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 خالصه: 

شوم که همیشه در انتظار است کند، اما هربار با دیوار روبرویم مواجه میهای درونم گوشی برای شنیدن پیدا نمیاگر حرف

! است بسیار هم همین گاهی بگویم باید است، آگاه که است خدایم تنها دردهایم از اگر! دهم سر ناله و کنم باز لب از لب تا

 آیینه به وقتی اما شوم می پرچونه گاهی اگر. است بارانی همیشه هایم شب که بدان گشایم، می خنده به لب همیشه اگر

داند... و ذره ای از حس دوست داشتن را ندیده، برای توصیف عشق چیزی نمی محبت که بینممی را دختری کنم، می نگاه

  !چشاند می لبانش بر را سکوت کند... و آن موقع است که برای همیشه و تا ابد،درک نمی
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  ((مقدمه))

  !من یک دخترم

  !دختری با آرزوهای رنگی، رنگی همانند هفت رنگ بعد باران

  !یا شاید چندین آسمان دلی صاف، اما به وسعت یک

  !رویای آبی درآمیخته با سفید، اما سیاه شده با دست روزگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

بیتا مرادی کاربر نودهشتیا_پای اشکرد   WWW.98IA3.IR 5 
 

گویند، نشان می دهد! یک دو گوی براق، که از مروارید هایی به نام اشک نشأت گرفته و دخترک را قاصر تر از آنچه که می

کشد، چشمانش را دختر است احساسش را میدختر صرفا به دلیل دختر بودن، نباید آرزویی داشته باشد، صرفا چون یک 

به روی تمام بدی هایی که به او می شود می بندد و سکوت را با نخ و سوزن بر لبانش پیوند می زند! پیوندی که در ژرفای 

قلب خاک خورده اش، در آن سوی زخم های پنهان گشته اش، رسوخ کرده و با دردی مواجه می شود. دردی که گویی 

است که داروی محبت را نچشیده و به یک بیماری مبتال شده! بیماری که اسمش فقط دو کلمه است: کمبود سالیان سال 

  !محبت

  نقاش روزگار

  .کنندکشم و خاطرات، همچون سیلی عظیم در ذهن و قلبم طغیان میآهی می

کنم؛ زیرا بهار خیلی وقت است شی نمیشوند و من برای پایان دادن به فصل پاییز چشمانم، تالام بارانی میدو گوی طوفانی

 و نیامده اصال بهار: بگویم که باشد تر درست این شاید! رفته؟ است وقت خیلی! ندارد رفاقت میل من با گویی و که رفته

  !نکرده هیچوقت را آمدن قصد

به  .زیبایی به تصویر بکشم به توانم می( آه) حتی که طوری به! ام؟ شده دستی زبر نقاش روزها این راستی! نگفته بودم که

 به رشته، این در شاگردش شدن استاد دیدن با اکنون! شاگرد من و بود مدیر سختی مدرسهء در که روزگار، حتی گونه ای

  .کنم حس خبیثش لبخند از توانم می را این. کند می افتخار نیز او

   !آه خدایا

  !گونه تاوان می دهند؟ این که مگر مجرمانت گناهانشان آلوده و کثیف نیست

 بیشتر همچون قفسی تنگ یا شاید ماری گرسنه، هر لحظه !و آنگاه من به جرم پاک بودن احساساتم، به آغوش تاوان فرو رفتم

  !کند می سلب من از را کشیدن نفس قدرت و پیچاند می دورم به را خود

  !کشیدن نفس، برایم به سختی کوه کندن شدهعجیب است! با اینکه استاد ماهری در نقاشی هستم، اما این روزها 

 و قلب و شود، دستانم بی حس،کاغذ و قلم می آورم، قلم را در حصار دستم قرار می دهم؛ اما همین که به کاغذ نزدیک می

  !شودمی خالی مغزم

گفت:] صبر کن! از مدیر قدیمی پرسیدم که شاید مددی شود، از مصور ماهری که اکنون بازنشسته است پرسیدم؛ و او 

همانگونه که قبال شاگرد بودی و این گونه که اآلن زندگی را می بینی، نمی دیدی! پس صبر کن که روزی می رسد بدون 

 رسم کردن نفس، ستون زندگی را پررنگ تر بکشی! [ 

  هوای دل

نی نازت را بکشند. تو ناز گاهی دلت آنقدر پر است! گاهی آنقدر ناراحت و گله مند از زمین و زمان است، که هوس می ک

  !کنی و دیگری به قربانت برود! تو ناز کنی و همانند پروانه به دورت بگردند

  !که تو ناز کنی... اما نازهایت بدون مشتری نماند
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  !اما حیف! حیف که... از همان ابتدا هیچ خریداری پیدا نشد، پیدا نشد و من ماندم و دنیایی از ناز های بی جواب

  !دم و یک دنیا، حسرت های صورتیمن مان

  ...من ماندم و یک دنیای بی هواس

  !که شاید یادش رفت چیزی هست در این میدان

  !چیزی همانند، یک قلب پر احساس

  !ماندم اما در میان زخم های بدون پیوند ...من ماندم

  !می تپد نازدارش امید به دلی اینجا در حصار گرگ های بی رحمی که شاید نمی دانستند

  !یادشان رفت که این دل همانند شمع، خیلی زود به تباهی می کشد

یادشان رفت؟! یا... شایدم می خواستند که یادشان برود. یادشان برود بلکه خود را از بند خرج های سرسام آور محبت، و 

  !سختی ای که از در آغوش گرفتن یک دختر بی پناه نصیب شان می شود؛ برهانند

  !زیرا در این دنیا چه کسی پیدا می شود، که بدون گرفتن طلبی، بخواهد به دیگری کمک کند؟ !م حق دارندبه گمان

  !شاید تنها خدا

  انتظار

بندم و موهایم را به دور خود حصار می کنم. این گرما را هایم را میخوابم، چشمی آسمان میدر زیر تابش مستقیم ملکه

 وجودت بودن، های گرم و پرنوازش مادر، همانند آن بغل های امن و گرم پدر، که گاهی با وجوددوست دارم! همانند آن بغل 

  !ماندمی جواببی هم ناچیز های خواسته گاهی اما آرامش، از پر بغل یک خواستن وجود با شود؛می نصیب بی ها بغل این از

کنند، اما... اما من که همیشه شکر گذار را درک نمی دانند و آنگاهی افرادی هستند که قدر این آرامش و محبت را نمی

 و داشتن دوست شدم؛ می تباه که بود پدر شدم! با گریه های یواشکیام، من که همیشه با شادی مادر بود که شاد میبوده

  !دیدم پدر در فقط را بسته پینه های دست و خوابیبی حتی گذشتگی، خود از و فداکاری گرفتم، یاد مادر از را عشق

بینم، پس چرا آن گرمای ام را در پدر و مادرم میاش را مادر و حتی پایان زندگیمن که خالصه ی زندگی را پدر، مقدمه

هایم بود که مرا گرم و داغ می کرد و در آخر جوشش اشک هایی لذت بخش را هیچگاه تجربه نکردم؟! چرا همیشه حسرت

  !گرفتبود که غرورم را به بازی می

اند؟! شاید گناه اصلی ام؛ اما گاهی هم به این نتیجه می رسم که مگر همه بی گناههی فکر می کنم گناهی مرتکب شدهگا

  !من )بودنم( است

من که در همه ی فصل های زندگی حاضر بودم، پس چرا هیچوقت زمستان زندگی ام پایان نیافت؟! مگر سه ماه نیست؟! 

   !پایانش گذراندم؟ پس چرا من شانزده سال را به امید
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خیلی وقت است که دیگر وجودم از محبت های نداشته، قندیل بسته! خیلی وقت است در انتظار بغل هایی گرم مانده! در 

انتظار مانده... اما ای کاش، ای کاش که روزی فعل این انتظار )بود( شود؛ که دیگر انتظار ها تمام شود، که دیگر شروع و 

ا تجربه کنم، که من هم زندگی را روزی آغاز کنم! اما ترسم از این است، که روز پایان زمستان دیگر آغاز یک گرمای عشق ر

  !منی هم نباشد

  نسیم گذشته

زنم! قدم می زنم، تا کنند، قدم میهای پاییزی افکارم که هرکدام خش خش کنان من را به گذشته پرت میدر میان برگ

کنم و خود را از غم های فعلی دور سازم. یادی از دردهایی که روزی خریدن عروسک و های گذشته کنم؛ یادی یادی از غم

ی باربی بود! یادی از دردهایی که هرکدام در وقت خود سخت و سفت گلویم را فشردن؛ آنقدر عمیق، که حتی کودکی خانه

  .را از من گرفت و یادم برد بچگی کنم

  !حتی یادم رفت بچه هستم

  !های یواشکی را؟داند گریهه با دیدن غم بزرگتر، چه مییادم رفت یک بچ

کنند، گریه های بی صدا در ام و بچه ها به فکر خرج های خانه، که شانه ی پدر را لرزانده فکر نمییادم رفت که من نیز بچه

  ...کنج اتاق را سر نمی دهند

  .ک به لرزه درآمدعرش خدا از همان صفحات اول بود که از ظلم روزگار و از درد دختر

  !درد دخترکی که کسی نفهمید برق چشمانش از شادی و خنده نیست. از خوشحالی و لبخند نبود

ای کز می کرد و سر می داد، که نکند کسی ببیند و برایش دل ی اشک های پنهانی بود که در گوشهبلکه از ته مانده

  !هایش سرزنش کننداش ببینند و او را برای گریهبسوزانند، نکند خانواده

دردی که روزگار برایش تخمین زده بود، گویا از همان اول بزرگ بود... درمانش و کلید آن غم ها گم شده بود! گم شده بود 

 تنهایی، از! ترسیدمی ی دردها نگه داشته بود و اوو دخترک را در حصار خفقان و درد محفوظ نگه داشته بود.در اتاق ملکه

شمانش را به رودخانه یا شایدم به آبشاری دائمی، از غم های طاقت فرسا تبدیل کرده بود! از دنیایی چ که دردهایش از

ترسید که بدی حاکم بود و حکم او حرف آخر را می زد، از دنیایی که با دروغ زینت داده شده بود؛ با دوز و کلک رنگ می

 ...  !شده بود و سعی می کرد دخترک پاک را با سیاهی خود عجین کند

  سرباز فراری زندگی

  !سرباز خوبی نبودم؛ اما این روزها در جنگ با زندگی در صف اول هستم

  !تر از این حرف ها هستمسر سخت نبودم اما زندگی به من نشان داد که سخت جان

دوست دارد با ساز مخالف دلم را با زندگی هموار ساختم، اما او با پیچ و تابی عظیم از کوله بار سختی، به رقص درآمد! گویی 

برقصد! قلبم را سپری ساده از جنس آهن ها محافظت کردم، اما زندگی با سپاه عظیمی از کوره ی آتش حمله کرد! از سپر 

  !آهنین قلبم گذر کرد و دلم را سوزناک سوزاند. حتی به خاکسترش هم رحم نکرد و آن را به دست باد هواله کرد
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   !چه دارم دگر برای این ظالم بی رقیب؟ چه بگویم دگر از این ظلم؟!

احساساتم را گرو گرفت، اما باز بیخیال، خنده سر دادم! روحم را در چنگال خونینش خفه کرد، اما باز نفس های عمیق 

   !کشیدم؛ ذهنم را با دردهایی عظیم فرو بست، اما باز امتحان ها پس دادم

! او نیز قدرتم را گرفت، سالحم را گرفت و من در برابرش بی قدرت ماندم، مظلوم اما این بار دیگر نمی توانم. قدرتش را ندارم

شدم! او این بار آخرین چیزم را گرفت، همه ی دنیایم را خاکستر کرد، جگرم را سوزاند و حتی خاکسترش را هواله کرد! این 

به خون مظلومان گرفته، به روی چشمانم آلوده  بار دست و پاهایم را با ریسمان موهای ظالمش بسته، نفسم را با دستان

   !هاله ای به رنگ سیاهی های روزگار انداخته؛ اما جانم را هنوز نگرفته

گویی قصد کشتنم را دارد، دستور قتلم را به سپاه کوره آتش، با زنده ماندنم صادر کرده! انگار نه یک بار و نه صدبار، بلکه 

  !آرزویی چون آرزوی مرگ ویی را بر من تحمیل کند:خواهد هزاران بار مرا بسوزاند و آرزمی

                                       به وقت بارش

هایی که امشب تعدادشان کنم! به ستارههای نقره ای به اسم ستاره زینت داده شده اند، نگاه میبه آسمان تاریک که با نگین

ل خود را پنهان کرده باشند تا چشیده شدن درد توسط من را نبینند؛ های قبالبته ممکن است شب .نگرمبیشتر شده، می

  !تا حالشان را به هم نزند! حق دارند. چون طعم درد، تنها مزه ی زهرمار را با تمام جزئیات برایم توصیف کرد

آیم: ستاره ها!  می حرف به و کنم می تر لب بغض، و لرزیده صدای با و با حسرت به آسمان نگاه می کنم! نگاه می کنم 

کند به آغوش آسمان پناه می برد و انگار به ستاره ای در آسمان تبدیل ام کسی که از خاک دل میشنیده ...سؤالی دارم

  !شود؟می! شوم؟ ممکن است روزی من هم آغوش آسمان را بچشم و رفیق و همدم شماها !می شود! این درست است؟

  !انتظار بله سکوت حکم فرماست و من همانند یار، در

دانم، شما هم دانم که در جوابم قاصر هستی؛ چون این یک راز بین تو و آسمان است! من میآهی می کشم و می گویم: می

دانم که گاهی شما هم بخاطر آن سنگ ظالم قادر به جواب هایتان غمگین است! این را میشود دلهمانند من شب که می

  !کندچسبد و فرمانروایی میزالو به گلویت میدادن نیستید، چون او همانند یک 

به ساعت نگاه می کنم، دوازده! همزمان با تیک ساعت، که دوازده را نشان می دهد؛ چشمانم شروع به بارش کرد و قطره 

  !قطره هایش همانند خون بر روی صورتم جاری می شدند

  !رشب هوای چشمانم بارانی می شودآید، چون هاین روزها حتی هوا شناسی هم خبرهایش واقعی در می

بارند؟! تو بینی؟ می بینی چگونه دردناک میهایم را میبه سوی آسمان سر بلند می کنم و با بغض می گویم: آسمان! اشک

هایت را مروارید کن! تو هم ببار که شاید بدی ها شسته شوند، رفتن ها پاک شوند و دردها هم ببار! تو هم مثل من بغض

بند! تو نیز مانند این دو گوی سیاهم که هر شب آسمانش بارانی است ببار. من که هر شب به مژه های تابناکم آب آرام یا

می دهم... تو هم ما را تشنه نگذار! تو هم به زمین، اشک هایت را ببار تا سنگ گلویت همانند شمع آب شود! تا درد قلبت 

  !ببار آسمان، ببار خاک شود! ببار که من به یک همدرد احتیاج دارم.
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   !گرمکنند و دیگری جایش را می گیرد. باز به آسمان می هایم را پاک می کنم، اما دریغ که به ثانیه ها رحم نمیاشک

  !کنم اما باور نهتعجب می

ماه، مرا با با چشمانی اشک آلود به دنبال ستارگان می گردم، اما هیچکدام نیستند. باز هم زود رفتند، باز هم رفتند و  

  .معشوقش خورشید تنها گذاشت! باز هم تنها گذاشت

  !هایمان بماند برای شب، رأس ساعت دوازده به وقت بارش. من منتظرت هستم. یادت باشد آسمانباشد! باقی حرف _

  زندگی

   !دانی خدایا! من زندگی را خیلی دوست دارممی

  ...هایشبیشتر از بدی

  !یشهابه اندازه تمام سختی

  !زندگی را دوست دارم به اندازه تمام دردها و زخم هایش، زخم هایی که روی قلب تک تک آدم ها هک شده

  !زندگی را دوست دارم

  ...های تلخبیشتر از حقیقت

  !نهایت استهایش که بی اندازه و تا بیبه اندازه دروغ

  ...های شبانه و دردبیشتر از گریه

  !یش که پایان نداردهابه اندازه بی انصافی

  ...هایی که به اشک تبدیل کردهبیشتر از بغض

  !هایمان پر کردهبه اندازه دریایی که با اشک

  ...بیشتر از اقیانوسی که طغیان کرده

  !هایمان را در آن دفن کردهبه اندازه باتالقی که خوشبختی

  ...وارشبیشتر از سکوت های دیوانه

  !اشاندازهزجرهای بیها و به اندازه سختی

هایی که هایش، بغضامانش، بغضهای بیهایش، الکی بودنش، گریهزندگی را دوست دارم به اندازه نامهربانی هایش، نامردی

   ...شکند و غرورت را خورد می کند و گاهی قفل می کند تو راگاهی می

  !اندازه پایان بخشیدن زندگی، دوست دارم زندگی راای که نفست باال نیاید و به زندگیت پایان ببخشد! به به گونه

 



 

 

بیتا مرادی کاربر نودهشتیا_پای اشکرد   WWW.98IA3.IR 10 
 

  سراب محو

تابید و عرق هایم قطره قطره پایین می آمدند. کالفه و بی قرار از تابش خورشید گرمای داغ خورشید بر روی صورتم می

  :نجوا کردم

  ...بودنت را با وجود گرما، با وجود سرما، تا بی نهایت می خواهمت همچون ماهی بی آب

  !آنقدر که باشی هستم و نباشی سراب محوم

   :صدایش را کمی بلندتر از من می کند و با آرامش می گوید

  ...اگر باشی کنارم، چشمانت را می بندم بر روی بدی هایم

   !اگر نباشی من هم همان سراب محوم

دادم... جزم، بی غل و غش قهقهه سر میگشایم؛ ذوق زده و با خوشحالی و شادی که در توصیفش عاهایم را به خنده میلب

 می آب و کنم می عرق شمع، همانند لحظه هر و هستم خورشید نور مستقیم تابش زیر بیابان در که بود رفته گویا یادم

   !باشم؟ او از غیر چیزی فکر در من و باشم من باشد، او شود؛ می مگر اما. شوم

ترسیدم باز همچون فیلم از دیدگانم تمام شود. به همین خاطر تمام من چشم  می ترسیدم؛کنم! میبا عشق به او نگاه می

  !تر چشمانششد برای ذخیره ی یادش، ذخیره ی وجودش، و از همه مهم

  !شدرنگتر میدیگر نتوانستم؛ تحمل نیاوردم و به سمتش رفتم. هرچقدر من نزدیک تر می شدم او بی

اما همین که به او رسیدم  ...تش پرواز کردم تا در حصار دستانم محفوظ نگه ش دارمچشمانم را بستم و با تمام توانم به سم

   !دستانم خالی ماند

   !گذاشت تنها مرا هم باز ام را با ترس باز کردم و به جای خالی اش نگریستم. او باز هم رفت، محو شد وهای لرزیدهپلک

  !هستم و نباشی همان سراب محوم با چشمانی اشک آلود و صدای لرزیده نجوا کردم: باشی

 ! هیس... مرد باش

خورد، سنگ بود خورد می شد، زمین بود شکاف برمی داشت، آسمان بود جوشش می کرد؛ اما مرد اگر کوه بود ترک می

   !سکوت می کند

یه های یواشکی مرد خاموش می شود، اما درونش از درد و بغض ها نورانی شده است؛ با سختی کار تزئین شده است. با گر

دهد، زجه اش دو چندان می شود اما هرگز دم به سخن نمی زند! هرگز گله نمی کند، او هرگز ناله سر نمیدر خفا، خستگی

کنند؟! چه قانونی آن را تصویب هایش را همراه با بغض قورت می دهد! چه کسی گفته مردها گریه نمیزند. او حتی گریهنمی

   !ه اطاعت می کنند؟کرده است که این گونه هم

  !باید بگویم مرد نیز انسان است، صرفا چون انسان است باید گریه کند
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او سپری برای خانواده است، اما این هم درست است که او آهن نیست! او سرسخت است اما سنگ نیست! شاید گریه نکند 

  !داند که درونش هم شاد است؟اما چه کسی می

  !دهند؟ی زندگی، گریه کردن است... اما چرا قانون ممنوعیت سر میکه الزمهخدایا به این بندگانت بگو 

  !به آنها بفهمان که مرد، مرد است اما ربات که نیست، آهن یا یک وسیله ی بی جان نیست

  !چشم های مرد دیگر از اشک های خشک شده و گریه های یواشکی خسته است... بگذارید گریه کند

  ...بکشدبگذارید او هم نفس 

   !آری او مرد است، اما ربات نه

 ! چه فرقی دارد؟

چه فرقی دارد که چرا دوستت دارم؟ یا کی عاشقت شدم! چرا عاشقت شدم؟ کی فهمیدم که دوستت دارد؟! کجا و چطور 

  !شد

کوبد؟! فرقی ایت میوار قلبم برچه فرقی دارد! چه فرقی می کند به حالت؟ مگر فرقی دارد که اولین بار، کی فهمیدم دیوانه

تپید و هنوز هم این دلِ دیوانه در برابرت دستپاچه می شود؟! مگر فرقی هم وار میدارد که هر بار با دیدنت قلبم جنون

  !وار تپیدنش برای من نه، برای دیگری بودکند که کی متوجه شدم کوبش قلبت برای من، نه! برای دیگری بود... جنونمی

یت ساعت ها گریه کردم؟ در نبودت رنج ها را به اندازه تمام سال ها در انتظارت کشیدم! فرقی برایت فرقی می کند که برا

  !ترسیدم جای خالی آغوشت را بیش از پیش حِس می کردمدارد وقتی که می

  .فرقی دارد که بخاطر تو، نه در کالم؛ بلکه در عمل حاضرم آخرین نفسم را فدایت کنم

هایم به سر می بردم و اما تو در آرامش بودی و دریغ که حتی شب هایم را در نبودت با شمارش گریهبرایت فرقی دارد که 

   !کنارت هم خالی نبود

  !اصال مگر من با آدم های دیگر برایت فرقی دارم؟

  !تنه... فرقی ندارم! فرقی هم نمی کند، چون قلبت در گروی دیگری بوده، هست و افسوس که فعلش خواهد ماند اس

زند، برای آن نگاه های آتشین و حتی اخم های هک شده میان دانستی که دلم برای یک لحظه بودنت پر میای کاش می

ابروانت! برای صدا زدن هایت! آن ملودیِ صدایت که افسوس حتی یک بار هم جمله ای که سالیانِ سال به امیدش رویا را 

کردم و شب هایم را به صبح می رساندم اما حیف را فدای تنها آن جمله میهمچون حقیقت می دیدم را ادا نکرد! آرزوهایم 

  !که خساستت در گفتن کلمات، آن موقع بود که اوج گرفت

اگر روزی هم جانم را در برابرش می خواستند. من در برابرش خواستار تنها آن جمله بودم تا نفس های آخرم را با جان و 

   .نشنیدم دل بکشم! اما من هیچ گاه آن را

  !لب باز می کردی، حرف می زدی، اما تنها باید در آن جمله خساست به خرج دهی عشق بی احساسِ من
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هرچند، آن جمله از میان لبانت خارج شد... خارج شد، اما افسوس که مخاطبش دیگری بود! افسوس که من فقط از دور 

  !د دلم را زدتماشاگر این سریال عاشقانه بودم که پایان خوشش بیش از ح

  !بعدِ دیدن پایان سریال، دیگر قلبم برای همیشه و تا ابد به جامه خواب رفت و بعد آن هرگز بیدار نشد

  دشمنِ به ظاهر دوست

دوست است یا دشمن؟ خوبی تو را خواهان است و پایان کاری که گفته نابودت می کند! دوست است یا دشمن؟ همراهی 

سوی برزخ رفتن را بدون پرسیدن از تو می رود. بدون آنکه به فکر تو باشد، بدون آنکه تو را آگاه کند اما به سمت و ات می

کند، تو را وارد آتشی سوزان و دردناک می کند. این دوست است یا دشمن؟ با تو می خندد، اما گریه هایت را نگاه می کند، 

بیند، سکوت ی بیند، دم نمی زند...چشمان پر از اشکت را میبا تو خوشحال است اما با درد، تنهایت می گذارد! بغضت را م

   !می کند

خوری... اما از زخم دلت بی خبر است... آگاه است اما تمایلی با تو دردِ دل می کند، غمش را پایان می دهی، با او غصه می

  !به کمک کردن ندارد

 این دوست است یا دشمن؟ 

  !ت دارد... به گمان که عزیزش هستی اما همیشه اَمایی در میان استظاهرش پاک است، به گمان که تو را دوس

  !ات باز هم روی کولت می مانددر میان راه خسته می شود، کولش می کنی؛ و اما او بدون در نظر گرفتن خستگی

د نیست! چیزی داد ها و فریادهایت را می بیند، کنارت هست، در بغلش هستی؛ اما از پشت نگاهش آنگونه که نشان می ده

  .میان بی خیالی و بی اهمیتی! رنگ نگاهش سرد است و آغوشش با سردی چشمانش گرمایی را دیگر انتقال نمی دهد

سخت است. اعتمادت توسط فرد بی اعتمادی که درست نشناختی، نابود شود و همچون خاک در چشمانت فرو رود! کورَت 

  !های قهوه مانند باز کنیحتی بر روی حقیقتخواهد چشمانت را کند، اما دیگر دلت نمینمی

این دشمنِ به ظاهر دوست را چگونه صدا زنم؟ او را با چه واژه و کلمه ای خطاب کنم؟ اسمش را نمی دانم... او شاید دوست 

   !که دوست هستی، سیاه است "تویی"دانم درونش نسبت به باشد و شاید دشمن! اما خوب می

  !ست و چه سخت است بودن با چاشنی دور ماندنهمیشه پیشت هست، اما نی

به درد می آید! دلم غصه می خورد، دوستی که این همه  "دشمن"چه بگویم در توصیفش که حتی دلم به گفتن کلمه ی 

  !...مدت بوده... اکنون نیست، هست! ولی دیگر دوست نیست و افسوس که حتی قبالً هم نبوده

  پایان خوش

یکی بود...هست... "ای چرا پایان خوش؟! چرا آخر داستان هایت را با پایان خوش به اتمام می رسانی. با تهتا به حال با خود گف

ها و داستان ها، حکایت دهی؟ چرا پایان را در تمام رمانها پایان خوش را اولویت خواندن قرار میو خواهد ماند! چرا در رمان

اش کنی... نمی خواهی سختی خواهی درد را مقدمهحت کننده باشد؟! نمیای، نمی خواهی سخت و ناراها و حتی در جمله

   !را خالصه اش و عذاب را برای پایانش اختصاص دهی



 

 

بیتا مرادی کاربر نودهشتیا_پای اشکرد   WWW.98IA3.IR 13 
 

  !چرا با وجود هر لحظه سوختنت، به ساختن امیدوار هستی؟! چرا از خاکستر، آتش ققنوس را می بینی؟

   !خاکستر شدن و در نهایت یک پایان تلخ شاید بخاطر اینکه در دنیای واقعی همه چیز هست... سوختن،

ای برای زندگی کردن است و هر روزش با یک درد و یک پایان شاید در دنیایی که هستیم تمام درد و رنج ها تنها مقدمه

   !تلخ همراه است. شاید بخاطر اینکه دیگر از دیدن تلخی ها خسته و از نوشتنش بیزار هستی

های تلخ را کرده و تو با وجود قطره قطره شدنت ر دنیای واقعی هست... کفاف تمام خواستهشاید بخاطر اینکه آتشی که د

زنی و عجیب همچون شمعی که آخرهای عمرش است، با تمام قدرت به نوشتن پایان خوش روی می آوری. خود را گول می

  !این گول زدن به مزاجت خوش می آید

ذره ذره نابود شدن رویاهایت و قطره قطره آب شدن آرزوهایت، تو به امید ساختن شوی با دیدن هر روز که از خواب بیدار می

  .رویایی تازه و آرزویی جدید صبح را آغاز می کنی

پایان خوش را دوست داری چون همان گونه که از اسمش هویداست، خوش است... دوست داشتنی است! زیرا با وجود 

آید و چه زیباست لبخندی در میان انبوه دردهای پایان ناپذیر! و من به ده کش میها، با دیدن یک رویا لبانت به خنواقعیت

پایان های خوش ادامه می دهم، آنقدر که حتی دنیا را هم متأثر کند، طوری که حتی با وجود خواستن، دیگر نتواند حکم 

  !پایان تلخ را صادر کند و پایان خوش نیز در واقعیت هم خلق شود

 

  رفتن

   

  !های اطرافم فرار کنمخواهم از تمام آدمی میگاه

  !هایم را بردارم زیرا قصد برگشتن ندارم! یک سفر بدون هیچ راهِ بازگشتیچمدانم را ببندم و فرار کنم. تمام لباس

  !یک مسیر که فقط یک طرفه باشد. که حتی اگر هم بخواهم، باز هیچ راه برگشتی نداشته باشم

  !این شهر و آدم هایش دور شومقلبم را بردارم و از 

  !این شهر جز عذاب، جز اشک، جز درد چیزی را نصیبم نکرده است

این شهر با وجود تمام غم و غصه هایش که به من تحمیل کرده؛ اما در مقابل، ظالم بودن را به من یاد داد! سنگ دل بودن 

  !و در عین حال عاشق بودن را

احمق "ساده باشم سر و کارم با کرام الکاتبینه! یاد داد ساده بودن تنها یک معنا را دارد یاد داد که اعتماد نکنم. که اگر 

  ."بودن

  !تواند به غیر خود، فرد دیگری را دوست داشته باشدبه من یاد داد که کسی نمی
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ایم را پر پر کرد! ویاهاین شهر آرزوها و رویاهایم را بادکنک کرد. هنگامی که به اوج رسید با یک سوزن، تمام آرزوها و ر

  !جلوی چشمانم کاخ آرزوهایم را ویران کرد، کلبه ی عشق را سوزاند و تنها از آن خاکستر باقی گذاشت

  !یاد داد دوست داشتن یعنی حماقت! عاشق شدن یعنی درد و تنهایی اوج آرامش

با کاغذ بریده می شود، زخمی نمی این شهر به من یاد داد زخمی شدن بدتر از کشته شدن است! همانند آن دستی که 

  !سوزاندزند، خونی نمی ریزد؛ اما عجیب می

یاد داد که برای شکار نشدن باید شکارچی شد، برای دوست داشته شدن باید بی رحم شد و برای ضعیف دیده نشدن باید 

  !از جنس سنگ شد

دار خوبی نیستند! گمان می کنم مردمانش اصال امانت آخ که این شهر ظالم مرا با قلبی تیکه پاره راهی سفر کرد. این شهر و

معنایش را هم درک نمی کنند، زیرا من قلبم را در اختیارشان قرار دادم... وقتی وارد این شهر شدم قلبم سالم بود، حتی 

خواهانِ رفتن ذره ای خاک هم رویش نبود! اما اکنون تیکه پاره های قلبم، زیر خاکِ همین شهر ظالم دفن شده؛ که اگر هم 

  ...توانمباشم، باز نمی

زیرا من مجبورم! مجبور به ماندن و ساختن و در عین حال همچون شمع، کم کم آب شدن! زندگیه من پر است از آرزوهای 

   !جا مانده با قلبی خاک شده! زندگی من پر است از جبرهای بی پایان و درد های هک شده

  قصه های واقعی

کرد. همراه با شخصیت ها خوشحال هایم را جاری میها، اشکور داشتم، عشق در رمان ها و حتی در فیلمها را باهمیشه قصه

  .شدم و با دور شدن از یار مجبوبش، همراه او می گریستممی

اشد... ی خاکی مانده باشد. اینکه در میان این همه بدی باقی مانده بعشق را باور دارم اما اینکه هنوز هم بر روی این کره

  !دانمبعید می

باران به تنهایی دلچسب نیست، اما عشق با درد هم زیاد خوشایند نیست. من همیشه عشق را باور داشتم اما از دچار شدنش 

گرداند، می خواهم دوست داشتن واقعی را گیرد و به عقب بر میخواهم نزدیک شوم اما قدرتی مرا میبر حذر هستم. می

   .تحمل درد فراغ را ندارم تجربه و حس کنم، اما

گویند تحمل ندارند برایم عجیب است که مگر می زنند، اینکه میوقتی می بینم که از دردِ عشق گریه می کنند، زجه می

  !شود؟ می شود انسانی به سر حدی از عاشقی برسد که جانش را هم فدا کند

   .ندیده امقدرت عشق را باور دارم اما همچین انسانی را تا به حال  

شود اما کند؟ من نیز هوسِ عشق واقعی را کرده ام! اما درد دارد که غذا پیدا میاید وقتی یک انسان هوس غذایی را میدیده

  !عشق واقعی، هرگز

   !آید، اما چطور ممکن است یک آدم خود را با دروغ سر بست کند؟می گویند اگر باور داشته باشی بی دریغ پیش می
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هایش بند می شود، درد او درد هایش برترین شعر دنیا می شود، جانت به نفسچشمانش آسمانت می شود، سخن گویندمی

ترین جای دنیا است و هزاران کند، غم او دیدت را سیاه می کند، می گویند آغوشش امنی او قلبت را شاد میتوست، خنده

  ...و هزاران حرف دیگر

از آن درد طاقت فرسا، از آن زخمِ عمیق، از آن درد بی درمان و بی پایان، چرا از فشرده  گویند؟چرا از جدایی و غمش نمی

 گویند؟ شدن و مچاله شدن قلب، توسط همان یارِ فداکار نمی

  .آری عشق زیباست اما اگر واقعی باشد، دل نشین است... اگر یار وفادار باشد، تا بی نهایت است... اما به شرطی که باشد

ماند، وفاداری به فراموشی سپرده می شود و دل شکستن ی واقعی پایان خوش ندارند، واقعی نباشد فداکاری هم نمیهاعشق

  !امری عادی

یکی بود، "آنگونه که فهمیده ام، عشق تنها یک درد شیرین و تمام نشدنی است، که همانند زالو خونت را می مکد و در آخر 

  !پایان آن داستانِ پر شور و شعفِ عاشقی می شود "اکنون نیست، و هیچ وقت نخواهد بود

  دیدار قیامت

   دانی در اوج ناراحتی، خندیدن یعنی چه؟می

  !هق با وجود طوفان عظیمِ وجودت، چقدر طاقت فرسا و نفس گیر است؟توانی درک کنی خفه کردن هقمی

وار و کز کردن به جای ویران کردن، چقدر ای از دیدانی سکوت کردن به جای جاری شدن اشک، زل زدن به گوشهمی

  !مرگبار است؟

به یقین مرگ همین است. خندیدن های الکی، نفس کشیدن در اوجِ کشته شدن روح و روانت، بغض کردن و اما ظاهری 

تنها یک شاد؛ زنده بودن در اوج انتظار کشیدن برای اجل! آنقدری خسته باشی که با وجود تمام دردها لب از لب باز نکنی و 

  !آهِ تلخ مزه باشد که از میان لبانت همانند دود سیگار خارج می شود

فهمیدید که قتل واقعی همین است؛ خفه دانستید قاتل بودن لزوما با کشتن جسم صورت نمی گیرد. ای کاش میکاش می

  !کردن احساس با بالشتِ عشق

دنیا و برزخ معلق می مانی و چه دردناک است؛ آرزویی به فهمیدید که وقتی احساسات کشته شوند در میان ای کاش می

  ."مرگ"نام رفتن یا همان 

 افسوس اما. کردند می صادر را ای کاش برای آن فردی که بدون هیچ نگاهی به پشت سرش، بی رحمانه می رود حکم اعدام

با امید به هوای نفس های توست  تنها سرکش، های نفس این که افسوس! شود نمی راضی هم مرگش به دیوانه دلِ  این که

  .که هنوز هم میانِ میل رفتن و ماندن، مانده است

  !توانم آن روز زیبای آشنایی مان را هم لعنت کنملعنت به من که حتی نمی

  !شدلعنت به این قلبِ مجنون که اگر نبود او را نمی دید و حال و روزش این نمی

  !به دام انداخت و جایگاهم را از دنیا به برزخ تغییر دادلعنت به احساسم! همان احساسی که مرا 
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  .کندمن چه بگویم؟ چه بگویم از آنکه هرلحظه خاطراتش، دلم را مچاله می

گفتم، از گفتم. اگر هنوز هم کمی... فقط کمی از آن آبشارِ احساس مانده بود، می گفتم! از او میاگر هنوز زنده بودم، می

  ...میانِ موهایش، از آغوشِ گرم و اَمنش، از محبت های بی پایانش عشقش، از دنیای زیبای

اگر هنوز هم زنده بودم، از بی نهایتم، از معجزه و نابودگرِ زندگی ام، از دردِ ابدی قلبم، از آن درد شیرین که اگر زنده بودم 

  !گفتممی

تواند گِله کند، زار بزند، زجه ارتباط برقرار کند، نمیتواند حرف بزند و تواند بگوید، نمیاما حیف... حیف که یک مرده نمی

  !...بزند، حیف که نمی تواند

   

 

  1399/4/27    پایان: روز جمعه، تیر ماه

   :دیگر آثار نویسنده
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  :در دست تایپ

 حصارِ کینه )فصل دوم موکلم یا عشقم؟( 

 جزر و مد سرنوشت 

 bitttta740 : اسم پیج اینستاگرام نویسنده
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