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 :مقدمه#

 «میم» ییگویم

 مرگ میگوینم

 !رمیمیم تیبرا میگوینم

 .رمیبگ شیدر پ ستنیز تیتا برا مانمیم میگویم

 «میج» ییگویم

 جان باختن میگوینم

 !دهمیجان م تیبرا میگوینم

 .که جانم بسته به جانت شده است یجانانم میگویم

 «دال» ییگویم

 درد میگوینم

 !خرمیرا به جان م تیهارنج میگوینم

از  تیکنم که دردها یوانگید تیتا چنان برا مانمیم تیایدر دن وارلهیپ میگویم

 .اذهانت رخت بر بندند

 «ت» ییگویم

 ییتنها میگوینم
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 !ستانمیخود م یرا برا تیهایکیتار میگوینم

 یببر ادیتا که از  کنمیم میرا عاشقانه با تو تقس میهاخواهرانه تیتا به ابد نیگویم

 چند حرف دارد... . ییتنها

*** 

 ختهیچنان عنان گس افکند،یم نیطن میهاآرامت که در گوش یهاخنده یصدا ینرم

 یبلکم پهنه میآیمان به پرواز در مپنجره یدو بال گشوده یسو مهابایکه ب شومیم

 یآسمان و سرخ یرهیت یآب یدگیبنگرم؛ در هم گور عتیطلوع مادر طب نیافق را ح

که جز با نگاهت آرام  ستیزدن حس شعف وانهج یآفتاب بان یگو وارینارنج

 . ...خوابدینم

قرار بر آن است  ایکه گو کاومیها را ماوج گرفتن پرندگان اندر آن دور دست چنان

و اما تو  انمانیها فاصله مشود... فرسنگ داریمقابلم پد یکرانه یروشن انیظواهرت م

خود،  یحضورت را شانه به شانه که مه داغ و مبهم یاشده یکیچنان در دل با روانم 

 !کنمیاحساس م قاًیعم رومیبه هر کجا که م

 یکه موج شکننده گذردیم ادتیبه  یشبانم در اوج سکوت و خموش قیدقا

 یاحساس یو القا مانیهاهمان سر به سر گذاشتن زیاز راه برسد و باز ن تیهاطنتیش

مان کودکانه یهااز ذوق فهمندیچه م گرانی... مگر دشودیکه بس ناشناخته خوانده م

جز  نیمان؟ اعقل و منطق عکس برگردان شده انیخواهرانه م یاحساس انیو جر

قلب من و تو  دیکه قفلش جز به دستان کل ردیگینام نم یایعیهمان احساس فراطب
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آرامش خما*ر نگاهم  یبان تیها! و ماندنت رمز سکونم و نفسشودیگشوده نم

 . ...است

 یجوانه قتیبودن حق یبار بهر دائم کیچکار؟ بگذار  یخواهیو منطقمان را م عقل

نخواه! عقل  زییکه منطق را در منِ م*س*ت از پا میورش بگوشور و آتش شعله نیا

دخترکِ حواس  یدارد ا یگاهینوازشت چه جا یاهیوجودِ منِ خرابِ محتاج به ثان انیم

 یلهیکه مقابل جفت ت یو تو خودت همان شاهد م؟نوساز کنج دل یپرتِ ساکن قلعه

 یبجهد، عقل و منطق رونیام بحنجره انیدهانم، م یهر چه از ورا یادهینگاهت د

قسم سهم  نشش،یو با چ نمیچیندارد! در محضر تو عاقالنه نه، اما صادقانه کلمات را م

 مانهیدو سو سزالل احسا ییادلبرکم! گرچه روشن کنمیخود از حضورت را طلب م

را  نیکدام یدانیو تو خود م داستیمان هودادهالقاب کج و معوج نسبت انیم ییجا

 ... .میگویم

اوراق کتب مقابلت  صانهیحر گونهنیا ام؟یداشتندوست یوانهید یگردیچه م یدر پ

همسان با کشش ناخواست  یاثر افتنی یدر پ یکاویم نییال و پابا یرا به سو

 یو جاذبه سیکه صحه بر آن بگذارد عظمت مغناط یابیرا ب یرد یخواهیم انمان؟یم

است؟  دهیدست و پا شکسته به خود د خِیتاربوده، مشابهش را  یقیحق مانهیدو سو

ارزش و حس شعف  یدارامشت احساساتِ به ظاهر پوچ اما  کی نیآخر دلبر؛ مگر ا

چنان محدود  ،یااش کردهتجربه ییاز حضورت که گو یناش نیریگداز اما شجان

سالِ  یاحساس وصفش کرد؟ گذر هزار و اند یمشت یاست که بتوان به واسطه

اما قلم  ده،یگسسته را د یهایوابستگ نیبه چشمان خون بار خود ا رهابا مانیایدن
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 ریو تحر ریلغات، عاجز ماندند از به تصو واریو حروف خط مانحهیقریب سندگانینو

بخش  یحت یقاصراند از تجل اتیکه ماد میکشاندن اتصال دو روح و کالبد... چه کن

 تیغا اشیمعنو قتیحقروح و روان دو قسم که  یدگینقطه گون درهم گور

 رد؟یپذینم

 سته،یه که چنان شانماند یبر جا یکودکانه به تو بدهم؛ اثر یبگذار من قول حال

حضور  یِرا نمادِ نگاشته بداند و من به جاودانگ یاهیکشش دو سو نیحضور چن ریتقد

تو بر پشت  یتنها برا کنم،یم ادیسوگند  دیربایرا م دفاعیدو قطب نگاهت که منِ ب

منفصل انگشتانت با  وندیآن باشم که شور جنبان پ دیهنرمند بکوبم؛ شا یدست مشت

 شیبه نما ت،یبردار ابد ختهیسازم و آو خیاز تار یدستانمان را برگ انیفواصل م

 ریاگر خشونت مشت تقد یعابرانِ رهگذرِ انگشت به دهان نگاه دارم! باشد که حت

 تیراست گونهنیهر چه شوم رت رقم زد، در اذهان همگان بماند ماورا ا مانیبرا

! سازدیمغز را هم مغشوش م یبرنامه  یانتصابات رو یروان حت وندیو پ ردیپذیم

 . ...مبر ادیسوگندم را از 

و خراب آن حرص خوردن  فتهیش یدانیام نکن جانا! مچشم غره نثار قهقهه گونهآن

ات همان حنجره یو ورا کنندیم اریاخت یشدگ زیکه چشمان خمارت ر امیآبنبات یها

و حال خموش بمان دختر که  یدیها را... از محال ممکن سخن به گود کشفرابنفش

از قطب  ک؛یدِه من از ممکن محال بگو صتتر سازد و رخلبانت مرا مدهوش یغنچه

 ... .تیمقابل اظهارها
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 داندینم یبشر چینگاهت اثبات دارد و ه سیخ یآلودت در پهنهخفه و بغض یصدا

 ینام هدفیبا روان منِ درهم شکسته که عاجزانه و ب کندیمغموم چه م یتن صدا نیا

خصومت  انیخود را غرقه م فیمحال است؛ جسم نح ییگویو م یخوانینامشخص م

افکنده و ل*ب  هیسا شیوحشت بر رو مبهمکه مه  ینیبیم کیتار یتار و پودِ ره

چنان از چرخش  یو تصور آن دار یخوانیکه انتها ندارد! خود را تنها م یاگشوده

آمد که  یبر نخواه چیکه دگر زمانه از کفت رفته، از پس ه یفلک زمانه به جا مانده ا

 . ...یابیدورادور خود ب یپهنه یرا انتها دین امجنبش تاللو نور رقصا دیشا

و مخمل نگاهت را بر من ده و بگذار در  ریهم که شده آرام بگ یاهیآرام جانم؛ ثان یا

را  یدیناام نیا ی. آخر حصار و تنگنامیسقوط سکوت، ل*ب بگشا نیاوج خفقان ا

 یدارد و حسحضور  مانیکه چه بشود؟ تا به آن هنگام که ا یاچاندهیحول خود پ

 انشیکه ع ستیچه عنوانِ فاقد مفهوم لمحا تپد،یدلت م یپهنه انیعشق نام م

را در  میصدا یفراسو یفتگیچند قسم نگاهم را و ش ییدایش ؟ینیبیمرا م ؟یداریم

 ریتفاس ی رهیخارج از دا نیهم یاریبدان حسب بر  ؟یابییسطح ادراک خود م

را  ستیاحساس و عالقه، که حضورشان ن یست گنجانده در بهبوهه ییماورا میگویم

 یمسموم یهوا تیو تا به غا سازمیمحالت را ممکن م سازد؛یم دیرا با دیو نبا سته

که هر چه بشود، محالت را امکان  نهمیگود م انیتوان م رانم،یم هیکه اندر ر

 . ...دهم تیموجود

که باشد نامت  سازمیم لیتحم شهیمحبوس دهانم را بر ش یداغِ خارجه از فضا نفس

جدال فاقد منطق  نیا تیبه غا ییگویبکشانم؛ م ریبه تحر شیرا بر بخار رو
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نشأت گرفته از منبع حضورت،  یکه خالء م*س*ت و مبهوت کننده ام؟دهیشیاند

انده از سردرگم و جا م یتلخ و آدمک یتیسرانجام مرا به کجا خواهد کشاند...؟ غا

بر  یمطلق ینیبهیکه انبوه خرمن حوادث شوم او را در بر کشانده و س ریتقد یقافله

چسبانک عسل  ینیریبه ش ریمس یمقابلش، انتها یهم اندر نقطه دیروانش باشد. شا

آنچه را من از  میمحض است بگو قتیدلبر؟ حق میگویمن چه م یدانیباشد! اما م

 دهد،یم لیرا تشک« تو»بر مرکز  یتیکه محور دمیقلب برگز یبا چاشن یزندگان ریمس

خواهد ماند  یبه جاودانگ ماند،یم یابداً انتها ندارد! بودنم با تو و انچه از احساسم باق

و چه خوش است خود را به طناب تو  ماندیم تیغایاز چاهِ ب قیعم یا کهیکه چون بار

 ... .فکنمیدر چاه ب

افکنده؟ مرا  نیطن تیهاگوش یبر پرده چیمجدد روح، ه اتیدلبر، تا به حال از ح

مرگ  نیا میکه برا تیبرا میگویخود م ست،یتعدد شاخصان ن یروان ریبا تفاس یکار

قالب  میبگو خواهمیم ؟یدانیدر خود دارد. م ینهان یچه معان افتنی دیو کالبد جد

شده و هزاران دفعه متولد  رایرا با آ*غوش باز پذ رگاز بُعدِ درونم، بارها م یروان

... خود را در خفقان، خاموش ساخته و تیهااز هرم داغ نفس یریگشته، تنها به اثر پذ

و خام باشد بلکم تو او را به  یبازگشته که عار یخاک یایبه دن دیجد یکالبد یباز در پ

تقارن به  دیتمان تشابه، و شایعقالن تی! باشد که در غاییارایو خواست خود ب قهیسل

که  یاست، اما تو خود آگاه کسانی ستنمانیزمان ز دانمی. گرچه مابدیمتمم ب یشکل

کرده و من قدم  اریبودن اخت ریچه حد از متغا مانیدرون یچهارچوب شکل گرفته

اوج از پرتگاه ناب حضورت دست  یکنم تا به آن نقطه  یکُشگذارِ آنم بارها روان

 !...یشده با اذهانت بدان یکیو تو مرا  ابمی
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که منطق را چگونه توان دارم با  شمیاندیبه آن م گذرد؟یچه در افکارم م یدانیم

 حیاش توجرا به واسطه مانیصدا علتیو التفات ب زمیآمیدرهم ب منطقمانیب یهانگاه

بر خود  یبودن یکه ابحاثمان منطق ابدیی! امکان آن نمدشوی... نمیدانیم م؟ینما

 یغرور یهیمنطق من بر پا میگویم ،ی. چرا که اگر منطق را از من طلب کنرندیبگ

 اشیمرگ را به مقابل نگاه بان ش،یبر رو یاخدشه یکه نشستن حت چرخدیم

باز جان نثارت خواهم ماند! به قول  ،یینما زیتکه نکه مرا تکه یو حال تو آن کشاندیم

 چند...؟ یقفل نگاهت، خط انیمنطق م ست،یک دانمیکه نم یشاعر

 اشیکه بان یبر آن شعف خندمینشو جانا؛ دلخور نمان! مستانه م ایام را جوعلت قهقهه

 یاکودکانه یو چه لجباز رومیم میگویبرو و م ییگویو علتش معلول ندارد! م ییتو

را دارا باشد، نخواهد  گرشید یمهیحضور ن آنکهیکداممان ب چیه میدانیمکه 

 ... .ستیز

 یدگر اندرونش کوره راه یمطلق که جز تابش مهتاب، نور یکیغرق در تار یاتاق

و هوا رقصان، معلق مانده  نیزم انیمبهم نامت که مقابل نگاهم، م یجز هاله سازد،ینم

گشته، اما  راید پذاز بامدا گرید یرا پشت سر نهاده و شروع مهیاست. گذر شب، ن

ات بر اذهانم حک شده تا که ظواهر خنده د؟یآیام مبه چشمان خسته یمگر خفتگ

از شب را به  یپاس ادتیکه خفتن بر من حرام است و به  تیاست، سوگند به ابد

خود را به  سیام و چنان دو چشمان خ... به پشت بر تخت خفتهکشانمیباز م یآغوش

و نگار  نقشیب ی. حق هم دارند؛ آخر بر پهنهخوانندیم وانهیام که مرا دسقف دوخته

نگاهت را  طنتی! شدهدیشده که مجال خواب نم رهیرنگ نگاهت چ روح،یسقف ب
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 د؟یکه چشمانم را بربا ماندیم یایخفتگ گریو تو بگو د ابمییم یالینقوش خ انیم

درمانده  ت،یغایب یماندن رهیزل زدن و خ نیکه تخت از چن تیموها چشیسوگند به پ

 .خواست اعتراض دارا باشد محضرتمانده؛ لعنت بر او اگر از 

. سکوت را در کندیصدها ناگفته ابراز م ینیریبر لبانم نشسته که بس تلخ، ش یتبسم

 رایام خفقان پذحنجره انیم ییسخن جا نشیخروارها چ ؟یدانیو م خوانمیسکون م

 مانیاز لغات، دور یاو گسترده میحجم عظ نیبهر ابراز چن یشده، چرا که خودآگاه

ها فاصله مرا که فرسنگ یارزش... ببخشا دنتیند یاز ورا انشانیتوان ندارد و ب

که  میبگو تیهر آنچه را برا گونهنیمرا که ا ستینگاشته است و تاب ن انمانیم

خواهر آمد که چشمان  یحوال آشوب روانم است... سرانجام زمانا انیانباشته م

اندر  ،که حال میها را بگوخود را به خرمن نگاهت بدوزم و نجوا کنان آنچه قراریب

در  یاآخر خودت بگو دلبر! خطوط کاغذ پاره رد؛یگینم یجا ارزشیلغت نام ب یمشت

آن را دارد وصف تو درون خود  گاهیفاقد ارزش، چگونه جا یبا جوهر خودکار ختهیآم

 . ...دیآیبه ارمغان نم نگونهیا شیکه همتا ندارد و تا یبگنجاند؟ تو آن

 یچرا که حت آورمیدر م ریاست و وقت اندک جانم؛ عجوالنه به تحر کینزد سحر

ست  یدارد بس ناشناخته که حقا چه درد ذینگاشتن بهر تو، لذا شیاز پ شیب یا هیثان

 . ...شوندیبه مقامش نائل نم انیآدم یتمام

که خود به تو  باشدیم امیاز جوارح درون یکی واروانهیکوبش د یجانا؟ صدا یشنویم

 یوارهیمستانه خود به د ام،نهیس گاهیچپ جا یسمت و سو انیم ییباخته است و جا

 ستی! دل باختن رهیدانیخود که م خواند؛یو عاجزانه نامت را م کوبدیدل م
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معابر به پشت خود خراب  یهاپل ندیباشد و گویکه بازگشت دارا نم هیسوکی

به آن  ازیتو جان باختن که سهل و کم است، ن یبرا م؛یگویام. حال به تو مساخته

را به خاطرت  شیکه پل رو فکنمیب یاهمان دره انیخود را م گردمیباشد، باز م

 . ...ساختم رانیو

من و »! م.ت ماندیو نامت در اذهانم حک شده م ادمیدر  ادتیزمانه،  تیتا به ابد#

 «تو

1399/9/21 

Time: 10:15 A.m 

 پایان

*** 

 mobina..a: کپیست

مراجعه  www.novelfor.irهعضویت در انجمن بجهت دانلود رمان های بیشتر و 

  فرمایید.

 

 

 

 

 

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


 

www.novelfor.ir 

هستی همتی کاربر انجمن رمان فور_زیر خط دیوانگیدلنوشته   

12 

   

 

 

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

