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 :مقدمه

 و بعد تکاندیورق م  یخود را رو  ند،ینش یورق م  یهر چه از ذهن بچکد، رو

 زنند؛ یو لبخند م کنندیورق مکث م یرو  دگانید

 !مهم است ی ادیلبخند ز نیا

 *** 

 عیسر  دیبه ذهنم رس  دهیا  کی   یوقت  یول  سم؛ی بنو  یقراره چ   دونمی: اصالً نم سنده ینو  سخن

 منظورم رگبار کلماته!  ن؛یلذت ببر یرگبار  البداههیاز ف دوارمی. امسمشینویم

 *** 

 کشد،آید و چنگال در زندگی میوقتی سیاهی می

 !کشددر آن لحظه ذهن فقط به دنبال درد است و فریاد می

 کند؛میبا ناامیدی کلمات ترسناک و سیاه را باور 

 !رسدشود و به آه و ناله میناتوان می

 .کند رنگی جز سیاهی هم باشدتا جایی که باور نمی

 کشیم، آید و سختی میوقتی سیاهی می

 !گویم قرار نیست تمام شودبا خود می

 کنی قادر به پاک کردنش نیست؛   ایم و هیچ پاکما تا ابد نابود شده
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تواند در برابر پاک کنش مقاوم باشد  ای نمیدهد که هیچ سیاهیمیاما خدا با بارانش نشان  

 !کشدبختی را به رخمان میکمان خوشو باالخره رنگین

*** 

 !شود حرفی زدها نمیگاهی وقت

 .چون نه گوشی هست برای شنیدن و نه مغزی برای درک کردن

پر کرده نادان دورمان را  با مغز  کناند و خیال مییک مشت جلبک و اشخاص  ند گردویی 

 !شیرین هستند

 !کنندفرستم سمتشان نقش گردوی پوچ را بازی میاما نه، من وقتی کلماتم را می

 !نویسمام و میبرای همین خیلی وقت است سخن گفتن را فراموش کرده

ولی وای به حال وقتی که حس و حال نوشتن هم نداشته باشم، آن وقت خسته چون جنازه  

قدر وزنش زیاد شده که  کنم سرم را بلند نکنم؛ چون سرم آنم و تالش مینشین ای میگوشه

 .افتمکنم و دوباره میبا بلند کردنش، احساس سنگینی می

*** 

 .کنم گاهی الزم است پوچ شوماحساس می

 .ها فرار کنمها و دل مشغولیخواهم از میان کلمات، نگرانیمی

ین نقطه نشست و نفس عمیقی کشید؛ اما چطور از  ها را کنار کشید و در دورترتوان آدممی

 .دانم دکمه خاموشی مغز در کجا جا خوش کرده استشود فرار کرد؟ نمیخود می

نه  اما عجیب ه*و*س کرده نه صدایی،  باشم؛  بی صدا  و خالی و  بزنم  را  ام دکمه خاموشم 

 !ای سخنی و نه کلمه
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گر هیچ اطالعی از افکار درهم برهم  به مثال روحی پر بکشم از این جسم و دردهایش و دی

 !ذهن و درد جسمش نداشته باشم

ها،  بیند؛ بدون فکر کردن راجع به دیدهچرخد و هر سویی را میحبابی در آسمان باشم که می

 !هاها و ترسشنیده

چکد؛ اگر شود و روی گلبرگ میحبابی که از ترکیدن بیم ندارد، اگر ترکید، قطره بارانی می

شود جدا شده از تن گل و شناور در باد؛ اگر باد  روی گلبرگ، پس گلبرگی می  سقوط کرد

شود روی دستان دخترکی و در کل پایانی برایش وجود ندارد  او را رها ساخت، عطری می

 !اگر جدا شود از جسم و وابسته نباشد به هیچ چیز

*** 

 !ایده کردهام را تجربدانم چند نفر از شماها تا به حال حسی که داشتهنمی

 !خواهی اشک بریزی و دلیلی نداری برای غمگین بودنانگار شبیه غم و نارحتی نیست؛ نمی

 .خواهی بخندی و نه شوخی کنیالبته شبیه خوشحالی و رضایت هم نیست! نه می

زندگی خسته شده تاب  و  پیچ  از  دانشکالً  مانند آن  من  که یک مسئلهای.    آموزی هستم 

تواند نوک خودکار را بجود. آه،  آموز فقط میخوش کرده و این دانشریاضی مقابلش جا  

 !امعمیقاً از مسئله و چیزهای سخت خسته شده

 .سازی کنمخواهم ذهنم را دنبال موضوع جدیدی بفرستم و فرضیهنمی

ها در  خواهد روی چمنجا و هیچ کاری نکنم! شاید هم دلم میخواهم بنشینم همیناصالً می

 :گوینددراز بکشم و مهم نباشد که مردم میپارک 

 !دختر خانم به آن بزرگی را ببین چطور دراز کشیده -
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 .امآه، گفتم که از چیزهای پیچیده خسته

*** 

 .امگیر و وسواسی شدهشود! شاید هم من زیادی بهانهگاهی اصالً همه چیز سخت می

ماجرا نباشم؛ ولی خب این لکه گاهی  انگار یک لکه سیاه روی شیشه دیده باشم و ول کن  

می رژه  انسان  مغز  روی  زیادی  نمیاوقات  دیگر!  است  مغز  مغز  کرد.  رود.  کاری  شود 

شود و کار  تپد و بی اجازه احساساتی میشود و هی میطور که قلب بی اجازه عاشق میهمان

می میغلط  جمله  و  کلمه  هزاران  اجازه  بی  کامالً  هم  مغز  مشغکند،  و  کردن  چیند  حل  ول 

 .شودهایش میفرضیه

خواهم راحت بنویسم و ورق مقابلم را خط خطی کنم! یا هم هی دستم روی کلمه دیگری  می

ها را در جای اشتباهی  خواهم تمام نقطه و ویرگولکلیک کند و اشتباه تایپی کنم. اصالً می

صالً من پشت هیچ چراغ  ام از این همه قوانین! اای به کار نگیرم. خستهبگذارم و هیچ آرایه

 !رومکنم و با هیچ چراغ سبزی جلو نمیقرمزی توقف نمی

 .های مختلف چقدر مرا به تنگ آوردهدانید این همه پیچیدگی و مسئلهنمی

نوشتن هم این روزها سخت شده! باید صدها آرایه به کار بگیری تا مثالً زیبا نوشته باشی!  

ی دارد زیبانویسی وقتی هیچ کلمه و جمله زیبایی  خواهم خالی شوم؛ چه اهمیتمن فقط می

 برای وصف حالم موجود نیست؟ 

*** 

کنم و حرفم را صاف و  توانم از کنایه استفاده کنم، چون حتی وقتی بربر کسی را نگاه مینمی

می کنده  میپوست  دیگری  راه  به  ذهنش  باز  از  گویم،  و  معنای    "خ"رود  من، 

بود؛ اما    "خوشبختی"یک    "خ"شد. شاید منظورم از  ک را بیرون می  "خ**ی**ا**ن**ت "
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کنند تا آن چیزی را بشنوند  ها همین هستند! حتی اگر صاف بگویی باز مقصد را کج میآدم

 .که واقعاً دوست دارند بشنوند

می آرایهواقعاً  در کلماتم چنین  که  ترسم  فردا شایعه شد  فردا پس  ببرم، شاید  کار  به  ای 

 .اهه، یک قاتل استالبد نویسنده این فی

 !واقعاً چه معلوم

*** 

 !هایم نکشیدآه، پای استعاره را که اصالً به وسط نوشته

ام است! حال بیا و این درد جدید را که نوشتم، گمان کردند منظورم معشوقه  "ماهی"شاید  

 .را تحمل کن

ن هجریشان  لوح بودن مردم و افکار قردار. همیشه وقتی سادهکمی مضحک است و البته خنده

 .گیردام میکشم خندهرا به وسط می

اند که از یک سایه ساده که  ای شدهسوزد! انگار به مثال بچهخب گاهی هم دلم برایشان می

 .سازندروی دیوار نقش بسته، هزار دشمن و هیوال در ذهن می

بتوانم افراد    کنند تاها به من به خوبی کمک میهات کنار بیایم! آنبه نظرم بتوانم با تشبیه

 .تر به مقصد برسم و مطلب را برسانمبر هستند تا سریعابله را خوب بیان کنم؛ مانند یک میان

*** 

ترین رازها بردارم تا موضوع برایتان کامالً روشن  خواهم پرده از چهره بزرگدانید، میمی

 .شود

 !ایدرا متوجه نشده روید و ماجراکنم اکنون کورمال کورمال روی کلمات راه میاحساس می
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 .شوم انسان بدکنم، میکنند و من رد میدر اصل چون افراد نظرشان را بر من تحمیل می

 !ها نیستم و هزاران چون دیگرچون منفعل نیستم، چون شبیه آن

 .ها زیادی متفاوت استکالً انگار آجر بنای من با بنای آن

 ست دانید که تفاوت در کل جرم بزرگیمی

طرفی من دوست دارم خودم باشم و آزادانه برخورد کنم و خودم را در قید و بند قوانین  و از  

 !محفوظ نکنم

می هستم  شاد  میاگر  غمگینم  اگر  و  بخندم  حال  خواهم  هر  در  اما  بریزم؛  اشک  خواهم 

 !شومشک من انسان بدی میها پیروی نکنم بیها برخی قوانین دارند و وقتی از آنانسان

 .رودها در یک جوی نمیمن با ایندر کل آب 

*** 

کنند و با درهم کشیدن  برند و آن را بررسی میها چنگال خود را درون واقعیت فرو مینانسا

می تف  را  دروغ  میابروهایشان،  حقیقت  روی  که  حقیقتکنند  روی  آنان  آری  ها  چسبد! 

ی دارند دروغی را که از  کنند؛ اما همواره سعزنند و حقیقت را انکار میبرچسب دروغین می

 .کنند، واقعی نشان دهنددهان خارج می

های آن کالس، ابلهی بیش نیستند و  این زیادی مضحک است که در کالسی بنشینی که معلم

اند و سعی دارند آن دروغ  هایشان را باور کردهها به شدت دروغعجیب این است این معلم

 !را در مغزمان خالی کنند

*** 

 !هر چیزیجدا از 
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 .کنم؛ جدا از هر چیزیها است که این را تکرار میها و سالدقیقاً روزها، ماه

 !امنشینی کردهام؛ فکر نکنید در بازی مهم زندگی عقبخیلی وقت است خودم را کنار کشیده

ها هستم، در واقع بازی کردن با من عاقبت خوبی ندارد؛ چون  بازی  نه، اتفاقاً من برنده همه

 .سازمروم و قانون خودم را میها پیش نمیساس قوانین آدمبر ا

 :تواند به من بگویدکس نمیسازم و هیچمن زمینِ بازی خودم را می

 !تو بازیکنِ زمین شماره دو هستی -

 .امنشینی نکردهدر کل من عقب

شتم و  به یک مبل چرم سیاه، یک کیسه پر از پفیالهای داغ و مقداری نوشابه گازدار نیاز دا

 .دیگر تمام بود

کشیده کنار  مردم  هیاهوی  خرناس  از  و  بودند  افتاده  گیر  مهلکه  درون  همه  انگار  ام؛ 

 .کشیدندمی

نمی پیش  از  نمیدیدم کاری  در اصل  یعنی  اینبرم،  را جدا کنم، میتوانم  که چه  ها  فهمید 

 گویم؟ می

ه کنند، باید یک جوری خالی  رسند باید یک چیزی را بزنند و لها وقتی به جنون میهمه آدم

 .شوند

می تصور  آدمدارم  همه  اسبکنم  مثل  احساسات ها  دست  را  خود  افسار  که  هستند  هایی 

 !اندداده



 

 

 
10 

 رمانیک آرمیتا حسینی نویسنده  | رگبار

 
نشینم و به جنگ و جدال  شوم، با پفیال و یک مبل و یک نوشابه، میخالصه دیگر تماشاچی می

 .طوری بهتر استشوم؛ اینها خیره میآدم

*** 

 !اش سخن بگویمگری هم هست که باید دربارهالبته واژه دی

کوچکمی همیشه  نکنم.  فکر  نه  بزنی؟  حدس  عجیبتوانی  و  ذهنم  ترین  به  چیزها  ترین 

 .رسیدمی

 "غم را خوردن "

کنم غم، مثل دست  کنند. تصور میها این کار را میشناسیش. غم را خوردن! خیلیمطمئنم می

ها چنگالشان را درون یکی از پاهای لیز  قتی آدمو پای شل و سبز رنگ یک هشت پا باشد. و 

کنند و هشت پا را مزه  شود و بعد به زور دهانشان را باز میبرند، صورتشان درهم میفرو می

 .کنندمزه می

بچه نه؟ شاید هم شبیه چهره  بود، مگر  را خوردن هم شبیه همان  به وقت خوردن  غم  ای 

کند و قصد دارد کل خانه  با وحشت نگاهش می  شربت باشد. آن شربت بد طعم و آن بچه که

 !را دور بزند تا آن قاشق شربتی به دهانش نرسد

شود و دل درد  ات درهم میخوری چهرهباور کن غم را خوردن همین است، وقتی غم می

میمی بد  و حالت  نمیگیری  یعنی  نخور.  است،  کاری  آدمشود؛ خب چه  این  فهمم  ها چرا 

 .شکلی هستند

*** 

 .اید یا نهدانم چنین چیزی را تجربه کردهنمی
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تار عنکوبت تعداد  ناگهان  همه چیز آرام است و مشغول شمارش  های مغزتان هستید که 

ها  فهمید هزاران کار روی سرتان تلنبار شده و بعد در ذهن مشغول مرور این بدبختیمی

 !فهمید کل استراحت امروز بر باد رفتهشوید و میمی

فهمم تعداد کارهایم زیاد  که میشوم و بعد از اینن شرایطی از روی تخت بلند میمن در چنی

 !خوابم. این بهترین کار برای مقابله با نگرانی استکشم و میاست، دوباره دراز می

*** 

خواهد حکایتم همچو زیبای خفته باشد. موهایی بلند و سیاه رنگ، به سیاهی شبی پر  دلم می

ها های نشسته روی ایوان خانهاز هیاهو؛ پوستی سفید، به سفیدی دانه برف  از آرامش و به دور

 .های درختانو شاخه

درخشد و در آخر تختی که اندکی سرخی لـ*ـب که همچون پوسته سرخ سیب ممنوعه می

های صورتی خوش بو و نرم تزئین شده؛ تختی پر از پرهای نرم طاووس رنگی، طاووسی با گل

 .پرهایش را زیر بدنم پهن کردهکه خود  

ی جنگلی بزرگ و پر از آرامش باشم. جنگلی که موجوداتش عشق و  خواهم زیبای خفتهمی

 .آموزند دوستی و آواز و شادی را به مردمان می

ای باشم؛ اما  ی چنین جنگل رویاییالبته درست است که یک شبه دلم خواست زیبای خفته

توانم از هم باز  اند که دیگر نمیقدر چشمانم سرخ شدهآن  خواهم کسی مرا بیدار کند. نمی

 .نگهشان دارم

خواهد به جلو و عقب بچرخد.  خواهم من زیبای خفته جنگل باشم و عقربه هر چه دلش میمی

 !ها در خواب بمانم. کسی سمتم نیاید و کسی بیدارم نکندقدر بچرخد که سالآن
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 .دارمای نیاز ن به هیچ شاهزاده و ب*و*س*ه

 .فقط خواب... خواب

*** 

 .اندهای بی پایان صف کشیدههای من در شمار حرفهر حکایتی پایانی دارد، هر چند حرف

 .ها و حتی بیشتر حرف دارند که تمامی نداردها بدون استثنا، میلیونهمه انسان

 !خواهند بگویند و بگویندمی

 .انسان برسانند و به او بگوینداما محال است بتوانند این همه حرف را به گوش یک 

توان به همه ها را نمیها اعتباری نیست، حتی به بهترینشان. واقعاً برخی حرفآخر به انسان

 !گفت

ها باید تا ابد نزدت بمانند. فقط خودت امین خودت هستی؛ حتی خانواده نباید  برخی حرف

 .برخی چیزها را بدانند

اید برای خودمان بماند؛ حتی شاید بعد از مرگ نیز روشن  بدون استثنا ما رازهایی داریم که ب

ها را بداند. سکوت و خاموشی انسان به معنای حرف نداشتنش نیست،  نشوند و فقط خدا آن

 .به معنای هوش باالی اوست

ترین چیزها را رو  داند گفتن کلمات مثل شلیک کردن به خودش است. انگار رسماً مهممی

 .بازدرتش، میکند و با رو شدن کامی

کشم. باور کنید به کاغذ  گویم و بعد کاغذ را به آتش میمن هم حرف زیاد دارم، به کاغذ می

 !هم اعتباری نیست

*** 
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 !توانم بهترین و بدترین باشم و به بهترین و بدترین سفر کنممی

گاه کم کم  ی چیزهای غیرواقعی را واقعی تصور کنم؛ آنست نقش بازی کنم و همهکافی

 کنند چیزهای غیرواقعی، خود را مثل مورچه از الی سوراخ دیوار وارد زندگیم می

 روند و و دیگر نمی

 !گیرندکل زندگیم را در برمی

میرند؛ چون من باور دارم! من چیزهای غیرواقعی  کشی نمیچون من باور دارم با هیچ حشره

 .را باور کردم

ماندنشان را. وقتی موقع مطالعه مورچه روی ورقم به چپ و  آمدنشان را باور کردم و حتی  

 ام که او هست رود، من باور کردهراست می

 .برم جلو تا روی انگشتم حرکت کند و دست می

از   و  باورهایمان  از  ذهنمان،  از  ترسید.  خود  از  دیگران،  از  ترس  جای  به  باید  همیشه 

 ون خانه فکر کنید؟ های درعقایدهایمان. تا به حال شده درباره مورچه

 اصالً ببینید مبدأ و شروع داستان کجا بوده؟ 

اند و چرا اصالً چنین سوراخی روی دیوار به وجود آمده؟ آیا افکار  از کدام سوراخ بیرون آمده

ایم  به درد بخوری هستند؟ درست هستند یا ما فقط خانه را از خویشاوندان خریداری کرده

 ایم؟ ردهو دیگر درباره هیچ چیزش فکر نک

گوید  دهید و بعد میساز دیگری میسازید؟ یا دست نقاش و مجسمهعقایدتان را خودتان می

 این عقیده من است؟ 
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میاصالً می و  دارد؟  فرق  بقیه  زندگی  با  شما  زندگی  کرونا  دانید  ویروس  مثل  عقاید  دانید 

 !ویروساست؟ البته عقاید غلط. خاندان قدیمی عقاید غلطی داشتند مثل  

 .ها را کشته استو آن ویروس به خاندان بعدی داده شده و آن

 !الزم است باورها را درست کنیم؛ خودمان... به تنهایی

*** 

 !ستدلتنگی درد بدی

 !زندافتد و به قلب نیش میوار روی سینه میبختک

از کشی بیخ گلویت تا راه نفس کشیدن را بآوری و هی دست میبعد تو هی نفس کم می

 !کنی

 .گیردکشی و بغضت میمدام آه بلند می

دانم، خودم هم  نمی"گویی  پرسد خوبی یا نه؟ میدانی چه مرگت شده و هر که میگاهی نمی

 ."فهممدیگر خودم را نمی

کردم تا آرزویی بکنم، بگویم ای کاش هیچ وقت هیچ خاطره خیسی پا به  داشتم دهان باز می

یفتم، ای کاش جنگل ذهنم بیابانی شود و با هیچ اشک شوری  ذهنم نگذارد و یاد هیچ کس ن 

خواهم  خیس نشود و ای کاش بتوانم یاد و خاطره گذشته را به بیرون پرت کنم؛ حتی نمی

 .شودبدانم خودم قبالً چطور بودم، آخر دلم برای خودم هم تنگ می

 .دهانم باز ماند و من هیچ آرزویی نکردم

نبا  بوسید، نباشد و رهایم  بویید و میشد، اویی که موهایم را میفکرش را بکنید عزیز دلم 

 .کند
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داد؛ خب دلم بدتر  که چه بویی میآید چه شکلی بود، نه اینآنگاه من چه کنم؟ نه یادم می

 !شودتنگ می

 !فکر کنم دلتنگی درمان ندارد

 .خودتان را خسته نکنید

*** 

 مقابل تلویزیون نشستم،

 .شت سرم پرت کردمکنترل را برداشتم و به پ 

 ها بود که در فیلم زندگیم غرق بودم و به گمانم سال

 .دیدمشنیدم و نه مینه می

 !ترسیدم. همیشه همینطور بودبازی میجا روی تابی نشسته و از تابمن آن

 .رفتم که از آن هراس داشتم؛ دیوانه بودم به گمانمسمت چیزی می

 دویدم؛ خندیدم و میمی

 .کردممظلومانه تقاضا میاما 

سوخت. خواستم ادامه بدهم  توانستم کسی را بزنم و حقم را بگیرم. دلم برای خودم مینمی

 !که کنترل روی سرم افتاد

 :آن منِ دیگر کنارم نشست و گفت

 .االن مهم است، برای دیروز زندگی نکن -

*** 
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 ها افکار پریشان نویسنده پشت شیشه بودند کهاین

 !یافتندشدند و در پنجره مقابل، انعکاس میرگباری روی مغزش کوبیده می

 .کردندسوختند، دود شده و هوا را از خود آلوده میدر سیگار ذهن می

 !چکیدند دانه دانه روی سینه خسته از درد زمینمی

یچد و بین  شد تا بادبادک در آسمان بپشدند! باید نخ بادبادک رها میو این افکار باید رها می

 !ابرها تلو تلو بخورد

 و بعد از نوشته شدن 

 آیند و من ها پاورچین پاورچین، خود به سوی سوال میحال جواب

 توانم یک امشب را با خیالی راحت چشم ببندممی

 و به دور از رگبار 

 در هوایی خیس از نم شوق آسمان 

 !نفس بکشم

*** 

 پایان  
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 ر به پایان رسید.«»با تشکر از نگاه زیبای شما، این اث

 

 

 

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

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

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک
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