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 قدمه:م

 .سمینوینم یامقدمه لیدل نیهم به نهفته، یاریبس جمالت عنوان همان در نظرم به

 یمشکل موضوع نیا با ناکرده ییخدا شما! مطلب اصل سر بروم مقدمهیب خواهمیم اصال

 نیا یهانوشته اشک گذشت، که یکم ندارد؛ یرادیا است، «بله» پاسختان اگر د؟یدار

 !کرد دیخواه فراموش هم را ارزش یب انسان مچهین

 

 .هست یفراموش یمعنا به یعرب در انینس: ن. پ

*** 

 چکه هر آوردن بند یبرا ،یخوردننیزم هر با ،یکوچک اتفاق هر با بودم، که خردسال

 :دمیشنیم زیچ کی تنها یاشک

 .یکنیم فراموش یشد که بزرگ -

 فراموش تنها نه اما شدم بزرگ نرفت، ادمی از یکودک یهاخوردننیزم اما شدم، بزرگ

 .شد افزوده میهااندوه به بلکه نکردم،

 !بود دروغ

 در هاسال گذشت، و گذشت نداد؛ رییتغ را یزیچ هم زمان نکردم، فراموش را یزیچ من

 بخورم سوگند حاضرم من یآر. نکرد کم میهااندوه از یاذره زمان و گذشت عذاب و خفا

 شخندین هاانسان ما یسردرگم به افسونگرش نقابِ پسِ از که یزندگ نیا ،یزندگ که

 !ستین خیتار تکرّر و روزها تکرار جز به یزیچ زند،یم
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*** 

 

 لیتشک قاتل مشت کی. کشتند هاآن. دیکشت شما. میکشت ما. کشت او. یکشت تو. کشتم من

 زادیآدم. اندهیسا. اندسراب همه... وکال ها،یقاض ها،دادگاه. میچرخیم ول و میاداده اجتماع

 را است، قاجار عهد مال که مصرف کم المپ کی ش،یخو کردن دلخوش یبرا دارد عادت

 هست، پرتو هست، نور یعنی باشد هیسا که یزمان تا آخر. کند جادیا را هاهیسا و بردارد

 من مثال. هست یکور. هست ینیخوشب باشد، دیام که یزمان تا و هست دیام مثقال کی

 چکدامیه اما شدم رد ینفر چند کنار از دم؛یخر بیس لویک کی کوچه، سر از و رفتم روزید

! گرید کورم. هستند قاتل زین هاآن دمینفهم من ای! گرید کورند. هستم قاتل من دندینفهم

 یدختر دادن بیفر یبرا روزید تو. کشتم را او اعتماد و گفتم دروغ مادرم به امروز من

 نشد جماعت همرنگ که را یفالن جان روز، آن او. یکشت را آن و یدیچ شاخه از را یگل

 چپ یعل کوچه به را خودمان م،یدید هم اگر. میدیند چکداممانیه. کشتش و گرفت

 !گرید میکور. میزد

 قتل چشمانتان مقابل در روز هر گذاشت، پا ریز دینبا را تیانسان ها،گفته بر بنا و میانسان

 با که هاقتل چه! انا؟یاح دیندار که مریآلزا د،یکنیم فرامششان و دهدیم رخ آوررعب ییها

 تک لحظه، هر گذشت با من نکردم، من اما د؛یسپرد یفراموش ارید به روز چند گذشت

 رهیذخ مغزم یهارگیمو تک تک در را جهان نیا عاقله ظاهر به یهاانسان یهاقتل تک

 اما کنم،ینم فراموش را یزیچ و رسمیم نظر به یانهیک یکم است درست دینترس کردم،

 همانند درست کنم، فراموشتان کشتنتان از پس هم من که رسدیم یزمان دهمیم قول

 .خودتان
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*** 

 

 گلو در شانیصدا د،یببُر را گناهانیب زبان اگر دیاکرده الیخ ها،انسان مثال شما، از یبعض

 که دیندار خبر. کنندیم فراموش را تانیهاظلم شده، که هم ترس از و شد خواهد خفه

 !هستند اشاره زبان مخترع خودشان، هاآن

*** 

 و بار. دادند تکان تأسف سر هاستاره. شد اهیس خشم از صورتش. شد منزجر آسمان

 چه. برود توانستینم آسمان اما رفتند؛ و کردند گم را گورشان. کردند جمع را لشانیبند

 اما. کرد تُف نفر چند آن بر نفرت با. ننشست کاریب بود؟ ریزنج نیزم به شیپا که کند

 .است باران کردند الیخ

 آذرخش یصدا! بنگ. فشرد را اشماشه. دیکش اسلحه. شد واژگون صبرش یکاسه آسمان

 رنگشیب خونِ. شد پاره دشیسف پوستِ. اَبر یِشانیپ داخل رفت صاف. گلوله امِیق داد

 هدف. فشیضع چشمان بابت فرستاد لعنت آسمان. دادیم صدا شُر شُر. گرفت دنیبار

 یجاخال هاآن! بنگ. دیلرز دستانش. هاآن سمت به گرفت را اسلحه نوک. داغونش یِریگ

 یوانگه. دیبار شُر شُر خونش. شد پاره یگرید اَبرِ. برگشت و نیزم به خورد گلوله. دادند

 یقهیشق یرو گذاشت را اسلحه راستش دست با. شد طاق طاقتش. شد وانهید آسمان

 تگرگ. شد پاره آسمان. شد پرتاب چپ سمت به سرش. کرد کیشل درنگیب. شیخو

 خون گرفتند، دند،یدو کشتند، زدند،. نبود باکشان هاآن اما! پتک مثل مُشت، مثل د،یبار

 برگِ یجنازه یرو وار،ید دیسف راهنیپ یرو ابان،یخ آسفالت رخسار یرو بر دیپاش

 را بادبادک نخِ ،یچیق. حباب یکله پس زد سوزن. شد قطع صداها جوب؛ کنار یافتاده
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 در یتخت. شد لیتکم هاقبرستان تیظرف. شد پُر هاخانه. شد یخال هاابانیخ. دیبُر

 .نماند یخال هامارستانیب

. شد تمام باران. بود نمانده یباق یخون ابرها، و آسمان جسد در. زدینم پر سگ هاابانیخ در

 و سبز گرید که ینیزم به. نداشتند باور چشمانشان به. گشتند باز دست، به چمدان ها،ستاره

. شد خاموش و داد پت پت یصدا نورشان. شکست اشکشان سدِ. بود قرمز بلکه نبود یآب

 را دشیسف یرنگ مداد نیزم. گرفت دنیبار برف. خورد زیل شانیهاگونه از یآب قطره

 یشانه یرو نشست برف هیال کی. کرد یزیآمرنگ دیسف به را قرمز کاغذِ. برداشت

 را سرشان. رفتند راه کبک مثل. شد پُر هاابانیخ. شد یخال هاخانه گذشت، که یکم. ابانیخ

 آب یهابرف یبخارها دوباره، شد، آب ابرها گذشت، که یچند. برف داخل بردند فرو

 یچند نبود ادشانی یحت هاانسان و گرفت، شکل دوباره آسمان دادند، لیتشک ابر شده

 !کرد شرهه شرهه یبرق و رعد یصدا را شهر مرگبار سکوت باز و بود دهیبار یبرف شیپ

*** 

 بزنم، داد ستین الزم هاوقت یگاه

 .بشوم راحت غمناکم افکار دست از تا

 کنم، هیگر ستین الزم هاوقت یگاه

 !ندیایب سمتم به زیانگ ترحم یهادست تا

 کنم، ثابت ستین الزم هاوقت یگاه

 .کشمیم نفس هم من

 .امزنده هم من
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 ...امنمرده هنوز من

 .ستیباز کی فقط ن،یا

 .ندارد هم را خودش یقاعده یحت گرید که یایباز

 .زد خواهد را خودش ساز هرکس و

 ستیدو چه کنند، فراموشم روزه دو چه حاال شد، خواهم فراموش نخواهم، چه بخواهم چه

 سکوت اما داشته، وجود یمن نباشد ادشی یکس که دیرس خواهد یروز باالخره بعد، سال

 نفس و کنمیم حس میهاگونه یرو بر را باران طراوته که یزمان تا حداقل کنم،ینم

 شانیبرا را جهان کنند، فراموشم میهاقاتل دهمینم اجازه و کنمینم سکوت کشمیم

 .کنمیم عذاب منزلگاه

 "سکوت"

 !نبود من یزندگ در کلمه نیبهتر

 .دیرسینم جانیا به کار بود؛ اگر نبود، یآر

 کردم مهر لبانم بر را سکوت

 .دادم را انیسودجو به جوالن فرصت و

 !است یاکلمه عجب سکوت،

 کردن اشتباه به را ما یگاه

 کند؛یم وادار

 ...را کردن جفا خود بر یگاه و
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 است نامردان چوب خوردن شیجفا

 .نکن سکوت من همانند تو ار،ید نیا در

 .بچرخد هاظلم انِینس مدار بر جهان مده اجازه

 

*** 

 .ردیگیم دلم هم من

 !هیبق مثل نه اما

 رد،یگیم دلم من

 !هااتفاق از نه اما

 !ایدر وسعت به ردیگیم دلم من

 ...هایماه همانند شناورم آن در

 !هاآدم از ردیگیم دلم من

 ها،آن یهمه از نه اما

 .بودند شده همسفر من با اشتباه به که ،یاشتباه یهاآدم از

 بودند شده صحبت هم من با اشتباه

 اشتباه، در و

 .بودند زده امینابود به کمر
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 !ردیگیم گونهنیا دلم یآر

 شکندیم گونهنیا

 .زندیم ادیفر نگونهیا سکوت در و

 .کندیم یدور یتمنا دلم که ستیگاهگه

 ...هاآسمان فراز در رها یاپرنده چون

 .دارد پرواز الیخ

 .بود دارا را پرنده چون یبال دلم اگر یراستبه

 !داد؟یم پرواز یسو نیکدام را، خسته یپرتمنا منِ

 ...هافرسنگ یسو آن دیشا

 !ایدن نیا از دور ییجا هم دیشا

 باشد، که یمکان و جا هر

 !نباشد ستنیز قانون ظلم آن در که ندارد وجود ییجا دارم نیقی

 .نگذارند بالشت یرو سر شیخو یهاگنه انینس بدون مردمانش که ستین ییجا و

 ...پرنده پرواز یایرو در دلم کاشیا

 .دادیم ییرها هایفراموش مداره بند از مرا

*** 

 !است حالآشفته بیعج دلم

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربرحزین   – انینس انیعص  

10 

 !دهینکش شیرو و سر بر دست یکس ستیدراز مدت که خورده خاک یاخانه همچون

 ...ختهیآو تار آزادانه قلبم وارید و در بر عنکبوت

 !ختهیر فرو یمهریب خاک شیرو و سر بر غبار و گرد و

 ...خورده خاک یاخانه همچون دلم حال

 !دهینکش شیرو و سر بر محبت دست عشق چگاهیه دارم، ادی به که یزمان از

 هم نیا» :دیبگو و کند انینما یرخ که هست یکس ایآ رسم،یم یوانگید مرز به دارم گرید

 را رخسارش من که مانده یخاک یکره نیا در یانسان مگر اصال« .کن فراموششان گذرد،یم

 .کنم نظاره

 .کرده فراموش مرا زین جهان خودِ ییگو

*** 

 .کند فیتوص را درونم حس تا هستم یکلمات دنبال شتریب و سمینویم ادیز روزها نیا

 دوباره دیشا کند،ینم فیتوص را امیدرون حس یاجمله چیه آمده، سرم ییبال چه دانمینم

 !امشده عاشق

 !اند انداخته رونیب عاشقان، جمعِ از مرا البته

 .گذشتندیم کنارش از خنده با هاآن که بودم معتقد ییچیزها به من

 ...دیگر یآر

 !است تلخ حقیقت
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 شانیبرا باشد چه هر اند،کرده فراموش هم دیشا. نیاورند خود روی به خواهندیم شاید

 .کنند فکر خواهندیم چه هر بگذار! استیدن کار نیترآسان

 اوراق انیم روز هر من زیباست، هم نرسیدن با عشق، که معتقدم این به هم هنوز من

 !یمانع چیهیب آرامش، و سکوت در کشم،یم غوش*آ به را عشقم میهانوشته

*** 

 .است ماریب جهان هاستقرن

 !است استقامت از یعار و متزلزل، اشیپادشاه

 !لرزدیم قطبش آن! لرزدیم قطبش نیا لرزد،یم بیعج و زندیم نفس نفس

 کردن نابود فکر در ییگو! کندیم نگاهم ترسناک و قلبش، شده ابانیب ده،یخشک چشمانش

 .است مردمان ما و ش،یخو

 !دمیترسیم لیاوا

 !داشت بغض او دمشید که امروز اما

 .دارم را بایز یبهار عطش گفتیم

 !داشت را قلبش ساکنان از عده کی یِسرخوش دنید یکم فقط ،یکم عطش

 :کرد زمزمه تینها در و کرد یهق هق

 یکم بگو ستند،ین من فکر به اما کنند،یم یزندگ من در که برسان، مردمان نیا گوش به -

 !کنند کمکم

*** 
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 از باد! دادند نشان را خود یرو آن زادیآدم کم -کم گذشت، یچند بود، مینس ابتدا

 بادبادک به شروع یشاد با هاانسان. کرد جهان یحواله یطوفان شد، نیخشمگ دستشان

 در یکودک گرید. شد تردیشد طوفان! دارد نفرت هاآن از باد دانستندینم !کردند یباز

 باد کمکه به شتابان ایدر بار نیا! بودند دهیتمرگ شانیهاخانه در همه نبود، کردن یباز حال

 کز درونش زادیآدم که بود نمانده یاخانه گرید. شد جادیا جهان در میعظ یایسونام آمد،

 گرید که ییهالباس با زادیآدم و بودند شده یمتالش هاکتاب بودند، سیخ هاعروسک. کند

 از غیدر. بودند زده چنبره یا گوشه ،لرزان یتن با نبود، دایپ درونشان تجمالت از یاثر

. گرفت سر از را دنیوز و زد یشخندین باد. گفتندیم راهیب و بد ایدر به تفکر یاذره

 .بود گرفتن انتقام حال در لذت با چه عتیطب

 !آمده لرزه نیزم که دیکن فرار! هاتیه! هاتیه -

 منوال نیهم به یماه چند! ردیبگ انتقام تا بود وستهیپ ارانشی جمع به زین خاک ایگو یآر

 زین زادیآدم. گرفت سامان و سر اوضاع و کرد فروکش یاندک عتیطب خشم. گذشت

 یاسرفه آسمان. بود گشته دینام هاانسان از گرید عتیطب. گرفت سر از را جهان بیتخر

 .گرفت دنیبار شیهااشک و کرد

*** 

 است، پاک و بایز ابتدا. است آهن مانند مردمان از یبرخ مغز د؟یادهید را آهن زدن زنگ

 یکس اگر که یطور به شوند،یم آلودتر نهیک و ترزشت ،یدنیبار هر با روز، هر گذشت با

 خدا یبنده آن یسو به هم قدم کی کمک یبرا باشد، دادن جان حال در یاگوشه

 که یحال در زنندیم بودن شعور با تهمتِ یمردمان نیچن به که است بیعج. دارندیبرنم

 نیچن ذهن در یزیچ بان،یرق از زدن جلو یبرا تالش و نهیک جز. ستین کار در یشعور
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 یتوانیم نگونهیا دهد،یم آهن یصدا یبزن مغزشان به که تقه دو ست،ین ییهامانده عقب

 .خطرناکند نشو، کشانینزد! یکن ییشناسا را ییهاانسان نیچن

*** 

. ستین کین راه در میکن هم اگر م،یکنینم یزندگ منتها م،یازنده یهمگ مردمان ما

 گوشه ییگو. میابییم سیخ را خود و مییآیم خود به ناگه. است آلود غبار و تار اطرافمان

 را شیخو که میدار قدرت آنقدر نه کند،یم یکمک تقال نه. میاافتاده ریگ آب کم یچاه یا

 یرحمدل ،یروز دیشا تا باال، به میادوخته را مانیهاچشم ناالن و انیگر. میبکش باال یاندک

 یچند! شد میخواه خفه االنهیخ خوش چه که آه کند، روانه مانیسو به یطناب و شود دایپ

 م،یباش راست رو خود با دییایب. میاداشته وجود که آمد نخواهد ادشی یکس کل به زین بعد

 .معرفت تا گرفته محبت از است، شدن فراموش حال در زیچ همه

*** 

 اتاق کنج یمچاله کاغذ

 است امییتنها زبور همان

 بهار میاقل در که

 است ساخته انهیآش

 یبزم سرود چیه و

 !است اوردهین در پرواز به را او

 یدلتنگ یهاخط و
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 ...روندیم رژه آن یرو بر

 او اندام خم و چیپ و

 رخسارم بر یادهیچروک طرح

 است، گذاشته یبرجا

 محکم، را شیهادست دلم و

 است دهیچیپ خود بر

 !ندازدین یفراموش بئر بر را او ناگاه که

 من اتاق کنج بر هاستسال او آخر

 ...است نشسته مبهم و ساکت

*** 

 !دیزیبر یدوست طرح تانیهاییتنها با

 !ینکن حس چیه گرید که رندیگیم برت در چنان است، ادیز شانیوفا که خدا یخداوند به

 پر یدوست و ظلم و عالم و آدم از. دستت کنار هم به یچا فنجان کی اتییتنها کنار نیبنش

 یکس به کنارش در که ستیمعشوق ایگو ییتنها. یشویم فارغ دارند، که یجهل و ادعا از

 یدار که ییهابغض و دردها تمام حال به و کنارش ینینشیم. یشیاندیب توانینم

 یفراموش ارید به دارد یخوب یهوا و حال چه. زدیریم چشم از که یاخنده و! یخندیم

 .وستنیپ

*** 
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 .مرد قلبمان در آنچه سوگ در میکنیم سکوت گاه

 زبانیب ینجوا که یانیگو اوهی دهان بر شود یاضربه است قرار آنچه بر میبندیم دهان و

 روزش. میشو واقع مظلوم و زبانیب همان بگذار جانم یزندگ. دهندیم سر را بودنمان

 شود، آه که هابغض چه و شود ادیفر که دردها چه و شودیم شکسته قفل نیا که رسدیم

 شده، فراموش یهاظلم پس در و شود مرگ ناقوس شیهاطعنه که یاشکسته قلب چه

 .شد خواهند انینس مدار از یعضو همگان

*** 

 !دیبترس و دیبردار سرم از دست

 .دیکن فرار و دیبردار دست امساخته که یمن از است، نیا حرفم

 .است نکرده حم*ر زین خود جان بر که ینفرت از پر و است ترسناک من

 را سرت پشت یبرو شکند،یم را دلت چنان یشد کینزد اگر که ستییهاحرف از پر من

 .افتدیب هاطرف نیا کالهت اگر یحت ،ینکن نگاه هم

 !دیبردار سرم از دست

 !ندارد را جهل یاهال شما شیگنجا گرید متنفر خود از یمن

*** 

 

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربرحزین   – انینس انیعص  

16 

 و خوردیم انزوا در آهسته را آدم روح خوره مثل که هست ییزخم،ها یزندگ در

 یدردها نیا دارند عادت عموما چون کرد اظهار یکس به شودینم را دردها نیا. تراشدیم

 ای دیبگو یکس اگر و بشمرند بیعج و نادر یآمدها شیپ و اتفاقات جزو را ینکردن باور

 یلبخند با را آن کنند یم یسع خودشان دیعقا و ،یجار دیعقا لیسب بر مردم سدیبنو

 .بکنند یتلق زیتمسخرآم شکاک،

*** 

 دیباش خاموش

 دیکن یاتوجهیب سرداب یِهاوارهید یِرو آلودِ خون یِهانوشته به و

 دهدیم سر ناک شرم یاواز واج و واج که یجغد به و

 . ...دیباش نداشته یکار

 اندآمده در طانیش یسجده به هاآن

 را اشان روح هاآن

 !اندفروخته

 اندشده سپرده یفراموش ارید به هاآن

 را جهان مردمان است، معلوم خب! زکمیعز ستند؟یک میگویم که «هاآن» نیا یپرسیم

 .میگویم

*** 

 کنمیم میترس را مرگ تابوت، نامِ به یسرد جسمِ بر نشسته من

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربرحزین   – انینس انیعص  

17 

 !نشانمیم یمعمار به ها آسمان فرازِ بر کماکان را او و

 دیمکن فراموش دمیکش میهاناخون با که را ییهایحکاک

 دیکن گوشتان یزهیآو دیتوانیم تا و دیمکن فراموش را میهانگاشته

 دیمکن فراموش مرا

 دیمکن فراموش را خدا

 نرود ادتانی هم امتیق روز

 !کجاست؟ تانیهاتوشه پس! یآها

*** 

 کنمیم میترس را مرگ تابوت، نامِ به یسرد جسمِ بر نشسته من

 !نشانمیم یمعمار به ها آسمان فرازِ بر کماکان را او و

 دیمکن فراموش دمیکش میهاناخون با که را ییهایحکاک

 دیکن گوشتان یزهیآو دیتوانیم تا و دیمکن فراموش را میهانگاشته

 دیمکن فراموش مرا

 دیمکن فراموش را خدا

 نرود ادتانی هم امتیق روز

 !کجاست؟ تانیهاتوشه پس! یآها

*** 
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 مهدیه )تک پر(: کپیست

مراجعه  www.novelfor.irهجهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن ب

  فرمایید.
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