
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیراز

ا برای همه چیز ر .سال پیش چهاردهدرست مثل  ،ه بودشد وسواسپر از 
راز به تهران و تمام بلیت شی ،ملیکارت ،شناسنامه .کردچندمین بار چک 

 اشیکه فقط لوازم شخص دستی کوچکیساک، صبوریسال  ده از اشدارایی
های نحیفش را آزرده که شانهبار سنگینی از تجربه لهکوو  بودگرفته  را در بر

 اش بود.جوانی از دست رفته وتوانتابآزاری که بیشتر از  بود.
ها، لرزش دستانش اما قبل از عقربه انداخت اهی به ساعت موبایلشنگ

همه سوغات این  هااینن سینه کشید. از بُ که به چشمش آمد. آهی بود
شب از نیمه ،ها رفتپلکی زد و نگاهش در پی عقربه بود.ی جهنمی هاسال

هایش خداحافظی دمآین شهر و از ا دیگر برای همیشه یساعت .بودگذشته 
ماند، جانش برای همیشه در این نقطه از جهان جا مینیمی از اگرچه  .کردمی

 .نگرددبر خودش قول داد که هرگزاما به 
و از اتاق  انداختنه را روی شا شکیف ،را دست گرفت اشدستیساک

مان ز باالخره .رفت بیرونو  صدی هتل دادتحویل مترا کلید اتاق  .خارج شد
صدای  ،عطر بهارنارنج ،نواز خیابانچشم ی رنگی وهاچراغ ود.رسیده برفتن 

 مهمانرا  چشمانش برگردد و ند تاکردمیتشویقش  همه همه ونماها بآ



 پاییز بود...      5     01

 

ی وازهآاز شهر خوش خرین تصویرشآ تا .کند نآانگیز دروازه قرنمای روح
امیدی شبیه یک جای انی وجود فهمیده بود او با همه ماا؛ می نباشدشیراز ناکا

 .دوشپر نمی گرفت او زی که امید را ازچیبا ست تا دنیا دنیا و استخالی 
 قدرآناما وقتی موفق شوی، یعنی ضربه  کسی را ناامید کردد وشسخت می
 ت!اس و برای همیشه رفته ، خود بال و پرش را جمع کردهکه امیدکاری بوده 
دست راننده داد و سوار را  ساک. در را برایش باز کردی آژانس راننده

نی سنگی وزن !نه روی قلب کردمیجسم سنگینی همیشه روی  کاش بار شد.
تجربه هم را  جدیدی احوالاما از سوی دیگر  ؛کردمی روی قلبش احساس

بار به ثانیه یک دچن یگر هردت، دیگر اضطرابی برای دیر شدن نداش .کردمی
دردی  .همانی که برای همیشه جا گذاشت ...ساعتش. شدساعت خیره نمی

. کاری کهنه بودسینه نشست، شبیه باز شدن یک زخم آهش بر نفس پرکه از 
ده یپروانه را به زنجیر کش که آویزی از با درآوردن یک ساعت مچی همه چیز

 ی ناب،هاحس ، اما حقیقت داشت.سخت بود! باورش ه بودبود تمام شد
بود ش رسوخ کرده ترین سلولخنکایش تا انتهاییهوایی که  نبض آرام، ،قرار

غم  ایاحوال برای ثانیهکدام از این هیچا ام ؛برگشته بودند ،کردمی و سبکش
یا موشی بگیرد، شد فرامی کاش برد.از خاطرش نمی رز قلبش راو م حدبی

از تمام این  هم که شدهی یک پلک زدن به اندازه پرهیاهویشسر  حداقل
اش . کاش خدا کمی یاریکردمیتناقض عجیبی را تجربه  افکار رها شود.

سی به حبرسد تا  ...از تمام تعلقاتی که داشت ،شود از خیال اورها تا  کردمی
برای این رهایی چه تاوان نفهمد  کسهیچ و !پرواز شبیه آزادی، رهایی،

 سنگینی داده است.

 ق در تاریکی شبی کوچک هواپیما به آسمان غراز پنجرهساعتی بعد 
خیلی چیزها به یادگار  این شهر پر از عشقی که برای اوز، شیرا .خیره بود

 شعر! ،مهر عشق، گذاشت به جز
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 هب سیال زمان رسی این گذاشتمیباید  .هایش را روی هم فشردپلک 
برای ذهن همیشه مضطرب  غنیمتی بود این اندک آرامش، اهش ادامه دهد.ر

 .شاساله چند ندین وهای چو خستگی
 دو ،شابلدر مق .هراسان چشم باز کرد ی روی صورتش،چیز با حس

اش یلتپ نیشش تا بناگوشاز صندلی آویزان شده و که  براق شیطان دید چشم
او با این احوال پریشان و روح و ی بود همباز به گمانش در پی .بودباز 

اش آهی درون سینه داشت.برایش لنگه کفش در بیابان را  حکم ،سردرگمش
چقدر  نرمالی نداشت. هر کودکی رنگ شد.در ذهنش پر یمان ادی نشست و

هایی که قهرمانانش قصه ویق او به بازی کردن و گفتن ازشتبا  سعی کرده بود
 ودن کند، منصور با رفتارهاییب به شاد بترغاو را  ،همه شبیه به مانی بودند

 توقهیچ. مانی کردمیریسیده بود پنبه  را هر چه ،ندهکنو تحقیر پرخاشگرانه
ن تا ابد با دیدکه  هایی بود. این از آن حسرتکه باید شیطنت نکرد طورآن

 .کردمیای در دلش خون به پا هر بچه
از ها ماهبرای پس زدنشان از ذهن شلوغ و پرهیاهویش  کهتصاویری  
هایش جان پشت پلک کمک گرفته بود، یکی پس از دیگری پزشکروان
. کردمیقرارش ها کالفه و بیبود، دیدن بچه طورهمینهمیشه . گرفتمی

تر از قبل تصاویر پررنگ شد ولحظه بیشتر و بیشتر می هایش هرلرزش دست
د از این احوالی که هیچ تسلطی برای مهارش رفتند. خسته بودر سرش رژه می

سعی  های عمیق کشیدن.نفس به شروع کرد ،دکتر گوشزدهایبه یاد نداشت. 
کرد تصاویر را یک به یک پس بزند و برسد به آن داالن سیاه انتهای ذهنش 

بوی خون  و روحش درگیر وقتی تن ،راضی بود به غم که غم مطلق بود،
ی که گذشت، وقتی تصاویری که در کابوس و بیداری رهایش کم شد.می

، پلک دادند ی ذهنش رفته و فرصت نفس گرفتن به اوبه پستو ندکردمین
 رد گشود. بغضش را فرو خورد و پسرک را دید که همچنان خیره به اوست.
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 باد کرد پسربچههایش را برای پل غم، با همان چشمان به نم نشسته نهایت
های تپل دست با فشارزد و  یبرق پسرک هایچشم .تا شبیه خودش شود

 کند. مهاراش را ی نخودیسعی کرد صدای خنده ،هاچکش روی لبکو
 به و سر ربندش را بستکم .کشید عقبها به صندلی باالیاو را از  مادرش

 :سمت او چرخاند
چشم  قهدقیدو  .شهینمیه جا بند  .پسرم خیلی شیطونه ،ببخشید خانمــ 

 ش!ههم ازش برداشتم
 :تشر زد پسربچهرو به 

ـ   گمیمرسیدیم خونه به بابات  که همین ،، تکون بخوریبشین سر جاتـ
 سوزوندی! چقدر آتیش

 یاندازههر کدام به ها واژه. چشم به سیاهی شب دوخت پدر! ...بابا ...بابا
ی هاهمان نفسجایی که  !گلویش بیخدرست  نشستند و آمدندگردویی 

 هم ی ذهنشحتی پشت پردهها این واژه .درا هم به چالش کشیدن رمقشبی
دستی  و دادان تک باررا چندین پرهیاهویش سر «درپ» .شدندتلفظ میسخت 

، اشآوارگی وکسی نفسش، دلیل بی تنگیکمی تا  روی گلوی ملتهبش کشید
مانده را التیام  بیخ گلویش هاسالگردوی  ، ایناشهم ماندمرهی بیزخم کهنه

تالشی  و هر رفتمینه پایین ، دآممیکه نه باال  تیغی !تیغ نه...گردو؟  بخشد.
 !شت، درد دازدمیی باال یا پایین بردنش زخم برا

i 
ترین خاطرهشهری که پر ایستادن روی زمین ،دوری هاسال بعد از 

هیجانی  .کردمی اشهزدکمی هیجان ،بوداش را در آن گذرانده روزهای زندگی
 تمدام پش .بود را پایین آوردهبدنش را باال برده و دمای  که ضربان قلبش
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این  بارسنگینی کوله اما «...انگار همین دیروز بود» د که بگویدآممی هایشلب
 آوریپوزخند تهوعگذشته  .کوبیدمیسکوت هر مُ هایشلبروی  چند سال
ی حال کس تا او را هیچ پندارد. دکوبیمیبه هر دری  اینکهاز  ،زدمیبه رویش 

به  بودمحکوم  .بود راه پس و پیشش بسته .بوداسیر  را داشت که در برزخ
 .دکرمیبدقواره که روی تن و روحش سنگینی های مکرر، به عذابی سوختن

کاش  «شوی!تا قدم برنداری رها نمی»گفته بود  پزشکشروانمهتاب، دکتر 
در برزخی که  بود،پای احساسی که شکسته با راه رفتن دید بود و می

 .است و دردناکچقدر سخت  کشد،را می چه چیزی انتظارش ستداننمی
رگم به دنبال صدا برای لحظاتی گیج و سرد ،با صدای تلفن همراهش 

دوباره وقتی ای بعد و لحظهشد صدا قطع  ،های متعددبعد از زنگ گشت.
کرد، به خود آمد و تلفن همراهش را از جیب کوچک شروع به زنگ خوردن 

و نام مهتاب را که دید، کرد  آنی کنار ساک بیرون کشید. نگاهی به صفحه
ودآگاه در که ناخرا نفسی  ،ه در غربت به یک آشنا رسیده باشدشبیه غریبی ک

و جواب داد. جوابی که مثل همیشه با  ریختاش حبس شده بود بیرون سینه
دانست جنس این سکوت و مهتابی که می شدنب او شروع میسکوت از جا

 وقفه، یعنی حالی که خوب نیست...بی ییعنی درماندگی، یعنی اضطراب
 سالم عزیزم، رسیدی؟ــ 

ای که بر با شنیدن صدای مهتاب بغض به جانش نشست و با اولین کلمه
 اش افتاد.ی اشک روی گونهازبان جاری کرد قطره

 رسیدم...ــ 
 ی؟، هنوز تو سالنآدمیصدای پیجر فرودگاه ــ 

. مهتاب کردمیاش خفه ،این غربتی که در زادگاهش گریبانش را گرفته بود
رغبتی به اینکه رغم راه نیست. علیاوضاع خیلی روبه که با سکوت او فهمید

 کاوی و مشاوره و تحت درمان بودنها روانبعد از ماه ،این سفر نداشت
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ترین پذیرفته بود بار سفر ببندد و اولین قدم را بردارد. این بزرگ باالخره
بیشتر از این  هم آوردشان از جلسات طوالنی درمان بود. برای همیندست
که به سمت برای هر قدمی تر از همیشه محکمپیچش نکرد و او را سؤال

آغوش  که درا را برداشته بود تشویق کرد. به او قول داد اولین آشنخوب شدن 
د او فرصت لبخنو  داردبرمیتمام این احوال بازدارنده دست از سرش  ،بگیرد

 زدن و زندگی کردن خواهد داشت.
توان قدم برداشتن نداشت و کسی باید  های او نیاز داشت.به شنیدن حرف

 د.و در این وانفسا مهتاب بهترین گزینه بو گرفتمیدستش را 
غریبانه دور شده  مهتاب کمی از آن حالهای ساعتی بعد وقتی با صحبت

طراتش را در اطراف ببیند و به مهتاب توانست رد آشنای خابود و بهتر می
 گذاشتمی ایدبخداحافظی کرد.  با او ،ان بدهد که حالش خوب استاطمین
به عادی  کردمیکم عادت کم .زمان خودش بماند و پیش برود چیز در همه

ند، خاطراتی که گرفتمیکم در سرش رنگ که کمدرست مثل خاطراتی  بودن!
نزده بود. خاک گرفته بودند  هاآندر پستوی ذهنش مانده و دست به  هاسال

 ند.دادمید و حاال یک به یک خود را نشان اما... بودند. همیشه بودن
اش بلند شد. قبل از اینکه خاموش صدای آالرم تمام شدن باتری گوشی

باز کرد و با همان دستان لرزانش شروع کرد به تایپ. ی چتش را شود، صفحه
رگشتم من ب»چندین بار نوشت و پاک کرد، اما عاقبت به یک جمله بسنده کرد 

ها الس خبر نگذارد، هما تنها کسی بود که تمام اینقول داده بود او را بی« هما!
ویشان ردارتباطش را با او حفظ کرده بود. شاید چون زیادی شبیه هم بودند. ه

 بازگشت و پرحسرت!خسته از مسیری بی
ی پرخاطرهآسمان خاکستری اما ظی با ل از خداحافقب پیش هاسال 

ی ی تنهگاهازو هربود  از جمعیت ایستاده مملون ، وسط سالتهران زادگاهش
ی هزاوی آنکه بخواهدو بی نشستمی اش، روی شانههایی که عجله داشتندآدم
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که لوازم  کوچک یجز چمدان آن روز هم .دادمیرا تغییر  ایستادنش
چیز  هیچ ،بغض و یک تصمیمز اری ابکولهو  را در بر گرفته بود اشیشخص

 دختر روزهای گذشته نداشت.هیچ شباهتی به شت. امروز اما... دیگری ندا
هم شبیه به  شاحتی لوازم شخصی .کردمیش را باز ساک دآممیکاش کسی 

دخترک،  یموردعالقه حتی رنگ خیلی چیزها وبود گذشته  هاسال بود.ن قبل
از  اب عکسیق اشداشته تنها یاد به باد رفت. ، ازهای یک وحشیزیر تازیانه

شک داشت دیگر کمر راست که بود  را خم کرده هایششانهچنان  که بودمانی 
 .فریادشان نرسیدکه کسی به بود  یهایلتماسا آن روز، تنها اشتراکش با .کند

 «!بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را» ؛گفتکه می اوییحتی 

ی ، تنهدی باشئکه او نامر انگارو  رد شد پسرکی با عجله از کنارش
سرسری  عجله به عقب برگشت و با طورهمان زد و محکمی به کتفش

از جیب  .فرودگاه انداخت اهی به سالن خلوتعذرخواهی کرد و رفت. نگ
 .بار به آن خیره شدبرای هزارمین و کنار کیفش تکه کاغذی بیرون کشید

 «!خیابان آفریقا»
 فرودگاه رفت. زردرنگهای به بیرون سالن قدم برداشت و سمت تاکسی 

 و به خود آمد ،کردمیایان مقصد را اعالم با صدای راننده که پساعتی بعد 
 «...برج مسکونی» برج خیره شدی سر در برای چندمین بار به نوشته

 طبیعیستان کمی غیروسط تاب در زدهخیهای دست ین پاهای لرزان وا 
 سنف .برود جان از تنش ،شبه جانبود حاال که رسیده  خواستنمی .بود

سمت  .گذاشت. در ماشین را باز کرد و پا روی آسفالت خیابان عمیقی کشید
ه روی صندلی نشست با ظاهری آراسته نگهبان مسن ساختمان قدم برداشت.

نگاهی به ساعت روی دیوار  کشید، با دیدن اوورت میو چایش را هبود 
 :پرسیدکرد و ای شهاتاقک شی

 با کی کار داری دخترم؟ــ 
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 انزب د،آممیه چاه تاز ، با صدایی که درنهایتکمی این پا و آن پا کرد و 
 :باز کرد
 .معتمدــ 
 منظورت آقای دکتره؟ان ؟ هاامعتمدــ 

 دوباره نگاهی به ساعت انداخت: مردپیر .سری تکان داد
 شب؟ وقت از بستگانشون هستی؟ آخه اینــ 
یر ز یا«اهللاالالاله»را که دید،  او یدهیپررنگخسته و صورت  گاهمرد نپیر

 پرسید: ،داشتکه گوشی تلفن را برمی همزمان .لب زمزمه کرد
 هستید؟بگم شما کی ــ 

 نشست مرد ساعت روی دیوار پشت هبنگاهش  .یک لحظه به خود آمد
. یک آن دلش لرزید و اضطرابش بودندبامداد نشسته  دوروی  هایشکه عقربه

همه  بعد از این ال...حا داشت که چه رای اوبه جز دردسر ب چندان شد.دو
 سراغشتر دست از پا درازو انداخته پایین  سرش راخبری، سال دوری و بی

ظر منت همچنان نگهبان یرمرد. پشتبرداقدمی به عقب  ناخودآگاه ؟آمده بود
 .کندخودش را معرفی او بود تا 

 که به آب و آتش زد کسی ؟د سراغ او بیایدتوانچه شد که فکر کرد می
ه مجبور ب !را نادیده گرفت و رفت زدن او وپادستاما...  ای نگه داشتنشبر

 تکههتکتمام روحش  او جز قلبش شاهد این اجبار نبود. کسهیچرفتن بود. 
از او  آرامش زندگی عزیزترینش هم زدن بر... دوباره !هن .هاسالشد همان 

 .عاقبتش شد یک عمر پشیمانی و بار این کار را کردیک د.آممیبرن
 ،کردمیرا تکرار  سؤالش باردومینکه برای  مرد نگهبانبه پیر توجهبی

و عمیق  ، نفسی شهره به آسمان تیرهخیر .خارج شداز در البی و  برگشت
ت. امیدی که فقط را داش حکم بریدن طناب امیدش کهکشید  دردیاز  پر

و حاال وجود همان هم  مانده بودباقی وجودش  در ای از آنهپود پوسیدتارو
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تصمیمش  شد.تر میمحو و محو ،داشتبرمیامتداد خیابان با هر قدم که در 
آورد و دانست االن وقت وا دادن نبود. اگر االن کم میدر لحظه گرفت. می را

توانست دیگر هرگز نمی که با خودش گذاشته بود، زدمیزیر قول و قراری 
به  باید .ز این نداشتجهم ای هر چند چاره دله شود.با خودش و دلش یک

وان ر شاید هنوز پذیرای جایی که مانده بود. که برایش رفتمیتنها جایی 
در اید آغوشی که آنجا ش اش بود.ماندهمرهمپریشان و روح زخمی بی

 .گرداندبازمیجان به تنش  ،بود انتظارش
رفت و آمد  در آن کسهیچاز شب آن ساعت به خیابان خلوتی که  

م زدن در این کرده بود که از قدشجاعش  قدرآنچه چیز  .نگاه کردنداشت 
 اینارنجینازک و ترسو کن دخترهما اومگر نه اینکه  !؟دترسیمینشرایط 

 جز خودش کسهیچ .تنهایی و تاریکی بود ترین ترسشبود که بزرگ
هولناکی جان سالم  تنهای به آخر رسیده از زیر چه آوار دخترین ا ستداننمی

 دهرا در اوج جوانی نادی موهایشتارهای سفید  شدمیاگر  لبتها !بودبه در برده 
 شدمیاگر  .درا به حساب نیاور شهای تن و روحزخمشد میاگر  .گرفت
این  راگ د.ادن یک آدم و تبعاتش را فراموش کری تماشای جان دتجربه
اگر...  ...اگر، شدمیلرزششان متوقف  ،ای هم که شدهها برای لحظهدست

جان سالم به در برده  سپرد،به فراموشی را  «اگر»و  هزاران زخم و درد شدمی
 .بود

کمی از  ،بودخیابان انتهای که  یسوپرمارکتدر دیدن نور پروژکتورهای سر
نی رد جوا. مارد مغازه شدو افکاری که درگیر تاریکی شده بودند، نجاتش داد.

 رخاست.ببا ورود او  ،اشای تلویزیون بودپشت میز نشسته و مشغول تمکه 
 بفرمایید؟ــ 
 استفاده کنم؟ مغازه از تلفن شهیمــ 

 !او کرد، دخترک معذب شد سرتاپایبه گاهی مرد ن
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 خاموش شده. میگوش مسافرم،ــ 
لفن دست بلند کرد ت ی لبش برداشت واز گوشهپوست تخمه را  ،مرد

 .گرفت او سمترا آن  ی پشت سرش برداشت وسیم را از قفسهبی
 !بفرماــ 

 .. اضطرابش دو چندان شده بودتهای مغازه رفته انزیر لب تشکر کرد و ب
اش فهحین شماره گرفتن کال و لرزش دستانش کوبیدمیحلقش  در قلبش

 ؟کی بود ه بودکه صدایش را شنید باریآخرین کرده بود.
 پیچید. سرش درهای از ته دلشان دای خندهص اولین بوق... 

 .شدندند در سرش مرور میرات، روی دور تُخاط دومین بوق...
 خواستمیچه هایش منقطع بود. دمای بدنش پایین و نفس سومین بوق...

 این اضطراب لعنتی از جانش!
هایش هم ت از سر دلتنگیرین شده دسنفاین غم  چهارمین بوق...

 !داشتبرنمی

 اش تمام شد.انتظار کشنده ...ین بوقپنجم

 الو؟ــ 
 «سالم من برگشتم؟»؟ گفتچه باید می

 الو؟ــ 
 «شناختی؟ ،منم پناه» ،گفتشاید باید می یا

 والل شده بود، دلتنگی و هیجان شنیدن صدایش یک طرف، اضطراب 
و  هکرد هاآنت به هایی که روزی پشو ترس از مواجه شدن با آدمعذاب 
. او هم قسمش داده بود داشتبرنمیه بود، دست از سرش شان گرفتنادیده
در آغوش گرفته و  سرش را تمام کند. را هایشدندگییک و بماندنرود. 

او  «رو!ن» ه بودگفت زمان همه چیز را درست خواهد کرد، ه بوداطمینان داد
 ترزرگبش بزرگ و گلوی تویدخترک نادیده گرفته بود. بغض  گفته بود و
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بگوید دلیل رفتنش هر چه  هاآنبه  تواندشد وقتی مطمئن بود هرگز نمیمی
کن هجایی باید ریش؟ از یک باالخره که چه نبود. هاآنبود، نامش نادیده گرفتن 

 هایش!شد این دور باطل خودخوریمی
 و زبان باز کرد: بغضش را فرو داد

 ...سالمــ 
 :به سختی آب دهانش را قورت داد

پا اجازه نداشت  کسی جز من کهاتاقی همون ، محمد هنوز تو اتاقــ 
 ؟جایی برام هست ...توش بذاره
ل او را د .کردمیغریبه را هم آب  صد پشتدل بغض صدایش و ضعف 

زاند که ناباور نامش را به زبان سو حتمی، بود جا پناهشهمیشه و همهکه 
 :گفت ،وصف که چشمان دخترک را تر کردرقابلیغآورد و با شوقی 

قربون  آیمی، بگو داری عزیزم آیمیبگو که داری  ،معلومه که هستــ 
 !صدات برم

ی طلسم این کلمه باالخرهولی  ا بغض گفت،چند آرام و لرزان و ب ره
 شده را به زبان آورد.

 .آممیــ 
دور  یهاسالاز تمام و دردور  رؤیایاو شنید و این شنیدن شبیه تعبیر و 

قطع کرد. بیشتر از این در توانش  خداحافظیتلفن را بی شان بود.از هم مانده
ت صاحب مغازه سمو  فرو خورد ش را مثل تمام روزهای گذشتهبغض نبود.
 :بانکش را روی میز گذاشتو کارت عابر درآوردکیف پولش را  رفت.

 .لطفاًد م حساب کنیکنید، پول تلفنلطف  معدنیآبیه ــ 
 نگاه .بود در رفت و آمدروی او با کنجکاوی چنان هم نگاه مرد جوان

 .گرفتجدی دخترک را که دید چشم از او 
 .واهر من آبجی، قابل شما رو ندارهشمام جای خــ 
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ریکی و خنکای هوایی که ای فرو رفته در تاو جاده ساعتی بعد، او بود
ه ک را یار این هوا و پیچ و خم جادهعط .کردمیرا نوازش  پوست صورتش

 ،آوردپناه می به آن بهانهیبهانه و ب ، باخوردروزگاری تا تقی به توقی می
چه  هر رفتن برای او نه!. به عمد مرور نکرده بود که فراموش کرده بود قدرآن
 !جز فراموشی ،ر چنته داشت رو کردد

i 
اس کنار در ی یهروی بوت نگاهش و روی زمین گذاشت را کنار پا شساک

 قبل از اینکه دستش را سمت .ش بودصاحبچقدر دلتنگ این خانه و نشست. 
و دلتنگی صورت دوری  هاسالبعد از  در باز شد و ،زنگ خانه دراز کند

قدر هنوز همان !ی تن نبودند برای همکه کم از پاره ماه کسی را دید همچون
ا حقیقت ام؛ بود ایرؤشبیه ان شیبرای هر دو ین دیدارا .بود و خواستنی روازیب

نش ر تفرو رفت که عط یشاین را وقتی فهمید که در حصار گرم آغو .داشت
 «!ماهرخ»ت. انداخمی اشمان پروانهاو را به یاد مهربانی ما

ت، اس گذشتهجا مانده در پناه  به دنبال جوگرشجستید چشمان فهممی
چشمان  .خبر بوداز خیلی چیزها بیاما ، همان روزها نفهمزبانشیطان و  پناه

ه بستهم راه گلوی او را به سنگینی کوه ، چیزی ی باریدن بودآماده ماهرخ
انگار دید، ی او را که شدهاز هم باز های دست .به جلو برداشت قدمی بود.

معطلی خود را در بی ی طاقتش را از جانش بیرون کشید کهماندهکسی ته
آغوش تصویر یک در خود، شک بیو قرار گرفتن، او انداخت. آرام  آغوش

مرکز عشق  گرای که از عطرش گرفته تا گرمایش همه آغوشی .امن را داشت
 ند.دادمیرا 

 !زهنو شهینم، باورم شهینمباورم  دلم، پناه... جانم... جانــ 


