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  سرخينوشته بانو| منضی قلب مرداستان
 

telegram.me/caffetakroman 
  نام خدابه
 کردم،در ی واکس خورده ام نگاه می ورني طور که به کفش هانیهم. حال راه رفتن در پاساژ بزرگ بودمدر

 .فکر بودم
 او ي براهی هددیچرا من انقدر در خر! خداي آمد،ای او به چشمانم نمقی الزی چچی سرم را باال آوردم؛هی کالفگبا

 وسواسم؟؟
 خانم تی جلب رضاي همه تالش برانی ایعنیدم؛ی پر زرق وبرق دار رسي مغازه انیتریبه و. دقت کنمشتری بدیبا

 ...جالب است!!ها
 را شیژگی ونی او نظر خودش مهم بود و همي گرفتم اما برای مرادی انشیتری ودمانی مدل چنی از اشهیهم

 . دوست داشتم
 لی وسايادی از آن ها؛تعداد زری مختلف،و به غي در رنگ هایسفال...  وي،بطري خوروهی کوزه،ميادی زتعداد
 مغازه سفال کی به نهای اي گذاشته است که همه ی سفاللی در اطراف آن وسانیی تزي برازدی که برق مییطال

  شده بودلی تبدیفروش
 زرق و برق نیتری وي نبود و البته به همان اندازه یقابود که به اقا بودنش شکصاحب مغازه ا. مغازه شدموارد

 :بو بدم که باز چه شده؛رو به او گفتم.دمیداشت،خنده ام گرفته بود اما نخند
 سالم خواهر_

 : گفتی ،با اخم کوتاهدی که من را دنی به من انداخت و همینگاه
  و السالم برادرکیعل-

 : را نشان دادم و گفتمشی کردم به سمتش رفتم؛با دست سر تا پاي خنده اتک
 ری دل نگگه،بهی خواهرانست دپی تنیخوب ا_
 : و گفتدی کوبزی مي در دستش را بر روکی پالستتی عصباندم؛بای باز خندو
 شاد ي از رنگ هاي مشترتی جلب رضاي براگهی من مگه،بهی آق برادر شماست دنی اری بابا همش تقصيا-
 تفاده کناس
 .دمی بلند بلند خنداوردمی تحمل نگرید

 : چپ نگاهم کرد وگفتچپ
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  چشه مگه؟يرو آب بخند_
 : کنترل کردم و گفتمی چارگی ام را با بخنده

 ؟يری بگه برو تو چاه تو ام مثمی گوشه اول؛دوم اگه مستیچش ن_
  روتی قنارراهنی اون پاری گذاشته داداش؛در بسرکارت

 در یی کامال با وقار و کادویپی با تی به ته مغازه رفت و پس از مدتی عصباني که با گام هادمی دوباره خندو
 دست برگشت

  محمدي دونستم انقدر حرف گوش کن شدینم_
  دفعه اول و آخرم بود،ي مارمولک شرط ببندنیخدا نکنه با ا-
 : و گفتمدمی بلند خندباز
 یورت کرده رنگ مورد عالقه ات رو بپوش مجبدمی بود که دي بارنی سومنی اخر؟؟ایمطمئن_
 اره منم که عاشق رنگ زرد-
 : که داخلش کادو بود را به دستم داد و گفتیکی جمله پالستنی اانی ببا
  شما هم در حد اعالستهی که کشتمش؛درضمن سفارشنمشیفعال نب-
 ارمیمثل اون دفعه از توش مار در ن_
 استغفراهللا...نه جون محمد کار اون-

 : و گفتمدمی خنداروم
  اون مارمولک روشناسمشیم_

 : بردم و گفتمشی تکان داد،دستم رو جلوي سردوی کشیهوف
  برم داداشمن
 : به خودش آمد دست در دستم گذاشت اما رها نکرد رو به من گفتعیسر

 گه؟؟ی به خودت هست دحواست
 : چرخاندم و گفتمیچشم

  و با حرص سرم رو تکان دادمثمیثم،میثم،میم_
 : نگفت دستم رو باال بردم وگفتميزیچ
 ی علای_

 . سرش را تکان داد و از مغازه خارج شدممحمد
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  تپش قلب گرفه بودمدمیبه پله ها که رس. رفتمی پاساژ می بلند به سمت خروجي قدم هابا
 دمی کشیقی و نفس عمستادمی رفت؛اادمی دوباره ي وايا

  رو خلوت بودهادی پنی رو به پساژ و همچنابانی ارام شد،خیکم
 یی و رنگشان طالخوردی به حوض مزشی درحال ري داشت؛افتاب به اب های قشنگي نمادانی وسط مابشار

 شدیم
 . بودی که به رنگ مشکیشگی بلند همی شاستيتای همان توای رفتم؛نمی سمت ماشبه
 . رفتمی را روشن کردم و به سمت گل فروشنیدم،ماشی خری گل هم مدیبا

  دردسر سازشهی کرد،مثل همی مدرد
 دوباره دارد گرددیباز دنبال دردسر م. پارك کردم وبعد وارد مغازه شدمي را کنارنیدم،ماشی که رسی گل فروشبه

 را به رخ شانیبای که  زییگل ها. گل ها بشودي نگذاشتم مانع لذت بردنم از بوکند؛امایبا دردش اعالم حضور م
  کِشَندی کمان منیرنگ
 ... کندنشیی نرگس است،چهارعدداز آن را جدا کردم و به فروشنده گفتم تزيل ها عاشق گاو

 : گل ها رو به من گفتي بر رولی اکلدنی و پاشنیی تزی از کمپس
  شاد هستنشهی نرگس همي گل هادی داری خوبقهیسل-
 }. شادهشهی همنیبه خاطر هم{: لب با خود گفتمریز
 د؟؟ی گفتيزیچ-
  زدم و گفتمي حال برگشتم،لبخندبه
 . رفتمنی ممنون و پس از پرداخت پول به سمت ماشنیینه،بابت تز-
 به سرعت از کنار من رد يزی که در را بستم چنی را باز کردم و گل ها را کنار کادو گذاشتم،همنی عقب ماشدر

  در سمت چپ بدنم احساس کردمیقیدرد عم...شد
 ـستـــــی او

 )يراو( دومشخص
 ، ناتواني بدون فکر؛دستای بدون تپش،ذهنی افتاده بود،با قلبنی زميرو

  مرده است؟؟نکند
 . گرفتی گذاشت،به گمانم نبض مشی به طرفش آمد؛دست بر گلوابانی خي دوان دوان از آن سویشخص
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 داد،دورشانی اش گذاشت،با تمام قدرت فشار منهی سي هم بر روي به رو لبش امد،دستانش را روي لبخندمچهین
 جم شده بودنند

 : زدادیفر
  داره؟؟ی نفر چه لذتکینگاه به مردن _

 : زدادی تر فربلند
  زنگ بزنه امبوالنسیکی_

  دادیهنوز به تالشش ادامه م. دست به کار شدندي نفرچند
 به؟ی پسرك غرنی مهم بود اشی چقدر برامگر

  برانکادر گذاشتندي جان پسر را روی بد،جسمی رسآمبوالنس
 ان کمک رسان هم با او سوار آمبوالنس شد پسرك جوآن
 . از محل حادثه دور شدنی ماشو

 دی بردند،دکتر با پرس و جو از پسرك کمک رسان فهممارستانی وارد بعی برانکادر را سردنی محض رسبه
 : بلند گفتي داشته،با صدایپسرك حمله قلب

 وی سي آنیمنتقلش کن_
  شدی مدهی دکتر از داخل اتاق شني وقت منتقل کردن،صدای رو بعداز اندکپسرك

 ي کارديبارد_)brady cardia( یلی که قلب خی زمانهیبه معن{
 .امدی نیی صداگرید} زندی و کند مارام
  رفتی  طرف و آن طرف منی از اتاق به ارونی بپسر
 هجوم اورد و بال شیپسر با شتاب به سو, آمدرونیدکتر از اتاق ب.نگار کوکش کرده بودنند. و قرار نداشتارام

 :فاصله گفت
  دکتر؟؟ي شد اقایچ_

 : تکان داد و گفتي سردکتر
 ...دی کشی از فرط اسودگیخطر رفع شد،نفس-

 :دی خسته از او پرسی با لحندکتر
 دی دارشونی با ایچه نسبت-

 : ناراحت از اتفاق افتاده گفتی از فکر درآمد وبا لحنپسرك
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 پسر خالش هستم _
  دارمی باهتون صحبتدییایخوب،پس به اتاق من ب-

 . تکان داد و همراه دکتر شدي سرپسر
  نشستی بر رو صندلدیکاوی نشت و پسر همان طور که اطراف را مزی به پشت مدکتر
  کرميواری چرم با کاغذ دي های و صندلزی و ساده،مکی شیاتاق
 . ساخته بودی ارامش بخشهی،فضاي از مخلوط رنگ کرم و قهوه اي اپره

  به حرف امددکتر
 ؟يجناب اقا-
 ي فرهودثمی هستم،مثمیم_
 ی رخ می زمانيماری بنیا(دچارن؟؟} ای ی قلبي وارهی که پسر خالتون نقص ددی کنم بدون،فکري فرهودياقا-

 {همونseptal defectsدهد که
 ) قلب وجود داردي بتن هانی سوراخ بکی

  شدهشتریروزا درد قلبش ب نی رو داره،ايماری بنی ایبله،از بچگ_
  شهی نمی باشم و راضينجوری حتما خدا صالح دونسته که من اگهی گم عمل کن،می هم بهش می چهر

 .دی کشی از فرط ناراحتیی را به صورت تاسف تکان داد و هوفسرش
 ی جراحنی از مشکل تریکی قلب هم یاگر االن هم بخوان عمل کنن خطر ناکه،به هر حال قلبه و جراح-

  عمل بشهدی بایهاست،ول
 اگر عمل نکنند نیبه خاطر هم. شهی ممی ترمی دارند؛بعد از چند سالی رو از بچگيماری بنی که ای کسانمعموال

  براشون خطر سازه
  دونه خطر سازهیخودشم خوب م_

  سرتقي پسرخاله نی کرد با ای بود؛چه می ناراحتی از نگرانزی لبرقلبش
  نکرده بوددایه هنوز رگ خوابش را پ کي بد قِلِق؟؟پسرخاله او
 : رمق به دکتر نگاه کرد و به حرف آمدی بی و حالتافهی قبا
 شن؟؟ی مرخص میک_
  نظر ما باشندری زگهی ساعت دکیحالشون فعال خوبه،تا -

  برنتوننی نداشتتند می مشکل خاصاگر
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  ممنون،با اجازهیلیخ_
 . کرده بود خارج شد؛در فکر بودقی ارامش به او تزری که کمی آن اتاقاز

  شودی بند نممارستانی هم در بقهی دقکی آن پسرك لجباز دانستی مخوب
 . سرعت به سمت اتاق رفت و وارد اتاق شدبه

 . بودراهنشی پي حدث زده بود،در حال بستن دکمه هادرست
 : رو به او گفتی عصبی حالتبا
 ؟؟ی پوشی لباس مي داری چيبرا_
  سالم پسرخالهکیعل-
 ی نظر باشری زگهی ساعت دکی دیبا_
 جواب سالم واجبه ها-
 : تُنَش بال رفته بود گفتی که کمیی را در دست گرفت با صداشی سمتش رفت و بازوبه
 ؟؟ي خودتو به کشتن بدي خوای سپند؟؟میکنی مکاری چي معلومه دارچیه_
  خدا بخوادیهرچ-

 در هوا چرخاند ی داد؛به کنار پنجره که آن ور تخت بود رفت؛دستش را به حالت عصبرونی از سر حرص بینفس
 :و گفت

 ي جمله رو در برابر حرفام بلدکی نیفقط هم_
 هفته نی ا،توي قلب کردستی اشی ساعت پمی ننی تو چاه،همي خواد با سر بری خداهم نخواد تو دلت ماگه
  باره،من چقدر از خاله پنهون کنم؟؟نیدوم
 : تفاوت رو به اوگفتی زد،سپند بتشی با تمام عصبانثمی از آن همه حرف که مپس

  ساراشی پرمی مامان،بعدم مشی پرمیاول م-
  بودستادهی رو به سپند برگشت که آن طرف تخت اي با حالت تندثمیم
 ؟؟ی کنی منطق من،چرا عمل نمی بياخه پسر خاله _

  را ندارد جواب دادثمی گفت و گو با مي به ادامه یلی مچی حوصله که معلوم بود هی بي با چهره اسپند
 صد دفعه گفتم،بازم بگم؟؟-
 . پرتاپ کردی صندلي سپند چرخواند و با حرص خود را بر روي برای چشمثمیم

 : گذاشت و گفتشی هابی را در جستاد؛دستشی اشی صندلي به سمتش رفت و روبه روسپند
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 چییسو-
 کی داخل کتش برد با بی حرفاست دست بر جنیدانست سرتق تر از ا ی چپ چپ نگاهش کرد،می کمثمیم

 . را به سمت سپند پرتاپ کردچیی سوعیحرکت سر
 هوا گرفت،همان طور که به سمت در ي را رودی آورد،کلی را در مزشی که حرص پسرخاله عزی با ارامشسپند

 : گفترفتیم
 انقدر حرص نخور،غذا بخور-

 : مردانه زد؛همان طور که پشتش به او بود انگشت اشاره اش را به سمت باال گرفت و گفتي خنده اتک
 خودش هوامونو داره،نگران نباش-

 يارام چشمانش را رو.  بودي باز کرد به سمتش برگشت،جدمهی در اتاق گذاشت در تا نرهی دستگي را رودستش
 :هم گذاشت دستش را باال آورد و گفت

 ی علای-
 .که در را کامل ببندد رفت نی ابدون

 ... توانست آرام باشدی مد؛چطوری کشیقی را بست،نفس عمچشمانش
  کرد؛اما چگونه؟؟خدا داندی نظر او را راجب عمل عوض مدیبا
 
 }سپند{

  افکارم مخشوش شدد،بازیچی پی در گوشم مثمی ميحرفا
  شدم،در عقب را باز کردمنگی در را زدم و وارد پارکموتیر
  کادوي کار درست انجام داد،گل هارا گذاشته بود روهی پسر خاله خله ما هم نیا
  گل  را جدا کردم و برداشتم و به طرف اسانسور رفتم،دکمه طبقه پنجم را فشردمکی

 . خودم را مرتب کردمی کمنهیی آدر
 دمی مادرم را پشت درب خانه دشانی پرافهی اسانسور باز شد قتا

  به صورت افتاده و نگرانش زدميلبخند
 : پرخاش گفتبا
 ؟؟يدی جواب نمتوی شم چرا گوشی جون به لب می گینم-

  که؟وفتادهی نی خوبه؟؟اتفاقحالت
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 : سر دادم و گفتمي اسانسور خارج شدم و خنده بلنداز
  سپندی اتاقک خارج بشه،بعد سوال بارونم کن زندگنیبزار پام از ا_

 را به سمتش گرفتم دم،گلی اش را بوسیشانی کردم و پی دستشی پدیی بگويزیمد چ در هم رفت؛تا آشی هااخم
 :و گفتم

  با عشقمیتقد_
  بلند شدي اعتراض گونه اي لحظات صدانی اخمش را گرفت،در همي جالبخند

  کندای پیلی منم؛شما برو واسه خودت لدهی خانم با عشق گل منی که به ای پسر،تنها کسياها-
 :با خنده گفتم. دستشش را دور شانه مادرم حلقه کرددم،پدری بلند خندباز
 دای تا حاال به مامان گل بددمیصد البته،برمنکرش لعنت؛اما من ند_

 : گوشم را گرفت و گفتی شدم به شوخی پدر که رد مي رفتن تا وارد خانه شوم از جلوکنار
  توعه پدر سوخته بدم که از فردا بشم سوژه خندتيجلو-
 :ه مثال دردم امده گفتم کی حالتبا
 بشه،وگرنه تمام ای ردییخوای دونم نمی تو فرهنگ لغتا؛بعدم من مدی کردشرفتی ول کن بابا جان،پي آيآ_

 دمی عاشقانه رو تو اتاقتون ديامای خشک شده پيگال
 : گفتثی خبي با لبخنددم؛پدری بلند خندوبعد

  سر جاشهتی،تنبیپس فضولم هست-
 ره باختم دادم،دوبای سوتي وايا_

 . خود تکان دادمي از رو تاسف برايسر
  بردو پس فردا بچه خوت بهت بدهي تا مزه ي ببازدیبا!یپس چ-
 با صحبت پدر تفکراتم پراکنده شد. داشتادی زی معند،حرفشی رابوسمیشونیپ

  پسر بابا چه طوره؟؟ریش-
 ست؟؟یساله بچگونه ن28 پسر هی ي صحبت کردن براينجوری اکمیخوبم بابا اما به نظرتون _

 کرد تا ی متی را پشتم قرار داد و همان طور که من را هدادم،دستشی رو پشت سرم گذاشتم و آرام خنددستم
 : گفتنمی مبل بنشيبر رو

 ی باز هم پسرك بابا هستیپنجاه ساله هم بش-
  شربت به جمعمان اضافه شدینی سکی با مادر
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  پسرك مننیو همچن_
 : پوشم گفتی کت مدیدر کنارشان شاد بودم،عزم رفتن کردم،مادرم تا د را ی ساعتچند

  سارا پسرم؟؟شی پيریم-
 : دادم گفتمی را برداشتم و در همان حال که با پدر دست مچییسو
 بله،فردا عمل داره،دعا کن مامان_
  زدو چشمانش را آهسته بستي نگاهم کرد لبخندی ناراحتبا

   راباز کردمدر
 مییی ایخدا به همراحت پسرم؛ما هم فردا م-

 : رو باال بردم و گفتمدستم
 ...ی علای_
 

  دمی لحظه ترسکی شلوغ بود؛دمی شدم،به اتاقش رسمارستانی بوارد
 ... سمت اتاق هجوم آوردم امابه

  وتعجبشیجی گي تخت نشسته بود؛دلم ضعف رفت براي کردن روی امادش مداشتن
 ي زد که توی لبخند بزرگدنمی گذاشتم، با دزی مي،به سمتش رفتم کادو وگل ها را رو از اتاق خارج شدپرستار

 .دلم قربون صدقه اش رفتم
 سالم بر خانم شجاع_
  شمی خوب مگهی و مخصوصا گل ها،نگاه اماده شدم دنای سالم سپند ممنون بابت ايوا-
 ای عمل کندی هم باتو
  داشتدیم برنگردد اما ادی دانست شای دلم غم نشت،متو

 } استدی امی بسيدیدر نا ام{ افتادمی مثلادی بودم؟دی نا اممن
 ي و اجباري اجباردی امنی کردم و چه قدر تلخ بود ای منی من انقدر تلقای بود؟يدی امواقعا

 : را رو دستش گذاشتم و گفتمدستم
  خانم خودمیشی مگهیاون موقع د_

  خجالتتي فدان؛سپندیی لبخند زد و سرش را انداخت پااروم
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 داشتم دی گذراندم؟من امی و من شب ها را با استرس نمگشتی بر مشد،اوی تمام می لعنتقهی سنی اشدی میک
 ي اجباردی امکی

  سپند؟؟ي شدیچ-
  گلمیچیه_

 : مشکوك بامزه اش نگاهم کرد و گفتافهی با قشهی هممثل
 نمیراستشو بگو بب-
  خانم کوچولوي شدنیباز بد ب_
 : چانه اش گذاشت و گفتي فکر فرو رفت و دستش را برودر
  دارمنانی نباشم،بعدم تازه من به تو اطمنی بدبگهی اگه خوب بشم ددیشا-

 : زدم و گفتمشی به رويلبخند
 ؟؟ی کادوت رو باز کني خواینم_
 : که انگار چندشش شده بود گفتی حالتبا
  کهستیتوش مارمولک ن-
 ستیم ن دلزی عزثم،نهیخدا نکشتت م_

 : و گفتدی کشیفی خفغی رنگ جیاسی گلدان دنی ارام کادو رو باز کرد پپس از دارام
   قشنگهیلی سپند دستت درد نکنه خيوا-
 ... گل ها را داخل گلدان قرار دادعی بعد سرو

 . صحبت مجبورش کردم بخوابدی از کمبعد
 شتری شد استرس و تپش قلب من بی تر مکی چه به صبح نزدهر

  سال پر خاطرهکی برد ی سال قبل مکی کردن مرا به فکر
 ... بودم آمده بود برا معالجه،معالجش من بودم ودهی سارا را دی من در مرکز درمانشی سال پکی درست

  چه مدتدمی چطور،نفهمدمی،نفهمی کدمی برد از من نفهمدل
 ه اسارت برده بودش بیکی من مال خودم نبود،ضی قلب مرنی اگری که ددمی فهمیوقت
 . آمدم و به سمت نماز خانه رفتمرونی اذان از فکر بي صدابا

********************************************** 
  بودی بغض بارانیقی بود،چه دقادهی رسوقتش
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 : تا تختش را ببرند،به حرف امد و گفتامدنند
  باششه،مطمئنیسپند هر دومون قلبامون خوب م_

 . تکان دادمشی براي کرد؛چشمانم رو بستم وسری باز م بغضم سرزدمی حرف ماگر
 : تکان دادم گفتمشی برای گفت در اخر دستی ممی بود که براشی و ارزوهاي اتاق عمل دل دارتا
 داری ددییبه ام_

 : زد و گفتیچشمک
 وی یس-

  خندادی و مدی خندی لحظه ها هم منی ،در بد تروونهی دختره ددمیخند
 : را گرفتم و گفتمدم،دستشی را در حال رفتن به اتاق عمل دي مرتضودکتر

 سپردمش اول به خدا،بعدم شما_
 : دستم گذاشت و گفتي بر رودست

 نگران نباش پسرم-
 : ؛به خدا گفتمدندی غلتمی گونه هاي رواوردنندوی طاقت نمی نماز اشک هاانی سمت نماز خانه رفتم،در پابه
  از اتاق عملادیم ب براش ،سالرمیمی می دونیخودت م_
 ... اگریول

 : را بستم و زمزمه کردممی هاچشم
 ششی منو ببر پومدیاگر هم ن_

 : قرار گرفتمی شونه هاهی بر رویدست
  گردهینگران نباش بر م-

  برگشتمثمی وبه سمت مدمی صورتم کشي بر رویدست
 دمیاما ترس. کردمی قلب سالم بود خودم عملش منیاگه ا_
 می وبه سمت اتاق عمل رفتمی هم از نماز خانه خارج شدبا

 ساعت گذشته بود6م،ی دو کنار درب اتاق عمل بودهر
  برده بودشرونیبه محوطه ب)عمو اکبر( پدراورد،ی طاقت نمادر

 ساعت دکتر از اتاق خارج شد به سمتش هجوم آوردم8 پس ازتیساعت؛و در نها6ساعت،5ساعت گذشت،2
 ن را کنار زد و با شتاب از کنارم گذشت نگا هم نکرد و میحت
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  درش نهفته بود؟ي سکوت؟چه رازنی داشت ای معنچه
  که در سرم اشکار بود اما توان باورش را نداشتميراز

  شد؟اخر چه طور؟ی ممگر
 دار؟ی ددی راه نبود،مگر نگفته بود به اممهی نقی بود بر گردد،او که رفقرار

 امت؟ی به قداری به کجا؟ددارید
 دمی نفهمچی هگری توانم نام خدا را بر لبم آوردم و دنی نداشتند زانوزدم با اخرستادنی توان امیپاها
 )يراو( شخصسوم

 . شدی مکی پوش نزداهی آدم سی کرد،و به سمت انبوهی قبر ها عبور منی آرام از بیی گام هابا
 . فداکاري پسر خاله نی اي هم گذاشتن براي چشم بر روقهی دو دقی روز گذشت بدون حتسه
 قبرستان نهی سشی است و سوگولمارستانی تخت بي جان بر روی تر از جانش بزی روز است که برادر عزسه

 دخترك نی دانست که چقدر در دلش ای انباشه شده،عاشق نشده بود تا درکش کند،اما مشیخروار ها خاك برو
 . استزیمعصوم عز

 . زنندی او زانو مي عالم جلوي که تمام درد هاستی درد بزرگزانی درد از دست دادن عزو
  طعم دادی زن داداشش خواند،دهانش را با خرما کمي براي افتحه

  رفتنشی به سمت ماشی پس از خداحافظو
  توان کردی هم نمي گردد کاری باز نمگری رفته است و داو
 }سپند{

 . چشمانم ظاهر شدشی در پدی سفی را که گشودم،سقفچشمانم
 که چه اورمی را درك کنم و به خاطر بتمی از اندازه فشار اوردم تا موقعشی کرد؛به ذهنم بی درد مبیج عسرم

 .سرگذشته است
   من،چشمانم رابستمنی شد در زهراگی نمي اورادی کاش ي ااما
  گمانم همه اش خواب بوده باشدبه

  در همانند مته در مغزم فرو رفتي لواليصدا
  پوشاهی سي شد،مردانیدر نما در چهار چوب ي مردقامت

  خوش خوابيچه عجب اقا-ثمیم
  به سمتم امدعی شدم،سرزی خمی رو تخت نثمی مدنی دبا
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 : زار گفتمی حالتبا
  کجاست؟؟ثم،سارایم_

 تی گفتند که  بگو تمام ذهنی زدند و می در ان موج می که نگرانی چشماند،بای تخت خواباني من را بر روآرام
  دروغ استمیها

  نبوده استشی بی افکارم خوابي همه بگو
  مردانهیدند،ارزشی آرام لرزشی انداخت و شانه هانی سر پاثمیم

  از گوشه چشمانم روان شدي بر هم زنم قطره ای پلکنکهی ابدون
 ستی در کار نی است،و دروغتی که همه اش واقعدمیفهم

 ... هم گذشتستی من نی که سوگلي روزنیچهلم
 . گذشتگهی هدف دی مزخرف و کسل بي امروز هم مثل روزاو
  ماندرهی خواری گذشتم،چشمانم به گوشه دی کنار پنجره به اراماز

 می با سوگولمارستانی که در بی خوشي روز هاي آورادی که با يتاری به گوشه لبانم پناه آورد،گی کجلبخند
  زدیداشتم بهم پوسخند م

  جهنده گذشت و من را جا گذاشتیرم هماند برق کنان از کناگی مگی خوب گذشت و چه زود گذشت،مچه
  جملهنی است اراست

 " شوندیآرزو ها چه زود خاطره،و خاطره ها چه زود آرزو م"
  خوبم مانده بود قدم برداشتمي هاادگاری که از ي سمت بازمانده ابه

  گوش به ان سپرده بودم وصف حال منکباری که در عمرم فقط یآهنگ
 .بود

 دمی تار ها کشي را بر روانگشتانم
 زهی اشکات که برفی نازتو وا کن    حيچشما

 زهی    واسه خاطرت عزشهی عشقمون همبگو
 زهی دونم برات عزیم        

  دونه اشکام       رو گونه هامهدونه
  باهامهنای           ای تو نباشیوقت

 شــــــهی توقلبم     واسه همی مونیم
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     تو روزگارمارمی یتو رو که م  
   بهارمیی وجودم         توي همه

 شــــهی تو تنهام         نگو نمبدون
 رهی گی میلی نم      داره دلم خي بوی وقتهوا

 رهی می تو می     من دلم باسی گل یندونست
  باروني به پرسه هاي و سپردمن

  از لحظه هام و لرزونیرفت           
  گلدوناسینوز کنار ه                        

 وونیبه انتظارتم تو ا             
   دونه اشکام رو گونه هامهدونه
     باهامهنای     ای تو نباشیوقت

 شهی تو        قلبم واسه همی مونیم
  تو روزگارمارمیتو رو که م 

  بهارمییهمه وجودم تو    
 شهیبدون تو تنها نگو نم    

  
 نمی بی تو خاطراتم     تو را هر نفس مهنوزم

 نمی خوام نازنی    تو رو منجای تو ای ببمیچه غر 
  دوبارهییای ی دونم می صبح مي دهیاز پس سپ  

  سرخ و تو و شبنم     من و بارون ستــــارهگل
  دونه اشکام رو گونه هامهدونه

   باهامهنای ای تو نباشیوقت            
 شهی قلبم واسه همي توی مونیم                

           تو روزگارمارمیتو رو که م       
  بهاریی وجودم توي همه

  شهینم! بدون تو تنها        نگو 
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  و نمش را گرفتمدمی به سورتم کشی به در حواسم را سر جا آور،دستي تفه ايصدا
 بله؟_
 . شدانی نماثمی وقامت مدی پاشنه چرخي رودر

 و ااحوال نجاستی ساعت انی هروز امی های اخالقم،بدیای قدر مرد بود با تمام کج خلقد،چهی به روم پاشيلبخد
  پرسدیمن را م

  شدکی شرمی در غم و شادمی از او دور افتادم اما او با معرفت تر از من است هنوز کنارم،پابه پاچقدر
  او؟؟ای من سرتقم حال
 را قطع کرده بودم لبخندش مانیشاوندی خووندی وقت بود با آن پیلی خ خنده من کهدم،ازی هم متقابل خندمن

 پرنگ تر شد
 : گفتدی کشیقی عمنفس

 ي خوندیعال-
 ؟؟يستادیگوش ا_

 : زد و گفتیچشمک
  در من اثر کردنیکمال همنش-

 : بزنم دوباره حرفش را سر گرفتی که حرفنی از اقبل
 میاونجا باش5دیپاشو اماده شو با-
  خوام بودمی سوگولشی دانستم تا فردا پی زدم،مي لبخندباز

  قولش وفا خواهد کردست،بهی عهد شکن نخدا
 : لب باز کرددمی پوشی را مراهنمی طور که پهمان

 ی راه نشمهی نقیگه،رفی دي گردیبرم-
  خدا بخوادیهرچ_
 اون که آره،اما تو هم به من قول بده-
 ستادمی اشی سمتش قدم برداشتم روبه روبه
  از کارام حالم کنيدی و نرنجي کردم؛اما تو در هر صورت مرد بودي نامردیلیداداش خ_

  را دراز کردد،دستشیی به ابروانش دواخم
 قول؟؟-
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 و ی نکند که چرا گفتی گلگامدمی در دستش نهادم و سر تکان دادم،خواستم اگر از آن اتاق عمل برون ندست
 دم نزدم تا دروغ گو نباشم.رَشی زيزد

 : کرد و گفتبشی در جد،دستی کشی از کالفکیهوف
 م؟ی برننی تو ماشنییخاله و عمو پا-

 : لب گفتمری زدم و زلبخند
 میبر_
 
 )ثمیم(

 . پوستم خواهد بودي داغ بر روی همانند ذغالشی دانستم تحمل دوری زدم بر نخواهد گشت،اما نمی محدث
 ي پل ازت گله خواهم کرد،تو سر تکان دادسر
 .نم دل مجازات تو را داشته باشم گمان نکاما
 
 

 :سندهی از نویسخن
  دشتي به گرمایسالم

 را از دست ی که کسنی از اد،دوستانی گذراندن وقتتان انتخاب کردي از قلم من را برای که داستاننی از اسپاس
 دی نداشته باشی هراسدیبده
  گذارندی زود ما را تنها میم،برخی مسافرای دننی ما در اي همه

 با کوله می داشته باشی ماند،پس سعی نميگری دزی چی جز خوبای دننی کنند،در ای می ما زندگي پا به پای برخو
 می چمدانمان را ببندي کارکوی از سعادت و نيبار
 می شودهی تا زود بخشمی زود ببخشای دننی ادر

  شودی تا در حقمان مهربانمی کنیمهربان
  تا به ما رحم شودمی کنرحم
 .می نشوشی مبتالمی کنی سعستی بد دردیمانیم؛پشی نکني دوزنهیم،کیورز نیدشنم

 می مثبت و روشن نگاه کنيدی با دندهی و به آمی کنی حال زندگدر
 به او بای شوند،پس زدی کنی منتظر نگرش شما هستند تا ان گونه که نگاه مست،فقطی نکی تاری و زندگایدن

 ..باتشکر.. باشدبای تا زدیبنگر
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 ...ی علای
  رسندییبای به زشانی پسند            زنده اندبای زي اباستی زیزنگ
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