو با لحظه یه حتی نازنین

 "نمیذاره جا دل توی حسرت، واسه

 :پرسید و آمد نزدیک نادیا .دخور  سر اشگونه روی آرام هایشاشک و
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 !خونی؟می چی-

 راهی آهسته هایقدم با بزند، حرفی اینکه بدون و داد نادیا دست را شیرینی یجعبه نازنین

 .شد خیابان

 .انداخت شیرینی یجعبه به نگاهی نادیا

 .کن صبر! نازنین؟ کجا-

 .افتاد راه به نازنین الدنب و گذاشت آپارتمان ورودی درب مقابل را جعبه مکث، کمی با و

*** 

 بیشتر چشمش، داخل قرمز   هایرگه. داد ماساژ کمی و گذاشت چشمانش روی را انگشتانش

 سوت داشت مغزش. کشید بیرون گوشش داخل از را هندسفری. سوختمی بدجور و بود شده

 بین از تداش خورشید، ضعیف نور. بود داده گوش تکراری هایآهنگ آن به که بس از کشید،می

 .تابیدمی داخل به اتاق رنگ بنفش یپرده

 :رسید گوشش در بهرام بابا صدای باره، یک به

 پاشین زودتر کنه، حاضر صبحونه براتون تونهنمی داره، عمل امروز مادرتون شین، بیدار زود-

 .خداحافظ بیمارستان رفتم منم. شهمی دیر اتونمدرسه بخورین، چیزی یه خودتون

. شود بیدار بخواهد که بود نخوابیده هم دقیقه یک حتی. نشست تخت روی و شد لندب نازنین

 .بود کرده پف چشمش دور و بود شده قرمز کامال   خوابیبی از چشمش داخل

 و داشتند مروارید آب هایشچشم پزشک یگفته طبق. داشت چشم عمل امروز شهال مامان

 .ببیند نتواند دیگر بود ممکن صورت غیراین در. شدندمی عمل باید

 نازنین پریشان موهای به و کرد باز را هایشچشم نادیا. داد نادیا به تکانی دستش با و شد بلند

 .انداخت نگاهی قرمزش هایچشم و بود رسیده آرنجش تا که

 !نخوابیدی؟ رو شب هم باز-

 .شدند رفتن آماده دو هر. نشنید نازنین از جوابی

 هنر یرشته در و دهد رشته تغییر نازنین بودند، داده اجازه مادرش و پدر مشاور، پادرمیانی با

 .شد مدرسه سرویس سوار نادیا همراه. بدهد کنکور

 روی که طورهمان. رفتمی سابقشان یمدرسه به نادیا و کردندمی پیاده هنرستان در را او راه در

 از. اورد بیرون کیفش از ار  اشدفترچه بود، نشسته مدرسه وَن رنگ مشکی و چرم هایصندلی

 به. نوشتمی یاداشت او برای روز هر بود، پذیرفته زندگیش در را آراس نبود دیگر که روزی
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 حالش روش، این با. رسید خواهد او بدست روزی که ایستنامه این که بود کرده تلقین خودش

 و زدمی حرف آراس با هانوشته این با. کردمی اذیتش کمتر لعنتی دلتنگی این و شدمی بهتر کمی

 یشیفته را نازنین که ایمردانه و دلنشین صدای همان با شنید؛می را جوابش انعکاس انگار بعد

 .بود کرده خود

 او و بود زده حرف نیز مادربزرگش با حتی. بود فایدهبی آراس کردن پیدا برای نیز هایشتالش تمام

 .است برگشته تگزاس به آراس که بود گفته

 :کرد نوشتن به شروع و گرفت دست در را دکارخو

 جایی اون دونمنمی. شده سرد بدجور هم هوا انصافا. کنهمی درد سرم یکمی امروز. آراس سالم_

 بلند   کاپشن یه خریدم؛ جدید پالتوی یه و رفتم دیروز. نه یا هست سرد هواش هم توهستی که

 یه. بپوشم اونو تونمنمی دیگه من ولی بود نو زهنو یاسیم پالتوی! دونممی دونم،می. رنگ مشکی

 رو اون بار هزار من خب، ولی شدم دیوونه کنی فکر شاید. دهمی تورو بوی لباس اون جورایی

. کردم تجربه تو با بود تنم لباس اون وقتی که خاطراتی عطر. دادمی رو تو عطر هم باز ولی شستم

 چشماش ممکنه نده جواب عملش اگه بود گفته کترد. بشه خوب کن دعا. داره عمل مامان امروز

 تغییری هااون راستش. نیست بد خب،! چطوره؟ باهاشون امرابطه پرسیمی! چی؟. نبینن دیگه

 ساده. بگیرن رو عالیقم جلوی کمتر و بدن خرج به حساسیت کمتر کننمی سعی فقط نکردن،

! بابا ای! خوابی؟می خوب هاشب ببینم بگو. کننمی تحمیل ما به رو هاشونخواسته کمتر بگم،

 پرت رو حواسم بودم، کرده آویزون در پشت که یاسی پالتوی اون امشب فقط خوابم،می منم خب

 ..."صبح دیدم اومدم، خودم به یهو. کرد خودش

 .ریخت درهم را افکارش نادیا، صدای

 !شی؟نمی پیاده! نازنین؟-

 داخل را خودکارش و دفترچه عجله با نازنین و یدندخند آرام مدرسه، وَن داخل دخترهای سایر

 .شد پیاده و گذاشت کیفش

 قورت را گلویش بغض زحمت به و برگرداند رو. داد تکان دست نادیا برای آرام و آورد باال را سرش

 .داد

 و بود گرفته شدت افسردگیش همین برای. کردنمی مصرف را روانپزشک داروهای که بود مدتی

 را روانی قرصی   لقب فامیل، و دوست پیش خواستنمی دلش. بردنمی خوابش هاشب دیگر
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 مدام که بود شده خسته نیز بود گرفته حالش که وقتی بهرام، بابا هایتیکه از. بگذارند رویش

 :گفتمی

 !نازنین؟ نخوردی رو هاتقرص بازهم-

 ردیف در معمول طبق و شد کالس وارد کشید، آهی! بود قرص به معتاد روانی یک او که انگار

 .نشست صندلیتک یک روی آخر،

 سعی و بودند کرده پیدا کامل آشنایی نازنین افسردگی و حرفیکم با دیگر کالس، هایبچه

 تنها گشت،می حیاط در تنها همیشه او. بگیرند ارتباط یا شوند دوست او با کردندنمی

 کمی بلکه تا کند، گریه تا بود خلوت ایگوشه دنبال به مدام. نداشت دوستی هیچ و نشستمی

 .نکند گریه سیر دل یک نازنین روز، آن در که امدنمی روزی. بگیرد آرام

 یرشته در دانشگاهیپیش عمومی هایدرس از یکی فارسی، ادبیات. شد کالس وارد ادبیات دبیر

 .داشت زیادی یعالقه آن به نازنین که بود گرافیک

 و نمود باز را کتابش سپس کرد، غیاب و حضور به شروع بود، جوان و بلند قد خانمی که دبیر

 :گفت

 باهم رو درس دو بعد، یهفته و خونیممی درس فعال. پرسمنمی امروز ها،بچه عقبیم خیلی-

 .پرسممی

 نیز نازنین. زدند ورق را کتابشان خوشحالی با و کشیدند راحتی نفس کالس، هایبچه از بسیاری

 .گذاشت خود مقابل و آورد بیرون پشتیشکوله اخلد از را کتابش

 :کرد شعر خواندن به شروع گیرایش، و خوب صدای با دبیر،. بود سعدی از شعر یک جدید، درس

 یارا دوستان حال از فارغی تو اگر" -

 را ما شودنمی میسر تو از فراغت

 خویش طلعت جمال دیدن آینه در را تو

 را ناشکیبا بودست چه که کند بیان

 هم به تو و من تا بهارست وقت که بیا

 را صحرا و باغ بگذاریم دیگران به

 جوی ب**ل بر ایستاده بلند سرو جای به

 "را باال سرو یار نکنی نظر چرا
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. اندشده سیخ نیز سرش موهای حتی کردمی احساس. کرد گ زگ ز به کرد شروع نازنین، بدن کل

 .شوندمی سیخ تنش موهای و شودمی متاثر چیزی از آدم که وقتی مثل

 را ادبیات دبیر صدای دیگر. گشت خیره شعر اول بیت به دقت با. شد غیرعادی قلبش تپش

 :کرد زمزمه ب**ل زیر. نشنید

 یارا دوستان حال از فارقی تو اگر" -

 "مارا شودنمی میسر تو از فراغت

 یجریقه هر با که بود باروت انبار مثل. گذاشت اشگونه روی ردی و چکید اشکی همزمان و

 ایجاد وابستگی سازند،می خاطره آیند،می هاآدم چرا آخر. شدمی منفجر احوالش کوچک،

 و گذاشت پا کسی یویرانه روی است ممکن چطور اصال! روند؟می راحت خیلی بعد و کنندمی

 :کرد زمزمه ب**ل زیر آرام! رفت؟

 کجایی؟ االن یعنی-

 به سخت که بیماری مثل. داشت احتیاج محبتش به سخت. دفشر  هم روی محکم را چشمانش

 بود، شده حذف زندگیش از دیگر او که حاال و بود او هایخنده و توجه یتشنه. باشد محتاج دارو

 .امدنمی چشمش به بشریبنی هیچ محبت و توجه

 هوا ،پیش دقیقه چند تا. پیچید کالس فضای در برق و رعد صدای. آورد بیرون را اشدفترچه

 و بود پاییزی دلگیر هوای. بود ماه آبان اواخر. باریدمی باران داشت حاال اما! بود آفتابی نیمه

 :نوشت نازنین. کوبید شیشه روی را خود و گرفت شدت کمکم باران! ناگهانیش هایباران

 از یرمنم تا کنممی صبوری. خوابم به بیای بازهم شاید تا کنممی صبوری. کنممی صبوری دارم-

 تو مالقات اومدم که روزی از ایدیگه چیز هر از بیشتر من ولی نشه باورت شاید آراس. دوریت

. ببخش رو من باشیم، دور هم از باید گفتممی نباید. زدممی بهت رو هاحرف اون نباید. پیشمونم

 اینجوری که داشتی چی تو آراس. نتونستم. تونممی کردممی فکر. نیست خوب برام اصال دوری

 رو خرافاتی و غیرعادی روش هر که تو مونی،نمی تنها که تو... لعنتی داشتی چی! شدم؟ وابستت

 من   کنه، مریضت که شهنمی تنگ اونقدری دلت که تو کنی،نمی امتحان کسی برگردوندن برای

 ."کن دعام. آراس کن دعا رو تنها

 حاال که ادبیات دبیر به رو و برد باال را دستش. گذاشت کیفش داخل و بست را اشدفترچه

 :گفت آرام کرد،می معنی را شعر داشت

 بیرون؟ برم تونممی-
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 وارد و برخواست جا از سریع نازنین و داد اجازه سر حرکت با دید را نازنین ناجور حال که دبیر

 .شد حیاط

 با هایشاشک. دیدنمی را هایشاشک دیگر کسی آخر. داشت دوست بیشتر را بارانی روزهای

 .شدمی ترکیب چکیدمی صورتش روی که بارانی قطرات

 روی تاثیری اما. سرد خیلی بود؛ سرد هوا. نبود مدرسه حیاط در کسی. بود شده شدیدتر باران

 آنجا به هاناظم و مدیر اتاق یپنجره که جایی رفت؛ مدرسه پشتی حیاط سمت به. نداشت نازنین

 .نداشت دید

 و کوبید موهایش روی رحمانهبی باران. شدند آب خیس شلوارش زانوهای. دز  زانو حیاط وسط آرام

 .شد ترکیب ریخت،می آب از پر هایچاله روی که هایشاشک با

 کارش به کاری کسی و کند گریه تنها. شود حالبی تا بریزد اشک قدرآن. کند گریه داشت دوست

 این جز چیزهیچ که بود شده جمع شوجود در دلتنگی و نگفته حرف قدری به. باشد نداشته

 .کردنمی آرامش

*** 

 :زد داد بلندی صدای با و شد خانه وارد

 !نازنین-

 چیزی داشت انگار و بود نشسته تحریر میز روی نازنین. گشت خیره نازنین به و شد اتاق داخل

 .کرد قایم را آن نادیا، دیدن با اما نوشت،می

 :نالید نادیا

 !نشدی آماده هنوز که تو! نازنین وای-

 که را نازنین هایلباس در، پشت از نادیا. انداخت پایین را سرش و کشید عمیقی نفس نازنین

 :گفت و آورد بیرون بود، شده آویزان شیک و مرتب کامال رختی چوب روی

 .باشیم اونجا همه از قبل باید ما! هاشده دیر. کن عوض رو هاتلباس پاشو-

 .انداخت آویز روی رنگ   خوش و دلربا هایلباس به خیره نگاهی نازنین

 .کنم چیکار باید اونجا دونمنمی من آخه آخه،-

 با و گذاشت نازنین هایشانه روی را دستانش. آمد جلو و کرد پهن تخت روی را او هایلباس نادیا

 :گفت مهربانی لحن
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 ازت قراره ،بیان قراره تو خاطر به آدم همه اون. باش پرانرژی! بخند! نباش تلخ رو امروز خدا رو تو-

 .باش شاد رو امروز یه نادیا جون. بندازن عکس باهات بگیرن، امضا

 .دوید وجودش در استرسی شوق، از .زد رنگیکم لبخند نازنین

 !خوردی؟ رو هاتقرص-

 :غرید و رفت فرو درهم سوال این شنیدن از نازنین هایاخم زود، خیلی

 !خورمنمی قرص من-

 :گفت معطلیبی صمیمی و گرم لحن همان با یاناد

 نادیا جون. باش اخالقخوش نادیا جون! ببخشید. بپرسم خواستم فقط! نکن اخم! اوکی اوکی،-

 امروز! نمایشگاه؟ یه بشن هاتطراحی که نداشتی آرزو مگه! باشه؟. باش خوشحال رو امروز

 دونیمی که من جون تورو. کشیمی متزح امروز برای داری ماهه چند االن. هاتهطراحی گالری

 .باش سرحال رو امروز خوشحالم، چقدر االن

 را نادیا هایحرف هایشچشم با و شد ترعمیق لبخندش. ایستاد نادیا مقابل و شد بلند نازنین

 :پرسید مکث کمی از بعد. کرد تایید

 !یان؟می هم مامان و بابا-

 از داده قول هم بابا. کننمی اذیتش هاشچشم کنه، استراحت باید دونی،می خودت که مامان-

 .یانمی آشنا و دوست و فامیل کل عوضش. بیاد دقیقه چند و بگیره مرخصی اداره

 .داد هلش هالباس سمت به نادیا. کشید آهی نازنین

 خودت به یکمم بپوش، زود رو هاتلباس. رو شرایطشون دونیمی که خودت. دیگه نشو تلخ-

 .اونجا بزاره مارو تا منتظره در دم بابا. بیا و برس

 :کرد تکمیل آراس برای را اشنوشته آخر خط و رفت سریع نازنین نادیا، رفتن از بعد

 باشه،. باشی که خواستمی دلم واقعا. بودی اینجا زندگیم، روز بهترین توی امروز، توهم کاش-

 !شمینم ناراحت. آراس بعدا بمونه! زیاده کارت دونممی! باشه

 و ریز کامال که رنگ کالباسی بافتنی مانتوی یک. رفت هایشلباس سراغ و بست را اشدفترچه

 گل یحلقه یک و پوشید را هالباس. زد لبخندی. رنگ شیری شلوار و شال با بود شده بافته زیبا

 .گذاشت موهایش و شال روی بود، کرده ست لباسش با نادیا که را کالباسی
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 به ریمل کمی و کرد کمتر را چشمش زیر پف کرم، کمی با. کرد آینه در خود به نگاهی سپس

 یک موهای. بود نکرده نگاه آیینه در را خودش دقت، این با که شدمی مدتی. زد هایشپلک

 .بود داده او به زیباتری یجلوه بود، بیرون شال زیر از که اشطرفه

 .رفت بیرون و اشتبرد را کیفش و زد نیز رنگ گلبهی رنگ کم رژ یک

 بهمن اول در زمستان برف اولین. بود ماشین کاپوت هایبرف کردن تمیز مشغول در دم بهرام، بابا

 :گفت و زد کجکی لبخندی نازنین، دیدن با بهرام. بود شده سرد حسابی هوا و بود باریده ماه

 !شه؟نمی سردت هالباس این با مطمئنی-

 .گرمه گالری داخل آره،-

 :گفت شود، ماشین سوار تا رفتمی که درحالی ینبارا بهرام

 !خوره؟می هم دردی به نقاشی نمایشگاه این حاال-

 .بود نشسته ماشین داخل که نادیا نگران نگاه طورهمین. ماند خیره بهرام به نازنین متعجب نگاه

 :گفت هایشخنده بین و زد ایقهقه بهرام

 !قاشن خانم بریم بشین! بابا کردم شوخی-

 حرف و واقعیست پدرش هایتیکه دانستمی هرحال به. شد سوار و کشید راحتی نفس نازنین

 .نیاورد خودش روی به کردمی سعی خب، ولی اوست، دل

 به نازنین، و نادیا کردن پیاده از بعد و کرد توقف گالری مقابل بهرام بابا ربع، یک حدود از بعد

 .کند شرکت مراسم در و بیاید ساعتی یک شد وقت اگر بود ادهد قول. افتاد راه به اشاداره سمت

 چیدن و مکان رزو هماهنگی، یهمه و بود ندیده نیز را هایشنقاشی گالری چیدمان حتی نازنین

 .بود داده انجام نادیا را تابلوها

 !والسالم بود، کشیده را گالری آن هایطراحی تنها نازنین واقع در

 بود واحده تک و طبقه پنج آپارتمانی حقیقت در جاآن. رفتند باال هاپله زا و شدند ساختمان وارد

 و دادمی اجاره... و طراحی و نقاشی مثل هنری کارهای برای را اشخانه اول، یطبقه صاحب که

 .بود کرده اجاره نازنین برای را آنجا سینا، کمک به نادیا

 کاغذ با ایخانه. ماند خیره دیوار روی یهاطراحی به نازنین نگاه شدند، که ساختمان وارد

 ابعاد در نازنین هایطراحی از بود پر دیوارهایش کل که بود سلطنتی مدل و ایفیروزه هاییدیواری

 .مختلف سایزهای و
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 سفید و سیاه و شده کشیده طراحی مخصوص مداد با بودند، دیوار روی که هایشطراحی کل

 .بگذارند عمومی نمایش به را تابلوها این تا دداشتن زمان ساعت پنج تنها. بودند

 نگاه را دیوارها کل. نمود هایشنقاشی یک به یک کردن تماشا به شروع و رفت جلو شوق با نازنین

 بود، زده کمرنگی لبخند آن در که ایچهره اش،گریه درحال یچهره خودش، یچهره عکس. کرد

 عکس بود، محو کامال صورتش که پسر یک توسط دختری شدن کشیده آغوش در از تصویری

 ... .و نادیا نازگل،

 با نقاشی، بوم روی که رسید تصویری به اینکه تا کرد تماشا دیگر باری را هایشطراحی تمام

 .بود شده گذاشته بزرگ سایزی

 گردنش انتهای تا که دارحالت و بلند نیمه موهای همان با ؛بود آراس یچهره تصویر عکس،

 به لبخند با عکس، در و داشت صورتش روی که ریشیته و داشتنیدوست هاییچشم ید،رسمی

 .بود شده خیره نازنین

 دوست چقدر و بود شده تنگ او برای دلش چقدر. شد خشک آراس یچهره روی نازنین نگاه

 شبی در پیش، ماه چند آمد یادش. دیدمی را او خود روح،بی هایعکس این جای به که داشت

 زل عکس به حسرت با و کشید آهی. است کشیده را تصویر این آمد،نمی چشمش به خواب هک

. برگشت او سمت به آرام نازنین. گذاشت نازنین یشانه روی را دستش و آمد نزدیک نادیا. زد

 .کند یادآوری بود، زده نازنین به خانه در که را هاییحرف خواستمی نگاهش با نادیا انگار

 نگاه خودش به آینه جلوی تا رفت است، راهروبه حالش شد مطمئن وقتی و زد نازنین به لبخندی

 .کند

 و زمستانی مانتوی با داشتند، خود روی ایسورمه هاییگل که را رنگش قرمز دارطرح شال

 .بود کرده ست رنگش ایسرمه

 نزدیک نازنین به شربت سینی با آبدارچی، مسن   مرد  . بود پخش درحال مالیمی کالم  بی موزیک

 سپس. گرفت نازنین سمت به داشت، قرار آن روی آلبالو شربت لیوان دو که را سینی. شد

 :گفت زدند،می لق دهانش در که هاییدندان با و زد لبخندی

 !کن تازه رو گلوت بفرما! تویی؟ هااین نقاش یعنی االن ببینم،-

 از استرسش داشت کمکم. ندارد زیچی خوردن به میل که گفت و کرد کوتاهی تشکر نازنین

 نکنه: گفتمی خود به دل در دائم. شدمی بیشتر کارهایش شدن دیده و هامهمان حضور

 !بخندن؟ بهم زیرزیرکی نکنه! کنن؟ مسخره رو هامطراحی
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 او به و رفت جلو زدهذوق و خوشحال او، دیدن با نادیا. شد گالری وارد مردی حین همین در

 .بود نشناخته را میانسال مرد آن ظاهرا که برگشت نازنین سمت به پسس. گفت امدخوش

 و کردن قبول رو من دعوت که هستن چهره معروف طراح منوچهری، نوید آقای ایشون! نازنین-

 .جااین آوردن تشریف

 او جایگاه به داشت آرزو همیشه و بود شنیده بارها را منوچهری نوید نام. خورد جا حسابی نازنین

 .بود ندیده را او هیچوقت امّا برسد، طراحی در

 کمربند و بودند رنگ کرمی و ست باهم کامال هردو که گشادش پیراهن و ایپارچه شلوار به نگاهی

 و زد لبخندی منوچهری آقای. انداخت بود، کرده ایجاد هایشلباس با جالبی ترکیب که ایشقوه

 .داد ستد نازنین با و کرد دراز را دستش سپس. آمد جلو

 :گفت دستپاچگی با بود، شوکه هنوز که نازنین

 !نداشتم رو دیدنتون انتظار...ان. کردین امزدهشگفت. اومدین خوش خیلی. سالم...س-

 :داد جواب ایدوستانه لحن با و کشید سفیدش و مجعد موهای به دستی منوچهری آقای

 !افتخاره باعث کنم،می خواهش-

 

 به کردن نگاه مشغول که را منوچهری آقای هنری و فر موهای و تیغسه صورت دقت با نازنین

 !کرد رصد بود، شده نازنین هایطراحی

 :پرسید منوچهری آقای دقیقه، چند از بعد

 !نداشتین؟ استادی حال به تا واقعا-

 :داد جواب ایثانیه چند مکثی با و داده قورت را دهانش آب نازنین

 .وقتهیچ! نه-

 آمیزتحسین لحنی با و کرد متوقف نازنین روی را ایشقهوه هایچشم حرکت منوچهری آقای

 .داد تکان را سرش

 !دیدن آموزش مداوم سال پنج که کسانیه طراحی حد در! عالین واقعا اینا صورت، این در-

 اینگونه او کارهای از دارد طراحی استاد یک که شدنمی باورش. شد تربشاش نازنین یچهره

 !کندیم تعریف

 تابلو هر اشکاالت داشت منوچهری آقای و شدند تابلوها بررسی مشغول دو هر دقیقه چند از بعد

 .کردمی تشریح نازنین برای را آن هایحُسن و
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 پسر دو مابین که کشیدمی نمایش به را دختری تصویر که رسیدند تابلویی به تابلوها، مابین

 دخترک، یچهره و داشتند خوشحالی و بشاش اییهچهره هاآن یسه هر. بود نشسته جوان

 .بود نازنین به شبیه خیلی

 :پرسید داشت صورتش روی که کوتاهی لبخند همان با منوچهری آقای

 کردین؟ انتخاب اسمی براش! چیه؟ تابلو این اسم-

 :گفت معطلی و درنگ بدون و آمد ذهنش در اسمی ناگهان .شد خیره تابلو به دقت با نازنین

 !اهن-

 .خاراند کمی را ریشش جای و کشید تیغشسه صورت به دستی منوچهری آقای

 !چیه؟ معنیش! جالبی اسم چه-

 اکیپ آن بود محال. آراس و نازنین هومن، بود؛ موسیقیشان گروه اعضای هایواژه کلید! اسم این

 نفس به اعتماد و خودباوری به گروه، آن در اجرا با و بود گذرانده هاآن با که روزهایی. ببرد یاد از را

 .بود رسیده

 :داد جواب و کشید آهی

 !نداره خاصی معنی-

! دیدی؟. بکشم هم هاروآدم بدن صورت، جز به تونستم باالخره! آراس دیدی» گفت دلش در و

 «! تونستم باالخره

 .رسیدند هامهمان کمکم بودند، هاطراحی کردن تماشا مشغول که طورهمین

 نازنین هاینقاشی گالری دیدن برای که آشنایانی و دوستان تا گرفته دایی و عمو خاله، عمه، از

 .بودند شده دعوت

 :گفت گوشش در و رفت نادیا کنار نازنین آمدند، داخل گالری در از که سینا و مینو دیدن با

 !کردی؟ دعوت تو رو اینا-

 .داد باال را ابروهایش و انداخت نازنین به متعجبی نگاه نادیا

 !مگه؟ چطور. خب آره-

 ...نبود قرار مگه نادیا بابا ای-

 :پرید نازنین حرف وسط کالفگی با و کشید حرصی نفسی نادیا

 نبود اون اگه! کرده؟ کمک هاتنقاشی نمایشگاه شدن جور توی چقدر سینا آقا! دونیمی اصال-

 من. بوده اون ارک هم منوچهری آقای کردن دعوت. کنیم اجاره رو اینجا بتونیم بود محال



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

406 

 

 چی االن باشن اونجا هم داداشش و مینو خواستیمی رفتیمی هرجا قبالها نازنین، فهممنمی

 !زنی؟می تیر با رو اشونسایه که شده

 .دوخت پایش زیر سفید هایکاشی به را نگاهش و کشید پوفی نازنین

 !انداختی؟ رو هرکسی به هامطراحی نمایش برای چرا-

 !نیست هرکسی سینا آقا! ضمن در. کنم خوشحالت خواستمیم اینکه برای-

 جبران مدت این در را نادیا هایخوبی تواندمی چطور واقعا دانستنمی. نزد حرفی دیگر نازنین

 کند؟

 بخواهند اینکه از قبل و کرد پرسیاحوال و سالم سینا و مینو با توجهبی و سرد کامال و رفت جلو

 .رفت دیگر هایمهمان سراغ ویند،بگ تبریکی یا بزنند حرفی

 خواهدنمی دیگر نازنین که بود فهمیده و بود کرده عادت نازنین سرد رفتار این به نیز مینو دیگر

 راجب نیز کلمه یک حتی سینا. شدنمی متوجه نیز را دلیلش. باشد داشته او با ارتباطی گونههیچ

 نازنین اما بود نگفته خواهرش به چیزی بود، شده بدل و رد نازنین و خودش بین که هاییحرف

 !است رفته هاآن پیش کل به آبرویش کردمی فکر

 او برای که درحالی و دوخت نازنین به را نگاهش بود، شده ناراحت نازنین خشک رفتار از که مینو

 :گفت سینا گوش   در  . کردمی کج دهن

 حساب آدمم رو خودش هااول! من برا شده ایا فاده گذاشتن، روش طراح و نقاش اسم وقتی از-

 !کردهانمی

 .گرفت دهانش مقابل را انگشتش و کشید عمیقی نفس سینا

 !نکن قضاوتش پس گذره؟می دلش تو چی دونینمی که تو. شنوهمی! تریواش-

 حالی در بعد. زد پوزخندی و کرد تنظیم چشمانش روی را خود مشکی و کائوچویی عینک مینو

 :گفت کرد،می نگاه نقاشی تابلوهای به توجهبی و گذرا کامال که

 .بریم بنداز نگاه یه-

 !مینو-

 !باش زود گفتم که همین-

 و دوید. بودند گالری از شدن خارج درحال که افتاد سینا و مینو به نادیا نگاه دقیقه، چند از بعد

 .ایستاد هاآن جلوی بروند بیرون در از اینکه از قبل

 !مونده گالری تایم شدن تموم تا یخیل که هنوز! کجا؟-
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 :داد جواب جانیکم و سرد لحن با و داد باال ابرویی مینو

 .باشن ترراحت خانم نازنین تا ریممی-

 .داد تکان سری و انداخت پایین را سرش نادیا

 شربت... نیست خوش زیاد احواالتش. دونینمی رو نازنین شرایط که شما! امشرمنده واقعا من-

 .نخوردین که هم

 :کرد صدا را آبدارچی پیرمرد بلندی صدای با و

 .بیار شربت لیوان دو! احمد حاج-

 بین و بود اشخاله به چیزی دادن توضیح درحال که انداخت نازنین به نگاهی مینو

 :گفت و داد هل بیرون سمت به را او و گرفت را برادرش بازوی. خندیدمی مدام هایشصحبت

 یه نشه بدتر تا بریم زودتر خواییممی همین برای! نیست خوش اصال   واالتشاح که بینممی اره-

 !وقت

 :گفت نادیا به رو کشیدمی را بازویش مینو که درحالی نیز سینا

 .خداحافظ …بمونیم نتونستیم شرمنده-

 :زد داد سرشان پشت کالفگی با نادیا

 !شربتتون آخه-

 خواست. شد خیره نازنین به عصبانیت با و کشید پوفی. رفتند پایین هاپله از توجهبی هاآن اما

 با اگر. کند خوشحال را نازنین خواستهمی تنها او که گفت دل در بعد اما بگوید چیزی و برود

 !باشد خوشحال بگذار اصال شود،می خوشحال هاآن رفتن

 بودند، نشده دعوت اینکه با نیز دوست هنر افراد از بعضی حتی. شد شلوغ حسابی گالری کمکم

 .کردندمی تماشا را نازنین کارهای داشتند و آمده داخل

 اینکه یا پرسیدمی را تابلوهایش قیمت گاهی و گرفتمی عکسی نازنین با و آمدمی هرکسی

 !کند طراحی نیز را هاآن یچهره نازنین که خواستندمی هابعضی

 ساعت چند مریض و افسرده دختر آن اصال انگار. بود شده سرزنده حسابی نازنین، که خالصه

 خوب حالش. بود آمده پدید دلش در شوقی که بود باری اولین این مدت، این طی در! نبود پیش

 .چیست خوبش حس و خوش حال این دلیل دانستنمی واقعا اما بود؛
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 چشمش جمعیت، میان در کرد،می صحبت تابلوهایش از یکی درمورد جوانی مرد با که درحالی

 یزاویه. بود ایستاده داشت، خود روی را آراس تصویر که نقاشی بوم مقابل که خورد سیک به

 !دیدمی را مرد پشت تنها که بود نحوی به دیدش

 جین شلوار با بود تنش یشمی کاپشن یک آمد؛ آشنا برایش خیلی مرد، بدنی استیل و هیکل

 .آبی

 مرد سر پشت درست و شد رد دند،بو ایستاده که جمعیتی میان از و رفت جلو کنجکاوی با

 .ایستاد

 از ایلحظه برای. کرد مرتب کمی را سرش روی رنگ کالباسی گل یحلقه همچنین و شال

 سمت به مرد که برود خواست و کشید عمیقی نفس. شد پشیمان مرد آن سر   پشت ایستادن

 .برگشت نازنین

 با و داد قورت را دهانش آب! گشت حبس نازنین یسینه در نفس و شد قفل هم روی دو هر نگاه

 !بود؟ آراس واقعا   او! بود؟ نزده توهم یعنی. کرد نگاه بیشتری دقّت

 را صورتش و بود شده پسرانه یساده مدل و شده کوتاه موهایش. بود کرده تغییر کمی تنها

 .بود زده کامل و تیغسه

 تا اششده باندپیچی دست. اختاند او سرتاپای به نگاهی. پریدمی بیرون سینه از داشت قلبش

 .کرد جلب را اشتوجه مچ،

 نه و کردمی آنالیز را اتفاق این ذهنش نه. شدمی دیوانه داشت نازنین. زد کوتاهی لبخند آراس

 !کند باور را دیدمی که چیزی توانستمی

 خودش کار هاینک مثل. زد نازنین به چشمکی لبخند، با نادیا. انداخت نادیا به نگاهی و برگشت

 !بود

 در را او ابد تا خواستمی دلش که بود دلتنگش آنقدر. شد خیره آراس به و برگشت درنگبی

 :گفت آراس که شود ترنزدیک خواست. نگهدارد آغوشش

 !رسیدی آرزوت به باالخره که خوشحالم-

 :پرسید دستپاچگی با. نتوانست اما باشد آرام کرد سعی کرد جور و جمع کمی را خودش

 !جا؟این... این... تو-

 :گفت نداشت، اشگذشته گرم رفتار با مطابقتی که سردی لحن با و انداخت پایین را سرش آراس
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 خواستمنمی همین برای... کنم یادآوری برات رو گذشته گند خاطرات دوباره خواستنمی دلم-

 .ارهد بازدید مهلت روز یه فقط گالری این که گفت نادیا خواهرت ولی! بیام

 .بود شده شوکه آراس سرد لحن از. رفت درهم نازنین یچهره

 !چطوری؟ آخه! داده؟ خبر بهت اون! نادیا؟-

. داده بهش رو امشماره هم اون تا شده عزیزجون پاپیچ قدریاون گفتمی که خودش! دونمنمی-

 !نیام نیومد مدل منم. فرستاد نامهدعوت یه برام و براته مهمی روز امروز گفت بهم و زد زنگ

 بغضی. بپرسد همه از اول را کدامش باید دانستنمی که بود نازنین ذهن در جواببی سوال هزار

 :پرسید قراریبی با. نشود احساساتی کرد سعی اما فشرد را گلویش

 !شده؟ چی دستت-

 یتابلوی به که درحالی و آمد جلو خانمی حین همین در. نداد جوابی و کشید عمیقی نفس آراس

 :پرسید کردمی اشاره

 !چنده؟ تابلوتون این قیمت خانم، نازنین-

 :داد جواب کند، نگاه را زن اینکه بدون و کشید پوفی نازنین

 .خدمتتون یاممی بعد کمی-

 :گفت آراس به رو بعد و

 .رسهنمی صدا به صدا و شلوغه کمی جااین. کنیم صحبت ترهخلوت که اتاقی اون بریم بهتره-

 نشده نصب دیوارش روی تابلویی که جایی آشپزخانه، و پنجره بین   ما که اتاقی متس به سپس

 .ایستاد مقابلش دوباره و آمد سرش پشت نیز آراس و رفت بود

 اسپرتش هایکفش به آراس و بود انگشتانش با بازی درحال نازنین که طوالنی سکوتی از بعد

 .شکست را سکوت آراس ناگهان بود، شده خیره

 یه توی کشوندم رو زندگیت مسیر اما کنممی کمکت دارم کردممی فکر! نازی ببخش ور  من-

 تاحاال! زجراوره؟ چقدر وجدانعذاب دونیمی. نزاشت برات فراری راه که منجالبی. منجالب

 !داشتم اونجا ناتموم کارای سری یه چون رفتممی باید... رفتممی باید من! داشتی؟ وجدانعذاب

 با را او دوباره دارد که شدنمی باورش. شد خیره آراس به دوباره و اورد باال را سرش نازنین

 احساسش به که بود شده جمع اشسینه در درد قدری به اما بیندمی اندنخوابیده که چشمانی

 .شد جدی لحنش اینبار و داد فشار هم روی را هایشدندان. دادنمی مجال
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... یادمی بدم ترحم از گفتم! کنی ازدواج من با مجبوری کنی فکر خوامنمی گفتم و اومدم روز اون-

 تگزاس تو ناتمومی کار چه که ندارم کاری من! بگیر تصمیم راحت و کن فراموش رو من گفتم

 اون! کردی ثابت بهم رو چیزی یه اما. رفتی دفعه یه و فروختی رو ندارت و دار یهمه چرا و داشتی

 !نداری و اشتیند دوسم که بود این هم

 ثانیه چند از بعد و خورد گره درهم ابروهایش!بگوید چه باید دانستنمی. شد پریشان آراس نگاه

 :کرد باز ب**ل

 کاباره اون. رسهمی عملش سزای به حاال! گرفتن بود، اورده سرت رو بال اون که رو کسی باالخره-

 .شد پلمپ هیوستون شهر مرکز تو هم

 .شد گرد نازنین چشمان

 ...دستت! شدی؟ درگیر اونا با نکنه... نکنه-

. داشت زندان یسابقه که بودم خالفکار یه. نبود من برای جایی دیگه اینجا چون رفتم من نازی-

 اون اگه چون رفتم. بود رفته آبروم ایران کل تو وگرنه! نیستم معروفی زیاد آدم که آوردم شانس

 .بخوابم آدمیزاد یه مثل هاشب بتونم بود المح دیگه دادمنمی پلیس تحویل رو هاآدم

 .انداخت آن به نگاهی و اورد باال را اششده باندپیچی دست

... رسیدن کارشون سزای به اونا که اینه مهم. کن ولش اصال...  یارو اون با درگیری تو... دستم-

 نوازَند گی. گرفته رمبا و کار یکم خداروشکر اونجا! مادریم زادگاه کنم؛می زندگی شیراز هم االن

 .گذرونممی رو زندگیم و کنممی

 !گرفتی رو تگزاس اقامت کردممی فکر-

 .گشت محو هایشب**ل از خنده زود خیلی و کرد الکی ایخنده آراس

 رو خواستممی که کارایی و برم هفته یه تونستم که همین! بدن رو جااون اقامت من به کن فکر-

 !زیادیه سرم از هم شیراز نهمو. بود خیلی بدم انجام

 .انداخت نگاهی بود رفته درهم و گرفته حسابی که نازنین یچهره به و اورد باال را سرش

 کردم، ترکت افتاده برات که اتفاقی خاطر به نکن فکر هیچوقت لحظه، یه کن نگاه منو... نازی-

 !کنی فکر اینجوری اگه َمدیونمی

 :گفت نریزند، پایین هایشاشک کردمی سعی که درحالی. شد اندوه از پر نازنین هایچشم

 !کردی؟می فکری چه بودی من جای تو اگه-
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 خوادمی دلم دیدم. کردم فکر خوب! رفتنت بعد روز اون. بود سخت خیلی برام راه این انتخاب-

 فکر خوب. باشی آرامش تو و نبینی آسیب دوباره نشی، جدا ازشون و اتخانواده پیش برگردی

 .افتهنمی هااتفاق این من بودن با دیدم و دمکر 

 از که طوراین! کندمی اشخفه دارد کردمی حس که قدری به. شد ترعمیق نازنین گلوی بغض  

 تکیه دیوار به آرام و انداخت پایین را سرش. بماند تا بود نیامده او بود، مشخص آراس هایحرف

 :نالید ضعیفی صدای تُن اب. کردمی کنترل را هایشاشک زحمت به. داد

 !دارم؟ آرامش االن نظرت به-

 روروبه به و گذاشت دیوار روی پشت از را، پایش یک داد، تکیه دیوار به نیز او و کشید آهی آراس

 .گشت خیره

 با شده، خوب خواهرت با اترابطه دیدمنمی اگه. شدنمی راحت خیالم دیدمتنمی اگه-

 آروم دیدمنمی اگه... رسیدی آرزوهات به! شدن دیده هاتاحیطر ! شدی معروف... اتخانواده

 .برات خوشحالم خیلی... نازی خوشحالم. شدم نمی

 دلش حال از او و ظاهریست هااین یهمه بگوید توانستنمی. داد قورت را گلویش بغض نازنین

 :پرسید لرزیدمی کمی که صدایی با مکث، ثانیه چند از بعد.!ندارد خبر

 کیه؟ روازتپ-

 .یازده ساعت امشب-

 نرو، بزند فریاد خواستمی. دارد نیاز بودنش به که بزند داد خواستمی دلش. نزد حرفی دیگر

 یک با هم آن! نداشت را شهر این ترک جز راهی بود، کرده درست آراس برای که ایبدنامی این اما

 !نوشت را آن چرا نفهمید وقتهیچ که نخور درد به و مسخره ینامه

 ساعت به نگاهی بود، شده گرفته دلگیر، فضای این از و نداشت خوشی حال نیز خود که آراس

 :گفت آرام و بزند خیالیبی به را خود کرد سعی. انداخت مچیش

 .بریزم بهمت که بودم نیومده! دیگه نباش ناراحت-

 خواستمی دلش رانگا. کرد باز ب**ل نازنین دقیقه چند از بعد. بود سکوت تنها جوابش

 .ببرد بهره فرصت این از و کند صحبت

 !داری؟ خبر هومن از-

 :داد جواب کوتاه مکثی با بود، خورده جا نازنین سوال از که آراس

 .ببینمش تونستم بالخره تا گشتم زیاد. گرفتم رو سراغش تگزاس، رفتم که ایهفته یک اون-
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 !نکردن؟ دستگیرش-

 .ماند خیره او روی جواب دریافت برای ازنینن متعجب نگاه. کشید آهی آراس

 !بستریه روانی آسایشگاه یه توی-

 .زد زل او به تعجب با و ایستاد آراس مقابل و شد جدا دیوار از نازنین

 !روانی؟ آسایشگاه-

 ...زمی چنگ خودش به و کشیدهمی داد داشته که کننمی پیداش خیابون تو روز یه... آره-

 !افتاد پیشانیش روی خطی و شد جمع اشچهره. کرد قطع را حرفش

 !؟...هومن یعنی-

. نبود خوب اصال حالش! نشناخت رو من. بود شده زنجیر آسایشگاه تخت به! دیدمش وقتی-

 رو تو و گفته اتخانواده به رو چی همه و زده زنگ که بوده اون فهمیدم، پلیس طریق از فقط

 .داده نجات

 .بست را گلویش راه بغض و شد ترعمیق آراس پیشانی چین

 .بود داده او به را نازگل خودکشی خبر بود، دیده را هومن که باری آخرین افتاد یادش نازنین

 :پرسید تردید با

 !؟...نازگل خبر شنیدن خاطر به نکنه-

 .داد تکان تایید ینشانه به سری آرام آراس،

 نازگل و هومن که نداشت باور وزهن! بود نکرده درک خوبی به را فاجعه عمق نازنین هم هنوز

 !بود نکرده باور را شانمیان عشق قدرت و داشتند دوست را یکدیگر چقدر

 سپرده خاک به میانشان در که عشقی و هومن برای نازگل، برای. شد تر دیگر باری چشمانش

 چنین به کند پیدا اطالع نازگل خودکشی ماجرای از هومن اگر کردنمی هم را فکرش! بود شده

 !بیوفتد حالی

 !شده؟ دیوونه... هومن... یعنی-

 :داد جواب ناراحتی با و انداخت نازنین به غم از مملوء و گذرا نگاهی آراس

 کنارش کسی چون کرده، تشنج و داده دست بهش عصبی یحمله یه دادن احتمال دکترها-

 !بشه انیرو جورایی یه و بده دست از رو مشاعرش شده باعث نکرده کمکش و نبوده

 :داد ادامه گرفته صدایی با سپس. نباشد معلوم هایشاشک تا کشید صورتش روی را دستانش

 !برسه دادش به نتونست... بود مرده داداشش-
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 آزار اینقدر را هاآدم که بود چه لعنتی عشق این. چکید پایین نازنین چشم   یگوشه از اشکی

 را عاشق وجود تمام و نگهدارد دیگری حسرت در عمر یک را کسی که بود رحمبی قدرآن! داد؟می

 !بکشد بیرون او تَن از

 آراس به رو لرزانی صدای با و کرد پاک دست پشت با را صورتش هایاشک و برد باال را دستانش

 :گفت

 !اومد هومن و خواهرم سر بالها اون که منه تقصیر... منه تقصیر همش-

 وا چشم دفعه یک دهمی بازی بدجور رو آدم قعش! عشقه بازی …نازی نیست تو تقصیر-

 !نمونده برات چیزی دیگه و دادی دست از رو چیت همه بینیمی کنیمی

 با و انداخت نازنین و آراس خیس یچهره به نگاهی. شد اتاق وارد عجله با نادیا حین، همین در

 :گفت نگرانی

 .یادمی داره گفت! بود زده زنگ بابا-

 :داد ادامه و دکر  آراس به رو بعد

 رو دعوتم که ممنون. بریزه بهم جااین و بیوفته راه دعوا ممکنه! شهمی بد خیلی ببینتتون اگه-

 ...ببخشین... کردین قبول

 نگاهش تابیبی با که انداخت نازنین به نگاهینیم. برود باید که فهمید و کشید آهی آراس

 .کردمی

 .بزنند باهم را هایشانحرف آخرین بتوانند تا رفت نادیا

 یک کاپشنش داخل از و کشید پایین را کاپشنش زیپ. کند ظاهر حفظ کردمی سعی که آراس

 .گرفت نازنین سمت و آورد بیرون قرمز رُز شاخه

 و راحت قدرهمین! زودی؟ همین به! برود؟ خواستمی واقعا یعنی. رفت فرو درهم نازنین یچهره

 را نفسش دارد بغض کردمی احساس. داد ماساژ کمی را لویشگ و اورد باال را دستش! دغدغه؟بی

 .نگیرد اشگریه شاید تا کشیدن نفس تندتند به کرد شروع! کندمی قطع

 لبخندی با و کشید باال گلویش نزدیک تا را کاپشنش زیپ آراس. گرفت را گل یشاخه تعلل با

 :گفت مصنوعی

 .دیدار امید به! باشی موفق همیشه امیدوارم-

 .دهد دست نازنین با تا آورد باال خداحافظی برای را دستش و
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 رفتار غریبانه حس کرد؛می احساس وجودش تمام با را حس این لحظه، آن در که بود نازنین تنها

 حدی به باشد؛ تلخ توانستمی حس این چقدر. بود صمیمی خیلی او با زمانی که فردی کردن

 هرچقدر! نداشت خداحافظی به عادت. لرزید هایشب**ل. ردک زهر را نازنین دهان یمزه که تلخ

. دادنمی یاری دلش کند، خداحافظی متشخص خانم یک مثل و کند دراز را دستش خواستمی

 .کردمی زنجیرش و شدمی مانع دلش انگار

 :گفت ب**ل زیر

 !لعنتی این از امان-

 .دوخت چشم ننازنی غمگین و طوسی هایتیله به و آورد باال را سرش آراس

 !گفتی؟ چیزی-

 ایستاده مقابلش در آراس که حاال. داد تکان نه معنی به را سرش و کشید عمیقی نفس نازنین

 .کردمی وابستگی احساس او به نسبت قبل از بیشتر بود،

 تا کشیدمی نفس تند تند! نکند هقهق بلند صدای با تا بود کرده کنترل را خودش زحمت به

 .نریزد ایینپ هایشاشک بلکه

. آورد پایین بود شده خشک خداحافظی برای که را دستش نازنین، تلخ سکوت دیدن با آراس

 :گفت و کشید آهی

 !رمنمی که همیشه برای. یاممی دیدنت به بازم بخوای اگه-

 .داد قورت را گلویش بغض چندم بار برای نازنین

 !بری؟ خوایمی نیومده-

 !بخورم؟ بابات از مفصل کتک یه خوادمی دلت-

 را انگشتش. نداشت شوخی یحوصله و حال نیز خودش حتی. زد زورکی لبخندی و گفت را این

 .کرد پاک را چکید نازنین یگونه روی که اشکی و آورد جلو

. برسد که حاالست پدرش که کردمی اشاره ساعتش به نگران، و قراربی که افتاد نادیا به چشمش

 سیخ نازنین موهای تمام دستانش، گرمای از. گذاشت نازنین ظریف بازوهای روی را دستش دو

 :گفت آرامی به. شد

 دلم رو پا دارم که دونیمی بهتر خودت تو! بریزم بهم رو زندگیت آرامش خوادنمی دلم فقط-

 فکر هنوزم اونا. کنی کلکل من بخاطر اطرافیانت و خانواده با روز هر و روز هر خوامنمی. زارممی
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 گممی! کنهمی اذییت منم کلمه این کنم،نمی خداحافظی! کن فراموشش... رو بال اون من ننکمی

 .نازی دیدار امید به... دیدار امید به

 به و برگشت نازنین، پاسخ برای انتظار و مکث هیچ بدون و برداشت نازنین بازوان از را دستانش

 تصمیم مانع و کند غلبه او بر احساس لحظه این در خواستنمی. برداشت قدم در سمت

 .رفت و کرد نادیا با کوتاهی خداحافظی سرش با در از خروج هنگام. شود درستش

 تا اما بود، ایستاده آن در نازنین که شود اتاقی وارد خواست و آمد بیرون جمعیت بین از نادیا

 سر دستش از رز گل یشاخه. بست او روی به را در نازنین بگذارد، اتاق داخل را پایش خواست

 .داد تکیه رنگ سفید در به آرام و افتاد زمین و خورد

 شده پاپیچش بدجور غرورش. شنیدنمی کردمی صدایش و زدمی حرف او با که را نادیا صدای

 خود با و پیچیدمی ذهنش در سینا جواب مدام. شدن زده پس از و شدن طرد از ؛ترسیدمی. بود

 .شود زده پس دوباره شاید بگوید را احساسش و کند خواهش آراس از اگر کردمی فکر

 و گرفتمی را آراس یبهانه و کردمی قراریبی دلش. بود دلش و غرور میان انتخاب زمان حاال

 !کند فراموشش کل به و نیاورد را اسمش دیگر حتی خواستمی او از غرورش

 پشیمان عمرش اخر تا داد،می اهمیت غرورش به اگر. ماند خیره دیوار نیلی هایگل به نگاهش

 .دهد انجام را کار همین باید که بود مطمئن ولی گرفت آنی تصمیم یک. شدمی

 :زد داد نادیا. دوید بیرون سمت به و زد کنار را نادیا. کرد باز را در

 .کن صبر! نازنین-

 رقصیدندمی آرام برف یندهپراک هایدانه. شد خیابان وارد و رفت پایین هاپله از! شنیدنمی او اما

 .بود شده سردتر صبح به نسبت هوا و آمدندمی پایین و

 که دید را آراس تر،طرفآن متر چند. بود خلوت جا همه. کرد نگاه خیابان طرف دو هر به دقت با

 .شودمی دور دارد زنان قدم و آرام

 .کرد صدا بار چند را اسمش و رفت دنبالش

 نکرده دقت اصال   پیش دقیقه چند! ایستاد مقابلش و رفت جلو ازنینن. برگشت تعجب با آراس

 محو. اندکرده ایجاد خاصی زیبایی چه سبزش، چشمان با او یشمی کاپشن ترکیب که بود

 نیز احساس مرگ از جسم، مرگ از نجات بر عالوه را او که فردی تماشای محو. شد تماشایش

 بود محروم داشتنش از هاسال که را عشقی و بود هبخشید هویت او به که کسی. بود داده نجات

 !نبود میسر او بدون زندگی، این یادامه دیگر حاال و بود داده هدیه او قلب به را
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 !بشنود را نازنین آمدن بیرون علت تا بود منتظر آراس کشید، عمیقی نفس

 مرور او با را خود راتخاط داشت بود، شده خیره آراس به سکوت با که مدتی این تمام در نازنین،

 این در بود قرار شاید که امروز به تا دید بارانی روز یک در بار اولین برای را او که روزی از. کردمی

 .کند وداع او با همیشه برای برفی، هوای

 :شکست را میانشان سکوت نازنین، باالخره

 شبیه نازگل، شبیه بشم مخوانمی... من... م! آراس گفتممی بهت باید که هست چیزایی یه-

 یه با رو مریض جسم یه بشم مجبور روز یه یا کشه،می درد نفس هر با که روانی یه بشم. هومن

 !خاک زیر بفرستم وحشتناک، روش

 .دوخت چشم دارش خز و مشکی هایپوتنیم به و انداخت پایین را سرش

 نفر یه فکر با صبح هر که حسی بودم؛ نکرده تجربه رو حس این زندگیم توی حاال تا من آراس،-

 حاال تا... نفر یه لبخندهای دیدن بشه آرزوم کنم، دعا اون سالمتی برای خودم قبل بشم، بیدار

 !ببینم قشنگ اینقدر نفر یه حضور با رو زندگی بود نشده

 هایشنفس صدای و دادمی گوش تنها و زدنمی حرفی آراس. افتاد اشگونه روی و لغزید اشکی

 .رسیدمی نازنین گوش به

 ادامه و کرد حلقه خود دور را دستش. لرزید نازنین. پیچید نازنین لباس داخل و وزید سردی باد

 :داد

 نازنین از بری تو! آرامش به برسه چه ندارم، هیچی من تو بدون ...مریضم آدم یه تو،بی... بی من-

 !مونهنمی هیچی

 سریعا  . بود پدرش مشکی نودال برگشت، رسید نازنین گوش به ماشینی شدن پارک صدای

 .باشد پدرش ماشین به آراس پشت تا کرد عوض آراس با را جایش

 .نداشت زیادی وقت. نلرزد صدایش کرد سعی و داد قورت را دهانش آب

 گرفتم تصمیم بعد به روز اون از! شدم پشیمون بعدش و گفتم یکی به رو احساسم بار یه من-

 شرایط که تو... شممی پشیمون نخوام تو از رو این اگه حاال، اما. بمونه نارمک نخوام کسی از دیگه

 اگه آراس، اینا یهمه با. رو اومده سرم که بالهایی و افتاده برام که اتفاقایی دونی؛می خوب رو من

 همیشه برای برو، نداری دوسم اگه اما. خودت پیش ببر منم یا بمون، یا باهام، بمون داری دوسم

 تا... مونهمی تو کنار تمومش باشی، که هرجا ره،می تو با هم نازنین رفتی، اگه بدون اما برو، هم

 !ابد
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 بین ما کمی چین و بود رفته فرو درهم آراس ابروهای. شد خیره آراس به و کرد بلند را سرش

 وفر  جیبش داخل را هایشدست. داشتبرنمی خیابان آسفالت از چشم! بود افتاده ابروهایش

. زدمی بیرون اشسینه از داشت نازنین قلب. بودند شده تندتر هایشنفس صدای و بود برده

 !داشت؟ معنایی چه سکوت این یعنی

 .شکست را سکوت آراس ناگهان

 !ندارن قبولم اونا! چی؟ مامانت و بابا پس-

 تعجب با دید، بهغری پسری رویروبه را نازنین چون و شد پیاده ماشین از بهرام حین، همین در

 .زد زل هاآن به و ایستاد ماشین کنار

 :گفت ضعیفی صدای با درخشید،می صورتش روی بر هایشاشک مروارید که نازنین

 نگاهمون داره... شد تموم! کنیم پنهون ازش نیست الزمم دیگه. دارم قبولت من که اینه مهم-

 .کنهمی

 :گفت بالفاصله نازنین که برگردد خواست اراس

 تا جنگممی. نکردن هومن و نازگل که کاری! آراس جنگممی بخاطرت من کن، گوش... برنگرد-

 هم اتفاقی هر! نکردم و اومدبرمی دستم از کاری که نباشم پیشمون خوردم، شکست اگه حتی

 نبودن کنهمی خستم که چیزی. شمنمی خسته بندازن، پام جلوی سنگ که هم چقدر هر بیوفته،

 .نهمی... توئه

 را کاپشنش. بودند اشک از پر هایشچشم. داشت تلخی یمزه که لبخندی. زد لبخندی آراس

 آغوشش در را نازنین بهرام، دورادور هاینگاه به توجهبی و انداخت نازنین دوش روی آرام و درآورد

 .بود کرده تحمل را دوریش درد   که هاییسال تمام عوض به. کشید

 :گفت لبخند، نهما با و کشید عمیقی نفس

 از... ترسیدم و کشیدم پاپس که روزایی تموم عوض! جنگممی که معلومه... برات جنگممی منم-

 خواستمنمی فقط... نازی گشتمبرمی روزی یه رفتممی هم االن اگه... لعنتی موندی تو فقط من

 !کنم خراب رو امروزت که

 کشیده آغوش در را دیگریک هردو. افتاد یننازن و آراس موهای روی آرام و رقصید برف، هایدانه

 .بودند

 تمام در که هاییتنهایی و هاگریه ها،حسرت جبران   جبران؛ برای آغازی! بود آغاز یک برایشان این

 .بودند کرده تجربه مدت این



                 
 

 

 حسینی حاجی فائزه|  جانم پیکر بر آتشی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

418 

 

 شده تلفیق آن در آراس، و نازنین صدای که نجوایی. شد هماهنگ باد موسیقی با آرام، نجوایی

 .بود

 من یپاره قلب پوش تَن ازنینن"

 من یدوباره تولد   بانی

 نازت چشمون اون راز ای نازنین

 ..."من یآواره دل تسکین فصل

 

 پایان

۹۸/۵/۲۲ 

 شود مطالعه لطفا#

 :نویسنده از ن.پ

 

 از پیش خویی، و خلق هر در پسر، چه و دختر چه شما فرزندان نکنید؛ فراموش هرگز را چیز یک

 عشق باید هاآن. هستند شما محبت و توجه محتاج مسکن، و پوشاک راک،خو مثل نیازهایی

 صاحب گیرندمی والدینشان سمت از که عشقی با. کنند رشد عشق این با و بگیرند

 .هستند ارزشمند و مفید انسانی که برسند باور این به و شوند اعتمادبنفس

 درست را آن یا نباشیم پاسخگو را او محبت نیاز کردن براورده یعنی فرزند، تربیت اصلی رکن اگر

 جامعه در مریض و هویتبی حرف،کم افسرده، ای،عقده فردی به تبدیل ما فرزند نگوییم، پاسخ

 به را خودش و کرده توجهجلب تا زد خواهد دست غیرعادی رفتارهایی به نتیجه در که شد خواهد

 هزارهزاران مقابل در است ممکن و شده طرد جامعه سمت از رفتهرفته کار این با. برساند اثبات

 .بکشاند ندامت هالکتگاه به را او که بگیرد قرار ناگوار اتفاق

 به اند،بوده بهرهبی دلیل هر به ومادر پدر محبت و توجه از که کودکانی از بسیاری آمار، طبق

 هایقرص و مخدر مواد مصرف پرستی،شیطان آیین به ورود مثل غیراخالقی هاییوادی سمت

 .زنندمی دست خودکشی حتی و خانه از فرار روانگردان،

 را فرزندشان موثر و درست تربیت یشیوه هاآن از بعضی فقط. نیست بد ومادری پدر هیچ

 .دانندنمی
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 انسانی او که بپذیریم باید. مسئولیم او مقابل در کنیم،می زندگی یک وارد را کودکی وقتی

 که کنیم قبول باید. کند زندگی و کرده رشد ما عادات و فکر طبق تنیس قرار و ماست از مستقل

 در استعدادها آن اگر حتی شوند، داده پرورش و کشف باید که دارد هاییتوانایی و استعدادها

 دریافت به دهد، حاصل تا است آب نیازمند که خشک زمینی چون او. باشند اهمیتبی ما نظر

 این کسی چه پس گوییم، پاسخ را او محبت به نیاز نتوانیم ما اگر. گردد شکوفا تا دارد نیاز عاطفه

 !کرد؟ خواهد را کار

 از. دارید دوست را او چقدر بگویید و بگیرید آغوش در باشد، که سنی هر در را، فرزندتان روز هر

 و مفید تواندمی چقدر که بدهید قلبی قوتی او به و کنید تعریف هایشتوانایی و هازیبایی

 .باشد زشمندار 

 صدای بتوانم شاید تا کردم صرف زمان سال نیم و یک حدود دغدغه، این با رمان، این برای

. برسانم کمی هرچند افراد گوش به شوندمی کشیده مکافات دار به گناهبی که را هایینازنین

 کسی حتی و بزنند فریاد توانندنمی هرگز را این و دارند عشق و توجه به احتیاج که هایینازنین

 بسیاری زندگی واقعیت   رمان این نیست، تخیلی رمان این داستان. کند دفاع حقوقشان از نیست

 .است سرزمین این پسران و دختران از

 و نوازش توجه، تعریف، نیازمند شدیدا دخترها، مخصوصا و مخصوصا کودکانمان، نرود، یادمان

 .هستند ها،آن هردوی کنممی تاکید مادرشان، و پدر آغوش

 افراد سمت از توجه ترینکوچک با آینده در کنید، بزرگ توجهبی و محبت کمبود با اگر را هاآن

 نیاز   این که ایدگذاشته باقی هاآن در عاطفی خالء آنقدر شما یعنی. دهندمی کف از عنان ناالیق

 است ممکن تیجهن در و گیردمی هاآن از را عقل قدرت شدن، تایید و شدن کشیده آغوش در

 چارچوب از غیر دیگری افراد از را محبتشان کمبود و بکشد را انتظارشان ناپذیری جبران تبعات

 .کنند گدایی خانواده،

 خوش حال و لبخند اطرافیانمان به نباشیم، هم پیکر بر آتشی" شوندمی گل خارها محبت، با"

 .سرشکستگی و زبانزخم نه دهیم، هدیه

 .یاحق. خوش و خوب تاندل حال همیشه الهی
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 یک رمان مرجع رمان 

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رمان ها و شعر 

هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و 

 با ما تماس بگیرید.

 د می شودپیشنها

 

 

 

 

 

 

 رمان تنهایی شب رمان گناهی
 رمان زندگی با چشمان بسته
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