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 " نٌیاِنٌـَهُ لَکُم عَدُوٌ مُب طانَیادَمَ اَن ال تَعبُدُوا الشٌـَ یبَن ای کُمیاَلَم اَعهَد اِلَ"

 سی"اشکار      یاو بر شماست دشمن کهیرا بدرست طانیش دیادم که نپرست یبن یشما ا ینفرستادم به سو یعهد ایآ
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 کوتاه داستان

 "رُخ  "
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 خدا را دارم... من
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 نام خدام ... به

 که بهم صبر داده یصاحب صبر بنام

 

 :خالصه

 ه؟؟؟؟یهوا ابر یوقت کنهیاش درد ودل م هیکه با سا یادم کشهیم یچه درد گنیم یدی}شن

، اخه  میباش وونهیوقتا د یگاه ایبه ادم بده ، ب کباریرو  یوونگیفرصت د یزندگ دیجمله نگذر، شا نیاز ا ساده

 یدگلذت زن دی، بهش فکر کن ولبخند بزن ، شا نیریلبخند ش هیبا مزه اس ، اونم با  یلیها خ وونهید یایدن یدونیم

 لبخنده{ هی نیهم
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شکل گرفته دورم ادمک  یچوب یوادمک ها اینگاه کردم دلم گرفته بود از همه دن رونیاز پنجره کوچک اتاقم به ب 

با  شهیهم وانهید  ستیجرم ن یوانگیام د وانهیمن د دمیانها را ند یوانگیوقت است به جرم د یلیکه خ ییها

 ستییلبخندش محکوم به تنها
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 ستییمحکوم به تنها شهیکه هم ییا وانهینبوده د ییمن اتفاق تازه ا ییهمدرد هم ، تنها میسرد من ومن بود اتاق

ندن ما یبرا یینا گریانگار د شدینم یبشود ول داریب نکهیمنتظرش بودم منتظر ا شهیرا متر کردم مثل هم اتاقم

 یمن صدا یبود صدا وانهید متروک دور افتاده بودم رخ من رخ ارهیس کینداشته واو هم مرا ترک کرده درست مثل 

ده زن شهیهم یانجا ادم ها برا گذشتیم یسال صدیس میکه باهم حرف زده بود یبار نیمنتظرش ماندم اخر یکس یب

 دادینبودم ومحکوم به زنده بودن ، قد کوتاهم قد نم یادم ایهم من بودم که در دن دینبود شا یهم ادم دیشا ماندندیم

 نبود  گریعشق من د دنشید یبه پنجره برا

 دادمیساله ام را غورت م صدیکه با ان بغض س یاب وانیل کیمن ، اتاق من  یها ییرنگ باخته بود از تنها پنجره

اتاق  نیدر ا نجاینداشت از وقت تنها گذاشتنش ، من شدم ا دنیرس یبرا ییجا گریکه د یدرست مثل شراب ناب

بود که  یا هیسا یبرا ییگفته ها نهایا دمیرس نجایه هم زدم تا به احبس عشقش ، من رفتم امدم و رفت وامدم را ب

من خود من بود از من بود واز  ی هینگفت سا یزیو چ دیاز من شن یادیز یدرد ودل ها یواریچهار د نیاز ا رونیب

 ردیگینبودش م یجنس من، دلم برا

من را حبس خانه اش کرد  ینبودم ادمک چوب ییمحکوم به تنها نقدریام بود ومن ا هیسا ردیگینداشتنش م یبرا دلم

 ام را خواستم هیام را داشتم من فقط سا هیزده کرد من فقط سا هیسا ییا وانهیگذاشت ومحکوم به رخ د نجایمن را ا

 ومن به دنبالش و او به دنبال من بود دیفهمیام از جنس من بود من را م هیسا

 یادمک چوب یتبسم باران بود ارام به سمت پنجره رفتم ول ییگو زدیم میامد صدا یکه از پنجره م ییتق صدا تق

 دمیرا شن شیارام صدا دادیبه پنجره نم یدرب و پنجره را با قفل بسته بود دستان وقد کوتاهم قد

 امشب؟ یساکت وانهیرخ ، رخ د-

 ساکت بودنم از درونم است-

 بودنش کار دستت داد وحبس وبندت را ازاد نکرد؟ یباز چوب-

 ستاده؟یمنتظرم ا رونیام چه خبر؟ ب هیاز سا-

 ات؟ هیسا-

 ساکت بودنم لیمن است دل یایام دن هیسا-
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 بگو؟ میات برا هیاز سا-

 هیمن مثل من بود ارام بود همراهم گر ی هیبود سا یمن تکرار نشدن ی هیسا دادیرا گوش م میمن حرف ها ی هیسا-

 ام را گرفت ومن را افسرده کرد هی،ان چوب دل سا کردیم

  ؟یبا خود چکار کن یخواهیحال م-

 کندیام من را ترک نم هیسا دانمیم ماندیام منتظر من م هیسا دانمیبرگردم ، م یروز خواهمیم-

 االن کنارت بود  ماندیاگر م ؟ینیبیاش را نم یتفاوت یانهمه ب-

 شود؟یباورت م کردیمن را تکرار م یحرفها یاش قلبش را روشن کرده گاه یرگیت هیاز من است ومن از سا هیسا-

درد ودل  دیاز ساعات که همراهش با خورش ی، مثل گاه کردیضبط عمل م کیدر درونش مثل  یزیانگار که چ

 دارم  وستتد گفتیبا من م زین هیدوستت دارم سا دیپریومن از دهانم ارام م میکردیم

 یابیخودت را در دیت کرده تو باا وانهیات د یرخ، خستگ-

 ندیبب شودیچه م دیایبه پشت پنجره ب هیفکرش را بکن من به خواب بروم وسا یاست ول یشگیرخ هم یوانگید-

  دهدیرخش عشقش جوابش را نم

 ؟ییبگو میات برا هیاز سا شودیرخ م-

 صدیس دیام بود انجا خورش هیسا یمن برا یمن عاشقانه  یهوا ابانیوسط ب یپشت بام سنگ کیآه ، من بودم و-

ام را  ییامد تنها هیکردم سا دایرا پ هیکه من از من بودن نبودم سا یدرست وقت شودیسال دوام داشت باورت م

 گفتینم یزیانداختم چ یم شیاندازم را رو ریز شدیکه م مانیموقع خواب ها شودیگرفت من را عاشق کرد باورت م

 هیباشد؟ ساعتها به سا ذاریاز من ب شودیمن بود مگر م ی هیوعاشق من بود او سا فتهیاو هم ش دانمیم دانمیم یول

ود از من بلند تر ب یمن کم ی هیقد سا میاز حسرت ها میاز نداشتن ها گفتمیم شیبرا میها یواز دلتنگ کردمینگاه م

را به قد پنجره برساند  قدش تواندیم هیسا شودیانتظار من تمام م نیچون ا دیا یم هیسا میگویم است نیهم یبرا

زد وبه وقت رفتنش  یلبخند دیبود خورش مانیسالگ صدیس ییاز روزها یکیدر  اوردیحبس در ب نیومن را از ا

بود  می من بود درد ها ِیشگیهم هیسا کردیام م وانهیبود ترس نبودش د دنیام در حال پر هیبود رنگ سا کینزد

 نقل کنم : نگونهیا تیمن بود بگذار برا یزندگ
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 هیاسال من وس نهمهیا میشدیرفتنش دلتنگش م یکهایسرمان بود نزد یهم باال دیخورش مینشسته بود هیوسا من

او  ییبود گو دهیام پر هیعاشق شدن بود رنگ سا یجا برا نیما بهتر ارهیس میکنار هم داشت یخوب یروزها دیوخورش

باز  شیانداختم اغوشم را به رو یپتو م شیرو گرفتیمن را ترک کند هرروز نفسش م دیهمراه خورش خواستیهم م

 گفتم: دیرو به خورش دیبه خورش ینمانده بود نگاهش کردم ونگاه شیبرا یینا گرید یول کردمیم

 ام هستم هیمن نگران سا-

 یبرو دیتو با-

 کجا؟-

 ینیبیاز روز م یمیات را ن هیات بمان حداقلش سا هیاس یبرو وبرا شودیجا م نیبهتر تیبرو انجا برا نیرخ به زم-

 میروز ها نجایا دیکرد ونصف روز انتظار کش ینصف روز عاشق شودیمگر م ختمیشدم ارنوسپا  را به هم ر یعصب

ام صبر کنم مگر  هیسال را بدون سا صدیگونه است من چطور س نیهم هم نیزم زیحتما ن کشدیسال طول م صدیس

 شود؟یم

 گفت: شهیارامتر از هم دیرا د تمیعصبان دیخورش

 مجبورم برمیمن اورا همراه خودم م ینیبیات را م هیرخ حال سا-

ه ب ستنیواال ز شودیرخ م هیرخ با سا ستیاش زنده ن هیبود رخ بدون سا دهیامانم را بر یدلتنگ ختیریم میاشکها

 را که همه بلدند  یشکل ادمک چوب

 خواستیپتو پنهان کردم دلم نم ریرا ز هیصورتم را پر کرده بود سا میارنوسپا  فرود امدم اشک ها نیزم یرو دوزانو

 گفتم: دیرو به خورش هیاورا با خود ببرد با گر دیخورش

 ؟یریرا از من بگ هیسا یتوانیچطور م-

 یبرو نیزم نمانده بهتر است به شیبرا یگریات عمر د هیسا نجایباشد ا تواندیم یبهتر یجا نیرخ زم-

 ام کنم؟ هیسا دنیروز د میخودم را محکوم به ن یخواهیتو چگونه از من م-

 را با خود نبرم؟ هیسا یخواهیتو چگونه از من م-
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 یرسانیم انیرا به پا میزندگ-

 یاو را ندار گرید نیات دل نبند بب هیرخ به سا-

 هیاز من است ومن از سا هیمن دارمش سا-

سرد  یدر شبها نجایآن هم ا ییسال تنها صدیوس یمانیوتو م کندیسال ترک م صدیات تورا س هیسا یاو را ندار-

 یدهیوجانت را از دست م یکنیارنوسپا  تحمل نم

سال  صدیدر س رمیبمانم وبم دهمیم حیمن ترج ماندیبعد از نداشتنش نم یکه جان ستیام انقدر قو هیعشق من وسا-

 ام دق کند هیودم ساترکش کنم واز نب نکهیانتظارم تا ا

 ندیتورا بب ستیحاضر ن گریبا تو قهر کرده ود زین هیسا دهیوقت رفتن من رس-

 شود؟یمگر م-

 کندیودل م یزنیدل م یشویم ادهیز یکه باش ادهیز شودیم-

 بودن؟ ادهیاش دست بکشد از ز یعاشق از عاشق شودیمگر م-

 کندیوجبر واجبار است وتورا محکوم به تحمل کردنش م ریتقد کی نیا-

  ستین وانهید یاجبار برا-

 کم است ستیساله ن صدیس ینیزم یوشبها ینیزم یروز ها یرا دار هیبرو حداقل سا نیرخ به زم-

 چه؟  شانیعشق ها-

 هیانداخته بودم سا هیسا یکه رو یانداز ریسمت ز دمیام کرد وارام عزم رفتن کرد غروب شد دو وانهید سکوتش

ه نبود ک گریام که د هیسا یدستها یاز جا دیشا زدیکردند پوست صورتم گز م میحمله به گونه ها مینبود اشک ها

 زدم شیوبا تمام توانم صدا ختمیرا در حنجره ام ر میباشد عاشقانه ها مینوازشگر اشکها

 هیسا-

 فقط من بودم ومن ومن ییگو امدین ییصدا
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است که من دارم حس وحال بد به دلم هجوم اورد  ییتنها نیساخت بدتر دیخورش میکه برا یاراجب ییتنها نیا

 میرا برا ینفس حبس شده ام کار کشدیم رونیام کرده وقلبم را به ب نهیدستش را داخل س کبارهینفر  کی ییگو

 ییافتم روزها یم هیاد خاطرات خوبم با سایداخل اسمان نبود  یحس چینبود ه دینبود خورش ییا هیسا بردینم شیپ

شک خ میاز لبها کبارهیتمام ان تبسم ها به  ییگو دمیخندیبا هم م میکردیرا تماشا م نیوغروب زم مینشستیکه م

 اوردن انهمه حس ندارد یبرا یحس میلبها گریشده ود

 زیم را نقلب هیگور نبرد مرا نبود سا به ختمیریکه بر سرم م یینداشت خاک ها یطعم عاشق میبرا گریارنوسپا  د نیزم

 با خود برده بود

 نبود یشگیارنوسپا  هم میبرا گرید  ارنوسپا

 میبه گلو یمثل طناب دار میبود که مجبور بودم ان را تحمل کنم بغض ها یقفس تلخ ینفس نداشت زندگ هوا

م تما یزندگ ییوجود نداشت گو یگریقلب د ییقلبم گو کردیاخر جهنم است تنم گز گز م ییبود گو دهیچسب

ه ک یدل یعاشقانه نبود برا گریکه د یعشق نیا یبرا دیکوبیعشق بر سرم م نیرا از ا شیها یحقارت ها وشرمسار

 را نداشتم هیهمه جا نگاه کردم سا دمیدل نبود همه جا دو گرید

 ستین یدرد کم نداشتن

همه  یمن انتها یمن تنها رخ تنها کیمن ،  کیو یمانیتو م یگاه کندیرا اوار م تیاینداشتن خودش تمام دن یگاه

را اواره بر سرم کنم تمام شکستن  ایتمام دن خواستیارنوسپا  را بر سرم بکوبم دلم م خواستیهاست دلم م ییتنها

 کلمه خالصه شد کیرخ در 

 رفتـ

باز رخ  کردیام م وانهیاه که د شب ، یاهیارنوسپا  را پر کرده بود رنگ س یام فضا وانهیبلند هق هق رخ د یصدا

گر نفر م کیدر  ییآنهمه تنها دیکشیخاک ارنوسپا  را به اتش م میفرود امد اشکها نیتر شد وبه زم وانهیام د وانهید

 ممکن است؟

من درد دلم بود  ی هیسا دادیگوش م لیدل یرا ب می من حرف ها ِیشگیها فرق داشت هم هیمن با تمام سا ی هیسا

خاص  یبرا یخاص لیدل چیمن بود انهم بدون ه یها یعاشقانه ام بود تمام دلتنگ یشب وروزم بود عصر ولحظه ها

 بودنش  
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چرا  مدانیام رفتم نم نهیکوچکم که انطرف تر بود توجهم را جلب کرد ارام وشکسته تر از قبل به سمت سف نهیسف

بود حرکت کردم نگاه کردم به  نیکه اسمش زم ییار ان شدم به سمت جاوجود من را گرفته بود سو یقیوترس عم

همه ان شودیعشق مگر م ینبود برا وانهید شودیم ربرد؟ مگ ادیاز  کجای شودیام ارنوسپا  انهمه عشق را مگر م ارهیس

 شد؟ الیخیشبه ب صدیرا انهمه بودن را س یزندگ

زن  کیبود که تنها در ان  یکوچک یلیخ ارهیس پتوسیاکال ارهیس یوفرود امدم به ر دانستمیراه را نم یافتادم ول راه

 ادمیت داش ییبایز یبود فضا پتوسیکه انها قادر به بچه دار شدن نبودند انجا پر از گل اکال کردندیم یوشوهر زندگ

 یشکل گرفته بود ول یزن ومرد هم به تازگ نیا یامدم زندگ نجایبه ا هیساله بودم همراه با سا ستیکه دو کباریاست 

را از  پتوسیودرختان اکال اهانیکه گ شدیوحشتناک م یبه قدر شانیدعواها یباهم دعوا داشتند گاه شهیانها هم

 نسمت چپشا ارهیکه س یپادشاه جوان وساده دل یوباعث اوارگ کردندیپرت م گرید ارهیاوردند وبه س یدر م شهیر

 دیام با هیندارم سا ییکه من با او دعوا زدمیبه او تشر م شهیمن هم یول زدیحرف نم هیاست سا ادمیبود شدند 

حرف  هشیبد اخالق بود وهم یلیخ ارهیس نیمرد ا ای بانویخودمان باشد ارتا نیمن باشد ب یام باشد تنها برا یشگیهم

حالش را  کردیم هیارام گر ارهیزن س ای ایرا کنار زدم جلو رفتم مان پتوسیاکال یحرف خودش بود کم کم شاخه ها

 شدم  ایجو

 د؟یسالم خوب هست-

  شدمینم دهیحق داشت انقدر قدم کوتاه بود د چارهیانطرف را نگاه کرد ب نطرفیا یکم

 باال اوردم وگفتم: یرا کم سرم

 هستم  نییمن پا-

 زد: یاورد لبخند کمرنگ نییرا پا سرش

 د؟یکنیچکار م نجایخوب هستم شما ا-

 دیکردینم هیکه گر دیاگر خوب بود-

 حق باشماست -

 بروم نیبه زم خواهمیاسمم رخ است م-
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 ن؟یزم-

 لحظه به من دوخته بود نیکه اخر دیخورش زیام ریتحق ینگاهش فرق کرد مثل نگاه ها ورنگ

 نیزم ندیگویکنم م یام زندگ هیبا سا خواهمیکنم م شیدایپ ابمیام را ب هیانجا سا خواهمیام، م هی، سا نیبله زم-

 است یشگیام هم هیبود انجا سا توانیکه م ستییجا نیبهتر

 ستیعاشق شدن ن یبرا یخوب یجا نیرخ زم-

 ام انجاست هیسا یول-

حمل انرا ت یتوانیاست نم شتریات ب نهیکه سرعت رنگ عوض کردنشان از سرعت سف کنندیم یزندگ ییانجا ادمها-

 یکن

 ستیتحمل شدن زیام همه چ هیبا سا-

 مطمئن باش زندیچک را پس مکو یکه ادمها ستییجا نیزم-

 اگر دلت بزرگ باشد چه؟-

 دل ندارند انها از جنس چوب هستند نیزم یادمک ها-

 ند؟یکجا شیادمک ها-

 دیایب شیپ تیبرا یومشکل بزرگتر امدهین بانویبرو تا ارتا نجاینرفته ام حال از ا نیمن زم-

داخل محفضه ام رو به  یجلو تر رفتم سوخت ها یام کم نهیخم کردم وراه افتادم سمت سف نیرا به سمت زم سرم

االنوس  هاریبرسم به س نیتا بتوانم به زم شدمیساکن م کجای یوحداقل چند ساعت کردمیصبر م یکم دیاتمام بود با

ه نفر س یجا گذاشتمیام را انجا م نهیمن سف گرکوچک بود که ا یبه قدر ستیک ارهیس نیساکن ا دانستمینم دمیرس

کردم وقت  یگذار یرا جا نهیسف دیرسیم ارهیطرف تا ان طرف س نیاز ا یکردیرا دراز م تیاگر پاهانبود و شتریب

را با خودش  ارهیتمام س خواهدیم ییشدم گو دهیچیپ ارهیکه دور س یبزرگ یمتوجه دست ها نهیشدن از سف ادهیپ

 یکیدر ان تار شدیم یرا به خوب شیشدن موها نیداشت وبرف نش یادیتنها بود سن ز یمرد ارهیسکند پادشاه  یکی

 زنان گفت: ادیوفر ستادیکوچک را سمت صورت مرد برداشتم متوجه من شد وا یحس کرد قدم ها
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 ؟یکنیچکار م نجایا-

 :دیگرفت وبلند کرد نگاه غمزده ام را به صورتش دوختم غر شیرا با دستها ومن

 قلمرو من است؟ نجایا یدانیمگر نم ؟ییامده ا نجایبه ا یبا چه جرات-

 بروم نیبه زم خواهمیمن م یقلمرو شماست ول دانمیم-

 وخودت یدانیواال خودت م یرویم نجایزود از ا ستیبه من مربوط ن نهایا-

 کجا بروم؟-

 من است یبرا نجایا ستیتو ن یبرا ییجا نجایخب برو ا یبرو نیبه زم یخواهیم ییگویمگر نم-

 مانم؟؟؟ب نجایا توانمیچند ساعت هم نم یحت-

 چند ساعت یحت-

 ...یحت-

 سر داد یبلند ادیرا به اتمام برسانم وفر میحرفها نگذاشت

 ینیخوابش را بب یریانرا از من بگ یتوانینم یریقلمرو هشتصد ساله من را بگ یخواهیبرو تو م میگویمگر نم-

 بمانم فقط چند ساعت نجایا یکم خواهمیفقط م خواهمیمن قلمرو شمارا نم-

 هرگز-

 ام رفتم نهیندانستم وبه سمت سف زیگذاشت ماندن را جا نیرا زم من

 بود که تنهاست نیهم یبرا دیکند شا کیاش شر ارهیچند ساعت من را با س یاش نگذاشت حت یخودخواه

 نهیسف گریپرت شدم حال د ارهیکرد ومن به س یحازل سقوط دلخراش ارهیس یها مهیام راه افتاد متاسفانه ن نهیسف

 اورم؟یام را بدست ب هیبروم وسا نینمانده چگونه به زم میبرا ییا
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ا قبلش ب ارهیس مهیهمان جوان است که ن ییجلو امد گو یاز همه جا بودم جوان ریباز صورتم را پر کرده بود دلگ اشک

 باز کرد میاغوشش را به رو یوبه گرم دیخودش است من را د یخراب شده بود ار پتوسیاکال یدرخت ها

 یمدرخ خوش ا-

 متشکرم تانمارو -

 افتاد؟ ینم نجایگذرت به ا-

 بروم نیبه زم خواهمیام رفت م هیسا ییگویدرست م یار-

 نگاه به خودم وگفت: یام کرد وکم نهیبه سف ینگاه

 ستیرخ ن یبرا یخوب یهم جا نیات که خراب شده ، زم نهیسف-

 ؟یات را به من قرض بده نهیسف یتوانیم-

 یرویم نیکنارم بنش یکم ایحال ب-

 لب گشودم: نیزم ارهیس یروبرو مینشست ارهیاز س ییراه افتادم گوشه ا همراهش

 گرداند؟یرا به من باز م هیسا نیزم گفتیقبل از رفتنش م دیخورش-

انها نتوانند  دیخوب نباشند شا یچوب یادمک ها دیمگر ارزشش را دارد؟ شا ؟یبرو نیتا زم هیبخاطر سا یخواهیم-

 ؟یبرو یخواهیترکت کند باز م هیسا دیوشا یکنارشان بمان ینتوان دیدرکت کنند شا

 رودینم یاست وبا من قهر کرده ول ضیمر یفقط کم گذاردیمن را تنها نم هیسا-

 وخودت  یمانیوتو م شودیم یبخورد چوب نیات رنگش به زم هیسا-

 است چیه هیرخ بدون سا-

 ندکنیم یرحم یانها ب کنندیانها حسادت م نندیرا بب یعشق توانندیتحملشان کم است انها نم یچوب یادمک ها-

 دهندیم رییورنگ تغ
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از محبت عشق  شودیمگر م میکنیرا عاشق م یچوب یادمکها هیمن وسا شودیم کرنگی زیکه باشد همه چ هیسا-

  میکنیرا با عشق پر م نیعاشق نشود ما زم یکس

 ممکن  ریغ دنشیرس یداشتنش خوب است ول یایرو-

 کند؟ینم یهمراهت زندگ یکس نجایا-

، من ماندمو خودم سالها  تییوتنها یمانیخودت م یزنیدلشان را م یرنگ باخته مهربان که باش یروزها مهربان نیا-

ر را بر تن خود کردم د ییتنها زیدخترشان ندانستند من ن قیانها من را ال یساموئل شدم ول ارهیعاشق دختر س شیپ

 کنارشان  ارهیس

 ستیا هم تلخ نعشق انقدر ه-

 تر بود نیدلنش دیمطمئن باش اگر تلخ بود شا زندیاش دلشان را م ینیریفقط ش-

 کندیام م وانهید هیسا دنیمن بروم انتظار به رس-

 زد: میاش را به من داد موقع بسته شدن درب ها صدا نهیبود وسف رینظ یاش ب یمهربان میاش رفت نهیسف سمت

 رخ-

 سمتش نگاه کردم به

 ستیباش انها درونشان خال یچوب یمراقب ادمک ها-

 یب ایدن کیاست و هیسا دنیرس نجایمن است ا یانتها نجایمن است ا دنیاخر رس نجایا نیافتادم به سمت زم راه

  یقرار

من بود انهم به صورت  یحال روبرو شدیم دهید یتوپ کوچک که از دور به سخت کیو یانهمه کوچک دمیرا د نیزم

 نجایا ییداخل وجودم شکل گرفت گو یبیبودن عج بیحس غر نیزم ارهیبزرگ لحظه فرود داخل س یدنباور نکر

 من است ییاخر رخ  تنها

هستند عشق هاشان  بیوغر بیاز حد عج شیب نیزم یبودم ادم ها دهیشن یکنار ارهیاز س دانمیکجا است نم نجایا

 دانمینم کجای یمانینشود انهمه پش ینیکاش قلبم زم مانندیزنده م یگریبعد از د یحت ایوجود دارد  یگریتا مرگ د
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حسگر  میامدم پاها رونیب ارهیاز س نیزم یادم ها نیب ناز ارنوسپا  ورنگ گرفت یدور یاز کجا به دلم هجوم اورد برا

سال صد وپنجاه شده  ییداشت گو یاهیبود همه جا رنگ س بیوغر بیبود حس حال عج نیعطر زم یبرا یخوب

 یم صدادور ینا اشنا یجلو رفتم فضا یکم ینیمطلق را بب یروشن یتا بتوان یصبر کن گریصد وپنجاه سال د دیوبا

 یاش موجودات یوسرگرم هیسا یکنار برا ارهیاست از س ادمی شهیانداخت هم هیسا ادیمن را  مدا یکه م یگوسفند

بودند مثل گوئالو  یرفتم انجا موجودات نیماست به ز ادمی گفتیبود م 22که اسمش قطب ارهیاوردم پادشاه ان س یم

 رفتم  فندگوس کینزد کنندیغذا از انان استفاده م یما که اسمشان گوسفند است وبرا یها

 نم؟یبش تونمیسالم من کجا م-

 بع-

 م؟یچه بگو فهمدیزبان من را نم ییگو

 یورا ادیها با  یدرخت نشستم خستگ هیسا ریدشت بود ز هیبود تک درخت انجا که شب یرا نگاه کردم درخت اطرافم

 را کنارم حس کردم  یگذشت حضور کس یکم ختیریگونه ام م یرو میام به دلم هجوم اورد اشک ها هینبود سا

 ؟ییساکت نشسته ا-

 کیمشخص بود و میایدن یمشخص نبود فقط غم ها زیچ چیاشک نگاهش کردم مشخص نبود ه یحاله ها نیب از

 سگ  بود که  کنارم نشسته بود  نمشیبب توانستمیهم فشردم ارام باز کردم حال م یرا رو پر از درد چشمانم یایدن

 ؟ییاهل کجا-

 ارنوسپا -

 انجا کجاست؟؟؟-

  ستیکوچک ارهینپتون س ارهیس نیاست ب یراه-

 ؟یامد نجایچرا ا-

 مییایب نجایام به ا هیسا دنید یگفت برا دیخورش-

 ست؟یک هینجا؟سایچرا ا-
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 ستیعشق من است زندگ هیاز من است ومن از او سا هیتمام من است سا هی، سا نمیام را بب هیامدم سا-

 ؟یراه امد نهمهیچرا ا-

  ینیات را بب هیسا یتوانیانجا م گفتیم دیخورش-

 شود؟یمگر م-

 بپرسم؟ توانمیذهنم را مشغول کرده م یسوال کی-

 بپرس؟-

 چقدر است نیزم یروزها-

 زد وگفت: یلبخند

 روز است کیخب -

 روز است چقدر شب وچقدر روز است؟ کی دانمیم-

 یگاه بردیکه دل از کفت م کشدیشبها چنان طول م یگاه یدوازده ساعت شب ودوازده ساعت روز چطور ؟ ول-

 کندیتمامت م شودیشب تمام نم

 روز؟ کی یبه راست-

 ندارند یگاه تمام چیکه ه ییقصه ام امده شبها کطرفی دانستمینم ومن

 ندارند عشق

 ندارند دیام

 ندارند یزندگ

 ندارند هیسا

 شوندیتمام شب م یکه با نامرد ییروزها یگاه یحت
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 که پر بود شدم وانیاندک ل مهیدلخوش ان ن عیگرفتم و سر دهیعمق فاجعه را ناد یول

 بله-

 چقدر خوب-

به  ینشست از خوشحال کجایدر دلم  یعمه بت ارهیس یها ینیریانقدر شدت گرفته بود که تمام ش جانیدلم ه داخل

 د؟یرا د هیسا توانیم گریفقط چند ساعت د یعنیابر ها بودم  یرو

 دمیشنیرا نم شیکدام از حرفها چیه یتکان خوردن دهن سگ شدم ول متوجه

 گذشت گفتم: یکم

 د؟یایب دیچند ساعت مانده تا خورش یراست-

 کمتر از هشت ساعت دیشا-

 ما ی ارهیبود مثل س دیسال خورش صدیکه بعد از ان س شدیچقدر خوب م-

 تان چندروز، روز است وچند روز شب؟ ارهیمگر س-

 میسال شب دار صدریسال روز وس صدیما س ارهیدر س-

 کجا؟ی یکنواختیانهمه  کند؟یبودن دلزده تان نم داریانهمه ب ای دنیانهمه خواب د؟یشویخسته نم-

اعت س یعاشق شو یوقت شدمیبود من خسته نم یبود زندگ یام کنار من بود عاشق هیکه سا ییسالها نیا کندینم-

 شودیاو م شودیم دنشیلحظه عمرت د نیباتریز یونگاهش کن یوفقط ساکت بمان یشو رهیبه عشقت خ یتوانیها م

 تیتمام زندگ

 شوندیدلزده م یدلدادگ یبعد از مدت یچوب یادم ها-

 ست؟یچ لشیدل-
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ونظاره  دنیبه د یوبعض شوندیرد م شکنندیمدت بگذرد دل م کیاز  یوقت کندیاز حد دلزده شان م شیعشق ب-

 گریکه د زندیم خیانقدر  شودیاحساسشان در همان لحظه خشک م ییوگو مانندیم رهیخ روندیکردن ان عده که م

 احساسات مرده اشان را باز گرداند تواندینم زیچ چیه

 د؟؟تواننیم ست؟مگریرفتن چ یبرا لشانیدل روندیکه م ییان عده ا-

د تو شو دایکه بهتر از تو پ یوقت یبهتر پندار یماریاست به اسم ب عیشا یچوب یدر ادم ها یماری، ب توانندیم یار-

را  ییایند گریحسرتت د ایدن کیو یمانیو تو م بردیرا نم یگفتن دوستت دارم دل گرید یشویم یتکرار شیبرا گرید

، انهمه  رودیم یگرید شودیم خیو یوچوب ماندیم رهیخ شودیبه رفتن م رهینفر خ کیان  لرزاندینم یقلب عاشق

 خاطره...

 انداخت ریرا ز سرش

 د؟یا یخاطرات؟به سر انها چه م-

 شیاش برا ییبه جز اتاق تنها ییجا گرید خنددیم سازدیم ایاش رو کطرفهیتنه در عشق  کی،  ماندیم یگرید-

 ودشیم رهیاز اتاقش خ رونیاز پنجره به ب زین یگاه سازدیم دیزده جد خیبا انهمه خاطره عشق  ماندیندارد م تیجذاب

 ردیمیواهسته م

 شوند؟؟یم نیچن نیچرا ادم ها ا-

  کنندیفکر م اجاتشانیفقط به احت یگاه شوندیسنگدل م یعاشق وگاه یهستند گاه یبیادم ها موجودات عج -

 به گله اش کرد وارام گفت: ینگاه

 کنندیهم مراقبت و در اخر سر تو را طعمه گرگها م یدر مواقع خوابشان را دارند ، گاه یفقط انتظار نگهبان یگاه-

 روندیوخودشان تنها م

 زیو سگ گله ن هیعشق سا یمن در پ میغرق بود شیهردو در افکار خو ییگو شدیرد وبدل م نمانیب یقیعم سکوت

 دهش رهیخ ییصد سال است به نقطه ا ییگو یدر چه فکر بود ول دانمینم

 کشدیدرد به دوش م یخاطره را با اندک کمی دیشا

 نندیبیکه رفتن ها را نم شوندیصورت غرق م نیادم ها هم به هم دیشا دیرفتنم را ند یانقدر غرق بود که حت ستادمیا
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  دادیصدا را همراه راه رفتن نم نیما ا ارهیبود س یبیرفتن عج راه

دلم  شدندیساده پودر م رفتیسرشان م یبود وبا هر قدم که رو دهیپر شانیبودند که رنگ ها ییوبرگ ها شاخه

 پا نگذارم  شانیرو کردهیم یموقع شکستن سع دادندیم یبد یصدا سوختیم شانیبرا

ودم نبود من ب یراه برگشت گرید یتنگ شد ول یام با انهمه عمق دلتنگ ارهیس یان دلم برا کیاسمان نگاه کردم  به

 در کار نبود یبرگشت بردمیود نمرا با خ هیتا سا هیوعشق سا

 دادم  چیبود شالم را دور گردنم پ یبیعج یکز کردم سرما ییا گوشه

 زدم: میگوشم صدا کینزد ییهم گذاشتم صدا یرا رو میها چشم

 ؟؟یتو که هست-

 مطلق بود ارامتر گفت: یکیهمه جا در تار دمیدینم یزیباز کردم چ چشم

 ؟؟؟یکه هست-

 تر نگاه کردم قیدق یکم

 که اخر عمرشان بود ییزرد وتبدار برگها یکوچک از درختان برگها یبرگها زشیجا پر شده بود از ر همه

 شد شیدایکم پ کم

 امد کینزد

هر کدام از دست  ییرو نما ینداشت برا یقد میاز من کوتاه تر بود راستش را بگو زیجلو اورد قدش ن یرا کم دستش

ترس در دلم نشست دستم را دراز کردم انگشتم را با هزار  یبود کم ییهزارپا رفتیسمت م کیبه  شیوپاها

 انگشتش گرفت وگفت:

 ؟؟یرویوبه کجا م ییاز کجا امده ا-

 نجایهم یعنیاست  نیاز ارنوسپا امده ام ومقصدم زم-

 ارنوسپا کجاست؟؟-
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 نپتون یحوال ییا ارهیس-

 وگفت: دیکش ییا ازهیخم

 نگذاشته میبرا یدر طول روز شدت باد وسرما خواب-

-..... 

 دهیهزار سال بود که نخواب ییورم کرده بود وگو شیچشما

 ادم هاست یثبات یمثل ب-

 نگاهش کردم گنگ

 یدارد واز کدام سمت رفتن یکه از کدام سمت امدن کندی، خود را مشخص نم میگویباد را م-

 ند؟؟ندار یدل دییگویکه شما م ییادم ها-

گرفته  ادیتازه راه رفتن را  ییگو ردیگیخنده ات م شانینیکه دلداده شوند اگر بب یاز روز یادم ها دل دارند و وا-

دمان خو نیب لرزدیدست ودلشان م کنندیحول م نندیبیتازه کالس اولشان را گذارنده اند ، دلداده شان را م ییاند گو

 هستند یدوست داشتن یها حمقعاشق ا یادمها شوندیعاشق م قیادمها عم یباشد ول

 چپ توقف زد وگفت: زیدهل کیامد واطراف قلبم ودرست نزد راهنمیاز سمت چپ پ وارام

که دلداده شان  یوقت یرا کنار بگذار دیا یکه از قلبشان م یاندک ی، صدا شوندیعاشق م نجایدرست از هم یدانیم-

 یشنویاهنگ جهان را م نیتر بایز ییگو سازندیم یقلبشان سمفون یبا صدا نندیبیرا م

 شودیاند؟ چوب که عاشق نم یانها چوب ندیگویمگر نم-

در  دیاست نفس وام انیرنگ ورو گرفته در جر یاست حس انیدر جر یبدنشان زندگ یبافت چوب یدر ال به ال یگاه-

 کندیم شانیا شهیاهسته اهسته ش دزددیبودنشان را م یاست چوب انیجر

 به چه معناست؟ ادم ها یعشق برا-
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ر عم کیعمر محبت  کیبه شرط  شومیدلداده ات م شومی، عاشقت م تیام برا یکه من ماندن ستیعشق به ان معن-

 باد سرد نیقلبت من را به سمتت کشاند در ا یوصدا یینجایکه تو ا یهمان معن شودیعمر عالقه عشق م کیبودن 

 نگاهش کردم گنگ

 ست؟یاسمت چ یکرده ، به راست یزندگ تینگاه دلبرت برا-

 رخ-

 ؟یبدان یاز درونت دوست دار میبگو تیآه رخ ، بگذار برا-

 پر کرده هیسا زیدرونم را ن دانستیهزارپا نم یبه قلبم هجوم اورد حت ییشرم کردند گرما میزدم گونه ها یلبخند

 وگفت: دیخند ارام

 ؟یشنویرا م شیصدا ستییدرونت چه غوقا نیبب-

-.... 

 رخ جان میگویرا م قلبت-

 زدم: یلبخند

 یار-

از  ییذره ا زیوتو ن ییتو هم از جنس خاک رنگ گرفته ا م؟یبگو تیگوش کن وچشمانت را ببند ، از عطر بودنش برا-

 کنم فیتعر تیتورا برا خواهمیشده ومن م دهیعشق درونت دم

 را بستم وبا لبخند گفتم: چشمانم

 کنمیگوش م-

اش  ینیبیم لرزاندیم کبارهیدست ودلت را به  یشویکه متوجه حضورش م یروز یبود یوانگید یعمرت را در پ-

را  ادشیهست  یروی، هرجا که م شودیم زتیهمه چ یکنیاش م یات را وصل به زندگ یکم کم زندگ یریگیدلهره م

ودت وج یسرد یکنیم یساز طرهخا یکنیخود حفظ م یدونفره اتان را برا ینگاهش ، عشقش ، حرفها میگویم
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اش  ینیبیم یوقت یزنیرا بهم م زیهمه چ یشویهم احمق م یخودمان باشد ها کم نیب یزیریات را دور م یوانگید

ش کن اش گو ینیبیم دیا ی، م میقلبت بگو یاز صدا نندیبیات را م یوانگیهمه د یکنیکه فکر م یکنیانقدر حول م

 زدلریدستت م کنندیشرم م تیگونه ها دهیرا فهم شیکوبد تمام شهر صدایچقدر محکم م میگویقلبت را م یصدا

 شهر کی وانهیرخ ود یشویوتو م کندیمستت م تیبه هوا شینفس هوا

 بود هیخاطرات سا یبا تداع شیحرفها تمام

 کنمیم یداشتنش لحظه شمار یمن وحال برا زیروز شد همه چ کیکه  ییا هیسا

 کردینم انتیکه از من بود وبه من خ ییا هیسا

 شهر ساخته ی وانهیکه من را رخ د ییا هیسا

 ستیبودن راحت ن وانهید

 زد وگفت: یاغوش هزارپا در وجودم نشسته بود چشم باز کردم لبخند پررنگ یگرما

واسوده  ردیگیکه جان از جانت م دهدیتموز را م انیزده م خیدارد ، مزه هندوانه  یاغوش عاشق چه طعم یدانینم-

  نیدلنش یی، مزه ا کندیات م

 در اغوشم گرفتمش  ارام

 چرا؟ یدانیدارد رخ جان م یبهتر یرنگ وبو زیرا بدان اغوش تو ن نیوا-

 ومبهم نگاهش کردم گنگ

 قیعم ی، بو دهدیم یگریاغوشت طعم د یوحال که عاشق یکرد یوانگیاز اول رخ ود ییا دهیبودن را ند یتو چوب-

 بهار

 دارد ارام گفتم: ییخواسته ا ییانداخته بود گو ریرش را زوس زدیرا بر هم م شیاز اغوشم جدا شد دستها ارام

 ؟ییبگو یخواهیم یزیچ-

 انهیساختن اش یبرا یبرگ جمع کن یکمکم کم شودیاگر م خواهمیاست م کیها نزد یرحم یراستش فصل سرد وب-

 ام
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 کردم وارام گفتم: یباد وهوا نگاه به

 ساخت انهیاش شودیباد که نم یرو-

 شد وگفت: ناراحت

 گاهت هیتک شودیباد م یمجبور به اجبارش باش یوقت-

 ییداخل انها جا توانستیکردم درخت ها انقدر نازک بودند که نم دایپ ییواطرافم را نگاه کردم شاخ وبرگ ها دور

 تم:و رو به هزار پا گف دمیرا د یجگینت یگذاشتم وب ییسفت ومحکم بود شاخ وبرگ ها را گوشه ا زین نیکند وزم دایپ

 یخودت بساز یخوب برا یانیاش یکه بتوان ییحداقل تا جا ایا من بب-

 من... یول-

 هرگز مخالفت نکن-

 دانستمینم یکه من حت یتا به مقصد میدوشم نشست و همراه هم راه افتاد یپا باالجبار من باال امد ورو هزار

 دادیحرکت م خواستیم یرا به هر سمت میبود باد موها بیهوا عج میکجاست برس

 نفس عشق بود  نفسش

 هیاس یام دل بکنند وبروند وجا یلعنت یها هیثان خواستیبپرسم دلم م دیامدن خورش یهرلحظه از ک خواستیم دلم

 کنند  یرا خال

 زد وارام گفت: یپا لبخند هزار

 د؟؟یا یات م وانهیقلب د یباز که صدا-

 قرارم یب-

 حس کردنش ییا هیبودن ، ثان ییا هیثان ی، دلت لک زده برا دانمیم-

شرم زده ام روانه شد دلم  یگونه ها یرو میزدم اشکها هینداشت تک یکه ثبات یکاه گل واریانداختم وبه د ریرا ز سرم

 بود لب گشودم امدهیکه قرارش ن یقرار یدستم مانده بود همان دل ب یرو
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خت س یلی، خ یکن یکار شیبرا یکند وتو نتوان یقرار یدستت وب یهزار پا جان سخت است دلت بماند رو یدانیم -

 یاوارش له شو ریقرار است ز یکنیکه هر لحظه حس م یکاه گل وارید نیهمانند ا یثبات باش یاست ب

 دانمیدردت را م ییگویچه م دانمیم-

ام  چقدر اشوب شده دانستیدر دلم نشسته م یچه طوفان دانستیساکت شده بود انگار م زیبه راه افتادم هزار پا ن باز

قدر چ دانستیم هیشده از وقت نبود سا ختهیبهم ر میچقدر زندگ کردیو درکش م دانستیچکار کنم م دانمینم چیوه

دارد  یچه درد یکنیبخاطر عشق ان را تحمل م یلو شیهوا یحت ستیکه از جنس تو ن ییا ارهیبودن در س بیغر

ها را  نیهمه ا یخودت را به کدام دردت وفق ده یندان یوحت یواشوب شو یدارد خم شو یچه درد دانستیم

 بود  نیهم یوسکوتش برا دانستیم

 منتظر ماندن ینبود چه برسد برا یهم هوا کاف دنیاه کش یبرا یحت نجایا

 تر قینداشت صبرم تمام شده بود ودردم عم یبا دردم همخوان صبرم

ه تپ ینشستم رو کجایانهم  یشهر را در کنارت داشته باش نکهیباالتر از همه جا بود مثل ا میدیرس ییبه تپه ا 

 شدیابر م زدیبا خودش مشخص نبود باران م فشیشدم هوا تکل رهیچانه ام کردم و به ماه خ یبرا یودستانم را ستون

 :ودهزار پا اما نگران بود ارام لب گش شدیهوا صاف م کدفعهیو

 نبود چه؟؟؟  یدیاگر فردا خورش-

افتاده برخاک شده بودم  یمثل ماه شدیخشک شده ام از هم باز نم یلبها کردمیها نگاهش م انهویمثل د ستادمیا

 زدم : ادیام را به چشمانش دوختم فر وانهینگاه د

 تحمل کنم توانمینم ییام لحظه ا هیسا یبتابد من ب دی، با دیایب دیبا-

 یبشکند اسمش را بگذارم دلتنگ ید که دلنبو یفقط دل شکسته ام بود ، البته گناه دمیدیهزار پا را نم یحت

دن مطلق به خوب ش دیام خواستیهم نباشد دلم م یدینباشم تا شا خواستیبهتر ومنصفانه تر است دلم م یوخستگ

 ندکیگوش اسمان را کر م ادتیکند که فریم دادیات ب یانقدر نفهم یفقط باشد گاه خواستیباشد دلم م زیهمه چ

عالمه حرف  کیگوش کردن به  یساده برا ی"او" کیفقط  یخواهیلمسش م یبرا یبودن ساده ودست کیوتو فقط 

 قرار لحظه یفقط ب کندیقرارت را ارام نم یکس قلب ب چیبودن ه یطلبیفقط او را م یخواهیتلنبار شده در دلت م

 که او باشد وباشد وباشد یشویم تیها



 رُخن ارم

 
29 

 

 ستیبودن انقدر ها هم سخت ن یگاه

 ختیفرو ر دشیبر هم زدن تمام ام یرا به سادگ یقلب توانیم یبدست اورد گاه یکلمه دل کیبا گفتن  وانتیم یگاه

 زین یگرفته وگاه یرنگ دلتنگ شیکه همه جا یاتاق یان هم کنار پنجره چوب دیفقط ساده بودن را برگز توانیم یگاه

 پنجره سالها منتظر ماند کیکنار  توانیم

دل تنگ  کیاش تمام شده بود رخ فقط  یوانگیبار صدم در امروز رخ د یقرارم راه باز کرده بود انهم برا یب یاشکها

منتظر  یفیبالتکل یهوا نیبود ومن همچنان در ا دهیقرار شهر خسته خواب یب یایدن کیدستش مانده بود و یرو

 بودم دیخورش

 پا جلو امد : هزار

 تحمل کن-

 توانمینم-

 است نیریتحمل کردن اخرش ش یگاه-

 ؟یدهیقول م-

 ز؟یبه چه چ-

 خسته ام بیعج یدانیمطلق قصه ام ، م ینیریش-

 از تنت بگذران داریبه موقع د کجایات را نگه دار و  یخستگ-

 نباشد؟ یداریاگر د-

 هم هست یداریهست پس د یبه زندگ دیام-

بودم و  دهیام را ند هیبود سا ینیاز ده روز زم شیب دیبود شا بی، عج شهیباز خسته تر از هم نیزم یرو نشستم

 بود  بیعج میتحمل کرده بودم وتحمل کردنش برا

 زدم: شیهزار پا نبود صدا یاطرافم را نگاه کردم با ناباور کدفعهی
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 هزار پا-

-..... 

 ؟یکجا رفت-

کدام نقطه کره  دانستمینم یکه حت یمطلق وطوفان بود ان هم وسط دشتزار یاهیبه اطراف نگاه کردم س ستادمیا

در  یامدن چیاز حد گرد بود وفقط رفتن بود وه شیب نیزم ییگو رفتمیزدم نبود راه م شیاست راه افتادم وصدا نیزم

 کار نبود

به هم تنه  یوبلند قد گاه گاه بیعج یمختلف و موجودات یهمه جا روشن بود پر بود از رنگها دمیرس ییجا به

  زدندیم

 کردمیبودم ونگاه م ستادهیرو ا ادهیانهمه رنگ که همانگونه وسط پ دنیبود د زیشگفت بر انگو بیعج میبرا انقدر

 ...چیه گریگرد به سمت اسمان پرتاب کرد ود نیوجودم را از زم یجلو رفتم جلو وجلوتر برخورد محکم جسم یکم

 بود ییصدا

 بود ییتر از ان هوا بیعج

 زده ام ضل زد  رونیدر چشمان ب یچشمان

 شد داریب-

همه اشان ذوق زده بودند  ییکه در اتاق بودند به چشمم خورد گو بیمطلق همه ان موجودات عج یختگیبهم ر و

که انجا  یبه سمت در دمیجهش دو کیداشت وبا  یادیفاصله ز نیکه از زم ییجا یرو ستامیدلهره به سراغم امد ا

 خواستیبردند دلم رفتن نم یبه سمتدستانم را گرفتند و مرا  بیوغر بیان موجودات  عج یبود ول

 رخ نرفتنم من

 ماندن وانهید

 شب سکوت

 سراب بود میصدا
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 وجودم عذاب و

 کردیعشق م چیشکل بود که من را کادو پ یجعبه کوچک مربع کی ییپرت شدم گو ییگوشه ا به

 ان اتاق بسته شد همه رفتند درب

 بود یکیتار

 بود یاهیس

 نبود  عشق

 نبود دیام

 نبود یزندگ

 زدم: صدا

 د؟یشنویرا م میصدا ست؟ین یکس-

-........ 

 ها بهیغر-

-..... 

 ها با شما هستم یچوب-

-.... 

 ام منتظرم است  هیسا-

 چند روز است؟ دیفکرم رس هیسا به

 سال است؟ چند

 و زجه داد زدم: هیاز دستم رفته بود با گر یحت حسابش
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 قرار یعاشق است ، معشوق است ، منتظر است و ب هیسا-

 دیشنیرا نم میصدا یکس ییگو دمیبود رفتم محکم  به ان کوب زیکه اتمام گر همه چ یسمت به

 بروم دیبگذار-

من  هیشب کنفریدرست  دمیخودم شن هیشب ییگذشت صدا یرعد وبرق وصاعقه زد کم یفرود امدم صدا کنارش

 دادزدم: دمیترس یبود کم میروبرو

 ؟یتو که هست-

 یمن توام و تو من-

 امد یرخ بودن به کارم نم گریهم گذاشتم د یرا محکم رو چشمانم

 از من فرار نکن که من از خود تو هستم-

 :دادزدم

 خواهمیخودم را هم نم یمن حت خواهمی، تو را نم خواهمیبودنت را نم-

در ام یکور ییمطلق بود گو یاهیبه همه جا نگاه کردم س دمیکش یاز سر اسودگ ینبود،  نفس گریباز کردم د چشم

 کردن نبود یزندگ دیبه داشتن ام یدیام گرید ییبود گو یزاد

 یرسینم یول یدویم یگاه شودیم ریکردن هم د هیگر یبرا یحت یگاه

 حسرت پشت نقاب غمزده چشمانت  ایدن کیو یمانیخودت م یگاه

  یشویم ریپ تیدر اوج جوان یگاه

 دینا ام یایدر کی اهیس یایدر کیو  یمانیتو م یگاه

 شودیم ریس تیخدا هم از ادم یگاه

 شودیم ریخسته دلت تحق یگل یگاه
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 شودیم ریاز تو دلگ نهیسکوت ا یگاه

 زده است خیدو قطب  ستینگاه ن گرینگاهت د یگاه گاه

 شودیخشک م کجایتمام احساست  یگاه گاه

 یاداره کن زیخودت را ن یتوانینم گریتو د یگاه گاه

 یکشیفقط نفس م یگاه گاه

 ردیگیمرده اش دلش م یماه یتنگ هم برا یگاه گاه

 یاوارگ ایدن کیو یمانیوتو م رزدیبت درونت را فرو م لرزاندیم یتو را حرف یگاه گاه

 گذارندیوانها هم تورا تنها م زنندیخسته ات جا م یشعر ها یگاه گاه

 یدهیم حیدونفره ترج ییچا یبگ را به جا یت یگاه گاه

 یشرمندگ نهمهیاز ا شودیسنگ شرمش م یبه سنگ بزن یسرت را هم بخواه یگاه گاه

 ستیمن هم اضاف نیمنم تنها هم نجایا ستیبعد تو مردن کاف یگاه گاه

دم ش دهیکرد وحال که من خم یستادگیعمر ا کی میگویرا م میبه خودش زانو ها ردیگیرا بغل گرفتم غم م میها زانو

 یول میکه ما هم را دار کنمیارامش م یکم دهیبه اخر رس شیایبر خورده که در اغوشم امده انگار که دن رتشیبه غ

نتوانست اغوش مداوم  زیهم ن میزانو ها کندیگز م زگ شودیخسته م کشدیتاب تحملش را ندارد و پس م میزانو ها

 باشد نیچن نیا یته دلدادگ دیوگرم را تحمل کند شا

 ده اندترک خور یکس یتمام شده تمامشان از ب زیها هم ن وارید صبر

  کندیم تیبدجور تنها یی، تنها زنندیم ییاز تنها صدایب یزجه ها تمامشان

 یعالم لبخند مصنوع کیو یمانیکه تو م کندیتورا سر خورده م یجور ییتنها

 سازدیتنها م کیازتو  ییتنها

 دیا یبا خودش هم کنار نم گرینفر که د کی
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گوش اتاق را کر کرد نگاهش کردم باز امده بود چشمانم را هر بار باز  یفاجعه امد قهقه ها کیبه عمق  یقیعم یصدا

 من زانو زاده باشد  یرو یجلو ییا نهییآ ییگو دمیدیباز او را م بستمیومحکم م کردمیم

 ؟؟؟یفرار کن یخواهیاز چه م-

 برو-

 از من؟؟؟-

 بشنوم خواهمینم یزیچ-

 از جنس خودت؟؟-

 نگاهش کردم عاجزانه

 ؟یبرو شودیم-

 را پاک کرد شیانداخت ارام اشکها ریرا ز رشس

من از توام  ؟؟ینیمرا بب یخواهیگذاشته باز نم تیتنها زیات هم ن هیحال که سا یدیومن را ند یعمر از من بود کی-

 یتو از من

بردم  صورتش کیکنم دستانم را نزد هیگر شیعمر را برا کی خواستیدلم م کتریرفتم نزد کیسوخت نزد شیبرا دلم

هزار پا مدام در ذهنم ملکه عذاب  یحرف ها ستمیام گر یوانگیبرگشتم وبه د میبه جا عیشد از نظرم سر دیکه نا پد

 اش را ندارم یناراحت دنیتاب د منو شودیناراحت م زیومن نباشم ن دیایب هیشده بود حال اگر سا

 زدم  واریبه د هیرا تک سرم

 بهیعالم غر کی نیب نجاینه ا میخودمان بود ارهیبود همان س هیسا شناسدیمن و تورا نم نیکه مرز ب ییای، دن خواب

 بودنش را بودن بود  ینداشت ول یجواب میحرف ها دادیم یمهر یب یدستانش بود هنوز بو

 دیساده اش که همراهم بود ام یبودم لبخند ها ایموجود زنده در دن نیخوشبخت تر ییکه کنار نشسته بود گو نیهم

 شد  میزندگ

 ... شدمینم داریکاش من ب یوا
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 داده یقرار در خودش جا یدل ب کیباران هم  ییگو دیکوبیسرم م یباران امد بر پنجره تو در تو وکوچک باال یصدا

 گفت: شهیارام تر از هم دمیرا شن شیصدا دیرسیقدم به قد پنجره نم ستادمیبود ا

 ؟؟؟ییرخ تو-

 ؟؟؟یشناسی، از کجا من را م یار-

 بارش است امدم یهوا تیاالن هوا دانمیتو را نشناسم م میا یمن بارانم ، از عمق قلب ها م-

 ندکیاز حد شده بود اخر مگر باران هم صحبت م شیام ب یوانگیگذاشتم د میزانو ها یوسرم را رو واریکنج د نشستم

 زنندیوبادش حرف مباران  واناتشیح یخاک ارهیس نیام کرده ا وانهیاز حد د شیروز ها ب نیا

 ؟یچرا ساکت-

 گفتن ندارم یبرا یزیچ-

د مدت کجا بو نیکرد در عجبم ا زیبه سمت پنجره پا ت عیها بود سر یچوب هیشکل ومانند من که رفتارش شب همان

 مگر قهر نکرده بود از من؟

 چرا ساکت است؟ میمن بگو-

 نشست میروبرو ینکردم بعد از کم یتوجه شانیبه حرف ها یامد ول یم شانیخنده ها یصدا

 ؟ییگوینم یزیچ-

 زد ییاحمقانه ا ولبخند

حال مرا احمق فرض  دانمیتو در تمام لحظاتت ، م یمدت من بودم کنار تو پا به پا نیدر ا یپر حرفم ول دانمیم-

 کنم تیرها توانمیمن م یول یحوصله ام را ندار یوحت یکنیم

 رها شدن چه سود؟-

 یات برس هیبه سا شهیهم یو برا یرها شو-

 محض است یوانگیرها شدن د-
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 ست؟؟؟؟ین نگونهیمگر ا یباش وانهیتا د ییتو امده ا-

 که انهم از من گرفته شد خواهدیم یوانگیشدن د وانهید-

 گذاشت میرو یاورد وجلو یزیاز اتاق وچ یسمت دیدو عیسر-

 ارزد یبه امتحانش م یول رهیها اسمش را گذاشته اند گناه کب یچوب -

 بود چشم دوختم میپا یکه جلو یزیتکه سنگ ت به

کرد لذت بخش  یحس نخواه زیندارد واخرش را ن یاولش درد یکشیم یاش و به طرف یگذاریدستت م یارام رو-

 در کار باشد یدنیرس یدور نهمهیاست بعد از ا

 عقب رفتم وسنگ را به سمتش حول دادم عقب

 کنمیبعد تو امتحان م زیامتحانش کن من ن-

 از من نبوده که امتحانش کنم یدلدادگ-

لو شده اند و ج شتریما ب ارهیاز س زیساعتها ن ییگو کردیم ییچشمانم خود نما یزد سنگ جلو بشیمثل قبل غ وباز

 داده اند یرا در خود جا یو صد وپنجاه سال دور روندینم

 باران امد یرا دستم گرفتم صدا سنگ

 کنن یوانگیرخ د-

 رودیواخرش حس از حست م یفهمیرا نم یزیاولش چ یکشیطرف م کیچشمم امد ارام به  ی، من جلو یها حرف

 ییچشمم خود نما یبدنم جلو یاز اعضا یکیحس از حسم نرفت حال نداشتن  یرا حس کردم ول شیحرف ها تمام

داد  شدینم یشد سنگ را دور انداختم خواستم تکه خودم را مثل پازل در خودم حل کم ول هیرنگش رنگ سا کردیم

از  میست به پنجره چشم دوختم گونه هایمن ن یاصال برا ییگو دیچسبیتکه ام به من نم یول دیلرزیزدم دستانم م

 رو به باران گفتم: زدیم اچهیاشک به در

 بخشدی، مرا نم چسبدینم-
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 چه؟-

 د؟یدست به او عشق ورز کیبا  شودیلمس دستانش نمانده چگونه م یبرا یدست، حال  هیسا-

 ؟یخوریعشق نبودت غصه م یتو برا کنندیها زنده زنده دو دستشان را از محبت قطع م یچوب-

 توانندیچگونه م-

 دستم نگاه کردم یخال یبه جا وباز

 ییاخرش هم برچسب گدا کنندیقطع م وارام دو دست محبتشان را برندی، دل از کفت م شانیراحت است برا-

 زنندیات م چارهیمحبت را بر دل ب

 شده بود  لیهمانند س زشیبارش لبر دادیبه گونه ام نم یفرصت میاشکها

 یکه قطع عضو داخل روندیچنان م یو گاه ستین یمانند یگرید یبرا ییکه گو شنودیم دایچنان ش یها گاه یچوب-

 بودن تاوان دارد  ی، رخ جان چوب ردیمیم یافتد قلبت به راحت یاتفاق م تیبرا

 یب یبرا بیکه چانه ات غر میگویم ییاز همان ها کندیات م رانهیو هیسکوت اخر گر هیکردم بعد از انهمه گر نگاهش

اشوبت  لیکه خودش دل میگویم ییاز همان ها یتا خوب شو یبه خودش دار ازیکه ن ییاز همان ها دیلرزیات م یکس

 ات است یزندگ لیو خودش دل

 شده بود ریمتکلم مع الغ زدیباران حرف م فقط

 کجایدارند  یکه هرچه دلخور رودیچنان دل از دستشان م داریبا احساسند روز د زیها ن یفکرش را بکن ، چوب-

 یم تیبه لبها یاست لبخند انیقرمز عشق در جر یرگها یانهمه تار وپود چوب نیب یکنیفکرش را م یوقت کشندیم

 ست؟یها بگذرم جنس تو چ یاز چوب دیا

خودش را  دیق یکه حت یبه سنگ شد همان لیروز خاکش تبد کیمن از خاکم من از چوبم و سنگ ، من همانم که  -

 یگذشتن از فکر ها یکم یدستانش برا یگرم یبود برا ییاش دنبال شعله ا یکس یکه در ب یزده بود همان کس

 ام و طوفان دهیاالن به اتش رس یول سنگاولش چوب بعدش خاک وبعد از ان  میبودم دروغ نگو یچوب زیمن ن هودهیب

 کباری یدستانش را لمس نکرده ام حت کباری یو حت دانمیوقتست فقط اسمش را م یلیکه خ یاز کس ستیدرونم روان

ام  وانهیکه د یقرارم از همان یب یام ول دهیرا ند شیچشم ها ییلحظه ا یام حت دهیاش را نشن یدر گوش یحرف ها
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اش  یدر گوش یاگر حرف ها ستیکه  اگر خودش ن میگویم یواتش به جانم زده از همان فتهرا گر خمیکرده سنگ و

امد  یواشکیدرست وسط قلبم است  یهمراهم او جا شهیهم ماندیام م هیهست کنارم او از من است وسا یول ستین

تمام  زندیم ودماش را به خ یدر گوش یخواهد  امد که همه حرف ها یروز دانمیدل شد وخواهد ماند و م زیعز

 ستیکه در جانت نشسته و کنارت ن یچقدر سخت است حسادت به اتش یدانی، نم کندیمن خرج م یعشقش را برا

 هست ، عشق هست یهست زندگ دیام یاز ان سخت تر است ول زین دنیاز دور اه کش

 است بیجنست عج-

 ستین یچوب یول-

همدردت مراقبش باش برف سرد است عاشق  شودیفصل بعد باز خواهم امد االن برف م دیبروم شا دی، من با دانمیم-

 ببندد انهمه احساس قشنگت لیووسط زمستان قند نیریندارد دلزده ات نکند از انهمه احساس ش یدل ستین

 زدم  یلبخند

 را ارام جمع کرد وعزم سفر کرد  لشیبار وبند باران

 افتاده بود ییدست نبود و گوشه ا گریخورد که د یچشمم به دست باز

 تنگ شده بود زیاسمان هم ن یرنگ اب یبرا یحت دلم

ها مرا کشان کشان بردند دست قطع شده  یدرب اتاقک باز شد چوب شدیمگر م یفکر نکنم ول یزیکردم به چ یسع

 ادیاز حد سرد بود  ادیمرا گذاشتند ز یینداشت به محفظه ا ییا دهیفا گریاز وصل کردنش که د اوردند و بعد زیام را ن

داشتم گرم نگهش دارم  یقلبم گذاشتم سع یمانده بود رو میکه برا گرمیباران افتادم با دست د یحرف ها

  ردیبم کجایام در دلم  هیعشق سا خواستمینم

 ارام زمزمه کردم: ختیریم میرفتند اشک ها یرحم یها با ب یچوب همه

 یبرو دیتو نبا هیسا-

-.... 

 کنمیمن ترکت نم یمانیم تیسر جا شهیتو هم -
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 ییبایرنگ جلو امد ز ییطال یبا موها یبود باز شد نگران به در چشم دوختم دختر میکه روبرو یدر بزرگ ناگهان

نگاه به  خوردیعشقم بر م رتیبه غ ییوام نبود چشم از ان دختر گرفتم گ هیبه اندازه سا یداشت ول یریچشم گ

 کنم یکس

 دیگویچه م دمینفهم یتکان خورد حت شیبود را لمس کرد  ولبها نمانیکه ب ییا شهیش ارام

 کردیاو زبان مرا درک نم یول دمیفهمیگذشت دکمه را زد و نگاهم کرد دستانش سمت من دراز بود زبانش را م یکم

 ایبا من ب-

داد  چیاش را دور دستانم پ ییشال گردن کاموا عیوسر  دیترس دمیپر نییپرش به پا کیدراز شد با  میجلو دستش

 یام منتظرم است ول هیدور کن سا نجایداد بزنم مرا از ا خواستیبه چشمانش نگاه کردم دلم م دیکش یوبه سمت

 ... کیاتاق تار نیهم ازساکت ماندم من را کشان کشان به سمت همان اتاق برد رفتم داخل ب

 باز گذر فصل ها و

 را شیرنگها دمیدیکه نم یشب وروز یرفتن ها و

  گذردیم ینیگمانم صد وپنجاه سال از عمر زم به

ه از ک میگویم یگذشت از همان صد ونجاه سال یوبه سخت نمیام را بب هیکه من منتظر ماندم تا سا یوپنجاه سال  صد

 دمیبه ان نرس یول هیسا دنید یان فرار کردم برا

 ها گفت فقط از رفتن ها  یسال فقط از تلخ نهمهیا زدیم یبرف بود ومن بودمو سرما دلم را گاه باز

 نبودن ها از

 ها دنیند از

 ساده مردن ها از

 سر از اورانوسپا در اوردم دیتبع کی یبرا یاست ول یبودم که جنس منم همان چوب دهیفهم حال

 دانستمیها را م زیچ یلیخ حال
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 قسمت بودن من بود نیتلخ تر نیام بود وا یاش زندگ یزندگ میغذا شیغذا میهوا  نیزم یهوا حال

د جان گرفته بو شیدایاتش از چشمان ش نیموفق نشد اتش درونم را خاموش کند ا زین نباریاش رفت ا یبا سرد برف

 شدیوساده خاموش نم

 امد باران

شکل گرفته دورم ادمک  یچوب یوادمک ها ایهمه دن نگاه کردم دلم گرفته بود از رونیپنجره کوچک اتاقم به ب از

با  شهیهم وانهید  ستیجرم ن یوانگیام د وانهیمن د دمیانها را ند یوانگیوقت است به جرم د یلیکه خ ییها

 ستییلبخندش محکوم به تنها

 ستییمحکوم به تنها شهیکه هم ییا وانهینبوده د ییمن اتفاق تازه ا ییهمدرد هم تنها میسرد من ومن بود اتاق

ندن ما یبرا یینا گریانگار د شدینم یبشود ول داریب نکهیمنتظرش بودم منتظر ا شهیرا متر کردم مثل هم اتاقم

 یمن صدا یبود صدا وانهیمتروک دور افتاده بودم رخ من رخ د ارهیس کینداشته واو هم مرا ترک کرده درست مثل 

ده زن شهیهم یانجا ادم ها برا گذشتیم یسال صدیس میم حرف زده بودکه باه یبار نیمنتظرش ماندم اخر یکس یب

 دادینبودم ومحکوم به زنده بودن ، قد کوتاهم قد نم یادم ایهم من بودم که در دن دینبود شا یهم ادم دیشا ماندندیم

 نبود  گریعشق من د دنشید یبه پنجره برا

 دادمیساله ام را غورت م صدیکه با ان بغض س یاب وانیل کیمن ، اتاق من  یها ییرنگ باخته بود از تنها پنجره

اتاق  نیدر ا نجاینداشت از وقت تنها گذاشتنش ، من شدم ا دنیرس یبرا ییجا گریکه د یدرست مثل شراب ناب

بود که  یا هیسا یبرا ییگفته ها نهایا دمیرس نجایحبس عشقش ، من رفتم امدم و رفت وامدم را به هم زدم تا به ا

من خود من بود از من بود واز  ی هینگفت سا یزیو چ دیاز من شن یادیز یدرد ودل ها یواریچهار د نیاز ا رونیب

 ردیگینبودش م یجنس من دلم برا

من را حبس خانه اش کرد  ینبودم ادمک چوب ییمحکوم به تنها نقدریام بود ومن ا هیسا ردیگینداشتنش م یبرا دلم

 ام را خواستم هیام را داشتم من فقط سا هیزده کرد من فقط سا هیسا ییا وانهیگذاشت ومحکوم به رخ د نجایمن را ا

 ومن به دنبالش و او به دنبال من بود دیفهمیام از جنس من بود من را م هیسا

 یک چوبادم یتبسم باران بود ارام به سمت پنجره رفتم ول ییگو زدیم میامد صدا یکه از پنجره م ییتق صدا تق

 دمیرا شن شیارام صدا دادیبه پنجره نم یدرب و پنجره را با قفل بسته بود دستان وقد کوتاهم قد
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 امشب؟ یساکت وانهیرخ ، رخ د-

 ساکت بودنم از درونم است-

 بودنش کار دستت داد وحبس وبندت را ازاد نکرد؟ یباز چوب-

 ستاده؟یمنتظرم ا رونیام چه خبر؟ ب هیاز سا-

 ات؟ هیسا-

 ساکت بودنم لیمن است دل یایام دن هیسا-

 بگو؟ میات برا هیاز سا-

 هیمن مثل من بود ارام بود همراهم گر ی هیبود سا یمن تکرار نشدن ی هیسا دادیرا گوش م میمن حرف ها ی هیسا-

 ام را گرفت ومن را افسرده کرد هیان چوب دل سا کردیم

  ؟یبا خود چکار کن ییخوایحال م-

 کندیام من را ترک نم هیسا دانمیم ماندیام منتظر من م هیسا دانمیبرگردم م یروز خواهمیم-

 االن کنارت بود  ماندیاگر م ؟ینیبیاش را نم یتفاوت یانهمه ب-

 شود؟یباورت م کردیمن را تکرار م یحرفها یاش قلبش را روشن کرده گاه یرگیت هیاز من است ومن از سا هیسا-

درد ودل  دیاز ساعات که همراهش با خورش یمثل گاه کردیضبط عمل م کیدر درونش مثل  یزیانگار که چ

 دارم  تتدوس گفتیبا من م زین هیدوستت دارم سا دیپریومن از دهانم ارام م میکردیم

 یابیخودت را در دیات کرده تو با وانهیات د یرخ خستگ-

 ندیبب شودیچه م دیایت پنجره ببه پش هیفکرش را بکن من به خواب بروم وسا یاست ول یشگیرخ هم یوانگید-

  دهدیرخش عشقش جوابش را نم

 ؟ییبگو میات برا هیاز سا شودیرخ م-
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 صدیس دیام بود انجا خورش هیسا یمن برا یمن عاشقانه  یهوا ابانیوسط ب یپشت بام سنگ کیآه ، من بودم و-

ام را  ییامد تنها هیکردم سا دایرا پ هیکه من از من بودن نبودم سا یدرست وقت شودیسال دوام داشت باورت م

 گفتینم یزیانداختم چ یم شیاندازم را رو ریز شدیکه م مانیموقع خواب ها شودیگرفت من را عاشق کرد باورت م

 هیباشد؟ ساعتها به سا زاریاز من ب شودیمن بود مگر م ی هیوعاشق من بود او سا فتهیاو هم ش دانمیم دانمیم یول

ود از من بلند تر ب یمن کم ی هیقد سا میاز حسرت ها میاز نداشتن ها گفتمیم شیبرا میها یواز دلتنگ کردمینگاه م

قدش را به قد پنجره برساند  تواندیم هیسا شودیانتظار من تمام م نیچون ا دیا یم هیسا میگویم است نیهم یبرا

زد وبه وقت رفتنش  یلبخند دیبود خورش مانیسالگ صدیس ییاز روزها یکیدر  اوردیحبس در ب نیومن را از ا

بود  می من بود درد ها ِیشگیهم هیسا کردیام م وانهیبود ترس نبودش د دنیام در حال پر هیبود رنگ سا کینزد

 نقل کنم ... نگونهیا تیمن بود بگذار برا یزندگ

 دیرسیقد باران به قد من نم نباریسرش را باال تر اورد ا باران

 ، سرت چه امده رخ؟؟؟ ینگفت میسال گذشت وبرا نهمهیا-

 شده ام به گمانم یساده چوب-

 یشنویرا م شینگو صدا نگونهیا-

 چه را؟؟ یصدا -

 م؟یگویقلبت را م-

 یار-

 راه مانده  یلیشدن خ یهنوز تا چوب-

 ام بود  یتمام زندگ هیزدم هنوز هم عشق سا ییپژمرده ا لبخند

 با شوق گفت: باران

قلبت گوش  یبه صدا یکه بود ییدستت نگذار و ساده بگذر، برگرد به همان جا یاست دست رو دنیامروز روز رس-

 دست نکش زیکن ، ساده از همه چ یبده وعاشق باش وخاطره ساز

 ؟؟؟یدیاخر عاقبت باشد خدا را چه د دنیدست کش دیشا -
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 تالش کن دنتیرس ینباش ، برا ینگو چوب نگونهیا-

 مطمئن باش رسمیمن م-

 پس برو-

 وگفت: دیخند کردمیبودنش را درک م وانهید شهیمدت هم نیمن امد ا موقع همان

 منطقت کجاست؟ گذارمیمن نم-

 یریرا بگ یزیچ یجلو یتوانیدادزد: تو نم باران

 شد دینا پد عیوسر امدین یصدا یدادم به سمت حولش

در ارام باز  دنمید یامد برا یم میگویرا م بیهمان دخترک دل فر یکه چوب ییامد همان وقت ها یشگیهم ساعت

 باران در ذهنم حک شده بود یحولش دادم صدا یسمت در وبه سمت دمیشد دو

 است دنیامروز روز رس-

نکردم از همان  یاصال به ان توجه دیخورش دنیانهمه ذوق د یمهم بود حت دنمیفقط دو دمیاز ان محوطه دو رونیب به

 منیرا بب ییجا گذاشتیاشک شوق نم دودیم هیسا میه پاکه پا ب دمیبودم د کیکه گذشتم رد شدم  نزد ییجا ها

 بود ماندن بود دنیرس

 هیوروشنش کردم وراه افتادم رنگ کمرنگ سا دمیرس  نهیبه سف دمیدویوم زدمیامده بود قهقه م کجای یوزندگ دیام

 زدم: شیصدا میگونه ها یکنارم بود  واشک شوق رو

 هیسا-

-.... 

 من؟؟؟؟ یبرا شه؟؟؟یهم ؟؟؟یکه بمان ییامده ا-

-.... 
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 نییپا ارهیرا از س میپا دمیمان رس ارهیگرفته بود بعد از چند ساعت به س ییتازه ا یهم بو دنینفس کش یحت

 من بود یحام شهیام پشت سرم امد مثل هم هیگذاشتم سا

 دنمانیرس

ام بود  هیمن وسا یجا که فقط ییدو نفره ا ارهیام س ارهیس یشروع شده بود قدم گذاشتم رو نمانیریش یزندگ

که  یفرود امدم همان خون قرمز نیصدا دار شد وبه زم میوجودم را گرفت نفس ها یحس فلج مادر زاد کدفعهی

 گریو د دیرا ند ییچشمانم جا ختیر رونیاز دهانم ب ردیگیها شکل م یدر قلب چوب یکه گاه زدیباران از ان دم م

 مهم نبود یکس یبودنم برا

 کنمیوقت از قلبت دل نم چیه رومیوقت نم چیبودن ه شهیمن نبود من ادم ماندنم ادم هم یبرا رفتن

 هم رفت  یرو چشمانم

 بماند در تنم دستانم را گرفت لمس بودنش را حس شترینفس ب یدر دلم گفتم کاش کم میبود برا بیعج ستادیا هیسا

 کردیم هیمن گر قیبر اورده شد نگاهش کردم عشق کوچک وعم کجای میشد همه حسرت ها وارزو ها یکردم واقع

مدت بدجور رنگ باخت از انهمه حسرت لمس  نیا مینبود موها یمن ارام نوازشم کرد عقده گر خوب یانهم برا

 که حسرتش را داشتم ارام زمزه کرد : ییها یدستانش با بغضش ارام امد جلو از همان در گوش

 من ی وانهیخ ِ دبا من بمان ، دوست دارم ر-

 ؟؟؟؟؟یام باش وانهیعمر د کی یحاضر ست؟یکنم کاف تیبرا یوانگیعمر د کی

 چیعاشق که ه کیمرده را زنده کند قلب  تواندیم یگفتن دوست دارم گاه    

                                 *** 

 چطور بود؟؟؟ اخرش

 ات منم وانهید ستیداشتنت که دست من ن دوست

 مانام ب وانهید

 را کنارت بسازم یوانگیعمر د کی دهمیم قول
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 تو ایدن میایدن

 تو یصدا میصدا

 عاشقان نه میرا نقض کن نیهم شده قانون زم کباری ایب

 مگر نه؟؟؟ رسندیبه هم م وانگانید یول

 عشقااااااااا داستان کوتاهمون چطور بووود؟؟؟ رتونینظ یب یجان از همراه یا       

 دیجاانم من قربون همتون برم که انقدر به من لطف دار یا

 جاتون تو قلبم محفوظه  

 که باال سرمونه خدام

 دوروزه  یونگید میباش وونهید نییایب 

 ها عاشق ترن وونهید

 دارم تا اااابد  دوستوووون

 یهمگ میمخلص

 10/06/1396 ☺تولدم هم مبارک  اقا

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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