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  ناپيه
  يوسفي فاطمه

  mco.l@gmai261181fatiه: سندينو ليميا

  ١۴/٠٢/١۴٠١ ش:ريپذ خيتار – ١١/٠٢/١۴٠١ ت:افيدر خيتار
   

 به تابان ديخورش و گرم يهوا وجود با ديشد يلرز
 گريد هايروز برخالف امروز انگار و ندينشمي تنش
   .دكنمي غلبه ديخورش يگرم بر ماه يسرد

 جلو و گذراندمي نظر از را شيرو شيپ جنگل محوطه
 كه يالرزه كلبه خاموش چراغ دنيد محض هب ،رودمي
 ازهت .دبندمي رخت شيهابل يرو است بدنش در

 تند اپ .دشومي ده ياعضا دلسوز دگانيد متوجه
 ريز كه يكهنگ و نم يوب د،شومي كلبه وارد و كندمي

 دور و داردمي بر عقب به يقدم عيسر دزنمي اشينيب
   .دكنمي چك را كلبه بر و

 يبرا دربزرگشپ د،چيپمي گوشش در زنگ يصدا
 تنها و كيتار و سرد محوطه در است دهيخواب شهيهم
 قبر سنگ كي قطف ه،ماند يباق انيب يبرا كه يزيچ
   !است كوبدمي گوشش به را قتيحق مدام كه

 به و اندازندمي چنگ شيگلو يوارهيد به شيهانفس
 رفتن باال درحال كه نگارا د،كشنمي باال را خود يسخت

 و بدانند ينورد كوه از يزيچ كهآنيب باشند كوه از
   !باشند داشته يزاتيتجه

 اما دارد يبد يجزا ايدن نيا در دروغ فقط كردمي فكر
   !نه انگار

 هاواريد زا ت،اس گرفته خاك را كلبه هايليوسا همه
   !يچوب تخت كنار ييطال گلدان و قرمز فرش تا گرفته

 .دنينشمي تخت يرو يآرام به و كشدمي يآه
 يبو به توجه بدون پس ستين وسواس اهل داروشكرخ

 ل،يوسا يرو خاك ياديز مقدار و كلبه داخل بيعج
   .دبندمي را فامشهيس يگو دو و كشدمي رازد

 فقط بار نيا يول كندمي احاطه را شيگلو دوباره بغض
 و هيگر يداص .دشونمي يراض او نفس كردن تنگ به

 يكاهگل پنجره كنار كه يكوچك گنجشك شيهاضجه
   د.پرانمي جا از را است زدن چرت حال در

 ؛دشومي اضافه شيهادرد به گريد يوجدان عذاب
   !دهد چه را راهش به چشم خانواده جواب داندنمي

 يباطر قلب به توجه بدون را شوك يميعظ حجم
 به را يگريد زخم نكهيا اي كند وارد هشانب ن،شاخورده
  !بكشد خودش دوش
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 دارد يسع كه يدرحال و كشدمي ياازهيخم يكرخت با
  :دزنمي بل د،كن جاجابه را اششده خشك بدن

   ». ...آخ«

 و چرخاندمي اششده تياليها هايمو در را دستش
 از آه آنتنش دنيد با ؛رديگمي دست به را اشيگوش

 درب به را خودش زنان نق و دشومي بلند نهادش
  .دانرسمي كلبه رنگ يزرشك

 د،زنمي سو سو مدام نگاهش و دهيبر را امانش شوره دل
 در يزيچ انگار !كندنمي درك را خودش حال ودشخ

  ت.اس آن دنبال به سرگردان او و شده گم وجودش

 است دهيبر را امانش كه يتهوع حالت به كندمي يسع
 از بلق ش،نفس تا دشومي زانو به ستد د،باش اعتنابي

 هيحاش كه مجنون ديب هايدرخت ؛ديايب باال جانش
 و گذراندمي نظر از را بودند كرده خشك جا رودخانه

  :ديآمي حرف به

 من پدر آخه !گهيد بود ياتفاق چه نيا !خوامنمي من«
  » ؟چرا مردم و ده از دور همهنيا

 لبش يرو را وجشمع و كج و شكسته هايناخن
  :دكشمي ونيش و گرداندمي

   »....جانيا ه،خون برگردم خواممي«

 واق واق يصدا كه دهينكش مهين به شيهازدن نق هنوز
 زدهحشتو د،كنمي پر را گوشش ولگرد هايسگ

 و دارديمرب يقدم و چرخاندمي حدقه در را دگانشيد
 كهنيا از عدب .دكشمي جلو يكم را رنگش ياسي شال
 با ؛كندمي احساس دورتر يكم را هاسگ يصدا
 .دافتمي راه ده طرف به يپوچ و ديترد از پر ييهاقدم

 تردور يكم كه ماه به نه دارد يكار آفتاب به نه گريد
   .دكنمي ييخودنما يسرخاب آسمان در ديخورش از

 راهنيپ يباال دكمه ود د،رسمي ياصل جاده يكناره به
 سرپ ن،يماش نياول دنيد با ؛كندمي باز را اشمردانه
 توجه ياذره كردمي يسع مدت تمام كه جاده كنار بچه
 و بردمي ادي از را ندهد نشان رنگش يآب چشمان به

 نيماش يبرا يدست و گذاردمي جاده به پا زدهذوق
   .ددهمي تكان

 دست پشت كه يدرحال و كندمي اشاره اششهيش به
   :دگويمي د،راناخمي را چپش

  » ؟آقا«

 انيب به يچشم ريز و كشدمي نييپا يكم را شهيش مرد
 نفس آزاريب و آرام يچهره دنيد با ؛اندازدمي ينگاه
 را رنگش زرد هايدندان و دشومي آزاد اشنهيس يتو
   .دگذارمي شينما به

  » ؟رهيشهم يمير كجا«

 كش د،آورمي زبان به را مقصدش انيب نكهيا محضبه
 دهيد اشيوزغ هايچشم و مرد صورت در ديترد و

   .دخورمي ريزيتكان ناگهان و دشومي

 كهنه فرمان دور به را شيهادست كه يدرحال لكنت با
 د،چرخانمي سانين نيماش يشده پوستهپوسته و
 يكوتاه يخنده با انيب و كندمي كنارش به ياشارها

   .دشومي سوار

 به عيسر كه است شانسخوش چقدر كه كندمي فكر
 يراه هر از ديشا بود او يجا يكس هر !گردديبرم خانه
 كردمي استقبال محله آن به نرفتن و ماندن رونيب يبرا
 اشخانواده فقط او و بود جاآن اشخانواده !نه انيب يول
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 داشته يدوست توانستنمي جاآن كسچيه ت.داش را
 بدتر يحت اي خود از بهتر توانستنمي كسچيه د،باش
 يآسان هب ش،با تنها و حرفكم !كند تحمل را خود از

 !نرو رونيب محله از يطوالن مدت يبرا و نكن اعتماد
   ....بود شانيزندگ اول قانون نيا

 ديچرخمي شيپا و دست يرو مدام مرد مشكوك نگاه
 !شود ترقيعم انيب پوزخند لحظه هر شدمي باعث و

 لحن با و كشدمي باال را اشچهارخانه لباس هاينيآست
   :دگويمي يخاص

 دايپ كردنشون يمخف يبرا ييهاحلراه شهيهم ما«
  » !ميكنمي

 يااشاره و دزنمي كنار را شالش گوشه حال نيهم در
   !كندمي گردنش يرو زخم به

 خود يدرجا الفاصلهب د،باش دهيد يبيعج زيچ انگار مرد
 هل جلو سمت به را اشهيكر نگاهِ و دشومي جمع
   .ددهمي

 ،يغاميپ نه و يتماس هن ت،اس نگرفته را سراغش يكس
 به شروع ل*ب ريز و دهدنمي راه دل به را لشورهد

   .دكنمي ذكر گفتن

 و خوردمي اشينيب به مدام خاك يبو و عرق يبو
 تمركز يبرا ؛رديگمي يباز به را اشمعده يمحتوا

 مام شلوار يرو يفرض هايخط دنيكش به شروع شتريب
   .ددارمي نگه باال را سرش و كندمي تشيف

 به يزيهرچ از شيب كهنه يجاده كنار هايكاكتوس
   ....دشومي كينزد اردد د،يآمي چشمش

  » ؟رهيهمش هست اجاز«

 گاريس د،گردانمي بر مرد سمت به عيسر را نگاهش
 لشد د،نيبمي زمختش و پرمو انگشتان نيب را بهمن
 هم را كارنيا و ديبگو يمحكم "نه" خواهدمي
   !كندمي

 دود يقاط هم گارتيس دود كه مونده نميهم !نه«
   ». !يبد خوردم به غراضه نيماش

 يورط ب،ل* ريز آهسته يليخ !خوردنمي بر مرد به
 زمزمه "ميقد هايمسافر هم مسافر" نشنود انيب كه
 !خوردنمي بر زين انيب هب .دنينشمي راست و كندمي

 تعارف توقع دينبا ؛است محل آن ياهال جز باشد هرچه
   ....باشند داشته او از

 كشدمي يپوف انيب د،شومي بلند كه نيماش تلپ تلپ
   !َجودمي را لبش پوست و

  » ؟نه ذارهنمي كه نمونيزم«

 د،دهمي تكان را اشفربه تنه و دگويمي يبلند نوچ مرد
 عيرس ت،اس اششكم ردنخو تكان شاهد كه انيب

 بلند اعتراضش يصدا نه تا رديگمي را دهانش يجلو
   د.بزن ينامربوط حرف نه و شود

 بزرگ هايبيج در دست عيرس د،ستيامي كه نيماش
 د،گذارمي داشبرد يرو يپول و بردمي فرو شلوارش

 نييپا نيماش از يدينباش خسته يحت اي حرف چيهبي
 شهيهم مثل هد .دريگمي شيپ در را راه و پردمي

 ستشد ت.اس خودشان كار در سرشان مردم و ساكت
 شده رهيخ شبه يچشم ريز كه خانم يكبر يبرا را

   .دكنمي سالم بل ريز و دهدمي تكان است

  » ؟جوون يبود كجا«
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 يرو چشمش و چرخاندمي دستانش در را ديكل انيب
 مكث دونب د،افتمي خانم يكبر بل كنار يتازه زخم

   :ددهمي جواب

  » !ده از رونيب«

 فضولشان هيهمسا يدوباره دنيپرس سؤال يبرا يمجال
 مردم نيا داندنمي ؛دشومي خانه وارد عيسر و دهدنمي

 يقربان و دهند ادامه و دهند ادامه خواهندمي يك تا
   ت.اس شده خسته او !دهند

 افتدمي لرزه به شيپا و دست مادرش يصدا دنيشن با
 كندمي يعس د،شومي رشيگ بانيگر دوباره درد و

   د.ده نشان خوشحال يكم را خودش

  » ؟مادر انيب«

 درد با را دهانش بآ ،رودمي ليتحل شيهاپا در قّوت
 يپ در كارش جفا و لرزان يگو دو و فرستدمي نييپا

   .رودمي مادرش يمهتاب رخ

 يرو و رودمي كنار معكوج و كج هايپله از دگانشيد
 را قلبش مدام كه يستد د،نينشمي مادرش دست
 مچاله هم را انيب قلب طرف آن از و دهدمي ماساژ
   .دكنمي

 تا مينذاشت هم رو چِش !كه رفت رو هزار دلوم«
  » ؟يموند شب راچ ،يبرگرد

 را انيب يپا و دست و ديآمي نييپا عجله با هاپله از
 و كوچك زخم پنج يوقت آخر رد د،كنمي يبررس

 كشدمي يبلند فسن د،نيبمي عفونت بدون را بزرگش
   .دنينشمي پله كنار و

 !افتدمي سوزش به شيگلو و دگانيد اما انيب
 گفتن يبرا كند باز دهان اي كند هيگر خواهدنمي
   د.شو تمام زودتر خواهدمي دلش فقط !يحرف

  » ؟بود چجور جونت آقا«

 يقفسه هايوارهيد به را خود پناهيب ش،ادهيترس قلب
 دندان به را لبش گوشه ؛كوبدمي دردناكش ينهيس

 .دزنمي بوسه عيسر را مادرش دست پشت و رديگمي
 كند تماشا را مادرش يباران چشمان ديبا اي كه داندمي
 د.كن حس پودش و تار بر را دروغ يانهيتاز درد اي و
   :دكنمي زمزمه رامآ

   ».بود شده تنگ لشد د،بو خوب«

 و ردد د،يجد زخم شدن جاديا با نانوشته ياقائده طبق
 متّوجه مادرش ديبان .دشومي فراموش قبل هايزخم

 ديشا تا كندمي منقبض را دنشب ،شدمي دروغش
 طيشرا نيا كه داندمي اما شود كمتر دردش از ياندك

 با ستين تحمل قابل شيبرا هيثان چند از شتريب
 با و رديگمي بر در ار مادرش صورت فشيظر انگشتان

 گرفته خش ناخلفش بغض كردن خفه اثر بر كه ييصدا
   .دكنمي تكرار را حرفش دوباره

 شيگلو بغض و دشومي بلند مادرش خوشحال يصدا
   .دزنمي چنگ را

  » ؟يعباس حضرت«

 ،رودمي باال پله از سرعت به و دزنمي يجانيب لبخند
 المس ه،گرفت شيپ در را اتاقش راه كه طورمانه

 كردن باز درحال يخاص دقت با كه پدرش به يكوتاه
   .دشومي اتاق وارد و كندمي ت،اس پنكه
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 هم يرو را دگانشيد د،كننمي پاك را اشچهره عرق
 را نفسش رودمي فرو خلسه در يالحظه و گذاردمي

 ت،اس خسته وا .دنينشمي تخت يرو و دهدمي رونيب
 شيبرا دردشان كه يگاهيب و گاه هايزخم از ستهخ

 يصدا تخت ژيريق ژيريق يداص ت.اس شده عادت
 نگارا .دداننمي هم ار لشيلد د،كنمي بلند را اشخنده

 كه يزيچ از تربدبخت و نخندد ترسدمي هاروز نيا
   د.برس نظر به هست

 د،ببر را فسشن د،ندازيب چنگ را قلبش دارد دوست
 نجات مخمصه نيا از را خودش و بشكافد را لقومشح

 بلند شيجا از آهسته !كندمي تامل تنها يول دهد
 مورد را گوشش پدرش يخسته يصدا كه دشومي

   .ددهمي قرار نوازش

 زخم پسرش رمضون مَش خونه برو ؟ياومد بابا انيب«
  » ؟شده يچ ينيبب يمير !گرفته گلوش

 پدرش منتظر هايچشم مقابل ياوارفته لبخند انيب
 هايبل يمهيضم دارد قرار در چهارچوب در كه

 ساكت دشيترد از پر سؤال جواب در و كندمي نازكش
   .دمانمي

 زدخيمي بر جا از پدرش رفتن محض به بعد لحظه چند
 كرده خوش جا واريد گوشه كه هياول هايكمك جعبه و

 استفاده ازش كه يبار نيآخر از !دارديبرم را است
   ز.رو سه تنهاي !گذشتنمي اديز بود كرده

 و ستديامي رمضون مَش خانه بزرگ يآهن در مقابل
 كه يبار نيآخر !كندمي حبس اشنهيس در نفس

 ايثر لبان يرو يزخم يقتو د،بو شيپ ماه آمده جانيا
 نوزه د،كرمي منع خوردن غذا از را او و بود شده جاديا

 يوقت داشت ادي به را رمضون مش هاياديفر و داد آن

 خودش از !كند دخترش يبرا يكار تواندنمي گفت كه
 محله نيا يدانشجو تنها ديبا راچ د،آممي بدش هم

 توقع ماما يدانشجو كي از قدرنيا يك آخر ؟باشد
 فقط ندازديب ياگره تواندنمي خدا كار در كه او ! ؟دارد
  !خوردمي غصه و نديبمي

 يقيقاد د،دهمي هيتك يمانيس واريد به و دزنمي را زنگ
 يسع رمضونمش تمسخر از پر هايچشم مقابل در بعد
 مكث با !كند حفظ را اشيظاهر آرامش كندمي

 و كندمي ليمتما داخل سمت به را اشتنه يكوتاه
   :دگويمي

   »....نباشه يحاد مشكل دوارميام !سالم«

 زمخت هايانگشت انيب هايصحبت به توجهيب رمرديپ
   :دگويمي و فشاردمي را خود

  » !خوابه االن«

  » !بخوابه تونهمي كه وبهخ ه،خوب«

 صورت و رودمي چاك رمرديپ المنظرهيكر لبخند
   .دكنمي چروك پر را اشافتاده

   »....ستين كه يبد زيچ«

 هل را يورود در خورد ياعصاب با و كندمي ينچ
 نيا از !خونسرد مردم نيا از ديآمي دشب د،دهمي

 كنار لبانشان از لبخند و كنندمي تيجنا كه يمردم
   .درونمي

 خواب اتاق طرف به يسلطنت هايمبل به توجه بدون
 ب،در يال از و رودمي دارد قرار آشپرخانه كنار كه
   .دكنمي برانداز را سركپ
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 فشرده هم يرو بر شدت به بارهكي نازكش بهايل خط
 چشم وضوح به هم دور همان از گردنش خمز .دشومي

 گفته هچ د،اندازمي تنش به يالرزه و رديگمي را انيب
   !؟است قيعم قدرنيا تاوانش كه كرده چكار و

 دنينوش درحال كه رمضون مش سمت به ينگاه مين
   :دغرمي و كندمي پرتاب است يچا

  » ؟هيچ لشيدل زخم نيا«

 كند نابود يتلخ نيبد گونه نيا را همگان ديبا دروغ چرا
   د.شو مرگ باعث و

   »....يعاد دروغ هي«

 انيب دگانيد رگونيق گودال دو در بيعج يبرق
 آغو*ش به را اشچهره يآن جنون و درخشدمي
   !كشدمي

 تو مثل يآدم كدوم ؟بگم يچ تو به من !كهيمرت آخه«
 يقربون رو هاشبچه كه بوده َپست قدرنيا

 مثالً  سر هايهيگر آخرم و كنه هاشيخودخواه
  » ؟كنه كر آسمونو گوش تشيمظلوم

 به يگريموذ با را اشيحالل هايابرو رمضونمش
 د،يآمي جلو و كندمي پرتاب كوتاهش يشانيپ يباال
   .دكشمي چنگ به را انيب فينح ازوانب

  » ! ؟مگه ياچكاره تو !باشه خودت كار به سرت«

 از را ستشد ك،پسر ناله يصدا دنيشن با اما انيب
 .دشومي اتاق وارد و كشدمي رونيب رمرديپ چنگ

 پوسته پوسته و خشك لبان و پسر باز مهين شمانچ
  !كندمي پاره را دلش بند اششده

 و دهدمي قرار پسر يشانيپ يرو را دستش زدهوحشت
 سر يونيش ك،پسر بدن يباال يدما كردن حس با

 و شاهانه عمارت داخل رد ن،آ سبب به و دهدمي
   .ددهمي رخ يفيخف يتكاپو رمضون مش مسكوت

 قرار يعسل يرو زدهشتاب را هياول هايكمك جعبه
 .دكنمي خارج اشورقه از را بورفنيا قرص و دهدمي
 جانكاه ياجهيسرگ ديايب پسرك سر ييبال كهنيا كرف
   !كندمي هيهد او پرتالطم سر به را

 يصدا و چرخدمي يبلند غيج يصدا با در پاشنه
   .دشومي بلند خاتون

 يچ غيج صدا ! ؟اومده من پسر سر به چه !انيب يوا«
  » ؟مگه يآورد سر ؟بود

 پسرك چشمان يرو از را دستش تعلل بدون انيب
   .دريگمي خاتون سمت به را نيبتاد و دارديبرم

 هست ييبال چه بچن نايا !بپرس شوهرت از برو«
 يكاف شد نينش خونه دخترتون ؟ديرآمي سرشون

  » ؟نبود

 افتاده جانش به آتش حرف نيا دنيشن با انگار خاتون
 دستان و كندمي ونيش و زدن بال بال به روعش د،باش
   .دآورمي فرود صورتش يرو مدام اشبسته نهيپ

 دهه نيا ريقصت ت،سين من ريتقص كه بخدا يوا يوا«
 چه من !خداست كد نيا ريتقص مردمه نيا رِيتقص
   »....ك يگناه چه هامبچه كردم يگناه

 به انيب كه يوقت دشومي خفه نفطه در شيصدا
 باال را شيهالباس نيآست و بردمي هجوم سمتش

   .دزنمي
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 يگناه چه دنمي نشون نايا ؟يكرد يگناه چه«
 هترهب ت،هس كردنشون عفونت موقع كمكم !يكرد

  » !يبخون رو خودت فاتحه

 بهايل* يرو بر بنديمين لبخند اشزدهوحشت نگاه
   .دنشانمي انيب رنگيب

  » !نبود من ريتقص ؟يچ يعني«

   :دغرمي زدهغضب يصوت با و اندازدمي باال ياشانه انيب

 شك چند ره م،ذارمي نجايا رو هياول هايكمك جعبه«
  » !ديبد نجات رو خودتون ديبتون دارم

 كوچه وارد و كندمي كج راه يورود درب طرف به
 ريز كه يبرف هايبلور يناله شيهادمق د،شومي
 صدا هب د،سپردنمي جان اشيكيالست هاينيپوت
 ابر و ماه حاال و ستادهيا كنار ريدلگ آفتاب نآ .دآورمي
 در نيمع خط كي رد .دكننمي ييخودنما آسمان در
 هايبرف از يكوه با كه كدخدا خانه يسنگالخ ريمس
   .ددهمي ادامه خود ريمس هب ت،اس شده پوشانده تازه

 تن يرو كه يزخم ره د،شومي گفته كه يدروغ هر
 ره د،نشكمي كه يدل ره د،شومي جاديا يمظلوم
 نفر كي آخر رد د،شومي هيگر به ليتبد كه يلبخند

   د.بده پس را تقاصش ديبا

 و نشاندمي لبانش يرو يشخندين ز،با يِچوب درب
   .دشومي خانه وارد عيسر

 !يزد سرمون به يگِل چه نميبب ايب ؟رضا آقا ؟كدخدا«
 مردم و يبد ادامه اتويباز مظلوم نيا يخوامي يك تا
  » ؟يكن يقربون رو

 را فرسوده رمرديپ و چديپمي عيسر اشيعصبان يصدا
   !كشدمي رونيب اشالنه از

 ازچروكش پر صورت انيب تند كالم دنيشن با كدخدا
 اشوارفته يگونه نرم گوشت كهيرحالد .دشومي درهم

 را زشير هايشمچ د،جومي خود زيت هايدندان نيب را
 يبانو روبه پسس .ددوزمي انيب يكينزد در يفواصل به
   :دكنمي اظهار افتاده خروش به

 بزرگترت با ندادن ادي تو به ! ؟عباس دختر شده يچ«
 يدار سواد دوِكالس يكرد فكر ؟يبزن حرف درست

  » ؟يكن ياحتراميب طورنيا يتونمي

 كدخدا دور هراسان و رودمي جلو انهيناش انيب
   .دچرخمي

 ريتقص !وجدانيب كنهمي عفونت داره هازخم همه«
  » !؟هيچ هابچه

 نهيطمان با و جهدمي كدخدا يسوكم دگانيد در يبرق
   :دكنمي زمزمه

   »....ديبا !مادرشونه پدر ريتقص«

 فينح هايشونه بند را اشزدهخي دست زيناگر انيب
   :دريگمي يجا شيهاحرف نيب و كندمي كدخدا

 يخوامي يك تا ؟رو اتيكار كثافت يبد ادامه تو كه«
 تمومش بابا كن بس ؟رو زيچ همه يبد نشون يعاد
  » !كن

 نگاه با و بلعدمي ديترد با را خشكش دهان بآ
 شيهانيستآ .دكنمي كاوش را كدخدا نت ش،اآشفته

   :دگويمي و دزنمي باال را
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 ؟يدار زخم توهم نميبب خواممي !نميبب خواممي«
 نيا بر راه يكنمي ادعا كهنيا نه اي ؟ده ؟پنج ؟چندتا
  » ؟درسته يامحله

 انيب گونه يرو نشيسنگ دست و كشدمي عقب كدخدا
   .ديآمي فرود

 ؟دادن جامعه ليتحو بچه !روشن مادرت و پدر چشم«
! «  

 كدخدا دل به را ترس گريد ارب ن،ايب خراشگوش غيج
   .ددهمي راه

 ! ؟جاستنيا منظورت جامعه !رو محله نيا بزنن گند«
  » ؟!شدهابخر نيا

 جامعه يگمي بهش تو كه مردم عده هي ياداره نيبب«
 بترسه يسگ هي از ديبا لهگ ه،دار رو خودش روش و راه
   ».كنه اعتماد چوپونش به كه

 يگوشه كدخدا هايحرف و هانطق به توجهيب اما انيب
 يمقاومت هم كدخدا بارنيا و دهدمي باال را لباسش

 يتبسم با و دهدمي گرشيد دست به را وانيل د،كننمي
 نگاه انيب نيخشمگ و متعجب صورت به نامحسوس

   .دكنمي

 نيچرك هايعفونت از رپ ك،وحشتنا و بزرگ يزخم
 كي دستانش لرزش ؛رديگمي را انيب دگانيد يجلو
 عقب به يقدم و رديگيبرم در را وجودش تمام آن
   .دداريبرم

   :دزنمي بل وحشت با

   !زخم نيا ...نيا

 نيا يايباف خرافه نيا كشهنمي رو آدم زخما نيا«
 ديبا كه يحد از شتريب .هكشمي كه ترسوعه تيرع

  » !رونيب حاال !يديفهم

 يرو لزج عيما آن يسرخ دنيد با او نيمشك دگانيد
 عيوقا تمام لحظه كي عرض در و افتاده دوران به زخم

   .دكنمي يبررس را ممكن

 اعماق از دهينخراش ييصدا كه كشدنمي يطول
 درهم را سكوت دهيلرز و زديگرمي خارج به اشحنجره

   :دنشكمي

   »....من «

 طرف به ندازديب كدخدا چهره به ينگاه كهنيا بدون
 بدون و كندمي حبس را نفسش و بردمي هجوم در

 اشيقدم كي در كه يسگ واق يصدا به توجه يالحظه
   .دكنمي تند اپ ت،اس

 اشاشاره انگشت كه يدرحال و دزنمي يپوزخند كدخدا
 شرارت برق دگانشيد رد د،دهمي فشار زخمش يرو را

  .دجهمي

  

  

  

  

  

   

  


