
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سوختـش دل در غم جانانه بـاز آت نهیس

 بود در این خانه که کاشانه بسوخت یآتش

 تـگداخـبر بـدل یه دورـطـاز واس نمـت

 سوختـهر رخ جانانه بـش مـاز آت مـجان

 
 

و هرگز به  دپرسهم نمی یکس رسد،یو به جواب م دپرسمی یکس
... معطل است پاسخ را بداند. نگاه شودیدلش خون م رسد،یجواب نم

دندانش  انی. جگرش را مدکندل دل می ،دکنمی، این پا و آن پا دکنمی
بداند... تا بفهمد... تا  تا .دکناما لب باز نمی ،دهدیو فشارش م گذاردیم

 و بانیهایش با خودش غرق است. سر به گردلدرد  یتو فقط، بشنوند
 ...دنیشن یپ ،جواب یهایش همیشه پنگاهش منتظر... گوش

و با  دید دیها باه با چشمک دکنها آدم فراموش میوقت یبعض
 یکردن تکه غذا رونیحرف زدن است نه ب یزبان برا د،یشن دیها باگوش

 زبان !حرف زدن است نه سوزاندن یبرا زبان... هادندان یجا مانده ال
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عاشقانه  یهانجواها و زمزمه یبرا زبان !است نه درد دادن یدلدار یبرا
لش آدم د یدهان که هرازچندگاه یاضافه تو یاست نه تکه گوشت

 نرساند. یرا به گوش کس یرد تا حرفزبانش را ببُ هدخواب
 ...دکنها آدم فراموش میوقت یبعض

چشم و  یجا الشیخ به عوض شده بود. زیهمه چ یهم جا دیشا 
حرف  شیهابا چشم ،ددیهایش می. با گوشگوشش عوض شده بود

 سکوت کند! کردیم نیزد و با دهانش تمرمی
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
و پا از  دکناز خواب نازش دل نمی یاحد چیموقع صبح ه آن

نشسته بود و به  یدیتاب سف یاما او رو گذاشت،ینم رونیعمارت ب
های که باغ را تا نیمه ینور کمرنگ ری. تاب آرام آرام ززدمیحافظ تفأل 

 .رفتیجلو و عقب م کرد؛یروشن م آبیحوض 
را تحمل  فشیتنش مانده بود و سنگینی اندام ظر ریز شیپا کی

قرمز گاه با جلو آمدن تاب،  یجلوبسته ییپادم یاز تو شیپا کی کرد،یم
 پاییز. هوا سرد بود و دآممی رونیو گاه با عقب رفتن تاب، ب رفتیتو م

گاه از  شد،یحس ماش گاه از سرما بیباغ رخنه کرده بود. پنجه یتو
قرمزرنگش  یهانگاهش به ناخن !لمس ،بود یتنش جار یکه تو یحرص

 بود. دهیپر شیافتاد. سر الک ناخن شست پا
. شدینم دهیومیش دبخار دهانش در فضای گرگ د،یکش یقیعم نفس

کتاب جا مانده  یاش المعطل بود. انگشت اشاره شیحافظ هنوز سر زانو
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خان  "ویم" ی... حتهخواب رفت یهایماه بود و نگاهش به حوض بود.
قرمز به دلش نزده بود و دور حوض  یدم صبح، هوس ماه اینهم 

 به یباقر حسابحاج شبیکه د آبیدور حوض  یهای. شمعداندیپلکینم
 چشمش بودند. یبود مثل خار تو دهیرس هاآن

 یاشهیش یزهایچرخاند و دور تا دور عمارت را تماشا کرد. م چشم
 که حاضر و آماده مانده بودند ییهایهم تلنبار شده بودند و صندل یرو
 ...یاهیو ظروف کرا سید ...شخامو یهاسهیشوند. ر دهیته باغ چ تا

را باز فوت کرد و  نفسش .دیکش رونیکتاب ب یرا از ال انگشتش
 ...فوت کرد و باز تکرار مجدد

 ترنیجانش از همیشه سنگ یبود. دلش، مغزش همه نیسنگ قلبش
 دانستیکه م ینیبه دست راستش انداخت و انگشتر تک نگ یبود. نگاه

 .اصل است یادیز نشینگ
 لب خواند: ریتفأل زد، کتاب را باز کرد و ز گریبار دوال شد و د کمی
و  یبسوز هیسود و سرما /یمدارا نکن چیکه در کشتن ما ه یاــ 

قوم خطا باشد  اینقصد / بال زهر هالهل دارند دردمندان/ یمحابا نکن
شرط انصاف  /گوشه چشم کیما را که توان برد به  رنج/ یهان تا نکن

 ...ینباشد که مداوا نکن
های داغش صورتش را نوازش کردند. را بست و اشک شیهاچشم

از  ،درد بود اینحق نبود!  این !شرط انصاف نبود اینانصاف نبود!  این
 !بود ترطرفآن یزیدرد هم چ

🌉🌉🌉 
دور  کیرا برداشته بود.  سیتراش، کل سروریش نیماش یصدا
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 چیو راست. ه... چپ نییباال و پا ،گشتبرمی گریدور د کی... رفتیم
 نصیب نگذاشته بود.را بی ییجا

به  یو نگاه دیتراش را از برق کشریش میکه تمام شد، س کارش
اش را تن دوشامبریروبرنگ کرم یحوله چپ و راست صورتش کرد.

را  شیکه با کاله موها ینیحو گره زدن کمرش شد، بستن  خیالبیزد و 
 آمد. رونیب از در حمام ،کردیخشک م

که خواب همگان را برهم نزند، خودش  ی، طوریاآهسته یهاقدم با
 درشت شد. بتیه این در دنشیاز د تایآناه یهاچشم .رساندرا به اتاقش 

 زد و گفت: یشخندین 
 ؟یداریوقت صبح ب این ،خواهر دامادــ 
 زد: غیرا بست و ج شیهاچشم تایآناه

 !ــ داداش
 !بابا پامه شلوارته؟ هــ زهرمار چ

انداخت و  اشدهیبه اندام ورز یهایش نگاهانگشت یاز ال تایآناه
 گفت:
 ؟یزود پاشد قدرنایچرا  ــ

. برم رمیگل بگدسته ،گل بزنم نیرو ببرم آرایشگاه. ماش یپر دیــ با
 .هاوریدری اینبردار و دنبال عکاس فیلم

 !داداشــ 
 ها! یخوب اتو نکرد نویــ زهرمار... ا

 کاور بود و گفت: یکه توکرد  یدیسف راهنیبه پ یااشاره
 .فتهیخط ب ..اتو کنه. نویو بگو اــ مامان

 انداخت و گفت: شیهابه چشم ینگاه تایآناه
 آد.نمی یداداش پر ــ

آناهیتا که  ییها"آدآد مینمی" اینرا بست و کالفه از  شیهاچشم
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 غر زد: ،کردیم
 ؟یهمراه عروس باش یخواستبرو لباساتو بپوش. مگه نمی ــ

 با بغض گفت: تایآناه
 ادیآد. گفت اگر ب... گفت نمیگفت شبید یداداش به خدا پر ــ

 ...داداشم ،جون مامان گفت. به جون خودت گفت . بههکنفرار می
 دست از جستجو در کمدش برداشت و گفت: یکرد و حرص یپوف
 یهاچشم. با یدنبال پر میتنت کن، بپوش بر یچ هیبرو  گم شو ــ

 آد!که می نیخودت بب
 و گفت: دیلبش را گز تایآناه
 !گفتم یول کن. جون آن یشه. جون آنشر می ــ

 ؟ما رو یاُس کرد یــ آن
 از جا بلند شد و گفت: یحرص تایآناه
 !ینگفت یچرا آن ی... بعداً نگگفتم من ــ

 نهیآ یو رو به او که جلو دیکوب یرا به چهارچوب فلز دستشآناهیتا 
 غر زد: ،بود ستادهیا

 ایناز  مذارمنم می ی... به امام رضا بگها ی... نگینگفت ینگ ــ
 !رونیرم بخونه میوونهید

 یرا رو شیهاو سوخت. کف دست دیصورتش پاش یرا رو ویشافتر
 لب گفت: ریز به خودش انداخت و یگذاشت و نگاه شیهاگونه

 آد؟نمی ؟آدمی ــ
 یجوراب ،را پا کرد اشیمشک نیتن زد، ج یوریدل کند، پل نهیآ از

رفت.  رونیرا با دندان باز کرد و از اتاق ب انشانیم یدست گرفت و گره
سبک است. دوباره به اتاق برگشت. مردد  شیهابیآمد چقدر ج ادشی

 مردد بود. یلیخ یلی. خدید نهیآ یرا تو شریبود. تصو


