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 داستانکبندی:دسته 

 خبطسودایم:عنوان 

 :تراژدیژانر 

 :والیپژمانکاربرانجمنکافهنویسندگاننویسنده 

 اثرسطح:- 

 :ناظر- 

 :ویراستارAras 

 :ملیکامؤمنیطراح 

 :کپیستKliN 

 !ای، دارای داستان مختص به خود است؟ تا به حال به این فکر کردید که شاید هر احساسی، هر کلمه

 .های شما برساند داستانی که شاید مفهوم اصلی آن حس را به گوش

 !هایتان برساند تا شاید اندکی، فقط اندکی بفهمید و درک کنید به گوش

 .ای تأمل کنید ذره

دلیل نباید  ای تأمل در آن احساس، تا که بفهمید چگونه و در کجا آن را استفاده کنید، هرچیزی بی ذره

 !استفاده شود. نباید

  گویم برای شما از عقاید فردی که زیادی احساسات این جهان را درک کرده و خسته از همه چیز و همه می

 .کس است

 !ای توانسته باشم افکارتان را تغییر دهم ک لذ*ت ببرید و ذرهامیدوارم از این داستان
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 >تکرار< 

 

 .باز هم آمد! امان از دست این دکتر المصب

 :کرد، گفت با آن صدای سرد و بی روحش که تظاهر به مهربان بودن می

 حالت چطوره؟ -

وای خدایا! یا صبر بده به من یا همین حاال ناگهانی چیزی نازل کن تا من را بکشد، یا عزرائیل را بفرست سراغ من تا جانم را بگیرد و 

 .من را خالص از این جهنم کند

 :با اعصابی خط خطی شده، پاسخ دادم

 .خوب نیستم دکی -

 گویید خوب؟ به این وضع می

شده، منی که این شکلی خودم رو ب*غل کردم، نشونی از خوب بودنه؟ اگه این رو خوب  کلیهایم این ش به نظرت منی که دست

 !دونی پس خیلی خیلی خیلی خوبم می

 !خیلی ریز درج کنین دروغ میگم ام با فونت خیلی فقط زیر این جمله

 :اخمی کرد و گفت

 .وایمخ اون لباس برای محافظتِ خودتِ، در برابر خودت هستش! ما صالحت رو می -

 .فهماندم درک می دیگر جانم به لبم رسیده بود، باید به این دکتر بی

خوام، هربار پدرم میاد میگه  گه صالحت رو می خوای! هربار مادرم میاد می گی صالح من رو می بسه دکی. هربار تو میای می -

 !خوام صالحت رو می

 (هایم را گرفتم و فریاد زدم گوش)

ش بیارم! بابا من  زارید برم به دست خوام. شما نمی دونم چی می فهمید؟ صالحم دست خودمه! من می یبسه! بسه! بسه! چرا نم -

زنم تا کمی  دار نیستم لعنتی! من فقط نظراتم گاهی بر خالف عقله! گاهی میام کلید خاموشی عقلم رو می سالمم! من روانی یا مشکل

 .دلم خودی نشون بده، همین

ش را پایین انداخته بود و با خودکارش چیزی بر روی آن کاغذ که از ظاهرش پیدا است، گزارش وضعیتم در تمام این مدت فقط سر

 .نوشت است، می

 :رفت، گفت دست آخر در حالی که می

 !ی خاموش عقل ها مهمون مایی، دیوونه جا بمونی، حاال حاال فکر کنم باید به خانوادت بگم بیشتر این -

ور شوم به سمتش که زنجیرهای بسته به پاهایم، چنگی بر من  ره گرفت؟ خشمگین خواستم حملهآن مردک احمق من را به سخ
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 .زدند

هایم هم که نگویم! با این لباس مسخره در آغوشم  ی حرکت نداشتم. دست همانند کبوتری کشیده شدم به داخل قفس خود و اجازه

اند، یا شاید هم باید بگویم خود، خود را در این  م من را در آغو*ش گرفتهدهد! دستان اند، این لباس به من حس خوبی نمی به دام افتاده

 .آغو*ش گرفتار کردم

که باعث شده  اندازد. همان ی زیبایی می اندازد، من را یاد او، یاد آن الهه این لباس، این آغو*ش خودمانی، من را یاد خاطراتم می

 .جا شوم گرفتار این

ن از دست خود، امان از دست این دل نفهم، دیروز هم یادش افتادم، خواستم با چاقو به جان این دل ، اما آخ! آخ! امان از دست او

شد، به  شد!؟ نه نمی شد به این فهماند؟ مگر می کار را نکند اما مگر می موقع این افتم تا بفهمد دیگر نفهم بازی در نیاورد! حداقل بی بی

 !شد  وجه نمی هیچ

خواستم آن را در این دل فرو کنم تا که بفهمد دیگر نبایستی بدون  ای زدم و با لذ*ت می خنده سرخوشانه تکتیزی چاقو را که دیدم 

ام دکمۀ تکرار خاطرات را فشار دهد، اما در لحظات آخر آن پرستار گستاخ آمد و جلوی من را گرفت و سرنگ بیهوشی را زد و  اجازه

 .تاریکی آمد

دهد، این تکرارها، این آغو*ش دیگر تکراری شده، این  دیدم! این لباس به من حس خوبی نمی تا امروز که این لباس مسخره را

 .هستند   ها! همیشه و همیشه در حال مرور ها، شب ها، ظهر ها را بارها و بارها مرور کردم، صبح خاطرات تکراری است. من این

ام از بس از پشت  ام! خسته شده ر من که بس است. خسته شدهام، بس نیست؟ خداوکیلی بس نیست؟ به نظ دیگر همه را از بر شده

دهند بیرون بروم، یک بار رفتم و زد به سرم و باالی درخت، باالی آن درخت بزرگ و بلند  ها آسمان را دیدم. من را اجازه نمی میله

گذاشتند؟ نگذاشتند حتی به  ر این دکترها میاندازم تا شاید ردی از تو پیدا کنم اما مگ قامت حیاط تیمارستان رفتم، بروم و نگاهی بی

 !نوک درخت بروم، من را فوراً پایین کشیدند و باز سرنگ بیهوشی

هارا  برند، خوابی که خودم و خودم و خودم هستیم، تو نیستی. من این این سرنگ هارا دوست ندارم، من را به خوابی عمیق فرو می

 !ترین خاطراتم ی شوند بر تکراریدوست ندارم. همه و همه دست دادند تا تکرار

خواهم با  خواهم نه غذا و نه آزادی! فقط و فقط چند ثانیه یا دقایقی را می من این خاطرات تکراری را دوست ندارم! من نه خواب می

گاه تکرار  ه تو هیچشوم، اما از تو نه، از خاطرات! وگرن تو باشم! تا خاطرات جدید بسازیم، من دیگر دارم از خاطرات تکراری بیزار می

نخواهی شد که بشوی تکراری برایم. تو ناتکرارترین تکرار منی! من این لباس را دوست ندارم، این حیاط تیمارستان، این آسمان، این 

جا را دوست ندارم! دیگر وقتش است دکمۀ عقل را خاموش کنم. بگذارم دل موج  زندگی، این خاطرات، این دکتر احمق، هیچ چیز این

جا جهنم است و بس. من این لباس را دوست  تو این زیکی بزند بر روح و روانم. این خاطرات را دوست ندارم! اما چاره چیست؟ بیمک

 .ندارم
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 !(و دستی میبرد بر روی دکمۀ خاموشی عقل)

 .یک سری چیز ها نبایستی تکرار بشوند وگرنه تا عمر است و دنیا است گرفتاریم در آغو*ش خودمانی خود

*** 

  >ی سه؟ یا گرفتگی عضالت دل؟ سوختگی درجه<

 

ها المپی در باالی سرم روشن شد،  ای در سرم زد، یا همانند کارتون خوب است، نه این بد است آن را انداختم دور. ناخودآگاه جرقه

رحم  ها بی قدر ما انسان رحم بودم. چه قدر بی ای از لباسش نبود! همین. چه اخته شد!؟ فقط تکهگناه آن نارنگی چیست که دور اند

گیرد! حال بیایید  سوزد یا می که جانی ندارد که دلت برایش می هستیم! دلم گرفت برای نارنگی، شاید مسخره باشد، شاید بگویید آن

شد! فقط چند  شد؟ هیچ نمی بود چه می ی نارنگی، جانداری به نام انسان میاست، اگر جا  قدر نازک و نارنجی فرض کنیم اگر دل آن

ی سه دل!  ای سوختگیِ درجه ای گرفتگی دل، بدون ذره انداختیم دور، بدون ذره رحمی تمام آن را می شدیم. با بی رحم می ای بی پیمانه

ی دلش، انسان مگر بدون دل زنده  توجه به خرده شیشه توجه به احساسات او، بی شد دور انداختن یک انسان، بی گاه نامش می آن

ماند؟ مسخره است. انسان بدون دل، دیگر مردۀ متحرک هم نیست. او هیچی نیست، هیچ! حداقل مردۀ متحرک به دنبال غذا  می

، یاد خودم و حرفای دلِ  ادمدل چه کند با مغزِ دست تنها؟ یاد دیشب افت جنگد اما انسانِ بی کند برای زنده ماندن، می میرود، تالش می

 گفت ی دوستم! رنجی که ناشی از پرت شدن به کناری بود. سرباز در خدمت بود، می رنج دیده

ها خوبی کردم، در آخر فکر کردن برای خودشیرینی یا انجام  دو سال در کنارشان بودم، نون و نمک هم را خوردیم، این همه به آن -

ار هم بودن، در آخر قصد داشتند همانند یه تیکه آشغال پرتم کنند به یک پاسگاهِ دیگر، شاید برایِ است! این همه مدت در کن وظیفه 

 !ام را متالشی کرده تو مسخره باشد، ولی این مسئله، شدید روحیه

 :آمد، بوی کباب دل! کباب دل خود! گفتمش عجیب بوی کباب می

ات را در هم بشکند، برای من مهم است! تا  هر چیزی که ناراحتت کند، روحیهاین چیز بی اهمیتی نیست، چون تو را ناراحت کرده.  -

رحمی چقدر ضرر دارد. شاید!  گاه درک نخواهند کرد که احساسات چیست و بی ها هیچ دنیا دنیاست، این جهان، این مردمان، این انسان

 !رو بعد از مرگ سهرابگاه دیر است، همانند نوش دا فقط اندکی شاید، بعد مرگ ما بفهمند. اما آن

انداخته شدن، نادیده گرفتن،  دار را از بین برد؛ دور های ضرر شد کاری کرد. این چیز رحم. کاش می های بی حال فقط ما ماندیم و انسان

 . ...بی رحمی و

ی نیست! بایستی بسوزیم و ا شود، چاره ها راهی می ها بروند، معنی خوبی هم بار و بندیل خویش را جم کرده و همراه آن اما اگر این

 .ها کاری انجام داد بسازیم. اما شاید بشود در این بین برای بعضی چیز

اش عجیب  دستم را به سوی نارنگیِ رها شده دراز کردم و آن را گرفتم و آبی کشیدم و شروع کردم به پوست کردن آن، اوّلین تکه
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داد تا بلکه  کرد و قلقلک می ود! (( آری! جداً که با پر بودن، دلم را نوازش می ر داد به قولی )) دلت قیلی ویلی می مزۀ لذ*ت بخشی می

ها کاری انجام داد. شاید  طور که گفتم شاید بشود در این بین برای بعضی چیز کاری که حال انجام داد. همان لبخندی بزند برای این

های  جاندارانی به نام انسان. به امید خلق دنیایی پر از معنیها شروع کرد تا برسیم به  جان شود از همین بی مسخره باشد اما می

 !هایی که سوختگی درجۀ سه یا گرفتگی عضالت دارند. شاید بشود هایمان! دل معناداری که معنا دهند به زندگی، به ما، به دل

*** 

 > ز!حسرت جانسو<

 

در سریع که گویا سرعتش همانند سرعت نور است! ق کند! آن سرد است، خیلی سرد. سرمای این سلول خیلی سریع در دل نفوذ می

ی من فقط و فقط جز سکوت و تحمل حرفی ندارد  صاحبم! دل بیچاره زند بر دل بی های سفیدش چنگی می ید و با آن دست آ می

داوکیلی آنقدر های تکراری؟ برای چند بار بگوید؟ خ بگوید! مگر حرفی هم باقی مانده که بگوید؟ چه بگوید!؟ باز دوباره همان حرف

اند... . زندگی که به ما رویِ خوش خود را  های خودشان، پنبه انداخته شنود. در گوش هایم دیگر صدایی نمی جیغ و داد کرده که گوش

های  هایتان شکایتی داشتند از شدت ضجه گذارم سخن بگوید ولی اگر گوش نشان نداده. چه بگوید این دل صاحب مرده؟ باشد، می

رحمی ما را انداخته در این سلولِ انفرادیِ چند  زنین، ربطی به ما ندارد! بگو جانا، بگو برایشان، بگو که چطور زمانه با بیاین دلِ نا

روی کردی! کمی روانیم کردی! وادارم  متری! شاید، بگو جانا، بگو که شاید کمی مقصر بودیم. شاید کمی تو مقصر بودی. کمی زیاده

تر بود!  ونِ عزیزِ عزیزم! ولیکن بخاطر چی؟ فقط چون دستش در دست او بود! فقط چون او با آن شادکردی دستم کثیف شود به خ

زیرکاه هی  ریخت بر سرش ولی این دلِ آب قدر هم عقل آب می کشید در درونم. حال هرچه حسادت؟ چه بگویم! همانند آتش زبانه می

دلِ من یا فقط مال من  کشتم! عزیزِ فکر بدی به سرم زد! بایستی آن را میکرد! عجیب  ریخت بر سرش. مدام هیزم را زیاد می نفت می

رحم بود این دل! چقدر نفهم و  قدر بی کوبی بر روی آتش راه انداخته بود! آه چه بود یا مال هیچکس! دل تا این فکر را خواند، پای

 . ...ها را کردی که فردا روز آخرمان است لوح. همین کار ساده

ماندم... . حداقل بهتر از افتادن از چشمانش بود  زدم و با عزیزِدل می دادم، آن فکر را پس می اش به حرفِ تو گوش نمیکاش! فقط ک

ام، انگاری بدون اطالع دادن به من،  کند. من پرستار بچه نیستم، اما از وقتی اسیر شده تابی می مگر نه!؟ دلم برای آن دو اقیانوسش بی

ای بزنم بر سر این کودک نفهم، تا دگر دست و  ها ثبت کردند. کاش توانش را داشتم همان موقع ضربه امینامم را در لیست استخد

کند! و باز شیون  بالم را نبندد. اما دیگر دیر است! چقدر زود دیر شد! چقدر زود نزدیک شدیم به روز اعدام! چقدر زود آفتاب طلوع می

تنم سیخ شده بودند! آمده بود نجاتم دهد یا غزل   فت و چشم دوخت به جایی. تمام موهایای آرام گر این دل شروع شد! اما، در لحظه

خداحافظی را بکوبد بر سرم!؟ هم من و هم دل بسیار و عجیب آرام بودیم! فقط و فقط چشم شده بودیم تا در لحظات آخر، در لحظات 

ای ثبت کنیم از او! اما، آب پاکی را ریخت بر  سیاه، خاطره صادر شدن حکم، در لحظات نهایی مرگ، در لحظات فرو رفتن در آغو*شِ
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آیند  ها می نشیند بر گردنم! تک تک حسرت خورم چرا آن کار را کردم؟ طناب اعدام می رویم! شهادت داد برای مرگم و باز حسرت می

دیدم آن را! کاش زندگی  زودتر میستاند، کاش  کند و زیادی جانم را می به سراغم و یک حسرتی این مابین زیادی خودنمایی می

تواند مرگ را رهسپار کند به  دانستم ناگهانی هم می دانستم! کاش می طور بگویم کاش قدر زندگانی را می بود و یا این تر می طوالنی

م و محکم تر پیچد به دور گردنم در ظاهر! ولی در باطن با چاقو افتاده به جان دلم. هردو محک سویم! کاش و طناب مانند مار می

 :گویم زنند تا، تا دیگر نفسی نیست برا کشیدن و من باز می فشارند و ضربه می می

 . ...دانس کاش قدر زندگانی را می -

*** 

 > !مجهولی بنام تنفر<

 

 !نه، شصت و هشت، پنجاه و پنجاه

 شماری؟ شماری؟ و چرا داری می می  صبر کن! چه چیز را

 .پرسی یگر داری زیاد میباز این سوال، باز فراموش کردی؟ د

 دهم دیگر نپرسم، قول؟ بار را جواب بده قول می این

گویم ولیکن خوب گوش بسپار که دیگر برای توضیحِ دوباره، در تن جانی نمانده! باشد، یادت است؟  گویم، برای بار آخر می قول. می

م؟! همان دکتر نفهم، خیلی خوش شانس بودم. در ای، هنگام شب در سکوت به سوی اتاق دکتر راهی شد یادت است با چه بدبختی

رنگ بر روی میز، حسابی   اتاقش قفل نبود. در اتاقش فقط به دنبال یک چیز بودم. دنبال ریسمانی برای دیدن یار! تلفنِ سفید

در تالش کردم تا ق دانی چه ی یار را گرفتم. آخ! می را که دیدم، با عجله به سویش شتافتم. سریع شماره کرد! آن خودنمایی می

کردند؟ مگر  زدند، مگر درک می گذاشتند؟ مدام به منِ بدبخت سرنگ بیهوشیِ المصب را می ها می اش یادم نرود؟ مگر آن دکتر شماره

 !دانند، هیچ ها هیچ چیز نمی کردم. آن اصالً تصوری از عشق دارند؟ اگر داشتند به واهلل شک می

هد، یعنی من را دیگر دوست ندارد؟ شاید خواب است. بار دیگر شماره گرفتم و جواب داد. د یک بوق، دو بوق، سه بوق، جواب نمی

استرس و اضطراب زیادی درونم تزریق شد، لعنتی. االن وقت آمدن نبود، بروید و بگذارید در آرامش با یار باشم. صدایش مرهمی 

 .ام بود برای روح روانی

 الو؟-

 !سالم، منم-

 دی؟ تلفن از کجا گیر آوردی؟ واسه چی به من زنگ زدی؟طور به من زنگ ز تو! چه-
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 :توجه به این افکار پاسخ دادم کار باشم یا او؟ ( بی هایش کمی تند بودند، کمی؟ زیادی تند بودند! من باید طلب حرف)

 !کنم ، خواهش می ها مهم نیست، لطفاً بیا تا ببینمت! نه نیار این -

ای کشیدم و با این نفس هرچه اضطراب در درونم بود را کشتم،  ا قطع کردم. نفس آسودهخواست حرفی بزند که سریع تلفن ر می

اند!  دانم چرا دنیا سعی دارد نشان دهد همه احمق های نفهم! نمی گاه! امان از دست این حس شناس نیستند. هیچ گاه وقت ها هیچ لعنتی

ها نادان نیستند، بلکه این من هستم که روانیم! گفتن این کلمه، خَشی  نخواهد این حقیقت را بکوبد بر سرم تا بفهمم آ یا شاید هم می

خرد هستند. آرام راهی شدم به سوی اتاق خود،  ها بی اندازد بر من، بر قلبم، بر مغزم! من روانی نیستم. من روانی نیستم فقط انسان می

ها دست دادند در دست هم تا بتوانم به یار زنگ  ی چیز مهها گشتی بزند. شاید هم، همه و ه عجیب است امشب کسی نبود تا در راهرو

ی  هیچ سرنگِ خواب آوری توانستم کاری انجام دهم. اما مسئله که حداقل بی بزنم، بابت این موضوع خوشحال بودم! خوشحال از این

هایم، هم را در  د؟ تا صبح پلک چشمبر آید نگران مباش! اما مگر خوابم می آید؟ اگر نیاید چه؟ او می دیگری در میان است! فردا می

های لعنتی همه و همه آرام  ها، ثانیه ها، دقیقه هایم سرخ بود! در حیاط تیمارستان منتظرش بودم. ساعت آغو*ش نگرفتند. چشم

، اما چرا ای است. او آمد ای گریه شانسی دیشب است. پشت هر خنده  خاطر خوش ی آن به  ها، همه و همه دانم این گذشتند. من می می

 :قدر عصبانی است؟ چرا لبخندی بر ل*ب ندارد؟ دلم در حال آتش گرفتن بود. با اعصاب خوردی گفت آن

 .خوام ببینمت کنم، من ازت متنفرم! دیگه نمی قدر نفهمی؟ دست از سرم بردار. من دارم ازدواج می چرا این -

کند؟ بی من! با  را ناامید کرد و رفت! چه گفت؟ گفت دارد ازدواج می هایم رفت! رفت و من را در آتشِ جنگل دلم رها کرد! تمام امید

 :، گفت ای دیگر ازدواج کند؟ یادت نیست شود عاشقم باشد و با غریبه چه کسی؟ مگر می

 !ازت متنفرم -

آید؟ چرا  سوختگی میسوزد؟ چرا دارد از من بوی  ام دلم دارد می هایش را نفهمیدم. اما چرا با این نفهمی شود؟ من که حرف مگر می

 . ...انقدر تنفرش تلخ مزه است؟ چرا

قدر تلخ است. یک، دو،  هایش را مرور کنیم. بعد هر تکرار بشماریم تا شاید بفهمیم تنفر چیست! تا بفهمیم چرا آن بیا تکرار کنیم، حرف

 . ...سه، چهار، پنج، و

دانم  شمارم تا بلکه بفهمم! بفهمم مجهولی بنام تنفر چیست! بفهمم چرا در این دنیا تنفر است، چرا یار از من تنفر داشت؟ نمی بارها می

 .آید شاید عصبی بود. او حتماً باز می

 . ...شش، هفت، هشت، نه، و

ها  شناسند. روانی ها تنفر نمی او آدم هست و من یک روانی. روانیاگر نیاید چه؟ بیا از او متنفر شویم، همانند او. نه! من مانند او نیستم، 

ها باشد، مگر نه؟ مهم نیست. فقط باید  ها. باالخره باید فرقی میان من و آدم شوند عین آدم فقط و فقط عاشق هستند و بس! وگرنه می

 !رود نفرش از بین میی خواب خالص شوم، بعد آن حتماً ت های اجبارکننده جا خالص شوم، از سرنگ از این

 . ...ده، یازده، دوازده، و
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کند و از  که بداند، تنفر همانند کرمی در سیب النه می توجه به این با این امید شب تا صبح و صبح تا شبش را به پایان رساند، بی

بود تا کرم  اش می مراقب سیبدانست یارش بایستی  اندازی. نمی رود. چاره فقط این است که سیب را دور بی ی خود بیرون نمی خانه

 . ...سراغش نرود امّا

*** 

 >یادِ قصیر<

 

قدر این خیابان آشنا بود! انگاری قبالً  ام حسابی جاخوش کرده بود. چه و بینی  داشتم. سردی هوا در گونه آرام آرام در خیابان قدم بر می

آید. لعنت به این آلزایمر! خدایا یا مرگم را  دم نمیجا بودم، اما خوشحال، ولی یک فرد دیگری هم در کنارم بود اما که؟ لعنتی، یا این

کشیدی. دیگر سرما داشت جانم را از بدنم  ام نمی کردی اما دستت را بر روی حافظه دادی یا حداقلش جایی از بدنم را ناقص می می

! زنی زیبا را دیدم، اما تنها نبود. داشتم که ناگاه چیزی من را متوقف کرد های بلند و تند برمی کشید، گام همانند عزرائیل بیرون می

کردم قلبم در حال له شدن  داشتند. حس می های مجنون قدم بر می های عاشق یا شاید هم کفتر دست در دست مردی، مانند پرنده

! آن است، دستی سعی دارد قلبم را از تپش مجدد وا دارد! دست که بود؟ بی رحمی یا ظلمات؟ شاید هم، شاید هم دست خیا*نت بود

گیرم؟ چرا حس  زن برایم عجیب آشنا بود! اما چرا کامل یاد ندارم که او کیست؟ او برایم یک آشنایِ غریبه بود. چرا، چرا دارم آتش می

 . ..ی خیابان دیده بودمش؟ نکند خود او است؟ نکند و کنم آن زن شبیه فردی است که در خاطره می

ها سعی داری چه کسی را گول بزنی؟ من یا خودت را؟ مگر نگفتم  ری بود. با این دروغتواند خودش باشد! یَحتَمِل فرد دیگ نه نمی

ی دیگر چیزی یادم نیست! من این را  ی مسخره! دو ثانیه ام از این جهان، از این حافظه دهی! من خسته ساکت باش؟ چرا گوش نمی

گویم؟ یا  فهمی چه می شود! می خواهی گریبان گیرت می ه نمیگاه! اما همیشه هرچیزی را ک گاه نخواسته بودم، هیچ خواستم. هیچ نمی

هایش گوش  ها و شیون هایم! به ضجه کن افتاده به جان خاطره فهمی؟ ذهنم با پاک ی نفهم، نمی نکند تو هم مانند این حافظه

ای  طرات مظلومم! دریغ از ذرهکوبد بر تن خا رحمی شالق تیزش را می هایش پنبه گذاشته است. با بی دهد، گویا، گویا در گوش نمی

ها خشکی،  هایم بعد مدت دل است! آبشارِ چشم ام بی ام دل ندارد! آری، حافظه رحم شده بود؟ حافظه ام بی رحمی! از کِی این حافظه دل

 !روان شد

 . ..یک قطره، دو قطره، سه قطره و

آمد و من را  آمد بر سرم باز، می فقط کاش دست خداوند میخواهم. کاش،  ای را نمی خواهم، این دقایق ثانیه من این زندگی را نمی

کردم االن دستان گرمش در  ی درست و حسابی دارم مگر نه؟ شاید اگر فراموشش نمی برد پیش خود! الاقل در کنارش حافظه می

رحمانه من را رها  کرد! چه بی گاه من را ول نمی دستان من بود، شاید هم او تو را ول کرده؟ دیوانه شدی! او اگر من سالم بودم هیچ

زند گویا دنبال یک فردی است که فقط گوش داشته  گوید. دل همیشه حرف می کرد. یحتمل فرد دیگری بود!،اما دلت چیز دیگری می
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من  ام کرده، فکر کنم بایستی او را در قبرستانی چالش کنم! یا شاید هم خود را، هایش گوش دادم، دیگر کالفه باشد، زیادی به حرف

تر کنم. همه و همه چیز را از بین ببرم! شاید هم خود را، دیگر زمان  توانستم کارش را ساده خواهم. کاش می این حافظه را نمی

ام ندارند. اطمینان دارم که آن  های بدمزه که فقط قرص هستند، هیچ تأثیری در بهبودی حافظه ها است! همان قرص خو*ردن قرص

تر من را از سر خود باز کند، قرص تلخ مزه را قورت دادم، تلخی بدی حاکم زبانم  خواست سریع ! فقط میدکتر یک نادانی بیش نبود

ای در ذهنم پدیدار شد، اما ناگاه از یادم فرار کرد و باز  تر که نبود، بود؟ یقیناً که نبود. ایده اش از دردی که داشتم بیش شد. اما تلخی

دانم!  کردم؟ نمی ی پیش به چه چیزی فکر می های زمانی! چند دقیقه از دست این ظرفیت سه ساعت دیگر شروع شد، امان! امان

داشتم به سوی خانه، حداقل  ریزی شده بود، بودم. آرام آرام گام بر می که دوباره برنامه خیال برویم به سوی خانه. همانند یک رباتی بی

دانم! یادم نیست. چرا درونم پر از خون است؟  م اما چرا دلم تیکه تیکه است؟ نمیرفت دیگر در یادم مانده بود. آرام آرام راه می این یکی

 دانم است؟  رود؟ و چرا این همه سوال جوابش، نمی چرا از قلبم خون می

بر  دانم، اما چاره چیست؟! بایستی سوخت و ساخت. آرام آرام گام خواهم. می ها را نمی دانم دانم، لطفاً ساکت شو! من این نمی نمی

 . ...داشتم به سوی خانه می

*** 

 !غَضَبِ مُفت و مَجانی

 

 !! مالقاتی داری411ی  زندانی شماره -

تواند باشد؟ مگر کسی را داری که بیاید به دیدنت؟ نکند خود او است؟ برای چه آمده؟ مگر منتظرش نبودی؟ چرا  یعنی چه کسی می

دهد به شب  تابد بر زمین، تا ماه جان می ریدند؟ حال که تا خورشید میمنتظر بودم! اما حاال خیلی دیر است! حال که حکم را ب

ها، تا عمر باقی است، باید بمانم در این چهار دیواریِ چند متری؟ کم فکر کن و راه بیفت به سویش تا نرفته! خود کرده را  دار زنده

ی  ! نکند بخاطر من است؟ هه یک درصد فکر کن واسهتدبیر نیست! به اتاق مالقات، روانه شدم. خودش بود! اما، چقدر ناراحت است

ریخت  ی دلم، خونسرد چشم دوختم به سبزارنگ چشمانش! عجیب آرامش می تو آمده! پوزخندی بر لبانم جاری شد، بی توجه به غوغا

رنگ  که چشمانم همای خیره شود؟ لعنت! لعنت  از چشمانش، اما چرا خودش آرامش ندارد؟ نکند خودش الزم دارد به چشم سبز رنگی

 :آور! قطره اشکی از چشمانش جاری شد و گفت او نیست! متنفرم از این رنگِ زَرِ چندش

خوام بگم حقته! هردوتون مقصر بودید! اما شوهرم حقش نبود که جون بده! گفتنش شاید بد باشه و من رو خودخواه و  میدونی! نمی -

ها به معنی دوست نداشتن هست!  افتادی! هیچوقت نفهمیدی که رفتن آدم از درّه مییا ظالم نشون بده، اما کاش، کاش تو جای اون، 

 !خواستم! ولی توئه لعنتی اینو نفهمیدی! بس که نفهمی! امیدوارم زندان این رو بهت بفهمونه من رفتم چون تورو نمی

 !و رفت
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دم به انفرادی چهارگوشِ خودم! ذهنم در ال به چه مسخره! نگذاشت سخنی بگویم! نگذاشت چسب روی لبانم را باز کنم! راهی ش

خواست اما من نه؟  شد اما دنبال جواب بود! چرا؟ چرا او را می چرخید، آرام آرام مروارید از چشمانش جاری می های او می الیِ حرف

توانی بگویی  ه مشکلی؟ میکرد! چ مگر من چه مشکلی داشتم؟ هیچ! مطمئنی؟ آری! اما تو مشکل داری، اگر نداشتی که تو را رها نمی

جناب دکتر درونی؟ آری، تو مشکل کنترل خشم داری! اوه! لطفاً آن موضوع را پیش نکش! رگ های مغز من گاهی خودشان را در 

های خود را دارند اما  شود! من این را دوست ندارم! چرا همه عاشقانه کارشان باعث قاطی کردن من می کشند و این آغو*ش می

های درون مغزمم یاری دارند اما من چه؟ چرا همه  زده رسید، نوبت مارا فرد دیگری قاپ زد! حتی رگ نوبت منِ فلکهنگامی که 

رفتند!  می کنند؟ یا به قول یار، از زندگیِ افراد ناقص،  های دیگر را رد می های ناقص به دنبال فردِ کاملی هستند؟ چرا ناقص انسان

شویم؟ اگر ما کامل بودیم دیگر عشق این بین خودنمایی  ها است که کامل شناخته می ا همین نقصداند که ما ب کسی در این بین می

کرد! چرا من در اینجا هستم؟ چرا در این انفرادی؟ یادت نیست؟ دوباره یادآوری کن لطفاً! یادت نیست با شوهرش کتک کاری  نمی

ام؟ من این باخت را دوس  توانست با یار باشد! من بردم اما چرا بازنده یبرد م کردی؟ آن هم در نزدیکای درّه! قرارمان بود! هرکه می

چیزم را باختم! یادت نیست؟ چه؟ یادت نیست، هنگامی که آمدی به زندان از زمین و زمان عصبی بودی!   ندارم! زیادی باختم! همه

سر یکی را کوبیدی به بخاری سلول! برای همین هایت را کتک زدی!  کرد! همان ابتدا هم سلولی خشم؟ حسابی در درونت غُلغُل می

جا  ام و تنهایی! جای فردی این هایم و... . حال من مانده ام، عمرم، خوشی ام، لیلی نشین شدی! همه چیز را باختم! زندگی دیگر انفرادی

ی  دانم از خانه د بمانم در اینجا! نمیاست! آری! جای دیوانگی! کم مانده دیوانه هم شوم! جای تعجبی ندارد! آخر، قرار است تا اب  خالی

های در هم پیچیده! لعنت به این مهمانیِ مسخره!  ام خوشحال باشم یا ناراحت! لعنت به این اعصاب جدیدی که به آن نقلِ مکان کرده

نگی و پشیمانی! کنم بایستی بگویم که عاقبت هر خشمی، دورهمی است! دورهمیِ من، تنهایی، دیوا لعنت به تنهایی و خشم! فکر می

آور است و بس! کم کم هم ممکن است آقای خودکشی هم بیاید! فقط چند قدمی مانده! بایستی صبر  این دورهمی عجیب عذاب

ای که تا ابد باز نشدنی  آید! گره ی کوری به وجود می کند! گره های مغزم را حسابی پیچ در پیچ می ها رگ کنیم... . این صبر کردن

کنم! یقین دارم تا ل*ب گور این گره همانند بغض در  ها را وا کند؟ من؟ فکر نمی آید این گره ر این ظلمات میاست! و چه کسی د

آید و  وقت است که مرگ هم می تر شود و بشود بالی جانم! آن کند! کی بشود که بزرگ و بزرگ گلویم حسابیِ حسابی خودنمایی می

ات! آخر کسی  زند بر یقه آید چنگی می خواهی می ! عجیب است! هرچه را که نمیشود به این دورهمیِ چهارگوشِ ظلمات ملحق می

خواستم! ولی  ها را نمی مویی بند است! من این تر بگیر که این جان به تار ی من است که چنگ زدی! آرام نیست بگوید لعنتی آن یقه

آور باشند اما هنگامی  ت و مجانی ها شاید بخش اولش ذوقبه من دادند! مفت و مجانی! این مفت و مجانی ها را دوست ندارم! این مف

دهند! انگاری یکی در آبجوش فقط دَه قاشقی قهوه  ی ترک بی شکر را می شوند عجیب طعم قهوه که با بخش های بعدی نمایان می

یز را یاد گرفتم! از تمام این دانم! ولی یک چ خواست ما را از تلخی بُکشد! شاید هم بفهماند طعم باخت این است! چه می ریخته و می

خواهم، برعکسش را بگویم! شاید خدا گوش دهد به حرفای منِ نفهم و  اتفاقات یک چیزی آموختم! چه؟ آموختم که دیگر چیزی می
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سد خواهم! تا بر گویم! من مرگ را نمی خواهم! بارها و بارها می خواهی؟ من مرگ را نمی عکسِ آن را نصیبم کند! حال چه چیزی نمی

 . ...خواهم به گوش یکی! من مرگ را نمی

*** 

 خیالی یا نعمتِ نفرینی؟ بی

 

 :دستانش را در هم قالب کرد و با نگاهی کالفه گفت

 !گیره؛ مثل اون بیخیال شو شی؟ بیخیالش شو، خیلی وقته که دیگه سراغی ازت نمی چرا بیخیال نمی -

دانم! شاید زبان عاقالن، یا شاید زبان آدمیزاد! اما بینابین  زبانی؟ نمی گوید!چه گفت؟ حتماً دارد به زبان دیگری سخن می چه می

تر دوست داشتن؟ یا زیاد  فهمم! یعنی بیش کرد! بیخیال شدن! این دیگر چیست؟ آن را نمی ای بدجور خودنمایی می سخنانش کلمه

توانی از این جهنم فرار کنی؟! این لفظ لعنتی  ه نمیفکر کردن؟ یا دائماً در حال مرور خاطرات بودن؟ یا کوبیدن سر به دیوار وقتی ک

 :چیست؟ پرسیدم

 شه توضیح بدی؟ بیخیالی یعنی چی؟ می -

 .کنم بشه دست برداشتن از چیزی یا رها کردن اون چیز بیخیالی؟ یعنی بیخیال شدن دیگه! تعریفی نداره، هم معنیش فکر می -

 شه؟ فهمی داره خفه می داری؟ یعنی نمی لبم برنمیشی؟ چرا دست از گلوی ق چرا خودت بیخیال نمی -

 !هایی مثل تورو درمون کنم من؟ سوال خوبیه! اما جوابش مشخصه! من یک دکترم و وظیفم هستش که دیوونه -

همون گید ازش دست بردارم،  من دیوونه نیستم! دیوونه یا روانی فرقی دارن اصالً؟ اصل قضیه اینه اون چیزی که تو و امثالت می -

تونم  شید ولی من نه! آخه چطور می چیزی هستش که شماها ازش دست برداشتید! فرق من و شماها تو این هستش، شما بیخیال می

های شکالتیش دست بردارم؟ شکالتش تلخه! منم شکالت تلخ خیلی دوست دارم! وقتی تو یک دکتری و وظیفته که  از چشم

ی منم اینه از این جهنم درّه فرار کنم و برم تو آغو*شِ  وظیفم دست بردارم! وظیفه تونی بیخیال شی از منم نخواه که از نمی

 !خورشیدم

شوم  دانست که من خوب نمی ی امیدش خشک شده بود! نکند به خوب کردن من امید داشت؟ می جوابی نداشت! درواقع انگار چشمه

ی نداشتن  شوم مگر دست در دستانش پرواز کنم! غصه خوب نمیشوم مگر از این گورستان خالص شوم!  مگر او را ببینم؟ خوب نمی

 !آوردم خورم چون مطمئن هستم که وقتی او در کنارم باشد، یقینا بال درمی بال را نمی

گذاشت فرار کنم! گفتی فرار،  گرفت و می سوخت! کاش دلش آتش می دکتر بی هیچ پاسخی من را رها کرد و رفت! کاش دلش می

! چه؟ رویای دیروز! آخ! باز قلبم را سیاه کردی نفهم! چرا یادم انداختی! خودت یاد من انداختی! اما تو بایستی سکوت یاد چیزی افتادم



 

 
 

13 

  
  مخبطسودای 

  پژمانوالی 
  نویسندگانانجمن کافه Cafe Writers 

 

 

کردی! مشکلش چیست؟ بار دیگر مرورش کنیم! اما باز باید سرم را مدام بکوبم به دیوار! چرا؟ مدام بکوبم تا که بفهمم آن رویا  می

کنم هنوزم در خواب هستم! عیبی ندارد! رویایی که با او بودم!  شود در اینجا هستم، گمان می اورم نمیحقیقی است یا الکی! هنوز هم ب

گفت  اش گذاشته بودم و با هم غرق در تماشای دریا بودیم! دریای طوفانی! عجیب چقدر زیبا بود! یادم است که می سر بر روی شانه

کرد غافل از اینکه شاید یکی در حال آتش گرفتن  نظره تمجید و تعریف میگفت، مدام از م گفت و می عاشق آن منظره است! می

کردم؛ حسادت به هرچیزی که  دانست و نفهمید! نفهمید که حسودم! یه مقداری نه! بلکه به شدت و بسیار زیاد حسادت می است! نمی

های آسمان شرمگین شدند و فرار کردند! کاش از  ارهاو را به وجد آورد! گویا در چشمانش از ذوق زیادی، ستاره بارانی بود که خودِ ست

گفت! اما در این خواب نفرینی، انگار من وجودی نداشتم! او بود و  کرد! کاش حتی یک سخن به من می گونه تمجید می من این

نش به سویم شود! بدتر این است که در این لحظات که ناگهان شکالتِ چشما خودش و خودش! سر این قسمت دلم بدجور سیاه می

شود! مانند یک المپی که یک پایش ل*بِ گور است! در آخرای عمر، خوب  خواد چیزی بگوید، همه چیز تمام می شود و می روانه می

دانم نام این رویا را چه بگذارم! اصالً این نفرین بود یا نعمت؟ دوباره دیدنش  کند، بعد چشمک، چشمک و ناگهان سوختن! نمی کار می

اش تقصیر توست! خودت گفته بودی مرور  دانم! وای! سیاهیِ زیادی وارد قلبم شده! همه و همه ن در لحظات حساس؟ نمییا تمام شد

کنیم! محکم سر بر دیوار کوبیدم! یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، و... . این رنگ چیست دیگر؟ چقدر شبیه لباسی بود که او در 

هایی است که  هم شبیه رنگایی است که در تمام این مدت دیده بودم! منظورت همان تالشآن نعمتِ نفرینی بر تن داشت؛ چقدر 

ها را ول نکردن او بگذارم! نام خوبی نیست، بگذار بیخیال نشدن! یعنی  خواهم نام این تالش برای خارج شدن از اینجا کردی؟ می

ها زدم تا بلکه دری باشد بتوانم با آن فرار کنم؟  را به همه دربرعکس کاری که دکتر گفت؟ آری! چه بگویم؟ بگویم بعد این رویا خود 

جا خارج کنند و ببرند  دانی چطور؟ بار اول خود را با چای داغ سوزاندم تا بلکه من را از این ها خود را زخمی کردم! می ها و بار بار

گ خود را زدم! باز همان آش و کاسه! بار دگر، سر به دیوار ها حتی من را از اتاقِ خویش بیرون نبردند! بار بعدی، ر بیمارستان اما لعنتی

برند بیرون! انگاری قرار است تا عمر  کنم من را نمی کوبیدم! آنقدر کوبیدم تا غرق خون شوم! اما باز همان کار را کردند! هرکار که می

ها در  ها و آدم ها و پرستار ند! زمین و زمان و دکتراست در اینجا گرفتار بمانم! شاید هم قبرم را هم در گورستان تیمارستان ایجاد کرد

شناسند؟  گفتند این مردم عشق را می گفتند اگر عاشقی، باید به او بگویی؟ مگر نمی تالشند تا من و تو به همدیگر نرسیم! مگر نمی

زخم و آمپول نبود! این مردم  هایم برق و بر روی بدنم هم جای هزاران شناس اگر بودند تا االن، در رگ ها عشق کدام عشق! این

هایشان سیاه است؟خیر! چرا؟ اخر قلبی ندارند که سیاه باشد! اگر داشتند، به واهلل اگر داشتند من در اینجا  رحم و ظالم هستند! قلب بی

هند یا شاید چشم خوا ساختم! مردم بیخیال هستند چون خودشان بیخیال شدند! نمی سوختم و نمی گرفتار نبودم و در انتظار آزادی نمی

های  کنم دنیا در حق من و روانی دیدن ندارند ببینند ما بیخیال نیستیم! به زور سعی در تحمیل بدبختی خود به ما را دارند! فکر می

ش ها! پرستار چرا آمده؟ کِی آمده که متوجه نشدم؟ چرا در دست گونه آدم دیگر ظلم زیادی کرده! دنیا باید تیمارستانی شود برای این

هارا دوست ندارم! نکنید! قلبم را سیاه نکنین! قلبم  هوشی است؟ باز ظلمات و آن رویای نفرینی؟ من این سرنگ است؟ نکند سرنگ بی

 . ...را همانند خود سیاه نکنی
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 !زُعافی به نام غم*

 

کنی؟ کدام کار؟ اوه انداختن قند در چای؟ آری! نگویم برایت که زلزله آمد! زلزله؟  کار را می حبه، دو حبه، سه حبه، و... . چرا این  یک

که همه چیز مرتب است و مردم در آرامش هستند. این مردم کورند! مردمانی که متوجه رنج دیگران نیستند کورند!   ولی در این کافه

ای آمده و سقف دلم را بر سرم آوار  ها، به این نابیناها! زلزله حقشان زندگی کردن نیست! حق من را خوردند و دادند به ایناین مردمان 

گیرد. مگر امداد  ای!حتی امداد هم سراغی از احواالت من نمی هیچ نجات دهنده هیچ یاری، بی ام زیر این آوار، بی کرده! حال من مانده

های  دهم زیر این آوار شوم؟ دارم جان می سوزم؟ دارم تلف می بینند دارم می بینند؟ نمی ؟ پس چرا من را نمییاری رسان مردم نیست

کند تو هستی! میدانی منشأ زلزله از کجا بود؟ از  کنی، اما کسی که اشتباه می گویی اشتباه می سنگین؟ حال بگویم کور هستند می

هایت به حقیقت تبدیل  ای؟ شاد باش! بالخره حرف خبر ازدواجش! چه؟ نکنه تو هم کر شده آلودی به من خوراندند! چه؟ کجا؟ خبرِ زهر

خواهی باز خنجر زبانت را بزنی بر بدنم بزن! بزن و خالصم کن! من  هایت! اگر می شد! چقدر من ساده بودم که گوش ندادم به حرف

کنم تا عمر  رچه گویم را بایستی گوش دهی! خالصت نمیزنم تا که بفهمی ه را از این حجم حماقت و ناراحتی خالص کن! نمی

یی گفتی! هردویمان  اش مرحبا داری، حرف دل را گوش ندهی! انکار تا چه اندازه! یادم است خودت هم یک باری به زیبایی

ا نکند! او نسبت به من و ای ندارد؛ عاشق شدیم و رفت! دل را هم خواباندیم تا که نفهمد و سر و صد گناهکاریم! دیگر انکار جرم فایده

تر  کشد، بعد از هر دم و بازدمی انگاری قوی اش جنسش از آهن است، هر دفعه که جیغ می تر است؛ انگاری حنجره تر و ابله عقل، نفهم

اش عجیب زجرآور است! چاره چیست؟ بایستی همیشه  دهد! این هدیه هایم هدیه می اش را به گوش تر سمفونی شود و محکم می

صحبتی کند، یکی باید دل را مدام به  ام در این تیمارستان غمناک! یکی بایستی با عقل هم ل خواب باشد تا آزارم ندهد! گیر افتادهدرحا

ماند من را دلداری دهد؟  دهد! دیگر چه کسی می ای رخ می آغو*ش خواب پرت کند تا دیرتر بیدار شود! مبادا بیدار شود که فاجعه

زند! انگاری دست بردار نیست! مانند کنه چسبیده به من و تا دقم ندهد  رحمی در خود بدن انسان هم موج می عجیب احساسی بنام بی

گویم! با این خبری  کنی! اگر امان دهی می کار را می ول کن نیست! چهار حبه، پنج حبه، شش حبه، هفت حبه... . نگفتی! چه؟ چرا این

دانم شاید سرِ من زیادی  بخت! نمی ن، حتی حیوانات سقوط کرد بر سرم! بر سر منِ نگونکه شنیدم، غم عالم که هیچ، غم تمام مردما

ای غم از وجودم  اندازم تا شاید حبه کند! در این چای هم حبه قند می سفت و سخت است که خدا انقدر بر سرم چیز ها را نازل می

بارد! اگر این چنین شود، ممکن است مردمان کور، من را ببینند و کاسته شود! شاید ابر حزن و اندوه از من دور شود و دیگر بر سرم ن

ام دهند! حبه قند  موقع غمی در من نیست که بیایند دلداری موقع دیگر دستشان مهم نیست! آن دست نجاتی به سویم بفرستند! اما آن

گاه نتوانسته جلوی تکثیر  ای هیچ دان، هیچ شیرینیای از زهرآلودیِ این خبر کم کند! اما این را ب اندازم تا شاید شیرینی چای، ذره می

تر از  اندازم تا شاید بختِ تلخم شیرین شود! شیرین های زهرآلود را بگیرد! این یک درمان بیهوده است! اما چه کنم؟ حبه می سلول
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 . ...چای تلخ! هشت حبه، نه حبه، ده حبه، یازده حبه، و

 

 زُعاف: زهرِ کشنده*

*** 

 !کردن شادی  هِجی

 

ی سوت و  ام از بس در این خانه است. خسته شده 3ها، دریافتم که ساعت  ام. با لم*س عقربه دستی بردم به سوی ساعتِ بدون شیشه

آورم هم یک طرف.  ام به این قفس! کرونا به یک طرف، مشکلِ سرسام ام. از دست این ویروسِ لعنتی، محکوم شده کور گرفتار شده

دهد! شاید با این کاستیِ  زدم؛ این بیرون به من آرامش می ه سوی خیابان، شتابیدم. آرام آرام قدم میکت و عصایم را چنگ زدم و ب

ای یک  بدنم نتوانم کامالً لذ*ت ببرم، اما همین هم غنیمت است و بس! همه چیز این بیرون خوش است ، اما همیشه هر خوشی

فهمند شاید خود  نداخت بر روی دستم تا از خیابان ردم کند. چرا نمیمزاحمی به همراه دارد، مگر نه؟ باز آدمی آمد و قالبی ا

کنند. اما یکی نیست بیاید بگوید آهای نادان! اول بپرس کمک  هیچ درکی فقط عمل می خواهم، همیشه خودخواه هستند! بی نمی

کنم به جز ثواب!  آوری می ر چیزِ عذابشوی. روحت را گرفتار ه خواهی؟ سپس اگر گفتم نه، اصرار مکن! مکن که گرفتار ثواب نمی می

ها کشک است و بس! او من  ی این هایت را بپذیری تا قوی شوی. اما همه گویند باید نقص همیشه از این ضعفم متنفر بودم و بس! می

زشت و دردآورش  کنی؟ به آن نه، به کارش! به کار وقت خود، خود را بپذیرم؟ احمقانه است! باز داری به آن فکر می را نپذیرفت آن

 !کنم فکر می

کمان  ام خود را از رنگین ام؟ مگر دیوانه ام که از نعمت دیدن بی نصیب شوم؟ مگر من مرض دارم؟ مگر دیوانه مگر من خود خواسته

 ها بالیی سرشان نیاید! یکی چشمانش، محروم کنم؟ حاضر بودم هرجایِ دیگرم بشکند، قلم شود، از بین رود اما لعنتی این چشم

کار من منت گذاشتن است، پس کار او چیست؟ کار من  نیست بیاید بگوید جواب تشکرت است؟ داری منت میگذاری؟ منت؟ اگر این

تر بود یا او؟ یقینا کار او! همه و همه چیز تقصیر آن شب کذایی است. آن شب دلم آشوب بود، اما در کنارش آرامشِ عجیبی من را  بد

کردم برویم گردش! کاش و هزاران  زدم. کاش آن شب اصرار نمی کذب! کاش آغوشش را پس می در آغو*ش گرفته بود. آرامشِ

اش زیادیِ زیادی باشد ، اما  گردد. همیشه خودِ اتفاق شاید دردناک باشد، شاید سطح دردناکی کاش! اما حیف که زمان به عقب برنمی

آید و بر روی دلت و مغزت،  یت زیاد است! همانند یک قلوه سنگ مینها این را بدانید پشیمانی و حسرتش هزاران برابر که نه، بی

افتم، بارها آرزوی مرگ کردم و  داند هرگاه یاد کار او می اندازد. امان از دست این تکه سنگ، که شده بالی جانم! خدا می خشی می

ین مزاحمان نبودند تا الاقل ماشینی، خواهم در دنیایِ بدون او زندگی کنم! کاش ا پشیمان نشدم! مرگ حق من است و بس! نمی

 .موتوری، چیزی بیاید من را بکشد و خالص کند، اما این آرزو انگاری غیرممکن است
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زیستند. نگفتم اما  اشان این بیرون است و در قفس خود نمی هرگاه پا به خارج از قفس نهادم این مزاحمان بودند و هستند! گویا خانه

ن خیابان، این هوا، این عصا، این عینک، هیچ چیز این جهان را دوست ندارم! اما گفتی که این بیرون به این قفس را دوست ندارم! ای

خردی بیش  دانم گفتم و یادم نرفته اما تو با اینکه عقل نام داری، اما برعکس نامت بی دهد، یادت رفت؟ چرا می تو لذ*ت و آرامش می

رود! جواب هر ثوابی،  بدنش دفن شده، مگر ثبات احساسی دارد؟ هرگز یادم نمینیستی! چرا؟ یک آدمی که دلش درون قبرستان 

تشکر و دعا است، اما انگاری خدا من را عمداً موجودی بدبخت آفریده؛ آفریده تا فقط درد بکشم و رنج را هجی کنم، آفریده تا بفهمم 

 !در این جهان تا چه سطحی حزن وجود دارد

فتم برایت. شب هنگام زده بود به سرم ببینمش! از من اصرار از او نه آوردن، بالخره اصرارهایم گ داشتم راجب آن شب کذایی می

کردم. کم مانده بود از  ترین مرد جهانم، شک نمی گفتند آن لحظه خوشبخت گویی؟ اگر می داد! حال من را می جواب داد اما کاش نمی

گویم، همیشه هر  دیگر! مَخبولِ لیلی بودن چه مشکلی دارد؟ اما بازم می هیجان زیاد، فریاد بزنم و با آهنگ برقصم!دیوانه بودی

 .ای یک مزاحمتی دارد دیگر خوشی

گردی بودیم، خوشحال و خندان، گویا لبخند را چسب زده بودند به لبانمان! مخصوصاً من! اما ناگهان، ماشین  با ماشین درحال شب

زدم  یمان رفتیم به سویش، کاپوتش را باال دادم، جایی مشکل نداشت اما حدس میخاموش کرد! بهت زده خیره بودم به ماشین. هردو

گر بود، ناگاه اسیدِ باطری  زدم. با باطری ور رفتم و او در کنارم، نظاره شاید مشکل از باطری ماشین باشد ، که ای کاش حدس نمی

های زندگانی را  اش قرار گرفتم و چشمانم رنگ ر جای قبلیپاشیده شد به هوا، نفهمیدم چطور او را به سوی زمین هول دادم و خود د

جا نیست.  انگیز ماجرا این ها! اما خب قسمت غم معرفت ی من، مرا ترک کردند. بی اجازه هایم،چشم بستند و بی وداع گفت! چشم

قدر  شوند، آن ، مدام تکرار میشوند هایم تکرار می انگیز اصلی در بیمارستان اتفاق افتاد. هنوز تک تک کلماتش در گوش سکانس غم

 !که دیگر حفظشان شدم

 :گفت

 !تونم زندگیم رو بخاطر تو از بین ببرم! متاسفم اما دیگه سراغی ازم نگیر تونم با یک آدم کور زندگی کنم، نمی من نمی -

ام بودم! وقتی  عجز و ناتوانیهایم؟ من آن لحظه در اوج  این بین کسی نیست، بگوید آمدی تشکر کنی یا مرهمِ نمکی بپاشی بر زخم

تپد! خارج از حصار محافظش. او  شود و بیرون از بدن می گیرد دلش از بدنش خارج می یک انسانی در اوج عجزش قرار می

ها  رفت، اما پلیس هایش را به سمت دلم روانه کرد و او را کشت! عجیب است، او قاتل بود و صاف صاف در خیابان راه می خنجر

کرد، نیامدند من را  موقع که داشت ترکم می کنند چرا آن هایی که من را از خیابان رد می کردند. در عجبم، این مزاحم میدستگیرش ن

دانند دل ندارم؟  کارند؟ نمی ی محبت را در دلم می هایِ کذب ندارم میایند جوانه برسانند به سمت او؟ چرا حال که نیازی به این محبت

زنند؟ همانند او؟ یقینا که  دانند؟ یا شاید هم خود را به نفهمی می دانند یا نمی دل، بیهوده است؟ می در بدن بیدانند کاشتن جوانه  نمی

زنند  زنند به نفهمی، گاه خود را می ها موجوداتی هستند که از ابتدای آفرینش در ذاتشان هنرپیشگی وجود داشت! گاه خود را می انسان

گویند  ها به امثالِ من که تعادل احساسی نداریم، می گاه دکتر دارند؟ ثبات رفتاری و شخصیتی ندارند! آنام چرا ثبات ن به زیرکی! مانده
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ای از دردم را  هیچ درکی! کاش ذره کنند، بی هیچ درکی از اندامشان استفاده می کنند، بی هیچ درکی فقط زندگی می روانی! بی

هایشان  دادند. نه برای غصه خو*ردن، نه! بلکه بفهمند و بیاموزند از داشته میی منِ بیچاره را گوش  شنیدند، کاش اندکی قصه می

خواهی یا نه؟ بیاموزند انقدر  محافظت کنند، بیاموزند مانند او، نباشند، بیاموزند ثواب نکنند! بیاموزند قبل هر ثوابی، بپرسند کمک می

نند من راهی قبرستان نکنین. نگذارید با احساسات دنیوی وداع گوید تپد! آن دل را ما رحم نباشند، شاید دلی خارج از حصارش می بی

هارا هجی کردم ، اما شادی را نتوانستم هجی کنم! چون زیاد در  ی این مانند چشمانم، نگذارید! من حزن، اندوه، غم، بدبختی، و.. همه

توانستم با او و چشمانم شادی  ش چشمی داشتم تا میرا دوست ندارم! کا  های ناراحت کننده اختیارم قرار نگرفت! این هجی کردن چیز

 . ...را هجی کنیم، کاش

 

 عقل مَخبول: دیوانه، پریشان

*** 

 تدَّتودیعِ مَوَ*

 

ترسیدم نتوانم آن تندیس زیبارو را ببینم! بر روی صندلی  ترسیدم پیدایم کنند؛ می آید؟ مشوش و عصبی بودم، می پس کیِ می

دادم تا بلکه آرام شوم؛ همین کارم باعث تکان خو*ردن ذهنم در میان خاطرات شد، همانند  ام تاب میای نشستم و خود را آر گهواره

دهی! بعضی خاطرات را  شوی و باز و باز همان کار را انجام می ها فرود آیند و محوش می دهی تا برف یک گوی برفی که تکانش می

ها، توسط خود ، و  ها، )) خز(( شود. سرم از این تکان خو*ردن قول امروزیها بایستی مرور کرد، حتی اگر تکراری شوند یا به  بار

ی چوبی شدم. عجیب سکوتش نیازمند شکستن بود ، اما چه داشتم که بتوانم آن را بشکنم؟  صندلی گیج رفت و محو سکوت کلبه

ارت است ، همانند من! الاقل اگر بخاطر من توان آن را شکست. این خانه هم در انتظ هم نمی  یقینا با یک یا حتی دو دست یا حنجره

دانی؟ شاید در ترافیکی  آید! از کجا می هایی که برای آمدن به اینجا کشیدم، بیا! او نمی آیی بخاطر خانه بیا. الاقل بخاطر تالش نمی

ده و فراموشش کن. ساکت  آید! اگر نیامد به حرفم گوش آید! من هم اطمینان دارم که می چیزی گیر کرده است. من مطمئنم که نمی

دانم برای تو غصه بخورم یا خودم، امان از دست تو!  شو! الاقل بر روی حرف من نه نیاور، من تحمل این حجم از دردسر را ندارم. نمی

هوش  دانی چقدر درد داشت؟ حتی آن مواقعی که تو بی امان از دست من نه، از دست تو! بخاطر تو، به من شوکِ الکتریکی دادند، می

آور است!  برند؟ اما دردش سرسام ها می دانم چه سودی از برق دادن به روانی شدند! نمی خیال برق دادن، نمی ای هم نامردا بی بوده

مان کردند در این دنیای ظلمات! یکی نیست بگوید خودت دوست داری  همانند فرانکشتاین به من برق دادند ، گویا جسد بودیم و زنده

گویم  تر از یک نادانی! منِ عقل می ای دارد؟ آخ! تو صاحبِ من هستی اما حال نادان طعم چه؟ طعم برق؟ مگر مزه طعمش را بچشی؟

هیچ ترحمی! گویا دیگر  کنند، بی شود، انگاری هزاران سوزن آوردند و مدام بر تمام تنم فرو می که طعمش چیست. همانا که واردم می
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م شد و رفت؛ این جهان انگاری با تو شوخی ندارد! همانند یک آقای متعصب و دائماً عصبانی ی مهر و محبت و گل و بلبل تما زمانه

ای و الیق نهصد و نود و نه  است خطایی کنی تا تو را هزاران هزار بار تنبیه کند دریغ از اینکه فقط یک اشتباه کرده  ماند! کافی می

خواستم ذهنم را  ام نداشتم گویا می یم را تندتر کردم، اعتنایی به سرگیجهها هزار تا دگر نیستی. ساعتی گذشته اما نیامده! تکان

توانم بگویم از تمامش لذ*ت بردم و  نق کند و حالم را بدتر نکند! یاد کارهایم برای آمدن به اینجا افتادم، یقینا می بخوابانم تا کمتر نق

 !شود یچی عالی م پشیمان نیستم؛ حال اگر نورچشمیِ دلم هم بیاید، همه

*** 

 .در تیمارستان بود و دکتر روبرویش قرار داشت

 !من... من میخوام فرار کنم دکتر -

 :دکتر پوزخندی زد و سرش را تکان داد و گفت

دونم این رو بزارم برحسب خوب  هیچکس نتونسته تاحاال از اتاقش فرار کنه، چه برسه از این تیمارستان! ولی شوخیِ جالبی بود! نمی -

 !کنم این دفعه بهتر جواب میده تر شدنت. به هرحال آماده شو برای یک دور دیگه شوک دادن، حس می داغون شدنت یا

 

ای امان  ها و پاهایم، هنوز هنوزه کبود هستند، لحظه زدند باز آن صندلی شکنجه، دیگر تحملش را ندارم! دست هایم دودو می چشم

تا کِی باید بشینی و کاری نکنی؟ تا کِی باید اینجا منتظر باشی تا شاید آزادت کنند  های روانی! دهند تا کمی خوب شود، بی مروت نمی

دانم است! بس است! تحمل این همه خفت و  هایت، نمی و بروی به سوی محبوب؟ دل! خوب است که بیدار شدی اما جواب سوال

ممکن نیست، خودش کجا است؟ در خواب! او زیادی گوید  گویی؟ اما عقل می خاری، عذاب و رنج بس است! بیا فرار کنیم! جدی می

 !هایش اعتنا نکن باف است، به حرف منفی

ام کند به سوی آن صندلی کذایی، گویا آن صندلی را از جهنم آورده بودند برای عذاب دادن  آید تا راهی دکتر را دیدم که به سمتم می

د؟ خیلی دوست دارم بدانم! کاش روزی جوابم را بیابم. دکتر کم کم دا ها را شکنجه می گناه! پس که این دکتر های بی  ما روانی

 !شد که ناگهان از جایم برخاستم و سرش را گرفتم و محکم کوبیدم به دیوار نزدیکم می

ام کفاف تمام  ها و لباسم همرنگ با سرخی شد، سرخیِ سیب! کمی نه، خیلی لذ*ت بردم! ضربه بیهوش، نقش بر زمین شد و دست

داد، اما الاقل درسِ خوبی برایش بود. آن شب عجیب تیمارستان خلوت بود یا شاید هم از خوش شانسی من بود! در  ش را نمیهای بدی

هرحال وقت را تلف نکرده و پا به بیرون از این زندان فلزی گذاشتم، و حس رهایی چه خوش بود! با بدبختی توانستم زنگ بزنم به 

م نگذاشتم حرفی بزند و قطع کردم، گویا تحمل نه آوردن نداشتم! یقینا در آن لحظه نبایستی مع*شوق. باز همانند همیشه و قدی

های تو، فقط در مواقعی که جیغ  کرد، هیچ چیزی! دیدی توانستی فرار کنی؟ گوش دادن به حرف اش را خر*اب می چیزی شادی

 .!ه این کلبهانگیز است! راهی شدم و شدم تا که رسیدم ب گویی دل زنی و سخن می نمی

ی  ام ولی ترسی در دلم النه کرده که نکند تهِ همه اقبال بوده ظاهراً مال فردی است اما خالی از سکنه بود! انگاری امشب زیادی خوش
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آید! خیلی خسته بودم، تاب دادنِ خویش هم  ها، تلخی باشد؟ نگران نباش، هیچ چیزی برای ترسیدن وجود ندارد، او می این خوشی

تابید، گویا سعی داشت حقیقتی را به چشمانِ کورم، نشان دهد! او  به درونم تزریق کرد. چشم گشودم، خورشید با قدرت می خواب را

آید؟ حال بایستی به حرفم گوش دهی. بعد این همه تالش، الاقل کسی را ندارم تا خبر فرار کردنم را به  نبود! نیامد! دیدی گفتم نمی

دانی؟ یک سری  گیرم شده بود! اما من که دامنی به پا نداشتم که چسبیده به دامانم؟ عجیب بود! می او بدهم. عجیب تنهایی دامن

 !شوند، احمقانه است ها اگر خودت هم بخواهی فراموش نمی چیز

پس روند!  شود همراه با درد، همان خاطرات هستند که دارند از دست می سرت را بکوب به دیوار، آن رنگی که از سرت خارج می

ها بکوب تا فراموشش کنی! بکوب تا بدانی دگر نباید انتظار کشید؛ بکوب تا بدانی دگر عشق، این  شود، پس بکوب! بار میبینی که می

جهان را وداع گفته؛ پس تو هم او را وداع بگو که بالتکلیف نماند، همانند تو! هیچکسی را نباید بالتکلیف رها کنی؛ هیچکس لیاقت و 

آنکه بداند من همواره  آموزد بی های سختی می ه را ندارد! و چه بد که این جهان ظالم است و همیشه به من درستحمل یک دیوان

ام و به پنجره زل  ام و سر بر میز گذاشته ام که همیشه و همیشه در همان کالسش در ردیف آخر نشسته همان شاگردِ مردود شده

ی خاطرات  توانم؟ تا کِی باید سر بکوبم؟ کِی شیشه بینند اما من نمی چرا او را میکنم که  زنم، و به زمین و آسمان حسودی می می

 !کمانی بودن است دانم اما بکوب تا ازت رنگی نماند، بی رنگی بهتر از رنگین شوند؟ نمی خالی می

 

 تودیع: وداع، خداحافظی*

 

 ت: عشقدَّمَوَ*

*** 

 !یَدِ لطیفِ اَجَل

 

خواهد پشیمانم کند؟ دیگر  رود؟ نکند می شود؟ چرا انقدر آرام آرام دارد پیش می چرا زودتر تمام نمی یک قطره، دو قطره، سه قطره، آخ!

برای پشیمانی دیر است! آری، هم دیر است و هم جایی برای پشیمانی باقی نمانده. گویا همه سر جاهای خود نشستند، خون، تاریکی، 

شد آن را جا داد، حتی شده به زور! امّا زمانه با  ا پشیمانی بنشیند! کاش میمرگ، درد، عقل ، احساس و من؛ اما جایی نمانده ت

 !رحمی آمد و جایش را همراه با خود برد، کجا؟ همانجایی که یار است بی

ر گر بودم، نه توانش را داشتم بروم و نه باو جانش! آخ! صبح چه غوغایی بود. من از دور فقط نظاره یار؟ خودِ یار که نه، پیکر بی

قدر در آنجا ماندند که گمان کردم  رفتند؟ آن گذاشتند! اما مگر می اش و شوهرش نمی ها ممکن بود، خانواده ی این کردم و اگر همه می

ترسید! نکند االن ترسیده باشد؟ شاید هم در بهشت خوش  اشان باشند. دردانه از تاریکی می زنند تا در کنار دردانه شب را چادر می



 

 
 

20 

  
  مخبطسودای 

  پژمانوالی 
  نویسندگانانجمن کافه Cafe Writers 

 

 

دانم ولی این تصمیمت درد دارد! من درد را دوست ندارم! زیادی درد  جا خالی است ، مگر نه؟ نمی اما جای من آنباشد، شاید.. 

گویی؟ نظر تو چیست؟  ام پر از معجونی به نام *صبرینه شده است؛ کِی بشود که سرازیر شود! ای دِل، تو چه می ام، دیگر قابلمه کشیده

آید از گیسوان او  رود، مهم این است که پیشش باشیم! آخر کی دلش می هرجا! فرقی ندارد کجا میهر جا که او رفت بایستی ما رویم، 

ی حمام، جا خوش کرده، و با لذ*ت  دل بِکند؟ منِ دل، دلم از دستم فرار کرد و رفت بر روی موهایش سنجاق شد. مرگ در گوشه

اش تقصیر خودش بود!  ی مستطیلی شکل کوچک شد؟ همه ن خانهدانی چه شد او گرفتار آ دانی؟ می دهد به من. می دارد گوش می

کنم که من او را کشتم، من قاتل او  ها احساس می مکان نبود که! گاهی وقت ماند، دیگر خبری از نقل  آمد با من می اگر، اگر فقط می

وقت شاید  شدم، آن ی به او نزدیک می ا ماندم، به هر بهانه رفتم، مدام پیشش می هستم! تو قاتل نیستی! اما اگر مدام دنبالش می

ای تحقیرت  کار را کردی ، نتیجه چه حاصل شد؟ هر دفعه به هر بهانه کرد. اما تا یک مدتی این ی عشقم در دلش جا خوش می جوانه

یی و بس! فکر اش تو کشم باعث و بانی کرد، کم مانده بود با کیفش تو را بکشد! ای صاحبِ احمقم، امان از دست تو که هرچه می می

زنم تا که بفهمی  کنی؟ این نامش تحقیر نیست، نامش سیلی زدن است؛ سیلیِ حقیقت می کنی خودت هم داری من را تحقیر می نمی

گفت: )) با دوست داشتن زیاد از طرفت  نباید زیادی به کسی عشق ورزید، نباید زیادی به کسی محبت کرد! در جایی شنیدم که می

ی ظلمات است! او  (( اما او برای من هیوال نیست، برای من همانند یک قدیسه است. او فقط یک قدیسه سازی! یک هیوال می

کشاند! نگاهی بینداز به خودت ابله، او خودش مراقب نبود،  ی تاریکی شد و حال دارد تو را هم همراه خود به تاریکی می خودش روانه

فهمی  گرفت االن زنده بود و خوش و خرم بودند! ساکت شو! نمی ا محکم میشوهرش محتاط نبود! اگر کمی، فقط کمی دست زنش ر

های من و خاطراتم را جمع کند؟ اگر  آید تکه شکنم! آنوقت که می شکند؟ خودِ من هم می ی خاطراتم می هایت شیشه با این حرف

دهم، ای عقل! جای  آیم و تو را از دست می اشتباهی من را به خاطرات بچسبانند چه؟ آنوقت مدام در آن خاطره هستم و بیرون نمی

ی مرگ او که نیست، اصالً درد حساب  من پیش او خیلی خالی است. برای همین رگت را زدی؟ آری! درد داشت اما دردش به اندازه

آغوشش، اما  خواهم بروم در اش که رفتند جوری هجوم بردم به طرفش که گویا او زنده است و من می شود که! نگفتمت، خانواده نمی

اش برایم  چیزی جز سردی و خیسی و بوی گالب نصیبم نشد! حاال یک شمع کم مانده این وسط! اما اگر شمع روشن کنم، خانه

اش؟ نگویم! دیگر تلخ  دهد! مزه شود! کیک تولدی که سیاه است، هم درونش و هم بیرونش، بوی خوبی نمی همانند کیک تولد می

ی  قدر تلخی را چشیده که دیگر حس چشایی را از دست داده. اما یک مزه در به تشخیص تلخی نیست! آننیست که، نه دیگر زبانم قا

ی پوچی! پوچی؟ آری! روحش رفته، جسمش هم اینجا اسیر است، دیگر  کند، مزه خاصی دارد که زبان عاجزم بدجوری حسش می

شد روحم زودتر بار و  ون روح چیزی نیست. کاش میای دهد؟ روح بدون جسم که چیزی نیست! جسم هم بد خواهی چه مزه می

وقت  بندیلش را ببند و راهی شود به جایی که حوا است. اما، اما اگر حوا جایی دگر باشد، چه؟ اگر جایی روم که حوا نباشد، چه؟ آن

د دل! اما فقط مهربان، بودی همانن ای مهربان می شد ذره کنم! کاش می هایم را باز نصیبت می مرگت بیهوده است و من سرکوفت

زند؟ گفتم که  کشند را ندارم! گفتی فریاد؟، چه به دل گفتی که ساکت است و حرفی نمی وگرنه تحمل عقل و دلی که مدام فریاد می

 !اش کردی رویم پیش حوا به شرطی که ساکت باشی. پس خفه می
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ی سوگواری برای مجنونش را ندادم،  رحمانه است که اجازه بی کند! شود و من را اذیت می رحمانه است اما او هم همیشه جفاکار می بی

هایش اسید است! من را  گذارم حتی اشکی بریزد و همه چیز را در خودش بریزد! چرا اشک نریزد؟ زیرا اشک است نمی بی رحمانه

شود این سوزش را بند آورد و من همیشه همانند مار به دور  سوزم اما هرکاری کنم نمی ترین قسمتِ درونم می سوزانند، از درونی می

خون شود من هم راهی شوم، اما تا آن زمان امیدوارم دلم آتش نگیرد و از  شد تا این رگ بیک دانم چقدر طول می پیچم! نمی خود می

شود! چهار قطره، پنج قطره، شش  ی یار دلی دیگر نصیبم می وقت با دیدن دوباره بین نرود! اگر چنین شد، چه؟ اگر دیر شد، چه؟ آن

کند! اما لحظه شماری نکنم چه کنم؟ زل بزنم به مرگ تا که دست  می آید و چترش را بر سرم پهن قطره، نشمار که سردرد دوباره می

شمارم! هفت قطره، هشت قطره، نه  و دلم بترسد و دست بردارم؟ پشیمان شوم؟ حتی اگر سردرد هم خر*اب شود سرت ، من می

شود! نکند،  رتش جاری میبینم که قطره اشکی از صو ی عجیب و ترسناکش، می شود؛ با آن چهره قطره و مرگ کم کم نزدیکم می

گذارم! من باید بروم پیش او! در  خواهد من را همراه خود ببرد؟ نکند بی من برود به سوی سفر؟ نمی نکند که دلش سوخته و نمی

تر کنم تا که راضی شود با من همسفر شود. سرانجام  کنم که دلش را نرم ریزم و سعی می های جهان را می چشمانم تمام التماس

شود، آری،  ی چشمانم جادویشان را در قلبِ مرگ تزریق کردند ، و من برگزید تا همراه خود ببرد. یار قدیمی ، مرگ نزدیکم میانگار

گیرد و تاریکی بدنم را  هایم را می گیرند، مرگ چشم دهم و من را در آغو*ش می تاریکی! دستم را بر دستان مرگ و تاریکی قرار می

ها  کردند. مهم نیست این استند در لحظات آخر دردی نکشم! چقدر مهربان بودند! چقدر لطیف مراعاتم را میخو گیرد. گویا می در برمی

از سر دلسوزی و ترحم یا مهر و محبت است، مهم این است بالخره یکی به من در لحظاتی که نیاز داشتم محبت کرد، اما این زجرآور 

تو بودی! افسوس! تاریکی جوری من را در بر گرفت گویا قصد داشت من را با  است که او نبود جایش مرگ و تاریکی بودند! کاش

ای از این  ی بدنم را با روزنامه بپوشاند، اگر کسی الیه خواست تکه تکه ای! انگاری می روزنامه، مومیایی کند، مومیاییِ روزنامه

شود! روانه شدنش همانا و درس عبرت گرفتن از  می ها را بردارد، هزاران خاطرات و احساس به سوی قلب و مغزش روانه روزنامه

روم تا که رخ  کنم! پس پیش به سوی یار. می زندگانی همانا. حس آزادی داشتم! دیگر وقت رفتن بود، چمدان الزم بود؟ فکر نمی

 . ...روم شد! میروم تا که حوایم تنها نبا ها نیاید! می اش را ببینم، آنقدری ببینم که مهتاب قهرآلود شود و شب مهتابی

 

 صبرینه: منسوب به صبر ، )به مجاز( صبور، شکیبا*
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  
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  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 

 

 

 

 



http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_xyz/

