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 از جنس پسرعروسکی 

 که اِدوارد پسرش تنها همراه به و بود انگلستان شهرلَندن در دوک پولدارترین و بزرگترین اِستارک اقای 

 .میکردند زندگی نشین اَیان های محله از یکی در بزرگ قَصر یک در بود سالش بیست

 .بود دنبالش کمترکسی بودکه مسائلی فهمیدن و یادگیری ی تشنه بچگی همان از و بود کنجکاو پسری اِدوارد

 برد قصرپناه جای ترین دبلن به روزانه اجباری های کار از خسته او که شد شروع انجایی از چیز همه 

 .میکرد تماشا را میدید اتاق ی پنجره از صبح هرروز که را روبرویش تکراری ی ومنظره

 تق تق صدای بود شد خیره روبرویش به طورکه همین بود، شده خسته هم زیبا مناظر این دیدن از حتی ولی

 گِرد ی پنجره از صدا گشت، صدا دنبال به چشمانش. شنید میشد کوبیده سطحی بر که را از آهنی ای شئ

 نزدیک آرامی به خواست و شد بلند جایش از سریع آمد، می بود نشسته اتاقش سقف باالی اِدوارد که کوچکی

 حتی بود سیاهی میدید که چیزی تنها افتاد، پایش زیر سقف به چشمش شود، اتاق وارد پنجره از بتواند تا شود

 به شدن نزدیک از رنگ این دیدن با بودند؛ سیاه هایش دیوار تا گرفته سقف از قصر سرتاسر کالغ، پر از تر سیاه

 شنید تق تق صدای دوباره. برد فرو خود در را اش انگیزه باتالقی مثل سقف رنگ سیاهی شد، منصرف پنجره

 و شد خم میتوانست که جایی تا و رسید اتاق سقف باالی به و سُرخورد قَصر سقف از شیطنت با اینبار ولی

 هایش گونه رنگ به قرمز هایی لب کوچک، و سفید صورتی با عروسک مانند پسری کرد اتاق داخل را سرش

 قصر های دیوار سیاهی به شب، سیاهی به موهایی عروسک این دید؛ میکرد خونی را اش چهره مهتاب که

 ...او عروسکی درموهای هم وحاال بود کرده حَبس درخود را اِدوارد که داشت پدرش
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 از ای مجسمه پشت و شد اتاق وارد دُزدکی اِدوارد بود؛ سنگی زن پیکر تَراشیدن مشغول پسرعروسکی 

 عروسکیش پسر و گذاشت مجسمه ی شونه روی را سرش شد، پنهان بود بزرگتر هم خودش از مَرمَرکه جنس

 زمزمه صدای ناگهان بود اتاق رَصَد مشغول که نجکاو که پسر. بود شده کامل زن صورت تقریبا... کرد تماشا را

 :میکند صحبت اش کاره نیمه ی مجسمه با پسر دید شنید، ای

 برات خیلی آخه... مورد تواین البته... شیفتم خود خیلی میدونم نکن نگاه بهم اینجوری! شدی قشنگ خیلی -

 هچوقت که بود این برای چهره، خلق به کردم شروع و گرفتم یاد رو سازی مجسمه اینکه دلیل کشیدم زحمت

 را تواناییش خودم که حاال ولی... کرده لج باهام من آفرینش موقع خدا میکنم حس... نمیومد خوشم ازخودم

 سنگ تنِ روی و کنم طراحی فردی به منحصر و زیبا های چهره با هایی مجسمه تا کردم را سعیم تمام دارم،

 .بتراشم

 آنقدر تیشه گذاشت، کنار را گذاشت کنار را سنگینش اش تیشه و کشید مجسمه با زدن ازحرف دست 

 .کند حس را آن سنگین هم مجسمه پشت از حتی میتوانست او که بود قطور

 اینکه وجود با کرد بررسی اورا های دست دقت با بود شده قایم مجسمه پُشت تیزبینش چشمان با که اِدوارد

 ها باند زیر از پوستش مهتابی نور و ودب شده پوشیده چسب و باند با که داشت ظریف دستانی ولی بود پسر

  .میدرخشید

 :گفت بلند صدای با اختیار بی که بود او تماشای محو انقدر اِدوارد

 ؟!میتراشی را سنگ ظریف هایدست این با چطوری-
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 گویی رفتارکرد پسرطوری انتظار برخالف ولی بود شده زده خجالت خیلی اِدوارد اوافتاد، به پسرچشمش

  :گفت تعجب با... شده اتاقش وارد دُزدکی او که میدانست

 .نداشتند اهمیتی شاید بودم، نکرده دقت دستانم ظرافت به تاحاال! نمیدونم-

 است؟ خاطردستانت به کارهایت ظرافت که فکرکردی این به آیا-

 منوببینی؟ ناتمام ی مجسمه میخواهی-

  :گفت کند فکر اینکه بدون اِدوارد

 -.میخوام اره یعنی! نه 

 نیست؟ اینطور. شنیدین هامو حرف میزدم حدس اینجایین؟ ازکی-

 .داد تکیه بود شده قایم پشتش او که ای مجسمه وبه شد نزدیک اِدوارد به آرام آرام

 شمیشیربازی که هنگامی اتاق ی پنجره پشت از شمارا بار چندین هستید؟ پسراَرباب اِدوارد شما- 

 !هستید ماهری باز یرشمش واقعا شما بودم، دیده میکردید

 هستی؟ پدرم ساز مجسمه تو بودم، ندیده رو تو حال به تا ولی هستم، ادوارد من بله،! ممنون آه- 

 بله! تمام مجسمه هایی که در قصر هست را من تراشیدم.-

 .میگشت او دنبال که شنید را اش نَدیمه صدای ناگهان دهدکه پاسخی خواست اِدوارد

 گِلی حسابی صورتش و افتاد قَصر حیاط چمنهای روی و پرید پایین بود شده وارد که یا پنجره از سرعت به او

 نگاه بهش و گرفت باال را سرش... میخندید کثیفش صورت به که شنید را پسر های خنده صدای باال از. شد
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 شرینیش اما دارد هم شیرینی های خنده اش، برچهره عالوه فهمیدکه چون کرد خندیدن به شروع هم آن کرد

 .بود پسرممنوع برای

 او. بود نکرده تجربه حال به تا که بود شده بیدار او در عجیبی پسرحس آن با اِدوارد مالقات آخرین از 

 روشنی نور پسر آن مالقات یکباره به میگذراند، را ای کننده کِسِل و یکنواخت زندگی مالقات این از قبل تا که

 ...بود تاریکش و تکراری زندگی برای

 در را آرامش فرش که بود اِدوارد برای الالیی هایش خنده اهنگِ میکرد، تجسم خود ذهن در را پسر لحظه هر

 .میکرد پهن او روح و قلب

 را او روز هر بتواند تا کند پیدا را اتاقش میخواست رفت، قصر ی طبقه آخرین به او روز آن فردای 

. آمد می آنجا به کسی کمتر که بود قصر از هایی قسمت جزء و دبو ودرازی پهن راهروی طبقه این. کند مالقات

 را ها آن بحال تا که بود افرادی نقاشی از پر رنگش سیاه های دیوار بود، شده پهن کفش بلندی رنگ قرمز فرش

 میزد قدم راهرو در که همینطور. کند پیدا آنها ی چهره و خودش ی چهره بین شباهتی میتوانست ولی بود ندیده

 مدتی اگر که هایی نگاه داشت وجود روحی بی و سردی آنها تمامی نگاه در میکرد، بررسی هم را افراد قاشین

 وجود نیلوفر های گل رنگ به ای ساده و بزرگ های گلدان ها دیوار کنار. میشد سردت میشدی خیره آنها به

 سرش ناگهان بود تماشا مشغول که پسر. بودند نبخشیده طبقه این به زیبایی هیچ و بودند گل از خالی که داشتند

 جلب را نظرش که داشت وجود دری راستش سمت  رسیده راهرو تَه به که دید کرد برخورد راهرو دیوار به

 طالیی ی دستگیره و بود شده درست گردو چوب از در داشت؛ فرق طبقه این درهای ی همه با در رنگ کرد،

 تق تق صدای همان چسباند در به را گوشش اِدوارد آمد در تپش از ضعیف صدایی یکدفعه داشت، زیبایی

 تا کوبید در به توانش تمام با بود قفل در ولی شود اتاق وارد تا چرخانده را دستگیره خوشحالی با شنید را تیشه
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 اول از و برگشت را راهرو دوباره ناامید.  نداد را جوابش کسی ولی بشنود را صدایش است در پشت که فردی

 خورده شکست ای قیافه با اِدوارد بود؛ رسیده فرا شام صرف زمان. نبود کلید از اثر ولی کرد رو و زیر را هرورا

 جوابی پدرش همیشه مثه ولی. پرسید را در آن بودن قفل دلیل پدرش از غذا خوردن حین در. رفت شام میز سر

 به فکری همین برای شود اتاق آن وارد او نمیخواهد پدرش که فهمید اِدوارد کرد، عوض را بحث و داد سرباال

 .رسید ذهنش

 کلید میدانست چون شود اتاقش وارد بتواند تا بود فرصتی منتظر او و رفت اتاقش به پدرش شام از بعد 

 ارباب استراحت وقت اینکه تا نیامد بیرون اتاق از پدرش ولی گذشت های ساعت. اوست پیش حتما اتاق آن

 پدر اتاق وارد دزدکی خوابیدند همه شد مطمئن اینکه از بعد کرد، استفاده فرصت این از داِدوار. رسید فرا قصر

  .کرد پیدا کمدش آخر کشوی توی کلیدی دسته اینکه تا گشت؛ را کشوهایش تمام. شد

 در به آنها از یکی باالخره تا کرد امتحان یکی یکی هارا کلید  دوید در سمت به و رفت باال ی طبقه به 

 آن در و کرد امتحان را بعدی های کلید بود قفل درش قضا از که بود هم دیگر در یک ولی کرد باز را در خورد

 اتاق وارد هیجان با. بود اتاق درِ کرد، باز هم را این شد ظاهر روبرویش دیگری در دوباره ولی کرد باز هم را

 چشمان به و دید را اِدوارد و چرخاند را شرس پسر دید بود نشسته پنجره ی لبه روی که حالی در را او و شد

 بزند حرفی اینکه بدون پسر. کرد غرق خود در را او پسر چشمان دریای دوباره که نکشید طولی کرد، نگاه او

 که خوشحالی شدت از زبانش که اِدوارد. نشاند کارش صندلی روی و گرفت را دستانش و رفت سمتش

  .شد خیره داشت قرار میز روی که هایی نقاشی به تعجب با بود آمده بند کند پیدا را او بود توانسته

 !شکر را خدا. شماست ی چهره های نقاشی اینها نکنید تعجب: گفت بود شده او تعجب متوجه که پسر-
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 :داد جواب دستپاچگی با

 کنی؟ می شکر را خدا چرا-

 ها انسان چهره طراحی از دست من است شده باعث که ای چهره... ای چهره چنین آفرینش بخاطر- 

 .بکشم را شما صورت دارم دستانم در نیرویی وقتی تا و بکشم

 به روز هر آن بجای میدم ترجیح. کنی خسته هارا دست این نداری تواجازه! ظریفت؟ دستای این با- 

 .میبینم را تو بیشتر هم من اینجوری بیای مالقاتم

 شروع گریه اند کرده خیس را جایشان که نوزادانی ندمان ابرها که نکشید طولی و آمد وبرق رعد صدای 

 .کردند گریه به

 از قبل مادرش پیش ها سال که شد کتابی خواندن مشغول و برگشت اتاقش به پسر مالقات از بعد اَرباب پسر

 آن روی کوچکی رنگ زرد های لکه و داشت روشنی آبی جلد که قطوری کتاب بود، داده هدیه او به فوتش

 کارل همسر ی درباره میالدی، هجدهم سده دوم ی نیمه زمان به مربوط داستان.  بود قدیمی بسیار بکتا بود،

 میز روی را سرش که بود نخوانده کتاب شروع از ای صفحه چند. بود کاِلری دِزیره ی نامه زندگی چهاردهم،

 .رفت فرو خواب به و گذاشت

 زود خیلی که کرد احساس اش گونه روی را مرطوب و گرم جسمی که بود نشده سنگین خوابش هنوز

 افتاد کتاب به چشمش. نبود اتاق در او جز کسی ولی کرد باز را چشمانش. شد محروم اش ازگونه  گرمایش

 .کرد تر تاب بی را قلبش ضربان که بود شده نوشته ای وجمله بود باز اولش ی صفحه

  ...(کردید تصاحب رحمانه بی را قلبم. ام دیده بحال تا که هستید زاده اَرباب ترین رحم بی شما) 
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 اگر نفرکه دو... رقصیدند تنهایشان آغوشِ در... کردند گریه داشتند لب بر که لبخندی با نفر دو شب آن 

  .آورد می وجود به را زیبایی ترین زشت باشند کنارهم

 از اثری ولی زیرورو را جا ههم اِدوارد. نبود دراتاقش ولی رفت مالقاتش به دوباره اِدوارد روز آن صبح 

 .نبود عروسکش

 پاهایش زیر بعد و بود کشیده بیرون سینه از زیبایش دستان با را قلبش که نبود عروسک یک فقط اِدوارد برای او

 بود کسی او... کند غرق را خود چشمانش همتای بی آرامش در میتوانست ادوارد که بود فردی او بود، کرده له

 خود در را زاده اَرباب پنهان های راز که بودند شده او قلب دفتر برای هایی ورقه یبایشز و سفید پوست که

 سَرمای سوز از اِدوارد که بود هایی شب تمام سیاهی به موهایش سیاهی که عروسکی... بودند داده جای

 هایش اَشک ی رحمانه بی بارش با باران قطرات که ودرحالی بود آمده درد به بدنش های استخوان  زمستانی

 خون با را پسر او حاال ولی بود آورده پناه آغوشش به قَصر، اَرباب های حرف از خسته بود، شده آمیخته هم در

 .بود گذاشته تنها اش گونه روی های

 با را پدرش صدای میرفت، اتاقش سمت به و میکرد پاک کفشش کف با را خون های لکه که درحالی 

 :شنید راستش دست اُسکار

 فرستادی؟ شهرش به را ساز پسرمجسمه اون- 

 .برگردد اینجا به نمیتواند هیچوقت او اقا بله-

 به پسر این آمدن با هم اول از من نداشتم، وقرار آرام لحظه یک دیدم پسرم اتاق در را آن که دیشب از !آه-

 فوت از بعد تا بود پردهس من به را او پدرش. میکند پیدا را او اِدوارد آخرش میدانستم بودم مخالف قَصر
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 رابطه مثله دوستش با او ی رابطه شود، بهتر حالش تا کند کار مشغول را خود مجسمه ساخت با بتواند دوستش

 .است اِدوارد و او ی

 کنم؟ چکار باید کند پیدا را آن اگر شویم؟ پسرتان مانع چگونه حاال ایم شده خالص او شَر از اَرباب-

 میدوید شهر سمت به وقتی و شد قَصرخارج از سرعت به نداشت را سخنانشان به دادن گوش تحمل اِدوارد

 میتوانست و بود هوشیار هنوز ولی بود بسته چشمانش افتاد، زمین روی و کرد برخورد ای دُرشکه با یکدفعه

 ...بود آمده دنبالش به که پدرش های فریاد صدای و کند حس را شده جاری سرش از که خونی گَرمی

 شدم متوجه دیدم؛ میکرد صحبت اتاقم در پدرم با که حالی در را پزشکی و آمدم هوش به بعد یمدت 

 درد حاال دادم، فشار هم روی درد از را هایم دندان کشیدن، تیر به کرد شروع سَرم. دیده شدیدی آسیب سَرم که

 ...کنند عاجز مرا تا بودن کرده یکی به دست سَرم با دندانم

 غرور با و بود یافته حلی راه. شد وارد راستش دست همون پدرم، ی نوچه میریختم اَشک ردد از که همینطور

 بریزد من سوپ در را دارویی آشپز که بود شده قرار... میکرد صحبت بیارند من سر بود قرار که بالیی ی درباره

 را هایم اشک تا کشیدم نمناک صورتم به را دستم... کنم فراموش را او تا... شود پاک حافظم تا دهد خوردم به و

... شده لبش سرخی به هایم گریه چون زدم لبخند اختیار بی... بود شده خونی کردم نگاه دستم به... کنم پاک

 رفتم؛ آینه سمت به. رفتند اتاق از آنها دیدم آمدم خودم به... شده تنگ او برای دلشان هم هایم اشک حتی

 خون ام بینی و ها چشم بود، شده پر ناک درد رنگ بفنش مهرهای با دنمگر روی اسمان، ماه از سفیدتر صورتی

 من از هم( اُز) شهر جادوگر ترین کَریح حتی که بود ساخته من از را ترسناکی تصویری اینها ی همه میباریدند،

 .میرسید نظر به زیباتر
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 بلند صدای با و سیدر ذهنم به ای نقشه ناگهان برگشتم خواب رخت به سرعت به. آمد زدن در صدای 

  :گفتم

 هستی؟ توکی-

  !جوان اَرباب هستم ندیمتون من-

 ...تو بیا جوان؟ اَرباب

 هم به را جا هه و کردم فریاد و داد به شروع گذاشت میز روی را آن تا! بیاورند سوپ برایم میزدم حدس آه 

 از را خاطراتم از بخشی که کردم انمودو و کردم استفاده فرصت از هم من آمد اتاقم به پدرم بالفاصله... ریختم

 از به را عروسکم صورت گذاشتم نَه و خوردم کند پاک را حافظم بود قرار که سوپی نَه ترتیب این به بردم یاد

 .کنند پاک خاطر

 کردم؛ نگاه بود سرم باالی که چشمی به و نشستم پنجره ی لبه روی و شدم بلند تختم روی از رسید فرا شب

 سفید سیاه بجای آن مردمک میکند؛ فرق اید دیده بحال تا که هایی چشم ی همه با که بزرگ بسیار چشمی

 باعث این و است نمایان چشمش درون ای پراکنده های نور تکه... است مشکی چشمش ی سفیده و است

 ای چهپار دنبال برگشتم، اتاق سمت به. شدند سرازیر چشمانم از خون های قطره. است شده بیشترش زیبایی

 میبارید؟ خون چرا میبارید؟ وقفه بی چرا کنم؛ پاک هایم گونه برای از را نشناس وقت خون این تا بودم

 دستان نرمی به داشت لطیفی جنس کردم، پیدا را بودند دریا کف های صدف رنگ که به مانند نواری ای پارچه

 از را صورتم میتوانستم من و بود نازک هپارچ ایستادم؛ آینه جلوی. بستم چشمانم روی را پارچه بود، مادرم

 نگاه را اتاقم دورتادور و چرخاندم با سَرم ایستادم بود شده روشن ماه مهتابی نور با که اتاق وسط ببینم؛ زیرش
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 زمین روی خون قطرات چِکه چِکه و بود شده خونی پارچه فاصله این در  آینه، سمت برگشتم دوباره.  کردم

 طور همان ساعتی. شکست می را اتاق بر حاکم مرگبار سکوت ولی بود ضعیفی ایشه چکه صدای ریخت، می

 ...شدم خارج اتاقم از بعد و دادم گوش آن صدای به و ایستادم

 در که زنی ی مجسمه به ناگهان... بیخوابی خون در غرق چشمانی با بود، شب تاالر در زدن پرسه درحال پسر

  !بود کرده تمام را اش مجسمه تراشیدن کار رفتن از اوقبل... شد خیره بود تاالر ی قفسه

 توانست می او ولی بود سنگ از چشمانش اینکه با.  ببیند سنگیش صورت در میتوانست را انتظار و تنهایی

  ...آزادی درخواستِ داشت، خواستی در او از گویی... کند حس برخود را نگاه سنگینی

. داشت همراه به واری دیوانه ای انگیزه اَرباب پسر برای میدنشفه که چیزی از بودند، خسته سختش چشمان

 به سنگ تخته همچین دیدن از هیچکس. است سنگین و سرد و سخت سنگ، است؛ سنگ از تمامش زن این

 دیده درش را زنی وجود... احساساتش تمام با... عشقش تمام با را سنگ این کسی روزی ولی آید، نمی شگفت

 از را او که حاال تراشیده، سینگ روی بر ذهنش درون از را زن او. بود فرورفته خواب به ختیس این بَستر در که

 او کرده، رها قصر این تاریکی دل در را او. است سرد و مستحکم ماهیتش مثل کرده گمان. آفرید سخت سنگی

 پنهان اشک که نیچشما با و است سیراب خالقش احساسات از درونش ولی کند اِنکار را ماهیتش نمیتواند

 ...میکشد را انتظارش میبارد ازش دلتنگی

 زمزمه آرامی به گوشش ودر زد برسرمجسمه ای بوسه  بود، اِدوارد داستان شبیه مجسمه داستان سرانجام چقدر

 :کرد

 .رفت و کرد رها تاریکی این در را من هم و تو هم او! است معرفت بی خیلی صاحبت چقدر میبینی-
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  اتاقِ تا خود دنبال به را پسر صدا رفت؛ صدا دنبال به داد، قلقلک را اِدوارد های گوش را فردی های قدم صدای

 رقصیدن مادرش از او میرقصید، باله آن در مرگ از قبل مادرش که بود اتاقی آنجا. کشاند باله رقصِ مخصوصِ

 .میکرد نگاهش بلند های پنجره پشت از دیدکه را آسمان چشم شد آنجا وارد. بود آموخته را باله

 روی بر لبخندی رقصیدن با. کرد رقصیدن به شروع آغوشش در اِدوارد و وزید خنکی نسیم بست را چشمانش

  .شد میکرد تماشا را او دراتاق پشت که ساز مجسمه پسر خوشحالی باعث که نشست باخته دل صورت

 توحیدی ثمین
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 سوم ی دسته جزء

 استخوان که بود سَرد آنقدر هوا بود، منتظرش شب دوازده ساعت رأس همیشه مثل بود، هنشست پارک توی

 .شدند می بسته و باز سختی به هایش دست بودند؛ گرفته درد هایش

 وخُمارش خسته چشمان با و زد رنگی کم لبخند شنید، را موتورش صدای باالخره انتظار کلی از بعد  

 او داشت، میتوان انتظاری چه خب کرد؛ نگاه بهش بود نفرت از لبریز که نیچشما با او ولی. شد خیره او به

 شلوار یک و رنگ آبی کهنه کوتاه آستین پیراهن یک تهران سَرد هوای دراین. میکرد نگاه معتاد یک به داشت

  .میکرد نگاهش میزد موج درش التماس که هایی نگاه با و بود پوشیده رفته رو و رنگ جین

 گفت آرامی صدای تُن با : 

 و سَرد هوای این در میگیری جِنس ازمن که هستی کسی تنها تو! هستی درکی قابل غیر آدم واقعا! امیر -

 بزرگ پارک دراین موقع از زودتر گاهی با و ساعت رأس همیشه زند نمی پر هم پرنده که ساعت این در برفی،

 ؟!هستی آدمی چطور دیگر تو هستی؛ منتظرم ندارد سروتَه که

 گفت و کرد باز را دهانش سختی به و کرد تخلی ی خنده : 
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 را من نظر اگر دانی؟ می! نه داری انتظار تو که معتادی آن البته معتادم، یک من نیستم، آدم دیگر من- 

 عوض در نیستند معتاد اصالً اول، ی دسته هستند؛ دسته چند معتادها( خوای نمی میدونم بعید که) بخواهی

 .هستند ماهری بازیگرهای

 زندگی به و میکنند ترک زودتر هستند، عاقلی های آدم دسته این دارند، زودگذر اعتیاد دوم، ی دسته

 .بازمیگردند

 متوجه که اند هایی انسان اینها نمیکنند؛ ترک مرگ زمان وتا دارند وفا بسیار هستندکه معتادهایی سوم، ی دسته

 .نیستند دارند قرار درش که وضعیتی

 آنها هستد؛ زمین ی کره روی های آدم ترین احمق دسته این های معتاد نظرم به دسته، آخرین سوم، ی هدست و

 ...شدند معتاد خاطرساقیشان به

 ؟!هستی دسته کدام جزء تو خب خیله !آه- 

 ...سوم دسته جزء! من- 

 .نداشت را جوابی چنین انتظار اصالً... زد خشکش حرف این شنیدن با 

 :گفت خودش با و رفت فرو فکر در  

 و ساکت پسر بود شده دانشگاه وارد تازه پیش سال تابستان میاد یادم! آمده؟ اعتیاد سمت من بخاطر یعنی-

 امیرکالس هروقت دخترا مخصوصاً ها بچه اکثر. بود درسخون هم خیلی بود، خودش کار به سرش بود، آرومی

 یک همه هستید منتظرش چی برای میپرسیدی ازشون هم وقتی بیاد، تا بودند منتظرش دانشگاه در دَم داشت
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 و خوبیه صحبت هم که شنیدم هم نفر چند از کنم فکر حتی(. میخوایم جزوه امیرحسامی اقای از: )میگفتند صدا

 از بعد و شدم مواد فروش و خرید وارد ناخواسته من که وقتی تا داشت ادامه داستان این داره؛ جالبی ذهن

 صورت به دانشگاهیم هم دوستای از تا چند متاسفانه یا و خوشبختانه و شدم شیشه ی ندهکن پخش خودم مدتی

 امیرحسامی آقای که بود سوال برایم خدا ی همیشه ولی بود؛ امیر هم انها از یکی میگرفتند جنس من از مخفیانه

 و شد کمتر هایش آمد و رفت بعد به موقع آن از.شده کشیده اعتیاد سمت به چجوری دانشگاه فرد ترین درخون

 که الله پارک به همیشه او اینکه از غافل ولی رفته ادانشگاه از میکردند فکر بقیه. نیامد دانشگاه به دیگر بعد

  ...من بخاطر را اش آینده یعنی. بگیره جنس من از تا آمد می بود دانشگاه نزدیک

 سوار بعد و انداخت سمتش  را بود آورده شبرای که موادی بزند حرفی اینکه بدون و کشید کردن فکر از دست

 ...رفت و شد موتور

 نگاه آسمان به کشید دراز پارک فلزی نیمکت روی و کرد بغل را پسرخودش کرد؛ وَزیدن به شروع سَردی باد

 .برد خوابش بود دوخته چشم آسمان به همینطورکه بود، شده سرش باالی سقف ماهیست چند که آسمانی کرد،

 .پیچید پارک دل در موتور صدای ودوباره ذشتگ ساعت چند 

 میشد؛ پارک های حوضچه کوچک های ماهی خوابِ زدن بهم باعث گشتند می پسر دنبال که هایی قدم صدای 

 ای سردخانه سرمای به تنش ولی کند بیدارش تا کرد لمس را تنش زد، زانو نیمکت ی لبه کرد پیدایش باالخره

 .بود یدهخواب آن در عاشقش قلب که بود

 توحیدی ثمین   
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 موازی خطوط تالقی تا

 چرخدمی من دور به او-

 او دور به تو و

 او عاشق تو و است من عاشق او

 او؟ بدون باشی تو فقط شودنمی چرا

 چرخیمی او دور به چطور که کنممی نگاهت. شوممی درخشانت بدن محو و کنممی ستایشت دور از-

 امخورشیدی آغوش در را آن توانمنمی چرا... گویم-می ماهت سردِ تنِ از .نداری اطراف به توجّهی و

-می چطور گیری،نمی فاصله معشوقت از ایثانیه وقتی تا کنم؟ لبریز گرمایم از را وجودت و بگیرم

 پرستد؟می را تو هم او پرستی،می را او تو که قدرهمان بگو من به توانم؟

دو  به دل خطاکارت، معشوق نکند من؟ دور به او و چرخیمی او دور به تو چرا شوم؛-نمی متوجّه اما

 است؟ داشته نگه گرم سردی، ماه را قلبش که بسته خورشیدی

 و ایبسته را اتآسمانی چشمانِ. بینمتمی ستاره یک با صحبت حال در کنم،می باز چشم که بار این

 در ماه عنوان به ولی است کرانبی مانیآس تنهایی، به چشمانت چگونه. خندیمی او هایزمزمه به

 چرخی؟می آسمان
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 تواندمی او چون خورممی غبطه اطرافت هوای به حتّی من. کنممی حسادت هم ستاره آن به دانی،می

 !نه من، و کند لمس را سردت تن

 ترک را خورشید شد، زمین در رنگ قرمز رزی یدلباخته که هنگامی خورشید، قبلی صاحب گویندمی

 حاضر توانستم،می اگر هم من. کنمنمی سرزنش را پیشین خورشیدِ. رفت معشوقش سوی به و کرد

  ؟...توانمنمی چرا. کنم لمست نزدیک از فقط تا باشم بدنت روی هایچال از یکی بودم

 حرکتبه معشوقت سمت به و شد آتشین سنگیشهاب به تبدیل ریخت، چشمم یگوشه از که اشکی

 به بودن، عاشقت خاطربه من. بردارد کوچکی خراش تنها شاید بیندنمی آسیبی او نباش؛ ننگرا. درآمد

 دنبال را آمدنش مسیر شود،می جلب نورانی سنگِ آن به توجّهت که زمانی. دهم-نمی درد معشوقت

 گرمایی احساس خورد،-می گره من مال به اتکهکشانی چشمان وقتی. رسیمی من به و کنی-می

  .رسدمی زمین به بازتابش و شودمی ساطع قلبم از گرما. کنمیم مُفرَط

  :یرآومی زبانبه ایکلمه و دهیمی حرکت را برّاقت نازکِ هایلب 

 .سالم-

 لرزان، هایی-لب با عاقبت، اما شوندمی گم امشده ویران ذهنِ در کلمات صدایت، شنیدن با 

 .دهممی سالمی

 کردی؟می گریه-

 .خندیمی آهستگی به تو و دهممی تکان مخالفت شانةن به را سرم 
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 .بینمتمی دوباره برگردم؛ باید من-

 نمانده باقی خورشید شدنِ متالشی تا چیزی نفهمیدی و رفتی گفتی،. 

 مرا و چرخندمی دورم به. هستم ماهت روی دلتنگ همچنان من و گذشته ندیدنت از ها روز 

 .هستی ساکن تنها تو من، مغزِ و قلب شهر در اما پرستند-می

 نفس و میفتد کار از زمان گذر جاهمان بیند،-می زمین پشت از را کمی نور چشمم وقتی- 

 صبر برایت من نیست؛ چیزی که نوری یدقیقه 10. کنممی نگاه بینمان فاصلة به. شوندمی قطع هایم

 .کنممی

-روبه و کنیمی پر را فاصله. کنممی تحسین را اتزیبایی و زنمنمی پلک حتی من و گذردمی دقایق

 .ایستیمی رویم

 آمدی؟-

 بگویی؟ را اسمت نداری قصد. بله آخر در اما دیر؛-

 .هِلیوس-

 .چینم¬می هم کنار را مغزم یریختهبهم کلمات فقط. گویممی چه دانمنمی 

 .بودم شده خود به اتخیره نگاه متوجه هاست-مدت-

 .زد یخ وجودم جهنّمِ باره،یک به 

 .اندخورده گره تو به من چشمان و زیبایی تو. نیست من تقصیر این-
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 شوی؟می خیره او به باشد، زیبا که هرکس یعنی-

  .بگیرم آغوش در را تو تا شوم کنده جایم از دارم دوست من و کنیمی زمزمه دلخوری با 

 بازند یم رنگ دیگر های زیبایی وجودت با. هستی تو خود کلمه این زیبا؟ کدام-

 راهت به و گردانیبرمی روی من از گیرد؛می شکل هایتلب روی کوچکی لبخند انتها، در 

 .دهیمی ادامه

 .رقصدمی خیالم در بودنت توهّمِ تنهایی؛ و هستم من 

 آغوش در را تو. کنمنمی رهایت هم باز آب، تو و باشم آتش من پسین زندگی در اگر- 

 چه؟ باشیم ساعت یک واحدهای یا موازی خط دو اگر اما. شوم می دود عشقت، دریای در و میکشم

 .اندازدمی فاصله میانمان پاییز کنم، تالش هم هرچقدر چه؟ تابستان من و باشی زمستان تو اگر

 .دهممی ترجیح هرچیزی به را بودن تو عاشقِ من. باشم چه من و باشی چه تو نیست مهم 

 .ستکافی افکارم یرشته شدنِ پاره یبرا همین و بینممی را شدنت نزدیک 

 آغاز هایم-ریه از. است کردن رشد درحال درونم، چیزی کنم-می احساس که است چندروزی 

 .نمانده باقی انفجارم تا چیزی کنم می فکر و گرفته گُر تنم. است دربرگرفته را گلویم حال، و شده

 گیج سرم. بیند نمی تو جز چیزی ام، خسته های چشم و دارم برمی قدم سمتت به ناتوانی با 

 سقوط دهانم ی درّه از شده، آغشته خون به رزِ های گل کنم،می که خشکی یسرفه با و رود می
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 گیرم، می قرار رویتروبه وقتی. کنمنمی هاگل به توجهی و گیرممی سر از را سستم های قدم. میکنند

 .بگویم سخن نمبتوا تا کنم می پاک را لبم کنار ی شده خشک های خون

 ؟اینجایی چرا تو-

 می کنار ام پیشانی روی از را ام آشفته موهای سردت، های دست با و کنی می زمزمه نگرانی با 

  .زنی

 .هستماینجا  تو برای من-

 کنی؟ می بغلم-

 .سوزی می-

 های اشک. باشم داشته خود آغوش در را تو توانم می سرانجام من و دهی می تکان سری 

 ناراحتی؟ بودن من بغلِ توی از من؟ ماه کنی می گریه چرا. کنم می حس گردنم روی را سردت

 .گیریم دربرمی را هم فقط طوالنی زمانی آرام، و ساکن 

 !دارم دوستت-

 می نگاه صورتت به و جدا خود از را تو. دهی نمی نشان واکنشی تو و کنم می زمزمه برایت 

 سیمگونم؟ یخفته یبایز ای خوابیده. است بسته هایت چشم. کنم

 و شودمی بیشتر هایم سرفه. کنم می نگاه خاموشت های نفس به و دهم می تکانت آهستگی به 

 .میفتد راه لبم ی-گوشه از سرخی نهر
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 تا کنندمی رشد به شروع او یریه از ها گل شود، یکطرفه عشقی دچار عاشقی، اگر میگویند 

 نداشتی؟ دوستم ای ذرّه حتی یعنی. آورد می باال گل و خون دردناک، های سرفه با فرد که جایی

 طرفه یک که هایی نفس. چسبانم می ات پیشانی به را ام پیشانی و بندم می را هایم چشم 

 .فشارند می را قلبم هستند،

 من به نیز تو شاید. گفتم می تو به عشقم از کاش. شده نابود چیز همه. کنم می نگاه اطراف به 

 ...حاال و گفتی می

 چشم کمکم سردت، آغوش در و کنممی حس فشارندمی را گلویم که هاگل یساقه خارهای 

 .بندممی

 بود؛ خورشیدش پرستشِ زمین، دور به چرخیدن از ماه مقصود که نفهمید گاههیچ خورشید و- 

 .نبود ساخته دستش از دیگری کار چون

 پور رحیم ریحانه
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 رفتم اشان خانه به

 :میگفت جمله یک در فقط پرسیدندمی را خانه آدرس موقع هر

 .زنگ تک خونة ،۲۴ پالک دیوار به دیوار-

 اگر اما. نمیدانم را چرایش. بود معروفی خانة باشد، چیزی خیابانی اسم ۲۴ پالک انگار که جوری 

  :کنم شروع طور این احتماال کنم توصیف را ۲۴ پالک خانة بخواهم

 یه. حیاطشه به بزرگیش نصف البته مترِکه پونصد چهارصد دوروبرِ بناش زیر هک طبقه دو خونه یه-

 شاخه کلی هم خشتیش دیوارای از نارنجیه، و زرد برگای پر که ها موشه گوشه اون داره هم حوضچه

 .نمیکنه زندگی توش کسی وقته خیلی انگار که ایهقدیمی بافت خونة کال. شده آویزون نظم بی انگور

 همان توصیف که این. بودم نکرده توجهی خانه جزئیات به زیاد حاال تا و نیستم بینیریز دمِآ زیاد من

 بودم دیده را ایصحنه همان دقیقا هم من که چون. بود زیبا برایم میخواندم، دیگر یکی زبان از را خانه

 باعث بود کرده توصیف دفترش در را خانه او که طوری. بود دیده تر زیبا او انگار اما بود، دیده او که

  .کنم نگاه خانه به بیشتری دقت با دفعه این و بروم بخواهد دلم میشد

 اما. بود نوشته دفترش در جای جای را روستا کل بود، نوشته دفترش در که نبود ایخانه تنها ۲۴ پالک

 جمله حس و رنوشتا طرز بود، نوشته دیگر نفر یک بعد به جایی یک از را دفتر که انگار بود، مشکوک

 ولی باشد، شده نوشته کودک یک زبان از که انگار” ۲۴ پالک“ اول صفحه... بودند تر متفاوت خیلی ها

 به اما. بود شده نوشته زیبا بود، متفاوت خیلی صفحات بقیه اما. حس و رنگ از پر. بزرگسال خط با
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 ایصفحه اولین ۲۴" خانه" چون یدشا که کردم فکر اول بار البته. بودند نشده نوشته” ۲۴ پالک“ زیبایی

 میکردم فکر درست اول همان شد معلوم سر آخر ولی آمد، می بهتر همه از بنظرم بودم خوانده که بود

 .داشت تعلق نفر دو به دفتر که

 جوری ولی. نمیدانستم دقیق را بود آمده کجا از اینکه همین برای بودم، نکرده پیدا من را دفتر راستش

 کرده پیدا ها خانه از یکی دیوار باالی بازی وسایل کلی همراه را دفتر میکند تعریف ام هزاد خواهر که

  .بودند

 شده نوشته خوش خیلی خطی دست با دفتر های نوشته. بود عجیب دفتر این به راجع ها چیز خیلی

 بلکه خوش طخ تنها نه بود، بعید هستند سواد بی یا سواد کم اکثرا که روستا این اهالی از که بودند

 هیچکس مال دفتر این اینکه از کامال. بود زیبا خیلی هم ها جمله بندیِجمله و چیدمان نظم، کلمات،

 اینجا به که است کسی برای پس... نیست اهالی برای اگر ولی. بودم شده مطمئن نبود روستا این در

 در که احتمالی مسافرِ اجبر و بروم هایمانروستایی هم خانة به که میخواست دلم خیلی! کرده سفر

 برای زیادی وقت بودم، آنجا کمک برای من و بود انار چیدن فصل چون اما بپرسم، بودم ساخته ذهنم

  .امنداشته تر اضافه کار

 به بزرگم مادر و بزرگ پدر به کمک برای انار چیدن فصل سال هر خواهرم گاهی و من کودکی زمان از

 روستای که نه والمان بود، شده تکراری برایم روستا این دیگر نوجوانی ورۀد از بعد اما آییم،می والمان

 در بزرگ نسبتا خانواده تا شانزده کنم فکر جمع سر. دارد چشمگیری جمعیت نه و است بزرگی خیلی

 ولی رفتند، ها شهر به اهالی اکثر... میکنند زندگی گفت شودنمی البته که میکنند، زندگی روستا این

 همان جزو ما خودِ البته. تفریح برای هم انار، محصول برای هم. دارند هم را اشانروستایی خانة خب
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 به نسبت امسال. میزنیم سر کمک و تفریح برای هرسال خب ولی. رفتند تهران به که بودیم ایی دسته

 و بود نوالما در جوابش که بودم کرده پیدا معما یک که انگار بود، تر خوش من برای دیگر های سال

  .میکردم پیدایش باید

 بودند بار و کار مشغول شدید چون کنم، صحبت احتمالی مسافر راجب کسی با میخواستم که بار هر

  .خودم ِکارپی بروم که دادندمی سرسری را جوابم

 بخش و بگیریم انار آب و بچینیم کامل را ها انار که تا شدم مَردم کردن پیچ سوال بیخیال روزی چند

 از شدمی اما بودند کننده خسته خیلی که است درست ها کار این همة بفرستیم، بازار به را آن از ادیزی

 آب از پر همه ها حوض میدوند، ها حیاط دور قد نیم و قد های بچه. برد لذت خیلی هم انجامشان

 های چادر اب و شدندمی جمع همه روستا جوانِ و پیر های خانم و. بشوریم هارا انار که شدندمی

 به هم اقایان.  ریختندمی ها سبد توی و کردندمی و خوب را ها انار و نشستندمی کمرشان دور گلیگل

 به ها سبد بُردن مسئول که بود هاسال آتان خانودۀ. میداند انجام را خانه از خارج هایکار قولی

 .کارند انجام حال در همه و ماند نمی بیکار کسی کل در. بفرستند بازار به را آنها که تا اند،ساوه

 را کارهایم بهتر، چه اما... کنم فراموش دفتر راجب که بود شده باعث انار فصل بپاش و بریز همه این 

 بروم میتوانستم شد، جمع انار بساط همة که فردا پس یا فردا از. امداده انجام همه فکری درگیری بدون

 اینکه یا بچرخد؟ روستا در دست به دفتر که بودند دیده مسافری اآی که بپرسم مَردم از حوصله با و

 دارد؟ وجود مسافری همچین اصال میشناسند؟ را کسی همچین
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 هم و ببینم، را آن شدۀ تکمیل که امداشته هیجان هم. بود پازل یک عین برایم دفتر صاحب کردن پیدا

 من به چیزی نه پازل این کردن حل با هالبت. کنم پیدا را پازل گشمده هایتیکه که میخواست صبر

 معموال زیاد من که نیست کاری کنجکاوی کردن سرکوب خب اما دفتر، صاحب به چیزی نه و میرسید

  .بدهم انجام

 ها کار تمام اینکه برای همه. رسید سر بود برگشته عادی حالت به روستا در چیز همه که روزی بالخره

 مردِ بزرگ آتان آقا خانه در مهمانی یک به بودند رفته فروش به خوبی قیمت با ها انار و شد تمام

 سوال آنها از مسافر به راجع هستند آنجا همه تا که بود خوبی موقعیت بسیار. شدند دعوت روستا

  .بپرسم

 تکه همه این از کوچکی بخش فقط اصل در اما ام،بوده کرده پیدا را ها تکه از خیلی کردم می حس

 دختر یک و پسر دو ۲۴ پالک خانة صاحب های همسایه های گفته طبق. بودم کرده پیدا را گشمده

 برادر که گویا. اندبوده صمیمی باهم خیلی ولی اندداشته زیادی نسبتا سنی فاصله او پسر دو که داشته

 ستدو اینکه از همیشه او از تقلید به کوچکتر برادر و داشته نویسندگی به زیادی خیلی عالقة تر بزرگ

 که گفتند هایشان حرف ادامه در ها همسایه البته. است میزده حرف بشود نویسنده آینده در داشته

 برداشتن برای گاهی خواهرشان اما اند،ندیده را برادر دو این که است شده سالی پنج چهار نزدیک

  .برمیگردد سریع خیلی و آیدمی روستا به وسایل بعضی

 چرا هستند؟ کی خانواده این اصال. میشد برانگیزتر سوال خیلی چیز همه گفتندمی بیشتر که هرچی

 چرا ها برادر رفتند؟ شهر کدام به کردند؟ ترک را اشان خانه چی برای است؟ معروف انقدر اشان خانه

  ؟....اندبرنگشته روستا به هم بار یک حاال تا
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 و رفت که بودند ایخانواده گویا ند،بود خبر بی من مانند هم ها همسایه خب ولی بودند زیاد ها سوال

 حتی روستا قدیمی اعضای که جوری. کردندنمی مشورت هم ها همسایه با زیاد حتی اند،نداشته آمدی

 .دانستندنمی هم را خانواده این فامیلی

 را زمینی پیش سال خیلی ها گفته طبق نمیکردند، زندگی روستا در اول روز همان از ۲۴ پالک خانواده 

 و به فرزندانشان با و ساختند طبقه دو خانه یک والمان در بعد سال سه و کردند خریداری والمان در

  .آمدند لمانآ

 زندگی ۲۴ پالک در -1 که بود این بودم داشته دفتر این صاحب از من که اطالعاتی تمام یعنی

 به متعلق دفترک  این به جعرا حدسم البته و. بودند رفته شهر به که بود سالی شش پنج، -۲. اندمیکرده

 برادر برای هم خط دست بوده، برادر دو برای دفتر این که. شد معلوم ها پاسخ بین در هم بود نفر دو

 نظری بوده نوشته کدامشان را اول صفحه اینکه راجب ولی بود، کرده تحصیل شهر در که بوده تر بزرگ

  .است شده معروف نویسنده یک االن تا احتماال نوشته که هرکدام ولی... ندارم

 برای دیگر ۲۴ پالک خانواده فامیلی به راجع اطالعات سوزنی سر حداقل دنبالِ به گشتن کلی از بعد

 دیگر که رفتم خودمان خانه بهرسمت و کردم موفقیت ارزوی دفتر صاحب برای. بود نماده وقتی من

  .نمک جمع تهران به برگشتن برای را امزاده خواهر و خودم وسایل

 خانة رویِ به رو خبرنگارها که دیدم بودم، کرده فراموش کل طور به دفتر راجب من که بعد ها سال

 مثل هم اهالی. بودند خانه از گرفتن عکس حال در راست و چپ چهار و. اندبوده شده جمع ۲۴ پالک

 :که پرسیدم ها نگار خبر از یکی از. میکردند نگاهشان کنجکاوی با من
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 میگیرید؟ عکس دارین چی برای! دببخشی اقا-

 داد جواب سریع طوری عجله لحن با نگار خبر :

 !!!کرده فوت صبح امروز سرپناهی امید-

 های کتاب نویسنده. اجتماعی شناختن بلکه فامیلی یا دوست شناختن نه میشناختم، را سرپناهی امید 

 چه ۲۴ پالک به سرپناهی امید خب ولی... جامعه معلول قشر افتخارات از یکی و بود، معروفی خیلی

 کرده رهایش نصفه من که پازلی. بود شده کامل پازل لحظه یک در انگار بالخره اینکه تا... داشت ربطی

  .شد کامل دفعه یک به کوتاه بسیار هایی ثانیه در بودم برده یاد از را آن و بودم

 بوده کوچکتری برادر سرپناهی میدا شدم متوجه که کردم تحقیق بیشتر سرپناهی امید راجب ها بعد

. بود شده فوت سرطان بیماری اثر در سالگی ۲1 در برادرش. است بوده ۲۴ پالک نویسندۀ که است

 .افتادمی اتفاق اشان خانه در میکردم فکر من که چیزی از بیشتر خیلی خانواده این که انگار

  رشنوادی سونیا
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 روح گرمای

 شان_حبس تاریکی در قدر آن. سوزند می چشمانم صورتم، به یدخورش نور برخورد محض به 

 سعی و شوم می قایم نرمم و گرم پتوی زیر. دانند می ناشناخته و عجیب ای پدیده را نور که بودم کرده

 دنبالم روزهاست که کنم فرار واقعیتی از توانمنمی ولی کنم، انکار را داشتنم وجود حقیقت کنممی

 می غذا زند،می حرف رود، می راه کنارم نکند، حلقه گردنم دور را دستانش هم اگر که واقعیتی. میکند

 تواند می تنهایی به خودش که ستقدری به کنم می حس قلبم روی که ای سنگینی. خوابد می و خورد

 .شود همراه من با نیز او که-این به برسد چه بشکند، را محکمم چندان نه تخت

 کج یآینه به را خودم تلوتلوخوران و شدم بلند درونم، راوی با رفتن ارکلنج دقیقه چند از بعد 

 زیر هایی گودی. آمدند می چشم به بیشتر قبل به نسبت صورتم های کاستی. رساندم اتاقم ی وکوله

 لب. شدند می عمیق ای دریاچه مانند کردم، می گریه اگر که بودند آمده وجود به ام مشکی چشمان

 ایصورتی و قرمز هایجوش رنگم،بی صورت رنگ تنها. بودند خورده ترک امنارنجی کوچک های

 گره کاش که کردممی آرزو. زدم شانه بار چندین را بلندم کوتاه موهای. داشتم هایمگونه روی که بود

. شدندمی جدا سرم از کِشَمَش،می پایین آرامی به وقتی و کردند می گیر آن به هم افکارم ی رشته های

 داشتم بلند موهایی او مانند هم من روزی. بود موهایش بافتن حال در هم واقعیت. کردم نگاه را نارمک

 .کرد کوتاه را آن آمدنش با او ولی بافتمشان، می و

 جهان این با را خودم بتوانم بیندازم، بیرون سرم از را کردن زندگی درد بدون رویای اگر شاید 

. است من باریک و ظریف بازوان زور از ترسنگین زندگی گاهی که کنم درک گاه آن شاید. کنم سازگار
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 آن از چیزی کوبم، می شنوایم کم های گوش به محکم دستانم با و کنم می کج را سرم وقتی حتی ولی

 .اند شده پنهان کجا دانم نمی. افتد نمی بیرون ها

 و کنم می تلقی بخش مشآرا و آسان را آن گاهی. روم می طفره مرگ به کردن فکر از گاهی 

. نیست گونه این حقیقت ولی. است مرگ چیز،  همه پایان اند پذیرفته که زنم می کسانی جای را خودم

. کنم محروم اش غریبگی از را او خواستم می همیشه. این از غیر کنم می فکر چیزی هر به من واقع در

 می چای برایش که حالی در و کنم تشدعو خانه داخلِ به زند، می را ام خانه در وقتی خواستم می

  .شود می مانعم همیشه دارم دل به او از که ای¬دلهره ولی کنم، وبش-خوش او با ریزم،

 جود، می را هایم استخوان درون از که ای بیماری. کشم می ابروهایم خالی جای روی را دستم 

 برای نه را سرخش و زُمُختش دست زیرزیرکانه که سرطانی. بیاورد در پا از را من شد موفق سرانجام

 خواندن برای بلکه دلتنگی، ابراز برای نه اما. است کرده زنجیر ام شانه روی سرزنش برای بلکه نوازش،

 .  گوشم در روزَش آن های قربانی تعداد

 چون. شدم نمی راضی موهایم کردن کوتاه به درمانی، شیمی برای که آورم می یاد به را زمانی 

 که باشم اختیار بی قدر آن اینکه. بودن زمینی. بودن ناکامل حس. داد می مرگ حس من، به کار این

 از بعد که حسی دقیقاً. کنم اجرا رویش را ام کاراته حرکات نتوانم ایستاده کنارم در ، جا همین وقتی

 از خودتو نتونستی که بودی ناتوان قدری اون. نورا  شدی تموم دیگه» : کنی می پیدا جمله این خواندن

 که احمقی انقدر تو ولی بیان، کمکت به ای دیگه های دست وقتشه حاال. بدی نجات منجالب این

 را ام درمانی کارهای دنبالِ و ام شده ناامید کالً که هم حاال و«  . دی می دست از شانستم همین احتماالً

 .گیرم نمی
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 او با اتوبوس در ثانیه چند فقط که کسی از کردند، پا به غوغایی سرم در دیگران های جمله 

 را من هیچوقت ها آن که است این حقیقت. خودم یک درجه ی خانواده تا بگیر بودم شده همسفر

  . اند  نکرده درک

 کوچه-پس کوچه توی رو، خوای می که چیزی اون شاید. کن تالش بیشتر یکم نورا» : گفتند می فقط

 حتی کنم فکر کنم؟ "تالش" باید چیزی چه برای گفتند ینم حتی ها آن ولی« . کردی پیدا ذهنت های

 شد عاصی نورا وقتی تا بودند کرده انتخاب خودشان برای جمله یک صرفاً. دانستند نمی هم خودشان

. ندارد چندانی اهمیت هم نداشت اگر بهتر چه که داشت معنی اگر حاال کنند، تکرارش طوطی مانند

 ..کنم تحملَش توانم نمی دیگر که است شده پا بر درونم در آتشی

 بین از رو میکنه سنگینی قلبم روی که نفرتی تونم نمی چرا بینه؟ می آسیب که کسیم همیشه من چرا -

 بمیری؟ مردن بدون شه نمی چرا هست، عدالتی دنیا این توی اگه ببرم؟

 که دری زا. آوردم می زبان به را بودند شده خفه گلویم در که هایی واژه و کردم می گریه 

 دیگر. بود شده بلندتر کردم می فکر که چیزی از صدایم که بود پیدا این شد، کوبیده دیوار به محکم

 . ندارد اهمیت برایم چیزی

 چیزی ولی کردم احساس را بود شده ایجاد بدنم روی که لرزشی. کردم نگاه اتاقم پنجره به 

 ماه، خورشید، از خبری دیگر یعنی شد، خاموش آسمان گویم می وقتی. شد خاموش آسمان. نشنیدم

 شده ساخته هم کنار ترتیبی و نظم بدون که کوچکی های خانه چراغ برق حتی. نبود ابرها و ها ستاره

 زده وحشت صورتی با که مادرم و پدر حتی ماند، ثابت چیز همه. بود نور کم یا بود رفته کامال بودند،
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 های عقربه حتی. مالید می پاهایم به را خودش که دمسفی سیاه ی گربه حتی. دویدند می طرفم به

  . ام دیواری ساعت

 شدند می بزرگتر و بزرگتر سرعت به هایش رگه. دیدم را میشد منشعب آینه به قلبم درون از که نوری

 گاهی قرمز، گاهی بود، متغیر رنگش. بدهند شدن متعجب و کردن فکر فرصت من به اینکه از قبل حتی

 گاهی و. کرد می تفسیر را ام نشده درک و نشده بیان احساسات داشت شاید. زرد و یصورت سبز،آبی

 .  شد می خاموش که بود سختی کار انقد

 قدر آن. پوشاند می آرامی به را بدنم دور تا دور داشت پیچکی نامنظم های برگ آمدم، خودم به وقتی

 نگاه را دستانم. شدند می بدنم زا عضوی سبزش برگهای که داد می انجام را کارش دقیق و مرتب

 شگفت بیشتر. نداشتم ترس احساس چرا دانم نمی. بودند شده پر نیز انگشتانم دور تا دور حتی کردم،

 در خواستم می. ببینم را اش ادامه خواستم می. کردم می نگاه را اطرافم شده گرد چشمانی با و بودم زده

 کردم می حس را زمین سطح از پاهایم فاصله. کنم باز را شود می داده نشان برایم که ای بعدی

 کند برخورد سقف به سرم ترسیدم می. شد می بیشتر لحظه به لحظه فاصله  این چگونه اینکه همینطور

 .کردم عبور آن از کنم حس چیزی اینکه بدون ولی بیفتم و

 میرم؟ می دارم نکنه  

 کردی، می نگاه را کجایش هر که نامحدودی یفضا. هستم کجا دانستم نمی کردم، باز را چشمانم وقتی

 که گیاهی و گل. ابر و خورشید بدون روشن آسمانی. داشت ادامه بیند، نمی دیگر چشمانت که جایی تا

 تیره ای قهوه صندلی رو. ببینی را زمین رنگ توانستی نمی آنها وجود با و بودند برگرفته در را طرف هر
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 را زانوهایم تا که سفیدم توری لباس. بودم نشسته بود کرده ذنفو هم آن به حتی گیاهان سبزی که

 ولی کوچک های ستاره را رویش که موهایم روی رنگِ بی پارچه و زیبایم باله های کفش بود، پوشانده

 یادم ولی بودم اطرافم و لباس محو. داشتم خودم از لحظه آن که بود درکی تنها بودند، کرده پر براق

 بسته صف هم سر پشت آدم زیادی بسیار تعداد آوردم، باال را سرم وقتی. کنم نگاه مه را جلوم که نبود

 یادداشت را ها آن اسامی داشت و بود نشسته من کنار هم کوچکی روح. کردند می نگاه مرا و بودند

 ها آن روی بود سخت که داشتم رهایی احساس آنقدر ها، مدت از بعد. بودم شده گیج واقعا کرد می

 . کنم تمرکز

 بعدی نفر. نوشتم هم اینو خب کنید؟ می تکرار رو اسمتون دیگه بار یه لطفا. درسته... بله   

 .  سریعتر بیاد،

 آن روی اسمشان که گردنبندی با بزرگ و کوچک رنگارنگ ابرهای. کردم نگاه را چپم سمت 

 ابرهای که رسید می کبانم نظر به چون. زدم لبخند. بودند مردم با معاشرت حال در بود شده مشخص

 هیجان مردمِ با زدن حرف حال در بدنشان، روی انسان صورت اعضای و متفاوت های رنگ با متحرک

 چاقویی و کرد بود کنارش که چمدانی در را سرش بود ترینشان بزرگ که ها آن از یکی. باشند زده

 نسبت متفاوتی لباس که بزرگسالی دختر گردن سمت به را آن. درآورد صیقلی و صاف و شکل مستطیل

 بر آمد، می در درست بود ذهنم در که هم چیزی آن اگر ولی شدم، نگران کمی. گرفت داشت، بقیه به

 بار انگار. داد می گواه قضیه این به هم دختر خندان صورت. افتاد نمی او برای اتفاقی فیزیک اساس

 ولی. افتاد اتفاق واقعاً کردم می فکر که یچیز دیدم ثانیه چند از پس کنند؟ می چکار دارند. نبود اولش



32 
 

 بودند کرده جدا گردنش از را سرش انگار نه انگار. زد نمی بیرون او از خونی هیچ. بود نمرده دختر آن

. 

 جیبش از را سفیدی پشمکی های گلوله آمد، جلو "صورتی صورتِ بی صورتِ" نام با ابری 

 . بست ار چشمانش سپس. انداخت دختر بدن در و درآورد

 گیرایی و تو در تو شخصیت اون. بینم می دارم جالبی چیزهای. بنویسید باشید زود ، خب   

 سخت. نکرده فراموش هیچوقت رو هاش دلشکستگی ولی کنه می ها آدم خرج احساساتشو و داره

 کمکش تولدش های بادکنک رنگ انتخاب توی پدرش که زمانی از. پدرشه اون، زندگی آدم ترین

 نگه هاش دست با سفت رو همشون کرده، مجبور مشخصی آدم با ازدواج با رو اون که زمانی تا نکرده

 آدم به که باشه داشته ایتالیا توی بزرگ خیلی رستوران یه و بخونه فلسفه که اینه اون آرزوی. داشته

 . دختر ای، بخشنده خیلی تو! بده غذا مجانی نیازمند های

 این. بود انگیز شگفت. برگشت عادی حالت به او و گذاشت گردنش روی را سر سپس 

 . کردند کشف او از بگوید چیزی او خود اینکه بدون ثانیه از کسری در را اطالعات

 در هم دیگری ظرف. بودند ریخته بزرگی سبد داخل را آمده بدست های نوشته ی همه 

 سمتش به و شدم بلند ویکنجکا با. چیست آن داخل که نبود تشخیص قابل ولی. داشت وجود کنارش

 می باز تک به تک را خورده خط و شده مچاله کاغذهای. " ها ناکامی " بود شده نوشته رویش. رفتم

 . خواندمشان می و کردم

 ".پدرم پیاپی های خیانت خاطر به شدم طالق ی بچه" 
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 ."بشم نقاش نتونستم هیچوقت همین برای شدن فلج تصادف توی پاهام از یکی و دستام"  

 کشیده نقاشی رو کاغذ کناره اینکه خاطر به فقط کرد پاره را مشقم دفتر پنجمم، کالس معلم" 

    بودم

 همه همین برای کنم، درست آش براش میخواستم بود، مریض مامانم و بود سالم هفت وقتی  

  زد کتکم مامانم چایی، قوری توی ریختم هارو لوبیا نخود

  زشتم گفت من به اون" 

  و..… 

 بزرگ تا چیزها ترین کوچک از. دهم ادامه توانستم میک دیگر ها، آن از چندتا خواندن از بعد 

 .  ریختم می اشک تکشان تک با و افتادم می خودم خاطرات یاد. بودند شده نوشته آن در چیزها ترین

 

 گل هایش گوش و چشم از که استخوانی صورت با زنی. شدم خیره رویش عکس به. بستم را کتاب

 پرواز میتوانست که کسی. بود مانده همه یاد به که قشنگ ای افسانه. بود نورا او. ریخت می   بیرون

 نور و ابر ها، سیاره ها، ستاره از هایی تکه ترکیب با را مردم های خواسته برود، آسمان به و کند

 آن و دادند می را لبشانق دردهای و ها کینه او به باید مردم عوض در و کند تبدیل واقعیت به خورشید

 .داشت زندگی از جدیدی تعریف بود، دیده جهان آن در که چیزهایی از بعد او،. بخشیدند می را افراد

 وجود دشمنی و دوست هیچ شود، می سرازیر درونم از که عشقی و من برای که فهمیدم" 

. شوم می چشم تو چشم او با شلوغ های خیابان در امروز که شود می کسی هر نصیب من عشق. ندارد
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 خراش را بدنم روی خنجرهایش با ام، خسته روح دیدن بدون که شود می کسی هر نصیب من عشق

 زندگی آدم ترین نزدیک برای که همانطور شود، می ام زندگی آدم دورترین نصیب من عشق. دهد می

 به جا تر راحت دباش تر سنگین چقدر هر که ست باری تنها ام سینه درون عشق. کنم می خرجش ام

 . شود می جا

 بخشیدن با بود توانسته همینطور نورا. دارد وجود او از که است معروفی ی جمله باال، ی جمله 

 کرد، می دنبالش میرفت جایی هر که رحمی بی سرطان دست از را خودش زندگی ورزیدن، عشق و

 . بدهد نجات

 .  ناهار بیا کجایی؟ نورا،-

  اممی االن مامان، باشه  

 شیروانی بَرهَم دَرهَم اتاق از شده که هم زحمت به را خودم و گذاشتم سازم دست جعبه داخل را کتابم

 .آوردم بیرون

 شنابی ماریا
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 آتش

 و ریخت فرو سقف از کمی که برساند همکف یطبقه به را خودش سریع خواست می. دوید ها پله از

 نداشت هم پنجره حتی بود داخلش که روییراه. کند  چه تدانسنمی. بود ام۵ ی طبقه تازه. بست را راه

. 

 می صورتش به حرارت و گرما. ترکید بغضش. گذاشت صورتش روی را دستش و نشست روراه داخل

. آمدمی بود ریخته سقفش که روراه قسمت همان از دقیقا صدا. پرید جایش از فوراً. شنید صدایی. زد

  زد فریاد بلند

  کنید کمک. اینجام من . 

  گفت بلند صدای با. بود ها نشان آتش  از یکی احتماال

  بریزن بزنم اینارو خواممی. عقب برو  

 باز تقریبا راه زد که را آخر ی ضربه. شدمی باز داشت. شنیدمی را ها ضربه صدای. رفت عقب آرام

 که طور آن. آمد در صدا به سیمشبی. رفت راهرو طرف آن به آرام. گرفت را نشان آتش دست. شد

  پرسید پسر آن از. نبودند همکارانش از یک هیچ باال، طبقات در بود، مشخص

 هست؟ باال کسی  

 : داد پاسخ

  ریختمی داشت سقفش. باال نرید ولی. نمیدونم -

 . است مضطرب چقدر بود معلوم صدایش از
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 : گفت و انداخت او به نگاهی مرد

 ! باش مراقب. هستن اونجا نفر چند. پایین برو سریع تو-  

. زد خشکش وحشت از. ماند آوار زیر و ریخت سرش روی سقف که رفتمی باال ها پله از داشت

 چشمان با. دید را ها نشان آتش از نفر سه تر پایین طبقه دو. دوید سریع. کند چه باید دانستنمی

 : گفت لرزانش صدای و خیس

 . روش ریخته آوار باال اون یکی-   

 .رفتند پایین ها پله از سریع و گرفت را او دست هم دیگری رفتند باال سرعت به نفرشان دو 

 نجفی شیخ دیانا
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 سیاه گربه

 دیگر هایش کفش. کرد پا به سختی به را بودند شده ریش ریش بندهایش که را اش کهنه های کتونی

 به را مدرسه تا خانه راه روز هر خاطر همین به نداشتند، کشپاشنه. شدندمی تنگ برایش داشتند

 . شدمی خیره کردمی گز گز که اش میانی و سبابه انگشت

 مادربزرگش حرف یاد. بود کرده خوش جا رنگی مشکی خپلِ یگربه در جلوی. کرد باز را خانه در

 : گفتمی که افتاد

 گربه یه دراره، حالل نون لقمه دو رفتمی داشت زدت  فلک بابابزگ که موقع اون! نحسه سیاه گربه 

 بهش هی من. دادمی غذا بهش هی کرد،نمی اونم. ما یخونه جلوی بود نشسته صاف چالغ، سیاه

 آخرسر. بود پِالس در جلو هفته یه چالغه گربه که خالصه. شنوا گوش کو اما نحسه، مرد، نکن میگفتم

  کرد بدبخت مونو همه. برنگشت دیگه و کار سر رفت بابابزرگت روز یه

 در. شود دچار پدربزرگش سرنوشت به هم او شاید کرد، فکر باخودش. خیره او به گربه و گربه به او

 رفتن حال در او صبح وقت این. بود تر زرنگ هم آفتاب از او. شد رد گربه کنار از آرام و بست را خانه

 .آمدمی بیرون داشت کوه پشت از تازه خورشید و مدرسه به

 خیلی اما بودند آمده یزد از تازه. بود دوستش ی خانه کوچه، ابتدای در آنها، یانهخ از تر جلو خانه  

 درد از که هایشانگشت آن با را خانه در ناچار، به. بود خراب شان زنگ. شدند صمیمی هم با سریع

  زد داد زنی در، کوبیدنِ بار سه از بعد. زد محکم بود، شده لبو همرنگ هوا سرمای و ها کفش

  ه؟کی  
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  . کرد سالم. شد باز در

  بیاد تونه نمی شده مریض امروز تویی؟راضیه مریم عه  

  : گفت آرامش صدای با

 .خداحافظ پس. اها  

 و شد رد کنارش از باسرعت موتوری که شد می رد خیابان از داشت. داد ادامه راهش به. بست را در

 همین که انگار نه انگار اصال. شد کثیف انوز تا شلوارش. پاشید او به را بود لجن و گلی آب هرچه

 که بود این بکند، توانستمی که کاری تنها. شستمی لگن در را هایش لباس بدبختی با داشت دیروز

 . بدهد فحش موتوری آن به دلش در

 رویای به. هایشقدم شمردن به کرد شروع... .  سه دو، یک،. بود نمانده مدرسه تا زیادی راه

 بهتری زندگی حتما برود تهران به و بشود قبول کنکور توانستمی اگر. کرد فکر اشهمیشگی

 .نیست رویا یک از بیش اینها ی همه اما...  و بخواند درس دانشگاه بهترین در تواندمی آنجا. داشتمی

 را در و مانده خواب مدرسه سرایدار این هم باز! رسید... .  نه و هفتاد هشت، و هفتاد هفت، و هفتاد

  . نکرده باز هنوز

 . شود بیدار نازش خواب از سرایدار بلکه تا نشست مدرسه در جلوی ناچار به

 

 نجفی شیخ دیانا
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 حیات

 هایشاستخوان و بود شده کبود خیلی دستش. گذاشت تخت جلوی میز روی و کرد روشن را لپتاپش

 روز، هر بلکه بود، نشده بهتر حالش نهات نه اما بود شده بستری بیمارستان در که بود ماه دو. کردمی درد

  . شدمی هم بدتر

 دکترش با و رفت بیاورد، را خواهدمی که لوازمی خانه از برایش بود رفته مادرش که هنگامی دیروز،

 عادی فرد یک به نسبت بیشتری ریسک اما نبود عضو اهدای در مشکلی دکتر نظر از. کرد صحبت

 . داشت

 هر بدنش. آوردنمی دوام ماه دو از بیشتر احتماال داشت االن که وضعیتی با. بود گرفته را خود تصمیم

 جز هیچکس واقع در. نداشتند اطالعی او تصمیم از مادرش و پدر. شدمی قبل از تر ضعیف روز

 . کند راضی را مادرش و پدر خواهدمی چطور دانستنمی. نداشت اطالعی دکترش

 نشان خواندن سرگرم را خود و گرفت دستش در را کتابش و کرد خاموش را تاپشلپ آمد، که مادرش

 : گفت و آمد طرفش به لبخند با مادرش. بگیرد عضو اهدای کارت نتوانست. داد

 بود! ترافیک چقدر 

 : پرسید و انداخت بود مادرش دست که هاییکیسه به نگاهی

 آوردید؟ کتابامو 

 بیا. آوردم همشو آره،: گفت و گذاشت بود آن روی اپشتلپ پیش دقایقی تا که میزی روی را ها کیسه 

  :گفت و زد دریا به دل اما. نه یا بپرسد را سوالش که داشت تردید
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 را سرش. کرد نگاه او به و کرد سکوت مادرش کنید؟می چیکار بکنم، عضو اهدای بخوام من اگه

 کردمی فکر. است نشنیده چیزی اصال انگار که کرد رفتار طوری. شد وسایل چیدن مشغول و برگرداند

 .کند راضی را آنها تواندمی

. بود خوابیده صندلی روی مادرش. بود شده قبل از بدتر حالش. گذشت ترتیب همین به ای هفته دو

 .کردندمی روشن را اتاق فضای راهرو، کوچکِ هایچراغ اما بودند خاموش اتاق هایچراغ

. بخوابد که گذاشتنمی بود، اشکناری تخت که ایبچه تردخ یگریه صدای. کردمی کوفتگی احساس

 کمتر و کمتر گریه صدای. بود تار جاهمه. دیدندنمی درست هایشچشم. بود شده حس بی بدنش

 بود شده ضعیف قدری به صدایش. کند بیدار را او که بردمی مادرش سمت به را دستش داشت. شدمی

 .رفت هوش از کند بیدارش بتواند اینکه از قبل. کردنمی بیدار را مادرش که

 در ابروهایش رسید که او تخت به. آمد بیماران وضعیت کردن چک برای پرستاری بعد دقیقه 10 حدود

 .شد اتاق وارد دکتر همراه به بعد لحظه چند. شد خارج اتاق از سرعت به. رفت هم

. کردمی بررسی را وضعیتش اشتد که همچنان. کرد چک را قلبش ضربان و درآورد را اشگوشی دکتر

 :پرسید دکتر از مادرش و پرید خواب از

 ؟!دکتر شده چی

 هایچشم از نگرانی. کردند جا به جا را او تخت و شدند اتاق وارد سرعت به دیگر پرستار چند

. شد خارج اتاق از امید از عاری چشمان با و سرعت به دکتر. کرد تر را هایشچشم و بارید مادرش
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 خودش یخواسته طبق که خواست آنها از و گذاشت درمیان مادرش و پدر با را موضوع این فردا

 .ندادند رضایت کار این به وجههیچ به آنها اما کنند، اهداء را او اعضای

. نشست کنارش و آمد سمتش به خانمی. بود قرآن خواندن حال در مادرش اتاقش، رویروبه بعد، روز

 :پرسید کنارش خانمِ. گرفت دست در ار تسبیحش و بست را قرآن

 کرده؟ مغزی یسکته دخترتون-

 :گفت آرام

 .بله

 !متأسفم خیلی-

-ساله ۶ کودک از صحبت به شروع و کرد نگاه او جانبی بدن به شیشه، پشت از و رفت اتاق سمت به

 .کرد اش

 بلند است، دخترش قلب اهدای برای او کردن راضی نیت به خانم آن هایصحبت فهمید اینکه از بعد

 .رفت و شد

 دکتر. کردمی نگاه هاآن به ایملتمسانه حالت با خانم آن و بودند نشسته دکتر اتاق در. گذشت روز سه

 :گفت و داد شرح بیشتر را دخترشان وضعیت

 !معجزَس یه واقعا زندَس، هم االن همین تا اینکه-

 .نداشت رضایت کار این انجام به همچنان مادرش
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 ۶ کودک آن فوت خبرِ دکتر بود، تخت روی جانشبی و کبود بدن که همچنان بعد، هفته کی حدود

 شدت به کودک آن مرگ. کنند اهداء را او اعضای که خواست هاآن از دیگر بار و گفت هاآن به را ساله

 .بگذرند خود یگوشهجگر جان از توانستندنمی همچنان اما بود آورده در به را هاآن قلب

 بار این اما گشت،می بر بعد ساعت یک و رفت¬می بیمارستان یخانه نماز به پدر شب، هایمهنی

 اتاق داخل که همسرش به و ایستاد شیشه پشت. داشت دست در قرآنی. برگشت ساعت نیم از زودتر

 .کرد اشاره بود نشسته

 که قرآن یصفحه به. کرد زبا طرفش به را قرآن بود، آن الی انگشتانش که ایصفحه از آمد که بیرون

 .شد جاری چشمانش از اشک کرد نگاه

 .کردمی دردناک را آن بود دخترشان دادن دست از قیمت به اینکه اما بود، زیبا انسان، یک جان نجات

  نجفی شیخ دیانا
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 زخم

 

 گردد،می چیزها ترین خوراکی بدنبال زباله سطل در چرا زند،می پرسه خیابان در چرا که ندارد اهمیتی

 اما دارد، وجود چرا ندارد اهمیتی خوابد؛می ها ماشین مکانیکی سقف زیر زمستان سرمای در چرا

 حتی یا اجبار یا لذت روی از تنها، یا همراه زیبا، یا زشت بد، یا خوب کند،می چه ندارد اهمیتی. هست

 به کسی. است آلودش زخم تَن ت،اس کثیفش بدن. است بودنش خیابانی بینندمی که چیزی تنها نیاز،

 ایراد اثر هنرمندی هیچ. هنری اثر یک مانند. هستند ها زخم تکمیل دنبال به همه نیست، مرحم دنبال

 دیدش زاویه به جدیدی شکل کند؛ جدیدی موضوع را ایراد آن کندمی تالش. کندنمی خراب را دارش

  .بدهد

 با صورتی نباید من نوشته موضوع. است شدن متفاوت در. نیست بودن جدید در تکامل اما 

. است شدن دیده موجب هم گرفته صدای یک حتی بیاید، چشم به تا باشد گونه-تمساح های-چشم

-نمی کمکی یک هیچ نیز آخر در و. تنفر با دیگری و ترحم با چشم یک چشم؛ دو توسط شدن دیده

 کند.نمی دراز کثیف دست یک برای را دستش هیچکس. کنند

 

 عباسی یلینآ
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 آرزو الشه

 میزش روی که نامنظمی خطی خط های برگه به و کرد فوت را کیبوردش صفحه روی خاک 

 در زهوار و گرفته غبار کرکره الی از زمستان خورشیدِ جانِبی طالییِ نورِ های رگه و بود شده پخش

 کسل اداری های نامه بجز زیچی که باری آخرین از. کرد رمقی بی نگاه بود، انداخته نقش رویش رفته،

 و معوج و کج های نویس پیش به. بود گذشته زیادی زمان بود، نوشته توقعش پر رئیس برای کننده

 خیره درگیر ذهنی با ندارد، نویسدمی آنچه به شباهتی کوچکترین نگارششان، نحوه که میز روی بدخط

 .خواند را گذشته خیاالتش در رشانحضو از سالها گویی که آرزوهایش های الشه از ای گوشه و شد

 که ناتمامی داستان. رسیدمی نظر به ای کودکانه رویای مثل زودی این به که خامی آرزوهای 

 هیچوقت که نافرجام همانقدر عشقی و نشد شدن صبح متوجه که هاشب چه کردنش چاپ برای

 روی بر را دلتنگیش قدیمی عینک برگرداند، میز روی را آرزویش برگه. نیافت را شدن نَقل ارزش

 ..کرد شروع را ای تازه های آرزو و کرد روشن را مانیتورش زد، اش خسته چشمان

 

 عباسی آیلین
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 چتر

 موهای هزارم چند بار برای. چکیدندمی چشمانش از و شدندمی ترکیب هایشاشک با باران قطرات

 نمیخواست دلش. کشید خودش الدنب به را چترش و زد کنار صورتش روی از را اش شده خیس

 تمام مانند باران میخواست. بگیرد را اش شده سفید صورت روی وقفه بی های ضربه جلوی چیزی

 کنار چینسنگ روی. بزند را کوچکش سنگهای هم او میزد، سنگ را وجودش ناامیدی که اوقاتی

 .خواند را جدید فصل ملهج اولین و آورد بیرون اش کوله از را اش شده خیس کتاب و نشست خیابان

 (لی هارد اثر مرغ کشتن کتاب)«نکنیم تقال باز که شودنمی دلیل ایم، خورده شکست صدسال اینکه» -

 .شد جدید کارمند به نیاز اعالم پوستر با شاپی کافی وارد. کرد مرتب را خیسش لباس و بست را کتاب

 

 عباسی آیلین
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 شب قرمزی

. ها ستاره الیالبه شاید. میگردم او دنبال به شاید. میکنم نگاه شب انآسم سیاهی به عادت طبق 

 که است هاسال بهرحال. است آسمان خود او اصالً شاید. اوست از اثری آسمان سیاهی خود هم شاید

 یادش شود، خشک تا کرد آویزان بند از را قرمزش کتانی که زمانی شاید. هستم او از ردی دنبال به

 رنگ شاید. نمیشد جینش شلوار و سفید بلیز از ترکیبی آسمان شب هر وگرنه. مانده جا کفشش رفت

 ..بود زمین روی شب آن که همانطور. داشت وجود آسمان در قرمزی

 .است قرمز شب آسمان شاید

 

 عباسی آیلین
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 او شاید

 دیگر یکبار. بود افتاده شماره به هایشان نفس. گرفت نشانه طرفش را گرانش و بزرگ تفنگ 

 او با هایش تفاوت شاید یا او، به شباهتش. نلرزد دستش تا کرد فوت بیرون به را اش شده حبس نفس

 به تق صدای با حیوان، تن و داد فشار را ماشه. کند پر را وجودش تمام مالکیت حس بود شده باعث

 .کرد بلند را سرش هایش، گوش از و رفت الشه سمت به. کرد برخورد زمین

 .کنی فرار دستم از نمیتونی گفتم بهت. کوچولو آهو کردم پیدات باالخره-

 

 عباسی آیلین
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 خانم شاهدخت

 

! روممی را خود راه دارم من بود؟ چه مشکلشان. زدندمی طعنه من به آنها اما رفتم،می را خود راه آرام

 فرار آنها از هرچقدر. زدندیم مشت شکمم یا صورت به و شده سیاه هاییانسان به تبدیل کلمات

. بود خواهم و هستم بودم، زمین روی آدم ترینقشنگ من. نبود مهم ولی آمدند،می دنبالم کردممی

 دهممی انجام خوب خیلی را کارم من. باشد داشته وجود زمین روی من زیبایی به تواندنمی هیچکس

  !هستند راضی من از همه و

 بر ایپارچه. هستند نرم ابریشم مثل هم امروز. کشممی رنگم طالیی موهای روی بر و دارمبرمی را شانه

 روی بر شاهدختی لباس در را خودم. زنممی گشاده لبخندی و کشممی صورتم چپ سمت روی

 به دارش گود چشمانِ و چرب سیاهِ موهای با امنامادری که حالی در کنم،می تصور نمایش یصحنه

 ساختگیست! کل به اتقیافه: زندمی طعنه من

 محو چندم بارِ برای او و کنممی فرو شکمش در و دارمبرمی زمین روی از را شمشیرم لبخند با هم من

 : کنندمی تشویقم آنها و کنممی تعظیم تماشاچیان به رو من. شودمی

 (بهترینی تو)

 : گویدمی و کشدمی فریاد بغلی اتاق از پدرم که جایی تا گویم،می خودم به بارها و بارها را کلمه این

 .لطفا شو خفه-

 :کنممی زمزمه آرام و بندممی را دهانم
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 .بره پیش خوب چی همه امروز قراره -

 روممی هاکوچه ترینخلوت از. رودمی پیش نقصبی چیهمه. شوممی آماده و پوشممی را هایم لباس

 :کنممی زمزمه خودم با مدام و

 .کنه نگاه رو تو که نداره لیاقتشو هرکسی و زیبایی تو- 

 خیابان به. گردمبرمی و رسممی مقصد به ترسریع هرچه فقط. کنممی دویدن به شروع مدتی از بعد

  .شوممی ترنزدیک اصلی

 حرکت درخشان آفتاب در. روندمی را خودشان راه که کنممی نگاه رویمروبه هایآدم به سایه درون از

 ناگهان. برادرانم و پدر من، دنیای ترروشن جایی کنند،می زندگی دیگری دنیای در که گویا کنند،می

 دنبال را نگاهش هم مابقی. رودمی عقب قدم یک و کندمی وحشت کند،می نگاه من به شانیکی

 ..کنندمی عجیب را نگاهشان ها بعضی و زنندمی پوزخندی هابعضی. بینندمی را من و کنندمی

 .برسم مقصد به هم امروز توانمنمی. بود کافی زامرو برای

 :شودمی تکرار ذهنم در هایشانحرف. دارم که سرعتی تمام با دوم،می خانه سمت به

  .د.سوزمی برایش دلم بدبخت، دخترک - 

 .کنممی تکرار خودم با

 !درخشانی تو! زیبایی تو-

 .متنفرم شانسم از. متنفرم ازت-
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 !مینیز روی موجود ترینقشنگ-

 .نداری ارزشی هیچ. آیدمی بدشون تو از همه-

 !داری خدادادی استعدادهای واقعا! دیدم که هستی کسی استعدادترین با-

 .است خرافه فقط همشون

 جلوی چندم بار برای و شده خانه داخل سپس میچرخانم، و میکنم در قفلِ وارد هولکی هول را کلید

 پوستِ. سبز چشمان و طالیی براق موهای. بود الهه یک مایِلشَ صورتم راست سمت. ایستممی آینه

 بود؟ چه مشکلش. کمانی ابروهای با همراه رنگ سفید

 چربِ و ریختهبهم موهای. کشیدنش بیرون قبر از تازه انگار دارم،برمی صورتم چپ سمت از را پارچه

 نامادریِ یقیافه مثل. نیست جالب چپ سمت در چیز هیچ. چشم زیرِ هایگودی با همراه مشکی،

. نیستم قادر هم آینده در و کنم انکار را حقیقت نتوانستم هیچوقت. است هرشبم های نمایشنامه درون

 سمت سیاه موهای همان به تبدیل بیشتر زدن پلک هر با که کشممی راستم سمت موهای روی بر دستی

 که مدتی از بعد. نبودم هدختشا یک هیچوقت من اندازم؟می دست را کسی چه دارم. شوندمی چپ

 وارشاهدخت حالت همان به نبود قرار دیگر و شده شکل یک به صورتم طرف دو ام،زده زل آینه به

 .برگردم قبلی

 نبود، بیش خیالی اشهمه. سیاه موهایی و اندشده قرمز خوابیبی اثر در که چشمانی کثیف، صورت

 شاید. بیندازد راه بیداد و داد دوباره و شود بیدار پدر است ممکن وگرنه برگردم، واقعیت به دوباره باید
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 ماجراجویی از برایشان گرفتم،می مهمانی دوستانم با که حالی در و کردم قرمز را موهایم بعدی یدفعه

  .گفتممی قهرمان دختری

 قمی آال

 

 

 

 

  

 

 

  


