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  در من کیس دانمفقط م دانم،رسنوشتم را نیم ا یخودم را به باد دادم 
 

 ت   م ی   هم یپا کند؛نیم هست که زندگ

 .تارش سکوت، پودش درد بافد؛را رج به رج م شیهابي و تنها ند ینشو قلمدان کهنه م چوب  

 بکار یچشمان فر  و وقتر  ستیکه هدفش کوسن دود  د ت  گم بي هامشت ر یهمشش را ز  انتیخ یالحظه

 .کندرا واژه به واژه در قلبش دفن م ها هیو خون گر  خندد م شیهالــ*ب ند یبفرهادش را م

 یشکوفه یکه هنوز بو   دفتر خاطرابر  انیاش، مخانه یپستو  انیها عشق را مدر من هست که صبح کیس

   و گل رسخ   دهد م بیس
 

گ  .کندنمانده جستجو م که از آن گلت 

و فکر  نمینشکهنه م  یاز دردها دهیپوس ،بي خاک گرفته از تنها صندیل نیا یرو  جا،نیکه ا  اما من... مت   و 

از خون اوست و من  ست،یشد در آغوشم که از خون من ن راه را اشتباه رفتم که عاقبتش پشگ یکجا  کنمم

 .دمیرا بعد از پنج سال فهم نیا

 ."عشقش رو دارم شم،که مادر نیم  ستید زدم و در دل گفتم"مهم نکه هر بار لمس شدم، لبخن  ... مت  من

بوده که داغ پدر شدن به دلش  از من زب   شیپ دمیهر روز فهم شیو از شش ماه پ روز یکه امروز و د  مت  

 نگذارد که به هر اشک من لبخند زد و گفت

 .خواممن تو رو م کار؟یچ میخوانازدونه، بچه م ستیمهم ن-

هاست زمستان و که مدت  دهیروح زخم د کیجسم خسته و  کیهستم؟  بودم؟ چه کیس من چه کیس من؟

به  نبار یو ا د یایاو دوباره ب د یشا دهد ناز گوش م یو الهه شود م دهیچیپتو پ انیکهنه م  صندیل یتابستان رو 

 
 

 .نخندد امافشدگ

 هستم؟ ... من چه کیسمن

که   ی. همش شد م دار یهمشش ب دنیها با عشق دو صبح د یخوابم ها با عذاب وجدانکه شب  زب   همان

 .آتشش کمتر بر جان و تن اون شالق زند یهاشعله د یتا شا سوزد برزخ م نیدر ا شیپابه پا کرد فکر م

بهت  نیبود، نه ا ها هیوجدان دردناک؟ کاش هنوز همان خون گر آور و عذابعذاب یچه شد آن فکرها حال

 یکه ثمره  یابچه ی   هم ا ی. چه کم گذاشته بودم؟ عشق و زند وجودم م یکه پنجه به رگها  یبغض آلود

 ت  ست   دلش را برد که م نآن چشما ا یآب شدنم را و  د یو آرام جان خانه؟ او ناتوان بود که ند شود عشق م
 اب 

 که در آغوشم گذاشت و گفت  یپش  یشد برا

  یپشت چشما-
 

 .داره مهربانو قشنگ

  یگر یجور د د یبا د یشا
 

 .داشترا نگه م اشزندگ

 د ی" که باکنهم یمن فداکار  یکه درش را گذاشت تا غرق نشود و من گفتم "برا  بي هاچالهاهیتمام س مثل

 آلودم سنگخون یو نبودند که من امروز نه با قدم، که با زانوها بودند م
 

 .نکنم را یط فرش زندگ
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  یکه در همه  بي خالءها تمام مثل
 

 "حسشان نکردم و گفتم "عاشقم، عاشقه گاهچیهست و من ه ها زندگ

 !ارمت   نکردند ب امیار ی چگاهیکه ه  بي هامثل نیاز ا من،

 شتر ینبود تا ب که چرا مثل همه مشکیل  کنند نیم میکه رها  بي هاهیگر و شن هیپارکِن ب   ب   یایبال  نیا از 

لــ*ب باز نکرد و رفت و  . نبودم که حتر خواستباشم که او م بي هانتوانستم مثل آن گاهچیبشناسمش. من ه

 .کندنگاه م منباز شد که امروز با فخر به  چشمان زب   جنگل وحیسر  یآغوشش به رو 

 .آوردبه زبانش نیم چگاهیکه ه  د یدرا م بي ای. او دندمیند گاهچیکه من ه  د یددر من م یگر ید یایدن او 

 .را برداشته ا یتعفنش دن یتا بفهمد بو  د ت  منیم کسچیکه در آنها ه  بي اهایو رو  اها یهمان دن از 

. او چه نمیبپشم م د یپوست سف یرا رو  شیکوچک پشم را گرفته و من رد ناخن ها  یبازوها میرو روبه زن

 داشت؟ مگر من مادرش نبودم؟ بي ادعا

 .گفتم شیهاانگار! چشم نبودم

به  شهیمثل هم شیهاو لــ*ب ستیپشم باران یها. جنگل چشمزند و او مرا صدا م کشد پشم را م دست

 د یچیدر گوشم پ شیاما از دلم نه، صدا رود،م ونت  و از در ب کشد م ی   زم یرا رو  شی. پاهاشود لبخند باز نیم

لحظه بلند شدم و به  کیاز وجودت.  یاهات بود، تککرده  ز یدقت نبود، عز  ینهیزد او آ بیدر دلم نه و کیس

 ت   اما همه چ ون،ت  از ب د یدلم لرز  د،یلرز  شهیشد. ش دهی. به هم کوبد یچیدر پ یسمت در پرواز کردم و صدا

 ...فتادی، مثل در که نکه نشکست  شهیمرتب بود، مثل ش

به جانم  دهیآتش رم فینشست. رسد بود، اما نه آنقدر که حر  اشیلیمستط یشهیش یراستم رو  دست

 .رفت جا کیشد و امروز  میجانم؟ همانکه دو ن شود. 

 که قلم نداشت و صندیل  رنگ نداشت، قلمداب   گر یکه د  مچاله شد، قلبم هم. و باز من ماندم و کوست   دستم

 .خوردتکان م راکبکه ب    یاخایل

گب   یو دفتر خاطراتم را برداشتم، ساقه برگشتم  .شد دهیفرهاد از پشت در شن یافتاد. صدا ی   زم یرو  گلت 

 .باز کن-

 برنگرداندم، لــ*ب زدم رس 

 .برو-

 .ستادیدار هم از حرکت اساعت شماطه یرفتنش قطع شد عقربه یپا یصدا که وقتر   د یشن انگار 

 یهاچشم شمیو تمام رخ  رخمیو ن کردمم ت   که مداد کنته را با آن ت  غ  ی. من ماندم و تد یزمانم ته کش یهاشن

 .زدمرنگ م م را مشگپش 

 دنیجه کبارهینگاه کردم. به  د یچکم ی   زم یکه رو   خوب   یهادرد و نگاه تارم به قطره انیرفت و م جیگ  رسم

 
 
 .برد غما یرا به  بیس یهاشکوفه یو بو  ختیدفتر ر  یکه رو   خوب



 

 
4 

که   آرامیسر  یجا توانستنیم ت   چ چیه گر یرسنوشتم را، اما هر چه بود د ا یخودم را به باد دادم  دانمنیم

 .دت  را بگ نشستم میهاداشت پشت پلک

 .تا با تکانش پرواز کنم دمیکوب  ی   زم یرا رو  مینشستم و پا صندیل یبار رو  نیآخر  یزدم و برا لبخند 

 .دادم و چشم بستم هیرا به پشتش تک نمیسنگ رس 

که   حق داشتم دانستمو حاال م شد که از من دور م  یست    یهانبود. خون بود و چشم تابقلبم ب   گر ید

 .دیرسبه نظر م باتر یز  میهاپلک ایهیرنگ کنم. پشت س ها را مشگآن

 .*ب زدملــ

 .خداحافظ-

 

 پایان
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