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 مقدمه:

 . دهندیرخ م می هماهنگ برا ال،یو خ   تیواقع 

آنچه را   ندیبیاست؛ اما چشمانم م  الیخ دیگوی. عقلم مدهمیرا از دست م صی تشخ قدرت

و   ستیچه را که ببه سمت آن ال،ی حبس شدم. با خ  یاشهی در ش ییکه عقل باور ندارد. گو

چه که باعث  آن زند،یم نمیو زم کنمیبرخورد م ال یاما با خ  دوم؛یکردم، م یچهارسال زندگ 

  نیکه در مغزم قوان  یخود من بودم. در حال  ،یتراژد  نیخطاب کنند. ا  ین مرا روا شودیم

 و در دستم کتاب قانون بود.  یدادرس  ن ییمختلف از آ

 . می زندگ یروزها  نیترشده بودم به گنگ محکوم

تجربه   زانمیکه تجربه کردم و کنارم،عز ی تلخ و ناباور  تیاز واقع ی می: ن  سنده ینو سخن

  یا یاز قعر برزخ اتفاقات ناگوار، به دن   شودیآن باشم که م  ادآوریتا   کشمیکردن، به قلم م

 خود بازگشت. 

 *** 

 ! الیخ  گریو طرف د تی طرف واقع کی

ممکن است خطاب   یبا هر عنوان یاما اگر بدشانس باش ؛ی شویدرک م ،یشانس باش خوش

 ! یشو

جز آن که کنترل شوند   نندیبینم یو راه  شوندیم رهیها با تعجب به چشمانم خ  پزشک

که مرا به   خته،یافکار از هم گس  نیبخش؛ اما چگونه ممکن است اآرام یافکارم، با قرص ها

 شوند؟   برند،کنترلیتوهم م  یسمت تباه
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را درک   ینیبیچه که ماما خودت و آن ؛ی کنیفکر کن تمام اطرافت را درک م  یا  لحظه

 را.  تتیواقع  یشهیر اندسوزیکه م  یدر توهمات  یشو ی. غرق میکنینم

تا با   یکنیدراز م یدستت را به سمت هر اتفاق  دیکه با ترد یرسیم  یآن نقطه از دو راه به

 ی ریبگ  میتصم دیجاست که باو آن ی توهمش را درک کن ای  تی واقع  نیلمس، مرز ب

و    یدهیآن که ادامه م  ایچه که بر سر راهت قرار گرفته است در نبرد با تمام آن یبازیم ای

 چه را که تو را از تو گرفته است. آن  یکن یخارج م  دانیاز م

 *** 

طول و عرض   ،ی حرکت  ییاحساس و توانا چ یبدون ه ، یاهمانند عروسک پارچه قایدق

در فهم   یکه هرکدام سع دمیرا د یمتفاوت یها کردم. پزشک یمختلف را ط یها مارستانیب

 ها از من! و نه آن  فهممیها ماز آن یز یحال زار دارند؛ نه من چ نیا

 افتادم.  ری مغز خستم گ  ی ها یاز باز یدر چه برزخ  ستمی خودم هم متوجه ن   یحت

 روان را!  دهندیکه خراش م  ییزهایچ  نمیبیم

 که خودم هم باورشان ندارم!   یبا موجودات شومیکالم م هم

  ییهابه قرص برمیکه پناه م  دهندیگاه دشمن و چنان آزارم م شوند،یدوست م می برا گاه

 . برندیفرو م ق یکه مرا به خواب عم

 هر کجا که بخواهد؛   کشاندیتو را م تیپاها

 . یاراههیبه هر ب کندیتو را گمراه م مغزت

 ؛ ی استادهینامعلوم ا ییجا ینیبیو م ییآیخودت م به
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 گنگ است تمام صداها  تیبرا

که به آن    یز یبه سمتت دراز شود تا تو را از چ یدست ای فتدیب یاتفاق دیاست که با جا نیا و

 نجات دهد! ، یاشده لیتبد

 *** 

. با دو به سمت صدا  کندیو طلب کمک م   زندیم میمدام صدا شنوم؛یمادرم را م  یصدا

.  ست ین ی! باز هم کسگریبار از سمت د نیا   زند؛یم می. باز هم صداستین یاما کس  روم؛یم

نشوم. همان راه را   شی بازگرفته است، هم یاگر مغزم مرا به باز  کنمیم یو سع ستمیایم

 . گردمیمطلق باز م یکیدر تار

 در افکار خود،  گمشده 

 و گرفتار شده در توهمات! هاتی شده از واقع رها

 است؛  ی گریمال د ییکه گو یدر دستان لرزش

 ! یقدم در نابود  کیاز خود و  یته

 . مارستانی ب مکتی ن   یرو نشسته

خارج  تی وضع نی تا از ا یخودت کمک کن دیبا چد؛ یپ یچند دفعه در گوشم م  شیصدا

که من خودم را باور نداشتم و اجازه داد   یزمان یکه مرا باور داشت، حت ی. آن پزشکی شو

 کند.   دایخودم به خودم بازگردد و خودش را پ 

 .آورمیرا باال م سرم
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را که   زانمیعز نمیبیو م  اندازم یدفعه بعد از چند ماه، با دقت نگاه به اطرافم م نیاول   یبرا

 . کنندیبرزخ، منتظر نگاهم م نیخارج از ا

که آهسته   یکیاش، در آن تارقامت بلند و چهار شانهاز پشتِ   دنیبود د یکاف میبرا

 دند؛ یلرزیم

 و اندوه.   یها در اوج خوشحالبه آن برمیکه پناه م  ییهاشانه

 به سمتش.  کشندیدل پر م یپرستوها  دنش،یکه با د  یقامت

عمر ،   یاز جنس عشق تا انتها  یرفاقت ی است و لمس قلب به بلندا تی که وجودش امن  یقامت

 پدر؛  یتنه است با بو  کیلشکر 

 ... . برادر

آن   یکه انتها یر یقدم بود با من در مسکه هم یمادر  یها اشک  دنیبود د یکاف میبرا

 از جنس خدا!   یبا قلب یداری چند ماه ب ی به اندازه یمشخص نبود؛ با خستگ 

که   یاز جنس آرامش و حضور  ییاحس کرد با چشم؛ اما با صد شودیکه م  یپدر  ینگران 

 دلت را!  کندیگرم م

 . کشاندمیم یچه که به سمت تباهتنه؛ با تمام آن  کیشوم  یا بود تا وارد مجادله یکاف میبرا

 *** 

و به تو شهامت   کندیبلندت م نیکه از زم ییهاتلنگر اتفاق افتاد! از همان ک ی میبرا

 دهد؛ یم دنیجنگ

 شدم!   رانی نبرد، بارها و  نیدر ا اما
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 ! نندیب ینم  هیچه را که بقهر آن نمی بیندارم اثبات کنم که م یسع گرید

 رم؛یگیم دهیو ناد  نمیبیم

 و کر!  شومیاما من کور م زنند؛ یو حرف م نندیشیم کنارم

 ! شومینم شیبازمغز است، هم یباز  اگر

 شود.  ختهی از هم گس دی توهمات، با نیا ر یزنج

خود را   کنم یم یبلکه سع نم؛یب یرا م یز یبه پرستارها بفهمانم که چه چ کنمینم یسع گرید

تو هم   نند،ی بینم هیاگر بق  میگویکنم که از آن خارج شدم و با خود م  یریوارد مس 

 ! ین یبینم

لبخند، از ته   کیباشد و  یروز یآن پ یرا که انتها  یسخت یهاسخت است؛ اما من راه یراه

 ، دوست دارم!مخود  یدل برا

 *** 

که    دهیقدم شدن، وقتش رستجربم هم یکه در مطالعه  یزان یعز ی : برا سندهیطرف نو از

بودم، ناگهان دچار    ی سندگیکه داوطلب آزمون وکالت و درحال نو  یعنوان کنم من در حال

  ی. در حالیرو شد؛ از جمله حمالت استرسگوناگون روبه  یهاصیشدم که با تشخ   یماریب

را بر سر   یخداوند پزشک  کهنیسخت بود تا ا یدر جدال مغزمکه جسمم کامالً سالم بود، 

  ری هستم و به نظر، درگ شانی درک باال و علم ا  ونینفس، مد نیراهم قرار داد که تا آخر

 به استراحت داشت.  ازیبا مغز خستم شده بودم که ن یباز

 *** 
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م، بشناسم و بعد از چند ماه، به اطرافم  را که مجبورم موقتاً در آن بمان یمکان کنم یم یسع

 توجه کنم. 

آزردم؛ اما خوش شانس بودم که   یل یها را خمدت آن نی. در امیریگ یپرستارها ارتباط م با

  ی دوستان  میمدت برا نیبرخورد داشتم که از درک باال برخوردار بودند و در ا یبا کادر

 و احترام!   ی شدن از جنس مهربان 

  تیو انکارِ موقع  ی د یناام ، ییاز تنها یکه هر کدام در برزخ یماران ی ب با می ریگیم  ارتباط

 هستند. 

 من!  ی. حتکندیرا درک م تشانیوضع قاًیعم دیبگو  تواندیکس نم چیه

  یکیبرخوردارند!  ییدارند و از هوش باال  یجالب است که هرکدام مهارت خاص میبرا

 و...  یپزشک  یدانشجو یگر ینقاش است د

را   یمنطق ریغ ی ها دهیتفاوت که تمام د نیهم از برزخ خودم خارج نشدم؛ اما با ا هنوز

 . رمیگیم دهیناد

به   کنمیبرزخ، باز هم نوشتن را شروع کنم و افکارم را مجبور م نیدر هم کنم یم یسع

 با خودم.  یهمراه

که    نیاز ا و خوشحال هستند کنند یمهمان م  ی. مرا به چاکنمیپرستارها سوال و جواب م از

 ! گردمیدارم و به دنبال خودم م دنی قصد جنگ  ،یبعد از مدت

 . کنمیها صحبت مو با آن مارانی به سمت ب کنمیرفاقت دراز م دست

 . شانیهااز تجربه  سمی نویم یگاه

 . رمیگ یرا به دست م نیهم قوان باز
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با من   دینوبت توست، با  میگویو م رمیگ یرا به دست م ختهیافکار از هم گس نیا  افسار

 قدر من با تو همراه شدم! هر چه ستیکاف  ؛یهمراه شو 

 ! شومیدرد م سر

 ! زنمیدرون زار م از

و    نمیبیچه که هنوز هم مدر مقابل آن رمی گیرا م م یهاو گوش بندمیچشمانم را م مدام

 . شنومیم

 !ری از صدا و تصو یتوهمات

 اتفاقات، تفاوت کرده است.  نیدر مواجهه با ا  برخوردم

 . کنم یو با افکارم صحبت م  بندمیرا م میهاچشم آرام

 !شومیشما نم  یچهیباز -

 ندارد!   قتیحق  نیا -

 من هستم!  قتیحق -

 !دهدیواقعاً جواب م کنم؛یرا باز م می هاچشم

  یافکار باز   یلهیه وسرا ب یآدم ،یطیکه تحت شرا  ی! زمان دیریمغز را دست کم نگ قدرت

 !دهدیم

  ان یم  صیو قدرت تشخ یشو ینادانسته با آن همراه م  ،یباش خبریقدرت ب  نیکه از ا  یزمان 

 ! یدهیرا، از دست م الیو خ   تیواقع 
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  ایانتخاب با خودت است!  ؛ی قدرت مطلع کنند، دو راه دار نیمحض آن که تو را از ا به

آن که به خودت   ایوجود ندارد!  ییتو گریافکار، همراه. آن وقت د ن یو با ا یشو یم چهیباز

  ت،یقیاز قبل دست به دست خود حق  تر یو قو یر یگیافکار را م نیو به دست افسار ا  ییایم

 ! یگردیباز م یزندگ دانیبه م

 راه دوم را انتخاب کردم. من

 *** 

 اتاق نشستم.  یکیدر تار

 . کنم یکه مرخص شده است، نگاه م  میهم اتاق  ی خال  یجا به

 !نی خوشحالم، هم غمگ هم

 خودم!  ت یاز وضع  نینفر و غمگ کی از بهبود   خوشحال

 . کنمیخودم را در درون خودم جستجو م  ،ییخلوت و تنها در

 کارها؛   نیترساده یتنگ شده است برا  دلم

 با دوستانم؛  ینینش هم یبرا

 ورزش کردن،   یبرا

 خواندن،  درس

 گذراندن با خانواده؛  وقت 

ها  بخشآرام آورم؛یبرزخ را به خاطر نم  نیجاست که خاطرات قبل از ا ماجرا آن یتلخ  اما

 اند!  برده یمرا به سمت فراموش
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قوط  بلند شدن، باز هم با کمر س یشدم، برا  زیخ  می که ن   یزمان  دیاما نبا  کشد؛یم  ریت قلبم 

 کنم! 

 است!  دهیها است که چشمانم خواب ندحدوداً سه صبح است. ماه  کنم؛ یساعت نگاه م به

. با چشمان به خون نشسته و ورم  زنمیپتو را چنگ م  ند؛ینش یکنارم م  ،یکیدر تار ناگهان

بلند و   ییهادارد؛ با ناخن دهیو درهم چروک ریپ ی ا. چهرهشودیم ره یکرده، به چشمانم خ 

  شیهابا ناخن ،یموجود را ندارم. عصبان  نی بار، قدرت نگاه کردن به ا ک یاز   ترشی . بزیت

دستانش   ری. دستانم را از زکنمیرا خفه م غم یبا دست، ج  عیکشد؛ سریدستم م یرو

 . برمیپتو پناه م  ریو به ز کشم یم

پتو با خودم   ری. زدیآیم  رون یاز حنجرش ب یوحشتناک  یو صداها  داردیاز سرم بر نم دست

 : کنمیزمزمه م

 .دیدست از سرم بردار د؛یگرفت یمدت مرا به باز  نیقدر در ااست هر چه ی کاف -

 .دهندیآزارم م یبودم گاه گفته

 رو شوم.گرفتم با آن موجود ترسناک روبه می تصم

  کرد، یم  ییتنم خودنما یاز عـ*ـرق که از شدت وحشت رو   سیلرزش دست و بدن خ  با

 ته پتو را کنار زدم و نبود! آهس

  دهندیم ی که مرا باز  هادهیو شن هادهید نی خستم از ا یحساب دم؛یتخت کش  ی را باال خودم

 ندارند.  ی و روان   یمنشا جسم چیو ه

 .زمیریو خفه، اشک م رمیگیرا بغل م م یزانوها

 کنم؟ یم داینجات پ  یآشفتگ  نیاز ا ی زمان  چه
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 *** 

شده و با    تریعصبان   ییبه نبرد با آن لشکر از توهمات گرفته بودم، گو میکه تصم  یاز زمان 

 دختر را در بر گرفته بودند.  نیوجود ا   یترشیشدت ب

 ها! آن یبود برا یترشروعِ با قدرت نیرا فرا گرفته بودند و ا مدت، اطرافم تمام

احاطه   دهیک کشسر به فل یها طرف آن، درخترا که دو یبه قدم زدن گرفتم و راه می تصم

به وجودم   ی. دارد حس خوبکنمیتنفس م ق یرا عم  ز یتم ی کرده بود را انتخاب کردم. هوا

 که ناگهان... .  شودیم قیتزر

 ! ردیگیم یرنگ دگر  می آسمان برا ناگهان

در گوشم   یبینه  یو صدا  شودیاطرافم؛ آسمان شکافته م یتمام فضا  شودیو تار م  رهیت

 ! چدیپ یم

 کردم!  یها را زندگسه ماه است که آن شناسم؛یاتفاقات را م نیا

نشانم   گریدکیو با دست به   شوندیم رهی ها با تعجب خ . انسانشومیخشک م  میجا سر

متوقف شده و با   ت، یجمع   انیکه م  یساده است قضاوت کردن دختر  شانی. برادهندیم

 ! ردیا در دست بگافکارش ر یختهی دارد افسار لجام گس یترس و دلهره، سع

 ! شودیجهنم م  میبرا ایدن  یا لحظه

 شوند یم لیاطرافم به مجسمه تبد یهاآدم

 ! کنندیدرختان به سمتم حرکت م و
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  ی عیها، طبانسان انی دارم م یکه سع ی و با حال کنمیدستانم را مشت م بندم؛ یرا م چشمانم 

 بر سر خودم!  زنمیم ادی جلوه کند، در درون فر

. آن هم ترسناک! پس  ی اشده ی اانهیرا  یباز  کیگمان کن وارد  گذرد؛یم هانیا تمام

 باشد!  یروزی پ   یباز  نیا یکن تا انتها   یمراحل را با دقت ط

 کنم؛ یرا آهسته و با دلهره باز م می هاچشم

 ! ستندین 

 ! ستندی از خودمان ن  تریباشند، قو  یقو  االت یقدر هم که خهر چه پس 

 ! یپوچ ریها، من را در مسنه آن  کنم؛یکه بخواهم، کنترل م  ی ریها را در مس آن من

 *** 

دلم    یلیکه خ ییبه انجام دادن کارها کنم یو باز هم شروع م کنم یم  یزندگ ریخودم را درگ

 !هانیترساده یتنگ شده است؛ حت  شانیبرا

  دیمجادله نبا  یترسناک؛ اما برا یداخل آن باز   شومیروز، پرت م   یهنوز هم در ط اگرچه

 را.  تت یتمام شخص  یبه چالش بکشان  دیصرفاً نشست و تماشا کرد! بلکه با

 . شود یخشک م می هالـ*ـب یناگهان لبخند رو   م؛ی دوستانم درحال صحبت و رفع دلتنگ با

 شود؛ یم کی از دوستانم نزد  یکیپشت  از

 ندارد!  ی عیطب یها چشم

 است و کدر! رهیپوستش ت  رنگ

 !اندازدیلرزه به جانم م ن،ی است و هم نیخشمگ ی لیخ  کند،یکه م  نگاهم
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را که محو شده است، باز هم   یلبخند  کنمیم یو سع آوردیدوستم مرا به خود م  یصدا

 پررنگ کنم. 

  یموضوع کامالً آگاه شدم پس برا  نیبه ا گری! دندی بیجز من نم  یکه آن را کس دانمیم

 ! شومینکنم، کامالً به خودم مسلط م و اضطراب    یرا دچار نگران  گرانید کهنیا

 گران؛ یمشکل من است نه د نیا

  یکه برا   یطیاز مح شوم یدور م ع،یسر  یخداحافظ  کیقدرت ماندن هم ندارم و با  اما

 بود!  یعاد ریمن کامالً غ یو برا   یعاد گرانید

را گرفت؛ اما    عیو لمس وقا یاز زندگ  ییهافی مدت از من ط ن یاگرچه در ا  یباز نیا

کرد،    میاز زخم که بر روان و قلبم ترس ییبا تمام نقش و نگارها میاست اگر نگو   یانصافیب

حساب باز کنم و    یطیعمر، در هر شرا انیتا پا توانمیم یچه کسان  یبه من نشان داد رو

 که خودم، خودم را قضاوت کرد.   یزمان  یت مرا قضاوت نکردند! ح 

 *** 

 ! گذردیم ری اما د  گذرد؛یاگر چه م

 ! گذردیم سخت

 !شودیدارد بدتر م اوضاع

به  زنندیم شهیآرام کردن، افکارم ت  یو به جا  انددهیآرامبخش امانم را بر یها  قرص

  یباق میبرزخ، برا نیچه را که از گذشته، در اتمام آن رند،یگیحافظم و از من م یشهیر

 مانده است. 

 ها ندارم!آن یرو یکنترل   چیقرار ماندن را گرفته اند و ه می پاها از
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 سپرده شده اند!  یکه به فراموش یشده در گذشته و به دنبال خاطراتمسخ ؛ یاگوشه  نشستم

 ! زندیم خی قلبم 

 ! شودیحاصل نم  یا جهینت کنم،یجستجو م قدرهرچه

 ! زیچ چیز هو پر ا  زیاز هر چ یکردم؛ ته  یو چهارسال را پوچ زندگ ستیب ییگو

به سمت در. خارج  شوم یم دهیکش  اراده،یرا که ناگهان، ب ی حاصلیب  نیهضم نکردم ا هنوز

و   زانم یعز یاز سو  شودیبه اسمم که مدام صدا زده م توجهیو ب اراده یاز خانه، ب  شومیم

 ! می چه که آشنا است برااز آن  ردیگیبا قدرت، دو چندان فاصله م میپاها

ناآشنا   می جا برازدن، همه پلک بر هم کی  یبه فاصله کنم؛یم یرا ط  هاابانیهدف، خ یب

 شود؛ یم

 شوند؛ یخفه م  صداها

به  کنم،ینامعلوم خود، اسکن م ت یاز وضع زدهرتیح  یها اطرافم را با چشم قدرهرچه

 ! کنمیبرخورد نم ییآشنا ی نقطه

 است احوالم!   نامعلوم

 وجود خستم را!  ردیگیفرا م  ترس

 را هم ندارم!  ختنیاشک ر قدرت

 حمل وزنم را ندارند!  تی و قابل شوندیکه دو برابر قدرت گرفته بودند، سست م ییپاها

 را!  تمیلحظه، از دست دادم تمام هو کیبه  من
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کرده است؛  چه که حافظم آن را گمآن ابمی ب ییبه تنها کنمیم یو سع   نمی نشیم یقیدقا

آن است که   تیوضع نامعلوم قرار بدهم؛ اما واقع نیا  انیرا در جر یندارم کس  یاعالقه

 شدن!  می به تسل ی و گاهاً، ناچار رود ینم  شی و پسند ما پ   قیبا عال شهیهم  یزندگ

کار   نیاز پس اکه خودم  ی زمان   ابند؛یمن را ب کنم یو از خانوادم درخواست م رمیگ یم تماس 

 ! م یآیبر نم

 *** 

  یعیطب  یاز زندگ یبودن هم قسمت  فیبودن بد است؛ اما به نظر من ضع فی ندضعیگویم

 . می شویرو مکه با آن روبه ییدادهای رو نیدر ب د؛یآیم شی پ   یانسان است و گاه

  ،ینده ح یرا بر مجادله ترج تی وضع نی و ماندن در ا  یآن است که از آن گذر کن مهم

تو   تواندینم  یکه جز خودت، کس یشو  ادآوریرا  نیو ا  یقدرت از دست رفتت را صدا بزن 

 نجات دهد. ی آشوب و سردرگم ی ایرا از اعماق در

 را در درون جستجو کن!  تیواقع  خود

 ! میهم هست یقو   م،ی هست ف یضع  اگر

 ! میهم هست دواریام  م،یهست  دینا ام  اگر

 م؛ ی خوشحال هم هست م، یهست  نیغمگ اگر

از    کیکدام  می انتخاب کن می توان یم ،یزندگ  یمثبت و منف یهادر مواجهه با چالش اما

 . میخودمان باش 

و البته   رد یگیکه تمام وسعت وجودمان را ضعف فرا م  دیآیم شیپ مان ی برا یناگوار  اتفاق

 نیگرفتار ا یطی شرا نیو همچ  یا نقطه ن ینرود اگر در همچ ادمانیاست؛ اما  یعیکه طب
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بعد از   یکه حت میبود یقدر قو بدتر، آن یط یو در شرا یگر ید یحتماً در جا  م،یحس شد

من آن روزها را چگونه   می و با خود گفت  می به عقب برگشت یزندگعبور از آن مقطع، از 

 ! میاز جانب خودمان دار  قیبه تشو ازیکه ن  می گذراندم؟ فراموش نکن 

آن   یو به انتها   یکنیعبور م یاتفاق منف ک یکه از  یبودن است! زمان  یخود قو  ن،یا

 ؛ ی را متحمل شد یاد یز یهایاگر سخت   یحت ،یرسیم

 ، یروزها جا زد  یبعض

 ، یشد  دیناام 

 ، یختیر اشک

 ؛ ی شد  خسته

 !یهست  دیجد ی ابا تجربه تر، یقو یو در انتها، انسان  یاز آن گذر کرد  اما

 ! کی . اگرچه متفاوت؛ اما نزدمی داشت ل یقب  نیاز ا ییهاما تجربه یهمه قطعا

نحو   نیکه به ا  اتتیاز ح  یتمام مقاطع  یبرا کنم یم  قتیتشو ستادهیا  ک،ی من ضمن تبر پس 

 ! یگذراند

 *** 

که قدرت   یکردن است؛ اما از زمان  یحقمان زندگ   م،یگذاریقدم م  ا یکه به دن   یزمان 

جان    ستن،یز انیدفعه امکان دارد در م نیچند  یسال ا ی ی،ماه یروز  م،ی کنیم دایپ صی تشخ

 ! می شویزنده نم گرید  یقسمت خوب ماجرا است؛ گاه نی! امیبده
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  یقی. درست مانند آن که زخم عممیکنیو صحبت م میرویراه م م، یکش ینفس م فقط

 نشود! یخون از آن زخم جار  ی ااما قطره  ؛یبردار

درد را    ،یالزم است زخم بردار ابد،ی انیجرکه حس زنده بودن در تو    نیا یبرا  یگاه

 ! یا هنوز هم زنده یتا احساس کن  یزخمت تالش کن میرفع درد و ترم  یو برا   یاحساس کن

که جسممان دچار   یکردم؛ علت آن است که زمان هیرا به زخم تشب  م یبد زندگ  اتفاقات

به جا   یها اثر از آن یهر زخم متفاوت است. بعض می ترم  یمدت الزم برا شود،یم  یزخم

که به زخممان نگاه   ی. بعد از مدت ی سطح یاند و بعض  قیعم  یبعض اثر؛یب یو بعض  گذارندیم

به ذهنمان خطور کند؛ اما   یا مانده باشد و خاطره یآن باق از یرد محو  دیشا  م،ی کنیم

 ! می ستو هنوز هم زنده ه  میکه از آن گذر کرد می دان یحداقل م

  میدر آن غرق نشو ترشیاست؛ ب ی حد کاف نیمقدار از جستجو الزم است؛ اما در هم  نیا

و از آن   م یدیدرد و رنجش را کش م،یبهبود آن زخم صرف کرد یچرا که وقت الزم را برا 

 است.   دیجد یا ! االن نوبت تجربهمیمراقبت کرد

 خوب و بد،  خاطرات

 خوب و بد،   یدادهایرو

تا   می کن یسع دیی ایانکار است؛ اما ب رقابلیغ  نیبر جسم و روح ما دارند که ا یاثرات همه

  دیکه با ی . زخممیاز موعد الزم، بها نده ترشی ها بجا که در توان خودمان است، به آنآن

. به اصطالح، گذشته در گذشته  میآن وقت نگذار یروزه خوب شود را دو ماه برا  ستیب

 شود.  نده یکه از آن حاصل شده است، با من وارد آ یا تجربه ابماند و تنه یباق

 *** 
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  می ( لحظات زندگیماری زخم )ب نیا  یاز حد معقول برا ترشی بود؛ ب یکاف   رگیمن هم د یبرا

 را داده بودم. 

 خالص شوند!  ال،یتوهمات و خ نی افکارم از ا  یشه یر دیبا

  نیاز ا یکمک کن تا خالص شو  دیگویبه من م ی دفعه متوال نیچند  یکه پزشکم برا   یزمان 

 د؟ یآیاز دستم بر م  یچه کمک  ز؛یمبهم است همه چ میبرزخ، برا

 پاسخ پرسشم را در ذهن، روان و قلب خود.   کنمیم جستجو

 است!  ادیتامل کردن ز یشده اند، وقت برا   بهیهاست چشمانت با خواب غرکه ماه  یزمان 

به پاسخ   یابیدست ی چنان درحال تالش برادادم و هم هیتک واریکه سرم را به د   یدرحال

احساس   یی متفاوت. گو  لیبا شما یتوهمات آورندیوم مپرسشم هستم، ناگهان به سمتم هج

نامعلوم و    یذهن ناآرام، پرت شوند به جا  نیکرده اند و نگران آن هستند که از ا یناامن

 گرفته اند.  یماه است آن را به باز  نیکه چند  ینداشته باشند در حال ی بازهم گرید

 *** 

درست مانند   کرد؛یدفعه، برعکس مرا آسوده خاطر م  کیبه  االت،یو خ  هایهجوم ناآرام

آن که تو او را از همان نقطه   ی و برا افتهی را  ف یآن که در مسابقات رزم نقطه ضعف حر

ممکن است چند دفعه   یحت رد؛ یگیهر فن که در توانش باشد را بکار م ، ینکن  یضربه فن

است   ز یآم تی الش خنده دار و موفقت نیتو ا یاما برا  اندازد؛یب دامتو را به  نگ، یر ی گوشه

 !کندیم دایپ مانیموضوع ا  نیچرا که خاطرت به ا

و   ی اقدم گذاشته ی درست ریبرافروخته شده است، درمس نیچن نیکه خشم او ا  اکنون

 تو است و بس!   بینص  یینبرد تن به تن، مدال طال نیا  یانتها 
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 *** 

ها  کودک، ستاره کی گذشته است و چشمان من، هر چقدر هم مانند  هامهیمجدداً شب از ن

 را بشمارم، قرار بر خواب ندارند. 

فاصله گرفته    ایدن کی  گریدکی کودک بالغ خسته است که جسم و روحش از   نیا قدرآن

 اند. 

  نیاست؛ او هم خسته است از ا ستاده یروح از جسمم خارج شده است و در مقابلم ا ییگو

 :دی گویترض مبرزخ و مع

 جهنم!   ایبهشت  ای -

  نیمشکوک باشم و ب   دهد،یکه رخ م یهر اتفاق ایکه اطرافم است و   یز یکه به هر چ  نیا از

کند مغزم، وجودم خسته است؛ مخصوصاً آن که    یزیرخون الشیخ  ای تی واقع یدو راه

 از توهمات!   یتنه دارم با هجوم کی  یو نبرد   کنندیبه من حمله م یلشکر  گرید

 نیدر نبرد با ا گر،ی دکی  یهمراه یدارم روح و جسمم را قانع کنم برا  یکه سع  یحال در

 . آوردیزودتر دست به کار شده و به سمتم هجوم م فیلشکر، حر

 ! رمیگیرا من به دست م ی باز نیا  کنترل

برزخ بدتر   نیاز ا دوم؛یها ممن به سمت آن  دارند،یها به سمت من قدم برمکه آن  اکنون

 رخ دهد. میامکان ندارد برا

 شوم، یالل نم گرید

 شوم، ینم  کور
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 شوم، ینم کر

و در    رومی. مرومیم  آورند، یکه از آن به سمتم هجوم م  یر یشب به سمت مس یکیتار در

 ، یکمال ناباور 

 !شوندیم دیناپد

 *** 

را   نیا خواهم یپشت آن نهفته بود. م   ی محکم ل یرخ داد، حتماً دل می که برا ی هر اتفاق

  ای! من روانشناس ستمین ی در رابطه با زندگ ی تخصص یهانهیبا زم یاما من آدم م؛یبگو

 در آن دوران،   میگویو فقط م  ستمیروانپزشک ن 

 !دمیجنگ  ی ا روز با عذاب تازه هر

 بود!  چیه می امروزم در مقابل درد فردا درد

 وحشت و جنون را رد کردم!  یمرزها

 ست؛ یاصالً کم ن   نیشدم و ا  وانهیاز ترس د  گاه

 رو دارم! شی پ   ییبایز یو فرداها ترمیاالن قو  اما

  نیچن نیا  میکه مجبور شد ییتمام روزها یبه من و به تو بدهکار است؛ برا  یکه زندگ  چرا

 .گرید  کیبه  ک ی. هرچند متفاوت؛ اما نزدم یبگذران 

 *** 

که اصالً   ی خارج شدند؛ زمان   دانیبا تمام آن توهمات، ترساند وجود آنها را و از م ییارویرو

 ! رفتیانتظار نم
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 مرا!  ی که منجمد کرده بودند زندگ  یرنگ شدند توهماترفته کم رفته

 را لمس کنم!  تی که در آن حبس شده بودم و توانستم واقع یا شهی ش شکست 

بر روح و روان که هنوز   ییهابود؛ اگرچه با خراشچه که مرا از من گرفته کردم از آن عبور

 ! شودیم یها خون جارهم گاهاً از آن

 آرامبخش!  ی از داروها  ییهاخراش

 ها!از قضاوت ییهاخراش

 خفه شده!  یها از بغض ییهاخراش

 ... . و

 *** 

ما   تیمغز، ماهرانه تمام  یعنیبدن،  یکه فرمانده  شودیقدر خسته مجسم و جان آن یگاه

 باز گشتم.  یمن خوشبخت بودم که به آن آگاه شدم و به زندگ کشد؛یرا به چالش م

 تمام خانواده، پزشک و دوستانم!  ی درک شدم از سو ر یخوشبخت بودم که در آن مس من

و به همان    یبه دوستانم اضافه شدند؛ از جنس درخشش الماس به همان پاک یدوستان یحت

 شد. ر ینقش و نگار مس می که برا ی نگار  و ییبایز

  یباز  نیا ریکه چه تعداد انسان درگ   شم یاندیموضوع م نیاما همچنان به ا  بازگشتم؛

آن را ناچاراً   یهستند، بدون آن که خودشان آگاه باشند و با خطاب شدن به هر عنوان 

 شده اند.  یو غرق در تباه  رفتهیپذ

 مارستان، یدر ب ی مین 
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 در جامعه  ی مین 

  ی که رو  یعالوه بر آن که خود را از دست دادند، از دست دادند خانواده و دوستان  و

 ها. آن یاما درک نشدند از سو کردند؛یرفاقتشان حساب م

طور که  همان  دیبدان  د،یشد روروبه ندهیدر آ ا یو  دیهست  ریدرگ یافراد  نیبا چن  اگر

  دیاز ام ی نور شان یبرا دیتوان یجمله هم م کی با  د،یکن   رانیها را وجمله آن ک یبا  دیتوانیم

در   یحداقل نقش د،یشوینم  دیجا که گم کردند و اگر نور امکنند! همان دایتا خود را پ  دیشو

 !دی هم نداشته باش  ی ران یو

  کی فراموش نکن  ،ی شد  نده یناخواسته در آ  یخدا   ایو  ی هست یباز نیا ر یشخصاً درگ  اگر

به   ستی ! کافیتوان ینفر از آن سالم عبور کرد؛ پس قطعاً تو هم م کی حداقل   ا،یگوشه از دن

در   ای یتر از آن هم گذراند سخت ،ییجا کی ی روز ک ی یشو  ادآوریو  ی خودت اعتماد کن

 است!  نیبد، هم ایما خوب  اتیو ح  یهم پشت سر بگذران تراز آن سخت دیبا ندهیآ

 *** 

 درآخر: 

 گرفت اندوه  شهیجا که رگم گشتم در خود، همان

 جا که جان گرفت لبخندکردم خود را همان  دایپ 
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 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

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

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

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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