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خودم را به باد دادم یا رسنوشتم را نیمدانم ،فقط مدانم در من کیس هست که زندگ نیمکند؛ پای همی مت
چوب و قلمدان کهنه منشیند و تنها يبهایش را رج به رج مبافد؛ تارش سکوت ،پودش درد.
لحظهای خیانت همشش را زیر مشتهاب مگتد که هدفش کوسن دودیست و ر
وقت چشمان فریبکار
ي
فرهادش را مبیند لــ*بهایش مخندد و خون گریهها را واژه به واژه در قلبش دفن مکند.
ر
کیس در من هست که صبحها عشق را میان پستوی خانهاش ،میان ر
دفت خاطراب که هنوز بوی شکوفهی
سیب مدهد و گل رسخ که از آن گلتگ نمانده جستجو مکند.
و اما من ...مت که اینجا ،روی این صندیل خاک گرفته از تنها يب ،پوسیده از دردهای کهنه منشینم و فکر
مکنم کجای راه را اشتباه رفتم که عاقبتش پشگ شد در آغوشم که از خون من نیست ،از خون اوست و من
این را بعد از پنج سال فهمیدم.
من ...مت که هر بار لمس شدم ،لبخند زدم و در دل گفتم"مهم نیست که مادر نیمشم ،عشقش رو دارم".
مت که امروز و دیروز و از شش ماه پیش هر روز فهمیدم پیش از من زب بوده که داغ پدر شدن به دلش
نگذارد که به هر اشک من لبخند زد و گفت
مهم نیست نازدونه ،بچه مخوایم چیکار؟ من تو رو مخوام.من؟ من چه کیس بودم؟ چه کیس هستم؟ یک جسم خسته و یک روح زخم دیده که مدتهاست زمستان و
تابستان روی صندیل کهنه میان پتو پیچیده مشود و الههی ناز گوش مدهد شاید او دوباره بیاید و اینبار به
افشدگام نخندد.
من ...من چه کیس هستم؟
همان زب که شبها با عذاب وجدان مخوابید و صبحها با عشق دیدن همشش بیدار مشد .همشی که
فکر مکرد پابه پایش در این برزخ مسوزد تا شاید شعلههای آتشش ر
کمت بر جان و تن اون شالق زند.
حال چه شد آن فکرهای عذابآور و عذاب وجدان دردناک؟ کاش هنوز همان خون گریهها بود ،نه این بهت
بغض آلودی که پنجه به رگهای وجودم مزند .چه کم گذاشته بودم؟ عشق و یا همی بچهای که ثمرهی
عشق مشود و آرام جان خانه؟ او ناتوان بود که ندید آب شدنم را و یا آن چشمان ست دلش را برد که متاب
شد برای پشی که در آغوشم گذاشت و گفت
پشت چشمای قشنگ داره مهربانو.شاید باید جور دیگری زندگاش را نگه مداشت.
مثل تمام سیاهچالهها يب که درش را گذاشت تا غرق نشود و من گفتم "برای من فداکاری مکنه" که باید
مبودند و نبودند که من امروز نه با قدم ،که با زانوهای خونآلودم سنگفرش زندگ را یط نکنم.

2

مثل تمام خالءها يب که در همهی زندگها هست و من هیچگاه حسشان نکردم و گفتم "عاشقم ،عاشقه"
من ،از این مثلها يب که هیچگاه یاریام نکردند بتارم!
از این بالیای ب رکن بپایه و شنگریههاب که رهایم نیمکنند که چرا مثل همه مشکیل نبود تا بی ر
شت
ي
ِ
بشناسمش .من هیچگاه نتوانستم مثل آنهاب باشم که او مخواست .نبودم که ر
حت لــ*ب باز نکرد و رفت و
ي
ر
وحیس چشمان زب باز شد که امروز با فخر به من نگاه مکند.
آغوشش به روی جنگل
او دنیای دیگری در من مدید که من هیچگاه ندیدم .او دنیا يب را مدید که هیچگاه به زبانش نیمآورد.
از همان دنیاها و رویاها يب که در آنها هیچکس نیممتد تا بفهمد بوی تعفنش دنیا را برداشته.
زن روبهرویم بازوهای کوچک پشم را گرفته و من رد ناخن هایش را روی پوست سفید پشم مبینم .او چه
ادعا يب داشت؟ مگر من مادرش نبودم؟
نبودم انگار! چشمهایش مگفت.
دست پشم را مکشد و او مرا صدا مزند .جنگل چشمهای پشم بارانیست و لــ*بهایش مثل همیشه به
لبخند باز نیمشود .پاهایش را روی زمی مکشد و از در بتون مرود ،اما از دلم نه ،صدایش در گوشم پیچید
و کیس در دلم نهیب زد او آینهی دقت نبود ،عزیز کردهات بود ،تکهای از وجودت .یک لحظه بلند شدم و به
سمت در پرواز کردم و صدای در پیچید .به هم کوبیده شد .شیشه لرزید ،دلم لرزید از بتون ،اما همه چت
مرتب بود ،مثل شیشه که نشکست ،مثل در که نیفتاد...
دست راستم روی شیشهی مستطییلاش نشست .رسد بود ،اما نه آنقدر که حریف آتش رمیده به جانم
شود .جانم؟ همانکه دو نیم شد و امروز یکجا رفت.
دستم مچاله شد ،قلبم هم .و باز من ماندم و کوست که دیگر رنگ نداشت ،قلمداب که قلم نداشت و صندیل
خایلای که براکب تکان مخورد.
برگشتم و ر
دفت خاطراتم را برداشتم ،ساقهی بگلتگ روی زمی افتاد .صدای فرهاد از پشت در شنیده شد.
باز کن.رس برنگرداندم ،لــ*ب زدم
برو.انگار شنید که ر
وقت صدای پای رفتنش قطع شد عقربهی ساعت شماطهدار هم از حرکت ایستاد.
شنهای زمانم ته کشید .من ماندم و تیغ که مداد کنته را با آن تت مکردم و نیمرخ و تمام رخ یشم چشمهای
پشم را مشگ رنگ مزدم.
رسم گیج رفت و میان درد و نگاه تارم به قطرههای خوب که روی زمی مچکید نگاه کردم .به یکباره جهیدن
خوب که روی ر
دفت ریخت و بوی شکوفههای سیب را به یغما برد.
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نیمدانم خودم را به باد دادم یا رسنوشتم را ،اما هر چه بود دیگر هیچ چت نیمتوانست جای آر ر
امیس که
داشت پشت پلکهایم منشست را بگتد.
لبخند زدم و برای آخرین بار روی صندیل نشستم و پایم را روی زمی کوبیدم تا با تکانش پرواز کنم.
رس سنگینم را به پشتش تکیه دادم و چشم بستم.
دیگر قلبم بتاب نبود .خون بود و چشمهای ستی که از من دور مشد و حاال مدانستم حق داشتم که
آنها را مشگ رنگ کنم .پشت سیایه پلکهایم زیباتر به نظر مرسید.
ل ـ*ب زدم.
-خداحافظ.
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