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 :مقدمه

 ام!سکوت کرده شهیمن هم ؟یدنبال چه هست به

 !رییتغ یبا اندک باشد،یم تیدلنوشته بر اساس واقع نی)ا

 .(ندارد ینیگونه توه چیقصد ه سیدلنو نیهمچن

***  

 !یجانِ جهانم، مبارکم باش یپس ا شود،یبا تو آغاز م امیهست شود،یجهانم با تو معنا م

  همه عشق، سالم! یا ،یهمه خوب یقطره نفس، پس ا کی یحت کشد،یتو تنم نم یب

 *** 

 مرا؟ یدید دمت،ید

 منقطع! تیهانفس ده،یاز برگ، نگاهت خسته، لبانت خشک یباران ریز

را  نتیچه کنم که توان تحمل لبخند اَشک یول ؛یشدیمتولد م هیآغازمان با غم بود، وگرنه که با گر دیشا

  نداشتم؟

 *** 

 سکوت شد؟ میچرا صدا یخوانم؛ ول تیخواستم فرا

 یگرت بودم. به راستنظاره ده،یخاک یاچو مجسمهداد؟ هم شهیاما چرا پاهانم ر م؛یآ تیبه سو خواستم

  همه غم؟ نیچرا ا

 

 *** 
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 بود! رهیچو آسمانم، تآسمانت هم

 دلم، غبار گرفته بود؟ شهیچو شدلت هم شهیش

  عادت داشتم! هایکه من به تلخ یداشت؟ به راست یچه طعم تیلبخندها

 *** 

بر تن  دیسف اه،یس یهاتنها من و تو لباس ن،یرنگ یایدن نیعابران عادت داشتند؟ در ا ای میما محو بود

  کردند؟یم هودهیجماعت تظاهر ب ای میداشت

 *** 

و در  میاین اتیزییغم پا نیخودم، خودم را منع کرده بودم تا به بال ییگو یول دم؛یرا نفهم شیچرا

 نشوم. کتیکه آهش آوازمان بود، شر یدرد

 نیچتر رنگ ریکه در ز یگرفته بود یرنگ، جا دهیسبزِ شور مکتیآن ن یرو یدراز انیسال ایگو

   !یشد یدرخت، آدمک گِل

 *** 

 .میگویرا م مانییدارم، روز آشنا ادیرا به  خشیتار

 دل، ماه غم، سال فراق بود! زییپا روز

   .یاوردیهم سرت را باال ن یاهیثان یروان بود؛ اما برا تیدرخت، بر سر و رو اشک

*** 

 ؛یسوژه تکرار ییداشت تا از حال ما آگاه شود. گو یبخوابد؛ اما با تمام قدرت سع خواستیم دیخورش 

 .میبود شیبرا یاما جذاب

 یرا پس بزنند و بار دیتالش داشتند تا دستان خورش ییچادر آسمان شدند و با تندخو ه،یَس یابرها

 کنند. ییقدرت نما گر،ید
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  بود؟! یابر شهیمان چرا همآسمان ،یراست به

*** 

. میدیند یخوب یاز روزگار، دعوت ییهر دو! گو می. چه خشک بودافتیرا  اتشهیر ن،یزم ریاز ز امشهیر

  !قی... رفمیناخوانده بود یهاهمانیمن و تو م

 *** 

 نگاهت، فروغم را گرفت. یو خاموش ی. سرت را باال آوردیخورد یفیحضورم تکان خف یاز گرما

من بود، باور نداشتم کس  یدرد، فقط برا ایگو دمت؟یمالل را نشانم داد؛ اما چرا نفهم اتیدگیرنج

  به آن آشنا باشد. یگرید

 *** 

 داشتم. گوشم هایتلخ یبرا یاما من تنها زبان ؛یبه گوش داشت ازین ایتکان خوردند، گو تیهال*ب

 ؟یشدیم

 یمن شدم تو و تو شد م،یخورد و تا چشم باز کرد وندیبه هم پ ،یبخواهم، بخواه کهنیا یب مانیهاشهیر

  من!

 *** 

 ببخشم، چرا که من فقط سرابم! ؟یباد خروشان، در امان بمان یهایلیتا از س یخواست یآغوش

چو بود که زمانه هم هم نیمان اگمان م؟یشدیرهگذران، شدند امواج زمان و اال مگر متوجه م یهاهیسا

  متوقف شده! مانیهاساعت

 *** 

 اخت.از نو نس یکرد؛ ول رانینداشت. چرا که و ییبایکننده، مهارت ز یاما باز م؛یبود بایز یمن و تو پازل

  کو؟! انمقطعات
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 *** 

 !؟یمن بود نهیآ ایترک داشت، آ تیجاترک داشت. همه ،یدست لرزانت را باال آورد

  .یکرد یکیتار یتو، من را راه یدستت حل کردم تا مجابت کنم؛ ول ریرا در کو دستم

 *** 

 شد؟یاحساس نم یچرا ضربان یول ؛یچپت گذاشت نهیس یدستم را رو

 نشاندم. م،یایدر یدست آزادت را گرفتم و به فرودگاه ساحل ب گرمیدست د با

  ندارم! یمن هم تپش ؟ینیبیم

 *** 

 .میآهسته لب زد مانیهردو

 چرا؟! -

 ( شد!سیمان )هجواب شه،یهمچو هم یول

  م بود!راح مانیبرا یکینزد نیاز ا شی. ممنوعه بود، بمیدیمان، خود را کنار کشنگاه یبه خاموش آهسته

 *** 

 !انیبود، بدون پا یشروع مانیهابغض ینبود؛ ول یاشک

 :یگفت یآرام به

 .ریفاصله نگ -

 ب زدم.ل

 .ستین یمن را به تو، ربط -

 :یگفت
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 تنها مگذار! ،ییتنها نیمن را در ا -

 !امییاما من خودِ تنها -

 بمان. -

  من است. یرفتن، برا -

 *** 

 درد دارم! -

 !یکنیعادت م -

 !میو نه دانست میبفهم میخواستیگونه نه م چیه یتمامم؛ ول چشیپ اتشهیگره نگاهم، ر نگاهت

  !؟یکرد دایتو من را پ ای افتمیهم؟ آن هنگام که من تو را  یبرا میشد یک از

 *** 

ها از چه یکبود هیسا ریو سنگر گرفت. حال، من و تو در ز دیترس دیآسمان غرش کرد، خورش

 م؟یگفتیم

  ها پا نهاد!آغازگر دل نکیو ا شیمان نتلخ شد و زبان ماننگاه

*** 

 !دیتان دل سنگهمه -

 گفتم: ،یکیتار یبه کور یانجماد درونم، لحنم سرد شد و با چشمان از

 بدتر از شما! میستین -

 جواب حال من؟ ستیپس چ -

 بنگر به خودت! -
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  خودم؟! -

 *** 

 :یزبان زد ،یشد و به همان خشک اتیریکو یهاپوزخند، نقش ل*ب

 !هاستییوفا یزمانه، از ب یاز نامرد ستیحال من ن -

  !نیچه خوب، چون هستم من همچن -

 *** 

 گناه، گنه تو بود! -

 کلمات از دهانم جستند. ر،یبا تح

 شما؟ یهاییوفا یب ایگنه من  -

. میمقصر گشت یبود، تنها در پ میو چه خواه میچه هست م،یچه بود میمان باور نداشتکدام چیزمان ه آن

  ناعادالنه که بود؟! یباز نیگنه کار که بود؟ سازنده ا یبه راست

 *** 

 اما شما... . م؛یدهیرا از خودت بپرس. ما دل م ییوفا یب -

 از نجاست! یو من را غبار یگه که خود را پاک دانستآن رد،یگیم حرصم

  چه تلخم من؟! یدانست نکیکلمات، معضوف کردم و ا یدهانم را بر رو عنصر

 *** 

 زبان زدم: م،یبا او سالم کرده بود مانیکه هردو یبا بغض

مان هست گناه کدام ،ی. به راستدیکشیمان را به اسارت مشما تمام م،یکنیم ریگر ما دل را اس -

  تر؟نیسنگ
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 *** 

 دروغ! ییگویتو م -

 .شودیم میهال*ب شیخودت پوزخند، آرا همانند

اما  م؛یدل یادهایهمه ما دختران، ص میدانیدانستن تو، چرا که م یبرا یو نه اصرار کنمینه انکار م -

  !دیها هستکه شکار تمام یامان از شما مردان

 *** 

 ماهر! یگرهایباز دیهست -

 !دییکارگردان شما یول -

 سنده؟ینو ستیپس ک -

  ما را نوشته بود؟ چه بد قلم! نامهیزندگ یسوال بود. چه کس نیتلنگرمان هم دیشا

 *** 

 به تو گفتم:

 کن! هیگر -

 نبود. ستهیجوابت چندان شا یول

 د؟یگریمگر مرد م -

 ؟یشدینم ختنیتنگ اشک ردل ینگاه و زبانت هم کالم نبودند؟ به راست چرا

  !ندیگریها هم مکوه یکه حت ستین

 *** 
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 د؟یچرا سنگ -

انگ ب م،ییبگر میو خواست میخورد نی! آن هنگام که زمکنندیمان مخطاب گونهنیا م،یستیسنگ ن -

  قدرت! یعنینه که مرد  هاست،فیضع یبرا ختنیگرفتم اشک ر ادی ه؟یکردند که مرد و گر

 *** 

بود که سکوتم  گونهنیبرآوردند که مرد و ترس؟ ا ادیفر م،یدیترس، لرز یهاهیآن هنگام که از سا

س . ما هم ترمیستیاحساس ن یسوگند که ب یول ؛یاحساس یمجاب احساساتم شد. نه که مرد است و ب

 قیتشو یکه بو ییها بوسه خواهد،یرا م مانیگرم در جنگل موها یمان نوازشدل م،یبغض دار م،یدار

  به احساس دارد؟ ازیمگر مرد ن م،یما مرد بود یول دهد؛یم

 *** 

نوجوان در متروکه  یانهیمردان خشک، زم نیا دیکه گو ستیاما ک م؛یذاتاً که دار م،یکه دار یراستبه 

  !مینداشت یاند؛ اما افسوس که باغبانوجودشان کاشته

 *** 

مان ما در درون ست؟یآب ن ی. مگر در دل سنگ، جارکنندیمان مخطاب گونهنیا م،یستیا سنگ ن

مان کردند و ما خطاب گونهنیا ،ی! آردیگریمگر نه که مرد نم ،میارا خشک کرده یاریبس یهااشک

 .میها شدزبان میناچار، تسل

  !شوندیخاموش نم گاهچیها هزبان کنیل

 *** 

 من هم از آنِ توعم! ،یستیتنها ن یاست. به راست زیغم انگ یچه زندگ -

با هم نوع خودش، پس  کیدادند، دخترها با دخترها، پسرها با پسرها! هر  ادمانی یکیاز کوچ یول -

  ز من!ادور شو  ر،یفاصله بگ

 *** 
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 ؟انتیهمه خ نیا لیدل ستیچ ها؟یدور نیا ستیچ یبرا -

 انت!یخ -

ما را از  م،یدییاز احساس رو ،ینی. مگر نه که ما دختران زمکنندیکه جنست، مهر تن ما م ی! همانیآر -

  !دیمان باشمتوجه خشک شدن کهنیا یب د،یکنیجدا م شهیر

 *** 

 از ماست؟ ریتقص -

هر که را سد راهتان باشد. گذرگاه  دیکنیشکار م د،یهست یقهار ادانیص دیدانی! مگر نه که میآر -

  !هاستدگاهیچشمانتان، فقط ص

 *** 

 منکر! شومیم -

 چرا؟ -

 !دیریگیم یشما که ما را به باز نیا دیچون هست -

 تلخ بود؟ پس چرا زبانم سوخت؟! میهاخنده

  !یهدف بود کیشد، کالمم و تو تنها  یشد، نگاهم، تلخ نفرت

 *** 

 عُموم! رینگ -

 ؟یکیمان را تو تمام یریگیچرا پس م نکیا -

 که با اشک شسته شد. ییهاشد، از صورت غیشان تکه جامه ییهابزنم از رگ ادیفر توانستمیم کاش

ه پس چرا... افسوس ک ست،یارزان ن مانیهااشک م،یستین چهیما دخترها باز میبه همه بگو شدیکاش م

  !دیکس نشن چیرا ه میادهایگوش بودند. چرا که فر یگوش دار؛ اما ب یانیدوپا انمیاطراف
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 *** 

 .دیجنب یلبالب پر شده، تنها زبانم به لمس یبا چشمان

 دختر! کیچون هستم  -

  نگاه من مشکل دار بود؟ ایتو هم تلخ است؟  یلبخندها

*** 

 گرفت. یدر گوشم جا یکالمت به سخت

 پسر! کیمن هم هستم  -

  کدام! چیه ایهر دو و  دیمان بود؟ شازبان حق، کالم راست، از کدام یراست به

 *** 

 حال خراب من؟ نیا لیدل ستیپس چ -

 شد. نمیآرامت، مجاب زخم چرک یصدا

  .ستیندانم علتش چ یجوابت نزد من است؛ ول -

 *** 

 نبود؟ انیزبان قاصر به ب ای میافتین یجواب

قانون کرد که  یو چه کس تیدر خفا یهااز حسرت ات،یپنهان یهادر چشمت، خواندمت! از بغض چشم

  !چه؟یمرد سنگ باشد و دختر باز

*** 

 شد! یهم راه ما از نخست تا کنون به اشتباه ط دیشا

 .گذارندیکه ظاهرمان را به نما م ییهابا نقاب یول م؛یکه همه انسان چرا



 

 

 
13 

 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک |دلنوشته پشت نقاب 

 
کس ندانست در پشت آن  چیسنگ را به چهره زدند؛ اما ه یکه به ظاهر نقاب سخت یمردان هستند

 ای دهیکش ریبه زنج ییهاکالم دیشا ن،یاشک یچشمان ای یزخم یهاصورت دی. شاستینقابک چه کس

  !خسته ییهاتن

 *** 

ها اند. چرا که زبانکرده یشان کوتاهکه به لطافت پر گل باشند؛ اما در انتخاب نقاب یهستند مردان

 یها خشکانده، دل به پوچو چشمه رندیگ ادیمردها سنگ شدن را  یستیبا گونهنیو ا شوندیخاموش نم

 دهند. یو خاموش

 د  سنگ را تحمل کنند؛ اما دم... نزنن یسخت

  *** 

 اند!کرده یمخف یطانیش یهاکه نقاب بره بر چهره زده، خنده یدختران امدهید نکیو ا

 .کن نیپس نقابت را بردار و خودت بودن را تمر شوم،یمن! من با تو کامل م یمن! هست مکمل

  ده؟ز هیتک نیکوه هم به زم یدانیم ایآ یول ستاده؛یاش است که سفت و محکم ابا کوه نیزم ندیگو

 *** 

و هر کس که اخم  ستیمظلوم ن ست،یها ندوز. هر کس که گراست که چشمت را به نقاب نیسخنم ا

 !ستیکرد، جالد ن

  !ستیکالم ن یو هر که سکوت کرد، ب ستیشاد ن د،یکه خند هر

 *** 

 .کنمیاکذاب م افتنیبد است و نه در تکامل  ییکه تنها میگوینه م

 در امان یبرا یسقف خواهم،یزنم، سپر م هیتک خواهمیکه مبودن است. چرا  یمنِ دختر، متک عتیطب

 آسمان! یهاماندن از غرش
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وجود من هم به اشک  نیبا ا یباشم؛ ول انهیآش خواهمیگاه بودن است. م هیمنِ پسر، تک عتیاما طب و؛

ما را  . پسمیچرا که احساس دار ند،یگری! مردها هم میآر ه؟ینخوان مرد و گر قدرنیدارم. پس ا ازین

  ها!مرداب د،یبا سنگ اشتباه نخوان

 *** 

خودِ  ؟ییگرایم یبه خاموش یپس تو چرا دار شوند،یها خاموش نمنقابت را بردار، خودت باش. زبان

  را فراموش نکن... نقابت را بردار! اتیواقع

  *** 

 رهیجذاب و خ یچشمان هایاز افع یلیننگر، چرا که خ شیهاگفت به اشک چشمش و لبخند ل*ب یکی

قدر همان اند؟نیچون نیواقعاً ا ایآ یمظلوم دارند؛ ول یچشمان هاطانیاز ش یلیکننده دارند، چرا که خ

  قدر معصوم؟!پاک، همان

 *** 

 .ستیات نو هر که راز دل گفت، مونس ستیدوستت ن د،یهر کس خند

  !ستین لمو هر که خاموش بود، چراغش سا ستیگرفت، دشمنت نکه با تو خشم هر

 *** 

 ها بنگر.ها ندوز، به پشت نقابچشمت را به نقاب میگویباز هم م

  !داد؟یم یداشت ما را باز یدر پشت پرده، چه کس یراست به

  *** 

 ها!خام که بودم، زبانم زبان جامعه بود. چشمانم دوخته به نقاب

 یلشود، حق است؛ و اریاخت ادیز یاریبود که هر اخت نیو گمانم ا نمیرا بب یکه راست اموختندیبر من ن

  !رسانندیم یمرا به پوچ ارهایاز اخت یلیندانستم خ
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 *** 

 درنده! یهااند و پسرها گرگمعتقد بودم، دختران بره جامعه نیبر ا

 د،یگویهم به تو دروغ م نهیاوقات آ یگاه یها بردار. حتبه من نگفت که چشمت را از نقاب یکس یول

ن. را باور نک دهیاست که د نی! حرفم ادهدیرا نشانت م یاو چپ ،یمگر نه که تو دست راستت را باال ده

  .ستیمدرک ن ،یهر شواهد

 *** 

 !امدهیشد همه د وان،یل یخال مهیها تمرکز کرده بودم که نقدر بر پستآن

 یاهکه متوجه خان یناپاک داشتند، هنگام یچند خدا نشناس که ذات یگوشم را داغ کرد. شب یخبر یروز

چاقو و  یفشارها ریدر ز یدختر _که مادر دینکش یبر حمله گرفتند و طول میمرد شدند، تصم یب

  جان باختند. ر،یناپذ فیتوص ییهاشکنجه

 *** 

به آن خانه حمله کرده بودند؟ از کجا  یاست که چه کسان نیاما سوال ا ؛یراحت نی! به همیآر

  !ست؟یآن خانه بدون مرد است؟ مگر مرد ک دانستندیم

 *** 

ه بودند نگفت یاگر آن مادر و دختر به کس دمیشیبود که مرا به فکر فرو راند. با خودم اند ییهاسوال نیا

  ها حمله کردند؟نما به آنخواهند کرد، پس از کجا چند گرگ انسان یسپر ییکه آن شب را در تنها

 *** 

 یند؟ کمباش نیممکن بود در کم یشنفتند و چه کسان نیدر کم یطانیش ییهاو گوش قطعاً که گفتند

 کن! شهیاند

 .دانستندیشده، م دهیآن دو بره در یکه از زندگ ییها! همانیآر
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  چشمانت را باز کن! ست،ین یها کار مقبولاعتماد به نقاب کهنیا افتم؟یمن به چه دست  یدانیم

 *** 

صورت  یاشک که نه حمله یب شد؟یدر خانه حضور داشت، چه م یآن شب مردبا خودم گفتم اگر 

  .شدندیم دهیدر ییهاو نه بره گرفتیم

 *** 

از  یلیخ یول دادم؛یمدت، کورکورانه نظر م یآشکار شد. من در تمام میبرا وانیپر ل مهین نکیا

 از نظرم ربوده شدند. هاتیحقان

 زد که: بیبر من نه تیعقالن

 !نیبب ن،یرا از چشمانت بردار. بب یلعنت نکیپاشو. آن ع! یه -

از  یکیشرمنده خدا شدم، چرا که من به  ترشیو ب دمیخجل شدم، د ترشیو ب دمی. ددمیمن د و

  کردم. قیرا ال یمخلوقاتش، پست

 *** 

 .دنیبرابر است با تنها نفس کش ت،یبدون امن ی! زندگیزندگ یعنیزن  ت،یامن یعنیمرد 

 دنید ییخواهرم، برادرم! نقابت را بردار و اگر توانا یپس ا رد،یموج گ یتیباشد که امن دیبا یزندگ و

 اعتماد مکن! یادهیالاقل چشمانت را ببند. بر هر د ،یپشت نقاب را ندار یهاچهره

 .ستیاو ن تیبر تمام جنس لیرا عموم نکن! هر کس، شخص خودش است، پس دل عموم

 مرد! ،یو هر نامرد ستیمرد ن ،یمرد هر

  زن! ،یسر هیو هر س ستیسر ن هیس یزن هر

 *** 
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به  ده،یخشک هامانشهیر ده،ی. کمرمان خممیهمه ستوه را ندار نیتحمل ا گرید شود،یمان طاق مطاقت

 .مییگرایم یخاموش

  !یها را ندارتفاوت صیتوان تشخ ی! خاموش باش تا وقتیآر

 *** 

 نتیو لبخند، ز مانیهایآرامش، سکون زندگ مان،یهادل چهیدر د،یکه ام یچشم انتظار آن روز

 باشد! مانیهاچهره

 

  !انیپا

 :سندهیاز نو یسخن

 آلباتروسم! کی من

 کنمیراستا بازگو م نیرو چرخش برم. در ا نیزم تونمیزمان، م نیتربلند پرواز که در کوتاه یاپرنده

 .ذارمیم شیو ماجراها رو در قالب داستان و رمان به نما نمیبیرو که به چشم م یهر چ

 !یجذاب و خواندن یهانوشته یآلباتروسم، با کل کی من

 

 ... آلباتروس!دارتوندوست

 حق! ای
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 «زیبای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه »

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

این  بهبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، 

 اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.مراجعه کرده و یا به  لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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