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 :مقدمه

 به شهر بینوایان من گدایم

 خدایم ولی در شهر خود من کد

 ام در چاه غربتکنون افتاده

 آید زِ دل هرگز صدایم نمی

 

 *** 

 های گشونم! حالهچشمانم را که با اشک یکی شده است از هم می

 شود. با آن حال اسفناکم لبخند اشک مانع از خوب و واضح دیدنم می

 نگرم، به اطرافی که چیزی در آن نشانم! به اطراف میخسته بر لبانم می

 .اندازمترس، نگاهی به اطراف میای پیدا نیست. با شک و ذره

 !بینم؟ چیزی نیست یا من چیزی را نمی

 ی نهفتهاهمه چیز به گونه

حال من، تنها در این  بینم! به راستی هیچ چیز مشخص نیست؛ اما هست، آری چیزی را نمی

چون  ید؛ اما از کجا؟ خود را همآمکان سرد، گفتم سرد! آری همه جا سرد است و سوز می

 ری که فرزندش را درماد

گیرم، چرا که گرمای ناقابلی را دریافت کنم؛ اما چگونه؟  کند، بغل میآغوش خود حل می

 !کنم؟آیا آن گرما را دریافت و حس می
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 *** 

کنم! چشمانم از فرط گریه و خستگی، درد غیر  ای جمع میچون بچهپاهایم را در بغلم هم

 .گذارمهم میقابل تحملی دارد، آرام چشمانم را بر روی 

به تصویری که پشت چشمانم نمایان بود، نگریستم. سیاه و تاریک! به راستی غربت  

جانی را مهمان لبانم  چیست؟ آری غربت! غربت آن نیست که تنها باشی! لبخند تلخ و بی

 :کنم ام زیر ل*ب زمزمه میکنم و با لبان خشکیدهمی

 !غربت آن نیست که تنها باشی  -

 !فردا باشی  یفارغ از فتنه

 گیرد. با آید و راه خود را در پیش میام فرود میقطره اشکی بر گونه

تر از  فشارم و لبخندی تلخجان دیگر، چشمانم را محکم بر روی هم میلبخند خسته و بی

 :کنمزنم و دوباره زمزمه میزهر می

 !پی آبی باشی ی آب در به در، درچون قطرهآری غربت آن است که هم -

 گرفتند و به راستیرحمانه از هم، پیشی میقطرات اشک بودند که بی و

 !ست چه دنیای عجیبی

 *** 

 .گذردگذرد! آری سخت، دشوار؛ اما میو زندگی در جریان هست و می

 آورم و به اطرافم که چیزی در آن مشخصپاهایم را از بغلم بیرون می

 خورد، خودم میای که امروزه به حال و روز نگرم. به کلمهنیست می

 !اندیشم... غربتمی

 :کنمآورم و زمزمه میام را به حرکت در میبا آهی دردناک لبان خشکیده
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 !آری! غربت آن است که مثل من و دل، در میان همه کس باشی؛ اما تنها -

 !اندیشم رحمی دنیا میکند. به بیلبخند کجی در گوشه لبم جا خوش می

 *** 

 .گذارم. عجیب سردم است بر روی هم میبا لبخندِ کجی چشمانم را 

 .شود ام خارج میی سینهنفسی پر درد از قفسه

 ام، دستانم را شود. با حال خستهبغض عجیبی درون گلویم احساس می

خیزم. با چشمانم به دنبال کاغذ و قلمی  گذارم و با اندکی سختی، از جا بر میهایم میبر زانو

کنم. به قلم و کاغذی که مدت زیادی در یافتنشان  ایش میگردم، هر چند سخت؛ اما پیدمی

نگرم؛ اما ارزشش را داشت! نداشت؟ دستان لرزانم را بر قلم  ام میام را هدر دادهوقت

 :نویسمکاغذ میگیرم و بر روی می

 ای پناه دل تنهای من،  -

 .امشکستهتنها و دل

 *** 

قدر  شود و من چهگویی همان یک جمله کوتاه باعث جاری شدن اشک از چشمانم می

 را با حرص یا حتی هایم ضعیف شده بودم! اشک

 .دهمکنم و با دستان لرزان ادامه میعصبانیت پاک می

 " !امآری تنها و دلشکسته "

 !ی چه چیزی یا چه کسی؟شکستهاندیشم... به راستی دلمی

شکسته از  نویسم... دلدهم و میهمراه با بغض و آهی دردناک و سوزان ادامه می

 ناحق و از جا، از شنیدن سخنانی  های نا بهقضاوت
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 .شودی حال ناخوشم میهایی که بدون هیچ توجهی حوالهحرف

ام فرود  هایم بی هیچ تعارفی بر گونهگذارم و اشکچشمانم را محکم بر روی هم می

 .آیندمی

 *** 

را همانند قلبم مچاله  هایم آنر قلم دست گرفته بودم و بر روی کاغذی که اشکمن اگ

 !نوشتم. برای آرام شدنم، برای به دست آوردن کمی آرامش بوداند، میکرده

 !آوردمای آرامش را به دست نمیدانستم چرا هیچ چیز، آری دریغ از ذرهمن نمی

 *** 

ی خاک خورده، مانع از  ای که پردهخیزم. بر کنار پنجرهدکی خستگی و ضعف برمیبا ان 

برم. با دستان لرزان،  شود و تاریکی عظیمی را ساخته است، پناه میدیدن من به بیرون می

 زنم. نفسی ها را کنـار میپرده

از این  سوزد  کشم، نفسی همراه با آهی که دست کمی از آتشِ سوزان ندارد. قلبم میمی

نشینم و به آسمان  ی پنجره میکنم. لبهکند و میگرما؛ اما همانند همیشه سکوت می

کند. همه چیز  را گرفته است، چشمانم را اذیت مینگرم! نور خورشیدی که ماه روی آن می

 .تغییر کرده است

 !تر از دردناککند، آهی دردناکآهی از میان لبانم فرار می

هایی که پر شده است از گرد و غبار. دیگر خبری  شیده است، زمینآسمان، رنگی خاکی پو 

از هیاهوی همیشگی نیست! من در کابوس حقیقی بودم! کابوسی وحشتناک؛ اما حقیقی.  

شود. به دستان  سوزد! دستان لرزانم بدون اراده خودم بر صورتم کشیده میصورتم می
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 .نگرمخیسم می

 !اشککنم، باز هم همانند قبل، اشک و میزنم و زیر ل*ب زمزمه نیشخندی می 

 *** 

اندازم. به آسمانی که تنها ماهی که اطرافش را سیاهی پر کرده است.  مان نگاهی میبه آس

اش نوک انگشتانم را بر روی شیشه  رسانم؛ اما در چند سانتی متریدستانم را به پنجره می

ام که قصد خفه کردنم را  کنم و همراه با بغضی درون سینهگذارم. به ماه نگاه میپنجره می

 :داشت، گفتم

 !ای ماه من، سالم -

 ای ماهی که همیشه عاشقی،

 ای ماه جاودانه سودا زده، 

 چرا اطرافت را سیاهی پر کرده است؟ ها؟ چرا؟

 !تو که تنها عاشقی

 عاشق آسمانت، ستارهایت، 

 !تو  عاشقی

 !گناه تو چیست؟! جرم تو چیست؟

ز تو  دهی؟ سکوت نکن. من تنها جواب چراهایم را اچرا قصاص کار نکرده را پس می

 .خواهم. پس بگو، حرف بزنمی

 ها! حتماً عشق ورزیدن به آنانی که دوستشان داری و بی هیچ 

 کنی، گناه تو هست؟ جرم تو هست؟داشتی برایشان فداکاری می چشم

 دهی؟ حال داری قصاص کار نکرده را پس می
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 *** 

رسد. گرمای اشک صورتم را  ام به آرامی به پایین میاشکی از چشمانم بر روی گونه قطره 

 .امدهم برای دل شکستهدهم، ادامه میچنان ادامه میسوزاند؛ اما من هممی

 :گویم تر از لبخندم میزنم و تلخلبخند تلخی می

گویند؟!  ی که میمضحک است؛ اما خبر آسمان را ندارم. تو بگو! چه خبر از هفت آسمان  -

 اند؟ خوب

 :دهمزنم و ادامه میخندی مینیش

 .خبر مرا، ویژه، محضرش برسان -

 *** 

 .کند، خیره هستمچنان به ماهی که حزن آلود نگاهم میو من هم

 .رسدام به پایین میاشکی دیگر بر گونه

 :گویم توجه به آن میبی

وقت اعتراضی نکردی و خشمگین نشدی! تو  ها از خوابت گذشتی؛ اما هیچای تو که سال -

زده ثابت کنی؟  قدر مهربانی؟ ها؟ چرا؟ چه چیزی را می خواهی به منِ ماتمبگو چرا این

 بخشندگیت را؟ 

 *** 

دانی که تعریف از  گیرد؛ اما نمیزنم که ناخودآگاه لحنم، تلخی به خود میلبخند تلخی می

دانی پس به این  دانم که نمیخود، مهربانی خود و بخشندگی خود، کار درستی نیست؟ می

 .مَبال

 :شوم باری از سیاهی را در آغوشش گرفته است، خیره میبه ماه که غم
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دانم چرا سکوت کردی؟ خب  ای؛ دلگیری؛ اما نمیای؛ شکستهبینم که تو خستهمن می -

 ها شکایت کن؛چون ما انسانحرف بزن، بگو! هم

 .گله کن؛ فریاد بکش و خودت را آرام کن

با حس جوشش چشمانم که اشک، قصد فرو ریختن ندارد، محزون و شکسته، زیر ل*ب  

 :کنمنجوا می

آخر تو کجا و سخن کجا؟! ای ماه زبان بسته  جایی است. هر چند خبر دارم که توقع بی -

 !بدبخت

 *** 

 .گذارند کشم. این روزها آه هم با من دوست شده. تا گونهایی که دیگر تنهایم نمیآهی می

کند. سرم بدون خواسته خودم به جای دیگر آسمان  تابی مینگران و بی قرارم... دلم بی

 .شودخیره می

 .نم کهایی که قصد دارند به من چیزی بگویند، نگاه میبا اندکی تعجب به نگاه لرزان ستاره

 !تواند سخنی بگویدافسوس که او هم نمی

 :گویمزنم و میهمه درخشش که حاال روشنایی ندارد، میلبخند غمگینی به آن

ای؟ متاسفم که  چون دل من شکستهکنی؟ ها؟ چرا همتابی میای ستاره! چیست؟ چرا بی -

 دانی؟ شاید توانی حرفی بزنی! مینمی

توانید حرفی بزنید! خوشحالم  که نه تو، نه ماه، نمیاین خودخواهانه باشد؛ اما خوشحالم از

 !که زبانی ندارید

 :دهمکنم و ادامه میتنها اندکی مکث می

دانی چرا؟ همین زبان، کار ما را ساخته است! همین زبان است که نیش دارد و کنایه  می -

 زنند؟ از کجا خواهم بدانم از کجا کنایه میوگرنه می
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دانی؟ چندانم بدبخت نیستی! نه.  مین صدقه سری زبان است دیگر! میگویند؟ هدروغ می

 .ابداً بدبخت نیستید

 *** 

توانستم لبخند را بر روی  لرزید، با آن برق نگاهش، میبا آرام شدن ستاره که دیگر نمی

 .اش تصور کنم گونه

 .پس از حرف زدنم، خشنود بود

 !که من هم خوشحال شوم، مانده بود اما نهتنها اندکی تا این

خوش  ز، دلمعرفت و خودخواه را شاد کنم، به چه چیهای بیتوانم انسانزمانی که من نمی

 !باشم؟ 

 *** 

 .دانم چقدر گذشته استنمی

 .شوند هایم از هم باز میبا لرزش دستی، پلک

 !انگار منتظر یک تلنگر بودند برای باز شدنشان. چشمانم هنوز به نور عادت نکرده است 

 .کنمپس از چند پلک، به اطراف نگاه می

ر کرده است، از توجه به فردی که مرا از آن خواب... نه... نه، از آن کابوس بیداهراسان، بی

 .پرم ام بود، میتختی که کنار پنجره

 .دانم از فرط خوشحالی یا... آه! نمی

 !گنجد در باورم نمی

شوم. دیگر... دیگر خبری از گردبار و  زده میروم. شگفتبا شتاب به سمت پنجره می

 .غباری نیست
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 .آسمان از رنگ خاکی به رنگ آبی شب در آمده است

 .کند اش نگاهم میریزند. ماه با همان لبخند همیشگیام میبر گونهوقفه، هایم، بیاشک

 .دهدی ماه، رقص منحصر به فرد باد، جان بر تنم میبرق نگاه ستارگان، چال گونه

 !اندازم. خبری از سرما و سیاهی نیستبه اتاقم نگاهی می

 *** 

 !کند خواهر بزرگم با تعجبم نگاهم می

 :گویمدهم و باخنده و خوشحالی میدستی جلوی چشمانش تکان می

 ها؟ چیزی شده؟ هنا خانم؟  -

 :گویدآید؛ با لحنی پر شماتت میاز حالت تعجب بیرون می

ما  ات درون اتاقت آمدی،  دانی از وقتی با آن حال آشفتههانا! تو که ما را کُشتی دختر! می-

ما را نگران خود کنی! تو که  دانی؟ نه تو همیشه عادت داری چه حالی شدیم؟ ها؟ می

زنیم جوابی  جا کردی در اتاقت را قفل کردی! هرچه در میخواستی بخوابی، بیمی

مان نگران شده بودیم؛ چون سابقه نداشته بود تو را به آن حالت ببینم! حاال  دادی. همهنمی

کردی که دو روزِ تمام  ، خواب بودی یا با مرگ دست و پنجه نرم میهابر تمام این حرف

 ات برای چه بود؟ شدی؟ گریهبیداری نمی

 *** 

به چشمانش که اشک آن را خیس کرده بود، نگاهی انداختم. با بستن چشمانش، اجازه  

 هایش را گرفت. شرمگین سرم را پایین ریختن اشک

 .انداختم

قدر ناراحت و آشفته باشند. الزم دیدم دلیلم را توضیح دهم و  گنجید آندر باورم نمی
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 :کردم، گفتمای از موهایم بازی میدرحالی که با طره

دانی، پیش یگانه رفته بودم؛  طور که میهنا جان! خواهر عزیزم! ببخشید! خب من همان -

که حتی من بدانم بحث سر  آنچون اسمش صمیمی نبود. او بیاما او مثل همیشه نبود. هم

چیست، شروع به تبرعه کردن من کرد. هر چه از دهنش در آمد، بارم کرد و درآخر هم  

بینی؟ به همین سادگی، او  خواهم ببینمت! میل زد و گفت دیگر نمیرحمانه درچشمانم ز بی

 !رفت

 :کمی مکث کردم و با همان بغض درون گلویم، ادامه دادم

دیدم. دوسش داشتم؛  دانی که من بعد از تو او را خواهر خود میهر کسی هم نداند، تو می -

اد از حد سنگین بود. من هم  زیاد! اما او هم دلم را شکست. ناراحتم کرد. تحملش برایم زی

ها گرفته بود. وقتی هم که خوابیدم، دائماً  خواست کسی را ببینم! دلم از تمام انساندلم نمی

 .چو چاه غربت بود تر از دیگری. خوابم همدرحال کابوس دیدن بودم؛ یکی ترسناک

 *** 

هایم را متوجه  کرد. انگار تمام حرفآرام سرم را بلند کردم. با لبخند غمیگنی نگاهم می

 :شده بود چون فقط گفت

 چاه غربت؟  -

 :سری تکان دادم و گفتم

کسی. حال فکر کن درون چاهش  دانی چیست؛ تنهایی، بیبله. چاه غربت. غربت که می -

کس خودت تنها باشی و در چاهی که جز  هباشی. چاهی که تماماً سیاه هست. در میان هم

 .سیاهی، رنگی ندارد

 .ام، قطره اشکی از چشمانم سر خورد و پایین غلطیدبا پایان گفته

هنا که متئاثر شده بود، به سمتم آمد و در آغوشم گرفت. آغوشی که عالوه بر خواهرانه  
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 .دادبودنش، رنگ عشق، دوستی و محبت می

 :اش بود. دستانش را بر دورم حلقه کرد و گفتدهنده گریهلرزش شانه و صدایش، نشان

چیز تنها کابوس بوده است؛ ببین! حال تو در آغوش  هانای عزیزم! گریه نکن! همه -

 !ها! تو مرا داری هانای گلم  خواهرت هستی! نبینم از چیزی بترسی

 :دستان من هم دورش حلقه شد. من هم با بغض گفتم

 !؟ خیلی دوستت دارم! خیلیدانی هنا! خواهری! می -

 :بوسید، گفتتر شد و در حالی که پیشانیم را میحلقه دستانش محکم

 !ای هانا خانم؟دانی که هنا را عاشق خودت کردهتو هم می -

اش پنهان کردم؛ عطر آغوشش  اش را بوسیدم و سرم را در سینهلبخندی زدم؛ من هم گونه

هایش، حتی توبیخ کردنم  هایش، نصحیتانم محبتدرا به جانم خریدم. به خواهری که می

دهد و خبری از ترحم نیست. به خواهری که لحنش هنگام  داشتی انجام میهیچ چشمرا بی

 نصحیت هم 

کند؛ عاشقانه مرا دوست  هایش را خرجم میای ندارد. به خواهری که عاشقانهنیش و کنایه

 !دارد و دوستش دارم

 *** 

اند که برای کامل شدنشان، محتاج هايی که بر هم ريسيده شدهها همانند ريسمانما انسان

 .ديگرند، هستيميک

 !اين سلسله مراتبی است که در کل جهان، در حال تکامل است 

رسد هر چه بينديشيم و تفکراتمان را به اشتراک بگذاريم، نه تنها نيازهايمان به اتمام نمی

تر خواهد  ديگر کشيدهو محتاج خواهيم شد و دست نيازمان به سوی يک بلکه بيشتر تشنه

 .شد
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ی  هايی هستيم که شايد رنگ مورد عالقهچو مدادرنگیها همبگذار بهتر بگويم؛ ما انسان

خواهيم داشت اما به هايمان، به هم نياز اما روزی برای کامل کردن نقاشی ديگری نباشيم؛

 .دی نتراشيده باشيم شرطی که هم را در حد نابو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :معنی اسامی درون دلنوشته

 هانا: امید، دادخواهی 

 هنا: شادمانی 
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 »با تشکر از نگاه زيبای شما، اين اثر به پايان رسيد.«

 

 

 

 رمانیک بازدید فرمایید. برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت 

این  به برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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