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 :خالصه

 یها مصنوعنفس یو حت دادینم یزندگ یبو یکرد، زندگ رییتغ زیاز آن روز به بعد ، همه چ

و  اهویپر بود از ه نیبود و زم دهیپوش یرنگ خاک ،یرنگ آب یشده بودند. آسمان به جا

 یرو ی! افرادیقیحق یبودم، کابوس یقیکابوس حق نیمسموم شده! من در ا یگرد و غبارها

اند و تو... تفنگ به دست به جان مردم افتاده یافراد زند،یریاشک م واند زانو زده نیزم

! چون یعاشقم هست ییتا نگو یابسته پیو دهانت را ز یاآن گوشه نشسته یخسته و خاک

 !خرمیو مرگ را به جان م میآیمرز م یمن آن سو ییاگر بگو

 ... مرگ

 نیتریدنیچش

 و

 زیچ نیتریدنیبوس

 است

 کنار تو در

*** 

بود،  یادهیچیجور پ کی زیخواهد آمد. همه چ ندهیآ یو حت یچه بر سر زندگ دانستمینم

نشسته  یانداشتند! گوشه ییمعنا میبرا گرید دیشا ایدهم  صیتشخ توانستمیها را نمرنگ

 یادهایزده مردم و فرسرم آوار شود. از چهره وحشت یخانه رو نیبودم و منتظر بودم ا

 ایاگر ترس نبود دن یبود، به راست یچیهر روزشان خسته شده بودم، ترس مثل مرگ تدر

 .شدیم یبهتر یشک جا یب شد؟یچه م

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


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن کاربرماهان ایزذی –مرزدلنوشته   

4 

داستان  ویجسه د یبه بزرگ یبار تفنگ نیکه ا ییوهایافتاده بودم، د هاویداستان د ادی

بود و اشک  ستادهیافتاده بودند. عشق من در پشت مرز، ا زیر یهاداشتند و به جان مورچه

بهتر است، اما بهتر نبود  مانیهردو یبرا نیفراموشش کنم و ا دی! به من گفت باختیریم

 .و بدتر بود

جسم مرا به ظاهر زنده نگه دارد اما روحم را چه؟ نگران جسمم  توانستیم دیفقط شا نیا

 .بود اما روحم نه

پلن باخت است که با توهم آن را برد  کیبله برعکس ،  ستیبرگ برنده ن کیورق ،  نیا

 !میآوریبه حساب م

 !شهیهم یاما نه برا کنندیدور م دیپل تیمارا از واقع ستندیهم چندان بد ن هاتوهم

 بود! نیریتوهم ش کی یکاش زندگ یا

 

که  کنمیفکر م نیشده! به ا امیلغات زندگ رهیپررنگ در دا یاواژه« سقوط»روزها  نیا

سقوط  نیبال و پر مجبورم به ا یدر آغوشت، در اوج ابرها بودم و حال بدون تو، ب یزمان

که بخواهم در کهکشانت غرق شوم، تمام  نمیبیچشمانت را نم گریتن دهم! د یاجبار

توپ معلق در آسمان به  کی. همه فقط رسندیو کدر به نظر م ینمع یتو ، ب یب هاارهیس

 !یتیجذاب چیبدون ه رسندینظر م

 رحمانه مرا سمت خود جذب کرد تا محکم یبعد از تو، ب نیزم

 !برخورد کنم شیقلب سنگ به

 !ستین یهم سقوط بد چندان
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سقوط به اجبار  ی. گاهکردمیسقوط م دیدر هر حال با آمدیتو پرواز کردن به کارم نم یب

به نام  یهستند، مثل اجبار یاجبارها دوست داشتن ی، برخ ستندیاست اما همه اجبارها تلخ ن

سو و  نیمرز و من ا یشده تنفر دارم. تو آن سو دهیما کش نیکه ب یمرگ! اما از اجبار مرز

 .زندیم شخندیاز قبل ن شتریاجبار ب نیکه ا میهم دور زما آنقدر ا

سقوط نکنم، درست  دی. به هوا چنگ انداختم تا شادیسقوط کرد زمانش فرا رس دیبا بالخره

باور وجود  رقابلیترس غ کی شیاجبار را دوست دارم اما در مرحله اجرا نیاست که ا

 !کندیلمس م یانسان را همچو برق، ناگهان

 «اجبار»است  شیچون نامش رو دیآیهم از دستت بر نم یکار هرچند

 مردمیم یزیکاش از شدت خون ر یافتادم. ا ن،یزده زم خیقلب  یمن سقوط کردم و رو و

 !بودم یرا بدوم و از دست خاطراتت فرار کنم و چه دونده بد یاما نه، باز مجبور بودم زندگ

 

بابت دروغت  دانمی. نمکنمیفکر م ،یکه به من گفته بود «ییهادروغ»به  شتریحال دارم ب

 که میبگو ای ؟یچرا دروغ گفت میبزنم و بگو ادیفر دانمیشاد، نم ایناراحت شوم 

اما باز  کندیاحساس م یدروغت قلبم را ب نیا یدانستیم نکهیبابت دروغت! تو با ا ممنون

چنان داغ از خشمم  یکه گفت ی، دروغ یخیسرد و  یباران، در آن هوا ری! زیدروغ گفت

نم نم تلخ! سوالم را از تو  نیخاموشم کند چه برسد به ا توانستیبرف هم نم یکرد که حت

 شدیکه باعث ضربان قلبم م ی، نخ ینخ را پاره کرد نیا ات،نیدروغ سخو تو با پا دمیپرس

نه مرده.  دهدیکه نه زنده نشانم م یاجبار یی! کومایو مرا در کوما گذاشت یرا پاره کرد

 ...یگفت
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 !میدر زندگ یهست یبه تو ندارم و فقط مزاحم یاحساس چیدوستت ندارم، ه گرید

و  کردمیم تیکار رها نیهم نگه نداشت! به گمانت با اکه مرا نکشت اما زنده یگفت یدروغ

 !ماندمیو آن زمان زنده م آمدمیمرز نم یبه آن سو یعنیبه سمت مرگ و خطر 

 !بود درست

 ...را شمردم تا تمام شوند میهاام فقط نفساما زنده هم نمانده امامدهیمرز ن پشت

 ای یجسمم را زنده نگه دار یات که خواستمتشکرم بابت دروغ میبگو دیبا

 ؟یبا دروغت و مرا در کوما انداخت ی... دلم را شکست میبگو

 ...یدانیم

 یبد یکوما جا دیبود! شا قتیسکوت کنم و باور کنم دروغ نبود و حق دهمیم حیترج

 .نباشد

 

ام. زمان را گم کرده« شب؟ ایاالن صبح است  ایآ»در ذهنم شده  یسوال بزرگ یزیچ کی

را روشن کند اما  کیتار نیدارد زم یبا تمام توانش سع تابد،ینم ییاما گو تابدیم دیخورش

کند. کم کم  یرا نوران یاهیهمه س نیکه بتواند ا ستیشده، قدرتش آنقدر ن فیضع ییگو

 یکیتار میتا او را هم تسل بردیهم فرو م دیدر چشمان خورش راچنگالش  نیزم یاهیس

 .کند

اند و لباس آسمان شده نیتزئ یاهیس یهاام، نه؟ کالغرنگ گرفته یهم من کور دیشا

 ندارد ییمعنا گریو نور د زدنیدست و پا م اهیس یدر پشت ابرها ست،یزندان دیخورش
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 تو یب

 وجود ندارد ینور

 بگو ایب

  شب؟ ایاست  صبح

 

 .کنمیام و راجبش فکر منشسته هاست! ساعتمیکن یرا بررس «زیهمه چ» یمعنا ایب

 تیدر ظاهر موجود یاگر باش یعنیندارم،  یزیجز تو چ یعنی ،یهست زمیتو گفتم همه چ به

مرا از خودت جدا  نکهی! ایدینفهم ییسخن را گو نیا یدارم اما در باطن نه! اما تو معن

 میبگو گریتا بار د ایب کشم،یامشب در پشت مرز انتظارت را م ای. بیدینفهم یعنی یکرد

 !ستیچ زیهمه چ یمعنا

از تو دور  شودیو من توئم پس چطور م یتو من ،یعنی زیهمه چ م،ییو بگو میبکش ادیفر ایب

 بمانم و نفس بکشم؟

که مرز کنار برود و تو  دیخواهم کش ادیبرسانم، چنان فر زیرا به گوش مرز ن ادمیتا فر ایب

 !ندازدیرا سمت من ب

و حال نه من و نه قلبم باور  کندیم دایدر جهان انعکاس پ یابه شکل زنده میهرچه بگو من

 ...چون تو میدور از تو باش میکه بتوان میکنینم

 !یهست زمانیچ همه

 یو از من دور کن یکن یرا ته زمیهمه چ اگر
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 !با لبخند ادامه بدهم یانتظار داشته باش دینبا

 امشب کنار مرز ایب

که همه  ینادانت بفهمان یهابه گوش دیجا به جا شوند، با ادمیفر یبا صدا دیمرزها با نیا

 !یهست زمیچ

 

وجود داشته؟ واقعا از اتفاق  ینیقیواقعا  یدر زندگ ای. آکنمیفکر م نیقیدارم راجب شک و 

نه من  م؟یانسان مطمئن بود ایفرد  کیواقعا از شناخت  م؟یمطمئن بود یزیافتادن چ

داشتم تو کنارم  نیقی. من رممکنیغ یاست و حت یاشتباه زیچ نیقی! کنمیفکر نم نگونهیا

 خواهد بود شهیلبخندت هم تمداش نیقی ،یمانیم

 تپش قلب و احساس گرما، نیا

 و یو شاد شعف

 جانیه

را  یسخن نانیها با اطمانسان شودینماندند! چطور م هانیاشتباه بود! ا نمیقیاشتباه بود،  اما

وقت ممکن  چیه دانندیدارد؟ مگرنم یبیعج یروزگار باز نیا دانندیمگر نم ند؟یبگو

داشت!  نیقی شودیماهر هم باشند باز نم اریاگر بس یباشند؟ حت دانیم روزیپ شهیهم ستین

کارت قرمز مقابلت  یباز ، گاه شین کیدر دستش و  یهاو با کارت نشسته ایدن نیا

 نیدر ا نیقیبه خواست او دارد. پس  یبستگ ستیکارت سبز، دست تو ن یگاه اندازدیم

 نانیاطم نیگفت چون ا نانیرا با اطم یزیچ توانیاشتباه است نم ایدن

 دار و یرا باال ییسرها
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 را در زندان یجسم

 !کندیم گرفتار

 

 ییگو کندیتکرار م تیبرا یخواهیرا که نم ییزهایچ شهیتنفر دارم! هم« تکرار»از واژه 

و باز آن  یو نابود شد یدور شکست خورد کی! کندیاز اول آغاز م تیرا برا یو باز یباخت

 .! تکرار چند بخش استآوردینقطه ضعفت و آن اتفاق را مقابل چشمانت م

و حالت را بدتر  زندیکه مدام در ذهنت زنگ م اتیدلخراش زندگ یهاتکرار صحنه کی

 !کندیم

تر محکم شیو ردپا یکنیبه آن توجه م شتریب ییگو یافکارت را پس بزن یخواهیم هرچه

 !رودیدر ذهنت فرود م

! مثل ینیمرا بب دینبا میتمامش کن ایب یو گفت یختی... تو اشک رکیخاطره شب تار مثل

 !کندیم تریو من را کفر شودیو بغضت که مدام تکرار م تیهااشک

 یو آن باز یکنیم یاشتباه کیو  یکار کیجا  کی! ستیزندگ یدوم، تکرار باز تکرار

عوض شده نقش همان و موضوع همان  گرانیفقط باز ینیبیم شود،یتکرار م تیدوباره برا

 !شودیسرت خراب م یو غم عالم رو یستیایاست! در نقطه تعجب م

 یتکرار بعد و

 درد است تکرار

 عشق تکرار
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 خاطرات تکرار

 !ادتی تکرار

 !میدیخندیو م میکه باهم بود ییروزها تکرار

 انقدر زجرآور باشد؟ دیتکرار با چرا

 

 ها،یها، دلتنگفاصله یلیخ انیقدرت ب یدانیهستند البته از نظر من. م نیترفیاعداد ضع

 یهامسئله یتوانیها را ندارند. پس قدرت چه را دارند؟ فقط مها و دوست داشتنعشق

 کاربرد هستند؟ یب یپس چرا در مسائل زندگ یرا با آنها حل کن یاضیمسخره ر

 هستند؟ فیانقدر ضع یوقت میسخن بگو تیبا اعداد برا چگونه

 ...یاکه پشت مرزها گرفتار شده ییمن، بانو یهاقصه یبانو میبگو خواهمیم

 از اعداد شروع کنم؟ کیتنگ شده اما با کدام  ات،نیریچشمان ش دنید یبرا دلم

 کنم؟ یریگاندازه تیاز اعداد فاصله را برا کیشده اما با کدام  ادیز فاصله

 نشان دهم؟ تیاز اعداد برا کیتند قلبم را با کدام  ضربان

 یاهیاگر ثان یحت خرمیبکوبد! مرگ را به جان م واروانهیو قلبم د نمتیبب خواهمیباز م من

 !کنم تیتماشا

 یکه در اعداد جا ستیادیاحساس من ز ایو ناتوان هستند  فینظرت اعداد ضع به

 شوند؟ینم

 ...هجم و اندازه به زانو در آمده نیدر مقابل ا یهم حت یپ عدد
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 کرد؟ دیبا چه

 دل آنقدر دل تنگ یوقت

 فاصله و

 آنقدر

 است؟ ادیز

 ؟یکنیمن چه م یقلبم تو ب یبانو

 

طاقت فکر کردن  گرینوشتن هستند، چون ذهن خسته شده و د یبرا یها زمان مناسبشب

 !بسته شود خواهدیندارد و فقط م

 ،یهمه دور نیقلب از ا نیکه ا کندیدرک م کند،یقلب را درک م زیشب ذهن ن پس

 !همه مرز، خسته شده نیو از ا ،یسرد

 !برسد یتپشش به گوش کس یصدا خواهدینم گرید زیکه قلب ن کندیم درک

! سمینویتمام وجودم را م یو خستگ شومیها دست به قلم ماست که من شب نیهم یبرا

 مگر نه؟ رسندیتر به نظر ممغز درک کند کلمات زنده یوقت

 وجود دارد؟ یام خوابتو خسته شده یکه ب یمن یبگو برا حال

و قلبم  دیآیدر م یشدن فقط مغزم از خستگ دارینداشته باشد، آخر با ب ییکه فردا یخواب

 ست؟یقلبم چ ریصتق انیم نیدر ا کند،یرا سرزش م
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عدالت  ست؟یخسته باشد، بهتر ن شهیهم زیبمانم تا مغزم ن داریها هم بشب دهمیم حیترج

 !مغز و قلب نیب

 !آنگونه کمتر سرکوفت بشنوم دیشا

من  یحالت خوب است؟ بگو حالت خوب است و ب ؟یاپشت آن مرزها خسته نشده تو

 !یشناسینم یخستگ

 

و  شدیم شتریدوست داشتم! تالطم ب گرید قیاز دقا شتریآخر را ب قهینود دق شهیمن هم

. کردندیبکشند، تالش م رونیآخر بتوانند خود را از منجالب ب «قهینود دق» نکهیا یهمه برا

 .کرد شیصدا« نود قهیشاهکار دق» شدیو بزرگ بود که م زیانگ جانیتالش انقدر ه نیا

در همان  یعنی،  یگرید زیلحظات آخر هرچ ای ،یباز ،یدر لحظات آخر زندگ هاانسان

 میاما تسل آمدندیبه زانو در م زین یبرخ کردند،یم یبیشجاعانه عج یکارها« نود قهیدق»

 !هستند دواریو به گل زدن ام جنگندینود م قهیآنها تا دق شدند،ینم

شباهت به شاهکار  یکه ب یکرد یتربیعج یما از هم کارها ییجدا« نود قهیدق»... در تو

 دیشا ای شودیتمام م زیهمه چ یبار است و اگر بدون گل برو نیآخر نیا یدانستینبود. م

 !یآخر را داشت قیشاهکار در دقا کیهم حسرت 

« نود قهیدق»در  قایو دق یکرد ترکیو جثه کوچکت را نزد یمحکم در آ*غوش گرفت مرا

 !یکه دوستم دار یاعتراف کرد

 !یو رفت یرا باخت یباز نیبهره ا یمن آن گل را خطا اعالم کردم و تو ب اما
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گل  تواندیکرده، م یقلبش زخم هیرا از ناح کنیکه خطا کرده و باز یکس یکنیم گمان

 بزند؟

 !ردیکارت قرمز بگ شیبهتر است به جا دیشا

 میگویم نیا یبرا

 «نود قهیدق»

 است، چون مهم

 لحظات آخر و حساس در

 !ستین یو قبل یهمان فرد عاد انسان

 به خاطر ترس از باخت در او

 «نود قهیدق»

 و دهدیخود را نشان م یواقع چهره

 !کشدیرا کنار م اشنیدروغ نقاب

 ینظرتان چند نفر در زندگ به

 «نود قهیدق»

 بودند؟ روزیپ
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روزها  نیاست! من ا دیغروب خورش یبه معنا "päikeseloojang" یدر زبان استانبول

 !واژه سر و کار دارم نیمدام با ا

 دیاست! خورش صیقابل تشخ یکیو حال تنها تار یکه رفت یتو بود امیزندگ دیخورش

 گریغروب کرد و د امیزندگ

 !بازنگشت

 !نسوخت میبرا یادلش ذره یرا به جانم انداخت و حت یاهیو س یکیتار او

 !دتیخورش یبدون گرما زدهخیقلبم  نیچقدر سرد است؟ سرزم یدانیم

ها، مردمان شهر قلبم هستند که کورمال ها، و کنارم بمانها ، عاشقت هستمدارم دوستت

 نیسرزم نیکورمال در ا

 یسال دور کیبعد از  کردمیاند، گمان م. آنها هنوز نمردهدارندیگام برم زدهخیو  کیتار

 کنندیآنها سخت دست و پنجه نرم ماما هنوز زنده هستند!  رندیبزنند و بم خی د،یاز خورش

 که؟ یچه؟ برا یشده زنده بمانند اما برا رانیشهر و نیتا در ا

 نیدستم را در قلبم فرو کنم و ا یوحش یهاام و دوست دارم همچو قاتلکه خسته شده من

 !نیزم یمردمان را بکنم و پرت کنم رو

 احساسات از قلبم را ندارم نیا دنیکش رونیجرئت ب نجاستیا جالب

 !است دیبدون خورش نکهیشهر با ا نیا

 ...ماه چشمانت را ندارد نکهیا با

 دیپابرجاست فقط به ام باز
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 بود! یجار انمانیدر م یکه روز یعشق

 

 !اند تنفر دارمجدا کرده گریکدیمرزها که دستان مارا از  نیآمد. از ا انیباز سخن مرز به م

خاک دفن  نیکه چه؟ آخر در هم جنگندیم گریکدیو خاک با  نیقطعه زم کیسر  مردم

 !اند را با خود نخواهند بردکه با دعوا و چنگ و دندان به دست آورده ینیخواهند شد اما زم

 ...شوندیمجروح م ایها کشته ها و موشکبمب نیانسان بر اثر ا ارهایلیم ساالنه

تکه  کی یهمه خشم فقط برا نیادامه دهند، ا یمجبورند بدون دست و پا به زندگ یاریبس

 است؟ نیزم

 م؟یکنیم میمال ما است که آن را تقس نیمگر زم ست؟یچ هایمرز و مرز کش نیا

 خدا را نیحال زم میهست نیزم نیرا مسافر ا یفقط زمان ما

 که چه شود؟ میکنیجدا م هایخط و خط کش با

 برود؟ شیپ خواهدیتا کجا م انسان

 باشد؟ صیحر خواهدیم یک تا

را در  یزندگ یمن مفهوم واقع افتم،یرا در قدرت و ثروت و مقام دولت ن یمفهوم زندگ من

 ...عشق است که مهم است نیا هاستتیتمام وجود شهی! عشق رافتمیعشق 

 ندارد اما عشق یخاص زیو ته قدرت چ سر

 و من ستیشعف در درون هر شخص احساس
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 شده یعشقم که پشت مرز مخف از

 اممانده دور

 

 .توانمیبار نم نیمرا وادار نکن! ا

 رمیو نتوانم در آغوشت بگ نمینکن تو را از پشت مرزها بب وادارم

 .اندک عادت ندارم یهادنید نیبه ا من

 .در قاب عکس است دنتیتر از دسخت یاز پشت مرزها حت دنتید

 و من یدرش اخم کرد یکه گقتم لبخند بزن و تو با لجباز یعکس همان

 !عکس گرفتم تیبایهمان اخم ز از

 !سر و ته را قطع کنم یجاده ب نیمن ا ایمرز شکسته شود  دیبا ای کنمیم احساس

 ست؟یتو چ نظر

شده، ما چرا  دهیجاده نصف شده و قلبش در نیجاده با تو خوش بود حال که ا نیا شروع

 م؟یادامه بده دیبا

 آه

 تو تهوع آور است یب یزندگ بیعج

 

 .میگویسخن م نیام با زمنشسته
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 قلبش تجربه نکرده یرا رو نرم و سبکت یهاها است قدمسال نیخاک و زم نیا

 تنگ نشده؟ تیدلش برا پرسمیاو م از

 .احساس شده است یو ب ی! سرد و سنگدهدینم پاسخ

 !ستین شیرد دستانت رو ستی! چندسالمیگویدر سخن م با

 از تو او را به زانو در آورده یشده ، دور ریسکوت کرده، فرسوده و پ زین او

 !*ب مرز آمدمل

 .دیکشیم گاریو س زدیم شخندین مرز

 تر شدپررنگ شخندشیرا حلقه حلقه سمتم پرتاب کرد و ن گارشیس دود

 بار به زانو در آمدم نیاول یبرا

 مرز را بشکافم اما قدرتمندتر از من بود خواستم

 و یافتاده بود ریگ نشیچنگال فوالد ریدر آ*غوش مرز، ز تو

 یکردیبغض نگاهم م با

 بود یکند کاف داریدرونم را ب نیبنز نکهیا یآتش برا کی

 نیبنز یشد برا یتو ، آتش یهااشک

 ر*حم انداختم یمرز ب یدر گلو چنگ

 خواندیاخم کرده بود و سربازانش را فرا م مرز

 که بروم اما یکردیالتماس م تو
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 آتش گرفته بودم من

 

 !کنمیم تیتماشا ریدل س کی

 !کنارت هستم شهیخوب، حال هم چقدر

 نمیوارت را ببآغشته به لبخند جنون یهاها اشکساعت توانمیم

 آزار دهنده است اما

 !غیرا پاک کنم اما در تیهااشک شدیکاش م یا

 !خوردیممتدت در گوشم زنگ م غیج یصدا هنوز

 ...که خواستم مرز را بشکافم یزمان

 نکند یقرار یآنقدر ب گریمهربان قلبم را شکافت تا د یاگلوله

 دهد انیاحساس پا نیبه ا تا

 !خوشحالم من

 اما رمینشد از مرز عبور کنم و دستانت را بگ هرچند

 !نمیبنش تیبه تماشا هیهر ثان توانمیم حال

 ؟یزیریاشک م چرا

 حالم خوب است! من
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 دلنوشته انیپا

 شوندیشکسته نم گاهچیه مرزها

 شکندیقلب است که م نیا

 ابندیکه راه خود را ب یزمان هاییجدا

 شوندیپر نم گرید

 ییاز شروع جدا پس

 دیبترس

 آغاز شود ییجدا اگر

 !بلعدیکه همه را درون خود م شودیبزرگ م آنقدر

 یو همچو سونام آوردیبه بار م یسرگردان یطوفان همچو

 !به ظاهر نرم اما کوبنده یهابا مشت کندیم نابود

 ها وفاصله از

 هاییجدا

 دیکن فرار

 کنند دایاگر شما را پ چون

 تانیبر گلو دست

 را شما
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 خواهند کرد خفه

*** 

 mobina..a: کپیست

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

  فرمایید.
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