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  :مقدمه

  است یچندوقت

  زد! رونیب یاشکافت و فواره خون پنبه اشنهیکه س یعروسک یبرا م،یهاهیگر

  .ستیپدربزرگ ن یبه سبب آبنبات خوشمزه میهااست خنده و ذوق یوقت چند

  ست؛ین شیسرجا یزیچ گریاست که د یوقت چند

  میو کوچک بود کودک

  پهناور عظمت داشت! یاهایبه وسعت در امانیدن اما

  است! دهیرس یرفته و به جوان یکودک

  ...کندیم ینیسنگ کمرت یکم روکم ،یکه بار مشکالت زندگ آنگاه
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  انیپا یب یهمتا ی# ب

  .دهدیبودنت را م تیکه حکا یدفتر زنم،یرا ورق م امیدفتر زندگ یهابرگ

  نبودم! شیب یکه نه، حتما عاشق دیو من... شا یسوم آن، تو بود کیکه  یدفتر

 میهالبکه با تو، خنده مهمان نا خوانده  یسوم اول آن دفتر کیقدر قشنگ بود  چه

  .دانمیرا نم یهاخنده یاما چرا شدیم

  من... ای یمعرفت شد یمن سرد شدم، تو ب ای یعاشق شد تو

  !دانمیبودم؟! نم یبد یمعشوقه

از  یمن بودم و کوله بار ؛یدفتر، تو نبود نیا یهیچه که بود در دو سوم بق هر

 یکه عاشقت بودم ب یو تو از من یکس یمن بودم و ب ،یی! من بودم و تنهاهایسخت

  .یخبر بود

مگر  کنم،یمن که هرگز فراموش نم ؟یکردیم یعاشق یادعا نیریچه ش دیآ یم ادتی

و پشت  یکه رفت یتو فراموش کرد دیرا فراموش کرد؟! شا نیریش یآن ادعا شودیم

  برو عشق جانانم، برو! ،یننداخت یسرت را هم نگاه

  راحت برو. الیخ با

و سطر به سطر از تو و خاطراتت و  شومیم ترکیدفتر نزد نیبه خط به آخر ا خط

  .رمیگیفاصله م ادتی

 یکه ب یاند، مرگقصد مرگم را کرده ییگو گذرد،یم یآخر چه قدر به آرام یهاورق نیا

  .ستین یجیشباهت به مرگ تدر

 ست،یعشق من هنوز باق تیحکا یول امدهیدفتر رس نیکه نه، حتما به آخر ا دیشا

 یراه بودنت هم هنوز تازگ مهین قیرف تیحکا ست،یتو هم باق یمعرفت یب تیحکا

  دارد...

  تو گذرکردن است... یلحظه ب ،یدلتنگ یلحظه تیحکا ت،یحکا نیا
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 نیا تیاما حکا دهیرس انیمن به پا یدفتر زندگ م؛یبگو توانمیشکسته م یحاال با دل اما

  ...ستیدل و دلدار هنوز هم باق

  

  یی# آفاق جدا

  د؟یآیم ادتیمان را  یعاشق قرار

غبار گرفته... همان  شهیکنار ش یدنج، همان صندل یروز زمستان، همان کافه همان

 یب یرگبارها ریدو نفره که ز یهمان هوا شد،یبلند م یکه از سرش بخار عاشق یاقهوه

  ...میزدیباران، باهم قدم م یرحمانه

  !؟یدینهست چه ش ادتیهست به تو چه گفتم؟!  ادتی

  !دم؟یهست چه شن ادتی! ؟یهست چه گفت ادتی

و ساعت  خیبا تار قی. دقآورمیم ادتیندارد من  یرادیا ،یافراموش کرده دانمیم

از جنس  ییهایصندل ی: روز چهارشنبه... ساعت پنج، کافه رز، رومیگویم م،یگویم

! تو ؟یستیمعرفت ن ی! تو که بییآقا«! به تو گفتم: میهم نشسته بود یچرم، روبه رو

دستانم را درون کوره آتش  »؟یکنینم میرها ،یجاده عاشق انیراه، م انیکه م

آرام جان؟! تو را ول کنم، تو را در جاده  یشد وانهید«: یو لب زد یدستانت قرار داد

 ستدیمعرفت بشوم، تا قلبم از تپس باا یشدام؟! ب ریرها کنم، مگر از جانم س یعاشق

  ».کنم تیرها ینیدر خواب ببنزند؟! عمرا؛ 

. همان دمیتلخ را د قتیحق ت،یمن در واقع دم،یهم ند ایدر رو دم،یدر خواب ند من

که مرا  یقتیهمان حق ،یمعرف شد یکه ب یقتیهمان حق ،یکه مرا رها کرد یقتیحق

پس چه شد؟!  زند؟یبدون من قلبت نم ی! مگر نگفته بودیرها کرد یدر جاده عاشق

  !؟ییگویها را مهمان جمله مبه او ه دمت،ید یگریدست در دست کس د روزید
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به  هیدانم که ثان یو م شناسمیاما خودم را خوب م دانم؛یمعرفتم، تو را نم یب محبوب

نثار تن  غیدر یکه ب ییها» خانومم«آن  نت،یریش یهابا فکر و تصور آن حرف ه،یثان

  ...گذردیم ،یکردیجانم م یخسته و ب

  و صبح را شب... کنمیصبح م نتیریش یهارا به فکر به آن حرف شب

" میگویم ادیبا داد و فر ند؛یگویتو سخن م یمعرفت یاز ب ییهنوز هم هر جا ،یدانیم

  شده است" بشیبهتر از من نص یکی دیاو عاشق بود، شا د،ییگونه نگو نیا د،یینگو

اجازه  یبه کس د،یتو بد بگودر مقابل من از  یکس ستمی! هنوز هم حاظر نجانانم

  کند... یمعرفت تلق یتو را ب دهمینم

 یعشق میکه عشقت برا ،یستین شیب یمعرفت یهم تو، که تو ب دانمی... هم من ماما

  از جنس عشق ممنوعه بود!

باران،  ریتو را دوباره ز یعهد کردم که روز شود،یکه حرف سرش نم یبا قلب یدانیم

  !نمیبب یراس ساعت عاشق ،یهمان صندل یدر همان کافه، رو

  ... منتظرت هستم، جانانم!یهمان صندل یما باشد رو دارید

  

  نگاهت ی# جادو

  .گذاشتمیقدم کنار قدم م ،یعاشق یهاهمان کوچه پس کوچه در

که سر  یزیآن درخت سرو و... اما تنها چ مکت،یبود... آن ن شیسر جا زیچ همه

رحمت  یاز آن قلب ب ،یاز من و عشق پاکم گذر کرد ی! تو گذشتینبود، تو بود شیجا

  !یدیخط قرمز کش مانیرو

که چه شد؛  دانمیارتش سبز پوش چشمانت و سربازان قلبم به پا بود، نم انیم یجنگ

  باره سربازان قلبم فرمانبردار تو شدند. کیاما 

دند؛ اما تو و همانند من مست ش دندیاز جادو نگاهت را نوش یاگمانم آنها هم جرعه به

  در آن لحظه... ،یاحساس بود یموجود ب نیتفاوت تر یب
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که  یمحدود، کتاب یبا فصل ها انتها،یب یکتاب دم،ید یبه تو را همچون کتاب عشق

... یحال من: دور انگریشد ب ش،یهااش، چشمان پر جادوئت و سر فصلمقدمه

  !یانتظار، عاشق ،یدلتنگ

که با نگاهت، دانه  یبود یهم ندارد، تو باغبان ماهر یتعجب ،یباغبان دلم شد ؛یآر

. با یبه نظاره هنر خود نشست ،یاو بعدهم در گوشه یعشق را در دلم کاشت یدانه

  یکرد یاریبا برق چشمانت آن جوانه عشق نو پا را آب یرا تاباند دیمهرت نور ام

و  یریمانند روزنامه به دست بگ یکه عشق مرا گاه گاه ستیرا بدان، انصاف ن نیا اما

ام را جوانه یهابرگ تیالیخ یحروف خسته شد با آتش ب یاهیچشمت از س یوقت

  .یبسوزان

  وفا و عشق زود گذرت، سوختم و ساختم! یب یدر آخر دم نزدم از تو و

  

  ی# کتاب دوست

شده بودند، نگاهش  یدلبر یچشمانش خدا لهیدلم را ربود، دو ت دمشیبار که د هر

 یچشمانش همان مقدمه کتاب عاشق کرد،یرا داشت که مرا غرق م ییایحکم در

  بود...

با  کندیدارد که چه کار ها که نم ییبار در گوشش خواندم که چشمانت جادو هزاران

  قلب عاشقم! نیا

قلب فرد  نهیاست که به س یسر دادم که نگاهت حکم همان دستگاه ُشک ادیفر بارها

  .بخشدیم یعاشق یبرا گرید دیجان ام یب

  .یریمرا با جان و دل بپذ یداغ عاشق یهاکه حرف یذهن تو سرد تر از آن بود اما

فروغ تر از هر  یحاال ب یمشک لهیآن دوت کرد،یم دنیبار میهاگونه نیاشک، برزم باران

 سیخ ینگذار یکه تو با من عهد کرده بود یمشک یهالهیشده است. همان ت یزمان

  ...ندیرنگ غم به خود بب یفروغ شود، نگذار یب یشود، نگذار
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  چه شد؟! اما

که  یا یمشک یها لهیباعث تر شدن ت یشد ،یفروغ یب نیباعث ا یخودت شد تو

  شب مانند چشمانم! یهایباعث رنگ غم گرفتن گو یدوستشان ندارم، شد گرید

  اما... یشدکوچک من  یتا به تو بفهمانم، تو خدا گذارمیم گرید کیرا کنار  کلمات

نگاهت از  یباره از سرد کیجانم به  یاز احساس تو سوختم، تن ب یدر نگاه آر اما

  ...دیلرز تیانجماد صدا

  دارد حال من و نگاه تو؟ یتناقض چه

  !دیکه نفهم دیچه خواندم در گوشت نفهم هر

  .راندیم رونیب یگرید یو از دروازه دیشنیم یاز گوش ییندا شیهاگوش ییگو

  

  نگاه خاص کی# 

صاحب  یپادشاه قلبم، خوش آمد ی... خوش آمدیخوش آمد ،یآمد میوفا یب اری

  قلبم!

جواب مثبت را  یکی نیبه ا دیبا«: گفتیبود؟ بابا م میشب خواستگار شبید یدانیم

هستم، همان  یگریآخر پدر من، من ملک د«: میتا خواستم لب باز کنم و بگو »یبده

 یپسر خوب نیا یگفتیکه تو م یخبرم، همان کس یکه دو سال است از او ب یکس

اما  »اوردمیرا از تن در ن اهمیکه دوسال است به خاطرش رخت س یاست، همان کس

 گه؛یتا خواستم لب باز کنم، دستانش را به نشانه سکوت باال آورد و گفت: بسه د

را بکن و  تیهابشنوم، تا آخر هفته فکر تیهالب انیاز م گرید یکالم خواهمینم

  جواب مثبتت را بده...

من  گریچرا د یو در حال دوخت یشما که خودت پارچه را برش داد میبگو خواستم

و از مخالفت با او  دیزحمتش را بکش اما زبانم نچرخ گریبخواهم به تن بکنم خود د

  قاصر!
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آن  ؟یآمد ری... دیفقط کم ،یکم یکنیاما فکر نم ت،ی! تمام جانم به فدا؟یآمد جانا

دو سال را کجا  نیا ؟یآمد دارمیبودم به د تیایبعد دوسال که در رو ،یهم چه آمدن

  بشنوم. خواهمیندارد، نم یرادی؟ ا ییبگو یخواهینم ؟یبود

که به خاطرش دو سال  یآن اوامر یحساب را با تو صاف خواهم کرد، راست یروز کی

 شهیتو هم دانمیبود؟ من که م زیآم تیسوزم چه شد، موفق یم اتیخبر یاست در ب

وفا... االن  یب ،یهم موفق بود یکی نیدر ا دانمیم ،یموفق هست تیدر همه کارها

  !؟یخوش حال

بعد از رفتنت من  یفکر کرد یااما لحظه یهست تتیموفق نیخوش حال از ا دانمیم

 رادیاما باز هم ا ؛یفکر هم کرده باش یمورد حت کی نیبه ا دانمیم دیچه کنم؟ بع

  ندارد.

و پشت  یمحافظت از کشورت... تو رفت یبرا یمحافظت از من، تو رفت یبرا یرفت تو

  آمد! می... برادیاسمم، پسوند همسر شه

  

  # درخت نارنج

ها بعد مدت یدرخت نارنج بود، وقت نیاول ریهست قرارمان ز ادتیماه را  بهشتیارد

  .میو به ناگه در آغوش هم حل شد میبود دهیرا د گریهم د

مرا بارها و بارها به دور خود  یدیهمان درخت نارنج در آغوش کش ریمرا ز تو

  !یچرخاند

درخت نارنج بودند... با هر  یهاها و برگشاخه ینو شکفته نارنج که رو یهاغنچه

 نیزم یخوش رنگ رو یهاآن گل خوردیها مسرم به شاخه یدادیکه م یچرخش

  .کردندیم سقوط

رفت؟ تو مرا  جیسرم گ یاهیثان یبرا یگذاشت نیزم یمرا رو نکهیبعد از ا دیآیم ادتی

از  یاشکوفه ؟یو دستم را در دستان مردانه خود قفل کرد یداد هیبه درخت نارنج تک
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گوشم نجوا گونه زمزمه  ریو ز یزد امیروسر یو به گوشه یآن درخت نارنج کند یرو

ها نارنج یباره مست عطر تو که با عطر تازگ کیدوستت دارم بهارم و من  یکرد

  بود شدم! ختهیآم

  !م؟یچه نوشت گریدرخت نارنج با هم د یآن تنه  یرو دیآیم ادتی

  همان درخت نارنج... ریقرارمان ز شهیهم م،یتا ابد با هم هست مینوشت

هستم  ییهابارها و بارها گفتم که من عاشق درخت نارنج با آن شکوفه د،یآیم ادتی

  !؟یمهمان من عاشق کرد یو تو لبخند کندیکه رشد م

همان  ریهمان درخت نارنج رفتم و ز شیسال گذشته پ ادیامسال به  بهشتیارد

و هق هق را سر دادم، بلند  دمیجانم را در آغوش کش یب یهادرخت نشستم، زانو

 یاز آن جا بروم؛ رو امدیزدم اما باز دلم ن یابود را بوسه یکه از ما باق یردشدم و 

را که با تو داشتم، مرور  یام را به درخت نارنج دادم و خاطرات هینشستم و تک نیزم

باشد،  ادتی هانیاول شهیبهارک... هم یگفتیم شهیکه هم ییهانیکردم. همان اول

بله که با جان و دل به تو گفتم،  نیدوستت دارم. اول نیاول دمت،یبار که د نیاول

و... تمام  یرفت تیبار که به مامور نیاول ،یکه تو مهمان انگشتم کرد یاحلقه نیاول

آتش  کیکه من به  دیآیم ادمیو  کنمیها که با تو بودم را در ذهنم مرور مبار نیاول

من رفتنم با خودم و برگشتم با  یکه گفته بود دیآیم ادمینشان جواب بله دادم، 

  خود برد... شیو دست تو را گرفت و به پ یرفت تتیمامور نیخداست و تو در پنجم

  !نیبود نیو آخر نیاول میکه هم تو... هم شغلت برا یبه راست و

  

  #دلکوب

 نیبا همان اول دار،ید نی، با همان اول»دوستت دارم«ها و صد بارها به تو گفتم  بار

  !دمیکه اسمم را از زبانت شن یبار نیهمان اول ،یدکه ز  یتبسم
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و تو هر » دوستت دارم« گفتمیبرده بودم؛ هر بار که م یاسمم پ ییبایتازه به ز ییگو

پدرم به من  یکه در کودک ییهاهمان نه ینه به محکم کیتمام...  یرحم یدفعه با ب

  .کردمیم یعشق نا فرجامم عذادار یو من هر دفعه برا یگفتیم گفتیم

و باز همان حرف دو  گفتمیو باز م آمدمیتر بود به سمتت م یکه قو یدوباره با عشق 

 یندارد مجنون من عشق تو برا یرادیحکم قطل قاح را داشت. ا میبرا گریکه د یاکلمه

  سرت! یمن ممنوعه است، فدا

آن زمان که با آن کت و  دانستم،یوقتا تو را در تصوراتم داماد خود م یلی!؟ خیدانیم

 میهست ی... که من و تو دو خط موازفیاما ح ؛یستیبا ا یرو به رو اتیشلوار مشک

  !میرسیگاه بهم نم چیکه ه

 ،یکنیکه تو او را انتخاب م ییالیخوشا آن ل ،یکه تو مجنونش هست ییالیآن ل خوشا

  .یکنیم دایقلبت پ یرا برا نیتو بهتر ،یکنیرا انتخاب م هانیدانم... تو بهتر یم

 یبرا یستیرا بداند، تو کم ن رودیکه در کنارش راه م یقدر مرد یحساب دیبا تیالیل

که هم  دانمیرا داشته م اقتتیل دیوجود ندارد، او با تیهنوز برا دیاو که شا یبرااو...

  را ندارم! اقتتیهم ل ،یو هست یبود ادیاز سر من ز

سهم  ،یمن نشد یقلبم برا یمیمجنون قد ت،یالیدر کنار ل یقلبم خوش باش مجنون

دستان کوچکش را در  یکنارش، وقت یخوش باش یاما سهم هر که بود یمن نبود

  .شودیم ریحس آرامش باشد که به تمام وجودت سراز ،یریگیات مدستان مردانه

 یمجنون کس ،یگذاریقدم م یخاک نیزم یدر کنارش بر رو یوقت یغرور کن حس

مثل:  یکی یبشود، زندگ تانیزندگ ت،یباشد برا الیباش که بتواند با تمام وجودش ل

 ندیبیکه شما را م یکه هر کس ییو فرهاد، از همان عشق ها نیریو مجنون، ش یلیل

  دو نفر هنوز هم باهم هستند؟! نی: ادیبگو

تو خوش باش  م،یآیقلب عاشقم کنار م نیمن، فکر من نباش، من هم با ا مجنون

  تو هست! یمن برا یتنها آرزو نیو دوستت دارد؛ ا یکه دوستش دار یکنار آن کس
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  #مهر نافرجام

خلوت که کنار هم ساعت ها  ابانیخ کیبه  میموقع بود که باهم آمد نیهم پارسال

تو گذاشته بودم و تو با  یشانه ی. من سرم را رومیها باشو نظاره گر ستاره مینیبنش

  :یگوشم زمزمه وار گفت ریز ،یدیکشیم یفرض یهاپشت دستم را خط انگشتاتت

  ها مال تو و من است؟!ستاره نیاز ا کیام، به نظرت کدام دردانه -

  به چشمان نافذت کردم و گفتم: یمن نگاه و

مال من و  رسند،یتر هستند و زود تر بهم م کیکه از همه بهم نزد یاهمان دو ستاره -

  تو هست.

  .یخواندیزاده را م میاز شعر محسن ابراه یاکهیگوشم ت ریتو ز و

  ستاره تو آسمونه... هیدونه دونه  -

  که ما رو بهم برسونه! کنهیم زونیم یجور هی

و من غرق در  شودیقند آب م لویک لویکه در دلم ک دانستیم یآن لحظه چه کس و

قدر  شتریها بکاش... آن زمان یاش به خاطر وجود تو است، اشوم که همه یم یلذت

  .دانستمیقدر داشتنت را م شتریکاش ب یا دانستم،یهر چند کوتاهم را م یهایخوش

با  زیو من چه چ دانندیرا از دست ندهند قدر آن را نم یزیها تا چ!؟ آدمیدانیم

  هفته قبل از عقدمان! کیرا از دست دادم. من تو را از دست دادم، درست  یارزش

را که با  یرنگ یریرا نگه داشتم، هنوز آن لباس ش مانیهاسال حلقه کیبعد از  هنوز

 یریتو را هم از مادر جان گرفتم و کنار لباس ش یرا دارم، لباس داماد میدیهم خر

  رنگ خودم گذاشتم.

ها را تا ستاره میکه با هم رفت یهمان شب ،ییبعد از آن شب کذا ینیکه بب ییکجا

شده بود که  شیدایاز کجا پ نیآن ماش دانمیخلوت، نم ابانیدر همان خ مینیبب

  بــنگ... به تو زد و در رفت.
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من چه قدر تنها  ینیکه بب ییتر شده، کجا ریو چند سال پ نیباره چند کیبه  مادرجان

 یاذره دیتا شا کنمیدرد و دل م زنمیشدم؛ هر شب با قاب عکس دو نفره مان حرف م

آمدن را  رونیچنبره زده است قصد ب میکه در گلو یکه آن بغض فیبشوم اما ح یخال

  .نمتیباز دوباره بب دیتا شا دنت،یجا به د نیهم امپارسال آمده ادیندارد، امشب به 

  تنگ شده است. تیدلم برا میهمتا یب یبایز

  

  #مغرور نشو

ِ من حاال که دل در دسِت توست مغرور«   نشو جانان

ِ د تنها زنمیکه به تو رو م من ِ یبه شوق   »توست دن

  که ییهابه عقب برگرد، همان لحظه یاندک

  !می+ تو= ما  بودمن

را  ییهاآن دوستت دارم یهمه کردم،یرا که نثارت م ییهاعاشقانه یتمام اوریب ادی به

  کردمیقلبت م یروانه یچشم داشت چیهیکه ب

  زدم؟! ادیکه دوست داشتنت را فر یآن روز دیآیم ادتی... دلبر

ِ من و تو... تبد همان   زبانزد، زبانزدِ خاص و عام یگشته بود به عشق لیدَم که عشق

  و فرهاد نیریو مجنون، ش یلیمانند شده بود به ل مانیعاشق یقصه

  ؟یبشوم، فرهاد شدن را بلد نیری... شیراست

ِ کوه یبلد َن باشهمانند فرهاد   دهد؟یکه در طلب عشقت دارد جان م ینیریش یبرا یک

 ِ   من! محبوب

  ساده یزود باورها اریاز د من

ِ غّره به خود اریاز د تو   مردان
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ِ دل اریاز د من   باختهعاشقان

  دارند یسنگ یآنان که قلب اریاز د تو

َند می... تو به مانند فرهاد کوه برایآر   ینک

  فتح کرد و کند! نیریکه فرهاد در راه ش یجنس شد با آت کوهقلبت هم اما

  قرارمیبچه  نیا با

ِ چشمانت... قراِر یب   آسمان

ِ مردانه یهاآنکه دست یبرا قرارمیب  یو گرما یات جا دهکوچِک سردم را در دستان

  !یمنتقل کن امزدهخیوجودت را به دستان 

  کور و سخت خورده یاو مرزت، گره حدیو تاب غروِر ب چیدلم در پ من

  جز من... کندینم فیتوص یو کاف قیتو را به قدر دق چکسیروزها ه نیا اصال

ِ توست اما دسِت من نکلمات و جمله نیا یجان؛ تمام مغرور که  ستیها، وصف

  !یادلم ممنوعه شده یبرا ستیمدت

 ِ ِ  نیدر ا چارهیب من   سوز تو دق خواهم کرد...جان عشق

  تو را دوست نداشته باشم، ستمیاصال بلد ن  من

 ِ   !دهدیممن فقط تا دوست داشتنت قد  سواد

که لحظه به لحظه  ییغرورها دنیبا د ی... حتخواهمتیم مینگو ستمیبلد ن یحت من

  !شودیم ادتریز

 ِ ِ اول نیا نیب وانهید من   .گردمیقرارمان م نیهمه خط و نشان به دنبال مکان

غرورت گم شده،  یکه پالک قراِرمان در پ یکوچک باشد و گرد اما از وقت ایبود دن قرار

ِ دن   شده برگشتیو ب انتهایو ب یخِط صاِف طوالن کی ایتمام

 ِ   در دلم! بایز عشق
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  !یشنویرا حتما م یتاالپ تولوپ عاشق یرا به قلبم بچسبان، صدا تیهاگوش

 یتوجه به چراِغ خطر، سرعت خود را فزون ی... بدون اندکیچهار راه قلبم عبور کرد از

  !یدیبخش

ِ مرا ز یتوست و برگه بیتعق یقلبم در پ سیرا بدان پل نیا اما  ربرفیدوستت دارم

  دلت خواهد گذاشت. یزدهخی یهاکنپاک

  

  دلدار ی#دل ب

را به  شیهادادم که دلش را به دل من نداده بود. تمام محبت یرا به دل کس دلم

دل  نیا بیفر یفقط برا شیاما تمام کارها گذاشتمیکه من را دوست دارد م نیا الیخ

ترحم به من است و  یتنها از رو شیهاکه محبت دمیگاه نفهم چیقرار من بود. ه یب

... که فیاما ح گذاشتمیعالقه اش م یپا را شیهابودم که محبت الیمن چه خوش خ

  در کار نبود. یاعالقه دمیفهم رید

 یحت چیکه دل که ه فیح ف،یکه دل به دلش دادم اما ح دمیفهم ی... زمانفیح

و  یاو در لباس داماد کردمیکه آرزو م ییهاد، چه شبحواسش را هم به من نداده بو 

کنم و او با  یاو طناز یهم چشم در چشم هم، من برا یمن در لباس عروس رو به رو

  نظاره گر من باشد. یبا لبخند و ستدیباا یااش در گوشههمان غرور مردانه

اما نشد، نشد، چون او  میچه قدر دعا کردم که من و او ما بشو میاز نمازها بعد

که او  یاما امان از آن روز کردیکوه را هم فتح م خواستیاگر م دانمی. منخواست

  .ستیکس جلو دارش ن چینخواهد ه

  جانم، برگرد که هنوز من دوستت دارم! عشق

  را ندارم... برگرد. یکس نیقلبم، برگرد بب سلطان
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با تو بود که  سپردم،یم یه دست فراموشها را بدلم، من تنها با تو بود که لحظه زیعز

 هایفراموش نیتمام ا لیتو دل کرد،یفراموش م ییچون و چرا چیه یگذر زمان را ب

  خودش قشنگ بود چون با تو بود. یهم برا هایفراموش نیاما ا یبود

 الیخیو ب ی... اما رفتیسفر چند ماه که برگرد کی یبا وعده برگشتن با وعده یرفت تو

  که من به تو دادم! یشد یدل نیمن و ا

  چرا؟! یبپرس دیدل قلبم، من خسته ام؛ شا زیعز

  !یدوستم هم نداشت یکه حت ییدل کندم، از تو میگویم منم

  .شودیهست بخواهد دل بکند خسته م شیایکه تمام دن یدل کندم، آدم از کس من

  ام، خسته...هم دل کندم و خسته من

  

  # باز باران

 یاتو، کنار پنجره ادیتو، من بودم و  یهاو خاطره ادیباز باران آمد. من ماندم و  امشب

. پنجره را باز آمدیفرود م انهیآن مثل ضربات تاز یباران آرام آرام بر رو یکه قطره ها

باعث  دیضربات بر صورت من برخورد کند، تا شا نیآوردم تا ا رونیکردم و سرم را ب

  .دیایدر ذهنم ب یشعر کی! که باعث شد تنها فیح تو بشود؛ اما یفراموش

  »بر بام خانه خوردیباز باران با ترانه    م« -

  »امروز یهاغرق در غم    روزیخوشحال د کودک«

زخم نبود  یرا داشت که رو یحکم نمک میعاشقش بودم، حاال برا یزمان کیکه  یباران

. پادشاه سوزاندیزخم نبودنت دارد بد م یجا آورد،یو کم کم من را از پا در م زدیتو م

  را کرده است! تیقلبم دلم هوا

تا  یقلبم نوشته بودم ورود ممنوع؛ اما تو آمد یورود یبر رو یزمان کی ،یدانیم

  .یو من رو با فکر و خاطراتت تنها گذاشت یخروج ممنوع تو رفته بود سمیخواستم بنو
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 یسرد بستن یآن هوا ریز م،یشتگذایقدم م رشیکه با هم ز یباران ،یدانیم

ات تو با آن دستان مردانه گرفت،یباره لرز تمام بدنم را فرا م کیو من به  میخوردیم

گرم بشوم اما  یاندک یزمستان یدر آن هوا دیتا شا یکردیمرا در آغوش خود حبس م

چه مرا وابسته آن آغوش  یبرا ؟یکرد امییاچه هو  یبرا ،یتو که مرد ماندن نبود

  ؟یگرمت کرد

اگر  یفکر نکرد یبا خود لحظه ا ،یتو که آدم موندن نبود ،یبر یخواستیکه م تو

  بعد تو من چه کنم؟! یفکر کرد یا! لحظهد؟یآیچه بر سر من م یبرو

نبودم، که  شیب یتو عروسک ی. من برایفکر هم نکرد یبه من حت یکه لحظه ا ولله به

 ییچه بال یفکر هم نکرد یحت ،یکن میرها یو هر وقت که خسته شد یکن یبا من باز

  .دیآیام مبر سر احساس تازه جان گرفته

  .یرحم تر از حد تصور من هم بود یتو ب یبه راست و

که  یروز نو است، روز کیاست، فردا  یباران ماندم کاف نیا یهاانهیتاز ریچه ز هر

  قرار است با فراموش کردن تمام خاطرات تو شروع شود.

  

  ینام فراموش#به 

مادر به نوازش  کیرا مانند  مینشسته بودم. باد موها ایروبه در یتخته سنگ بزرگ یرو

 میاما من نوازش دستان تو را در مو ها برد،یفرو م یبیمرا در حال عج آورد،یدر م

 هیاز شدت گر می. چشم هایکرد غیات را که از من درنوازش دستان مردانه خواهم،یم

  م...قرمز شده محبوب

  ...ببخش

  نقص من! یکردم محبوب ب تتیاذ یلی! خببخش

  ببخش عشق دلم. شکست،یم شهیمن هم یغرورت برا دانمیم

  .ادشیوسعت ز نیبا هم ایدر نیتو را از من گرفت، هم ایدر نیکسم؛ هم تمام
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 ازیکه ن ایپاشو محبوبم ب کنم،یم تیبرا یبگ یهر کار ایمن برگرد، همه کسم ب یایدن

  ات.دارم به دستان مردانه

  جون دلم! برگرد

  .اوردیمحبوبم را ب میرحم بگو برا یب یایدر نی! بهش بگو برگرده، به اـایخدا

  !عشقم

 نیکارم همش شده التماس به ا یرفت یتو، تو فقط برگرد؛ از وقت یوجودم برا تمام

  رحم که تو را برگرداند امـا... یب یایدر

ات جا خوش در گونه یکه همراهش چال یهمان لبخند یلبخندت، برا یبرا دلم

  هات.خنده یمن به فدا یتنگ شده است، ا کردیم

  محبوبم، ببخش همه کسم! ببخش

از ظاهر بدم متنفر شدم؛  یالحظه نشیحس ایمادرم سرم را برگرداندم که با  یصدا با

 چیبعد از تو ه .ستیمن مهم هست؟! به خـدا که مهم ن یبایاما مگر بعد از تو ظاهر ز

 یاما حاال که رفت گرفت؛یم یگریرنگ د ایدن یها زیچ یبا تو همه ست،یمهم ن یزیچ

  است. دهش یرنگ مشک میبرا ایتمام دن

  

  قتی# جرئت و حق

پس از  یکیها را . برگکنمیبه قصد مرور خاطراتم دفتر خاطراتم را باز م امشب

  »قتیجرئت و حق«آن نوشته بودم  یکه باال یبه برگ رسمیتا م زنم،یورق م یگرید

  آن شب من چه قدر شرمنده مرد مغرورم شدم... دیآیم ادمی

 دمیترس یم تیواقع دنیآمد آن روز، چه قدر از شن ادمی یآن صفحه لحظه ا دنید با

روز قبلش کنار  دیآیم ادمیاز جانب او داشتم.  تیواقع دنیدر  فهم یاما سع

در دلم رخنه کند.  یبودم، که باعث شده بود دلهر و نگران دهیرا د یام دخترمعشوقه
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هم باز به او عتماد دارم؛  وفتدیب یاتفاق گرا یحت دانستیم شناخت،یاو خوب مرا م

  هست و بست! یحسادت زنانگ کی یاز رو میاما تنها کارها

  .دمیسوالم را پرس یآمد، با چه سخت ادمی

  بود؟! یک زد،یداشت باهات حرف ماوم... اون روز... اون دختره که  -

جز  یزیچ نکهیجان دادم، ترس از ا دم،یلحظه احساس کردم تا سوال را پرس یبرا

. هنوز هم که هنوز هست بار ها دادیبشنود باشد آزارم م خواهدیتابم م یآنچه دل ب

به  عیسر دیحال بد من و د یوقت د،یآیم ادمیمرد هست...  نیمن شرمنده ا میگویم

 خواستیدر آرام کردنم داشت و م ی. سعشتم آمد، مرد من رنگ به رخسار نداسمت

که مثل خوره به جانم افتاده بود نجات  یفکر نیجواب سوالم را هم بدهد، تا من از ا

بودم، آشوب  دهیسوالم را پرس گریمگر حاال که د شد؟یکنم اما مگر حالم بهتر م دایپ

مطمئن بودم آروم  دمیشنینم خواستمیرا که م یقطعا نه! تا جواب شد؟یدلم آروم م

  .شدمینم

  آوردم. ادیرا به  جوابش

نبوده و  رانیهاست اهست، سال میاون دختر نوهِ بزرگ خاله مر قم،یگل شقا نیبب -

  ...گرددیحاال تنها به دنبال کار در شرکت من م

دم. اشتباه با قضاوتش کردم، مرد خوبم را قضاوت کر  دم،یشنیرا نم شیهاحرف گرید

که  یبه راست شد؟یاعتمادم چه م یکرد من به او ب یفکر م یمن بود، اگر ذره ا

  .شدیم لیتبد رانهیباره به و کیبه  امیزندگ

حسادت  کی نیا دیخدا را شکر کردم که تنها فهم گریو بار د دمیکش یقیعم نفس

تخت غرق  یکه رو دفتر را باز نکرده بستم و به سمتش گرید زیزنانه هست نه چ

  شدم. میاهایو نظاره گر مرد رو دمیخواب بود چرخ

  

  # قضاوت
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که  یآن هم قضاوت است. قضاوت م،یرا خوب آموخت زیچ کی ایدن نیا یها توآدم ما

بار هم  کی یحق را به ما بدهند؛ اما خودمان نشده حت دیبا رسدینوبت خودمان که م

 ی. قضاوت در عشق و عاشقمیدرست و به حق انجام بده گرانید یقضاوت را برا

  به ناحق! ینوع قضاوت است، قضاوت نیبدتر

 یطرف ب« مییگویم میخور یو اما تا شکست م میشویعاشق م یآدم ها، روز ما

همه  شهیهم »میباعث رفتنش خود ما بود دیشا« مییگویبار نم کیاما » معرفت بود

  مقصر هستند و ما... ایدن

  !الیخیب

  ».قضاوت ممنوع« مینوشتیمغزمان م یبر سر ورود شدیکاش! م یا

ما  یمورد از قضاوت ها کی دیشا ؛یگریدر عشق و بعد قضاوت در مورد د شکست

حق  یو به راحت میدانیهمه را برده خود م شهیکه هم یخاک یهاهاست، ما آدمآدم

  صادر کند. یما حکم یحق ندارد برا یاما کس م؛یآنها حکم صادر کن یبرا میدار

  شکند. یدل هم م رود،یآبرو هم م شود،یقضاوت نه تنها غرور خورد م با

که خودمان  یتیحداقل در موقع ای م،یرا قضاوت نکن گرانید میگرفتیم ادیکاش...  یا

  .مینده یحکم یکس یبرا م،یرا قضاوت نکن یکس میدر آن نبود

  و بس! میتنها ادعا دار ،یمردمان خاک ما

  اما دلمان از جنس سنگ... م؛یهست یمردمان از جنس خاک ما

 ایشده، که با قضاوت ما آ تیاهم یب مانیشکل ممکن، برا نیبه بدتر م،یکنیم قضاوت

 ختهیر یکس یآبرو ایآ شود؟یخدشه دار م یغرور کس ایآ شکند؟یم یدل کس

  شود؟یم

  !میقضاوت نکن میگرفتیم ادیکاش... ما مردمان  یا

سر نشسته است و نظاره گر تک تک  یدر آن باال یکس میدیفهمیو م میگرفتیم ادی

  حرکات و رفتار ما هست.
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  ...میرا به ناحق قضاوت نکن یکس رمیادبگی دییایب

  

  # قضاوت به ناحق

. بار ها و صد بارها گفتم "که من یعکس مرا قضاوت کرد کیبود، تو با  شیسال پ سه

بودم؛ اما  زاریکه من از آن ب یرا کرد یست همان کار"؛ اما تو... در زارمیاز قضاوت ب

  ...الیخیب

  :مینه، بگذار بگو یول

  ها من نبوده باشم؟!آن عکس دیکه شا ،یفکر نکرد یاتو لحظه -

مرا از  ،یکردیگونه قضاوتم نم نیا یچرا که اگر فکر کرده بود ،یفکر نکرد قطعا

  ندارد! یرادیاما باز هم ا ؛یکردیپرت نم رونیتکه آشغال ب کیات مانند خانه

  .یاز آن غرورم را نشکن شتریخودم رفتم تا ب یخودم با پا من

ندارد، من تو را به  یرادیاما ا ؛یکرد یکه چه کار یدیرفتم تو تازه فهم یرفتم و وقت من

  سپردم. اشیپرست یکه م ییدست همان خدا

  .کنمیام باشد؛ با همان خدا صاف مدل شکسته حساب

  از آن شاهد خورد کردن غرور توسط تو نباشم... شتریرفتم تا ب من

 کردینکرده بود حتما فرار نم یاگر کار« یگفتیخود م شیدانم؛ حتما آن زمان پ یم

اما من » ننداخته است یکرده است که رفته و پشت سرش راهم نظر یپس حتما کار

د نشود. من رفتم چون تو مرا خور  نیاز ا شترینکرده بودم، تنها رفتم تا غرورم ب یکار

اجازه دفاع از خودم را هم  یبودم، حت زاریب هک یزیدرست از همان چ ،یقضاوت کرد

  .یتنه خود حکم مرا داد کیو  یبه من نداد

و  ندیبیسپردم که تو را م ییاما تو را به دست همان خدا کنم؛ینم نتی! نفرنترس

  !یدهیکه تقاص دل شکسته مرا م رسدیم یدارم روز نیقی
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  اما کالم آخر و

شدن و جرات بهم دادن تا دست به قلم  میاز خانواده خوبم که مشوق اصل ممنونم،

  متن. یسر کیببرم شروع کنم به نوشتن 

 یلیدلنوشته خ نیا یهوام رو داشت و تو شهیکه هم زمیو خواهر عز قیاز رف ممنونم،

  کمکم کرد. یلیخ

 زهیکمکم کردن و انگ یلیکه خ زمیو نسترن عز هیاز دو تا دوست خوبم مرض ممنونم،

  بهم دادن.

که بهم کمک کردن و جرات دست به قلم بردن رو بهم دادن  یدر آخر از همه کسان و

  ممنونم.

  .نیریخوب و ش لحظاتتون

  دفتر نیآمد ا انی"به پا

  "ستیهمچنان باق تیحکا

  یاعلی
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