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 نام خـــــــــــدا به

 

.... 

 

 انجیا اهیو باطنش س داستیکه ظاهرش سف یساختمان شناختمیعمارت راخوب م نیمن ا شومیم ادهیعمارت پ یجلو

 که ارزش انسانها ستییجا

 ادندارمیبه  یعمارت خاطرات خوب نیمن ازا سازندیمقدرم شانیرا برا نیشودوهمیشان مقرر م یارزش یبرب

 عمارت زده شده نیکه برسردرا یعنوان میگویتلخ سخن م نگونهیا نیهم یبرا

 ییالحق هم که همانطوربود ارزش ما درآنجا فقط به اندازه تنها یستیبرخورداراست:بهز ییارباالیبس بیقدرت تخر از

 بود مانیها

 !!!یآر میدیدیکابوس م دهیبلند بخندد شبها نخواب یجرات نداشت باصدا یکس

 یفرمان بود ب کی نیا یرفتیهرشب راس ساعت مقرر به خواب م استیهزاران بار بدتراز کابوس دررو یداریب کابوس

 بروبرگشت

ه هم ب یکل یبود که بعداز زمان طوالن ییاتفاق هم آنجا نیوبال گردنمان شده بود بدتر بیبودن عج سرپرست یب

 شهیآن شخص هم یخال یوجا گرفتیرا برعهده م یکس یوسرپرست شدیدامیپ یخانواده ا کهویو  میکردیعادت م

 ماندیبجا م شیتخت خال یرو شهیوهم

ا را ه دیکه نبا ستین یکس گریام اکنون د ستادهیعمارت ا نیدر مقابل ا یدادگستر لیاکنون من به عنوان وک اما

 دیبگو

 آزاردهنده است نیشوندوایهزارباردرمقابلت دوالراست م نندیبیم یدرعوض وقت یوحت



 ساعت آخر

 
5 

 

بالخره  یکه چه شود؟ ذات واقع یکنیخودت باش فقط فقط خودت!!!رنگ عوض م ابدیخوب  یهرچه که هست الاقل

 دهدیخود رانشان م

اب آنهافقط ب دیخاطرات نسبتا بد را خط بزند شا شهیهم دیمن بود آدم که نبا نجاخانهیداشتم؛ا نجارادوستیمن ا اما

 من نباشد... لیم

م مشغول یکه در کنارش به کارآموز یخانوم واقف کس کشمیدست م میمیقد ردرخاطراتیزنگ تلفنم از س یباصدا

 اموزمیب یادیز یزهایدوست داشتم درکنارش چ شهیو من هم ستیمجرب لیاووک

 خانوم واقف؟ دییبفرما-

 خدمتتون امیبله بله االن م-

 چشم خدانگهدار-

خل دا دمویساختمان توقف کردم به طبقه موردنظررس یرفتم جلو درنگمیسف دیراقطع کردمو به سمت پرا یگوش

 شدم:سالم خانوم واقف

 ؟یستیبه سمت جلوزد:مگه تو کارموز ن یچرخ یصندل ازپشت

 بود نیهم اتشیازخصوص یکی)

 شدیم گاهمیادآورجای دیبا شهیهم

 که من فراموش کرده باشم( انگار

 هستم خانوم واقف-

 یو هروقت که دلت خواست برگرد یهروقت که دلت خواست بر یتونیپس نم-

 یپرونده طالق هس..البته توافق هی

 به خودت سپرمشیم

 کن کاراشونوبکنوراحتشون
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 دیتفاوت سخن بگو ینقدربیا توانستی)چگونه م

 مهم نبود( شیبرا یگرید زیکه جز شهرت چ حقا

 یداشتنداما سرلجباز گرعالقهیکدیکه به  یدونفر ییطالق وجدا یکه توانسته ام از قبول پرونده ها ییتا جا شهیهم

 میفتوقت گر یازقاض یقانون یساخته نبودبعدازانجام کارها یکاربودو ازمن  یتوافق نیزدم اماا دندسربازینجارسیبه ا

 وحکم طالق صادرشد

 گناهم به عقب برگشتم ودنبال آن صداگشتم یمعصوم شدم:من ب ییآمدم که متوجه صدا یم رونیب یقاض ازاتاق

 احاطه اش کرده بودند یادیخبرنگاران ز دمیجلوتررفتم ود شدیکه توسط چندسرباز برده م یجوان پسر

 در چشمانش جاخوش کرده بود یمبهم یوخستگ رفتیکه از سروکول مردجوان باالم ییادبودوکالفگیارزیبس تجمع

طفل "کلمه  د؟یاون طفل معصوم روبکش دیتونست یجاخوردم:چطور یاز خبرنگاران حساب یکی باسوال

 شد دهیبودکه برسرم کوب یمانند پتک"معصوم

بازپرس پرونده درموردش  گربودازید یتیحکا یایشدگویرمیشت سرهم از چشمانش سرازکه پ ییاشکها اما

ودا حد یپسر دمیاست عکس پسربچه راد رشدهیدستگ هیهمسا یومتوجه شدم که به جرم قتل پسر بچه  اشدمیجو

که  یوالس نیاست اول رگرفتهیز نیپسر بچه را در کوچه خودشان با ماش دمیفهم دمیپرس شترکهیده ساله بود ب اینه 

 نگرفتم یپاسخ رعمدبوده؟امایغ دیبود:شا نیبه ذهنم آمدا

 پرونده آن مردجوان را به خانوم واقف داده اند دمیقاتل نبودوبعدفهم کی یآن چشمها چشمها اما

چندان  نیوا رفتیدفتر رفتم و از خانوم واقف خواهش کردم آن پرونده رابه من بسپارد اما اونپذ به

 نیکه دادا یوقصدکوتاه آمدن هم نداشتم امادرآخرتنها پاسخ کردمیمن سرسختانه ازاوطلب م یتظارنبودولدورازان

 امروز یرشدیجوگ یادیانگار ز یواستراحت کن یبود:بهتره بر

 نبود نیکارش شدبه خانه برگشتم,بعدازآن همه تکاپو در کنارش حق من ا وبعدمشغول

 دمیرو درآغوش کش مینشستم و زانوها تیکاناپه باعصبان یرو

ساعت  میگذشت,ن قهیگذشت,ده دق قهیدادم پنج دق امیپ یتلفنم رابرداشتم وبه خانوم واقف میآ ینم نبارکوتاهیا نه

 گذشت...
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 آمدن نداشتم نبارقصدکوتاهی...امامن استیامیهم پ یامیپ چیازخانوم واقف نشد بله,نگرفتن ه یخبر اما

 کاناپه خوابم برد یرو لیدل یب یکردنها الیباهزارجورفکروخ یمتیبه هرق حاال

... 

 نیمصمم شده ام همچ نقدریچه؟ چرامن ا یرا بکنم اما برا میزندگ یسکهایر نیاز بزرگتر یکیمن قراراست  امروز

 هنهمیاوفتد اما باا یانسان بخطر م کی یازمن سربزندزندگ یکوتاه نیاگرکمتر رم؟یرا به عهده بگ یپرونده مهم

 یتونی:تومدیگویازته دلم م ییندا

ه عرض ادب ب ینباربرایخانوم واقف رفتم اماا شیخودم شک بکنم آماده شدم وپ یتهایبه قابل دیاست من نبا درست

 دفتر اونرفتم

 که کارم تمام شد یرا جمع کردم بعدازمدت لمیاتاق خودم رفتم ووسا به

 کردینگاهم م بیرفتم درست به سمت اتاق خانوم واقف رفتم وبعدازدر زدن واردشدم عج رونیب ازاتاق

 لیخانوم وک یومدیحاال م-

 اومدم که برم-

 ؟یچ یعنی:زکردویر یچشم

 نجاکارکنمیا خوامینم گهید-

 مع کنمج لهامویآورده بودم در دستم بودونشانش دادم:اومدم که وسا لمیجمع کردن وسا یکه برا ییاز ظرفها یکی

 شتیونما سوزهیمنم دلم م نجایا یایدستت و ب یریظرف بگ هیاگه  یخانوم کارآموز,فکرکرد یفکرکرد یچ-

 ییازظرفها یکی نمی..ادیباورنکن دیتونیزدم و گفتم:م ینروبمون لبخندتصنع کنمینه خواهش م گمیروباورمبکنم وم

 آورده بودم لهامیجمع کردن وسا یبود که برا

 دیآ یندارم بعداز خروجم ازاتاق احساس کردم پشت سرم م یبه دلسوز یازیبرگشتن گفتم:درضمن من ن موقع

ت داشتم نگف چیتعجب کرد امارفت وه یوصله داده است.کم ممیبه تصم شیآنچه را که بانام نما ندیتابب دمیکنارکش

 به تلفنم آمد یامیآمدم که پ یم رونیواز در ساختمان ب رفتمیم
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 ی:قبوله آرزتربودیتعجب برانگ امشیکامال شوکه کننده پ نیدرآوردم ازخانوم واقف بود وا فمیرا از ک تلفنم

 یادیتفاوت ز شیها یزنانگ دادویازخودش بروزم یمردانگ کیزن!!!باتمام زن بودنش  نیبود خصلت مردانه ا نیا

 بودماندن در کنارش  یمن برا لیدل دتنهایشا نیمردانه اش داشت وا تیباشخص

درآن آسوده خاطر  یکه بتوان یوخودت شب یکه خودت باش یشب خواهدیشب م کیدلت  شودیروزها که م نیا"

 ینیرابب تیدنیمحزون وند افهیتوخودت وق ای ندیتورا بب یآنکه کس یوب یراخاموش کن یواریچارد کی یچراغها

 یبخت نابسامانت شو  یوابرباران ینیبنش

 !!!یببار یزندگ نیبرا یها یوها یشو یباران یابر

اقض تن ایدن نیا زیهمه چ میکنیم یزندگ یبیدرپارادوکس عج میکردیم یزندگ یاگردرکنارزندگ شدیخوب م چقدر

 تشابه یازاندک یداردخال

 کردیرا خاموش م ایدن نیچراغ ا یتنها اندک زمان یاندک زمان زیخدان شدیچرا؟ کاش م اما

وبعد دستش را برسرمان  میگشود یکنارش بغض دل م ینمودواندکیانسانهارا به نزد خودش دعوت م یوتمام

 نگفته داردتا باتوبزند!!!دلم یدل چقدر حرفها نیا یدانستیاگر م ایخدا زی:برو روبه راه شده همه چگفتیوم دیکشیم

 طلبدیمهربانت را م اویر ینگاه ب یاندک

 "ا رهامکنغم آبادت تنه نیمرادرا خداوندا

... 

 جیمسلخ گ نیدرا شتریب کردمیم شترفکریدر ذهنم متولدشد هربارکه ب یستیپرونده را خواندم و هزارچ امروز

 دیکه تصادف آنجارخ داده بود ودر متن پرونده ق یبه محل دمیفهم ینم شیشترازپیب دمیفهمیشترمیهرقدرب شدمیم

که آنقدرهاهم  دیفهم شدیبانگاه کردن به صحنه وتجسمش م گشتمیسرنخ م کیاول دنبال  دیشده بودرفتم با

ته داش یمخف نیازآنها. دورب یکی دیمنطقه درمورد خانه هاسوال کردم تاشا یاز اهال یکیباشد از توانستیرعمدنمیغ

اونقدر  رندینان شبشون درگ هیته یچون مردم برا ستیازاون محله هان نجایآمد:ا رمیگ ییباشنداما جواب سرباال

 به من بدهد یاوسرنخ دیبدن چطوراست که اول با خودمتهم حرف بزنم شا نیدورب یول ندارن که اونم پاپ

 واردشد یبعد با آشفتگ یمالقاتش رفتم و منتظر ماندم کم یبرا
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 دادم جواب نداد سالم

 هستم وقراره... لتونیمن وک-

 خوامینم لیمن وک-

 قراره کمکتون کنم-

  لیواماو اگر نداره خانوم وک یول خوامیمن کمک نم-

 دییحرفا نیترازا یکه معلومه شما ناش یطور اون

 وبعد... دوارکنهیام یبه زندگ یمنو الک تونهیبه من م وتنهاکمکتون

 

 آغازکاراست نکهیباف بود ا یمنف نقدریا چرا

 

 دیکن پس کمکم دیگناه یشما ب دونمیکمکتون کنم من م دیبزار کنمیبلند شدم:خواهش م زیکه برود من ن بلندشد

 تامنم بتونم کمکتون کنم

 گناهم؟ یکه من ب دیمرموز سمتم برگشت:مطمئن یبانگاه

 اتفاق وحشتناک بود کیکه اون فقط  گهیازدرونم م ییندا هی یول دونمینم-

 از نگاهش مشخص بود نیوا افتی نیپاسخم تسک با

 نشست شیوسرجا برگشت

 د؟یپسر وخونوادش نداشت نیبا ا یشما قبال خصومت-

 نداشتم-

 مردد ساخت بیگفت ومرا عج بیرا عج نداشتم
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 شدیم دیناام کهینبود مخصوصا زمان یاز بدسرشت یدرنگاهش خبر کردیحرفها جلوه م نیمعصومترازا نگاهش

 انداخت یم نییومظلومانه سرپا

مراچندقدم هم عقب تر برد وقت  جانرساند وبرعکس چیسوال وجواب خسته کننده که آخرهم مرا به ه یبعدازکم

 مالقات تمام شد

مندانه گفت:هر که طاووس  روزیپ یلیاو خ یول رمیکه ازخانوم واقف کمک بگ نبودیا میراه برا نیوضع بهتر نیباا

 خواهد جور هندوستان کشد

هرچه کردم آن نگاه  کردشبیثروت وشهرتم اما سخت اشتباه م روداریمثل خودش در  گ زیمن ن کردیم اوگمان

 معصومش ازمقابل چشمانم دورنشد

 خواب حالل چشمانم شود یازسرم بپرندو اندک االتیچشمانم را بازوبسته کردم تاخ دمیقدر به اطراف چرخ هرچه

ابم پس بخو توانمیشدم منکه نم دنیخواب الیخیب  نهابودیدرآورنده تراز ا یافکارازپا نیا ریییبود نه خ دهیفا یب اما

 نیدمچن یگذاشتم دوباره ودوباره برا میبرخاستم ودوباره پرونده را جلو کنمیافکارفکرم نیراحت به ا الیاقل باخال

 بارپرونده را شروع به خواندن کردم

 خواب یصبح شده بودو غافل از ذره ا۵امروزمان را مرور کردم ساعت  یحرفها

 ایمشکل  نیراست یهاپرسوجوکردم:آقا هیارازهمسانبیرفتم دوباره به همان مکان رفتم وا رونیشدم وب آماده

 باخانواده فرزند مقتول داشتند؟ یاختالف

به آنها  یدسترس کردندوامکانیم یکه در خارج ازکشورزندگ نیخانواده راست گرفتمیجواب سرباال م کیوهربار

 وجودنداشت

 به سامان نبود حالشان ازوضعشان هم بدتربود ادیآن بچه رفتم وضع شان ز یخانواده  شیپ پس

 آمدم حال خرابم خرابترشد رونیکه ب کردازخانهیم نیناله ونفر دادویمجال سخن نم مادرش

... 

 به کیمن  یتاروزدادگاه نمانده بودوهمه تالشها شتریآن پرونده وچندروز ب ریگذشته بودومن هنوز درگ یچندماه

 خوردندیبه در بسته م کی
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 در دلم به پا شده بود یآشوب کردیآماده م ایدن نیوداع با ا یخود را برا دترازقبلیا امن وشهاب

که اگر  کردمیاوقات باخودم فکر م یاماچگونه؟ گاه گرفتمیاتفاق شوم رام نیا یجلو دیهرطورهم که شده با من

راسروسامان داده بود من آدم  انیجر نیتااآلن خانوم واقف ا دیشا شدمیپرونده را عهده دارنم نیا یمن بالجباز دیشا

 هستم یخودخواه

 کندیم یریگ میهستم که هربار با احساساتش تصم یمن آدم خوردمیحرفه نم نیاصال به دردا دمنیشا

 شهیمه یکارناتمامم راتمام کنم بعدبرا دیحداقل با ستین یمانیزمان پش گریاما د خوردمیکار نم نیمن به درد ا پس

اون بچه  ی:وقتگفتیزرامیچ کیمدت شهاب تنهادردادگاه  نیغدغه اش کناربکشم درتمام اپرد یایحرفه ودن نیازا

 ترمز نکردو اون اتفاق افتاد نی..ماشنیماش یجلو دیپر

 

ها  یتسینداشت زمان اندک بودوچ یمشکل چیونه ترمزش ه نیرفته بودنداما گفتند که نه ماش نیکنترل ماش یبرا

 یا سهیدس دیکرده بود شا رونیب میمعمول یو زندگ یایپرونده مرا ازدن نیا یجواب مانده  یب یفراوان هزاران معما 

ه ضربه زدن ب یبوده برا یآن بچه قربان دهمیکند؟ شا ییونه ساله انتقام ج یبچه  کیتواندازیم یبوده .. اما چه کس

 یانجام دهم چه کس توانستمیمسرنخ من چکار کیاز غیشهاب است در هیکه همه شواهدعل یآن خانواده؟ اما وقت

 کرد؟یمرا باور م یشهود قلب

 شدمیندمبل جهینت یدرآخرب نشستمویکه ساعت ها پشتش م یزیازپشت م زبلندشدمیزنگ تلفنم ازپشت م یباصدا

 د؟ییبفرما-

 ؟ینجاتش بد یخوایآمد:م یخشن ومردانه ا یصدا

 ن؟یهست یشماک-

 انه؟ی ینجاتش بد یخوایکلمه؟م هی-

 اتالف وقت گفتم:بله بدون

 از قصاص قسر در بره دیشا یشهر داره اگه اون مدرک رو رو کن یروان یمارستانهایازب یکیپرونده تو هیشهاب -
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 پرونده داره؟ مارستانیتوکدوم ب د؟شهابیکنیکمک م یچ ید؟برایهست یشما ک یول-

 خودم که آمدم متوجه شدم تلفن را قط کرده است  به

 ؟یروان مارستانیب

 داشته باشه... یمشکل ادیاون که بنظر نم یشهاب؟ول یعنی

... 

  مارستانهارادرآوردمویآمارتمام ب عینبودوسر یکنجکاو یبرا زمان

 تماس گرفتم شانیباتمام

 کرد دییرا تا یپرونده ا نیازآنها صحت وجودهمچ یکی که

 درنگ به آنجاشتافتم یب

 آن پرونده مخدوش یمدارک وعکس شهاب رو دنیبعدازد

 ازکارافتاد عقلم

 

بود پس فردا روز دادگاه بودو من  یشهاب کاف ییرها یمدرک هم برا نینگفت اما هم چیکه سوال کردم ه ازدکترش

 شوم یگناه یکه توانستم مانع مرگ ب کردمیوهزاربارخدارا شکرم کردمیم یازآن مدارک نگهدار یحساب

.... 

 نانیومن قبل ازبردن شهاب خواستم با اومالقات کنم وبه اواطم رفتیم شیپ زخوبیبارهمه چ نیاول یروز برا آن

من هم  دواریداد اوشادبودوام لمیوتحو ختیاوهم تمام تشکرش را در لبخندش ر شودیبند رها م نیخاطردادم که ازا

 که دروجودش شعله ورشده بودخوشحال بودم یدیام نیازا

پرونده  دنیباد یالزم را ارائه دادم قاض اتیدادم ودفاع لیتحو یمدارک الزم را به قاض میکه حاضرشد دردادگاه

 از صحتش نانیواطم



 ساعت آخر

 
13 

 

ازآن من  ایداشتم انگارکه تمام دن یبیعج یرا تبرئه وپرونده را مختومه اعالم کرد دل تودلم نبود حال وهوا شهاب

 دهیکه تاحال ماجرارا فهم دانستمیخانوم واقف رفتم وم شیپ یادیز یشده بودبا انرژ

 یایبرب یپرونده ا نیازعهده همچ ی.تو تونستخوبه.-

کنه وبه نفع خواسته خودش تموم  رشیختم به خ ینطوریا تونستینم یا گهیمجرب د لیهروک دیکه شا یا پرونده

 کنه

 یوبهتره کناربر یخوریکارنم نیزدم که گفت:اما بنظرمن توبه درد ا یلبخند

 

رف ح کیاما کندیم قمیوتشو تیحتما حما تمیوموفق ییبه خاطر توانا کردمیحال آن روزم را خراب کرد فکرم حرفش

ا داشتم ام نانیاطم اریبزند من به تجربه اش بس ینبود که رو هواحرف یبه خورد مزاجم داد اما او آدم یتلخ یباچاشن

را چ دانمیبود نم شیقابل ستا ایدن کیمن  یبرا یلخوشحا نینفرشدم وهم کی یمانع نابود زمنیهمه چ الیخ یب

 برزخ بودم فردا قراربود شهاب آزادشود بیامشب عج

ب طپش قل نگونهیا کردمیبه او فکرم یچرا وقت گرفت؟یاضطراب مسموم آخرازکجا نشأت م نیاسترس داشتما امامن

 گرفتمیم

 را نیبودوبس اماتاهم یمن کار یوبرا یرابطه حقوق کیکه رابطه من با اوفقط  کردمیهزاربارباخودم تکرارم آنروز

 زدندیدوچشم معصومش درذهنم پرسه م گفتمیم

 ینگران نیآزادشودوحاال که شده باز هم همان ترس و اضطراب رادردل دارم ا خواستمیمرگم شده است؟ من که م چه

 ست؟یچ یبرا

 باخود کلنجاررفتم وعاقبت خوابم برد. یشب کل آن

... 

 رومیبرود پس خودم م شوازشیرانداردبه پ یچکسیه بودم باخودفکرکردم اوکه ارخوشحالیشده بود و من بس صبح

 نینبود که نبودازماش یمنتظرش بودم خبر یخروج یجلو بندمیم میدر زندگ شهیهم یپرونده را برا نیا گریود

 قدم زدم یدر آن حوال یشدم کم ادهیپ
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آماده نشده بودم  یرسم شهیهم نباربرخالفیدادم ا هیتک نیماش شهیشدم وسرم را به ش نیوبازسوارماش

 شال گردن که دورگردنم کیبودم و  ختهیر رونیرنگم که ب یقهوه ا ی,باموهادرنگمیبا مانتوکوتاه سف یشلوارمشک

 برگشتم نیماش شهیتق تق ش یباصداヅرمیازشغلم کناربگ یمدت ستیبدک ن نمیبه خودم انداختم:همچ یبود نگاه

 ؟یکنینجاچکارمیکه ا دیپرسیفکرکنم بادستش م دویخندیم شهاب

 دیگویکه چه م دمیباحالت اشاره پرس نیهم بادستم از داخل ماش من

 دمیرا اجرا کردومن دوباره همان سوال را پرس شیمیهمان حالت پانتوم اودوباره

 شدم ادهیپ نیازماش عیلحظه به خودم آمدم وسر کی

 مویش دهایپ میتونیم؟میزنیحرف م نیماشخنده گفتم:خب چرا ازتو ی,باهمان صدارمیخنده ام رابگ یجلو توانستمینم

 میراحت حرفهامونو بزن

 دیشدیم ادهیپ دیام شما با ادهیمن که پ لیوک م؟خانومیش ادهی:پدیهم خند نبارشهابیا

 ...دیجمع بست میش ادهیپ دینگاهش کردم که گفت:گفت یسوال یا افهیق با

 حواسم نبود دیآهان,ببخش-

 د؟یکنینجاچکارمیخب شماا-

 تشکرو.. یبرا دنتونید ومدمیم دیبا د؟منیکه شماچرا اومد نهیمنظورم ا یعنی

 ستین یمسئله ا کنمینه خواهش م-

 ...یول سین یهرچقدر تشکرکنم کاف دونمیم زیپس ممنونم بابت همه چ-

 لیخانوم وک میاش زد:مخلص نهیرا به س دستش

 حرف زدنش خنده ام گرفته بود ازطرز

 شه؟یدامیپ یتاکس نورایا لیخانوم وک یراست-

 رسونمتونیم ؟منیچ یبرا یتاکس-



 ساعت آخر

 
15 

 

 زحمتتون دادم ینه نه من به اندازه کاف-

 دیی..بفرماسیزحمت ن-

 تشکرکردورفت سوارشد ستادویا نهیدست به س باز

 ...زدیلنگ م تشی)هه(به قول جمالزاده کم

 

 برم؟ دیکجابا-

 ازدوستام یکیخونه  رمیخب ،خب م-

 دیآدرس بد ارخبیبس-

 تراز فرهاد رنیش یلیترازل مجنون»

 «شنودیفقط خودش م یشنویرا  فقط خودت م ادعشقی!!! فریآر

... 

خاطرم را رها  یچشمان معصومش لحظه ا شیایر یب یبودم خنده ها یحس ریدرگ بیکناپه لم داده بودم و عج یرو

 کنند ینم

 یشویم وانهیافکارت خودبه خودپربکشد سمتش د یسررشته  یول یفکرنکن یزیبه چ یاست بخواه سخت

 دیاو مرا به بندکش دمویمن اورا رهان ریمعصوم کارخودش را کرد من اورا آزاد ساختم واومرااس یچشمها آخرآن

 وبازهم تناقض

 

 رفته باشد ادیکز یریبراس یوا یا»

 رفته باشد ادیدام مانده باشد ص در
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 خبردلت را ،سازمیدردناک ازآه

 کوه صبرم،بربادرفته باشدکه  یروز

 یدامن کشان گذشت بانیکه ازرق شادم

 خاک ماهم بربادرفته باشد گومشک

 که تنها،باداغ اوچوالله یازدم آه

 نشسته باشم،چون بادرفته باشد درخون

 حالل بادا اربیحسرت، غیبه ت خونش

 که ازکمندت،آزادرفته باشد یدیص

 است،امروزکوه وصحرا نیپرشورازحز

 «گذشته باشد،فرهاد رفته باشد مجنون

.... 

 

 از یواا گرانیحوصله خودم راهم نداشتم چه برسد به کارود یروزها حت نیا رفتمیبودکه سرکارم نم یگرچندروزید

 شبها نیا

شتم گذا یراهم دوست نداشتم تا سر به بالش م دنیگرخوابیشبها که کشنده تربودند شبهارادوست نداشتم د نیا

همه ضعف  نیمن ازا بودمیم فینقدرضعیا دیمن نبا خوردیخودم بهم م یروزها نیحالم ازا شدویخاطرات مرورم

 کنم هیگر یوحساب نمیبنش خواستیدلم م زاربودمیب

 یشکستنم رابشنوند روز یخواستندصدایآنهاهم م کردندینم میاریاشک ها هم  یگرحتید توانستمینم اما

 آورد یدرم یانسان را ازپا یحس سردرگم نی:آخرچه مرگت شده است؟همپرسمیهزاربارازخودم
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به صفحه  فقط شودیدارم شب که م یفیحس بالتکل بیعج مینه خوابم نه زندگ میمعلوم است نه تشنگ میگرسنگ نه

 زنمیزل م یگوش یخال

بروم و اورا  ونریب ترسمیرفتن هم واهمه دارم م رونیازب یحت ترسمیم رومیمدام با او کلنجارم ودرذهنم

ه تختم دوباره ب دیبرود،نبا شیپ نگونهیا دیآورم نبا یواربه حصاردستانم درم وانهیسرم راد نمیبب یگریدرکنارفردد

 که تلفنم زنگ خورد بردمیپناه م

 مبل زانو زدم یجلو گرفتیام م هیداشت گر دمیصفحه د یسمت تلفن ونامش را رو دمیپر

تماس  عیمن وجوداوست سر یداشتم اما دوا یحال خفت بار دانمیشدند م ریسراز میبه دهن گرفتم واشکها دست

 بودم دهیصدا را نشن نیازپشت تلفن آمد مدتهابودکه ا شیراوصل کردم صدا

 لیسالم خانوم وک-

 شدیاضطراب م نیمتوجه ا دیاسترس داشتم واو نبا دییبلند شدمو:بله بله بفرما نیزم یازرو

 ل؟یمزاحم که نشدم خانوم وک-

 نیمراحم نیارداریاخت-

 دیفهم شدیم گرفتیرا از زبانش که لکنت م نیتوانست ا یامانم دیرا بگو یزیچ کردیهم انگارتالش م او

 نمتون؟یفردا بب شهیم_

 م؟یقرارمالقات بزار کی میتونیکه م نهیمنظورم ا یعنی عه

 خوشحال شدم اماگفتم:قرارمالقات؟ کهیدرحال

 ؟یچه مناسبت به

 نداره یمناسبت خاص دیدونیعع م-

 ازتون تشکرکنم یزمان نشد درست حساب فقط

 رمیپذیاما م ستیبه تشکرن یازیگرچه ن-
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 فرستمیشما م یپس من آدرس رو برا_

 ممنونم،خدانگهدار ارخبیبس_

 لیخداحافظ خانوم وک-

  دمیپرت کردمو خند شیراسرجا یگوش

 دمیخند توانستمیتام

 بود دهیتازه در من دم یروح انگار

 دمیآن شب به خودم رس یراعوض کردم و حساب سرووضعم

 خوب که دوست داشتم خوردم یغذاها توانستمیوتام نشستم

 است اعجازعشق نگونهیوا

 "یدیدیاو,هرگزنم یدال گررو یچه خوش بود"

... 

ازآن  یکیراتنم کردم و میدمپا یفرستادومن کم کم آماده رفتن شدم شلوارمشک میرستوران را برا کی آدرس

که درآدرس  یرستوران یسرم کردم جلو میهمرنگ چشمها یشال قهوه ا کی دمویکوتاهم راپوش یعروسک یمانتوها

 رانگه داشتم نیگفته بود ماش

وارد رستوران شدم چندپله که به سمت  کردمیبود که فکرش رام یترازآن لیاص دشیهابود عقا یرستوران سنت ازآن

 خوردیشدم که تکان م یاطراف رابرانداز کردم ودنبالش گشتم ومتوجه دست یرفتم وکم نییازپله هاپا رفتیم نییپا

 سمتش رفتم

 دیخند یبود که داشت با چشمانش م یمعصوم یخودش بود سرووضعش مانند پسربچه ها یآر

 شگاه صورت هیواوهم مانند بچه هادستش را تک زدمیکرد بعدازسفارش..فقط من حرف م یبلندشدوسالم دیتامراد

 گفتمیچه م دانستمیاصال نم زدیولبخندم کردیگوش م میکرده بودو باولع به حرفها
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که  دادمینم یتینامربوطم گوش جان بسپارد اهم یآرام و قشنگ به حرفها نگونهیحرف بزنم واو ا خواستیدلم م فقط

 نامربوط من یحرفها اوبه کردمویمن به اوفکرم ردهدییخواستم آن حالت معصومانه اش را تغ یتنهانم گفتمیچه م

 یهرچند طوالن یمدت یبرا گرانینه مانند د خواهمیم شهیهم یرا برا شیشگیمن مجنون جنونم وجودهم یآر"

 من یکه باشد برا نیهم

 "ستیمن کاف یبرا

 میبه تماشا نشست گررایکدی لمیف یوبه بهانه تماشا میرفت نمایبه س ییکذا یکار یرستوران وحرفها بعداز

 بهتراز برخورد برق چشمهاباهم یچه شور"

 "حاشاکن دیرا تماشا کن!!! اگرفهم نگاهش

ه پروا ب یاگر هردوب دیشا کندیکردن محروم م یومرا اززندگ کندیکه بانام خجالت ظهورم یازآن حماقت زارمیب وچقدر

نه خا یموقع رفتن شده بود جلو شدیآزاردهنده نم مانیهردو یبرا یحدزندگ نیتا ا میشدیمعترف م مانیدلبستگ

 نییا پار شهیزد  ش نیماش شهیمکث کردوبعدبرگشت وچند تقه به ش یشد کم ادهیپ نکهیشد بعدازا ادهیدوستش پ

رفت  ینم یبتونم جبران کنم آمدکه برود ول دوارمیشدو:ام نهیبازدست به س لیخانوم وک یکه گفت:ته مرام دمیکش

 توانستینم یول دیبگو یزیچ خواستیانگارکه م

 انداخت ینگاه میبرگشت ون فقط

 دونگفتیازحنجره بلع شودیقول شاعر:حرف رام به

 ....دارایاگرچشم بخواندغم ناپ یوا

از دل باشندوبهتر نهییآ توانندیوقت ها چشمهام یگاه زندیبدون زبان هم زد فقط زبان حرف نم شودیحرفهارام یبعض

 ادا کنند... دیتواندبگویآنچه که زبان م

 

 گرفتیمدت خانم واقف تماس م نیبه خواب رفتم درتمام ا یآزاردهنده ا الیخ چیه یشب بعداز مدتها ب آن

 کارم برگردم کردتاسریومتقاعدم م
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دوست نداشتم آن را باصرف وقتم به کارازدست دهم شهاب  چیه دادومنیخوشش رانشان م یتازه رو یزندگ اما

 گرفتیم دادوتماسیم امیمدام پ

تو خواب را ازچشمانم به  الیخ گفتیم دوگاهیپر یازسرش م دخوابیشنیرانم میش اگر قبل ازخواب صداقول خود به

 گرفته است. یکل

 کردیوقفه پرستشش م یکه مدام ب شیبودم برا یبس بود... مانند بت یالیخ یب یعمر یتوبرا الیخ

 یبود مبنا یمرا کاف نیاما با او حال من خوب بود وهم ادمساعدنبودیز یلیوتحص یاست شهاب ازنظر مال درست

 شدیم یمواج بیروحم عج یاینبود در یبود حضورش مسکن روحم بود اما وقت شیچون وچرا یوجود ب میخوشکام

 گرفتمیبهانه م یکوچک زیهرچ یخود برا شدوخودبهیشروع م میها یبدخلق شدیاحوالم متالطم م

شهرو  نیتمام ا مانیدونفره ها یشد مشق شب ها نگونهیرا او... وا یکردم؛آشتیمعمول قهر رامن شروع م اقیس طبق

 مانینفرشدن ها کی مانیغصه ها مانیها دنیازته دل خند مانیبودند قدم زدنها مانیدونفره ها ابانهاشاهدیخ

 کرد ییخودنما میصفحه گوش یدوباره اسم شهاب رو مانیعاشقانه ها

 الو.......بله شهاب؟-

 :الو بله شهاب؟دویکش یبلند پوف

 ؟یبگ یدچیموقع ها با نیا

 :بله شهاب؟دمویخند

 نه؟ ایبشنوم  خوامیرو که م یاون یگی:مکردمیم تشیاذ یحساب

 گفتم:نه!!! مصمم

 ؟یگیپس نم-

 نه!!!-

 شه؟یم یچ یکه اگه نگ یدونیم-

 نه!!!-
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 شودیم وانهیخوردنش معلوم بود که دارد د ازحرص

 تلفنودستت نگه دار-

 ؟یچ-

 شهاب؟

 شهاب؟

 ؟یخوب

 شد؟ چت

 ؟یدیچرا جواب نم شهاب

 (؟یخواستینومیهم لیکردن خانوم وک تیاذ یهم تالف نی)ا

 جواب بده کنمیم شهاب؟خواهش

 شهاب گهینکن د تیاذ

 تلفنو کنمیقطع م یبه خدا اگه جواب ند شهاب

 !!دمیجوابتم نم گهید

 کن نونگاهییشهاب ازپشت تلفن آمد:پا یصدا کهوی

 ؟یچ-

 کن نونگاهییم که پاگفت-

 سمت پنجره رفتم وپرده را کنار زدم به

 دادیتکان م دودستیپریم نییبودوباال وپا ستادهیا نییدرست آن پا شهاب

 ؟یکنینجاچکارمیوقت شب ا نیشهاب ا-
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 یخودت خواست-

 شهاب یا وونهیگفتم:تود باخنده

 ...دیایب دییبگو وانهیبادلبرد-

 دیآ ندخوششیبب وانهیچود وانهی:دگفتم

 قایدق-

 انه؟ی یگیحاال م خب

 گفتم که نه-

 دانست چگونه به مرادش برسد یاو م یول

 تبسم؟؟؟؟-

 جانم؟-

 یییییییه

 شهاب ینامرد یلیخ

 ؟یفکرکرد یکردو:چ یا روزمندانهیپ خنده

 باشم دبلدتیعشق است؛با تیخاص نی:ارضاآذریقول عل به

 

ن شبها کارما یبعض شیهایباز وانهید نیهم وانهیبودومن د وانهیدانست اود یم دیرا که نبا ییزهایچ دانستیم خوب

 گریکدیدادن به  امیپ شدفقطیم

 اوردیبه ابرو ب یآنکه خم یب دیکشیرا م میمهابا نازدخترانه ها یتاخودصبح  اگر قهر  ب ازشب

... 
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 دهیپوش یدرنگیسف راهنیرفتم شلوارتنگ و پ رونیآماده شدمو ازخانه ب نییپا ایداد که:ب امیعصر بود شهاب پ یحوال

 یظاهر یباهمه تناقض ها بستیبود که به دستش م ییدست بندها دادوآنیآزارم م تشیخصوص کی شهیبود اما هم

 یکنند باناراحت یم ییخودنما بیآن تضادهاعج یچه نخواه یاوقات چه بخواه یبودم امابعض رفتهیمان من اورا پذ

 ؟یآخه مگه تودختر ؟یکرد زونیآو هیهاچدستبند نیگفتم:شهاب؟ ا

 دارن که فیخانوم بازکج خلق تشر یواااا-

 نداشتم فیتشر-

 کنهیم میتوعصب یکارها

 ندازهیدستبندکه آدم دعوا راه نم هیچرا؟بخاطر -

 یکنیباشه معلومه که دعوام دارنداشتهیوحرفت خر یاعتراض کن یزیچ هیبه  یتو ه یآره...اما وقت-

 شهاب؟

 امیقدمم باهات نم هی؛یاری...زودباش اگه درناریب درشون

 ؟یکنیم ینطوریبابا تبسم چرا ا یا-

 ؟یدیرمیکه توگ دمیرمیتوگ یزاینجورچیمگه من به ا اصال

 نیبب نهییحتما خودتو تو آ باری یآقا ول یبد ریکه توگ سیتو ظاهروپوششم ن یبیع چیآخه ه-

 میسوارشوبر ارویبچه باز نیبس کن تبسم ا-

 امینم یاریگفتم که تادرشون ن-

 باز؟ یلج کرد-

 بزار یخوایکه م یاسمشو هرچ-

 رم ای یکنان گفت:درشون ن م یکردوهجینگاهم م یعصب

 ینکردم هرجور راحت ینداره منم اصرار یبیگفتم:ع ناراحت



 ساعت آخر

 
24 

 

 دیآرام وگرفته وبابغض گفتم:ببخش یربدییمنوتغ یتوحق ندار یخوایکه خودت م یکن یمنو اون طور یتوحق ندار-

 برگشتم آپارتمان و دررا بستم

... 

درست وسط  شودیم یبه مانند خنجر  اری یب یدونفره است جمعه ها یباران یهزارباربدتراز هوا اری یب یها جمعه

 خاطراتت

سخت دلتنگ  اری یب یجمعه ها کشاندیتورا تامرز جنون م اری یب یرا جمعه ها اخاطراتتی کندینابودم اتورای

 شیهایودلتنگ یآشت یبرا گریمهم نبودم د شیگربرایبود انگارد دهیطول کش ادیادتراززیقهر مان ز نباری... اشودیارمی

 شیبرا یمعذرت خواه امیکنم پ یمن عذرخواه دهکه ش کبارهمیغرورم بگذارم و یآمدم پارو گذاشتینم شیپا پ

 چیخواندوهیم دادیجواب نم خواندویجا بود که م نیا هینقطه قض نینکردم دردناک تر افتیدر یفرستادم اما پاسخ

 کردم بازهم خواندو جواب نداد یعذرخواه گریکباردی کندیاونازم نبارهمیا دیباخود گفتم شا گفتینم

 نیهم یبرا ستیکیحرفم  دانستیم دمیجواب نده چون منم جواب نم گهیگفتم:د یمعذرت خواه یبجا نباریا اما

 نگذشته بود که جواب داد یمدت

 هایزود نیبه ا خواستیکنجکاو بودم بدانم چه نوشته امادلم نم یلیبازهم نخواندم خ گرفرستادید یامیبازنکردم پ اما

 بزنم رحرفمیز

باالخره  یاریتاب نم یدیراخواندم که نوشته بود:د شیها امیبه سرم زد حالت روح را فعال کردم وپ یفکر پس

مدت زمان کم  نیدرا گفتیهم عاشق راست م دیبود شا یا وانهیهم گذاشته بود عجب د کرخندهیاست کی یخونیم

نسته خوب توا مییایگرکناربیکدیبا میکه داشت ییباوجود کمبودها میخوب توانسته بود میخوب هم راشناخته بود

وچشمانم در  دمشیگاه دآن زمان هم که باراول درداد میمتقابل پرکن یهم را بابودنها یزندگ یخال یجا میبود

بودم که  دهیماجرا سر دراز دارد فهم نیقصه دراز است ا نیبودم که سر ا دهیگناهش گره خورد فهم یدوچشم ب

 روند یهم آن جفت چشم ازخاطرم نم رمیبم گراگرید

هم که سنگ خارا  یهرکس یقلب برا نیا دهمیبه او دروغ گفته بودم دروغ گفته بودم که اگرجواب ندهدجواب نم من

 شدیاوموم م یبود برا

 کشد هرجا که خاطرخواه اوست یمن نبود:م گردستیخودم نبود کنترلش د دست
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... 

به تن  که یهنگام راه رفتن پالتومشک دمیبه چانه ام کش یبلند وارد ساختمان شدم دست ییبزرگ وگامها ییباقدمها

شکستن لباس در هوا گوشم را قلقلک داد شرمندم  یوصدا که بازبودرا محکم به عقب دادم شانیداشتم و دکمه ها

رف ح بایکه ز یکسان شهیام من معتقدم هم کردهعفت کالمم را حفظ  شهیاماهم ستمیصحبت کردن ن یاهل ادب ادیز

 زهایچ هیاست بق تیپس مهم ن شندیاند ینم بایز کنندیم ییزندگ بایکه ز یکنند  وکسان ینم یزندگ بایز زنندیم

 ستیباق شیسرجا میمتانت ظاهر شهیگرچه هم دنیدرست مانند لباس پوش گرانید بیفر یبهانه است برا

 ...تیاست به جان آدم فیشر یامامعتقدم:تن آدم

 تیآدم باست؛نشانیلباس ز نیهم نه

که  ینوقتها انسان ناخواسته تحت شعاع زما یلیکنند خ ینم یکنند زندگ یآنطورکه فکرم شهیآدمهاهم دگفتمیدید

 میکن یآنها زندگ هیکه با وجود طرز فکرمتفاوت؛شب ستیدورازانتظارن نیوا ردیگیکندقرارمیم یدرآن زندگ

به تن دارم نه آنقدرکه  یشلوارمشک چشانمام ب یبه خودم ازخود واقع توانمیکه م یکرده ام تا حد یسع شهیاماهم

 کلمه اش یازادا یحت دیآیبچسبد و بدجلوه کندنه آنقدرکه جلوترازخودم برود کال از تعادل خوشم م

بودنم مردانه مردانه بودند همساالن من  یبرخالف سنم و امروز میرادوست دارم اماکفشها زمتعادلیهرچ نیهم یبرا

من با آنان بعدازاجازه ورودم داخل  یاست فرق اساس نی.....همماروندایتاسر کوچه هم نم یقطعا بدون کفش اسپرت

فشردم  مانهیدست درازکرد دستانش راصم  استتمام ومردانه ازجا برخ یباتواضع یعیاتاق شدم و سرهنگ سم

 یوستیخوشحالم که به ماپ یلیبگم...خ هیحاش ی... سرهنگ خطاب به من گفت:بیوبعداز اندک احوالپرس

 دینش مونیپرونده پش نیدرا یبابت همکار رمدوایسرگـــرد؛ام

باشد  یعیبعدازفوتش دوستش راکه جناب سم می)سرهنگ ازدوستان پدرم بود  پدرهم سرهنگ بودو همکاربود

 با تعارف یخوب انهیومن م ستیادتعارفیاما ز ستیبه عنوان سرهنگ انتخاب کردند آدم خوب شیتهایبخاطرقابل

تعارف تکه پاره  نیهم به ا نوم نستیکارم ا یهاندارم ومعتقدم وقت تلف کردن است امااقتضا ییگو اوهیهاو

 یبدانم جلو شتردرموردشیآمد دوست داشتم ب یبه نظرم م یکردنهاعادت دارم دراتاقم حاضرشدم پرونده جالب

ا ر دودریسررس اممیاال میشلوارفروبردم که دوست قد بیوتمام قد به خودم زل زدم دستانم را درج ستادمیا نهییآ

خجسته وتنهاوارث خاندان  یبازکرد دستانش را باز کردوبه باشوق به سمتم آمد:هامون خجسته،فرزندسرهنگ عل

 خجسته،سرگردهامون خجسته

 پسر؟ یچطور_
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 دمتیند شهیم یچندسال

 قیرف یمرام یازبس که ب_

 یوستیکه به جمعمون پ خوشحالم

 تو را کم داشت... کی جمع نیرابازکردوگفت:ا بعددستانش

 ی:بزرگ نشددمویخند

 ؟یکنیپرونده کمکم م نیتوا_

 سرگرد لیگفت:باکمال م یسیکرد با شأن پل یاحترام یادا کهیبردودرحال جگاهشیرا به سمت گ دستش

من بود بارفتنش  ییرانداشتم پدرم تنها دارا یکار چیکس وه چیه یشدم وحوصله  یپدرم منزو بابعدازفوتی)تقر

 شهیهمانطورکه خودش هم میکردن نبود خانه پدر یتنهازندگ یمن رفت آن خانه بزرگ برا یآرامش هم اززندگ

 شدیوآمدوپرسروصدام دپررفتیبا خواستیم

 یادیباشه آدمْ ز یادیهرجا انسانِ ز کنمیاما فک م ستمین یریکامال برعکس من آدم گوشه گ زاربودیازانزوا ب پدر

 دمیبودن کش کنواختیسرهنگ دست از  غامیبودم که باپ دهیبودکه بعدازفوت پدرازکار کنارکش یادیمدت ز شهیم

 ودوباره برگشتم سرکارموردعالقه ام

 مدت چگونه بدون کارم تاب آورده ام... نیبودکه تاا بیخودم هم عج یبرا

 

که بود  ییوقتها ای انبودی ستیشهاب ن گرهمانیشهاب د کردمیدلشوره داشتم احساس م بیروزها عج نی:اتبسم

 شیخودش بود وکارها ریدرگ

کند اماباورش  رمیغافل گ خواهدیم گفتی.. میچه کار گفتینم دمیپرس یاماهرچه م  داکردهیپ یدیکارجد گفتیم

 بود رممکنیغ میبرا یکم

امروز هم که روز تولدش است ومن  کردیبدنم منتقل م یجا یرا به جا یاحساس بد نیوا زدمیم خینگاهش  یازسرد

 یبرا زیهمه چ میشهر قرارگذاشت یازرستورانها یکیشب در یکنم برا رشیغافلگ یحساب خواهمینبارمیا
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چه  دانستمیبدهم امانم هیاهدعمرش ر هیهد نیندتریو خوش آ نیباتریبه او ز خواستمیبود م ایمه شیریغافلگ

همه به اودوست داشتنم  یجلو توانستمیاما نم کندیمثل اعترافم اوراخوشحال نم زیچ چی!!! فکرکردم هیزیچ

 دهمیم هیبه اوهد یدرقالب نامه ا زیداده بودمن ن هیتمام آنچه راکه بابودنش به من هد یرامعترف شوم پس در نامه ا

شاخه گل  کی نیشاخه گل رز کم بود ا کی یمن چندبرابر جا یشودوخوشحالیم میتقس نمانیب یوخوشحال

اب شه نکهیشب که شد راس ساعت مقرر به رستوران رفتم به گمان ا زندیم یزبان یرا بازبان ب یادیز یقرمزحرف ها

 داشتمیبرنم نهییزودترازمن آنجاست دست ازسرآ شهیمثل هم

 یدست شهیتامثل هم گشتمیآخردل کندمو واردرستوران شدم باچشمانم دنبال شهاب م نیتا دم درماش یحت

 برهاند افتنشی اوردومرازبرزخیبباال

درآن لحظه در چند قطره اشک خالصه شد  میهم به سمتم نبود تمام خوشحال ینگاه چیباالنبود ه یدست اما

 یصدا متعلق به شهاب نبود برگشتم ونگاهش کردم مردجوان نیکرد اما ا میازپشت صدا ییبروم که صدا خواستمیم

داشت کالدخترکش بود آهسته به سمتم آمد  ییبایباحالت ز اهیس یداشت قدبلندبودوآراسته موها یپرفکت پیکه ت

 ستیمعلوم بودکه مزاحم ن لشیاز شکل وشما

 ل؟یخانوم وک دیخوب هست_

 ل؟یوک خانوم

 خواندینام نم نیمراباا یگرکسیکه د شدیم یمدت

 شناسم؟یممنون...امامن شماروم_

 !!!ریبه هم زدوبامصماگفت:خ یپلک

 د؟یشناسیپس شمامنوازکجام_

 که شمارونشناسه؟ هیک دیارداریاخت_

ه اونم رو ثابت کن یجان هی یگناه یکه بتونه ب یلیخواستم بروم که گفت:وک نیهم یندارد برا یکردم کارمهم احساس

 به قانون

 هیصیشخص شخ حتماکه
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 (شداربودیارنی)حرفش بس

 !؟دیهست یشماک_

 بنده خدا هیشما فکرکن _

 سیپل زنمیزنگ م دیدرآوردموگفتم:اگه مزاحم بش فمیراازک تلفنم

 د؟یترسونی:منو ازخودم مدوگفتیخند

 (گفت؟یمبهم سخن م نگونهی)چراا

 دیشیونه شما مزاحم م زنمیخب پس نه من زنگ م لهیخ_

 جادکنهیبودم خودشم بخواد مزاحمت ا دهیکنه اما ند یمزاحمارومتوال سیبودم پل دهید ادیتا بحال ز_

 شما؟ نیگیم یچ_

 لیخانوم وک یستیکرد:اصالاازرنگ ن یاشاره اش را چندبارتکان دادوباسرش نف انگشت

 بهتون کمک کرده باشه ینجات اون جان هیتوقض یرخودیغ هی دیاوضاع با نیباا

 سم؟یمن خودم پل دکهیدینفهم تاحاال

 س؟یپل_

 !!!دمینترس

 دیمنم نگفتم که بترس_

 گفتم کمکتون کنم دیمعماروحل کن نیسختتونه ا دمید،دیگفتم آگاه باش فقط

 ندارم یازیمن به کمک شما ن_
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 یحرفها کردمیهرباروهربارمرگ راتجربه م دادیوجواب نم زدمیهربارکه زنگ م کردمیم هیشده بودمو مدام گر وانهید

 شدمیم وانهیکردمودیفکرم شانیشهاب قلبم را به هرد الیجوان ذهنم را مشغول کرده بودوفکروخ سیپل

 طاقتش رانداشتم گریمنفجر شوند د خواستندیانگارهردوم

 ختیریازاالن خودم بهم م حالم

 بچه هی ،قاتل،قاتلی،جانیجان_

 بازشد میبه زندگ شیپا گرازکجاید سیپل نیا یواااا

 خواهدازمن؟یم گرچهیاود

 ی،نکنه من به ناحق شهاب رو بکردم یشهاب بودو شهاب نبود نکنه،نکنه من اشتباه شیسوالها پ نیتمام ا جواب

باشه دوباره  یجان تونهیوفا باشه،امانم یب تونهیشهاب م رممکنهیغ نیا رممکنهیغ نیگناه نشون دادم نه نه ا

رابه آن چشمهاباختم... سردرگم شده  میگزند ش،تمامیچشمها ستی:الحق که قماربازقهاروفتدیم ادمی شیچشمها

 غلط یزیاست چه چ حیصح یزیچه چ دانستمیگرنمیبودم د

آن  کنمیقضاوت نم یزیچ گردرموردیخودم قول داده بودم که تاجواب سواالتم را ازشهاب نگرفته ام د به

کرده بودم دوهفته شده بودو شهاب ازآن شب  زسلبیقدرت اظهارنظرران یروزهاآنقدرخودم راباخته بودم که حت

 عیشهاب باشدسر نکهیا یوبه هوا مبه سمتش رفت مهیاستلفنم درآمد سر یزده بود باالخره بعدازمدتها صدا بشیغ

 جواب دادم

 سالم خانوم شکوهمند_

 خجسته هستم از... سرگرد

 بله بله شناختم_

 نمتونیدببیبا_

 امیاالن م ارخبینداشتم پس گفتم:بس یگریاماچاره د نمیاش را بب افهیق خواستیدلم نم گرچه

 خدمتتون رسمیم کنمیخواهش م ریخ_
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 درآورد،خودش ازمشکوک تربود شدسرازکارشیبود،نم یبیعج آدم

 بزند وبرود یزخم دیایخواهدبیبازم البد

بعد جناب سرگرد خجسته  یمدت دهد؟یکند مراچرا آزارم هیبرود باخودشهاب تسو پنداردیم یشهاب را جان خب

 دندیرس

 دییبفرما_

 اگه مزاحم شدم دیببخش_

 .............کنمیخواهش م ریخ_

 گوشم.. د،بهیحرف بزن دیخوایدمیلفن گفتخب!!!پشت ت_

 مسنم افتاد یآقا هی یبرا یاتفاق نیهمچ هی یمیقد یازمحله ها یکی یتو شیخانوم شکوهمند،سالهاپ دینیبب_

 به شهاب داره؟ یچه ربط نیخب ا_

 خدمتتون کنمیعرض م دیاجازه بد_

 میبرخورد کرد یدریح دیبه نام حم یبه فرد میماجراشد ریگیپ یدرهمون سال هم وقت درست

 ...و

که جلوشون اومدو  یو هرک یمیقد یتومحله ها وفتنیکبارمیباندن وهرچندسال  هی نایکه ا دیوشما فکرکرد_

 س؟ینطورنیا دنیاتفاق جلوه م هیو کشنیم

 به شهاب شما داره یرینظ یشباهت ب یدریح دیحم یآقا نیا دیجالبه باشه براتون بدون دی!!شاسین رینه خ_

 

 ...دمیشهاب شما خجالت کش انیب از
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 دیخواید،میخب بدون دیبدون یشهاب رو همون قاتل متوار نیخوایخب معما حل شد جناب سرگرد شما م لهیخ_

 ندارم هیقض نیبه ا یربط چیمن ه دیبپرس نارویا دازخودشیبر

  لیخانوم وک دیاتفاقا خوبم دار_

ازکجادراومدن  دونمیکه نم یبا مدارک دویگناه نشون داد یب تونیشما سر غرور جوان میکه ما سالها دنبالش یمجرم

 نیتبرئش کرد

 ستین یخودش جرم کم نیا

 دیادبدیبه من  خوادیرو شما نم هیچ لیوک کیکار نکهیجناب سرگرد،وا لمیمن وک_

 نداره فهیبا انجام وظ یروانجام دادم وقانون مشکل فمیبودم ووظ شونیا لیوک من

 نه من دیمجرم بزن یمونده با به قول خودتون آقا یباق میبهتون اگرحرف گفتم

 مجرم کجاست؟ یآقا نیخب ا_

 دونمیمن نم_

 دیدورازانتظارم نبودکه جوابمو بد_

 کجاس دونمینم گمینه واقعا م_

 جناب سرگرد یبرود که گقتم:راست خواستیم

 دیازش شد منم مطلع کن یاگه خبر شمیم خوشحال

 نیبه بعد،ا ییجا هیل؛ازیازکجا متوجه حال وروزم شد که برگشتو گفت:خانوم وک دانمیمکث کردوبعدنم چندلحظه

 خورهیکه غصه رو م سیآدم ن

 دی!!! درضمن مواظب خودتون باشخورهیوغصه هس که آدموم غم

 

 کرد انیترسناک ب بیرا عج دیمواظب باش نیا
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که درمان  ی,اما دلتنگشومیلتنگش ماز شهاب نشده ام د یگذشته است ومن موفق به گرفتن خبر یادیز یروزها

 به سر برسد نگونهیدوست نداشتم قصه ما هم ا چیدوست نداشتم,ه یوبساز یبسوز شیعالج یباب دیندارد با

 سرگرد درست باشد یگفته ها دیشا

 ..دیشا

 ...دیشا

 ...دیشا

 ....دیوشا

توبودنها وتوانگارنه  یهمه ب نیازا زاریزد من ب دینبودنت را دار با یروزها کنندیمرا تمام م یآخر روز دهایشا نیا

... یستی:من که هستم.. اما نیگفتیوتوآرام م کردمیرا آرام درگوشت نجوام میها یکس یب یومن آوا یانگار کاش بود

 یکردیو مردانه تمام م یکاش الاقل بود

ام..  تنهاشده نقدریو من ا یتسیساقط شود تون لیدل یکه ب یشود لعنت به عقل ییهوا هوا یکه ب یبه قلب لعنت

 ؟؟؟ی!!توچندنفربودیآخرمگرلعنت

مرد  شهیمجنون هم "تو یب "که پرهستنداز ییات روزها یخال یشده ام باروزها نیعج بیگرعجید  دلخورنشو

 ییالیبودنهام باعث جنون ول یلیبوده من مجنون آن ل یکس یلیل یآن دخترک تنهاست که زمان یمجنون گاه ستین

 آخر؛خاطراتت مراهم خاطره کنند ترسمیم ؟ییمن االن کجا

 یخاطرات ازچه قدرت نابودکننده ا دانستندیزمانه خواهندشد اگر م یجان نیکارتر تیجنا نیقیخاطراتت به  امشب

 دانمیآنقدر دوستت دارم که خودم هم نم شدیوقت خاطره نم چیه یکس برا چیه یکس برا چیبرخورداراست ه

 آنکه دوست دارمت اماندارمت... یچقدر دوست دارمت ا

بغض امشبم  نیشعرش آخر نیاول کنمیرابازم یا برم؛صفحهیپناه م یسوز دل وبه کتاب ره نیاز ا کشمیم دست

 :شودیم
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 ام دهیدل رم دیبس که جفا ز خاروگل د"

 ام دهیبرون کش یچمن پا نیازا میهمچونس

 طرب زبخت ماآتش خانه سوزشد شمع

 ام دهیجان من عشق به جان خر یبال گشت

 صحبت آشنا بود یدور زندگ حاصل

 "ام دهی,من زجهان بریا دهیتا توزمن بر"

 ,بود به جا قراردلمیکناربود تابه

 ام دهیورفت راحت از خاطر آرم یرفت

 کشته مرافراق تو ی*تاتومراد من ده

 ام* دهیمن به خدا رس یدادمن رس تاتوبه

 زخاک من برونبه بهارسرکندالله  چون

 ام دهیاز دل داغ د ادکنیگل تازه  یا

 برو یز دل ره ای ایز ره وفا ب ای

 ام... دهیدرانتظارتو جان به لب رس سوخت

... 

 ...ابروی اموزیب اوفای؛یره گفتیم راست

 

 

 دیی:بفرمادهمیوجواب م رمیگیراسروته در دستم م یگوش شومیدارمیزنگ تلفن ازخواب ب یباصدا
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 تبسم؟-

واشکهاپشت  دهمیشهاب من است بازقدرت تکلم را ازدست م یآشناصدا یصدا نیا  شومیم خکوبیم یگوش پشت

 شوندیرمیسرهم سراز

 نه؟ گهید یتبسمم خودت-

 گفتم:آره خودمم یدورگه ا یوصدا بابغض

 دیچیازپشت تلفن در گوشم پ شیکردنها هیگر یصدا

 کرد؟یم هیمن گر کرد؟شهابیم هیگر

 شهاب؟-

 جان شهاب؟-

ساخت  یمردانه اوراهم مواج یاشک ها یایعشق پدرنامرد آخردر نیا میکردیم هیام گرفتوهردو گر هیهم گر من

بابغض مردانه  یمداومش راهم تحمل کن دجزرومدیبا یطوفان زده ها بگذار یدرکشت یعشق به من آموخت؛اگر پا

 ادیبده ازخودم بدم م یلیاش گفت:تبسم حالم خ

 همه آزاربدم نیتم تورواچطورتونس من

 تورونداشتم اقتیل منوببخش؛من

 منوببخش

 ؟یگیم ینجوریا یشدموگفتم:شهاب چته؟واسه چ نگرانش

 ستیتبسم..حالم خوش ن ستیحال گفت:حالم خوش ن یب

 تو شهاب؟ ییکجا-

 ؟ییکجا گمیباتوام م شهاب

 جا دورازهمه جا هی-
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 نم؟یدرست بگوبب یچ یعنی-

خرس  زدیهم که مدام زنگ م سهیشدم پل شترنگرانشینباربیودورازشهر راداد ا بیوغر بیعج یجا کی آدرس

ازشهاب شد  یشوم وخبر کندتاخامشیتظاهرم نگونهیا دانمیحرفها امامن که م نیمراقب خودت باشو ا شدیمهربان م

 به اوبدهم اما نه...

باآنها  دیرانگه داشت وگفت که با نمیماش سیکه وسط راه پل رفتمیکه شهاب داده بود م یشدم وبه آدرس نیسوارماش

 ندگفتیراهم نم شیخودشان کردندوراه افتادند چرا نیسوارماش د؟یبریشهاب بروم کجامرا م شیپ دیبروم نه من با

 ادهیدارنداما مراهم پ یکار یحوال نیا کرکردمنگه داشت ف یمحضر یجلو شدمیم وانهیشده بودم داشتم د یعصب

 دیلرزیکردند. ازترس دستانم م

محضر  یازپله ها برند؟ینداشتم بپرسم مراکجام ینا یگرحتیشدم وباترس ولرز کنارشان راه افتادم د ادهیپ نیازماش

 ...دمینفهم چیگرهیچه شد که از حال رفتمود دانمیکه خواستم باال بروم نم

 

 

 یزرانمیچ چیه  زیگُنگ بود همه چ دمید یوتارم رهیت کنمیباز م یبود چشمانم را به آرام اهیبود همه جاس اهیس

 دهم صیتوانستم تشخ

نفر مکث  کیچهره  یمانند اتاق بود,فکرکنم اونم عاقدباشه رو ییشناختم جا یکس رانم چیه رفتیم جیگ سرم

 کنمیم

به  کردیبشناسمش سرگرد خجسته بادقت تمام نگاهم م توانمیآورم م یکاملم را که به دست م یینایآشنابود ب یاوکم

سمت  زبرداشتمیخ عیآمده... سر شیآمد اتفاقات پ ادمی دمیآن دو راکه د دمیراد سیوآن دوتا پل دمیاف چرخاطر

 آخرزده بودم میجانم به لب آمده بود به س گریسرهنگ د

 ؟یکنیکارمیچ ی:معلوم هس داردادزدم

اصال  ؟هان؟یداریدست ازسرم برنم یازش ندارم واسه چ ینگفتم خبر نجا؟مگهیا یآورد یچ یمنوبرا

 گمیشهاب کجاست ونم دونمی..مدونمیم
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 خانوم شکوهمند یزنیم شترمشکوکیتوخودت که ب ی؟سرگردقالبیسیاصال ازکجامعلوم خودت پل دبگم؟یچرابا

 دیمواظب خودتون باش

به شمااصالمربوط  هیچ نیدونیداره؟ م ی)خم شدم سمتش(:به شما چه ربط دیشکوهمندمراقب خودتون باش خانوم

 کنمیکارمیمن چ سین

ه قول ب نمتیاگه بب نمتیدوروبرم بب خوامینم گهیآمارِ... د ای یخوایآمارمنوم ای قهیدم به د یکه ه یهست یک یفکرد

 کنمیم تیخودت ازخودت به خودت شکا

 برم خوامیرو بازکن م غولهیب نیادرایدر قفل است:ب دمیبروم که د خواسم

 لیخانوم وک یبلندشدوسمتم آمد:حرفاتوزد شیازجا یعصب

 منم بشنو یکن حرفا صبر

 یقاتل حرفه ا کیواضح تربگم  یدریدحیومن باعنوان حم دشیشناسیکه شما بانام شهاب م یآدم اون

 (دمیکش ی)پوف بلند

 قـــــا تــــل ــــــــــــــــــــکیقاتله.. هیداد: ادامه

 گم؟یم یچ دیفهمیم

 دیطئمه ا کیاون فقط  فیکث یباز نیتوا وشما

 تموم شد؟-

 ..دیگوش بد-

 خوام گوش بدمـــــ یزدم:نم غیج

 !!!!ــــــدیباالرفت:گــــــوش بــــد شیصدا

 کمکتون کنم خوامیم من

 دیبهم اعتمادکن پس
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 مدونینم یزیسرگرد..بزارمن برم؛بخدا من چ کنمیگرفتم:خواهش م شیزانوزدم,ملتمسانه دستانم را جلو شیجلو

 برم... مندیبدونم,فقط بزار خواممینم

 

 شمارو کشهیم-

 

 ...هی...روانهی..قاتله..جانکشهی:مدادزدم

 گهی..بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دبســـــــــــــــــــــــــــــه

 

 خونتون؟ دیگردید؟برمیریکجام دیاگه بزارم بر-

 شهاب شیپ رمیراست م هینه چرا برگردم خونه..-

 دیبرس دوبهشیکن بمیتعق دیتونینم شماهم

 دیکنینم یکار نیشماهمچ-

 کنمی,امروزم نکنم فردامدیامتحان کن دیتونی,مکنمیچرام-

 ..کنمینکنم پس فردام فردام

 خوادبکنموبکنمیکه دلم نم یکار دیکنیمنومجبورم نیدار-

 دمینترس-

 به نفعتون خواهدشد؟ دیکن یاگه منوعصبان دیکنیچرا فکر م-

 کنمینم یفکر نیهمچ-
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نو م یخوایم لیگفت:تو جوجه وک زازخشمیلبر یکه زانوزده بودم زانوزدباچشمان ییبرداشتو درست جا زیخ سمتم

 ؟یدست بنداز

 بودم  دهینبارواقعاترسیا

 توانست یانجام دهدامانم یکار کی خواستیکه انگارم شیو هم ازحرفها نشیخشمگ افهیازق هم

 

 ندارم یقصد نیگفتم که همچ-

... 

 :هامون

 بود لیکه وک الحق

 کردینم یچشم پوش یسماجت نیازکمتر

 کند میعصب تواندیتا م خواستیم

 قتندیحق نیع زنمیکه م ییدانست حرفها یم اماکاش

 اوردیدخترب نیسرا ییکه بخواهدبال تواندهروقتینداردوم یخوب یپسر حال روح آن

 دختررا به حال خودش گذاشتم یخارج شدم واندک ازاتاق

 گرفتیداشت تماس م سرهنگ

 کردم: وصل

 الوسرگرد؟-

 بله سرهنگ ؟-

 ؟یمتقاعدش کن یشد؟تونستیچ-
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 حرفهاس نینه متاسفانه.لجبازترازا-

 سرگرد یتوکه لجبازتر-

 راه نجاتشو دونمیسرهنگ؛نم دونمینم-

 کشهیکنارم توبدونهیکردم اگه واقع فک

 بدترشد یول

 شو الیخیاگه قانع شد ب یخب سرگرد,توتالشتو کرد-

 که بزارم بره دهن گرگ سین یا ؟منظورتونیچ یعنی-

 میشیاگه بخوادبره مانع نم ینره..ول میماکه تالشمونوکرد-

  دمینــــــــــــــــــــــــــــــــــه سرهنگ من اجازه نم-

 وفتهیبه خطرب گهیگناهه د یب هی جون

 زارمینم من

 کنه خوادلجیاون هرچقدرم که م حاال

... 

 شدم وارداتاق

 بود دهیبچه گربه هادرخودش خز مثل

 

 سوق داد یگرینگاهش را سمت د دید مراکه

 ...یمیسروان کر ارشونیب-

 :تبسم
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سرم در گرید ینکندشهاب راگرفته باشند؟ باز هزارنکندها دیآیم یچه کس نمیکه بب کردمیبه در نگاه م متعجب

 در بازشد دادندکهیجوالن م

 ...هی...شبهیدر دستش وارد شد شب یبا کتاب یمرد ست؟یک نمیبودم بب مشتاق

 جناب عاقد دییبفرما-

 عاقدها است هیدرسته  شب آره

 عاقد؟

 چه؟ یبرا عاقد

 ؟یبکن یخوایکارمیچ-

 سرگرد باتوام جواب بده یه

 ل؟یخانوم وک کنهیکارمیعاقد چ-

 کنهیکارمیدونم چ ین نم-

 ایبامن ب-

 امیجا نم چیه امینه نم-

 ترسناک نگاهم کرد که مجبورشدم بلندشوم وبروم برگشتو

 که من جلوش... هیکه همون محضر نجاینجا؟ایا-

 توسرته سرگرد؟ یچ

 ه؟یعاقدبراچ

 محضر؟ یمنوآورد یچ واسه

 گفت ینم چیه کردوینگاهم م وسیمأ
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 نبود شیپ قهیسرگرد بلبل زبان چنددق انگارهمان

 کردینگران ترم م نیا

 متاسفم-

 ؟یچ ی؟برایچ-

 بگو یــــزیچ هیگفتم:توروخدا  هیباگر

 دیخودتون مجبورم کرد-

 ؟یکه چ-

 ازدواج ما دو تا-

 

شهر  نیا ینبود همه جا دنینفس کش یبرا ییجا گرید ختیکه زد کامل فرور یباحرف میترک خورده آرزوها سقف

ن خودشان آن را به که مرده خودشان بادستا شودیوقت م یلیخ تیچند عده نادان انسان بیوفر رنگیپرشده ازن

 یواژه  کیواژه به جا مانده است  کی ننمانده است وفقط ازآ یباق تیازانسان ینام ونشان چیه گریخاک سپردند د

 یو خودخواه نهیآن پراست از نفرت وک یوبه جا ستیرا که ازدوست داشتنها خال ییایمنسوخ دوست ندارم دن

 ه باشدـرفت نیرا که ارزش انسان بودن ازب ییایدن خواهمینم شترباشدیراکه لذت انتقام ازبخشش ب ییایدن خواهمینم

 خواهمینم

 خواهمینم

 خواهمینم

 ایکرد به سمت در نگاه کرد اسباب فرار مه یبازبود نگاهش کردم نگاهم نم مهیکه تان یدر یرو شودیمتمرکز م نگاهم

 میداازپشت ص  دمیدو یم نییتم تا ازپله هاپاشدم وپا به فرارگذاش یدرنگ کنم ماننده پرنده ا یبود بدون آنکه کم

 آنکه برگردم پابه فرارگذاشتم یب کردیم
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 شناختمینجاهارانمیمن که ا ایخدا یبه چپ وراست انداختم وا ینگاه شناختمینجاهارانمیآمدم من ا رونیازمحضرب

 دمیسو دو کیگذاشتمواز

 دمیدو یم فقط

 دمیدو یم فقط

 دمیدو یتندتروتندترم

ت بکنم فرارکردن بود قلبم داش توانستمیکه م یتنهاکار شدمیم وانهیکه داشتندداشتم د یدیپل یفکر نقشه ها از

ط چرا فق دانمینم دیآ یدنبالم نم دانستمیم شدیرمیبودم که اشک ازچشمانم سراز دهیافتاد آنقدردو یازتک وتا م

اما  دکردنیفرارکنم مردم متعجب نگاهم م توانمیاموتجانم را بردارم  کیعبارت بهترفرارکنم  ابهیبدوم  خواستمیم

را  مییتنها توانمیوتام ستمیقله با نیبرفراز بلندتر خواستیمهم نبود دلم م میزبرایچ چیگرهیمهم نبود د میبرا

را  یازخودم ازهمه هرکس کردمیکنم شب شده بودومن هنوزفرارم هیبلندگر یدادبزنم وباصدا خواستیدادبزنم دلم م

همه  الیخ ینباربیواهمه داشتم اماا شهیماندن درشب هم رونیشب وب یکیفرارکنم ازتار خواستمیم دمیدیکه م

 پشت دیدانیانصاف ها شماچه م یآخرب کردیبارم م یداشتند و عابران هرکدام حرف ینگه م نهایبودم ماش زشدهیچ

 مردبودم خواستیدلم م یگاه ستی,چه آشوبستییآرام چه غوغا افهیق نیا

 کردیجرات م یآنکه کس یمردبودم ب رفتمیقدم زنان تاخودصبح م توانستمیتام رونیواهمه شبها ب یو ب مردبودم

سوارکردنم  یبرا یآنکه کس یب  زدمیقدم م ابانیدارکند مردبودمو راحت در خ حهیاحساسات دخترانه ام را جر

 اززن بودنم سخت گله دارم... یترمزکند من گاه

 

 ینا یب کردیرادوچندان م میکند؛خستگیشهاب اآلن چه م نکهیفکرا یدیآفر گانهیب نقدریرامرا اچ ا؟یبروم خدا کجا

 رفتمیم

 رفتن بود دانستمیکه م یزیدانستم تنهاچ یزنمیچ چیه رومیکجام دانستمینم

 که برفت  دیگاه با 

 نماند دکهیبا گاه
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 رابستو دچمدانیبا گاه

 خواند... ییتنها ی هیآ

 محل دورشوم نیازا عیسر خواستمیو ساکت است؟ م کیتار نقدرینجاکجاست؟چراایا

 :کـــــــــــــــجــــــــــــــــــا؟دمیازپشت سرم شن ییصدا که

 عقب برگشتم به

قب ع کردموعقبیبودم فقط خداخدام دهیترس یبودمست بودند حساب رفتندومعلومیراه م زانیپسر که افتان وخ سه

همان  شیکاش پ یا شدندیکترمیامتحان نکن داشتند نزد ینطوریمنوا گهیببخش داشتباه کردم منو ایخدا رفتمیم

 سرگردمانده بودم بازهزار رحمت به او

خنده  کردیدردم یحساب میخوردم پا نیخوردو محکم باسر  زم یبه سنگ یکیدرتار میعقب عقب رفتن پا هنگام

 یم براداشت یدیام گرنهیبود د افتهی یترس برتمام بدنم مستول خوردیبودکه حالم بهم م زارکنندهیآنقدرب شانیها

قلب مجروح بجامانده  کیفقط "من"از کردینم یاریهم  هیگر یآمد حت یازدستم برم ینجات ازدستشان نه کار

 زدیبودکه تندتندم

ه م گرفتدستش درهوا محک دمیکه به طرفم درازشد چشمانم رامحکم بستم چشمانم راکه بازکردم د شانیکی دست

 شده است...

 

 ؟هان؟یهست یک گهی...اصالتودیدادزد:دستموول کن عوض خوردیتلوتلوم کهیپسردرحال

 ترازتو.. یعوض یکی-

 ...دینکردم گورتونوگم کن نجادفنیتاتونم ا حاالتاهرسه

 ؟یزنیجواب داد:باشه بابا باشه چرادادم یمست باحالت

 ستیک نمیسمتش تابب برگشتم

 باتحکم گفت: که
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 ؟یبلندش یخواینم

 ینبودشناختنش به سخت ادسختیصحبت کردنش ز یاماازقدوقامت ودستور دیاش راد افهیق شدیبودونم کیتار

 بلندشدم نیزم یازرو

 ادمیز هنکیگوش فلک را کر کرد:کجا؟ مثل ا ادشیفر یکه صدا رفتمیداشتم م دیلنگیکردومیم تیداذیشد میپا مچ

 مزاحما دازمزاحمتیستیناراحت ن

 مزاحما؟ ادازمزاحمتیخوشم م ؟منیامروزش پس گفتم:چ یبودم بابت کارها یازدستش کفر یحساب

 دییناخودشمایسرگردباعث تمام ا کنمیم یادآوری

 شهابم... شیبودومن االن پ وفتادهیاتفاقهان نیازا کی چیه نیشدیمن سبزنم یشماامروزجلو اگه

 ویدرس خوند یتواصال چطور زننیومگه چندبارمحرف هی لیخانوم وک گهی:شهاب شهاب شهاب بس کن ددیدادکش

 من عالمت سواله.. یخودش برا یشد لیوک

 ؟یمنم مجرم بدون یخوای:خوبه سرگرد حاالهم مدمیخند

 رسونمتونیم نیخب سوارش لهیخ-

 کجا؟جهنم؟-

 نتیتوماش نمیبش امیمن امروزکال ازدست توفرارکردم حاال ب نکهیا مثل

 دست گربه رهیخودش نم یکه با پا گوشت

 نیگفتم سوارش-

 رمیخلوت وتنگنا مجبوربودم حرفش رابپذ درآن

 شدم نشیسوارماش
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قابل هضم نبود  میگربراید نیبود ا یباشم اوشاک یمن شاک نکهیراه را برگشت وچپ چپ نگاهم کرد عوض ا کل

 امامهم هم نبودپس سکوت کردم

 الیخ یداخل خانه شدم اگرمرد بودم ب یاحافظتشکروخد چیه یشدم وب ادهیپ نشیخانه توقف کرد ازماش یجلو

 دخترم فیاماح کردمیم ادهیسرگردبدجنس پ پیوخوش ت یصورت استخوان یمشتم را رو نیواول شدمیم یهرقانون

 دخترست کیکارها دور از شأن  نیوا

 ساعت نگاه کردم به

سرگرد امروزمرا  یچه کرد کردیمچاله شده بود ودردم یبدنم مثل کاغذ یشب بود خسته بودم و همه جا دو

 یرکردیچندسال پ

 به نام....... چشمانم بسته شدو خوابم گرفت یزیمرده باشد چ یزیچ انگاردرونم

وبه همه  تمرفیجلوم گشتمیم یزیانگارکه دنبال چ رفتمیجلوم مهیسراس کیتونل تنگ وتار کیمثل تونل بود یی)جا

 کردمیجا نگاه م

 دمیازپشت شن ییکه صدا ابمی ییمخوف رها یجا نیم دنبال نوربدوم تاازاخواست دمید یتا نور آنقدرجلورفتم

 "تبسم"

 یصدا شناختمیصدارا خوب م نیمن ا یآشنابود آر میبرا یصدا قدر نیکرد ا میبازهم صدا کردیاسم مراصدام یآر

:شهاب؟ شهاب؟ ناگهان انگارمرا گردمیوبه عقب برم شومیم الیخ ینور را ب خواستیشهاب بود انگارداشت کمک م

 بلندشدم نیزم یمحکم به سمت جلو پرت کردند ازرو

من :زدیادمیدرگلوشکست شهاب فر میکه ناگهان صدا کردمیوشهاب راصدام زدمیمانندتپه بود نفس نفس م ییجا

 به سمت صدارفتم نجاینجام؛ایا

 یییییییییییه

 گرفته بود تامانع ازسقوطش شود دادزدم:شهاااااااابرامحکم  یسنگ وفتادیپرتگاه بودوداشت م یباال شهاب

 راگرفتم دستش
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 تبسم ولم نکن,تبسم ولم نکـــــــــــــــــــــــــــــن...(-

صبح ۵ساعت یلیبودخ یتمام صورتم عرق کرده بود خواب وحشتناک  شدیپرت م رونیقلبم داشت ب دمیپر ازخواب

 رومیکه شهاب دادم یبود,باخودم گفتم صبح که بشود وهواروشن شود دوباره به همان آدرس

من هرگز اورا تنها  کنمی:تبسم ولم نکن من اورا رهانمشدیجمله در ذهنم تکرارم کینتوانستم بخوابم تنها گرید

توخواهم  یفادار خواهم بود ومن براو مانیمانهایقول من است شهاب نگران نباش من به عهدوپ نینخواهم گذاشت ا

مان گ یب وفتدیب یفراق نمانیب یهم هست اگر روز یمن یبود تا ابد خاطرم خاطرت را بدبه خاطرش گره زده تاتوباش

 میسهم زندگ نیخودت ماندن مگذارو مگذر ستوده تر یب یخودم را مرابه روزها ایرا منهدم خواهم ساخت  اآنیمن 

 رومیم یندارد باتاکس یبیع نم؟یبودو آماده رفتن شدم اماماش صبح۷ازآن من باش ساعت 

 بود یادداشتی ییجلو شهیش یافتاد رو نمیببندم چشمم به ماش خواستمیرا م درخانه

 *خوامیازتون عذرم نتونی*بابت بردن ماش

 وفتمیتو دامت نم گهینباردیمن ا یسرگردنه؟ ول یزرنگ یلیپرت کردم خ یگریکردمو سمت د کاغذرامچاله

خطارفت سرگرد چون که من تورو  رتیامات یتا ازمن به شهاب برس یکارگذاشت میزیچ یابیحتما رد ینوفرستادیماش

دم ش گذشتیاز مقابل آپارتمان م که یتاکس نینداره سواراول یمن رنگ یحنات برا گهیخوب شناختم,د یلیخ گهید

 دانستمیبودم م دهیراکه د یراخواب لشیشتم ودلتعجب راه افتاد ازصبح دلشوره دا یآدرس را دادم و بعدازکم

 ازمودمیمن ازآنکشم ندامت که توران"

 یآزمود میکه وفا یزیز من گر توچرا

 جــــان آرام تاباشدت بده جانےکه گفت یا"

 "آرامم هنوز ستیسپردمـ ن شیبه غم ها دل

 

داخل شهرباشد  دهمیکنم؟شاینکند من اشتباه م گرددیاوچرا درداخل شهرم بودامایازشهرم رونیدبیآدرس با نیا

 یسمت رود اصال باتاکس داندازکدامیونم ستیرابلدن دآدرسیشا گرداندیساعت بود که مراداخل شهرم کیبه  بیقر

 رومیم یگرید
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 شمیم ادهیجاپ نیمن هم دیمن منصرف شدم اگه نگه دار دیآقاببخش-

 میرسیاالن م گهینه نه خانوم کم مونده د-

 مرد( گهیبا نگهداردبا ی)ا

 هم بودشهر یباال چیازشهرکه نبوده رونیب هیشب نجایخانه بود اما ا هیساختمان نگه داشت شب کی یجلو یبعدازمدت

 نجاست؟یا-

 خانوم نجاستیبله ا-

 شد ادهیشدم راننده هم پشت سرمن پ ادهیمنکه پ داکردمیپ یبد یلیشدم حس خ ادهیکه پ نیازماش

 یخودراننده تاکس زنداللخصوصیم زمشکوکیبود درست است همه چ یینجاخبرهایا

 خداا یا

 شود؟یم رمیدامن گ ییدنبال سهاب بروم بال خواهمیهربارمن م چرا

 کنمیم تونیخانوم من همراه دییبفرما-

 د؟یکن میشما چراهمراه-

 کارمهم داشتم هی نورایکه منم ا نهیعع منظورم ا-

 منم کارموبکنم بعدش برم نوربودگفتمیا رتونیکه مس شمام

 یراننده تاکس یا دهید میبرا یچه خواب گریبه راه افتاده وراننده پشت سرم تود آرام

 جاهانیبه ا یشباهت چیآدرس ه نیا یازپله هاباال رفتم و به آدرس نگاه کردم  باخودگفتم:ول دیراست بگو دهمیشا

ومجلل بود  بایز یگشودم و داخل شدم خانه ا یآرام قرارداشت در رابه میباز روبرو ینداره باالترکه رفتم در

 بود مینیب یاهامیکه در رو ییهمان خانه ها هیباشبیتقر

 ستین طانیاست اماشهاب که ش طانیدام ش ؛بدانیدید یادیز ییبایسخن افتادم:هرکجا ز کی ادی کهوی
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 خانه مربوط باشد؟ نینبودنش به ا یچند مدت شیکارها نکندهمه

 رکند؟یمراغافلگ خواستهیم دیشا

 ازتونداشتم آخر... یتوقعات نیمن که چن وانهیشهاب د یا

 یکه آمد بهتم زد:به خونه خودت خوش اومد ییباصدا

.. 

 سرگرد؟ دتهینگاهم در نگاهش گره خورد چپ نگاهش کردموگفتم:نقشه جد  برگشتم

 ؟یجاخورد-

 شده یعاد گهیروزا به لطف شما اونقدر جاخوردم که د نیا یاون که بله,ول-

 ییحدس بزنم پشتش تو تونمیم کنمیم یزیکه به چ یشک نیکوچکتر گهیروزا د نیسرگرد اصال ا هیچ یدونیم

 امروز مثل

 یسر نقشه بعد یخودم نرفتم رفت نیباماش یدید

 سرگرد؟ اماچرا

 رمایبه جرم مزاحمت حال شما روبدبگ تونمیم من

 هشداره هی ستیدنیتهد نیصورتش گرفتم:ا یجلو دی..انگشتم رابه نشانه تهد

 برلب داشت یا انهیموذ خنده

 شد کمینزد

 کردمیآوردومن بهت زده نگاهش م نییدستش انگشتم را پا با

زنش  یکه زد سنکوپ کردم:آدم که برا یچشمانم را ببندم وبه قول معروف دهانم رابازکنم که باحرف خواستمیم

 کنه یجادنمیمزاحمت ا
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 ده؟یقشه جددر شوک بودموبعدگفتم:ن چندلحظه

 یگرفتو:شماخودت تومحضر بله رو داد میراجلو یا کتابچه

 تو؟ یگیم ی:چدادزدم

 ه؟یحرفاچ نیا

 تهیواقع-

 اما من ندارم یباش مرداشتهیسرگرد توممکنه آلزا نیبب-

 نکردم یکار نیهمچ من

 ؟یچ بله

 ؟یچ کشک

 ؟یچ آش

 مو به مو ادمهیزیهمه چ من

 ادته؟ی تمیهوشیبعدازب-

 شدمو هوشیها؟هان؟م من توپله ها ب-

 شدمو هوشیب

 رادرحصاردستانم درآوردم سرم

 شمیم ونهید دارم

 گفتم:بگودروغه سرگرد؟ کالفه

 گهیبگو د یکنیم یشوخ یبگودار کنمیخواهش م گهیگفتم:بگو د هیباگر

 بگوووو
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 متاسفم-

 (خواستیآشفته معذرت م یا افهیکلمه اش افتادم که درمحضرهم باق نیادای)

 من؟ یتوبازندگ یکارکردیسرگرد؟چ یکارکردی:چدمیادکشیفر کردمیم هیگر کهیدرحال

 قبول ندارم من

 رو قبول ندارم... یازدواج نیهمچ من

 

 کجا؟-بروم محکم مچ دستم راگرفت  بلندشدم

 ن؟یایجهنم..م-

 دیرینم ییاما فعال جا دیببر فینه خودتون تشر-

 ؟یریجلوموبگ یخوایشما م-

 کرد که جوابم راگرفتمنگاهم  باخشم

 سرگرد کنمیم تیازت شکا-

 ؟یبه چه جرم-

 اغوا-

 اغواکردم؟ یاونوقت من شمارو ک-

 ؟ینکرد-

 معلومه که نکردم-

 ثابت کن سرگرد یتونیاگه م-

 ل؟یتوسرته جوجه وک یچ-
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  کنمیخودتون استفاده م هیواضحه ازنقشه خودتون برعل-

 کنمیم درویکه شما کرد یهمون کار دارم

 هیک لیجوجه وک دمینشونتون م حاال

 هیقفس بزرگ زندان کیپرنده تو  نیدوایهست یپرنده کوچک کیکه شما  مونهیم نیا ه؟مثلیدچیدونیم-

 بکوبونه وارقفسیخودشو به درو یه ییپرنده در فکررها نیا حاال

 شه؟یم یزیچ مگه

رو  ییکارا تونهیوقتا م یلیمورچه خ هیباشه سرگرد  ادتی:شمام دبودیهم ازمن بع ینیراست بوداماعقب نش حرفش

 تونهینم لیف هیانجام بده که 

 دیند دیخودتون ام ادبهیکودکانه ز یها یزیبرنامه ر نیباا پس

 یکنیشد بدضررم نینقشه هات نقش زم کهیوقت چون

 

 نگفت چیزدوه ییمرگ ما لبخندمکش

 

بگو؟ باتوام سرگرد؟ من دارم  یزیچ هی ؟یدار نجانگهیا یعنوان جعل هیمنوبا یخوایم یدوباره گفتم:تاک یبعدازمدت

 نجایا شمیم تیاذ

 بزارمن برم کاردارم کنمیم خواهش

 

 د؟یکارداریلم داده بودسمتم برگشت:چ شیکه راحت رو یمبل یبه گوشش خورد ازرو"کاردارم" تا

  شهیطاقتم داره طاق م گهیواقعا باورت شده من زنتم؛د نکهینه مثل ا-
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 خوامیمعذرت م-

 نشستموزانوانم رادرآغوش گرفتم نیزم یرو آهسته

 کردمیسقوط م داشتم

 تمام شدم باخودم گفتم: گرکاملینباردیا

من تاحاال ازتوگله نکرده بودم اماامروز,امروزکه  ؟ییمن تو یایبدبخت نیا لیدل چیه یخبر دار میخودمون ایخدا

و آخه گله ت شیپ ارمیهمه روم تیبگم گله وشکا یگفتم:به تونگم به ک هینابودشدم پس بزارحرفهامم بهت بگم باگر

 شهیروبه راه م یبسپر به من همه چ یگیم ؟یک شیتوروببرم پ

 ؟یکرد یهرکس وناکس چهیمنو باز یکسونداشتم چرا زندگ چیمن که جزخودت ه ن؟یحالو روزم شدا سپردمو

 هی بتادچارنبودمیمص نیامن به  یکردیپدرومادرم نم یاگه تواز اول ب رتوعهیهمش تقص هیچ یدونیاصالم

 ییوکه ب ینخواسته روبکشم؟اونم درکنارمرد یزندگ هی دباریحاالهم با دمیروکش یسرپرست یبار ب یعمرتوبچگ

 نبرده؟ مصبت شکرخدا تیازانسان

 اون باال یخوایرو که م یهروقت دلت گرفت به آسمون نگاه کن حتما اون گفتیخونه م میتی یازبچه ها یکی ادمهی

 یکنیدامیپ

 یزیسرم رو باال گرفتم اونجاهم چ یکنیم داشیونبود توآسمون بگردحتماپ یدنبالش گشت نیروکه توزم یزیچ اون

 نداشتم ینبود من گمشده ا

,رنگ یی,رنگ جدایکس یوآسمانش رنگ غبار دارند رنگ ب نیکه زم ییایخود آن گمشده بودم گمشدم در دن من

 !!!ینامرد

شده ام  یبارو بر یرا مثل درخت ب یزندگ نینه ا خواهمیرا م یجسم خاک نیرا نه ا نه آسمانت خواهمیرا م نتیزم نه

رده در رخنه ک زییپا نیا دیایاست وزمستان گرچه تابستان هم ب زییبهار است و تابستان اما تنها پا دشیکه تنها ام

 خواهدیرا م انمیپا انشیندارد پا انیوجودم پا

 تمسیمحکم ن یکن ی!!! دست از سرم بردار آخر من؛ آنقدر هاهم که تو فکر مزیی!!! پاشودیتمام م زیتمام شوم او ن من
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مام وقت است ت یلیکه خ یتمام یتمام تو تمام من است پس به سالمت بُردیرا م یعالم میها شهیبشکنم,خرده ش اگر

 شده است...

ظه چند لح خواستندیبودم م ختهیک رچشمانم از بس که اش دهمیم هیبود تک ییرایکه در سالن پذ یزیرا به م سرم

 فرو رفتم یقیچشمانم را بستم وبه خواب عم زیرا خاموش شوند من ن یا

... 

بروم   یگرم یچشمانم را باز کنم و به جا توانستمیاما نم کردمیسرما را حس م بیسردم بود عج یلیبود  خ سردم

در آغوشم گرفت احساس کردم  یتحرک افتاده بودم که ناگهان گرما به گرم یب زیکف پارکت کنار م یهمانجا رو

از سرما  خواهمیندارد,م ی:به تو ربطمیبگو برگردمآنقدر خسته و ناتوان بودم که تاب نداشتم  کشدیم میرا رو ییپتو

 ؟یشدم:چته سر آورد داریاز خواب ب شیباصدا ی. بعد از مدترمیبزنم,بم خی

 الاقل آدم راحت کپه مرگش رو بزاره... یزارینم س؟یحالم خوش ن ینیبینم

 نگران شدم نیهم نخورد یچیو ه نیوقته اونجا افتاد یلیکنم اما چون خ دارتونیب خواستمینم-

 ؟یشیهه,تو؟ تو هم نگران م-

 شه؟ینگران م یتو وجودش هس چطور تیکه نه دل داره نه احساس داره نه انسان یسرگرد؟آدم آره

 !!!نیخالف انتظارم آرام و آهسته جواب داد:هرجور راحت بر

 

 درآورد شدینم شیبود سر از کارها یبیعج آدم

 یا گهید زیچ هیبودم سرگرد,من کارم سرو کله زدن با آدم زرنگا بود اما تو  دهیزرنگ تر از تو من تو عمرم ند-

 که آدم بده من جلوه کنم یکنیمرفتار  یجور هی ی,ولیکه در حقم کرد یهمه بد نیبغض گفتم:با ا با

 از جون من؟ یخوایم یچ تو

 ؟ینشوند اهیمنو به خاک س چرا
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ادامه دادم: بعد اسم  تیدختر بکنه باعصبان هیدر حق  ینامرد نیهمچ هی تونهی.....آخه آدم هرچقدرم بد باشه نمآخه

 نامرد هی,ینامرد هیمملکت..حافظ جان و ناموس آره جان خودت.. تو فقط  سیسرگرد,پل یزاریخودتم م

 

چرا احساس  دانمیانداخته بود و نم نییسرش را پا گفتینم چیاو ه کردمیم یمدت که خودم را خال نیتمام ا در

جمله گفت:غذا گرفته بودم براتون  کی.. در آخر هم موقع رفتن فقط زندیدر چهره اش موج م یناراحت کردمیم

و رفت. احساس کردم موقع رفتن در را قفل  اشتناپه انداخته بود بردکا ی... بعد کتش را که رونیگشنه نمون نیبخور

بسه  یول ییخدا ایکرد چمونیافتادم. سرم را به باال سوق دادمو گفتم:خوب باز یری.. هووووووف...عجب گکندیم

 مونشیاون باال به ر ینیشه بعد توهم راحت بش تیاذ ینجوریا نییپا نیا یکی ادی,بسه... چطور دلت مییخدا گهید

 یتا خودت ش یبهم پدر ومادر نداد کردمیفکر م یتنها کسم بود یبود دمیغم آباد تنها ام نی... تو که تو ایبخند

 همه کسم

 طاقتشو ندارم گهیوقت منو با گرفتن خودت از من امتحان نکن... من د چی!!!هایکسم خدا یب یلیمن االن خ اما

 که نابود شم هیکافتلنگر  هیتلنگر..فقط  هی, یدونیبهتر م خودت

 

اگر که  یوا ستیدر چه حال دانستمیچنگ انداخت کاش الاقل م میدر گلو یفیشهاب بغض خف یادآوری با

 دهیرس یگریبداند,تبسمش به وصال د

ت با او وق چیکاش من ه یشد ا رمیگ بانیبود که گر ییچه بال نیخدا لعنتت کنه سرگرد؛ا یا شودی,نابود مکندیم دق

 ...شدمیآشنا نم

 وقت!!! چیه

 

 می,غم دل با تو بگوییایگفته بودم چو ب"

 "ییایکه غم از دل برود,چون توب میبگو چه
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بزنم شب شده بود و من هر چه زمان  یزیبود که بتوانم لب به چ یگوشه افتاده بودم حالم زارتر از آن کیحال  یب

ه العالج عاشق ک یماریب کی...ستیماریب یعشق درد است,عاشق شدمیدلتنگ شهابم م شتریب گذشتیم شتریب

جز  یکه بشنو یخواهی...نه میشنویم نهاو  یجز رو ینیکه بب یخواهینه م ینیبی,نه میشوی,کر میشویکور م یشو

 ستین شیآال یب یانسانها یجا یای... دنیو تمام شو یریبم خواهدیمرگ م بیاو... دلم عج یآوا

 یسادگ یکه نقابها یشدن است تا وقت دهیبودن در شیعاقبت م... یریو گرگ بم ی,گرگ زاده شویگرگ باش دیبا

 ...زارمیتناقض سخت ب نیمن از ا شیباز شناخت از گرگ و م شودیبرچهره دارند نم

 ..."گوشه فراموش تر ازمن نیدر ا ستیکس ن"

 

... سرش به نمیتا چهره منحوسش رانب زنمیخودم را به خواب م دیآ یدر قفل م دیچرخاندن کل یبعد صدا یمدت

نفس سر  کیو آب را  کندیرا باز م خچالیو در  رودیو بعد به سمت آشپزخانه م کندیمکث م یو کم چرخدیسمتم م

 یکتابخانه بود چون قفسه ها هیشب رودیقفسه م کیبه سمت  کندویسالن را روشن م یچراغ کوچک آنسو کشدیم

 ندینشیکاناپه م یآنسو تر رو یو کم داردیرا از قفسه برم یوجود داشت کتاب یمتعدد

 :خواندیلب زمزمه وار م ریز و

 کنمیبمون من با توسازش م یتونیجور م هر

 کنم یخواهش م نبارینرو ا گفتمیبار م هر

 نکن نمیتنهاتر شدن محتاج تسک بازخم

 نکن نمیتنهاتر از ا یستیازمن ن تنهاتر

 ستمیهر شبم دنبال مرهم ن یها هیگر با

 ستمیبشکن بغضمو فکر غرورم ن نباریا

 کنهیخواهش منو تو چشم تو کم م نیگفته ا یک

 کنهیبزرگم م یلیالتماس آخرم خ نیا
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 یبشم چون دوستت دارم بر ینکن راض باور

 یبر زارمیدر را وا نکن من که نم انقدر

 کم نبود یعمر من پرپر زدم چون درد دور کی

 که حس کردم نبود... یزیشب از چ کی گمیکه م نایا

 ستمیهر شبم دنبال مرهم ن یها هیگر با

 ستمیبشکن بغضمو فکر غرورم ن نباریا

 کنهیخواهش منو تو چشم تو کم م نیگفته ا یک

 ...کنهیبزرگم م یلیالتماس آخرم خ نیا

 

 

 

 ب بکشدعذا یزیموضوع دقت نکرده بودم ناراحت بود انگار که از چ نیبود,تا به حال به ا نیدلنش شیصدا

کنم؟  ,پس چهکنمینم داینشستن قرار پ نجایبا ا نطوری... ادیآ یکردن م نیبودن غمگ نیاز غمگ شتری!!! به او بامانه

خانه درندشت  نیدر ا توانمیبروم و خودم دست به کارشوم و نه م رونیب توانمیشده ام نه م یزندان نجایمن که ا

 میاز جا یبه سخت یـــــــــنتــــــــــــــــتلفن هم از من گرفته بود,لعــ یاحوالش شوم حت یایجو

اه کن طاق مبل گذاشته بود نگ یبسته بود و دستش را رو یبلند شدمو لنگ لنگان به سمتش رفتم چشمانش را تصنع

 هیهم رسم دنیخواب یتوروخدا,برا

 ...وااانهید

 ییم از کجا شروع کنم...... اصال ولش کن بپرسم هم جواب سر باالندانست یعنیبزنم اما نتوانستم  یحرف خواستم

 همان بهتر که چشم ببندد. دهدیم
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آمد و به بن بست  یاز دستم بر نم یدادم هر موقع که کار هیتک زیبرگشتم و سرم را به گوشه م میسر جا آرام

 نیتا مرا زم دهدیو زمان دست به دست هم م نیدر خودم انگار که زم کردمیساکت و صامت کز م نگونهیا خوردمیم

 کیو نخواهد بود...  ستی!!! نستیباشد اما ن بقل یسرگرد ب نیدر ا تیجو انسان کی خواستیکنند آخ که دلم م ریگ

 بستم و درهم فشردم توانستمیچشمانم را تا م دیآ یلحظه احساس کردم به سمتم م

 یستیخواب ن دونمیو گفت:م ستادیسرم ا یباال

 نبودم( یخوب یوقت دروغ گو چیکن چشاتو)ه ازب

 شو دارینشان ندادم که باز گفت:بهت گفتم ب یعکس العمل چیه

 خواد؟یم خیدلت پارچ آب  ستم؟نکنهی,مگه با تو نلیجوجه وک یه

 

 زمانیر زیر یخنده ها یبعد با صدا مویکردیم طنتیش ی)در پرورشگاه که بودم بچه که بودم هخ؟یآب  پارچ

 خنده مان را بشنوند یکه مبادا شب در آن ساعت صدا میدیخوابیم

 الیو به خ کردندیم دارمانیب خیباسطل آب  میشو داریب میتوانستیصبح که نم نیهم یبرا دندیفهمییآنها م اما

 آوردند( یبارمان م زیخودشان سحرخ

 سخت واهمه داشتم و سخت متنفـــــــــــر بودم خیاز آن پارچ آب  من

 ؟یخوایم یباز کردم:چته چ عیچشمانم را سر دمیا اسمش را شنت نیهم یبرا

 از مکس مواظبت کن امیبرم حموم تا اون موقعم که من م خوامیم-

 ؟یچ-

 ه؟یک گهید مکس

 دوستمه-

 ؟دوستت؟یچــــــــــ-
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 هم هس؟ یا گهیکس د نجایا مگه

 کنهیم یزندگ نجایاوهوم...اونم ا-

 دمش؟یپس چرا من ند-

 خوابهیتنبله,اکثر روزارو م یلیچون خ-

 خنده ادمه داد:تو اتاق من با

که دوستتم اضافه شه,حواست به حرفات باشه  یکم بود ؟خودتیفکر کرد یبا حرص بلند شدمو گفتم:تو چ میجا از

 سرگرد

 کنم؟ کارشی:پس چدوگفتیخند

 باز کردن؟ یسالمندان رو پس برا چ یسرا-

 جَوونه یلیخ ی:ولدیبلند خند بازهم

 ه جهنم!!!ب-

 دهید بیآس یحواست بهش باشه؟از لحاظ جسم شهیم-

 دگانم؟ید بیحرص گفتم:مگه من مسئول مراقبت از آس با

 به مراقبت داره ازیشده بودن ضیلطفا مواظبش باش,مر یول یستیاون که مطمئنا ن-

 ..دمی,قول مگردمیبرم زود

 

 کند... وانهیاو واقعا قصد داشت مرا د نه

 کجاس؟-

 گفتم که تو اتاقمه-



 ساعت آخر

 
59 

 

خت ت یبا چشم رو  نمیدوست محبوب را بب نیبه سمت اتاقش رفتم در را باز کردم تا ا زیبه سمت حمام رفت من ن او

سگ  کی مدیبود پتو را باز که کردم  د دهیپتو خز ریز یزینبود جلوتر که رفتم..انگار چ یبه نظر کس یول گشتمیرا م

 است دهیتخت خواب یپشمالو و خوشگل رو

بردم و  کشیخنده ام گرفت دستم را نزد یحرص خوردم اما حساب یسرگرد دستم انداخته بود حساب نکهیا از

 نوازشش کردم

تم محب شهیهم توانستمیکه م ییبودم و تا جا واناتیو خپل بود من عاشق ح یتکان خورد چقدر دوست داشتن یکم

 .کردمیرا خرج آنها م

تو  صاحبت ادیحصار باشد سرش را نوازش کردمو مثل بچه ها گفتم:به نظر م نیجانور بتواند مونس من در ا نیا دیشا

 کرده یرو هم زندون

 تخت. ینوازشش بودم که همانجا خوابم برد رو مشغول

 

 :هامون

مکن حالت م نیبه بد حالت تر شوندیم سیخ میموها یوقت کردمیآمد احساس م یخوشم نم چیه سیخ یموها از

آنکه خانوم  الی. خواستم با حوله خشک شان کنم، اما انگار حوله را در اتاقم جا گذاشته بودم به خشوندیدچار م

 راتنم کردمو از حمام خارج شدم میباشد لباسها رونیآن ب لیوک

 نبود یبه دورو برم انداختم اما کس ینگاه

ثل م نباریصورتش خم شدم، نه ا کینزد یکه شدم  کم کتریتخت خوابش برده نزد یرو دمیاتاقم را که باز کردم د در

 است دهیواقعا خواب نکهیا

 

 :تبسم

 سشیخ یچند قطره هم از موها نیا ایخودش بود گو یرا احساس کردم آر دیصورتم چک یکه رو یآب قطره

 ...دهیچک
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 !!!زاریازش،ب زارمیب

و تا چشمانم را باز  دارشدمیاز خواب ب عید، سرآور یدستم فشار م یرو یزینک ت زیخواب بودم که احساس کردم چ 

 خودمم منهدم شوند یکه کم مانده بود گوشها دمیکش یغیکردم دو چشم در مقابل صورتم ظاهر شد چنان ج

 زدنم همانا داخل شدنش همان غیج

 شده؟ یوارد اتاق شد:چ مهیسراس

 بپرس زتیترس گفتم: از دوست عز با

 خنددیبلند م یبا صدا دمیتعجب کرد اما بعد د یکم اول

 هس؟ یخنده دار زیچ_

و به سمتم  دیآن سگ غر کیکه در  ردیدرآغوشش بگ خواستیسگش شد و م کیآنکه جواب سوالم را دهد نزد یب

 هجوم آورد

 گرفتم یآمدم وپشت سرگرد جا نییتخت پا یکنان از رو غیج غیج

 نشه کمی:توروخدا بهش بگو نزدگفتم دیایو کم مانده بود اشکم در ب زدمینفس نفس م کهیحال در

 

 :هامون

 زدیبودو نفس نفس م ستادهیپشتم ا درست

 کردیپر م مانیرا فقط نفسها نمانیکه فاصله ب یصورتم رابه سمتش خم کردم طور یکم

که  یتا حد ،یبخواب ششیکه پ یتا حد ،یشده بود یمیصم یلیکه باهاش خ شبیسرم را برگرداندمو گفتم:د عیسر

 یتخت من بخواب یتو اتاق من و رو

 از اتاق خارج شد عیانداخت و سر نییزده سرش را پا خجالت

 نداره خجالت نکش یبیخنده گفتم:ع با
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 کشم؟یگفته من خجالت م یسمتم برگشت:ک زیت

  نینه شما چرا خجالت بکش_

 بدنم به هم خورده ستمیکاناپه سر کردمو کل س یخجالت بکشم که شبو رو دیبا من

 بره... دیبا گهید خورهیبهم م دنیکاناپه خواب یشب رو هیسرگرد با  هی یبدن ستمیاگه س_

 ؟یبره چ دیبا_

 یچیه_

 رهیبم_

 یبگ یخواستیم نویکنم هم فک

 

 :تبسم

 را نزند اتاق را ترک کردم میرد خنده ها کردمیم یسع کهیبرگشتمو در حال عیسر

 

 

 :هامون

طرفه...  ییرد خنده ها خبر نداره که با چه اژدها یحت مونهینم یمخف یچیکه از من ه دونهینم لیجوجه وک چارهیب

 از کتم بلند بود را تنم کردم یکه کم ییرا تنم کردم اما چون قدم بلند است پالتو مشک میکت وشلوار مشک

 مدانینم روندیشمانم رژه مچ یجلو اشونیبعض یپر پشتم را به عقب شانه کردم  هرچند که هراز گاه یمشک یموها

 و ستادمیا نهییآ یجلو دمیرا از کمد انتخاب کردم و پوش یحساسم کفش میموها ینه اما سخت رو ایقبال گفته ام 

که پنجره را  دمیزدم د رونیاز اتاق ب کردمیم یاسازاسلحه را پشت کمرم ج کهیتمام قد خود را نظاره کردم ودر حال

 کرده زانیراهم از آن طرف پنجره آو شیاز پاها یکیپنجره نشسته و  یباز کرده و ال
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 سقوط رونیدرست به ب کردیسر به هوا عمل م یدارد چون اگر کم یقصد خود کش کردمیفکر م شناختمشینم اگر

 کردیم

 که حاش روبه راه بود.. شیپ قهیتاچنددق کندیم هیهق هقش معلوم بود که گر از

 ؟یریبم یخوایچته م_

 نداد یجواب

 هم هستا یبهتر یبرا خالص شدن از دست خودت راه ها گمایم_

 ؟یخالص شدن از دست تو چ یرا به سمتم خم کردو با چشمان پف کرده گفت:برا سرش

 

 

 

 

 شمیمنم خالص م یتوعه، اگه تو خالص ش یمن تو خالص یخالص ینه ندار ؟یسراغ دار یاونم راه یبرا

 نه؟ سیمنظورت از خالص شدن مردنم که ن_

 یکه گفت هیاتفاقا همون_

 

و ر یدریح دیپرونده حم نیهرچه زودتر ا دیرفتم تا حال خرابش را خرابتر نکنم.. با رونیخراب بود، از خانه ب حالش

 مثل من. یدخترم بلکه راحت شه از دست آدم نیهم ببندم تا ا

 

 :تبسم
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ر فرا یپنجره ها هم بخوا نیکرده و رفته,از ا خونه روهم قطع کرده,در روهم قفل یتلفنا یمایکه گرفته؛س مویگوش

 یحالم بود دو روز انیگرامافون شدم و روشنش کردم,آهنگش در ب کینزد یتوبخونیغزل خداحافظ دیاول با یکن

 شدمیهوش هم نم یآمد ب ینزده ام  خوشم م یزیچ چیکه لب به ه شودیم

 

 دل؟ هیشانیپر کنم؟شرح کــــــــــــه بــــــــــا بگو تو جز�� 

 دل هیغم طوالن یشادم بکند ا ست؟کهیک

 حــــــــــال خـــــــــــراب؟ نیتو بگو!! بـــــا که کنم؟صحبت از ا جز

 حد و حســـــــــابــــــــ یبدهد از غم ب ست؟نجاتمیک

 پســــنـــــــــــــد... ہوانـــــــــــــید دِلبَــــــــــــــــــــــــــــــــرِ

 وبخــــنـــــــــــــــــد نیمرا ب اشک

 و گزند شیتو فقط ن از

 ےواےا,رسدےو مـــــــــــــــــــــــ رسدےمـــــــــــــــ

 پسنــــــــــــــد ہوانــــــــــید دلــــــــــــبــــــــــــــــر

 دلم را تو ببـــــــــــــنــــــــــــــد زخم

 ـــنــــــــــــــــدتو فقط بخت بلـــــــــــ به

 ےواے,ارسدےرسدومےم

🎹 

 پوش مرا,رنگـــــــــ بزن,رنگــــــــــ بزن. هیس روزه

 کـــــــــــــاش مــــــــــــــــرا,زنگـــــــ بزن,زنـگـــــــ بزن یخبر یب

 درد دل خون مرا یگوش بـــــــــــــد یا هیثان
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 به خنده برسان چهره محزون مرا باز

 پسند!!! ہوانـــــید ــــــبـــــــــردلــــ

 وبخند نیمرا ب اشک

 و گزند  شیتو فقط ن از

 ےواے,ارسدےرسدومےم

 پسند زخم دلم را توببند ہوانـــید دلبـــــــــــــر

 تو فقط بخت بلــــــــــنـــــــــــد به

 ...ےواےرسد ا یرسدو م یم

 

نگ زده ز یزخم ها توانستمیپر کنم,م شیرا برا شینداشته ها یخال یجا توانستمیسنگ صبورش باشم,م توانستمیم

 مرهم قلب رنجورش باشم توانستمیدلش را بهبود ببخشم,م

 یدوشش بردارم,م یاز غصه را از رو یتوانستم چمدان یخود نگه دارم,م یآن دو چشم معصوم را فقط برا توانستمیم

ره هم غم از چه میتوانستیم شانیهمه و حرفها الیخ یب میداشتباشم, تا ابد تنها هم را دوست  شیتوانستم تا ابد برا

 انیتا پا تیهان یتا ب میشو یو مجنون یلیل میتوانستیم میخشبب امیقلب ترک خورده مان را الت میتوانستی,ممییبزدا

 رگیرا آنقدر نثارش کنم تا د میدوستت دارمها توانستمینه بخاطر هم!!! دوست داشتم م میکردیم یهم زندگ یبرا

 سمینو یدوستت دارم هم افسانه شد من کوتاه م دینگو

 دارمیبلند بخوان آرام جانم:دوستت م اماتو

در حال انفجار بودند چشمانم خود به خود  میها قهیشق  نمیبب ییجا توانستمی,کم کم نمشدندیو تار م رهیت میچشمها

 .دمینفهم چیه گریچشمانم که بسته شد د شدیم رشتیام ب جهیو هرآن سرگ شدیداشت بسته م

 

 :هامون
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حال تکان دادن دستم را هم نداشتم وارد خانه  دمیقفل چرخان درادریداغون بودو خسته شده بودم کالفه کل اعصابم

 تخت دراز یعوض کردمو رو عیرا سر میبه سمت اتاقم رفتم لباسها عیپس سر نمیخواستم چهره اش رابب یشدم نم

نه ام تش یلی... خانهیبرآمد  تیمامور نیاز پس ا شودیواقعا م ایکه آ کردمیفکر م نیچشمانم را بستم و به ا دمیکش

 هم شدم یتشنگ الیخ یبود اما توان بلندشدن وتا آشپزخانه رفتن را نداشتم پس ب

 شی,پس صدادیآ یم شوازمیبه پ میآ یبه خانه م کهی. معموال وقتدمیبه اطراف انداختم اما مکس راند ینگاه

 کردم:مکس؟

وبه داخل اتاق پرت  خوردیمحکم به در م دیآیپسر؟ بله باالخره شازده آمد هر وقت هم که تند م ییمکس؟کجا

 شودیم

انگار که  ؟هان؟یشدو سرش را نوازش کنان زمزمه کردم:نکنه تو هم از من خسته شد کمیتوپسر؟ نزد یکجابود

 دیکشیچون مدام شلوارم را م دیبگو یزیچ خواستیم

دست بردار  وونیح نیا ریندارم نه خ یمکس,حال و حوصله باز ریآروم بگ ؟یکنیم ینطوریچته پسر؟امروز چرا ا-

 نبود.

 زدمیرفت مدام به جونش غر م رونیجلوتر از من راه افتادو از اتاق ب ؟یخوایم یخب بگو چ لهیآمدم:خ نییتخت پا از

 چهارتاشد:تبسم؟ میآن متوقف شدم چشمها کیه در ک ؟یخوایم یچ وونیکه ح

 ل؟ی:تبسم؟خانوم وکدمیسمتش دو به

 ل؟یوک خانوم

ندش را عوض کردم و بل میلباسها عیسر ؟یدستانم گرفتم با تاسف فراوان گفتم:باالخره کار خودتو کرد نیرا ب سرش

 بردم نیکردمو تا ماش

از حد مجاز است شب  شیب نیکه سرعت ماش دادمینم تیاهم گرید یرا روشن کردمو راه افتادم از فرط نگران نیماش

از تمام  ساختیدر ذهنم م یناگوار ریافتاده بود تصو یصندل یجون رو یروشن و تبسم که ب ابانهایبودو چراغ خ

نگه داشتم و تبسم را  مارستانیب یباالخره جلو دادمیموضوع نم نیبه ا یتیواهم شدمیچراغ قرمزها به سرعت رد م

 دندی,چند پرستار به سمتم دوافتندیحال در آغوشم  یداخل شدم تا تبسم را ب مهیکردمو سراس ادهیپ نیاشازم

 اتاق نیا عیسر نشونیاریب-
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 کردند دنیتخت گذاشتمو دکترو پرستار شروع به سوال پرس یرو

 به کدام سوال پاسخ دهم. دانستمیشده بودم و نم جیگ

,نه من دیکه به هوش آ کردمیمنتظر بمانم فقط خدا خدا م رونیکردند و گفتند ب رونمی. از اتاق بدونمی:نمگفتمیم فقط

آمدن  ونریبا ب رفتمیبودم و منتظر قدم رو م ختهینه. بهم ر یترک کن نجارایا یتوانیرا نکردم تو نم میبد یتا تالف

 شیبا گفتن اما دمیکشیم یراحت یکه از رو یاما... نفس ومدهمسرتون به هوش ا نینیرفتمو گفت:بب شیدکتر جلو

 نصفه ماند

 دکتر؟ یاما چ-

 دهیواونطورکه د دهیاز جسم به نظر روحشون صدمه د شتریشدند و ب فیضع یلیخ یاز نظر جسم شونیاما ا-

 کننیبهبود نم یبرا ییتقال چی!!!هشهیم

ه در وگرن نیباش بذاره,مواظبشون ریتاث شونیرو ا تونهیکس به اندازه شما نم چیومطمئنا ه نیهمسرشون هست شما

 کرد.. دیخواه دایپ ازینه چندان دور به روانشناس و روانپزشک ن یا ندهیآ

 

 یشده بودم که حت زاریقلبم را مرتعش کرد. آنقدر از خودم ب یبود که تارها یشتریمانند ر شتریب شیحرفها

 طیشرا نیاو در ا دنیگناه. وارد اتاقش شدم,د یچه برسد به آن دخترک ب نمیچهره خودم را بب توانستمینم

که بسته بود تحمل  یهم باچشمان آنباشد  مارستانیتخت ب یکه راست راست رو نیلحظه عمرم بود ا نیزجرآورتر

 رونیب شیاز زندگ شهیهم یپرونده برا نیمهم بود؟ من که به هر حال بعداز اتمام کارا میبود اما چرا برا ینکردن

 دانمیاست که به او دارم نم ینیبخاطر د لشیکنم؟ قطعا که دل یناه ونگراناحساس گ نقدریا دیخواهم رفت پس چرا با

 کیبه من!!! دستم که نزد رهیتبسم بازشدندو خ یکه ناگهان چشمها شدیم دهیدستش کش فچشد که دستم به طر

خشم نبود تنها  یدر چشمانش خشم نبود,آر گرید  دمیبه طرف خودم کش یعیطب یلیدستش در هوا مانده بود را خ

خودم  متفاوت نشان ده یب کردمیم یکه سع یبا لحن زدیآن خشم در چهره و چشمانش موج م یآثار خستگ

 شد:مهمه مگه؟ رهیخ یگرید یوبه سو دیچشمانش را ازچشمانم دزد ؟یبود که کرد یچه کار نیراگفتم:ا

 گفتم:معلومه که مهمه... یعصب

 یتو دست من امانت یکه مهمه که سالم باش نهینگاهم کرد که گفتم:عه منظورم ا متعجب
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 تهیسرگرد همش به خاطر شمّ کار دونمیم دونمیزدو:م یپوزخند

 کنهیوقت احساس کنم وجدانت داره تردت م هیکه  ادینم شیبرام سوءتفاهم پ نترس

 بود؟ کهیاالن ت نیا-

 درشت بود میلیخ-

 نشست... میلبها یرو یمحو خنده

 برم خونه خوامیم-

 دکترت اجازه بده دیبا-

 جا بمونم.. نیا خوامیباهاش حرف بزن سرگرد...من نم-

 میریکه به دستته تموم شه بعدش م یاون سِرُم دیالاقل با لیخانوم وک شهینم-

 قول؟-

 بله قول. -

 

را که موقع آمدن تنش کردم  یآمد و سوشرت نییتخت پا یداد تبسم با عجله از رو یبعد که دکتر اجازه مرخص یمدت

دارد,عقب گرد کردم و آرام  جهیآمدم که بروم متوجه شدم سرگ م؟یدوشش انداخت و بعد روبه من گفت:بر یرا رو

 یربه بط شیپا نیافتاد.. موقع سوارشدن به ماش هو جلوتر ازمن را دیکنار کش عیبازوش را گرفتم که بازوش را سر

 کم بازوم را گرفتکه برگشت و مح رفتیم نیکرد و باسر زم ریبود گ شیکه جلو یآب

 دیمثل حم یآدم یبود که مطمئنا برا ییبایداد. تبسم دختر ز حیو او فرار را بر قرار ترج میچشم در چشم شد بازهم

 .بی..عجدهدیم یآدم را باز بیسرنوشت عج یگاه شدیحساب م تیموفق کیشهاب  اهمانی یدریح

 

 :تبسم



 ساعت آخر

 
68 

 

 یسخت م یچرا هربار خدا مرا جور دانمی,نمشدیم رهیبعد به جلو خ دادوینگاهش رابه سمتم سوق م یهرازگاه

 یشهاب وا یاما شهاب ...... وا دیآزما

آرام و قرارش قصه هرشبش شده؟ خبرت هست  یبرد غمایرا که به  یخبرت هست دل ؟یهست چه با من کرد خبرت

 پرم؟یاز خواب م مهیهرشب سراس

 مارم؟یدل ب نیتجربه کردم؟ خبرت هست که طاق شده طاقت ا یزندگ نیهست که من مرگ را درع خبرت

 ستیکه ن ستی,خبرت نستین

 مردمیکه چه شد آرام زمزمه کردم:کاش م دانمی.. نمستیتو شدنم ن یکه من طاقت ب ستین خبرت

 که در اطرافم یچرا همه کسان ایآخر خدا یخبر یهمه ب نیاز ا گرفتیو برگشت سمتم:چرا؟ خنده ام م دیاشنیگو

 خبرند؟ یحد ب نیهستند تا ا

 ولش کن سرگرد-

 ن؟یدیجواب نم-

 سرگرد؟ یبرگشتم نگاهش کردم:اصال چرا منو نجات داد یفکرکردمو بعد شاک یکم

 دیگفت:گفتم که دست من امانت دویکش یبلند پوف

 گفتم:امانتم امانتم امانتم یبلند یباصدا

 ستمیسرگرد,بچه هم ن ستمین یگرفتم:من امانت کس شیسو دیتهد یاشاره ام را به معنا انگشت

 عمره به بد بودن آدما عادت کردم... هیبزرگ شدم,من  ییعمر تنها هیگفتم:من  یبلندو مرتعش یباصدا

 عمره هیسرگرد حرف  ستیروز دوز ن هی صحبت

 به من نگو امانت. گهید پس

 یکه بعد هرکار یزیبزرگ شدمو تنها چ یستیعمر تو بهز هیامانتم, هیگفتم:من عمر کردمیم هیگر کهیحال در

 میبود که ما دستشون امانت نیا دمیشنیم
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,االنم که دست تو امانتم سمیرئ یبرا یامانت هیتو محل کارم شدم  رونیکه درس خوندمو از اونجا اومدم ب بعدازون

 ترمز  یکردم که محکم زد رو هیگر یشتریمحکم با دودستم سرم را فشردم و باشدت ب

ترمز کرده است و سرش را به  اهویپر ه ابانیوسط خ دمیسرم را باال آوردم اما د مویدیکردم که به خانه رس گمان

 داده است هیفرمان تک

ود در ب ییسزا نیکمتر نیمانع بغض مردانه اش شوم  اما حقش بود,ا خواستمیشد نم ادهیرا باز کردو پ نیدر ماش بعد

 که به من داد یبرابر رنج

 :گفتیجمله افتادم که م کی ادی ناگهان

ا ر ممیسرگرد؟ گوش شومیاز زندان تو آزاد م یهست.. ک رحمیب ی,شب به اندازه کافمیرا به کام هم تلخ نکن شب

 نیسنگ میشدم که پلکها رهیخود فکر کرده منم مجرمشم.. آنقدر به قدم رو رفتنش خ شی,البد پدهدیدستم نم

 شدند و کم کم خوابم برد

 

 :هامون

 آوار کنم ییخودم را جا خواستمیشده بودم  م نیبودم که سنگ دهیرا چش شیحرفها یتلخ نقدرآ

 کیدختر,عواطف  کیدختر,احساس  کی یایدختر, دن کیدختر است,غرور  کیجاصحبت از ظرافت  همه

 دختر, کیدختر,اعتماد 

ظرافتش ترک  واریسوال برود,اگر احساسش نابود شود,اگر د ریاگر اعتمادش خدشه دار شود اگر عواطفش ز نکهیا

 ...خیاز  یکوه شودیم شکندیمرد...م کی یپا ریشود ز مالیبردارد,غرورش پا

را  شیکه بغض گلو نیمرد به کنار!!! هم کیکه احساس و غرورو اعتمادو سالبت و عواطف  دیگوینم چکسیه اما

 دیآ یمردانه اش م یایقطره اشک از چشمش بچکد چه برسر دن کیدرهم شکند و 

را بغل کند  شیکه زانوها نینشان ندهد اما هم یکند و زخمش را به کس یستادگیزن بشکند هرچندهم ا کی اگر

 شکستن نینخواهد بود حدس ا یکار سخت ادیکند...ز هیگر ریدل س کیو

 ستدیا یبغض فروخفته اش م یمرد مردانه پا اما
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 یریغمش را به کو یایتا در ستدیا یآنقدر م ستدیا یم دهیقطره اشک چک کیآن  یو پا کندیرا بغل نم شینوهازا

 کند لیآب تبد یب یبرهوت

 یریگیپشت سرش پناه م ی,وقتیگذاریمرد م کی یپا یپا جا یاست که وقت نگونهیا یآر

 داردیو لب از لب برنم یدهیباتمام وجودت آزارش م یوقت

 یتا آرام شو زندیو دم نم یکوبیاش م نهیس یمشت شده ات را رو یکه دستها یوقت

 جرات ندارد چپ نگاهت کند یتا خود صبح و کس یزنیو کنارش قدم م یریگیشب دستش را م یوقت

 "است انیمرد در م کی یپا شهیهم" میبگو دیبخواهم رو راست باشم با اگر

 مرد... کیکه  البته

 زن بودنش بماند یزن تا ابد پا کیاگر  دیمرد بودنش بماند شا یمرد تا ابد پا کیاگر  دیشا

 ستدیزنانه با شیزنانگ یزن پا کیاگر  دیشا ستدیمردانه با شیمردانگ یمرد پا کیاگر  دیشا

 است ازیتنها به دو دست ن نجایبا اقتدارش و زن با ظرافتش  ا مرد

 دست زنانه کیدست مردانه و  کی

 دو دست دست به دست هم بدهند  نیا اگر

 دهندیقداست را ادامه م نیا زینسل ن نیفرزندان ونوادگان ا یحت

.. .مانندیو تا ابد شادمانه م کندیبه نسل خود فخر م ایکه دن نجاستیاست ا انیدو خون مقدس در م یپا نجایا چون

جاودانه شوند و  توانندیهمه انسانها م کندیدور م تیکه انسان را از انسان ییزهایآن چ چِیه ی,بیانتیخ چیه یب

 مقدس

دست به دست هم دهند و دور بد بودنهارا  کهیبه نوبه خود اسطوره زمان خود شوند تنها زمان توانندیانسانها م همه

 خط بکشند

 .یاودانگج لیو دل ستیابد یخوب میبدان کهیتا ابد تنها زمان استیدن ایدن باستیشب ز باستیز یزندگ دیکن باور
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گرد  یخواب است کم یالاقل وقت شودیکه دهشتناک م یداریخوابش گرفته درب دمیکه شدم د نیسوارماش

 ندینشیبر چهره اش م تیمعصوم

 ینیریو ش رموزیش وانیل کیرا نگه داشتم و  نیماش یکافه ا یحرف دکتر افتادم که گفت ضعف کرده...جلو ادی

 شهیحوصله ش یپف کرده اش خوابالو و ب یبا چشمها دارشدیاش زدم که از خواب ب شهیگرفتم چند تقه به ش شیبرا

 داد و به جلو زل زد نییرا پا

 (ریاز دستم بگ نارویالاقل ا نیی)خب انگار من بخاطر شما رفتم پا

 ؟یریاز دستم بگ نارویا شهیم_

 مرا دستش دادم و تلفنم را جواب داد ینیریو ش رموزیزنگ خوردن تلفنم ش با

 بگو سروان؟_

 ...یکه نصفه شب نیببخش نیجناب سرگرد جسارت بنده رو عفو کن_

کند و گفتم:اصل مطلبو بگو سروان)حاال انگار که کار ما روزو شب سرش  یتعارف پران نیاز ا شتریندادم ب اجازه

 (شهیم

 به شما نگم ومدیخبر خوب گرفتم دلم ن هیجناب سرگرد _

:سروان برو سر دیگویمخاطبش حوصله اش سر رفته(م یو از وراج فشاردیرا برهم م شیچشمها کهی)سرگرد در حال

 اصل مطلب

 میرو زد یدریح دیگفت: رد حم عیهم نگذاشت و نه برداشت سر سروان

 جدا؟_

 بله جناب سرگرد_

صورت خشک و  یاز ته دلش رو یبار لبخند نیاول یتلفن را قطع کردم و برا یخداحافظ یحت یحرف چیه یب

 نشست شیتخواناس
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 شد یراباز کردو مشغول رانندگ نیدر ماش یباشاد

 براندازش کرد یا هیحال هامون تعجب کرده بود چند ثان نیکه از ا تبسم

 تو بده باال شهیش-

 ؟ی:چدیمتعجب پرس تبسم

 بده باال نویماش شهی,شیاگه دست از برانداز کردن من برداشت گمیم یچیه-

باسرعت به  یخوب یباز شد و هوا نیسقف ماش دیدکمه باال فرستاد که د کیرا با نیماش شهیهاج و واج ش تبسم

 سرشان خورد

 

 :تبسم

با سرمان برخورد  یادیهوا با سرعت ز کردویم شتریو هرآن سرعتش راب کردیم یدست رانندگ کیهامون فقط با حاال

 کردیم

ه سرم گرفت یو من شالم را محکم رو گرفتیمرا  دنمینفس کش یکه انگار جلو شدیم ادیبرخورد باد آنقدر ز سرعت

 به عقب پرت شدو با باد رفت... یادیبودم که ناگهان شالم از سرم بازشد و با سرعت ز

را با دو دست  میتمام موها تیمن باعصبان شدویم ختهیسرم ر یو رو دندیرقصیدر هوا شافل م میبلندو مشک یموها

  گرفتمیم

ا شدو ب نیرقصانم در بادشده بود که ناگهان خشمگ یو محو موها زدیپلک نم  ندیمرا بب نگونهیا خواستینم دلم

 دیرا کش نیسقف ماش تیعصبان

 کشفش کنم. دادیاما اجازه نم دادیکه بروز م ی,حالنحلیحال ال کیداشت!!!  یبیحال عج کیبود!!!  وانهید

 رفتم نییپا عیتوجه به او سر یرا باز کردو من ب نگیکنترل در پارک با
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 :هامون

رم بود مدام س زاریحد از من ب نی,تا انیا یعنیگرفته بودم نخورده بود عمق فاجعه  شیکه برا یرموزیوش کیک یحت

پرسه  قدرنیدر افکار من ا دیبه او فکر کنم,او نبا دینکنم نبا یتا آن صحنه را در ذهنم تجل کردمیافکار گرم م نیرا با ا

 یعصب کردیم یزده بود باز رونیکه از شالش ب شیو با موها تهمبل نشسباز کنار  دمیبزند وارد خانه شدم و د

 ن؟یزم ی...رویخوابی,رو مبلم نمدنیخواب نیاز رو زم ی,خسته نشدنجاستیهمه اتاق ا نیگفتم:ا

 داره به نظر شما؟ یبیع-

 ,اتاق مهموناهم طبقه باالسنیکن تیخونه رو رعا نیا نیقوان دیبا نیینجایا کهیداره,تا وقت بیگفتم:بله ع حیصر

 کنم تیرعا نشمیکه حاال قوان نجایا ومدمیبلند شدو به سمتم آمد:من باخواست خودم ن نیزم یخشن از رو

 

چند روز را  نیمهم نبود ا گریببندم...پس د گریرا تا چند روز د یدریح دیخودم قول داده بودم که پرونده حم به

 ...گذراندیچگونه م

 

 ...ویکه در حقم کرد یوقت فراموش نکنم کار چیبزار سرگرد ه-

 بود یماندن ادیهق هق ادامه داد:ممنونم سرگرد!!!شب به  با

 

 رمیبم خواستیکه دلم م شدمیچنان شرمنده م شیبا زخم زبانها هربار

 ...بودمیم فیضع دیمن نبا یول

 

بود,مرد زنش را کشته  دیپرونده جد کیسرهنگ مشغول  ایبه اداره رفتم گو عیزدم و سر رونیزود از خانه ب صبح

 خوردیبهم م یهمه تنش کار نیکرده بود حالم از ا ریذهنم را درگ بیبحث عج نی.  اکردیبود و آمده بود اعتراف م
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باشد با  رحمیحد ب نیتا ا تواندیم یچه کس نمیتا بب ستادمیا ییاتاق بازجو رونیرا به کمرم زدم و منتظر ب میدستها

 ی...نگاه معمولیخشن...قد معمول یو کم یمعمول افهیآمد..ق رونیاق بچند سرباز از ات

س زدم  پ یآمد که کتم را کم یبه سمتم م یآدمکش نبود... گمان کرد خبرنگارم وتند و عصبان کی هیشب زشیچ چیه

 کمرم خورد عقب گرد کرد... یتا چشمش به اسلحه رو

 نشده سروان؟ یخبر-

 شده بود. یدنبالش اما متوار میبچه هارو فرستاد میردشو زد نکهیبه محض ا شبینه جناب سرگرد د-

حرکت پخش  کیرا در  زیم یرو لیتمام وسا دمیغر یم کهیو درحال دمیکوب زیم یدست مشت شده ام را رو محکم

 کردم نیزم

 کردو رفت... یاحترام یبهت زده ادا سروان

 

 :تبسم

خانه نبود به سمت طبقه باال حرکت  نیدر ا ییراه دررو چیباشد اماه یراه فرار دیتا شا گشتمیخانه را داشتم م تمام

 نیخانه به ا نیبود که او در ا یباورنکردن  بیو غر بیکه عج ییها یمحوطه طبقه باال پر بود از نقاش یوارهایکردم د

 کردیم یتا حاال تنها داشت زندگ یدرندشت

 دمیکشیست بودند در تک تک اتاق ها سرک م وارهایبود که با رنگ د ییبایز اریو بس یراحت یمحوطه هم مبلها در

 که درش قفل بود یکنم اما با کمال تعجب من به دنبال فرار بودم و به در بسته خوردم تنها اتاق دایپ یراه دیتا شا

 یت آور بود اما فکربره خجال یرآبیسرگردهم ز نکهیاتاق بسته بود؟ فکر ا نیهمه اتاق باز بود و فقط در ا نیچرا در ا

هابم ش شیبتوانم با استفاده از اون راز از شرش خالص شوم و پ دیراز سرگرد با خبر بشم شا نیبه سرم زد من اگر از ا

 آمد یآمد انگار که داشت باال م شیپاها یبروم پس مصمم تالش به گشودن در کردم که ناگهان صدا

 شدم یاز اتاق ها که درشان باز بود مخف یکیو داخل  دمیپر عیرا گم کرده بودم...سر میو پا دست

 انداخت و رفت تو... دیکه صاف آمد رفت به طرف همان اتاق و کل کردمیدر نگاهش م یال از
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رفت   نییاما طبقه پا ختیدلم ر یآمد و با دقت همه جا را برانداز کرد که هر رونیکه از اتاق ب دمشییپا یم آرام

در انداختم و ییرفتم و خودم را داخل دستشو نییاز پله ها پا نیپاورچ نیپاورچ گشتیمشک نداشتم که دنبال من 

 که در رفته ام کندیرا قفل کردم حتما باخودش فکر م

 ؟ی:کجا بودکردیمبل نشستم بود و مرا نگاه م یرفتم رو رونیب یو بعد از مدت دمیرا کش فونیس یالک

 ...ینیبیوا؟مگه نم-

ه حمام و گفت که ب دیکش ینشستم پووف یشگیزدم و رفتم کنار مبل هم یلب غر ریکنم ز جلوه یعیطب نکهیا یبرا

 به حمام داخل محوطه برود خواستیم نباریاما ا رودیم

 :مگه اتاقت حموم نداره؟دمیپرس

 داره اما اونجا دوشش خراب شده -

 جواب پس بدم دیتو خونه خودمم با نکنه

 داخل حمام رفت

وش د یرا درآن گذاشت هنوز صدا دیداخل اتاقش,دنبال کتش گشتم که کل دمیبگذرد و بعد پر قهیچنددق گذاشتم

و روبر کیاز لباس مردانه وش یراحت دنبال کتش گشتم در کمدش را که باز کردم با انبوه الیآمد پس با خ یآب م

ود... نب یدیتم... اما کلگش دیدنبال کل وتخت نشستم  یدرست مقابلم بود کت را در آوردم و رو شیشدم کت مشک

 ...بشیج نیرا گذاشت داخل هم دیکه کل دمیخودم د یمن با چشمها یول

کردو محکم پرت شدم  ریگ یزیبه چ میکنم که احساس کردم پا زانیآو شیکتش را سر جا خواستمیکردم و م تعجب

 تخت یرو

 بلند شوم که... برگشتم

 که مرگ را تجربه کردم خورمیم قسم

تخت و دستانش را مانند حصار در اطرافم گذاشته بود تا نتوانم  یاتاق بودو درست خم شده بود سمت من رو در

 دربروم
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 تنش هست بله اصال حمام نبوده... شیهمان لباسها دمیکه دقت کردم د شتریکه به حمام رفته بود...ب او

بود با ترس آب دهنم را قورت دادم که  سرم یو باال کردینگاهم م ی...با چشمان از خشم بزرگ شده ادمیترس

 من بچم؟ یدادزد:تو فکر کرد

 ؟یمنو دست بنداز یاونوقت تو اومد کنمیکارا روزامو شب م نیعمره دارم با ا ایمن  لیوک جوجه

 یشده بود میباز بود قا زیر یلیکه درش خ یکه من اومدم تو اتاق میوقت یطبقه باال بود دمینفهم یکرد فکر

 قبلش دقت کن و از عطر استفاده نکن یسرک بکش یتو کار کس یخواست یبه بعد وقت نیا از

 عطرت طبقه باالرو برداشته بود... یبو

 در بهت بودم که ادامه داد(: شی)از زرنگ

 رو ییشودست یاضافه کرد:حت یشخندیدنبالت گشتم  با ن نوییطبقه پا یستیکه سر جات ن دمیاومدم خونه و د یوقت

 برامن یکنیم یباز شیو نما ییتو دستشو یپریم بعدم

بار  هی اگه یکنیم یباز یاما برا بد کس یکنیم یباز لمیآورد گفت:خوب ف یفشار م میبا دستش به گلو کهیحال در

 حسابت با کرام الکـ.. یایبرامن سوسه ب ویدیسرک کش یندار یکه بهت ربط یتو کار نمیبب گهید

 شیوگل ریبالشش افتاد دستم را بردم و چاقو رابرداشتم وز ریز یچشمم به چاقو شدمیفشار دستش داشتم خفه م از

 فشردم

 ندادم ادامه دهد واجازه

 هان؟ یکنیم کاریچ-

 دست انداخت؟ شهیدستت بندازم؟تو رو نم من

من برات سوسه  سیالزم ن گهید شهیو خبرت نم ندازهیعمره دستت م هی!! شهاب من که چارهیکردمو:ب یبلند خنده

 دستت بندازم امویب
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ه چه شد ک دانمیو نم دیتخت و سرم داد کش یلحظه باز پرتم کرد رو کیکه در  کردیخشم آلود نگاهم م یچشمان با

 دمیبعد به خودم که آمدم د هیبه کتفش زدم تا دست از سرم بردارد چند ثان یدستم ضربه ا یو با چاقو دمیترس

 شده یتخت و تختش خون یافتاده رو

 سمتش رفتم:سرگرد؟ مهیلرزان و سراس بادستان

 بشه سرگرد؟ چاقو هنوز در کتفش بود ینطوریا خواستمیپاشو به خدا من نم سرگرد

 یور دیکنم و زخمش راببندم که چشمم خورد به دسته کل دایپ یزیچ یزیرا به اطراف چرخاندم تا دستمال تم نگاهم

 زشیم

 کن بمان و کمکش ستیوقت فرارن گفتیشدم دلم م وسوسه

 یبه شهاب نگاهش کردم که ب دنیاز دستش و رس ییرها یفرصته برا نیکه بهتر زدیم ادیعقلم فر شهیمثل هم اما

 تخت افتاده بود یجان رو

 ردمکیامتحان م دهارایتک به تک کل یدر رفتم با دستان لرزان یبرداشتم و به سو دهارایگفتمو کل یو ضرر جهنم

ه ک کندیوکارم را تمام م کندیو از پشت مرا محکم به عقب پرتم م شودیاالن از تخت بلند م گفتمیخودم م شیپ

 ناگهان در باز شد

 رونیرفتم و در باغ را باز کردمو ب نییاز پله ها پا کردمیرفتم پرواز م یرفتم  نه نم نییو از پله ها پا رونیب دمیپر

در  عیبه خانه رساندم در راباز کردم و وارد خانه شدم و سرکه از سر راهم گذشت خود را  یتاکس نیرفتم با اول

 یدرنگ به سمت گوش ی...بزدیهنوز قلبم تند تند م دمیکش یراحت یاز رو یام را به در دادم و نفس هیرابستم و تک

 دانستیرا م مکارتیس نیزاپاسم رفتم  و خوشبختانه شهاب شماره ا

 شماره شهاب را گرفتم ذاشتمگیرا در چمدان م میداشتم لباسها کهیحال در

 اول... بوق

 دوم... بوق

 سوم... بوق
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 شیبه سرگرد مملکت حمله کردم...زخم لیمن وک ا؟یخدا کردمی...من داشتم چکار مدیدر دستم خشک یگوش ناگهان

 ...دیقطره اشک از چشمم چک کیگذاشتم و  میشانیپ ی؟ دست لرزانم را رو کنمیکردم.... من دارم چکار م

 جواب دادم عیسر میزنگ گوش یصدا با

 الو شهاب؟-

 :تبسم؟دیچیبغض آلودش در گوشم پ یصدا

 :جانم؟ستمیصدا گر یدهانم گذاشتم و ب ینشستم...دستم را رو نیزم یرو

 ؟یگفت:کجا بود یا ختهیبهم ر یباصدا

 ؟یزن اون سرگرد شد دمیشن

 زد:راست بود؟ داد

 ستیحرفها ن نیشهاب شهاب االن وقت ا-

 شتیپ امیب خوامیبده م آدرستو

 تبسم؟ میگفت:فروخت یشخندین با

 خدمتم؟ نیبدم با شوهر محترم برس آدرس

 چرت نگو شهاب-

 یترسیسرگرده م نیکه انقدر از ا یضمن مگه تو گناهکار در

 خدافظ-

 شتیپ امیب دینه....نه شهاب قطع نکن با-

 تبسم شهینم گهید-

 یزنیقاتل حرف م هیبا  یدار یزنیف نمحر لیوک هیبا  گهی..حاالدشهیچرا اتفاقا م-
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 ؟یچ-

 ...کشتمش.....یدیآره درست شن-

 دهنمو قورت دادمو:کشتمش آب

 گهید سین یگفتم:سرگرد یبلند یباصدا بعد

 ؟یگیم یدار ی؟توچیچ-

 ؟یکرد کاریتو چ تبسم

 ؟یکارو کرد نیواقعا ا تو

 آره آره گفتم که-

 سیخونش فرار کردم خونه خودمم برام امن ن از

 شتیپ امیب ییکجا بگو

 کنمیخب االن آدرسو اس ام اس م لهیخ-

انگشتانم قراردادم  بعد بلندشدمو باخودم زمزمه  نیتخت پرت کردم گوشه تخت نشستم و سرم را ب یرا رو یگوش

 یه دارک یشهابت بر شیپ یخواستیتوم یکه شد یازدستش خالص ش یخواستیتبسم تو م نیکردم:نه نه...خب بب

 ؟یچ رهی...اگه بمینطورینه ا یشدند:ول ریسراز میاشکها یریم

 دیاکه ب یفکر کنم که سرگرد حقش بودو تنها کار نیو خواستم به ا دمیکش یقیرا پاک کردم و نفس عم میاشکها

 یرا به چشمانم زدم و کم میآفتاب نکیرفتم ع رونیشهابم بروم چمدانم را بستم و از خانه ب شیاست که پ نیبکنم ا

 شدم یجلوتر سوار تاکس

 نیخوایکه م یینجایا یول ایبود که راننده با تته پته گفت:ببخش آبج دهیرا دادم و راه افتاد استرس امانم را بر آدرس

 کجاس؟ نیدونیم نیبر

 چطور؟-
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 پرته ییجا هیگف  شهیدور از شهره و م یلیآخه خ یآبج یچیه-

 نیاگه مطمئنه بر گفتم

 ممنون...مطمئنه یلیخ-

 میشدیدور م یلیخ میکم کم از شهر داشت گفتیراننده راست م دمید یمدت بعداز

 در قلبم خانه کرده بود.. یبیعج یخرابه نگه داشت... از اول راه دلشوره  کی یجلو

 :هامون

 یدرون کتفم شکست...آخ بلند یزیگشودم؛خواستم بلندشوم که انگار چ یدر عرق بودم...چشمانم را به سخت غرق

جان و افتان  یو منگ بودم,ب جیگ یبودند هنوز کم یخون میتخت دستها ولباسها یتکان خوردم رو یکمگفتمو 

و اتفاقات افتاده را در ذهنم  رابستمرفتم و بعداز پانسمان کردنش زخمم  هیاول یبه سمت جعبه کمکها زانیوخ

 خنده ریلبم نشست و بعد محکم زدم ز یرو یکردم. خنده ا یحالج

با مرکز تماس گرفتم و راه افتادم با سرعت  عیسر لیجوجه وک یادآوریمن اژدها ازآب در اومد... با  لیوک جوجه

 دمیتا به اداره رس کردمیم یرانندگ

 ستین یسرنخ چی:جناب سرگرد بچه ها رو فرستادم ردشونو بزنن اما هسروان

شده اگه سوار  یسوار تاکس ایکرده  خودش فرار نیبا ماش نکهیا ایخونش تو خونش  یجلو نیدادزدم:خب بر یعصب

 شده مال کجا بوده  یتاکس

 ...یزیچ هی یسرنخ هی..نیگفتم:ردشو بزن خشن

که با  ییرفتن وازونجا یجلو در بود و با تاکس نمینبود ماش یزیچ یجناب سرگرد بچه ها رفتن جلو خونشون ول یول-

 تعلق نداشته یبه آژانس خاص میکه متوجه شد میکن دایاون آژانس رو پ میرفتن خواست یتاکس

 کنم داشیپ ارهیبه سرش ب ییشهاب بال نکهیشهاب مطمئنم اما خدا کنه قبل ازا شیرفته پ-

... 

 آمدم رونیبه در از افکار شومم ب یتقه ا یباصدا
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 ...میکرد دایسرنخ پ هیگفت:جناب سرگرد  مهیاحترام سراس یبعداز ادا سرباز

 ؟یچه سرنخ-

 ...نهیاون خانومو رسونده اومده تا شمارو بب که یاون راننده تاکس-

 تو ادیگفتم: بفرستش ب یصبر چیه یب

 شونویگناهم من فقط ا یرا داخل فرستادند و راننده ترسان گفت:راستش راستش جناب سرهنگ من ب راننده

 ؟یبگو کجا رسوند عیسر میازدست دادن ندار یگفتم:زمان برا یرسوندم عصب

 امیتا من ب نینوشت و به سروان گفتم:نگهش دار یتکه کاغذ یرا رو آدرس

 کننیبچه ها حلش م نیاما جناب سرگرد آدرس وبد-

 برم دی..خودم باخوادینم-

 خودشونه یاز آدما دیبره شا ییجا یزارینم میراننده تاکس نیا-

 جناب سرگرد؟ یول-

 توجه به حرفش از اداره خارج شدم و تخت گاز رفتم... یب

 

 :تبسم

 یآشنا بود. چمدانم کم میبرا یلیآمد کجا... اما خ ینم ادمی چیبودم اما ه دهیرا د نجایبود...به نظرم من ا زیانگ وهم

 یخاکستر یشکسته با پنجره ها واریوارد خرابه شدم  در ود نهیبود و مردد به راه افتادم؛با طمأن نیسنگ

 که یدلشوره ا دانستمیخوب م دید شدیچشم م و با کردندیکه با هر قدم به هوا پرواز م ییشکسته...گردو غبارها

 بر دلشوره غلبه کنم کردمیم یسع یفعل تیموقع ینبود اما با تمرکزم رو یداشتم عاد

 شدم... هوشیکه از پشت به سرم خورد کم کم ب یبا ضربه محکم ناگهان
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 :هامون

ه را از انگشتم ک نیوا دادیکل وجودم را فرا گرفته بود آنقدر شدت دلشوره باال بود که خودرا بروز م یبیعج دلشوره

 اینداشته بودم  ینسبت به کس یحس نینگرانش بودم...تا به حال همچ بی... عجدیفهم شدیم دیلرزیفرمان م یرو

 را تابه حال تجربه نکرده بودم. یحس نیهمچ میبهتر بگو

 یو من ب شودیحس م یاو ب یکه ب یکنم و به خانه اش برش گردانم خانه ا شیدایر چه زودتر په خواستیم دلم

 روح...

 

 

 :تبسم

گردنم انگار شکافته شده  یو تار بود،مهره ها رهی...همه جا تشدندیکم کم داشتند باز م یمیبعداز فشارمال چشمانم

 یبی... در سرم درد عجشدندیقطعاپاره م دادمیگردنم را تکان م یمانده بود که اگر اندک یاز آنها باق ییبودند و تار مو

 کردمیرا حس م

  دادیم یرا که مزه مزه کردم طعم شور دهانم

به دهانم مزه که  دمیکردم که رس بیصورتم  حس قطره را تعق یرو چکدیم میشانیازپ یکردم قطرات داغ احساس

فقط ترس در نقطه نقطه وجودم بود فقط  یزیاشتم نه چنه دلشوره د گریکه خون است د دمیکردم از غلظتش فهم

 یدرون یترس به همراه لرزش

 یزبانم را گاز م دمیترسیدهانم پر از خون شد هربار که م دمیناگهان د دندیلرزیبدنم تا مغزم م یتک استخواها تک

 گرفتم

انگارکه داشتند ورم  کردمیطناب را در مچ دستانم حس م یبودم  بندها یجان یب یصندل یبسته بودو رو میدستها

 ...کردندیم

 به خودش داد یجانم تکان یکه آمد جان ب یکف زدن یباصدا

 دیمن خوش آمد رانهیبه به ... خانوم تبسم خجسته،همسر هامون خجسته..سرگرد مملکت به کلبه فق_
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 کامال مشخص بود که شهاب است شیصدا از

 اوردیبال را به سرم ب نیا ستتوانیشهاب که نم اما

 شانمیپر یشدو چنگ انداخت به موها کمینزد

 یقاتلها هیکه کامال شب یهم فشردو چشمانش را درشت ودرشت تر کرد.. طور یرو انهیموذ یرا با خنده ا شیدندانها

 ترشیبود وب دهیرا تا ته تراش شیمعصوم من نبودند موها یچشمها گریچشم ها د نیشده بود ا ییکایآمر یالهایسر

 شهاب من است اوباور کنم که  توانستمیهاشده بود اما من هنوزنم یجان هیشب

 وجود من است... همه

 

پنداشتم اما االن کابوس در  یم ایرا رو یداریتا به حال کابوس ب نمیبب نگونهیاو را ا یلحظه ا یحت خواستینم دلم

 دمیدیرا من به چشم داشتم م یداریب

 هان؟ یفکر کرد یتو چ-

 من احمقم؟ نیواون شوهرت فکر کرد تو

 .....لمایمن...باخنده گفت:مثل توف شیپ یایو ب یشوهرتو بکش تو

 امنتظرتمیب زمیعز ایدستامو باز کنم و بگم ب منم

 دیبلند بلند خند توانستیخنده وتا م ریمحکم زد ز بعد

 اومرا باور نداشت... دیدیباور کنم تمام آنچه را که چشمانم م توانستمی..نمدمیفهم ینم یزیدر خلسه بودم چ انگار

 رمیمثل شهاب بم یسرگرد افتادم.. اصال من قاتل همان بهتر که در دست مجنون یحرفها ادی

...غم ادینم هی..گرادیخون نم بایصورت ز نیشدو چانه ام را گرفت و به سمت خودش کشاند:هه به ا کمینزد

 ..ادی..خنده مادینم

 حقه نبود نجایگفتم:من واقعا دوست داشتم..اومدنمم به ا یو به سخت ختمیجمله ام ر کیاحساسم را در  تمام
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 من دوست نداشتم یشد:ول ریسراز میکه زد اشکها یکرد که با حرف هیگر یجمله دلم هوا نیا یادا بعداز

 ...وقت...!!!چیکرد:ه یکردو هج کمیرا نزد صورتش

 ...دیپاش یصورتم را نمک م یزخم ها میاشکها یرد پا کهیدرحال

 صورتم را پس زدم تا چانه ام را از حصاردستش درآورم محکم

 

 :هامون

شدم و آرام  ادهیپ نیعقب تر ترمز کردم ازماش یکه آدرس داده بود کم ییدر همان جا رفتیبه خارج ازشهر م آدرس

 و بادقت جلورفتم

 یکس یآوردم و همه جا را نگاه کردم ول رونیاسلحه ام را ب عیوارد خرابه شدم و سر خوردیخرابه به چشم م کی

 نبود...

بروم که... چشمم  رونیآوردمو خواستم ب نییدورمان بزند اسلحه را پا خواستیم یشدم که راننده تاکس مطمئن

ام  ینیب کیبود.. خم شدم و دستم را به قطرات خون زدم  دستم را نزد ختهیر نیزم یکه رو یخورد به قطرات خون

 بلندشدم و با مرکز تماس گرفتم... عیبردم خون بود سر

 آدرس!!! نیبه ا ایبا چند نفر از بچه ها ب عیسروان سر-

 

 

 :تبسم

 ...یمرخص ش دیکم کم با گهیسرم گذاشته بود گفت:د یاسلحه را رو کهیدرحال شهاب

 ؟یحرفت بگ نیبه عنوان آخر یخواینم یزیچ

 !!!یزیچ یدوستت دارم مثال
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 ..ینیزم یموجود رو نیکننده تر زاری...تو بی...قاتل حرفه ایدریدحیازت حم زارمیبهش زل زدمو گفتم:ب باخشم

 !!یدوزار لیوک یکه راه افتاد نمیبی...منیبه سرم فشارداد:آفر شتریشد و اسلحه راب یعصبان

 ...یو آبروشو بخر یاریب نییقاتل رو از چوبه دار پا هی یکه تونست ینه چون تو بود مینه دوزار نه

 ...دیمحکم خند دوباره

...تو اونقدر بااحساست یراحت بهم اعتمادکرد یلیخ یول یبود لیوک هی...تو ی...ناراحت نشو تو واقعا احمقاحمق

 ؟نه ایداره  قتیحق یگرفت مارستانیکه از ت یکه اون پرونده ومدارک یدیاز خودتم نپرس یکه حت یکنیرفتارم

 و بهت داداون نشونه ر یک یوحت

 یاو واقعا مشکل روان یعنی...دادمیو من جان م رفتیدر قلبم فروم شتریو ب شتریب شینامرد یزی)با هر حرفش ت

 دارد؟

 بفهمونه ومن...( ناروبهمیکرد ا یقدر سرگرد سع چه

 با بغض محکم چشمانم را بهم فشردم...  یمانیپش یرو از

 ...ینداره تو فرشته من شد یبیاما ع-

 

 :هامون

هرچه  کنم و شیدایوسالم پ حیهرچه زودتر صح خواستیدلم م شدیم شتریو ب شتریب مینگران گذشتیزمان م هرقدر

وز وقت بودو من هن ریکنم شب د شیدایو سالم پ حیفقط صح رومیم رونیب یبه کل شیاو بخواهد بکنم اصال از زندگ

 اداره بودم و سرگردان

م است که ناگهان تلفن ادیبه تبسم صدمه بزند ز نکهیواحتمال ا ستیروح ماریب کیکه او  کردمیفکر م نیبه ا مدام

 زنگ خورد

 د؟ییبله بفرما-
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 به به جناب سرگرد...-

 آشنا بود میبرا شیصدا

 شما؟-

 سرگرد یمن؟نگو نشناخت-

 ؟؟؟یدریح دیحم-

 )باخنده(ازیامت ستیب نیسرگرد آفر نهیهم-

 :تبسم کجاس؟دمیپرس یعصب

 یزرنگ یادیهه نشد سرگرد..ز-

 باهاش؟ یکارکردیچ-

 سرگرد؟ کنهیکارمیگفت: آدم با عشقش چ یا انهیموذ باخنده

داد  ی,با حالت انفجارشدیزده بود و دست مشت شده ام سرخ تر م رونیصورتم ب یرگ ها کهیحال در

 ..بهت گفتم تبسم کجاس؟یزدم:عوضــــــــــــــــــــــــ

 اولــــــــــــــش یفهمیتازه اولشه..م نیجوش نزن سرگرد..ا-

 ؟یخوایم یچ-

 ..فقط...فقط...یچیه-

 ؟ی:فقط چـــــــــدادزدم

 جون ناقابلتو..-

 ام؟یکجاب-

 به حالت سرگرد یوا یبرات سرگرد...ول فرستمیآدرسو م-
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 دنبال خودت یبه حالت اگه اون دوستاتو راه بنداز یوا

 ینیبب یتونیخواب تبسمم نم گهیوقته که د..اونیکنیکارمیدوستدارم کالغام برسونن که تو اونجا چ فقط

 ااااارین فتینتوانستم خودم را کنترل کنم و محکم تر داد زدم:اسمشو به زبون کث گرید

 گفت:تبســـــــــــــــــم باعشوه

 ..فقط خودمامیگفتم:بفرس آدرسو خودم فقط م زدمینفس م نفس

 بووووووق

 

 :تبسم

روزه  کیبه شهاب رانداشتم  دنیشوق رس گری...دخوردیآمد حالم داشت بهم م یبه سمت داشت م یآب وانیل با

ار ک لیدل دمیفهمیرو به آن رو شد کم کم م نیاز ا میباورها میروزه زندگ کی ختیفرو ر میها وآرزوها ایسقف تمام رو

 نداشت... یسود یمانیسرگرد را... اما به قول معروف پش

 خوردیصورتم سُر م یرو وانیو ل دادمیچسباندو منتظرشد بخورم اما سرم را تکان تکان م میآب را به لبها وانیل

 دایوم ندازهیرا شکست!!! با خشم لب زدم:دختره احمق..اون به خاطر توداره جونشو به خطر م وانیشد ول یعصبان که

 یاما تو بهش حمله کرد نجایا

 برات متاسفم واقع

 اد؟یداره م ی؟کیک-

 ...گهینت دوا؟سرگردجو-

 ؟یدار کاریچرا؟تو به اون چ-

 هیتوکفشم حاال وقت تالف کردیپاشو م ادیاون ز یبه سرگردت نداشتم ول یکار چیمن ه لیراستش خانوم وک-

 کنه فیآزارش بدم که ک یجور حاالوقتشه
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 جونت در مقابل جونش... یعنی دارمیاونو نگه م کنمیتورو ول م نجایادایبهش گفتم اگه تنهاب یدونیم

 من که ... اما

 شهاب یووونیح هیتو -

 دهانش زدم ساکت شد:خفه شو.. یکه رو یمحکم یلیباس

 

 :هامون

عاجز شده بود و فقط طبق خواسته اش  یفعل تیموقع لیذهنم از تحل یشده بودم و عقلم از کار افتاده بود حت وانهید

 کردمیعمل م

را  نیماش شدینم دهید یزیچ چیبودو ه کیدم جبران شه... هوا کامال تارکه درحقش کر یظلم دیشا ینطوریا

 شدم ادهیکنارزدم وپ

 ... اسلحه ام را در پشت کمرم جاساز کردم و جلو رفتمدیوز یم یبودو بادسرد برهوت

 

 : تبسم

به سمتم آمد و طناب هارا باز کرد متعجب  عیپنجره رفت وناکهان سر کیآمد شهاب نزد رونیکه ازب ینیماش یباصدا

 به دهانم زد و اسلحه اش را آماده کرد یکه چسب کردمینگاهش م

ا لگد در را ب یانگار که کس کوباندیام م نهیخودرا به قفسه س یدلم آشوب بود و قلبم به تند ستادیدر کنار پنجره ا و

 باز کرد و وارد ساختمان شد

که من در آن بودم بازشد  هامون با اسلحه واردشد که  یدر اتاق خال یناخت... وقتاوراش شدیم شیقدمها یصدا از

 رفتیخون م شیشده بودو از پا نیهامون نقش زم دمیکش یفرابنفش غیکه از پشت هامون آمد ج یکیشل یصدا

و  دیو که شهاب محکم چسب دهانم را کش کردمیو داد م غیدهانم ج یهم از پشت چسب رو من

 یکرد کارشیدادزدم:نامـــــــــرد چ
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 رهیبم ایزود نیبه ا سینترس قرارن-

 ختیصورت هامون ر یکه رو یآب وانیبست... بال توانستیهامون را تام یدستها و پاها ریرا بلند کردو بازنج هامون

 به خودش آمدو بعداز چندفشاربه چشمانش...چشمانش راباز کرد بایهامون تقر

 ل؟یجوجه وک یگفت:خوب یفینسبتاضع یاش شده بودم که با صدا رهیخ نگران

 ؟یگفتم:من خوبم...توچ یمرتعش یلبالب اشک شدو باصدا چشمانم

 که نکرد؟ تتینفس زنان گفت:اذ نفس

 گفتم:نه... رشدندویسراز میاشکها

...دو نیناروببیخـــــــــــــــــدا...ا یبزند که شهاب جلوآمد:وا یحرف دوخواستیکش یراحت یازرو ینفس

 شهیم ختهیسرب داغ روشون ر ریبرهوت با طناب و زنج هی..تو ربارونیچترو ز هیو  ابونیخ یتاعاشق...به جا

 خنده... ریزد ز باز

 نه؟ رسنیکه بهم نم ینداره هر عاشق بیع

 س؟ین نطوریهامون رفت و گفت:ا سمت

 خفه شو!!!-

 گهیکن بره د ؟آزادشیخوایمنو م ینگفته بود مگه

 ...دهیکه مزه نم ینطوریا سرگرد...اام-

 ؟یکنیولش م ی...مگه نگفتیعوضـــــــــــــ-

 دهیمزه نم یسرگرد...گفتم اونطور یچه ساده ا-

 شدیم وانهیکم کم داشت د هامون

 کردیساقط م ایبودم که اگر دستش باز بود شهاب را از دن مطمئن
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 ...میکن یباز هی میخوای(:االن مزندیدستانش را به هم م کهیخب سرگرد!!!)در حال-

 ...یکه دوس دار یهامون فشردو باحرص گفت:باز یگلو یرو رو اسلحه

 

 ...زدیشده بود نبض سرش م یکفر هامون

 

 کیکوچ هیباز هیگفت: کردیطناب هارا باز م کهیبه سمت من آمدو درحال شهاب

 کردیهامون نگران شهاب را دنبال م-

 یاریشورشو در م یارد گهیگفتم:بسه د یو عصب محکم

 ادی..کجا شورشو در آوردم؟مونده هنوزشورش دربدهیتازه داره مزه م-

 کردو دستانم را محکم بست بلندم

 ؟یکنیم کاریچ ی:داردمیپرس کالفه

 مگه نه؟ میفکرکن ندمونیراجع به آ میریم می...دارزمیعز میخوب خوب بزن یحرفا میریم میدار-

 چرت نگو-

 ؟یبخاطر من شب و روز نداشت یتو نبود ؟هان؟مگهیتو عاشق من نبود زم؟مگهیچرت کدومه عز-

 یضیتو مر-

 تو ضیمر یگوشم کردو گفت:آره..ول کیرا نزد سرش

 نیهارا باز کند بادادگفت:اگه هم ریزنج کردیتقال م کهیشده بود و در حال اهیبه سمت هامون انداختم س ینگاه

 ستیپوشت نکردم اسمم هامون خجسته ن اهیس زتویعز

 را قشنگ داد زد"ستین" و
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 هامون به هوا رفت ادیخنده کردو مرا به جلو هل داد که فر یموذ شهاب

 خالص نشم..دعاکن رایزنج نی..دعاکن...دعا کن من از دست اکشمتیبخدا م-

 از اتاق دور کرد... مرا

 به هوا رفته بود زدیهامون که ساختمان رابرداشته بودو اسمم را داد م یادهایفر یصدا کردمویم هیگر

 م؟یکارکنیحاال چ زمیمتوقف شدو به سمتم برگشت:خب عز شهاب

 ریبرو بم-

 ؟یام گذاشت:عشقم؟ نکنه هوس مردن کرد قهیشق یرا رو اسلحه

 ..رمیبم خوامیآره..آره من م-

 یاپ کشونتتیو م ندازهیکه طناب دارو گردنت م یکس نیاول رونیب نجابرمیاز ا نکهیبه محض ا خورمی...قسم مشهاب

 محاکمه خودم باشم زیم

 نگاه کن توروخدا؟زن وشوهر جفتشون به خونم تشنن-

 میندار ی..ما که با تو کارمیگفتم:شهاب تورو خدا بزار بر عاجزانه

 ؟یایتا جهنمم باهام ب یخواستیکه م یمگه تو نبود-

 ...ختندیریصورتم م یرو یمانیجواب فقط قطرات اشک پش در

 طرفه!!! کی عشق کیاز  یمانیپش

 احمقانه!!! یسودا کیاز  یمانیپش

 کارکنم؟یچ یخوای؟میخب که چ-

 خوام؟یم یچ سیعشقم..معلوم ن یچه قدر تو احمق-

 کنم؟یدارم شوهرتو دق مرگ م ینیب ینم
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 گفتم:بزار برم شهاب رفتمیعقب عقب م کهیحال در

 گه؟ید هیعــــــــــه شهاب شهاب شهاب..شهاب ک-

 میدریح دیاش گذاشت:من حم نهیس یرا رو اسلحه

 ...یدریح دیحم

 ..یآدمکش حرفه ا هیدادم: ادامه

  کردینگاهم م دویکشینفس م قیشدو عم یحرفم عصبان از

 آمد... سمتم

برق داد که دستم را  یسرمان مانند بمب منفجر شدو پشت سرهم صدا یکردو المپ باال کیناگهان به المپ شل و

 دمیکشیم غیسرم گذاشته بودم ومحکم ج یرو

 

 :هامون

 دمیگلوله شن کیشل ی....که ناگهان صداشدمیم وانهیو د دمیتبسم را شن یغهایج یصدا

شفته به و آ سیخ یکه ناگهان تبسم در را باز کرد و با چشمها کردیام م وانهیکند داشت د کیبه تبسم شل نکهیا فکر

 افتیشدت  میسمتم آمد نگران

باز کند که گفتم:فرار کن متعجب نگاهم کرد که دوباره گفتم:زود باش فرار کن   رهارایزنج کردیشدو تالش م کمینزد

 ...میری...قفلشم.. اجازه نداد ادامه دهم و مصمم گفت:باهم منجاسیچندقدم جلو تر از ا نمیماش

 و بلند شدم میباز کرد رهارایدستم که آزاد شد زنج کی

 :کجاس؟دمیازدست دادن نبود پرس یبرا زمان

 ...نیکردم افتاد....افتاد زم کیلرز گفت:بهش شلو باترس

 ..امیجا بمون تا ب نیهم
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 امینه...منم م-

 مونم ینجانمیتنها ا من

 یکرد کیکه بهش شل ییاتاقو نشونم بده...اونجا-

 را نشانم داد... اتاق

 نبود.. یکس چیبود و ه یاتاق خال اما

 جا بود... نیباترس گفت:ب به خدا هم تبسم

 میاز ساختمان فرار کرد عیرا گرفتم و سر دستش

 محض یکیجزتار شدینم دهید زیچ چیه رونیب

 ...دستش را محکم تر گرفتمدیلرزیم شیها دست

  میراه افتاد نیبه سمت ماش و

 االن زمانش نبود یرفته بود افتادم ول یادیکه خون ز میپا ادی تازه

 میدیرسینم نیبه ماش میرفتیم تا

 در کار نبود ینیکه اصال ماش انگار

 آمد:زوده هنوز واسه در رفتن... ییصدا ناگهان

 عجله؟ نیباا کجا

 

 :تبسم

 پشت هامون دمیتمام وجودم را فرا گرفت و آرام خز ترس

 که گفت ترسم دوبرابر شد.... یزیچ با
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 ن؟یسادیاآلن کجا وا نیدونیم-

 قوه اش را سمتمان انداخت چراغ

 به پشتمان نگاه کردم سنگ و صخره بود!!! یوقت

 پرتگاه... یگفت:رو شهاب

 نییقسمت باشه هردوتونو قراره از اونجا بندازم پا اگه

 ...شدیبر ترسم افزوده م کردویم دایآن پرتگاه انعکاس پ یشهاب رو یبودو صدا ابانیبود و ب شب

 ...میکردیاز پرتگاه سقوط م مانیهردو میرفتیقدم به عقب م کی اگر

 بامن کن یخواست یخب... بزار تبسم بره..بعد هرکار لهی: خهامون

 قِسِر در بره؟ سین فیاز نقشه بود ح ی..اونم جزورهید-

 دمیادامه م میبه کارو زندگ وانهیدختر د کیسرگرد فضول و کیشماخواهد بودو من بدون  یهردو انی!!!پاامروز

 یکنی...به پشتتم نگاه نمیکنیرکن فرارمبهت گفتم فرا یکردو:وقت کمیصورتش رانزد هامون

 !!!دنیلبالب اشک بود و دستانم درحال لرز چشمانم

 رمینم ییمن جا-

 یکنیکه گفتم م ی...کاریریم-

 هامون گفت:حاال هیاز چند ثان بعد

 واوردی... دلم طاقت نوفتادیقلبم داشت از تپش م ستادمیا کیشل یجلو  که باصدا دمیپشت هامون دراومدم و دو از

 شدن قهیهامون و شهاب دست به  دمیبرگشتم که د

 درست لبه پرتگاه... آنهم
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 نبودند که به من گوش بدهند.. یتیکه تمامش کنند اما آنها در وضع زدمیداد م کردمویم هیگر

امون حاال ه دمیلرزینداشت و مثل نعشه ها به خودم م انیجر میترس تمام بدنم سرد شده بودو انگار خون در رگها از

 ...یفاصله ا چیه یدرست سمت پرتگاه بود ب

 زدم:نه شهاب نه...ولش کن شهاب داد

 ...دیلغز یهامون داشت م یپا ریز سنگ

 به شمارش افتاده بود!!! قلبم

 یکرد به سنگ و ازرو ریخودش گ یهامون را به سمت من پرت کردو پا رمنتظرهیحرکت غ کیناگهان شهاب با  که

 پرتگاه افتاد

 بودم... دهیصحنه را من د نیا

 بودم دهیصحنه را در خواب د نیمن ا یآر

م محک کهی(شهاب... شهاب در حالهیباال)با گر ای:شهاب بکردمیجلو ودستش را گرفتم.... عاجزانه التماسش م دمیپر

 دستم را گرفته بود گفت:مواظب خودت باش...

 دمشیکه روز اول در دادگاه د یتیومهمان معص تیدوباره آغشته شده بود به همان معصوم چشمانش

 منو ببخش...منو ببخش تبسم...-

 من.. لیگفت:فراموشم نکن!!فراموشم نکن خانوم وک تیافتاد با اشک و معصوم یداشت از نفس م کهیدرحال

 :شهاااب...دمینال

 کو چک وکوچک ترشد دمیرا رها کرد و در د دستم

 شهاب سقوط کرد!!! یآر

 قصه خودش بود!!! انیما نبود پا انیپا نیا
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کرد و بعد خودش سوار شد... به خانه  نیبلند شدم.. بامرکز تماس گرفت و مرا سوار ماش نیزم یکمک هامون ازرو با

 ..دیاینروم تا خودش ب ییخودش برد و خواست جا

 زدمیزل م واریکه شده بودم و به در ود شو

,نفس ستنیاز ادامه دادن... ز یشویکه ناتوان م ردیگ یو م ردیگیو م ردیگیدلت آنقدر از خودت م یگاه"

 !!!ستادنی,ماندن و سر پا ادنیکش

 نی..سر به بالی,خسته شوی..ادامه ندهیکه نتوان خواهدیدلت م ینه!! گاه ینتوان نکهینه ا یتوان ینم یگاه

 ی؛برویبگذار

 م شدنرا بردارم و بروم تا مرز تما میدو پا خواهدی..دلم ممیتمام شدنها زازیلبر من

اشد نب یمن گریاحساسات ترک خورده ام...تا د دیگرا یم چی,به همیگرایها و به پوچ م یستیاز آن مرز ن گذرمیم یحت

 دهد!!! حیبشکند... و نتوانستن را به توانستن ترج شی..دلش به دست دلداده هاندیآزار بب نقدریکه ا

دار شده ام..تمام وجود ترک  حهی..احساسات جرینیدل شکسته ام رابب یتوانیمنم...درست است که نم نیا یآر

 !!!دیرا د خیاز  یدور هم کوه یاز فاصله ا توانیخورده ام را...اما م

 تا مغز استخوانت برود... شیهم ممکن است سرد شیلمس باورها بدون

 "...یزندگ کی انیپا یعنی نیکه بشود و ا یخواهیخودت نم گرید ی...گاهشودینم یگاه

 

تا به خودم برگردم به خودم  کردیفکر کنم  آنقدر تالش م یزیبه چ دادیبود و اجازه نم یم شمیتمام مدت پ هامون

 ...کردمینم میبهبود زخمها یبرا یتالش گریاما من د میایب

 کَس... یکَسِ ب کیهامون شده بودم همه کَسِ  حاال

 

حالم خوب شد ترکم  کهیو زمان کندیمن کمک مکه نکند هامون هم به خاطر ترحمش به  کردمیفکر م نیبه ا مدام

دوست  یحالم را..حت یبرود.. دوست داشتم حال ب شهیهم یرا خاتمه دهد وبرا تیاحساس مسئول شینما نیکند و ا
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نداشتم خوب شوم تا مباد او مرا ترک  وستشود د میغمها ماریوقت حالم خوب نشود و او تا ابد ت چیداشتم که ه

 حالم خوشم... یال بح نیکند... من با هم

 

نامحسوس به او بفهمانم که  یکه جور کردمیم یموضوع نداشت... مدام سع نیازا یروز تولدم بود و هامون خبر امروز

 میبرا هیو هد ندیتدارک بب نکهیا یحرفها بودم نه برا نیو من کم رو تر از ا شدمیامروز روز تولدم هست اما موفق نم

 می... و اگر نتوانم امروز به او بگونیفقط هم دیبگو کیمن تبر هنه...من فقط دوست داشتم روز تولدم را او ب ردیبگ

 بد است... یلیخ نیسال بعد و ا رودیفرصتش نخواهد شد و م گرید

 نیا استراحت کنم...اما من خواستیم کردویبود که به سرم زده بود تا برگردم سر کارم اما هامون مخالفت م یمدت

... شب شده کردیکه نم کردیانجام بدهم... اما هامون موافقت نم یکار خواستمیوضع راکد را دوست نداشتم و م

نتواند تولدم را  گریو د دیایوقت ب ریهم شب د دیبود...شا امدهی... هامون هنوز نکردمیبودومن دائم از خودم گله م

 را کنار گذاشتم... یالبافیگه هامون داد خ یامی... با پدیبگو کیتبر

 منتظرتم... نیی:پاهامون

 ...ینباش خوامیمنتظرم..م نییکته؟پای...عوضه تبرهووووف

 در منتظر است... یجلو نشیهامون با ماش دمیرفتم که د رونیرا تنم کردمو ب میلباسها

 ن؟ییپا امیب یحوصله گفتم:چرا خواست یرفتم و ب جلوتر

 ؟یسوارش یخوا ینم-

 شدم که گفت:کمربندتو ببند... نیسوارماش یعصب

خودش خم شد طرفم و کمربندم را  دمیراحت ترم که د ینطوریا خوامیهم گذاشتموگفتم:نم یدستمو رو دو

 راحت ترم.. ینطوریبست:منم ا

 م؟یریم میکجا دار یبگ شهیم-

 آهنگ را باال برد... یصدا
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 گه؟ینگم د یچیه یعنی نیا-

در دلم از او ناراحت  توانستمیدوست داشتم...من نم نمیکند...اما من هم وانهینداد..خوب بلد بود آدم را د یپاسخ باز

 باشم...

 سرو صدا جلومو نگاه کردم یب پس

 

که سمتم آمدو در را باز کرد من که کامال تعجب کرده  کردمیشد... نگاهش م ادهیرا نگه داشت و پ نیماش باالخره

 ..شدم.. ادهیبودم پ

 قدمم شد و دستم را گرفت... هم

 

 شیاپ کیشد و  یخودش جلو رفت و سوار کشت ستادویکه در آب بود ا یکشت کیاسکله بود و نزد هیشب ییجا کی

عالمت سوال  کیمن که  ایو دستش را به سمتم دراز کردو گفت:ب نیزم یرا رو گرشید یگذاشت و پا یکشت یرا رو

 اوردمیباخودم ن یچی..من هینگفت نتو که به م یمسافرت؟ول میریگفتم:هامون؟م غیج غیبزرگ شده بودم با ج

 مسافرت کدومه؟.... ایب-

 امینم-

 زودباش... اینکن دختر خوب ب تیاذ-

 نییاگذاشتم باال وپ یکشت یرا رو می.. دستش را پس زدمو گفتم:برو کنار.. که تا پاامیخودم م خوادیحرص گفتم:نم با

 به هامونشد و محکم خوردم 

 کردو:گفتم که!!! یا انهیموذ ی خنده

 کرد یمرا آرام سوار کشت بعد

 حرکت کرد.. یکشت یرا باز کرد بعداز مدت طناب
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 شد دهیباتردیشدو آب ز یچراغان یقشنگ یبانورها یکشت کل

شانه ام نشست و درگوشم زمزمه کرد:تولدت مبارک و در  یرو یبودم که دست دهیچسب یکشت یها لهیبه م محکم

 یگو رنگارن بایز یآب با بادکنکها یرو دمینگاه کردم که د ایآهنگ تولدت مبارک پخش شد به سمت در یکل کشت

 شده دهیپوش

 بزنم یگذاشت و اجازه نداد حرف میشده بودم و خواستم تشکرکنم که انگشتش رو لبها یاز خوشحال سرشار

 نیمز یگرید یها یو خوردن کیگرد وسط اتاق بود که با ک زیم کی دمیکه د میرا گرفت و داخل اتاقک رفت دستم

 شده بود...

 ...کردمیبدنم احساس م یرا با تک تک سلول ها یداشتم طعم خوشحال حاال

 دندیچ رونیرا ب یصندل زویآمدند و م یبا اشاره هامون چند نفر که

 شروع به خواندن کردند ستادندویا مانیبه دست روبرو تاریکه سه مرد جوان گ مینشست یصندل یرو

 ...اتیاز شور بودم...پر از ح پر

 ندینش یلبش م یرو یلبخند میبا خنده ها دمیهامون نگاه کردم و د به

 "تولدت مبارک لیجوجه وک"نوشته بود شینگاه کردم که قلب بود و رو زیم یرو کیک به

و چاقو را دردستم گذاشت وخودش  ستادیا کمیکه هامون بلند شد و نزد دمیخند یافتاد کل لیوکچشمم به جوجه  تا

 میدیرابر کیدستم را گرفت و باهم ک

 آن انگشتر را ازدستم درآوردو داخل آب پرت کرد کیهامون دستم را صاف در دستش گذاشت و در بعد

 رادرآورد.. یزیچ بشیزانو زد و از ج یصندل کینزد میروبرو دمیو متعجب نگاهش کردم که د یعصبان

 بود بایز یلیانگشتر بود و خ یآر

حلقه نشان عشق ما خواهد  نیبود اما ا یحلقه معمول هیومردانه اش گفت:اون حلقه فقط  بایز یبا همان صدا هامون

 بود
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 ؟یعشقم باش شهیم

 ...لیبلند شدم و دست هامون را گرفتم و باخنده گفتم:با کمال م یصندل یازرو

 بلند شد و انگشتر رادستم کرد هامون

 شانه ام گذاشت و حلقه را نشانم داد یاز پشت دستش را رو بعد

 شده بود یحلقه ماه و ستاره حکاک یرو

 ومن ماه یماه و ستاره هست...توستاره ا یمنو تو ماجرا یماجرا-

  ادیم رونیب واشی واشیو  زنهیماه هم به عشق ستاره اش ابرهارو پس م شهیم داریازآسمان پد یوقت ستاره

 شهیدوهس که روشن م نیباعشق ا آسمان

 ..یکه بترس کیبکنه و نه اونقدر تار تتیاونقدر روشن که اذ نه

 مراقب ستاره اش خواهد بود.. شهیماه هم نیا

 کردیم شانیصورتش پر یرا رو شیموها دویوز یبا لبخندبرگشتم سمت هامون که باد م 

 باشند تیوضع نیدر ا شیحساس هست و دوست ندارد که موها شیموها یرو دانستمیم

  میبود نشست یاتاقک کشت یکه در ورود یپله مانند یجا یرو دمیرا گرفتم و کش دستش

 آوردم و سرش را آرام آرام شانه کردم رونیو شانه ام راب فمیک یکه دست بردم تو کردیمتعجب نگاهم م هامون

 که خودش دوست داشت شانه شان کردم همانطور

 

 من غصه چرا؟! ماه

 را بنگر، آسمان

 هنوز، بعد صدها شب و روز که
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 خندد! یو پر از مهر به ما م یآن روز نخست، گرم و آب مثل

 را که، ینیزم ای

 خزان نه شکست و نه گرفت! یشبها یاز سرد دلش

 دیکش دیاز سر ام یشد و نفس زیاز عاطفه لبر بلکه

 ختیپاهامان ر ریز د،یسپ اسیاز  یدر آغاز بهار، دشت و

 احساس خداست تیکه هنوز، پر امن دیبگو تا

 

 من غصه چرا؟! ماه

 توست یهمه خوشبخت میو من هر شب و روز، آرزو یمرا دار تو

 سخنها گفتن اسیمن، دل به غم دادن و از  ماه

 که خدا را دارند ستین ییآنها کار

 دیمثل باران بار ،یمن، غم و اندوه اگر هم روز ماه

 خورد و شکست، نیات از لب پنجره عشق، زم یا شهیدل ش ای

 وا کن ینگاهت به خدا چتر شاد با

 بگو با دل خود که خدا هست، خدا هست هنوز و

 داد... ینشانم م دیام یلحظه شب، راه نوران نیکه در تارتر ستیهمان او

 باشد یام، غرق شاد یهمه زندگ خواهدیدلش م که هر لحظه ستیهمان او

 

 من غصه اگر هست بگو تا باشد! ماه
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باغند همه  کی وهیو چه نه ،م یو شور چه بخواه یشاد نهمهیغصه و غم، ا نهمهیبودن اندوه است ا ،یخوشبخت یمعن

 یم یخدا و در آن باز کس ادیاست پر از  یمبر پشت هر کوه بلند، سبزه زار ادیاز  یول  ن،یرا با هم و با عشق بچ

 خواند که خدا هست، خدا هست خدا هست هنوز

 

 "پور نیصرامیق"

 

از کارش کنار برود و کار  گفتمیکه م یبه هامون عالقه مند شده بودم...تا حد دیاز آن روز گذشته بود و من شد یمدت

خانه مشغول خواندن کتاب بودم که ... در دیخندیو او م شدمیرا شروع کند...مدام به خاطر شغلش نگرانش م یگرید

 زنگ تلفن به صدا درآمد

 ...دییبله بفرما-

 ن؟یشماهمسر سرگرد خجسته هست-

 بله شما؟-

 ...گی......تماس ممارستانِی..من از بناینگران نش-

 هوا افتاد  یاز دستم ب تلفن

 رفتم  رونیرا برداشتم و از خانه ب چییرا چطور تنم کردمو سو میلباسها ندانستم

 که گفت یمارستانیبه سمت ب رفتمیرا روشن کردمو تخت گاز م نیماش

 نشده و حالش خوب است شیکه او طور دادمیم یبه خودم تسل مدام

 دل وامانده من!!! نیمگر دست بردار است ا اما

 شدم ادهینگه داشتم و پ مارستانیب یجلو

 دمیدویم مهیراتندتند کرده بودم و سراس میقدمها
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 شماره اتاق هامون را دادند یپرستارا ها سوال کردم و بعداز مدت کوتاه از

 بود ستادهیا سیپل یدر اتاق هامون عده ا یجلو

 توجه به آنها داخل اتاق هامون شدم یب

 زبانم بند آماده بود کردمویم هیشود که اجازه ندادم گر زیخ میخواست ن دیتخت بود مرا که د یرو

را پاک  میحال گوشه تختش نشستم اشکها یخراش ساده بود ب هینشده...فقط  میزیم چ:تبسم به جان خودهامون

 یریسر کار نم گهیکردمو گفتم:تو د

 ..زمیعز-

 که گفتم..حرفم نباشه.. ینیهم-

 باشه؟ یگفت:چشم ارباب...امر باخنده

 بلند شد شیکه صدا شیبازو یمحکم زدم رو فمیباک-

 تختش بلند شدمو سمتش رفتم یازرو عیسر

..من که .یاریدر م یباز یکول یگفتم:چرا دار یکه بشنوندو عصبان دمیبود ترس ستادهیا رونیهم که ب سیپل چندتا

 آروم زدم...

 ؟یکول یگیبه من م-

 رفت باال  شیصدا دومرتبه

 شنونیتر از قبل گفتم:هامون زشته م یعصب نباریا

 یندازیلکت رو به چه روز مسرگرد مم ننیخب بشنون..بزار بب-

 ندازم؟یم یعع به چه روز-

 بلند بلند بگم همه بشنون؟ یخوایم-



 ساعت آخر

 
104 

 

 یکنیدمیتهد-

 ایخودت خواست-

 دهانش گذاشتم یدهانش را باز کند که محکم دستم را رو خواست

 خنده.. ریمحکم زد ز که

 ...شدیم قیبدنم تزر یدر رگها یبیو آرامش عج شدیخوب م شیخنده ها دنیباد حالم

 خونه میپاشو پاشو بر-

 قانون رو یزخم سیپل یبریکجا م-

 مارستانیگوشه ب یسنت افتاد نی....زشته با استین تیزیولمون کن...تو که چ-

 سالمه...پام لبه گوره۷۰..۶۰ کنهیندونه فکر م یمگه من چند سالمه؟هرک-

 ..اونم فوق فوقشا۲۹فوقش  فوق

 

 

وجود به خاطر من حالش را  نیاما با ا دیآ ینم مارستانیخراش ب کی یرادرد دارد و ب دانستمیداشتم...م دوستش

 دادیخوب جلوه م

 به نام من بود... یدختر ییایمرد رو نیتا درد نکشم... او مردتر دیکشیم درد

 

 

 تا استراحت کند... میشب گذشته بود...هامون را با کمک سروان دوست هامون به خانه آورد از
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 دهیبولونزه را از کتابخانه هامون برداشتم و به سمت اتاق رفتم هامون تخت خواب یلیاثر ام ریبادگ یها یبلند کتاب

 دادندیرا به آسمان م ییبایبود؛ پرده اتاق را کنار زدم ستاره هاو ماه نور ز

به  ینگاه یکنار تخت هامون نشستم و شروع به خواندن کتاب کردم هرازگاه یصندل یرا باز گذاشتم و رو پرده

 ....رشیناپذ انیابهت پا نی... ومن عاشق ازدیبود...در خواب هم ابهتش داد م دهیانداختم که خواب یهامون م

 میخودش را رو یپتو دمیو د دارشدمیشدم... ب داریب دیتاب یپرده درست در چشمم م یکه از ال دیبا نور خورش صبح

سوخت....داشت  یدلم حساب دمیکه د یزیرفتم باچ رونینبود بلند شدم و از اتاق ب شیاست و خودش جا دهیکش

 لبم نشست یرو ی..لبخندکردیصبحانه آماده م

 ریگفت:صبح بخ دنمید با

 مرا سالم تو.. کند؛صبحیم ریگفتم:عشق را بوسه بخ رفتمیبه سمتش م کهیحال در

 کو؟ رتینشستم که گفت:سالمت کو؟صبح بخ زیلبخند رفتم و سر م با

 انوم موشه خوردهجوجه مونم که خ زبونِ

 گه؟یخنده گفتم:منظورت آقاموشه هس د با

 زبونه جوجه منو بخوره کنهیاشتباه م یلیبرگشت سمتم:آقاموشه خ خشن

 دیگرفت و آورد سمت دهنم که انگار منصرف شد و دستش راکش یا لقمه

 شد؟ی:وا؟چگفتم

 سالم کن بعد...-

 دمینم یند تاسالم

 خب سالم... لهیلبخند گفتم: خ با

 حاال شد-

 را در دهنم گذاشت و رفت آماده شود... لقمه
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 ...میبرو رونیکه هامون زنگ زد و خواست شب ب خواندمیرا م ریبادگ یها یبلند کتاب

 کیروح از هر جنس که ساخته شده باشد؛جنس روح من و جنس روح او از "ریبادگ یها یدر بلند نیقول کاتر به

 "جنس است

 

خاصش بودم  پیمجذوب ت شهیرفتمهم رونیو بازنگ هامون ب دمیرا که هامون دوست داشت پوش یشب لباس یبرا

ورفتار کردن  دنیحداقل با هامون سر مناسب پوش  زدیداد م گرانیواقعا خاص بود!!! تفاوتش باد میگو یخاص که م

دم ش نیمن!!! سوار ماش ایآمد  یاو کوتاه م ایزود  یلیم؛خیکرد یبحث نم یزیچ چیعالوه بر آن سر ه شدیبحثمان نم

 زدن!!! یپیو نگاهم را به سمتش سوق دادم:به به آقا موشه چه ت

 جوجه من... یزد پیگفت:تو هم ت دویرا کش مینینوک ب یآرام به

 وشیکی دیکه اول با یدار نهیدوتا گز یخانوم نیبب م؟یکجا بر خوانیراه افتاد گفت:خب خانوم من م نکهیبعدازا

 شویکیو بعد  یانتخاب کن

 هس؟ یچ نهیواون دوگز-

 بعد... ارستورانیبعد رستوران  یشهرباز میاول بر-

 یگفتم:اول شهرباز یادامه دهد و باخوشحال نگذاشتم

 ...یشهرباز یبه سو شی...پیو نگاهم کرد:اوک دیخند

 

آورد و  یوقت خم به ابرو نم چیاما ه شدیو سرکار بود و معموال شبها خسته م دمشیدینم ادیدر طول روز ز چون

انسان " یدانست معن ینگه دارد... الحق که خوب م یباشد و هم مرا راض یهم از کارش راض کردیم یسع شهیهم

 را...... "مردبودن"را  "بودن

 هامون؟-
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 جان هامون؟-

 رون؟یدستمو ببرم ب شهیم-

 مراقب باشم... دمیگفتم:فقط چندلحظه..قول م عیبرگشت وچپ نگاهم کرد که سر هامون

 شهینم-

 کنمیخواهش م-

 شهیخواهش نکن نم-

 من خواهش کردم!!! یول-

 یانداختم..حاال هم حرف نیتو رو زم یونه من رو ینه تو خواهش کرد ینطوری..ارمیگیم دهیمنم خواهشت رو نشن-

 نباشه.

 زورگو-

 مهربون..-

 ییییلیخع-

 را پرکرده بود یشهرباز یو داد همه جا غیج ینگه داشت صدا یشهرباز یجلو

 ؟یش ادهیپ یخوایعشقم؟نم-

 ..خوامینه نم-

 خانومم..من بخاطر خودت گفتم.. گهیقهر نکن د-

 شرط.. هیباشه به -

 ؟یبریبرا من م یچه حکم گهید نمی..بفرما ببیکس جرات نداره برا من شرط بزاره جز تو خانوم چیه-

 میشیزدمو گفتم:سوار ترن م یمندانه ا روزیپ لبخند
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 مخالفت کند اما نکرد و موافقت کرد... خواستیم

 شدم و دستش را گرفتم... ادهیپ

 

 

 مرا بس بود نیا و

 دست هم قانع بودم... نیبه هم من

ودتو و خ یسر لج با من بر سیالزم ن یترسیکه هامون گفتم:اگه م میرفت ییبه سمت ترن هوا طیاز گرفتن بل بعد

 یکن تیاذ

 ترسمیمن اصال نم ریکردم و گفتم:نه خ یقروچه ا دندان

 امیتا من ب نییپا نیبمون ا یترسیخب اگه تو م یگفتم:ول شخندیبعد بان و

 ترسهیم یک مینیبیکرد و گفت:حاال مم زیر میرا برا چشمانش

 ...میرا بست مانیو کمر بندها میکنار هم نشست مانیهردو

 دو نفره نیمثل ماش ییبود و جا ییهوا لیر یرو

... دستش را دور گردنم انداخته بود و رفتیاز هامون خواستم تا من برانم و او هم پذ یراندیرا م نیماش دیبا لیر یرو

که باز زبانم را  دمیترسیو م دمیترس یمن هم خود به خود م کردندیکه م ییو داد ها غیحواسش به راندنم بود با ج

 ..رمیگاز بگ

 

 :هامون

 ...ردیگیزبانش را گاز م ترسدیکه م ییو وقتها دهیترس دانستمیم

 ؟ میآهنگ بخون هی دنمونیتا رس یحواسش را پرت کنم گفتم: عشقم؟ موافق نکهیا یبرا
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 ؟یچه آهنگ-

 ..یکه دوستش دار یهمون-

 موافقم-

 

 :تبسم

 میرا بست مانیچشمها کهیحال در

 به خواندن آهنگ: میهامون شروع کرد با

 رم؟یشود دل در بر بگ یک

 رم؟یبگ دلبر

 رم؟آهیدر بر بگ دلبر

 می...جانان بجومیدست از جان بشو آنچنان

 :آهمیتر بگو جانانه

 ینی..سوز دلنشینینگه کنم به چشمش...برق آتش چون

 ندیبب الی...جنون ز حال هر لندینش دایدل ش نیا انیم

 ــــــــــــاری...ردیگ مانهیپس هر پ مانهیپ

 ..ندیبب الی...جنون ز حال هر لندینش دایدل ش نیا انیم

 ـــــــــــــاری.....ردیگ مانهیپس هر پ مانهیپ

 شوم..دنباله شالش روم.. یطرف خواه هر

 دامانش شوم ابیرقص صد گل نا محو
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 شده بار دگر یاز عسل جار شیها گونه

 دگر... یکنم کام نیریش دهدیم بمیفر بر

 ده آغشته به عطر زنبق یبوسه ا مــــــــــــشیگو

 وزد وز غرب و وز شرق یکه م یمینس چون

 من..چنان از تن به در کن که گر... روح

 تو نمانم ی...بیزندگان نیدگر...که از نو سر کنم ا یدیباشد ام مرا

 ....یجان اری یا

 تی..من بالگردان روتیمن سنجاق مو چشم

 نگه دور از وجودم...دلبرا...نازک تنا... هر

 ..تی...من بال گردان روتیمن سنجاق مو چشم

 نگه دور از وجودم... دلبرا... نازک تنا... هر

 شوم .. دنباله شالش روم یطرف خواه هر

 دامنش شوم ابیرقص صد گل نا محو

 شده بار دگر... یاز عسل جار شیها بوسه

 دگر.... یکنم کام نیریش دهدیم بمیفر بر

 رم؟ی...دلبر بگ رمیشود دل در بر بگ یک

 ...؟رمیدر بر بگ دلبر

 میبود دهیرس میرا که باز کرد چشمانمان

 میشد ادهیپ نیاز کاب آرام
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 خووب.. یلیکرده بودم...خ دایپ یخوب حس

 بود با او بودن.. یخوب حس

 هامون؟-

 جان؟-

 بردم یفروش یو دم بستن دمیرا کش دستش

 ؟یریگیم یبرام بستن-

 فقط.. نیشما امر کن-

 ..امیب رمیهارو بگ ی..منم بستننیگفت:شما برو اونجا بش بردیکتش م بیدستش را داخل ج کهیدر حال هامون

 شده  دهیآن سمت مغازه چ یمرتب یها یصندل زویم دمیکردم و د نگاه

 میقدم بزن خوامی..ممینی:نــــــه..هامون نشگفتم

 میبه دست راه افتاد یقبول کردو بستن شهیمثل هم هامون

و باعث  گذاشتیمن هم اثر م یموضوع رو نیبخورد و ا یمردم بستن نیدر ب دیکشیالت مخج یهامون کم البته

 من موءذب شوم... شدیم

 

 :هامون

..در دمیرا د یرا نخورده بودم که پسر بچه ا یالبته من هنوز بستن خوردیاش را م یتبسم با خجالت بستن دمیدیم

 شده بود... رهیدر دست من خ یبخرد وبه بستن یبستن شیبرا دیکشیدست مادرش را م کهیحال

 تبسم گفتم چند لحظه صبر کند!!! به
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مرا  رهیکه خ رفتمیبه سمت تبسم م دمیرا دادم دست پسر بچه و سرش را آرام بوس یرفتم و بستن جلوتر

 !!!ستینگریم

 یردم و خواستم تا بستنرا حساب ک شیها یرفتم و پول تمام بستن یفروش یدرسرم جرقه زد... به بستن یفکر اما

 بدهد یرا مجان شیها

 :تبسم

وشت ن "یمجان" یفروش یبستن یبرداشت و در کنار تابلو یکیماژ دمیکه د کردمیهامون را دنبال م یتعجب کارها با

چه ب یکل دمیتو راحت بخور.. نگاه کردم به سمت مغازه و د یو بعد لبخند زنان به سمت من آمد و گفت:حاال بستن

 رندیگیم یکوچک و بزرگ جمع شده اندو بستن یها

 ؟یکرد کاریچ وونهیبود گفتم:د تیرضا یکه از رو یا باخنده

 یریرو تو دستت نگ یبا خجالت بستن گهیکه د یکار-

 ....میحلقه کردمو به قدم زدنمان ادامه داد شیرا در بازو دستم

 

نواخت... دست هامون را  یخواند فقط م ینم یزی... چنواختیم باینشسته بود و ز یمرد جوان یدرخت ریجلوتر ز یکم

تا آخر به نواختنش گوش جان سپردم انگار که با آهنگش حالم خوب  ستادیفشردم که متوجه ام شد و در کنارم ا

 ...شدندیم زیسرر یو غم ها به سمت فراموش شدیم

هامون پنجره اش را باز کرد و بعد پنجره سمت من را هم باز کرد و  دمیکه د میگشتیو به خانه برم میشد نیماش سوار

ا بود که دستم ر یخنک یبردم هوا رونیدستم را ب یبرد و من به اطاعت از او با خوشحال رونیب یدستش را با خوشحال

نبود  یکس گریو د دمیخندیاز ته دل م میها ی... مثل بچگشدیو حال من خوب تراز خوب تراز خوب م کردیلمس م

 بود... ایدن ایدن نیآرامتر...چون هامون بود و من با او حالم خوب بود و ا یکم دیکه بگو

 و کشنده یواه یانتظار ها نیو من خسته از ا گذشتیم یمدت

 تیچهار ماه بود که هامون رفته بود مامور خواستیم یمسموم شده بودند که دلم پادزهر یروزها آنقدر نیا
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 ایدن ایکس نبود..دن چیاو نبود...ه یوقت گرفتیم ایدن کیو من دلم قدر  شدینبود او خانه سوت و کور م در

 بود یتکرار ینبود..زندگ

 ..ایچه برسد به دن خواهمیبدون او برود به درک....اصال نباشد بهتر است... من بدون او خودم را هم نم یایدن

 تنگ شده... شی...محبت هاشیها یمهربان ی...دلم براشیصدا یبرا دلم

 ..شودیدل المصب که حرف حساب سرش نم نیچه برسد به ا کندیکفش هم که تنگ بشود پارا زخم م اصال

 اند.. رحمیبدون تو چه قدر ب یشبها ینیتا بب یستین

 با شبها ندارند یبدون تو فرق یروزها ینیتا بب یستین

 آمدنت یبرا کنمیوار ساعت کوک م وانهیمن د ینیتا بب یستین

 در نبودت زندیدست و پا م بیدل عج نیا ینیتا بب یستین

 مانم... یتو بودنها نم یب یو من در امتداد جاده  گذرندیبدون تو نم یروزها وشبها ینیتا بب یستین

 ام دهیتو بودنهارا خط کش یو من دور تمام ب یستیو ن یستیو ن یستین

 تو یاگر دلم برا یدل بمانم بهتر است...روز یتو نتپد..ب یدل برا نیآمدنت..اصال اگر ا یتپد برا یم بیعج دلم

 بهتر است.. رمینتپد..اصال بم

که وجودش را به  یوجود نیا یبرا یانصاف الاقل قبل رفتنت نامه ا یعادت ندارند.. آخر ب دنتیبه ند چشمانم

 !!!سیوجودت بسته بنو

نش تو بود یکه طاقت ب یبکند و مغزم حکم اجرا بدهد بر دل یینامه ات در مرز قلبم فرمانروا یستیالاقل خودت ن تا

 !!!..ستین

 حد و مرز اند... یب یستند؛جهنمینبودنت..روز ن یروزها
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 خودم را...خانه را...مرتب کرده بودم  رمیرا بگ شمیامروز قرار بود هامون به خانه برگردد و من هم جواب آزما باالخره

 ..نییآمدنش تز یو برا

 خانوم دکتر دییبه سمت اتاق رفتم و تلفنم را جواب دادم که دکترم بود:بفرما ییرایزنگ تلفن از پذ یباصدا

 خبر رو هرچه زودتر خودم بهت بدم نی..خواستم ازمیسالم عز-

 ه؟یگفتم:واون خبر چ جانیشوق و ه با

 مثبته شتیجواب آزما-

 زنگ در آمد یبست که صدادر چشمانم حلقه  یخوشحال اشک

باز کنم.. در را که  شیخواستم خودم در را برا یتلفن را قطع کردم و به سمت باغ رفتم م یاز تشکر و خداحافظ بعد

 زد میشانیبه پ یدوباره گرفتم دستش را دور گردنم حلقه کردو بوسه ا یجان دمیباز کردم و لبخندش را د

که  یزمان فیدست ظر نیدوباره ترکم کند.. ا دمیترس یانگار که م کردمینم شیرا محکم گرفته بودمو رها دستش

 دهدیعشق م یمعنا ردیگیدست مردانه را م نیا

 هامون؟-

 جان؟-

 ... دوستت دارمشوندیتک به تک شعر م میکه در گلو ییباتمام بغضها میدوست دارم بگو-

 ..گرددیتو باز برم یهوا و با رودیکه بدون تو تا مرز جنون م یدوستت دارم با تمام وجود-

... 

 خبر خوش را به او بدهم پس گفتم:هااامووون نیهرچه زودتر ا خواستیم دلم

 جــــــان هامون؟-

 کنم میرو باتو هم تقس یشاد نیا خوادیدلم  م یعنینشد.. یکنم ول رتیغافلگ خواستمیراستش م-

 ........یشیپدر م یذوق زده نگاه کرد که گفتم:دار یبا چشمان هامون
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 فرو کش کرد زیهمان اندک ذوق در چشمانش ن چیخبرم ذوق زده نشد که ه دنیبر خالف انتظارم باشن هامون

 ؟یخوشحال نشد-

 ؟یچ یعنی یگفت: جیدر شک بود که با لکنت و گ هیثان چند

 ....؟یعنی...تو...تو تو

 ..ی...با خودم فکر کردم اگه بدوندمیامروز فهم-

 ستیدرست ن نیگذاشت و:نه .... نه....ا شیشانیپ یا روبلندشد و دستش ر یعصب

 ؟یچ یعنی ستیرا کنترل کنم و با بغض گفتم:درست ن میتوانستم اشک ها ینم گرید

 ستیدرست ن یعنی ستیجوابم داد:درست ن محکم

 

انداختم و محکم چشمانم را  نییام سرم را پا یبلند شد و به اتاقش رفت و در را محکم بست.. باچشمان باران بعد

بستم... اجازه دادم شب را با خودش تنها باشد تا متوجه اشتباهش بشود مطمئن بودم که فردا نظرش عوض خواهد 

ب که امش دانستمی..فقط مکردمیچه کار م دانستمیدر آمدم... نم میاز خجالت اشک ها یرفتم و حساب انویشد سراغ پ

 شدیروانه م میاشکها لیآمد س یکه م ییباهر صدا رمیرا بگ میاشکها یجلو دینبا گرید

آن صدا  یکجا دانمینم  کردیم جادیرا ا یبد یافتاد وصدا یم انویپ ینت ها یحال رو یحالم ب یو ب فیظر یدستها

 یصدا خواستمیبود که م نیا یبرا دیشا شدندیم یصورتم جار یرو میبود که با لمس هرکدامش اشکها زیغم انگ

 پنهان شود... ندیناخوشا یصدا کیپشت  میکردن ها هیگر

 یب افتادم و نیزم یدهانم گرفتم و رو یدستم را جلو ستمیبه بختم گر توانستمیگذاشتم و تا م انویپ یرا رو سرم

 نداشتند.. یقابل کنترل بود و تمام ریغ میهق هق ها یصدا ختمیصدا اشک ر

 

 :هامون
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از  دست دمیرفتم که د رونیب یآمد.. در اتاق را باز کردمو به آرام یازدستم برنم یکار نباریحالش را اما ا دمیفهم یم

محکم  دمیشد وسکوت کرد..گمان کردم از حال رفت خواستم به سمتش بروم که د نیهق هق برداشت ونقش زم

آنقدر که بود  شتریهم ب هیخنده از گر نیا رداما د دیخندی..مدیچرخ یبه خودش م نیزم یرو کهیدر حال دیخند

 گوشم گذاشتم یچشمانم را بستم و دستانم را رو

 

تخت  یخواب آلود داد زد:برو کنار....به من دست نزن رو دمیخوابش برده بود  بلندش کردم که د نیزم یرو

 زدم... رونینشاندمش و از اتاق ب

 

 کوبان  یمست پا میآن دارم   که امشب ن عزم

 به دست یدرد ی کوزه

 ساعت   کیبه بازار قلندر در نهم پس به  سر

 هر چه هست  ببازم

 

 "یشابوریعطارن"

 

قط به ف گریکدیمحبت کردن به  بردیم ادیاز یکردن را به کل یکه زندگ شودیم شیغمها ریآنقدر درگ یگاه زادیآدم

 است ازیاندازه ن

که معشوق  یعاشقان یخوشا به حال ؟یمتیسر و هزار سودا به چه ق کی تیحکا شودیکه برطرف شد..م ازشانین

 معشوقشان هستند...
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 یکه کار داشتند... کاش زندگ ینه وقت پرسندیتنگ شد حالت را م تیدلشان برا یکه وقت یبه معرفت کسان خوشا

که اطرافمان هستند دوستمان  ییکه آدمها میشدیمطمئن م نگونهینداشت ا ازیکس ن چیکس به ه چیبود که ه یجور

 رماندارند نه کا

 

 :تبسم

دوباره صبحانه حاضر کرده  کردمیرفتم...فکر م رونیبلند شدم و از اتاق ب دم،یخودم را در اتاق د دارشدمیکه ب صبح

ه ک گشتمیبدتر شد دنبال هامون م چیدرست نشد که ه زیچ چی...اما از آن روز هکندیرا حل م زیو بالبخندش همه چ

 هم نبود یلبخند یحت ،در کار نبود یصبحانه ا چیه دیآ یاز طبقه باال م دمید

 کردم:هامون؟ شیگذاشتم و صدا میشانیپ یرا رو دستم

 نیاز ا کهی.. در حالکشدینفس سر م کیآب را  کنمیم شیو انگار که نه انگار صدا دادیبه راهش ادامه م کهیحال در

نبالت د امیآنکه به سمتم برگردد گفت:شب م یکردم و ب شیشده بودم محکم تر از قبل صدا یعصب شیها یبچه باز

 شود... یکی یکه منکر زندگ ست یدلش نازکتر ازآن دانستمیدکتر....و گذاشت ورفت... م میبر

که خودش باعث آزارت است سخت است  یگره بزن یبود... سخت است دلت را به دل میعوض تمام نداشته ها او

 ته باشدنداش دنتیبه نفس کش یلیباشد که م ینفست کس

 !!!شیو نه راه پ یکه نه راه پس دار نجاستیا

راهم  یکنارش کس کردیخدا انسان را خلق م کهیکاش زمان ی... ایشویغرق م تیدانم ها یناچار درست وسط نم و

و از همه مهمتر  گرانیاثبات خودت به د زیمدام در جست و خ دیشا نگونهیا کردیدرکش م شهیهم یکه برا دیآفر یم

ا هار یداشتم امشب همه دلخور  نیقیزد و  تنشکه موقع رف یبهتر شده بود با حرف ی!!! حالم کمینبود نتیمهمتر

 رفع و رجوع خواهد کرد...

از هامون  یو خبر رفتیم یکیشب بود و هوا روبه تار کیرا... نزد "او" "خودِ"شب آراسته کردم آن  یبرا بایز پس

 از لبخند دلکشش نبود.. یخبر گریرفتم د رونیکاناپه برداشتم و از خانه ب یرا از رو فمیزنگِ در  ک ینبود... باصدا

 شیبرا میاما آن خنده ولبخند ها مانع از دل سنگ شدیبه خاطر رفتارش ادب م دیهمان بهتر که نبود..او با اصال

 ..بردیکه دلم را هم به اغوا م چیه شودیم
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..حالم کردمیدلشوره ها واهمه داشتم هر موقع که حسش م نیاکه من چقدر از  یآشوب بودم.. دلشوره داشتم  وا دل

 یشدم کم ادهیشوم پ ادهیساختمان ترمز کرد و خواست پ کی کینزد شدیحال م یحالت ممکن ب نیحال تر یبه ب

ساختمان شد در  کیدستم را گرفت و وارد  شدینم دهیمطب پزشک د یبرا ییتابلو چیکه اطراف را برانداز کردم ه

 رفتمیدنبالش م شدیکنده م شیقلبم از جا کهیحال

 یداخل شود که منش خواستیم ستادویاتاق ا کی یدستش همان دست اول نبود جلو یسرد بود.. حت دستش

 کمیزدن دیسف فرمیونیبا  یرا گرفت داخل اتاق شد و مراهم دنبالش کشاند خانوم یحال منش نکهیمداخله کرد بعد ازا

ترس نبود چون هامون کنارم بود  یبودم اما    جا دهیترس یدهشتناک کلیو هبه چشم داشت  یبزرگ نکیشد ع

 گرچه دستانش هنوز سرد بود...

 ؟یخوب زمیسالم عز-

 د؟یلب گفتم که گفت:آماده ا ریجوابش را ز مردد

 چه؟ یوا؟برا

 ...میما فقط اومد-

 میآمد وسط حرفم:بله بله آماده ا هامون

خبر از حال بچمون با میفقط اومد م؟مایآماده باش دیبا یچ یمانند گفتم:برا ادیفر یتحمل نکردم و عصب گرید نباریا

 میبش

 شد... رهیرا گفتم دکتر متعجب به هامون خ نیا تا

 ...یبهش بگم ول خواستمینجوا کرد:م هامون

 ؟یچ ی:ولدمیدادکش

 ...نیبرا سقط جن انیم نجایگفت:ا دکتر

 ...انینجامیا

 مانده بود از حال بروم کم
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 دیچرخیدور سرم م ایدن

 ...دادمیبچه ام را از دست م یضعف نیاالن زمان ضعف نبود چون با کوچکتر اما

 حال نزارم به هامون زل زدم.. با

 

 :هامون

 گفت:دروغه یشد و با لکنت و آشفتگ رهیچشمان معصومش خ با

 مگه نه؟ دروغه

 کاش دروغ بود اما نبود... یا

 و دستم را رها کرد دمیکش ادیکشاندم که سرش فر یگرفت و دنبالش م فشیدستم را با دست ظر یآن در

 

 :تبسم

 هامون... انتهیخ تینها نیا-

 کارو نکن نیمن ا با

 ریتمومش کن وقت خانوم دکترم نگ ایبود:ب نیکه او دربرابر البه و عجز من گفت ا یتنها حرف اما

 دکتر؟ ایقاتله  نیدکتره؟ا نین؟ای:ادادزدم

هانه ب یرا ب میکه من زندگ یدر نطفه خفه شد او فرق داشت با کس میصورتم نشست صدا یکه رو یمحکم یلیس با

 وجودش کرده بودم میتسل

همه  شهیبگذرم.. اما هم یهر مشکل یاز ورا توانمیبا او م کردمی... فکر مشیوجود به قول معروف خشک وخال یحت

 یرا بچش یزندگ ینیریوجودش تا ش یبه هوا یکنیچشمانت را باز م یروز رودینم شیپ میخواهیآنگونه که ما م زیچ

 شودیبه کامت تلخ م زیهمه چ یزنیتا پلک به هم م یول
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ازدست دادن  یبرا یزیاز دست دادن ندارم اما من!!!واقعا چ یبرا زیچ چیاگر فکر کنم من ه یاست گاه ناباوارانه

 نداشتم...

 دیا...شدیآ یازدستت برنم یحالت.. و کار یبر حال و روز ب یباری...میریگیغم بغل م یزانو یرسینقطه که م نیا به

و تا  یشویجاست که در عمق خاطرات خط خورده ات گم م نیا یندار یزندگ یو نا یاز حد خسته شده ا شیهم تو ب

 کار از کار گذشته است.. ینیب یم ییایبه خودت ب

 

 !!!ترسمی؟میفهمیم ترسمیمن م میبر ای..بکنمیخواهش م میبر ایهامون ب-

 ...یگشتیمحض دنبال عشقت شهاب م یکیبود که تو تار ی..ترسناک اون پرتگاهستیترسناک ن نجایا-

 که؟ ادتهی

 ...شییوفا یشده بودم ومات ب یزندگ شیک

 ..."باخت" یعنی نیا

 شیراه هارا چندسال پ نی...من ادهدیم تیباز بیعج یزندگ یگاه دمیدویم توانستمیرا دردستم فشردمو تا م فمیک

 کرده بودم یهم ط

که مدام  رومیم یریها... من به کدام مس یها...سقوط ها...تباه یکی..تاردنهایها...فرارکردنها...ترس دنیدو درشب

ود ب یپرت کردم حالم فناتراز آن یکه تلفنم را خاموش کردم و بعد به گوشه ا زدی!!! هامون مدام زنگ مکند؟یپوچم م

ارس پ یصدا دمیدویو م رفتمیناتمامم راه م ری... بازهم در مساندازمیرا دور ن یرا درک کنم و گوش تمیکه بتوانم موقع

 بگذرم خواستمیکه م ابانیاز خ ساختیسگ ها آتش ترسم را شعله ورتر م

م ه شید و رانندگهامون بو نیماش هیشب نشیآمد به عقب نگاه کردم ماش یکه به سرعت سمتم م ینینور ماش با

 هامون.. نیع زیهمان طور وهم انگ

 نیچشمانم گرفته بودم  محکم با ماش کینورش نزد یدستانم را ازشدت باال کهیآمدم خودم را بتکانم و درحال تا

 .دمینفهم چیفرورفتم و ه قیعم یبه خواب گریبرخوردکردمو د

. 
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 سال بعد:۴

م صورتم زو یرو شتریو ب شومیخم م کنمیحرکت پخش م کیرا با سمیخ یموها کهیو درحال ستمیا یم نهییآ یجلو

ه دقت ک شتریوجودنداشت ب یکم و کسر چی!!! هیآر ستیکم و کسر ن یزیچ کنمیقشنگ به چشمانم نگاه م کنمیم

 یبودند آر نیریغم د کی تیحکا هاچشم نیچشم ا کیفراتر از  یزیچ  زندیموج م میداخل چشمها یزی...چکنمیم

 ...زییآکنده از پا یاز تبار غم و دل یمنم دختر نیا

 ...زییپا-

 ..زییپا

وبعداز چند تقه در راباز  رومیبه سمت اتاقش م کندیاسمم را از بر م میغر غرو سییر کهیشروع شد... در حال بازهم

 کنمیم

 ؟یکرد ریبازهم که د-

 !!!دیغریم بازهم

 یهست هشیکه هم ییجا نه؟همونییآ یجلو ؟البدیباز کجابود-

 که حالت خرابه ؟بازیخانوم حشمت یگیم ی:چکشمویم یبلند هووووف

 زنه؟یداره حرف م ینجوریدختر ا هیبشنوم  خوادیحرف نزن...بهت نگفتم دلم نم یمدل نیبهت نگفتم ا-

 گفتم:کدوم دختر؟ یبلند تر یلیخ یمن هم باصدا رفتیباالتر م شیصدا کهیحال در

 نیبود که بزرگتر یدختر همسر مرد نیبود که تهش بهش نارو زد..ا یدختر...عاشق پسر نیکدوم دختر؟ ا هان؟

 نی... اومدین ایوقت به دن چیقرار بود باشه که ه ی(بچه اهیدختر مادر بچه )با گر نیبهش کرد...ا شویزندگ انتیخ

بلند نکن...بترس از من خانوم  صداتو برامن گهی:دتمگرف شیجلو دیبازنده بزرگه... دستم را به عنوان تهد هیدختر 

 برا از دست دادن ندارن یچیکه ه ییاونا شنیترسناک م بی...عجیحشمت

 ؟یهست یتو ک-

 انسانه.. هیکه  نهیبیعروسک که نه جون داره...نه روح داره..فقط شبا خواب م هیمن؟ -
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 ..ینطورینه ا یول کنمیبهت گفتم کمکت م-

 از شما کمک نخواس... ی:کسدمیکوب زشیم یرفتم و دو دستم را رو جلوتر

 از تو کمک نخواس یکس ی...بهم نگفتیدادیخونت جون م یجو یو تو یافتاده بود ابونیاون شب که وسط خ یول-

 ؟یبهت گفت منو نجات بد ی..اصال کیکردی:خب نمدادزدم

 م؟کنه که منم بتون یدگبدون بچه ش زن تونهیم یکدوم مادر یلعنت ؟آخهیرو نجات بد قیمادر ناال هیبهت گفت  یک

 رمیاز اون انتقام بگ خوامی...من فقط ممن

 همه سال رو... نیا انتقام

 

 کارا آخر عاقبت نداره نیدخترم...ا زییپا-

 ندتویدوسر باخته...تو آ یباز هیانتقام.. ی.. بازیزنی..چون فقط به خودت ضربه میشیم مونیکه پش یخودت نیا تهش

 ...اون گذشتشویبازیم

 ...شروع شد بازهم کالس اخالقیگوشم گذاشتمو:وااا یرو میدستها یخوریصدمه رو خودت م نیشتریب و

 شد؟یپ چ ؟خبیکه عاشقش بود یگفتیاصال مگه تو نم-

 یعنی...کنمیم فی...من دو ساعته دارم قصه تعرسیتو واقعا حالت خوش ن نکهینـــــــــــــــــع...مثل ا-

 ..خاکـــــــــــ...زییپا

 رهیانتقام دوست داشتن کجا م یباز نیبهم بگو که وسط ا نویخب...تو فقط ا لهیخ-

 :دوست داشتن بره به درکدادزدم

وقته مردم...پس  یلیمن خ شنومیتپش هاش رو نم یوقته صدا یلی...خزنهینم گهیقلبم گذاشتمو:د یرا رو دستم

دستم بود اما  نیماش چییزدم سو رونیتر ببدون چ دیباریم یدیاز دوست داشتن نزن باران شد یالاقل حرف گهید
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دستانم را باز کردمو داد زدم:  شدمیم سیخ یباران رفته بودم و حساب ریز کهیدرحال خواستیدلم قدم زدن م

 بخــــــــــــــــــــــــــــوان

 باران زده ام فاتحه ام را تــــــــــــــــــــــو بخوان... بخت

 ندارد ییمرده جا نیا یبرا ایدن

 بخوان فاتحه ام را.... تو

 

 

 :هامون

 یفرد نیاما چن میشد رشیگیاداره هم پ ینداشتم از طرف بچه ها یو من هنوز از تبسم خبر گذشتیم یادیز مدت

 یسال چند نیرا تنها کردو رفت... البته سارا واقف تو ا مانیبچه گانه هردو یباز کی... سر میافتینام و نشان را ن نیباا

 بود.. رمیا بودم و خراب دستگکه تنه

را  یکمک چیکنارم بود و ه شهیمدت هم نیکارآموز بود درا ششیتبسم پ شیبود که سالها پ یلیواقف همان وک خانوم

نه از بچه  گریبه خاطر وجود او بود که من نبود تبسم را دوام آوردم... ازآن شب به بعد د دیشا کردینم غیاز من در

..کاش بود و زدیغر م خواستی... کاش بودو تا دلش مکردینم میرها یا هی.. عذاب نبودش ثانشد و نه از تبسم. یخبر

هارا با او احساس  نیزخم عشق را با او تجربه کردم،من تمام اول نیکاش بود... من اول یحرف حرف او بود.. فقط ا

 دمیرا د وسشیو چشمان ما گشتیم گرید یبار اول در رستوران دنبال فرد کهیکردم از همان زمان

که  یی... واز همان زمانهازدینم یحرف کردویقهر م کهی.. از همان زمانزدیو مدام حرف م کردیم انیطغ کهیهمان زمان از

زنگ در باالخره مرا از  ی... صدایخبر نیاز کوچکتر غی.. درستیکردو گذاشت و رفت و اکنون ن ریمرا در بند خود اس

 کشاندیم نرویب نمیافکار درد آگ

 چیه ییناشناخته گذاشته و اکنون در آن عمق تنها یا رهیدر جز یشده بودم که ندانسته پا یروزها مانند آدم نیا

 نمانده است شیجز ماندن و باختن برا یراه

 مجبور... یجبر در
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 نیبر ا نی.....نفرییافسون تنها یعنی نیاست ا زانیگر یاش هم از و هیسا گریموهومات شده است و د گرفتار

مجنون وار در  نگونهیاو بودنها که مرا ا یب االتیخ لیحدو مرز از معشوق...و گرفتارشدن در س یب یی...جداییجدا

ام تا  دهیکش یوارید می.. درست مقابل باورهاستیرفتن ن یبرا ییو افسوس..که پا خواندیبه با او بودنها فرام میاهایرو

که جز تنها  یبس بود..ادامه دادن به غرور گری... دمیها یفتگیها و خودش یرحم یاز آن ب یبروز نکند ذره ا گرید

که  دهمیرا م یتاوان عشق نگونهیکه آخرهم کار دستم داد و ا یطانیبه ارمغان نداشت.. آن غرور ش چیماندنم ه

 بودم. لشیلد

ن .. و آالشیاز خ یدارم حتن یی...توان جدازنمیدر افکارش پرسه م یآنقدر مجنون جنونش شده ام که وقت دینیب یم

تر  وانهیرا د وانهی!! اما من دیشویبه گمان آنکه فراموش م یحتما رفته است.. رفت زدیکه زنگ در را م یا چارهیب

 ...یکرد

 به زندیم دیچشمانش برق ام کهیداده و با باز شدن در در حال هیبه در تک دیو خانوم واقف که ناام کنمیرا باز م در

 ..دیآ یسمتم م

 دیکه پشت در معطل شد خوامیعذرم_

 تو نییگفتم(:بفرما یی)باخوشرو

 تعارف!!! یاز کم غیدر ردیپذ یم یبا خوشحال زیاون و

... 

 ره؟یم شیخب خانوم واقف کارا خوب پ_

 ..گذرهی...مسیداشت عشوه اش را افزون کند گفت:بدن یسع کهیدرحال

 از تبسم نشده؟ یهنوز خبر_

 ن؟یبعد افکارش را جمع و جور کردو گفت:هنوز دنبالش یدمق شد اما چرا؟ول یسوالم کم نیا با

 ...میکه هنوز دنبالش نهیگفت:منظورم ا عیکردم از حرفش که سر تعجب

 کردن با کلمات مرا دور بزند.. یبا باز تواندیو نم ستمیدانست که من موکلش ن یخانوم واقف نم ایگو
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 نیشد به منم اطالع بد یخبر شمیحال گفتم:ممنون م نیا با

 جوابم داد:حتما.. یلب ریافسرده وز نباریا

 دیپوک یحوصله اش م دیرسیکه به تبسم م حرف

 م؟یشام رو باهم بخور نیدی: جناب خجسته..امشب افتخار مگفت

 همراه شبش باشم... رفتمیحوصله نداشتم اما به ناچار پذ نکهیا با

 

 :تبسم

رفتم و باز به خودم زل زدم  نهییآ یباز جلو ختیر یکه آب از سرو کولم م ی..طورباران بودم سی....خدمیخانه رس به

منِ  نیشود ا یریعجب مراعات نظ ختیریوصف حالم حال شعر راهم به هم م سوختیخودم م یبرا بیدلم عج

 ی... در کنار قهوه اختهیبه هم ر شیآرا سیخ ی...بخت باران زده...لبهایباران ی...لباسهایباران یامشب...چشمها

و با  کشمیم یقیمن باشد آه عم یکم است  تاشاهد نابود« تو» کی...فقط مینابود یجور است برا زیتلخ... همه چ

با رنگ  ییوارهایداشتم  د ییبایاتاق ز دمیدیم کردمیکه دقت م شتریب شومیتخت پالس م یهمان سر و وضع رو

 بودند دیو تخت همه سف یصندل زویو م نهییتا آ ریبگ کمدسوخته از  هیقهوه ا

 پوشاند... یهم نم یدیهمه سف نیسوخته را ا یها یو قهوه ا یکیهمه تار نیفهمد که ا ی!!!نمچارهیب یحشمت خانوم

 ...یاهیهمه س نیاست ا دیسف ریتقص چون

مورد خوب  نیحالش را درا دینداشت)شا یبچه ا چیمهربان بود..شوهرش فوت کرده بود و ه یزن یحشمت خانوم

 بفهمم(

ازمعدود  نیقیبه  بیبود و پدرش هم قر یکارخانه نساج سییثروتمند بود... شوهرش ر خواستیتا دلت م یول

داشت  یقصر مجللش شور نیالاقل اگر بچه داشت در ا راث؟یهمه ارث و م نیبود که بود.. چه کند با ا یثروتمندان

 کندیهمه ثروت بازهم تنهاست و سرش را با کار در کارخانه همسرش گرم م نیحاال با ا یادامه داشت ول یبرا یلیدل

دشوارت  ییبا معما یساده است.. ساده که باش یادیکه ز نستیمشکل دارد و آن ا کیتنها  ستیدر کل زن خوب

 اشد..بن شیب یالیخ شیگذاشتم تا تبسم برا زیی.... نامم را پاکنندیم جتیو گ کنندیرا سلب م ارتیو اخت کندیم
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 زیینه متبسم بودن!!! فقط پا دیآ یبودن م زییو پر از تناقض پا دیو سف اهی..عشق سدیو سف اهیبخت س نیا یبرا یآر

را  یو کتاب شعر شومیخزان زده ام..  بلند م بیبهار...عج نیخزان زده... چرا که من در ا ی...با برگها و بختیزییو پا

 در وصف حالم بود: بینوشته بود که عج یشعربا خط خود در آغاز یکه خانوم حشمت دارمیبر م

 زمیو خون ر نیزم،خونیروزها ت نیا

 زمیروزها از رگ ، ازمرگ ، لبر نیا

 

 ترسم از دستم یم م،یاز پا ترسمیم

 زمیو چنگ موریاز ت یتلخ معجون

 

 زردم نیچن یوقت ن،یقلب فرورد در»

 ؟«زمییاز جان پا ،یخواهیچه م گرید

 

 آذر رضایعل-

 

 زردم نیچن یوقت نیقلب فرورد در

 ؟«زمییپا»جان  ؟ازیخواهیچه م گرید

 ...رومیاز حال م  رفتیم جیسرم به شدت گ کهیشعر در ذهنم پرسه زد و در حال تیب نیا یبار چند

 

 :هامون
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در رستوران پارک بود... داخل رستوران شدم  یخانوم واقف هم جلو نیرستوران بودم... ماش یساعت مقرر جلو راس

و  ینشستم بعدازاحوالپرس شیبه سمتش رفتم و روبرو دهدیدست تکان م میبرا یخانوم واقف با لبخند دمیو د

 یگفت؟فضاینساخته؟ چه م جتونرستوران به مزا یفضا نکنه٬نیسفارش غذا خانوم واقف گفت:کم حرف شد

 رستوران مگر چگونه بود؟

 کیچرا اصرار داشت رستوران را او انتخاب کند.. اما  دمیفهم یشدم..حاال م هیراف چرخاندم و متوجه قضبه اط یسر

بم  یتر کردمو با صدا ینفر کم بود!!! لب کی یجا دهمیبود شا یخال زیچ کی یکم بود جا زیچ کی یکم بود.. آر زیچ

 ممنونم ازتون بخاطر امشب...اما یلیدارم گفتم:خانوم واقف؟ خ

 مکث ادامه دادم(:شبتون خوش ی)بعدازکم

 ومدیخوشتون ن نکهیبلند شوم و بروم که گفت:مثل ا خواستمیم

 ..ادینه!!! قطعا خوشم نم نکهیابروان گره خورده گفتم: مثل ا با

 نه؟ نیستیمتوجه ن شما

نکبت بار  یزندگ نیبه ابتونم  نکهینفر روزامو شب کنم و شبامو روز..تا ا کی الیبا فکرو خ کنمیم یسع کهیدرحال من

 افکار... نیوسط ا نیایادامه بدم اونوقت شما عوض کمک؛ مدام م

بدون اون  اهویشهر پره نینفر من بود تمام ا ینفر  همه  هیشما سخت باشه... اما اون  یدرکش برا دیواقف!!!شا خانوم

 هیمن خال یبرا

!!!.. از نیفهم ی... سرم را تکان دادمو آهسته گفتم:نمهیستی..نهیچیانداخته بود: پوچه...ه شهیر میدر گلو بغض

 شالیبود خ یکیراه افتادم من بودم شب بود تار ادهیپ نیزدم...باز حالم خراب شده بود.. بدون ماش رونیرستوران ب

 چشمان اشک آلودو سرخم میبود اما خودش نبود.. بغض گلو

 بود یطلوع یکیهمه تار نیدر ا گاریس یدر دستم دودها ارگیجانم س یب یرو به آوارم پاها یلرزانم نفس ها دستان

 خودش آرام جانم.. یبرا

 برگرد!!! برگرد!!! خواهندیرا م تیدستها دستها نیدستها که دستانش راگم کرده اند برگرد ا نی... به خاطر اچیه من
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 :تبسم

 یآشنا م یصدا کیگنگ دنبال  یهمه صدا نیا نی... در بدیچیپ یدرسرم م یگنگ یرا که باز کردم صداها چشمانم

 گشتم

منو  یشد و دستش را در مقابل چشمانم تکان داد وآرام نجوا کرد:خانوم؟ صدا کمینزد یپوش دینبود مرد سف اما

 ن؟ینینیدست منو م ن؟یشنویم

 دییسرم را تکان دادم به نشان تا یجان یب با

با  یبودم خانوم حشمت مارستانیتخت ب یرو دمیدم درفت بعداز چندساعت که به خودم آم رونیشد و ب متوجه

 یسک خوادیدلم نم گهیکه گفتم:د ستینگریشدو دستم را گرفت که دستش را پس زدم هاج و واج م کمینزد ینگران

 ..رهیدستم رو بگ

 ..دمیترس یلیخ یافتاد نیتو اتاقت رو کف زم دمید ؟اومدمیخوب_

 برم خوامیم_

 یاستراحت کن دیبا شهینم_

 من خوبم_

 !!یستیدِ ن_

 خوبم من سین میزی:چرا مگه چمه؟ من که چدمیپرس متعجب

 صدا یب یها ادیحرف بزند اما چشمانش لبالب اشک بود و فر خواستینم انگار

 الاقل بگو بدونم چه مرگم شده؟ ؟دِیچ یعنیشدم و با لکنت داد زدم:خ خب  نگران

خون دردستم درست  یکه فواره و جو دمیا سرم را از دستم کشه وانهیشدمو آشفته و مثل د ینزد که عصبان یحرف

مانعم شود از اتاق خارج شدم و دکتر راصدا کردم دکتر و پرستار  خواستیم یخانوم حشمت کهیشد و درحال

 گفتم:من چم شده؟ گرفتمیدستم را به سمت خودم م کهیشدند در حال کمینزد مهیسراس

 :من چم شده؟دمیتر پرس بلند
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 ینیبب ینتون گهید چوقتیمن شد وداد زد:ممکنه ه یتوانست هم صدا یآرامم کند اما نم خواستیم کهیدرحال دکتر

 ؟یشد:چ یچشمم جار کیقطره اشک از  کیشده بودم.. ماتش

 ...نه؟یسرم هراز گاه رهیم جیبه خاطر اونه که گ دیشا دهیبار ت تصادف کردم و سرم ضربه د هیمن  م

 یجلو توانستمینکنم اما من نم هیگر کردندیم یسع کهیسواالتم نداشت درحال یبرا یجوابکس  چیه کردمویم هیگر

 قلبم..؟ امان.. یدستم قشنگ فراموش شد.. زخم رو یزخم رو رمیرا بگ میاشکها

 شدینفرتم نسبت به هامون در قلبم مستحکم تر م شهیو باهر قدم ر کردمیرا پاک م میو اشکها رفتمیتند راه م تند

ه خودش هست و ن یسر جا زیبکنم مطمئن بودم که همهدچ یکار هی وفتهیکه ممکنه برام ب یقبل از هر اتفاق دیمن با

 خانه را عوض کرده و نه شغلش را و نه خودش را..

 نکهی..باوجود ایمشغول آشپز یرخ بدهد شب شده بود و خانوم حشمت شیقراراست در زندگ یتحوالت مهم اما

سن و  نیکار قسِر در برود اراده اش در ا رینبود که از ز یخدمتکار بسپارد اما زن کیرا به خانه  یکارها توانستیم

از  ییهاحال تن نیباا یکمکت واسه چ امیشد:خب بگو ب یعصبان دمیرفتم که د نییسال قابل ستودن بود از پله ها پا

 ؟یایم نییپله ها پا

 نمیبیکور نشدم که هنوز م_

 شام آمادس نیبش ایب_

 نشستم زیرا کنار زدم و پشت م یحال صندل یب

 رمیم نجاینجوا کردم:فردا از ا آهسته

 از رفتن گفتم بغضم گرفت یچرا وقت دانمینم فقط

 گرفت.. بغضش

 !!!یریبعد م ایاستراحت کن به خودت ب یکم_

 نبود فتیکه وظ ییکارا یهم در حقم کرد ی..به اندازه کافشهینم_

 ؟یبر یخوایکجا م_
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 تهران رمیفرداصب م_

 ؟یبر یخوایم یمطمئن_

 مطمئنم!!!_

 ام؟یمنم باهات ب یخوایم_

 خوادینه نم_

بلند شد و  زیپخت بزند از پشت م یم جانیکه باه ییلب به غذاها نکهیاز اشک شده بود بدون ا زیلبر چشمانش

 ببخش ی!! دخترم..اگه تونستزییموقع رفتن گفت:پا

 دنیبخش یشده بود برا ریبود..د رید

 بخشوده شدن نکرده... یبرا یتالش چیکه ه یکس دنیبخش یهم برا آن

 ..دانستینم چیه دنیکه جز بخش یتبسم مرد

 دوست دارم!!! شتریرا ب زییپا من

... 

 نجواکنان گفتم: دمیکشیتخت دراز م یرو کهیحال در

 !!!زیخوابم عز یتو ب ادیکه از  من

 جانت خواب رحت.. نوش

 !!ریبه خ شب

 

 :هامون

 با او مأنوس شده بودم.. بیرا دوست داشتم..عج یکیبود...تار کیکاناپه نشسته بودم..همه جا تار یرو
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و مثل  شدیدر خود جمع م زیدر کنار آن م دویخوابیم یکه زمان یکاناپه ا یشده رو میرفته..کارشب ها کهیوقت از

چشمانم  یکه وقت ی..چشمان.شیچشمها دنید یچه قدر دلم لک زده است برا ختیریدخترک ها آهسته اشک م

از  یکرده بودند  وخبر دایپ کینزد یابانهایخ رتلفن همراهش را د نکهی... با اتیو پر بود از معصوم زدیبرق م دیدیرام

.. به قول شاعر:بازهم شب شد و دادیرا م ستنشیقلب گواه ز نیخودش نبود  اما من هرگز نبودش را باور نکردم.. ا

 ما روشن شد!!! یدلتنگ

 

 

 

 :تبسم

 یگرفته بود را داخل چمدان کردم چرا دل کندن سخت بود؟ وقت میبرا یکه خانوم حشمت ییدست از لباسها چند

بلند  یو دستت نا شودیبه جان زده ات چمدان پر م شهیر یها یاز دلتنگ تیها یاز آوارگ یکنیچمدان را پرم

 ..؟ستیاز چ میگونه ها یسیخ دانمیوسط نم نیکردنش را ندارد فقط ا

 آمد: یکه از آشپزخانه م ییشدم و صداها یرفتم متوجه آهنگ یم نییپله ها که پا از

 رسد که مرا مبتال کند یم زییپا"

 تازه مرا آشنا کند یرنگ ها با

 شیرسد که همانند سال پ یم زییپا

 جا کنم چهیرا دوباره در دل قال خود

 رسد که باز هم عاشق کند مرا یم او

 قول داده است به قولش وفا کند او

 عاشق است زییعاشق است پا زییپا

 نمانده است یعاشق است و راه زییپا
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 دعا کند ندیروز و شب بنش نکهیا جز

 دعا کند ندیبنش

 بهار را ردیخواست از تو بگ میتقو

 خواست راه شما را جدا کند ریتقد

 رسد که باز هم عاشق کند مرا یم او

 قول داده است به قولش وفا کند او

 خزان است یپا یخش، صدا خش

 وا کند زییحضرت پا ینفر در را به رو کی

 خزان است یپا یخش، صدا خش

 وا کند زییحضرت پا ینفر در را به رو کی

 عاشق است زییعاشق است پا زییپا

 نمانده است یعاشق است و راه زییپا

 عاشق است زییعاشق است پا زییپا

 "عاشق است زییپا

 

محزون  یو باچشمان ستادمیآشپزخانه ا ی.. جلوستیاست... عاشق ن زاریخزان زده من ب زییعاشق است؟ پا زییپا

 ؟یام را به در دادم:خانوم حشمت هیتک

صورتش به جا مانده بود.. جلو رفتم و محکم درآغوشش  یرو شیاشکها یکرده بود و ردپا هیسمتم برگشت.. گر به

 گرفتم
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که من هرگز  ییسرم نشسته بود مادرانه بود مادرانه ها یکه آرام رو یآن دست یرم بود...مادرانه بود آرگ آغوشش

 ..دمیدر دلم رخنه کرد و آه کش یحسرت بزرگ یتجربه نکرده بودم در آن

 مگه نه؟ شمیپ یایبازم م-

 ...امیمعلومه که م امیم-

 کرد و درآخر گفت: میدم در همراه تا

 عوض بچه نداشتم دوست داشتم تورو

چگونه  ینبود تا بدانم مادر یچون هرگز مادر "تو را عوض مادر نداشته ام دوست دارم"میمن نتوانستم بگو اما

 داد؟ یاست.. مادرداشتن چه لذت

 وکه باران گرفت نگاهم را به باال سوق دادم:ت رفتمیو م کشاندمی... چمدان را دنبال خودم مینه داشتنش چه غم و

 ...میها یکس یب ی...هم پانمیرید قیدلت از چه گرفته رف ؟تویخواهیچه م گرید

 بزن باران...بزن!!"

 "اند ختهینر یآب شیهستم که پشت پا یسفر کرده ا من

 

 

 :هامون

تو...  ادی.. چه با تو و چه با کنمیم یمرا... من در هر حال با تو زندگ زیکند عز ینم یبودم.. فرق داریخود صبح ب تا

 آماده شدم تا سر کارم بروم

محبوب  نیو مرا خوش پوش تر زدیاوینبود که از پشت بر گردنم ب یدست گریچونکه د ستادمیا ینم نهییآ یجلو گرید

 :شومیهم صدا م شودیکه از .... پخش م یوار با آهنگ وانهیبنامد.. د شیزندگ

 سوی تو به شوق روی تو به
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 طرف کوی تو سیپیده دم آیم به

 تو را جویم بگو کجایی مگر

 تو گه از زمین گاهی نشان

 آسمان جویم ببین چه بی پروا از

 تو می پویم بگو کجایی ره

 رود رخ ماهت از نظرم کی

 به غیر نامت کی نام دگر ببرم نظرم،

 تو را جویم اگر

 دل گویم بگو کجایی حدیث

 دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی به

 که از جانمام از پا بگو  فتاده

 چه خواهی دگر

 دم از خیال من نمی روی ای غزال من یک

 چه پرسی ز حال من دگر

 دم از خیال من نمی روی ای غزال من یک

 چه پرسی ز حال من دگر

 هستم من اسیر موی توام تا

 آرزوی تو ام به

 تو را جویم حدیث دل گویم اگر



 ساعت آخر

 
135 

 

 کجایی بگو

 دست تو دادم دل پریشانم به

 کجایی بگو

 ام از پا بگو که از جانم  هفتاد

 چه خواهی.... دگر

.... 

را  شیجواب کمکها خواستیکه آنروز با اوداشتم دلخور بودم و دلم نم یبا خانم واقف قرار داشتم...از رفتار امروز

 بدهم... یرحم یبا ب نگوپهیا

را فراموش کند.. و  شیشام دعوتش کردم تا دلخور یفرستاده بودم برا شیکه آدرسش را برا یهم در رستوران امشب

تر من زود اینشستم گو زیشدم و سرم ادهیرستوران پ یسفارش دادم.. جلو شیخوشبو برا باویز یدسته از گلها کی

 ..شودیسر موقع حاضر م شهیآمده ام چون او هم

 ییبعداز سفارش غذا مشغول دلجو ...میبلندشدم و بعد از عرض ادب هردو نشست میکه داد از جا یبعد باسالم یکم

 و به گمانم متوجه ندامتم شده بود... زدیرا رفع کنم... او هم لبخند م شیکردم دلخور یسع میشدم و با حرفها

 

 :تبسم

 نی..چراغ مغازه ها روشن بود و من انهای..چراغ ماشابانهایچراغ خ یشده بود ول کیبودم  هوا تار دهیتهران رس به

 تمشبهارا دوست داش

از خجالت  دارید نیدر اول یو حساب نمشیباخود قرار گذاشته بودم که صبح زود در اداره اش بب کردمیم دایپ آرامش

 .. قصد آزارش را داشتم .. گذارمیانتقام م یاسمش را نوع میو بهتر بگو میچند سال درآ نیا

ود.. آشنا ش یمتولد شده در وجودم به خوب زییپا نیبا ا یحساب خواستمیو م اورمیکم ن گریقصد داشتم د نباریا یآر

 خواست.. یزیدلم چ یلحظه ا
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 ادهیبروم از راننده خواستم تا آنجا پ خواستمیکه م ییدر مورد جا شمیندیب یآنکه لحظه ا یآنجا را کرد... ب یهوا دلم

 ام کند...

در  یفکر نیبه پاشده بود بدون کوچکتر یشدم در دلم آشوب ادهیمتوقف شد و من پ نیدر رستوران ماش یجلو

.. .میمانبود گری.. که دمیما بود نیرستوران همان رستوران بود ا یداخل شدم.. آر کردمیرستوران را نظاره م کهیحال

 شودیکنده م شیحس کردم قلبم از جا یلحظه ا یبرا

هم من  دیاشایباور نداشتم.. دمیدیم آنچه را که دیکشیتند تند زد و بعد آرام آرام آرام داشت دست از طپش م اول

 دوست داشتم باور نکنم..

..حرف زدی..لبخند مدیخندیم کردیبود قشنگ خوش و بش م ستادهیا شیکه روبرو یخودش بود..هامون بازن یآر

 زدیم

کرد اشکم  مشیکه تقد یچند سال فراموش کرده بودم انجام دهم... با دسته گل نیکه من ا ییهمان کارها قایدق

... درست است او همان میچهره اش آشنابود برا ی.. آرشناسمیکه شدم...احساس کردم که زن را م کیآمد.. نزددر

انم دست نیکرد.. ا خیسردشد و سردشدو  دستانمدر کنارش کارآموز بودم.. دلم شکست... شیبود که من سالها پ یزن

ورا به ا نکهیاز رستوران خارج شدم.. با فکر به ا ی!!! باچشمان بارانزدیم خی..احساسم بود که داشت کردیم خینبود که 

.. در دیباری...چشمان من هم مدیباری.. باران قشنگ مشدمیم وانهیبرده است...د بردیکه قبال مرا م یهمان رستوران

 یوکه ر ید بارانبو بایز زدیم ابانیسنگ فرش هادر خ یباران که رو یصدا زدمیقدم م ییباران تنها ریشب ز یکیارت

را در گوشم کردم و  میها یآوردم و هندزفر رونیرا ب میوگوش کردمیم هینشست.. گر یاز دو نفر م یخال یها مکتین

 آهنگ را باال بردم: یصدا

 

 شهر سهیخ هیابونایتو خ الهیدوباره باز خ"""

 قهر هیاز  شتریدفعه ب نیشده ا یلیفاصلمون خ 

 یبارون هیهوا نیشدم تو ا وونهید دوباره

 یبه آسون شکنهیبغضه تو گلوم نم ایدن هی 

 تا تهش یموندینموند اگه م یریدلگ زهییپا
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 تا آخرش یومدیراهتو م یکردیکج نم 

 حاله عاشقونه بود هیهوا  نیزدن تو ا قدم

 روز بهونه بود هیمن واست  هیدستا گرفتن

  زنهیم گهیجوره د هیهنوزم واسه تو  دلم

 گذرهیساده ازت نم یساده رد شد نکهیا با

 تو یخنده ها هیصدا چهیپیتو گوشم م هنوز

 خاطراتتو ایدن هیچطور فراموش بکنم  

 باورش ینکرد یحت المویاز خ یگذشت

 تا تهش یموندینبود اگه م یریدلگ زهییپا 

 شمیاز پ یرفتیم یکه داشت یلحظه ا ادیم ادمی

 شمیم یخزون واست بارون آخر نیتو ا یگفت

 خاطرست هیهنوز واسم  اتیادگاری تمومه

 فاصله ست یلعنت به هر چ سیخ هیابونایخ بازم

 زنهیم گهیجوره د هیهنوزم واسه تو  دلم

 گذرهیساده ازت نم یساده رد شد نکهیا با

 تو یخنده ها هیصدا چهیپیتو گوشم م هنوز

 خاطراتتو ایدن هیفراموش بکنم  چطور

 باورش ینکرد یحت المویاز خ یگذشت

 """تا تهش یموندینبود اگه م یریدلگ زهییپا
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 ..کردی.. حال ناخوشم را خوش مزدیدلم رو م ی.. انگار حرفهاخواندمیبود  هم صدا با آهنگ م دهیترک بغضم

نشستم و شروع به  زیم یاتاق رزرو کرده بود رفتم شب را به زور سحر کردم.. جلو میبرا یکه خانوم حشمت یهتل در

 شدم... میموها نیدر ب دیسف یکه متوجه تارموها دادمیطرف م کیرا به  میکردن صورتم کردم موها ینقاش

ازه و هرگز اج باستیکه هست ز نگونهیچشمانم هم گفتیم شهیهم نکهی..با اختمیرا کنار صورتم ر میحال موها نیباا

قدم متناسب بودو   دمیپوش یشلوار تنگ مشک کیکردم و  شیآرا یکنم حساب لیرا در چشمانم دخ شمیآرا دادینم

 دمیرا پوش یرنگ یکوتاه خاکستر یمانتو

کفش پاشنه  دادیاجازه نم چوقتیرا هم سرم کردم...ه میشال مشک کردیجلوه م بایخورده بود و ز نیچ نییاز پا که

 و او شدمیدرست هم قدش م  دمیپوشیپاشنه بلند م یکفشها یبود که وقت نیکنم..و آن هم بخاطر ا میبلند پا

 رونیخواهد بود...هامون خجسته... از هتل ب یندنما ادیاز او کوتاه تر باشم امروز روز به  یکم شهیداشت همدوست 

ر د ستادمیدفترش که اسمش بود ا یگذاشتم جلو میموها یرا رو میآفتاب نکیشدمو ع ادهیاداره اش پ یرفتم.. جلو

 نییبم دارش گفت:بفرما یرا که زدم با صدا

تا مرا  گرداندیکه سرش را هم بر نم یبود  طور زشیم یشده رو ختهیر یاتاقش شدم سرش گرم پرونده ها داخل

 دهم گفتم:سالم.. رشییتغ یکم خواستمیکه م یی.. با صداندیبب

 ..نییسرگرم بود گفت:بفرما تیاو باهمان جد یول

 فرمودن..سرگردخجسته... یهنوز...زوده برا-

... به یحاال هرچ ای ده؟؟؟یمواقع؟  طرف انگار روح د نیند؟ایگویش را باال آورد چه مچهارتا شده بود سر چشمانش

 بلند شد و با بهت به سمتم آمد.. شیاز جا یسخت

... اما االن زمانش نبود با باختمیکردن م یبدون باز کردمی.. نگاهش که مشدینگاهش نکنم اما نم کردمیم یسع

 ودمب شیتند سمتش رفتم درست جلو ییقدمها

 گشود:تبسم؟ یقدش بودم...در چشمانم زل زد..در چشمانش زل زدم.. زبان به سخت هم

 :تبسم؟دمیپرس یپرسش
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 یرا به خشم داده بود.. اما حرف شی!! تعجب نگاهش حال جایحشمت زییهستم..پا زییرا جلو بردم و گفتم:پا دستم

 ..زدینم

 چند سال؟ نیتو ا یمعلوم هس کجا بود-

 کدوم چندسال؟ نیببخش-

 زده به سرت..-

 یعوض شده.. سرگرد هامون خجسته..تاوان قتل یزیچ هیخوبم.. فقط  میلیچه طرز حرف زدنه سرگرد..من خ نیا-

 ..نجامیا نی... منم برا همیکه بد یمجبور یعنی.. یدیرو م یکه کرد

 قتل؟ کدوم قتل؟-

 ..ادیم ادمی.. اما من خوب ادینم ادتونیبله...معلومه که -

 و؟یچ-

و من از دستت فرار  یبرد یکه منو تو اون مطب لعنت یمن بچم؟ اون شب یفکر کرد ای ره؟یم ادمی یکنیفک م-

 نامرد.. یبهم و دررفت یخودت زد نیخونه,با ماش کینزد ابونیکردم..تو خ

 (:مُرد..نگران نباش.. خوشحال باش سرگرد بچت مرد..زدمیبود و به زور حرف م دهی)حاال بغضم امانم را بر

 

 :هامون

نکردم..  شیدای.. من آن شب دنبالش رفتم اما پدمیفهمیرا نم شیکلمه از حرفها کی یو منگ شده بودم..حت جیگ

کلماتش را چنان با  دیجو یحواسم را م انهیمثل مور شیتصادف نکردم.. حرفها یاست..من آن شب باکس ادمیخوب 

 او تبسم من است دمیفهم یکه اصال نم کردیادا م نفرت

تم که گذاش زیم یرو شیرا پر کردم و به سمتش بردم و جلو یآب وانیبود,ل دهیامانش را بر هیمن برگشته!!! گر تبسم

 را در دستش گرفت وانیدر همان آن بلند شد و با خشم ل
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 :تبسم

 هیاز تنفرم را.. داد زدم و گر یبچشد ذره ا خواستمیها شده بودم,کنترلم دست خودم نبود..تنها م وانهید مانند

ند چ نی..کجارفت؟کجارفت اون عشق و دوست داشتنت که توایکنارم شهی..همیدوستم دار یکردم:تو...تو بهم گفت

 یسال منو به حال خودم رها کرد

 دنبالم مگه نه؟ یومدیوقت ن چیهم هست ه یبچه ا نکهیا الیمعرفت!! به خ یب

که تو اون شب ممکن بود چه  یهم فکر نکرد قهید هی(: تو زدمیحرف م یو تهاجم دادمیرا در دستم فشار م وانی)ل

 ادیبه سرم ب ییبالها

 !!!ستادینامرد ا هی یِکه مردونه پا هیمرد؟ مرد اون دختر یزاریاسم خودتو م بعد

 یدیشد یها هی( با گردندیدستم را بر شیخرده ها شهیدردستم شکست و ش وانیناگهان ل دادمیرا که فشار م وانی)ل

 ادامه دادم:

که بچم مرد تو هم  ی(: همون شبدمی..خودم را کنار کشندیسمتم تا دستم را بب دیکه)پر یمَن مُرد.. همون شب مَردِ

 یزیوس تکان دادم و گفتم:زخم دستم چبود:دستت؟ سرم را با افس نیکه باچشمان ترش زد ا ی... تنها حرفیمرد

 بکن... یکار هیبرا زخم قلبم  ی..اگه مردستین

 رفتم.. رونیاداره اش ب از

 

 :هامون

به  کینزد ابونیبودم.. بچه مرده؟ تبسم تصادف کرده؟ اونم تو خ شینشستم هنوز در شوک حرفها زیم پشت

مشکل بود..سخت بود!!! دو  میبرا شیانتقام؟ تبسم؟ هضم حرفها ز؟ییمن؟ پا نیماش نهیع ینیماش هیخونه؟اونم با 

.. نشتیصورتم م یرو یدادم قطرات داغ دنیاجازه ترک میسرم گذاشتمو به بغض چنگ انداخته در گلو یدستم را رو

کرده  فرفتم که تبسم تصاد یابانیبه او ثابت کنم اتفاق آن شب کار من نبود.. به همان خ دی..من باکردمیم یکار دیبا

 از خانه یکیکه ساکن  دمیپرس و جو از مردم آن محل..فهم ینبود بعد از کم یمدار بسته ا نیدورب چیبود اما آنجا ه

که صاحب خانه به خارج از کشور رفته..  ستیادیمداربسته است اما مدت ز نیمجهز به دورب ابانیواقع درآن خ یها

از صاحب آن خانه شدم... بعد از چند روز توانستم با صاحب  یسرا کنار گذاشتم و دنبال شماره تما اتیهمه فرض
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و بعد به خارج از کشور سفر  کردیم یزندگ انهمرد از زنش جدا شده بود و تنها درآن خ ایحرف بزنم.. گو یخانه تلفن

 رانیقراراست به ا ندهینام داشت گفت تا چند روز آ کخواهین ایبوده مرد که گو یخانه خال یادیو مدت ز کندیم

با تبسم حرف بزنم و قانعش کنم اما او   خواستمیمدت م نیتمام ا کندینم غیدر دیاز دستش برآ یبازگردد و هرکمک

ود حاضر نب گریمدت بود د یطوالن یدلخور کی یایگو نشیغمگ ی.. نگاه هاکردیرا باور نم میحرفها زسوم ا کی یحت

تل تمام روز از ه نمشیبب خواهمیم دانستیبه هتلش رفتم اما تا م یند باررا بشنود چ میهم صحبتم شود و صدا یحت

و  حیرفتم... اما از ته دلم خوشحالم که زنده است و صح یشود پس م تیبه خاطر من اذ خواستمی..نمشدیخارج نم

 ..ستیهستم..فقط بودنش کاف یهم راض شیها یمحل یب نیسالم برگشته.. من به هم

بود که  ی... امروز همان روزستیمن کاف ی..براکشدی,نفس مزندیشهر,قدم م نیاز هم یکه بدانم در گوشه ا نیهم

ا بود ب یشهر قرار گذاشت او مرد یاز کافه ها یکیتماس گرفت و در  دنشیخواه قراربود برگردد بعد از رس کین یآقا

به رسم ادب,صاف رفتم سر اصل مطلب و  یپرسحوالبعدازا شیته ر کیو  نکیع کیکم پشت با یکوتاه و موها یقد

آن شب رانشانم دهد حق با تبسم بود!!! او درست آن  لمیو مرا به خانه اش دعوت کرد تا ف رفتیپذ لیاو با کمال م

 بکند؟ یکار نیهمچ توانستیم یمن تصادف کرده بود آخر چه کس نیماش هیشب ینیماش کیشب با

 یبرا اندازدیو از قصد با تبسم تصادف کرده و خواسته کارش را گردن من ب شناختیکه بود قطعا مارا م یهرکس

 بود.. نیبا آن ماش نیهم

اداره  یکردمو از بچه ها یرا کپ لمیزن بود.. ف کیرا عقب جلو کردم که متوجه شدم  پشت فرمان  لمیبار ف چند

 رشوندیگیخواستم تا پ

رم در دفت دیایب دنمیبا من تماس گرفت و خواست به د کخواهین یکه آقا گذشتیاز آن ماجرا م یهفته ا کی بایتقر

 ..دیمنتظر بودم که رس

تحت  که یبود و فرد یفیشر اریاومرد بس توانستیامانم دیبگو خواستیم یزیمرموز بودانگار که چ یاش طور افهیق

 حرف بزند یواهمه ا چیه یازاو خواستم ب کندیعمل م شیطبق اصول اخالق یطیهر شرا

بود که بعداز سالها  نیداشت و اون ا بیع کیبود اما  یبه چهار ساله که از همسرم جداشدم..اون زن خوب کینزد-

 که ازدواجش با من به خاطر من نبود..به خاطر خودش بود دمیازدواج تازه فهم

 نبود یبخاطر شغلش شدن نیداشته باشه و صدالبته آروم..اما ا یمرفه یزندگ خواستیم شهیهم اون

 بود؟ یشغلش چ مگه-
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اون روز  یروز که دعوامون باالگرفت ازخونه رفت و فردا کیبود حاالشم هست..اما  یدادگستر لیاون وک-

 تونست ازم جدابشه... یقانون رو از بر بود به راحت یو خم ها چیبود و پ لیدرخواست طالق داد و چون خودش وک

 شمابود.. نیماش نیکه ع ینیدادم..ماش هیهد نیبار توروز تولدش بهش ماش هی

 ن؟یگیم نیدار یشما چ-

 ؟یچ یکارهمسرتونه؟آخه برا نیکنیفکر م یعنی

 سرگرد.. نینپرس شویچ یبرا-

 که ممکنه کارخودش باشه نیحد بدون نیتا هم فقط

 ..نیریبگ دهیمنم نشن از

 ن؟یبه من بد نیندار یزیج یشماره تلفن ایاز محل کار  یخب شما آدرس-

 و هم آدرس محل کارشو دمیتماسشو مچرا هم شماره -

 کند ادداشتیخودکاردادم تا  کاغذو

 ستادیکه به کاغذ انداختم قلبم از طپش ا ینگاه

 بود یبزرگ اریبس شوک

 که در حال خروج بود گفتم:خانوم واقف؟ کخواهین یآقا

 نش؟یشناسی:مدیکردو پرس دییتا عیسر مرد

 ..شناسمیبله خوبم م-

... 

را نگه داشتم که از  نیدفترش ماش یجلو کردمیم یزده بودند و به سرعت رانندگ رونیسرم ب یرگ ها تیعصبان از

توجه به  یبه سمت دفترش... ب دمیشدمو دو ادهیپ نیاسب داد از ماش ههیش یمتوقف شد صدا یشدت سرعت و قت

بالبخند  کردیم غیج غیکه داشت ج یمن تعجب کردو بعد به منش دنیدر را باز کردمو داخل شدم.. باد یمنش
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نگاهش کردم..  نمیکه رفت..با چشمان خشم آگ یندارن.. منش یبه هماهنگ یازین شونینداره..ا بیگفت:ع

که  یتهس یک یگفتم:تو؟ تو فکر کرد ادیقابل تحمل بود پس با دادو فر ریغ میلبش بود برا یلبخندشرم آورش رو

 ؟یعشق منو بکش یخواست

زده بود و از چشمانم آتش خشم  رونیرگ گردنم ب ؟یدور کرد میمنو چهارسال از زندگ یبه چه حق هااااااان؟تو

 .. شوکه شده بود و رنگ به رخسار نداشت..دیباریم

م... هم نشنو گهیکلمه د کیگفتم:حرف نباشه.. ادی.. با فریونم ا از چ دیتته پته شروع کرد حرف بزند:م من ن نم با

داغون  بردمیاز تبسم م یچندسال هربار اسم نیتو ا نهینه؟واسه هم یش کیبه من نزد یخواستیم نهیواسه هم

 نه؟ یشدیم

 دهیاون دختره که مثل کنه بهت چسب تونستمی..چون من نمیدیگفت:آره...آره..درست فهم ادمانندیاوهم فر نباریا

 بود رو تحمل کنم

:خفه شو... دمیدادکش شتریتورو نداشت.. ب اقتی...اون لیکرده بود لی...تحصیبود پی..خوشتیپولدار بود تو

و هم .. استادهیدر ا یتبسم ال دمینقطه زل زدو سکوت کرد به عقب نگاه کردم که د کیبزند که به  یحرف خواستیم

 نینثارش کرد... اما تبسم دلش پر تر از ا یمحکم یلیبود... جلو آمد.. جلوتر..و جلوتر...و بعد س یمانند من عصب

 ی.. بچه هاکردیم یبغض دل خال کردویم هیکه مانعش شدم و آرامش کردم گر شدیسمتش حمله ور م حرفها بود به

 کردند و دفترش را بستند... یاداره خانوم واقف را بادستبند همراه

 :تبسم

 نیز اا میو ناراحت کردمیبودمش آنگونه نبود که تصور م دهینام میکه من زندگ یکس نکهیبودم به خاطر ا خوشحال

را کم  مانیها یاز خودخواه یاگر کم دیشا امدین ایخوردم که هرگز به دن یرا م یبود که غم از دست دادن بچه ا

طعم داشتن مادر را  میدر زندگ چوقتیه کردمیرا نثارش م میاکنون درآغوشم بود!!و من زندگ زیاو ن میکردیم

 کند... غیکردن  را هم از من در یمادر خواهدیو انگار روزگار م دمینچش

را به دست آوردم که از اعماق وجودم عاشقش بودم و از همه  یمن کس یزندگ یو خم ها چیپ نیعوض تمام ا در

 مهمتر عاشقم بود...
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قلب و سرنوشت  نیا یبودنش باعث آرام یطیکه در هر شرا ی,واقعا آرام جانم هست...کسمیگویجانم که م آرام

از ما جدا  رودیم"... به قول شاعرگرفتیاز او من راهم از خودم م یبودم..دور رحمیاز او دور بودم ب یمتالطم بود وقت

 یگردد ول

 "...رودیو دل با اوست..هرجا م جان

 قلب نیعاشقش خواهم بود... و ا شهیندارد چون من هم ییانتها نیو ا زندیقلبم به شدت م کنمیکه نگاهش م هربار

 از آن اوست تا ابد

 خالصه شده در دستان بهم گره خورده مان.. ایناب دن یها ییبایکه تمام ز انگار

مگر به هنگام مرگ.. گرچه مرگ هم قادر  ردینگاهم را از نگاهش نگ ریهرگز دست تقد گریکه د خواهمیخدا م از

 میدیاکنون که رس میبرس میخواستیکه نم میدیبهم رس ی.. من و او زماندگانمیشود در برابر د ینخواهد بود سد

 یکه آن یدارد عشق تیابد یایکه گو یعشقست..عشق تیخاص نیا میازهم دور بمان یلحظه ا یبرا یحت میخواهینم

که بقا  یکردن عشق یزندگ باستی... و چه زمیاگر نباش یهست و تا ابد خواهد بود... حت میو تا ماهست ستین

آورد...  یبغل عشق به ارمغان م کیوجودش  دمیفهم کهیرا ازآن او ساختم زمان میندارد تمام هست یدارد...تمام

فراتر از  یانسان یکه عاطفه دارد حت ی...انسان است.. انسانستی,عاشق گرگ نتعشق پاک است..معصوم اس

 ...گرید یانسانها

کرده  یکه عشق را زندگ یکه عشق را تجربه کرده باشد...کس یکه عشق را درک کرده باشد...کس یکس

 ...رسدیباشد...دستانش تا خدا هم م

 بر بام عشق ستدیگراےآدم"

 "رسدیتا خدا هم م شیدستها

... اما با وجود عشق جمعه تنها روندیو نم مانندیرفتن ندارند م یاست که هوا ییبدون عشق پراز جمعه ها یزندگ

 خوشست.. یجمعه هست...حت

 ... و مننجامی:من ایگفتیم نجواکنان المیو آرام در گوش خ یدیشنی...وتو مزدمیداد م شیخو یها ییتورا در تنها من

 یتسیرفتن را به ن یبودنت..هوا ی:هوایگفتیرنجورو خسته... بمان و تو م نیدر قلب ا شهیهم ی:بمان...براگفتمیم
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 ینیب ی.. مشدمیم داریاز خواب ب قینفس عم کیو با  گذاشتمیجان و من آرام آرام سر بر شانه ات م کشاندآرامیم

 یرپاید یعاشقانه ها کیناب از  ستیتیحکا دنی... در خواب تورا دباستیهم ز التیارام جانم...خ

 ..."قصه سر دراز دارد نیا"یآر

 یلیکه تنها سه حرف است..اما خ یاز واژه ا میچه بگو ؟؟؟یوانگیکه سرتاسر عشقست و د یاز عشق میچه بگو آخر

 یگفتن دارد و گوشها یبرا یادیز ی.. عشق حرفهارسدی..دستت به عشق میداشته باش دایش یدل یحرف است.. وقت

 ...یفهمیرا بهتر م وانهید کیحال  یعاشق که شد دنیشن یبرا یادیز

 آذر: رضایقول عل به

 ؟یفهمی..دلشوره منیدارم نازن دلشوره

 ..یفهمی..حال شاعر را نمینبود شاعر

و سر به جنونش  یروی...خودت میکنیکه تا تجربه اش م ی... عشقیحال عاشق را بفهم یستیعاشق ن یآر

... عاشق که گرینکته د کی.. فقط شودیم یعاشق یحسادتها بقا ی..گاهدهدیهم مزه م شیحسادتها ی... حتیگذاریم

 است  دهیمکن!!! چون قشنگ به بندت کش ییرها یبرا یتالش گری..دیشد

 مبارک!!! تیمبارک!!! عاشق تیریاس پس

خودش... سرشار از  یدارد برا ییای...دنیست که فکرش را بکن ینیریتر ازآن ش نیری...شستیاسارت تلخ ن نیا

 تباسیباشد همه ز ابانیباشد...خواه باران باشد..خواه خ مکتیمعطوف به دو نفر!!! خواه هوا باشد...خواه ن یها ییبایز

 ...!!!یکه تو عاشق باش یبه شرط

 

 

 :هامون

 ...زمییپا زتییپا نیا ختهیبه دلم ر یچه بهار-

 هامون؟-
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 خنددیبه گورپدرش م زییخب تبسم من...بهار من...اصال پا لهیخ-

 (شینه به حرفها کردمیآن خنده ها گوش م یو فقط به صدا رفتی..عقل و هوشم مشدمیم شی)مست خنده ها

 هامون باتوام؟؟؟-

 هم بگو گهیبارد هیخنده گفتم:حاال  با

 مسافرت؟ میبر-

 ..دیچانه ام گذاشتمو:اوووووم...ممکنه..شا ریرا ز دستم

 د؟یممکنه؟شا-

 ؟یچ یعنی نیا

 بـــــــــــــــــــــــعــــــــــــــلـــــــــــه... یعنی نیا-

 ...توفقط بخند!!!زیعز دارمیرا با جان و دل خر تیشاد

... 

 :تبسم

 ؟یاریب شهیهاموووون..چمدونارو م-

 ارمشونیتو برو سوار شو من م زمیآره عز-

 م؟ینشست و گفت:خب؟کجابر نیبعد از آوردن چمدانها در ماش هامون

 کاشان؟ میبر-

 ..میبزن بر-

 خانه سهراب بود دنید میآرزو نیاز بزرگتر یکی شهیهم

 نجوا کردم: رلبیز
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 کجا هستم باشم... هر

 مال من است!!! نیمال من است,پنجره,فکر,هوا,عشق,زم آسمان

 غربت؟؟؟ یقارچ ها ندیرویدارد گاه اگر م تیاهم چه

 

بهانه  را یرانندگ زندیو لبخند م کندینگاه م یرکیرزیز دمیدی... مگذاشتمیکندم وخودم در دهانش م یپوست م وهیم

تا شب  میغروب از تهران راه افتاد کیمن نزد شنهادیهارا در دهانش بگذارم... به پ یخوراک ای وهیکرده بود تا من م

 را دوست داشتم بدر ش یرانندگ میکاشان بروبه قم و از قم به  میبرس

 هامون؟-

 جان هامون؟-

 سیپل یدار ؟یرانندگ نیدر ح ؟ی:بازرخندهیمردانه اش زدز ی..حوصلم سر رفت.. باصدامیبکن یزیچ یباز هی ایب-

 ؟یکنیمملکتو اغوا م

 میتو گوش کنمیو منم سرمو م یکنیم یآخه بابا حوصلم سررفت...تورانندگ-

 نیبودنم که کار هر روز منه سرگرد...خب سود ا یتو گوش یبکن یتونستیتهران هم م یرو تو تو یرانندگ نیا خب

 ه؟یسفر چ

 ؟یخانوم سین یکاف نینه نگفتن به خانوممه هم ییهویسفر  نیسود ا-

 سین یکند..سر به سرش گذاشتم:نه کاف یبلدبود دلبر خوب

 م؟یکن کاریخب پس چ-

 م؟یشعر بخون-

 شعر؟-

 مسافرت نی..اصال شعر ماله شبه..اونم تو جاده در حگهیآره د-
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 ...رهیو نه من حوصلم سر م برهیخواب تو م نه

 :یکردمو شروع کردم به شعر خوان یکالم را پل یب آهنگ

 

 است یچقدر نارنج ییپا ی. جاممیتن برگ برگ تقو بر

 تا ابد سبز جامگان زردند. زانییحزب پا نیپوت ریز

 نیفردرد یآتش گرفته سالم را، گرچه در ابتدا رنگ

 غلط در من بود شاپرکها به باغ بردگردند یآرزو

 !!ردیگیحال و احوال زرد م نکیزنده ام ا مین کریپ

 !!ردیگ یآغوشم که تن مرگ درد م یمرگ را م آنچنان

 است!  ینیدر س اهیس یبیس مهین وانیدر ل انیماه الشه

 آذر_علیرضا#

 و چقدر افسرده....-

 ؟یاصال چند مرده حالج نمیخب شما بخون بب-

 ماه آمده ام یمن گرفتار شبم در پ-

 ماه آمده ام یگرفتار شبم در پ من

 به گناه آمده ام ، دمیرا دست تو د بیس

 

 نیدندان زده از دست تو افتاد زم بیس

 که فقط محض نگاه آمده ام ، باغبانم



 ساعت آخر

 
149 

 

 

 هست یعاناگر در دل آن صورت کن چال

 چاه آمده ام ، یبرادر همه شب در پ یب

 

 وستندیتو تا باز به هم پ یسویو گ شب

 آمده ام ، اهیشهر س نیا یبه شبگرد من

 

 همه تند مرو شعر مرا خسته مکن نیا

 تو راه آمده ام یکه در هر غزلم سو من

 

 یریمش دونیفر

 

 سرگرد... کالیبار-

 ؟یشد میتسل-

 و مات شیبله..بله...ک-

 شدن بزنه شیحرف از ک دیوقت نبا چی...عشق من هــــــــــــــرینه خ-

 چشم سرگرد..-
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 م؟یهم بر گهید یکیهامون -

 بله چراکه نه!!-

 

 بس شنیدم داستان بی کسی-

 شنیدم قصه دلواپسی  بس

  

 عشق از زبان هرکسی قصه

 اند از نی حکایت ها بسی  گفته

  

   بشنو از من این افسانه را حال

 این دل دیوانه را  داستان

  

 بویی از نیرنگ داشت چشمهایش

 دریغا سینه ای از سنگ داشت  دل

  

 دلم انگار قصد جنگ داشت با

 از با من نشستن ننگ داشت  گویی
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 من، عاشقم من قصد هیچ انکار نیست عاشقم

 با عاشق نشستن عار نیست  لیک

  

   او آتش زدن، من سوختن کار

 دل شب چشم بر در دوختن  در

  

   خریدن ناز، او نفروختن من

 آتش در دلم افروختن  باز

  

 در عشق را از بر شدیم سوختن

 بودیم و خاکستر شدیم  آتشی

  

 غم این عشق مردن باک نیست از

 دل هر لحظه خوردن باک نیست  خون

  

 می ترسم شبی رسوا شوم آه،

 وایی ام تنها شوماز رس بدتر

  

 از این صید و آه از آن کمند وای
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 رویم خنده پشتم پوزخند پیش

  

 چنین نا مهربانی دل مبند  بر

 گفتند و دل نشنید پند دوستان

 

   ای ویران تر از ویرانه ام خانه

 حقیقت نیستم افسانه ام من

  

   سوزد پر ولی پروانه ام گرچه

 می گویم که من دیوانه ام فاش

  

 به کی آخر چنین دیوانگی تا

 گی بهتر از این پروانگی پیله

 

 آرام جانی؟ گفتمش

 : نهگفت

 

 شیرین زبانی؟ گفتمش

 : نهگفت
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 نامهربانی؟ گفتمش

 : نهگفت

 

 شود یک شب بمانی؟  می

 : نهگفت

  

 شبی دور از خیالش سر نکرد دل

 افسوس او باور نکرد گفتمش،

   نمی دانم خدایا چیستم خود

 ن بگوید کیستمنفر با م یک

  

 کشیدم آه از دل بردنش بس

 اگر آهم بگیرد دامنش آه

  

   تمام بی کسی ها ساختم با

 بر من ساده بودم باختم وای

  

 سپردن دست او دیوانگیست دل

 غیر از من کسی دیوانه نیست آه
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 کردن تا سحر کار من است گریه

 من چشم بیمار من است شاهد

  

 می کردم که او یار من است فکر

 فقط در فکر آزار من است نه

  

 از عشق تنها خواهش است نیتش

 دارم دروغی فاحش است دوستت

  

 شب آمد زیر و رویم کرد و رفت  یک

 تلخی در گلویم کرد و رفت بغض

 

 او هرچه بادا باد بود مذهب

 به حالش، اینقدر آزاد بود خوش

  

   نیاز از مستی می، شاد بود بی

 مست مادر زاد بود چشمهایش

  

 شبه از عمر سیرم کرد و رفت یک
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 جوان بودم پیرم کرد و رفت من

 

 : حمیدرضا رجایی شاعر

 

 هامون شروع کرد به خواندن: نبارهمیوا

 

 قیعم یحربه زن هاست نفس ها نیاول

 

 سیاز آن مات شدن مثل وقار تند بعد

 

 آرام شدن حرف شدن بغض شدن بعدش

 

 سیخ یحربه زن هاست دوتا گونه  نیآخر

 

 ینگریمرا م ریرخ تزو نیکدام از

 

 گردمیدر جادو به تو برم نیکدام از

 

 یما دور شد یمعشوقه  یاز کوچه  یوقت
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 تار نگاهت کردم یپس حنجره ا از

 

 دمیبعد از تو به خود آمدم و فهم تازه

 

 تو وابسته شدم یایچه اندازه به دن که

 

 دیفهمیا مبود مر یفحش بد نهیآ

 

 چقدر از خودمو سوختنم خسته شدم که

 

 رضاآذریعل#

 

هتل  یجلو میدی... به قم که رسمیگم شده بود یشده بود و ما هردو در حس و حال شعر خوان کیکامال تار هوا

 میرا کنار زد نیماش

دم و خود را به اتاق رسان عی..سرمیاتاق را که گرفت یدهای... کلخواستمیم دنیفقط خواب دیباریاز سروکولم م یخستگ 

 تخت ولو شدم یرو

با  برگشت یوقت اوردیجا گذاشته بود و رفت ب نیدر ماش یزیانگار هامون چ رفتیم نیانگار ازب میها یخستگ تمام

 دردستش برگشت تاریگ

 ؟یآورد یک نویهامون ا یگفتم:وااا یو واج نگاهش کردم وباخوشحال هاج



 ساعت آخر

 
157 

 

 ...گهیحاالد-

 ؟یخونیدهن م هینشستم و دستانم را با ولع بهم گره زدمو گفتم:هامون  میدوپا یتخت رو یرو

 چرا که نه.. یکن میاگه تو همراه-

د بخوان خواهدیکدام را م دمیهامون شروع کرد به نواختن... از آهنگش فهم قهیو بعد از چند دق رفتمیپذ یخوشحال با

 :میپس هم صدا باهم خواند

 گذشتم گرید آشنا چون از تو من یبگذر زمن ا"

 با سر گذشتم گرانیشو چون د گانهیتو هم ب گرید

  ردیخواهم عشقت دردل بم یم

 ردیگ انیپا ادتیدر سر  گریخواهم تا د یم

 گذشتم گریآشنا چون از تو من د یزمن ا بگذر

 با سر گذشتم گرانیشو چون د گانهیتو هم ب گرید

 ردیمیعشق تو نم ردیگ یم یخاموش ردیمیم یعشق هر

 ردیگیرا نم تیدر قلبم جا یگریکن بعد از تو د باور

 ردیمیعشق تو نم ردیگ یم یخاموش ردیمیم یعشق هر

 "ردیگ یرا نم تیدر قلبم جا یگریکن بعد از تو د باور

 پاشو برو استراحت کن میصبح هزارتا کاردار گهیهامون بسه د-

 چشم-

 بال... یچشمت ب-
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به  یتوانیتا م گفتیازدرونم م یچرا حس دانمینم کردمیودمو نگاهش مسرش ب یو من تا خود صبح باال دیخواب هامون

 کردمی...فقط نگاهش مکردمینخواهم کرد... با ولع نگاهش م دایرا پ ستنشیزمان نگر گریانگار که د نینظاره اش بنش

 زدیچرا در نگاهم حسرت موج م دانمینم

 من!!! یدانه من...بخواب محبوب ابد کیاحساس چه بود که آخر من داشتم پروردگارا؟ بخواب دلبر  نیا

 

 :هامون

 ؟یشد داری:تازه بدمیبعد خوابالو پرس دمویترس یلحظه ا یبرا دمیسرم د یشدم تبسم را که باال داریکه ب صبح

 شم... داریبودم که ب دهینخواب-

 ؟یدینخواب-

 کردم.. ری...عوضش تمام شب عشقمو سبردیآره خوابم نم-

 تبسم؟-

 ؟یخوب تو

 آره آره معلومه که خوبم-

 ...میوفتیراه ب دیتنبل خان با پاشو

 

... 

 :تبسم

 کاشان میبود دهیشدم رس داریب کهیبودم وقت دهیطول راه خوابم گرفته بودوخوب خواب در

 هامون؟-
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 م؟یدیرس

 بردااایبه به خانوم خانوما...حاال خوبه شب خوابش نم-

آدم بخوابه.. هامون متعجب با خنده گفت: به  زارهینگاهت مگه م یلعنت گهید دمیاالن خواب نیگفتم:خب براهم باخنده

 ؟یدیخاطر من نخواب

 گفته؟ ی...کرینه خ-

 ...یخودت گفت-

 یهتل یکردو جلو یمندانه ا روزی... خنده پیهامون حاال هرچ گهیبابا ول کن د یمن بگم... ا کهیخب بگم..مگه هرچ-

 نگه داشت بایز

 دیحوصله دنبال هامون راه افتادم بعد از گرفتن کل یدمق بودم پس ب یشده بودم کم داریتازه از خواب ب چون

بر تنم کردم.. هامون هم خواب بود...  یتازه ا یبه حمام رفتمو لباس ها عیو بعد سر میاتاق...چمدانهارا دراتاق گذاشت

 به در کند ییو خستگ ردیبگ یکردم تا دوش دارشیب

من شده  یبرا ایتمام دن کردمیخوشحال بودم...حس م میصرف ناهار در هتل به سمت خانه سهراب راه افتاد بعداز

 است

 ی!!! خانه اییخانه روستا یها هیدر ما یزیها بود چ یمیاز آن خانه قد میدیاس راحت به خانه سهراب رس یپ یج با

وشاعرانه جلوه  بایبود و ز ختهیسبز درخت ر یرگ هاب رونی.. از اطراف در خانه از بیتخته ا ییبا در ها یکاهگل

 بودن یو هنر ییبایوسط خانه بود و ز ی... حوض قشنگشدمیشاعر م نجایمنم بودم ا ییکه هامون گفت:خدا کردیم

 کردیخانه را چند برابر م

از خانه عکس  ای گرفتمیبود.. مدام عکس م ایمه ییاحساس و شعر گو انیجر یکامال برا طیبا هامون بود...شرا حق

 مانیاز هردو ایگرفتم  یم

 دوست نداشتم ییتنها عکس

به  یبعد از مدت کردیم قیرا در وجودم تزر یکرده بودم خانه اش آرامش و احساس خاص دایپ یبیعج حس

 سنگ قبرش نوشته بود: ی... رومیآرامگاهش رفت
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 دییآ یسراغ من اگر م به

 دییایو آهسته ب نرم

 که ترک بردارد مبادا

 من... یینازک تنها ینیچ

خودت هست شعر خودت نوشته شود!!!  یبرا  ایدن نیکه از ا یزیسنگ قبرت و تنها چ یبر رو باستیچقدر ز و

 خواندم شیاز اشعارش را برا یکیفاتحه خواندن  یهامون مشغول فاتحه خواندن بود  اما من به جا

 شعرخودش زودتر از فاتحه به گوشش برسد: نیا دیشا

 

 یآباد نیاز مردم ا کی چیه  نه اندوه و نه ،یمان یتو م نه

 رود ، قسم کیحباب نگران لب  به

 گذرد یم  که گذشت غصه هم یآن لحظه شاد یبه کوتاه و

 خواهد ماند یکه فقط ، خاطره ا یچنان آن

 به تن لحظه خود ، جامه اندوه مپوشان هرگز انندیها عر لحظه

 نهییبه آ تو

 نه

 شده است رهیبه تو ، خ نهییآ

 دی، او به تو خواهد خند یاگر خنده کن تو

 یاگر بغض کن و

 ، که چه ها خواهد کرد ایدن نهییاز آ آه
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 فی، پر شد از حسرت و اندوه و چه ح روزتید گنجه

 کاش یکاش ا یفردا ، همه ا یها بسته

 است یخال کنیلحظه ، ول نیا ظرف

 چه کس خواهد بود یرای، پذ نهیس ساحت

 بر او باز مکن نهیس نی، در ا دیکه از راه رس غم

 خانه مده. نیاست ، تا خدا مانده، به غم وعده ا یرگ گردن باق کیخدا ،  تا

 ..دیگفت:فاتحه ت چقدر طول کش شدیبلند م کهیدرحال هامون

 

طور بود گرچه آن ییبای... کاشان شهر زمیرفت نیمن دوست داشتم... بعد از آن به باغ ف بارایحس ز نیاما ا دیکش طول

ارزشمند بود راست است که هرچقدر  اریآن بس یبر شهر و اهال حاکمیفضا تیمیو صم یمدرن نبود اما سادگ دیکه با

 شرفتیکشور ها را صنعت و پ نی... فاصله بمیشویدور م همهمان اندازه هم از  میرویم شرفتیمدرن بودن و پ یبسو

 پر خواهد کرد؟ یزیرا چه چ مانیهاشده در قلب  جادیاما فاصله ا کندیپر م

که به گردشگران قشنگ در مورد  یاز وصفش عاجز گشتم اما مرد یلحظه ا یبود که برا بایآنقدر بزرگ و ز نیف باغ

 کار مرا راحت تر کرد گفتیآن م خیها و تار یدنیو د نیباغ ف

 نام برد و ادامه داد:"خیباغ تار نیبد نام تر"به عنوان نیمرد از باغ ف آن

و  ریبرکیقتل ناجوانمردانه ام یماجرا د،یآ یباشد که هربار اسم آن م خیباغ تار نیبدنام تر دیشا نیباغ ف ایشاه  باغ

 کاشان قرار نیاست که در ف هیمانیدر کنار عمارت چشمه سل یباستان یباغ، عمارت نی. ادیآ یم ادیحمام خون او به 

 دارد.

با  یناگسستن یوندیپ لکیخورده است که تمدن س وندیپ لکیبه قبل از اسالم و با تمدن س نیفباغ  هیاول یبنا

 معروف است. هیمانیاست و به چشمه سل یباغ جار یدارد که در باال یجوشانچشمه 
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ه ک یابوده و براثر زلزله یاز باغ فعل ترنییپا یوجود داشته است که کم یچشمه باغ نیا نییدور در پا یهازمان از

در مکان  یبعد از سال هزار ه.ق باغ یشد که به دستور شاه عباس صفو رانیو یداد باغ به کل یه.ق رو ۹8۲درسال 

 بود ساخته شد. یمیاز باغ قد یقسمت قتیکه در حق یفعل

خان زند بخصوص با ساختن  میربا دستور ک یول دییباغ رو به رکود گرا یه.ق بعد از حمله افاغنه آبادان 113۵سال  از

عروف با زلزله م یگذاشت ول یرو به آبادان نیباغ واقع است، باغ ف یدر ضلع جنوب یخان میکه به نام خلوت کر یعمارت

کارآمدن سلسله قاجار  یو با رو یقمر 1۲۰۰از سال  یعنی آنکه پس از  دید یکل بیآس زیباغ ن یقمر 11۹۲سال 

لع در ض یشاه یفتحعل یدوباره گرفت که ساختمان شتر گلو یشاه به مرمت باغ جان یبخصوص با دستور فتحعل

 .باشدیساخته شد از آثار آن م هیبزرگ که در مجاورت حمام اول یباغ و حمام سلطنت یجنوب غرب

 انیغایسال  1۴گشت و در مدت  انیاغیمکان پناهگاه اشرار و  نیباغ، ا یبنا یبه جهت وضع دفاع تیآغاز مشروط با

 یرسم یبه جشن تاجگذار توانیباغ م نیدر ا یخیمهم تار عیبردند. از وقا غمایآن را به  یگرانبها یایمصالح و اش

 خانیتق رزایباغ به خاطر قتل م نیا یکرد. اما شهرت اصل رهباغ اشا نیدر ا ریرکبیقتل ام زیو ن یصفو لیشاه اسماع

 است. یدیخورش یهجر 1۲3۰ ید ۲۰در  نیشاه قاجار در حمام ف نیصدراعظم ناصرالد ریرکبیام

 سبز کاشان باغ

 یسردر ورود عیمجموعه با ساختمان رف نیمترمربع مساحت دارد که در بدو ورود به ا ۲۵۰۰حدود  نیباغ ف مجموعه

است که طبقه  دو طبقه یبنا دارا نیبنا گذاشته شده است. ا هیقسمت از باغ در دوره صفو نی. امیکنیبرخورد م

ه است ک ییبایو ز عیشامل سالن وس یو طبقه فوقان ،یجانب یهابه باغ با اتاق یو داالن ورود یشامل هشت یتحتان

 بر اطراف دارد. یانداز خوبچشم

 

 یا، مجموعه138۶سال گذشته و بخصوص بعد از سال  1۵ یسال سن دارند. ط ۴۷۰تا  کصدی نیدرختان باغ، ب اغلب

دخالت  ،یراصولیغ یکیزیهمچون مهار ف یدرختان شد. عوامل یماریو ب یاز عوامل موجب بروز فاجعه خشک

و  یآهک یروهاادهیپ جادیا ،یساتیتاس یهایگذارو کابل برق و لوله میعبور س د،یشد یسرمازدگ رکارشناسانه،یغ

 ییگرفتن دستور غذا دهیآفت شپشک، ناد ،یراصولینادرست و غ یاریو محصور کردن درختان با آن، آب یمانیس

طور کامل به یخیدرخت تار 11۲گرفتن نظرات کارشناسان موجب شد تا حداقل  دهیو ناد یتیریدرختان، مشکالت مد

 .نندیبب بیدرصد آس ۵۰تا  3۰ن یهم ب یادیخشک شده و تعداد ز
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اثر که از سال  نیا ی. کار ثبت جهاندیبه ثبت رس رانیا یدر فهرست آثار مل یالدیم 1۹3۵در سال  نیباغ ف مجموعه

اثر در  نی، مرحله اول ثبت ا138۹و سرانجام در زمستان  دیآغاز شده بود، چند سال به طول انجام یالدیم ۲۰۰۷

 .دیبه انجام رس ونسکوی یجهان راثیفهرست م

راکد )در استخر مقابل کوشک و  یاهبه صورت نیاست. آب در باغ فعنصر بوده نیتر یآب اساس ن،یباغ ف یطراح در

منظم کف حوض در  یها)ظهور آب از حفره یها( و جوشش)فواره ی(، فورانهای(، روان )در جویحوض خانه صفو

 شاه( حضور دارد یفتحعل یو شترگلو یحوض جوش و حوضخانه صفو

 و باغ آب

راکد )در استخر مقابل کوشک و  یهاورتبه ص نیاست. آب در باغ فعنصر بوده نیتر یآب اساس ن،یباغ ف یطراح در

منظم کف حوض در  یها)ظهور آب از حفره یها( و جوشش)فواره ی(، فورانهای(، روان )در جویحوض خانه صفو

 شاه( حضور دارد. یفتحعل یو شترگلو یحوض جوش و حوضخانه صفو

تقارن  نیو با دخالت شاهان، از ا جیاست. اما به تدرداده شده یاژهیو تیباغ هم به حفظ تقارن اهم نیا یبناها در

به  هیاضافه شده پس از دوره صفو هیتردد در باغ و هم در ابن یخروج از تقارن هم در محورها نیکاسته شده که ا

 .خوردیچشم م

. دهندیم لیکرا تش یدوره صفو هیابن ریقرار دارد. حمام کوچک و عمارت سردر سا یمرکز باغ، کوشک صفو در

باغ و خارج از محور تقارن باغ واقع است. حمام  یدر انتها زین یواریو د یسقف یبایز یهایبا نقاش یکوشک قاجار

زوده باغ اف هیبه ابن هیکه پس از دوران صفو هستند یاهیابن نینشو اتاق شاه یمخانیخلوت کر ،یموزه مل ،یسلطنت

 اند.شده

 

 ...میشدیم میدیدیو ما بهتر متوجه آنچه را که م کردیم فیشجره نامه باغ را توص یبه خوب مرد

 

 ...میو امروز عازم تهران بود گذشتیاز اقامتمان در کاشان م یسه روز بایتقر میهتل برگشت به

د را ه بوکه شعر سهراب نوشت ییبایبروم و تابلو فرش ز یمن هم به بازارسنت ردیگیم یهامون خواستم تا او دوش از

 بخرم اما او مخالفت کرد
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 از او انکار و از من اصرار.. خالصه

 من هزار بار برگشتم یریگیهامون خب بزار برم تا تو دوش م-

 شمی...نگرانت میکن یرانندگ ییتنها خوامیگفتم که نم-

 که سیبارم ن نیاول گهیبلدم د یخب من رانندگ-

 یشیگم م-

 ه؟یچ نتیتو ماش یاس به اون گندگ یپ یعجبا...پس ج-

 کنمیخواهش م هامون

 نکن تمیاذ زمی... تبسم...عزشهیگفتم که نم-

 تهران... میگردیراست برم هیو ازاونجا  میریگیم میریآماده شم باهم م رونیب امیاز حموم ب بزار

 .... خوام....ینِ......م -

 خورمیمنم از جام تکون نم یهامون اگه اجازه ند هیچ یدونیم اصال

 ...میباهم بر امیخوب از جات تکون نخور تا ب ی..مثل بچه هایکنیکارو م نیترخب به-

 امی... تهران نمگمیاونجارو نم رینخ-

 جا نیهم میمونیم یعال میلیخ-

 رون؟یب یایکه از حموم ب یدیهامون کشش م-

 امیب رمیها...بزاربرم بگ شهیم رمونید بخدا

 کرده یرانندگ یدلم هوا اصال

 یکن یخودم رانندگ شیمن دوست دارم تو فقط پ-

 امیبارو بزار برم ب هی نی..حاال اکنمیم یخودت رانندگ شیبه بعد فقط پ نیباشه ازا-
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 بده!!! یقول هیمردد جواب داد:پس  هامون

 ؟یگفتم:چه قول یخوشحال با

 شمیپ یو سالم برگرد یمراقب خودت باش-

 ...گهیگفتم:چشم...امرد یخوشحال با

 مراقب خودت باش...-

 هم نکن... عجله

 تهران میرسیم ریسرت فوقش د فدا

... 

 :تبسم

 رفتم تا تابلو فرش را بخرم یشدم و از هتل دور شدم به سمت بازار سنت نیمحبوب ما... سوار ماش نیا کندیول م مگر

خانه دوست کجاست ؟ در  آمد و شروع کردم به خواندن: ادمیتابلو فرش نوشته بود  یلحظه شعر سهراب که رو کی 

 سوار دیفلق بود که پرس

 و به دیشن ها بخش یکیکه به لب داشت به تار یکرد رهگذر شاخه نور یمکث آسمان

است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق  یبه درخت کوچه باغ دهیو گفت نرس یدارینشان داد سپ انگشت

آرد پس به سمت گل  یآن کوچه که از پشت بلوغ سر بدر متا ته  یرو یاست م یصداقت آب یپرها یبه اندازه 

 دو قدم مانده به گل یچیپ یم ییتنها

 یم یفضا خش خش الیس تیمیدر صم ردیگ یشفاف فرا م یو ترا ترس یمان یم نیزم ریاساط دیفواره جاو یپا

 یشنو

 ب.... یم یکودک
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در همان لحظه سه زن با دو بچه در   دمیشده و نفهم شتریدر حس و حالش رفتم سرعتم ب خوانمیتا شعر را م نگو

 آغوششان بر سر راهم سبز شدند

 

 

 

 

 

 

ا سفت ر شانیشده بودند و بچه ها خکوبیو م کردندینگاه م رفتمیبا ترس به من که با سرعتِ باال به سمتشان م که

 بغل کرده بودند

رمز خواستم ت یام افتادم م امدهین ایبچه به دن ادیه لحظ کیدرآغوششان افتاد  یبودم... نگاهم که به بچه ها دهیترس

را به سمت چپ برگرداندم که درست به سمت جدول  نیبه آنها برخورد نکنم فرمان ماش نکهیا یو برا شدیکنم اما نم

 بلندم را شنفتم... یغهایو فقط ج رفتیم

 

 :هامون

 یاکترسن یکه انگشتان دستانم را به لرزه درآورده بود قلبم ندا یکرده بود به حد شهیدر جانم ر یکشنده ا دلشوره

 دادمیاما به آن گوش نم دادیم

 یکیاز رفتم و رونیاز هتل ب شدمیم وانهینبود داشتم د یتلفنش خاموش بود و جواب گرفتمیباتبسم تماس م هرچقدر

ردم شده و م یتصادف دمیراه د نیکه ب میرفتیم میببرد داشت یمقابل هتل خواستم مرا تا بازار سنت یها یاز تاکس

 یشدن به آن تجمع قلبم به لرزه م کیبا نزد کنملرزش دستم را کنترل  کردمیم یسع کهیتجمع کرده اند درحال

 و کنارشان زدمو... دمیدو تیشدم و به سمت جمع ادهیپ نیاز ماش عیافتاد سر
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.... 

هم  نشیکه درست مانند تبسم من بود سرش به جدول خورده بود و...خون همه جارا برداشته بود... ماش یجوان زن

 تبسم من بود... نیمثل ماش

 !!!نه

 نه ... نه

 ردهگیو برم رهی!!! آره درسته تبسم به من قول داد منیاونبود او فقط شکل عشق من بود هم یتبسم من نبود... آر او

نه.. که بز دینجواکردم:نبا رختمیمانند پسربچه ها اشک م کهی... درحالزنهیقولش نم ریوقت ز چیآره تبسم من ه آره

سرش را به سمتم  خواستمیکه م یزن جوان شدم اما چرا وقت کیاعصابم بود... نزد یرو شتریب تیجمع یاهویه

 شد؟ شتریبرگردانم قلبم درد گرفت و لرزش دستانم ب

 مانعم شوند.. دخترک را در آغوش گرفتم و آرام برش گرداندم خواستندیآنهام انگارکه

 ست؟ینطورنیمال عشق من باشد.. ا تواندیفقط م بایچشمان ز نی...نگاه آرام... انیا  نیچهره معصوم...ا نی... اما... ااما

و  دیرکبغضم ت باد کرده بود میچنگ انداخت بود و گلو میچرا چشمانش بسته است بغض درگلو فهممی... فقط...نمفقط

مردانه ام امانم را  یمانند بچه ها هق هق ها دمویسرش را درآغوشم کش ختیر نییقطرات اشک از چشمان سرخم پا

به حرف من گوش  شهی... تبسم من آخه تو که همکردیمچشمانش را باز کند اما ن کردمیو التماسش م زدمیزار م دیبر

 چشاتو باز کن نبار؟یا یچرا گوش نکرد یدادیم

 چشمانش را باز کند کردمیالتماس م کردمویرا نوازش م شیخون صورت

 ؟یایب ییتنها دادمیبا من؟هان؟که اجازه نم ین نکنه قهر-

 دردناک بود.. یتیحکا یایو سردش گو فیدستان ظر اما

 :تموم کرده...کردندیاستفاده م ی...از لفظ بدگفتندیم مردم

 رو نداره بره... ییاون که جا رهینم ییجا چی...نه...عشق من هنه

 ره؟ی..چرا مذاشتی..اونکه منو تنها نمرهیم کجا



 ساعت آخر

 
168 

 

.... 

 سال بعد: چند

 

 :هامون

 کردمی..نوازش مکردمینوازشش م ی... آرکردمیم ی... بغض دل خالزدمیرا م میحرفها کردمینوازشش م کهیحال در

 من اصال خواستیهوا دونفر م نیمعرفت ا ی... بندزیرا... برف و باران م زندصورتشیکه برف م یسنگ قبرش را... سنگ

که... باران بزند بر  رمیگیکوالک چنان از نبودت گُر م وهمه برف  نیا نیزمستان...درب یسرما نی!!!... در وسط اچیه

 ...قدمخواهدیدو نفر م مکتی..نخواهدیهوا دو نفر م نمیبی..مزنمیکه قدم م مانی... در دونفره هایکه نباش یسر شهر

 ینیبی... مخوردیحاال بدون تو تاب م یخوردیو تاب م دادمیتابت م شیرو یکه روز یآن تاب یحت خواهدیزدن دونفر م

تو  ی...طاقت بستیکاف گری... اما دکنمیم یزندگ التیهمه کسم...نبودت دمار از روزگارم درآورده.. سالهاست که با خ

 یشاخه ها ؟؟؟یمن است.. شعر ناتمام من..کجا رفت انیتو پا یشهر ب نیتو عذاب آور است ا یآن خانه ب ستیبودنم ن

اش  هیو هد رمیگیم شیهرروز برا نباریا گرفتمیم شیبرا لعشقمان هرسا دیبه رسم تجد شهیگل رز را که هم

 بود خزان زده بود عشق مارا یزیی... عشق ما پاکنمیم

 بود... یبود...ابد تینها یعشق بود ب اما

 :شومیاز مزارش دور م کنمیپخش م شیدوست داشت برا شهیرا که هم ینگآه گهیدرحال

♪♫♪ 

 را خایکه زندان زل خواهمیرا آنگونه م تو

 دامن ما را ردیکن آه تو جانا بگ کمک

 یدیتبع یایدن نیبه ا یدیام چیه ندارم

 را ایرا در ایگرفتم راه در یابانیمن از بد ب که

 از بودنت دورم که باور کرده ام کورم چنان
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 صبح فردا را ــــــــــــــــــنمیکـــــــــــــــــن بدون تو نب یکـــــــــــــــــار تو

 گم شدم ابانیآمد پشت ردم در خ برف

 زمستان گم شدم کیآمد برف آمد  برف

 گم شدم ابانیآمد پشت ردم در خ برف

 زمستان گم شدم کیآمد برف آمد  برف

♪♫♪ 

 بستم نه در آغوش تو هستم یبا کس یعهد نه

 معما را نیتو حل کن ا ینیبیکـــــــــــــه از دور م تو

 با آه ـــــــــکنمیم یطول آذر ماه تو را ط تمام

 "مرد تنها را کیغم  فهمدیم زییفقط پا"

 گم شدم ابانیآمد پشت ردم در خ برف

 زمستان گم شدم کیآمد برف آمد  برف

 گم شدم ابانیآمد پشت ردم در خ برف

 زمستان گم شدم کیآمد برف آمد  برف

 

 حجت اشرف زاده...-
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 دفتر نیآمد ا انیبه پا"

 .."ستیهمچنان باق تیحکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 :"سندهینو "سخن

 

 یکن یعشق را زندگ خواهدیتا دلت م خواهدیم دلم

 یخواهیکه خودت م یبه فرجام..عشق یعشق

 را.. یعاشق تانیبرا کنمیم دعا

 خواهدیدلت نگاهش را م یگاه

 اما یشویم رانیو هرچند

 خواهدیم دلت
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 سمینویجنون رفته است و من هنوز از خزان چند برگ م فصل

 نبود...خود بهار بود زییداد پا هیکه تو را هد یزییپا

 غم دارد یفقط کم باستیز زییپا یآر

 دهدیم ییجدا یبو یکم فقط

 است ریس یاز زندگ یکم فقط

 !!!نیهم

 

 

 

 

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

 محفوظ میباشد .
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