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 کوچ

تحمل تجمالتی که مثل مته روی  وازدواج مرسوم  مراسم اتمامپس از 

، دیگر مال یمبرآمدکه با زحمت از پسشان  هایی یکار مالحظه مغزمان بود و

از ناراحت شدن  بدون دغدغه و نگرانی توانستیم یمخودمان شده بودیم و 

 کوچ کنیم. مان دونفرهبه دنیای  ،کسی

 توانست یمکه حضورشان هم  روحی یبهای  از شهر پر از دود و ساختمان

مانند مجرمی که از دست قانون  ،را بر هم بزند یطلب آرامشاعصاب هر 

برای گریختن از تنگنای شهر عجله داشتیم که  قدر آن، گریختیم. گریزد یم

هنوز خستگی شب قبل در تنمان بود از خواب بیدار  ینکهباا نزده آفتاب

 به راه افتادیم تا در بند هیوالی ترافیک هم اسیر نشویم.شدیم و 
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 باران
بیجاده موسیقی از پر یکمموری با را شهر خارج زیبای وهای کالم

امیماهرفقطوظیفهرانندهعنوانیککمکبخشطیکردیمومنبهآرامش

کههمیشهاذیتکردنسراسرعشقِولیخبازآنجایی؛نشاندادنمسیربود

جدایی بخشی عزیزانم، هم را عزیزترینم بود، من از نعمتناپذیر این از

ایکهفرمانشوگواهینامههایمدرمورددستکلنصیبنگذاشتموباکلبی

مهرشخشکنشده هم ماجرابودهنوز ته اعصابشرفتم. روی کمی ،

ختمبهخیرهمراهباقهقههبهبازویچپمقائلهراجانبیهمیشهچندمشت

هخوشاستچ،خودمانیمهماناتفاقهمیشگیافتاد.کرد.اینبارهممی

هایحاملعشقازسوییار.همینکتک

امکهفقطچندپشتیبارید.کولهنممیمانرسیدیم.باراننمبهقلمرویدونفره

برداشتموازماشینپیادهشدموبه سویدربدستلباسدرآنبودرا

«.قدمرنجرهبفرماییدبانو»گفتم:ورانندهرفتمودررابازکردم

متع چشمان با گفت: و کرد بودیماتو»جبنگاهم بلد هم کارا این از

«دونستیم.نمی
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شیدمنبههموناندازهکهبدجنسمنفرمایید؛یهمروربکنیدمتوجهمی -

مهربونوفهمیدههمهستم.

اشدادوچشمیدرحدقهخیالیبهچهرهازماشینپیادهشدوحالتبی

«زقهرمبابتاذیتکردنات.برمنکرشلعنت.ولیهنو»چرخاندوگفت:

 ادامهداد: باشه.»نگاهیبهمحیطانداختو انقدرسرد فکرنمیکردم

 «کنهزندست.آدمواقعاًحسمی.ولیخداییشچقدرقشنگاینجا
«گفتیهنوزقهری؟»آلودزدموگفتم:لبخندیاخم

«.بله»گفت:باشکایتیتصنعی

«سردتمهست؟»گفتم:

«.بله»گفت:

خبدرچنینمواقعییهمتدیهست»نگاهیمرموزبهاوکردموگفتم:

«.کهخیلیخوبجوابمیدهرویتو

«چهمتدی؟»باحالتیکنجکاوپرسید:

«.قلقلک»درچشمانشخیرهشدموگفتم:
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«.کشمتمی»میمیکصورتشخنثیشدوگفت:

کندازمیحتیامانندادتکانبخورمومانندآهوییکهازدستشیرفرار

دستمدررفت.بهدنبالشرفتمودرهمانحالکهدرحالفراربودودور

یهمراهباتهدیدبود.چرخیددرحالمذاکرهماشینمی

کنمومیرمعشقم.همینجاماشینروروشنمیببین»زنانگفت:نفسنفس

«.ذارمبمونیوتورومی

«دلتنمیاد.»بالبخندگفتم:

«.میاد»فت:باحالتیجدیگ

«میاد؟»پرسیدم:

اشدرهمرفتونفسیبیروندادوپشتبهمنبهماشینتکیهدادوچهره

«نمیاد.توخیلیبدی.»گفت:

یکجیغ،اشتمامنشدهجمله بود. باکوتادردستانماسیرشده کشیدو ه

«.لطفاً»بنددلمراپارهکردگفت:ترسوالتماسیرویمرزگریهکه
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درآغوش اورا وگفتم: ازدستمناذیت»کشیدم انقدر براتکه بمیرم

«.شیمی

«ه.خدانکنه.اینچهحرفیه.اَ»گفت:

«هنوزمقهری؟»گفتم:

یزیباوبخشچهرهنگاهیمهربان،همراهباناراحتیولبخندیکهزینت

«نه.»آرامشبخششبودبهمنکردوگفت:

 قربونتبرم. -

 خدانکنه. -
تلفن دنیایماشینییعنیاتومبیلو از راآخرینیادگارها هایهمراهمان

یتنگیکهبهمحلسویکوچهجارهاکردیمودستشراگرفتموبههمان

شدحرکتکردیم.بارانکمیشدیدترشدهبودوآبازاستقرارمانختممی

گاهیبهکرد.نهاییکهسطحزمینراپوشاندهبودحرکتمیمیانسنگالخ

چنینازمنکردوباهماننگاهفهمیدممنظورشایناستکهمتنفراست

ومانندمادریکه اززمینبلندکردم بدونمعطلیاورا جاییعبورکند.
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رویدستانمبلندکردمونگهداشتم.اواگیرداورنوزادشرادرآغوشمی

کمبهمنبیندمحدرآغوشمادرشمیتنهاهممثلنوزادیکهامنیترا

زن واقعاً پیچیدهچسبید. و عجیب موجودات ساعتها هستند. ازای ها

کنندولیآنجاییکهبایدبهآغوشاستقاللونیازنداشتنبهمردهانطقمی

دانستندچقدرکنند.کاشمیمردشانپناهببرندبدونمعطلیاینکاررامی

اشد.آنگاههرروزبهبخشاستکهپناهویاورعشقشببراییکمردلذت

بهانه باایمتوسلمیهر مردشان ببرندو پناه میلپناهشانکمالشدندکه

بهورودیمحلاستقرارکهباپرچینیچوبیکهازشاخه یدرختانباشد.

مشخصمیساخته بود نقطهشده در آرام را او دیگرشدرسیدیمو ایکه

رچینکهبهشکلدرببودرارویزمینگذاشتم.پ،شدجریانآبتماممی

یرزبازکردموواردشدیم.حدودپنجاهمترجلورفتیموبهکلبهرسیدیم.

ایستادهبودیمواومحوتماشای،شدبارانیکههرلحظهداشتشدیدترمی

پروراندومنایرادرسرمیهمیشهرؤیایداشتنچنینکلبهکلبهشدهبود.

رزماننامزدیآنرابرایشدرستکردموشببدوناینکهبهاوبگویمد

 عقدماندرموردشبهاوگفتم.
«؟چطوره»پرسیدم:
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اینمحشره.دقیقاً»یچوبیبودگفت:درهمانحالکهمحوتماشایکلبه

هیجانروبرگرداندوپریددر«همونطوریکهتصورمیکردم. ناگهانبا

«ازتممنونمعشقم.توبهترینی.واقعاً»وادامهداد:غلمب

 خوشحالمکهخوشتاومده. -

 دوبارهنگاهیبهکلبهکردوبعدنگاهبهمنودوبارهبغلمکرد.
هنوزداخلشهم»گفتم: بهترهدیگهبریمتو.سرتاپامونخیسشده.ضمناً

 «موندهکهبایدببینی.

بریمفداتشم. -

 خدانکنه. -
 دبهتراستبگویمدویدیم.سویکلبهراهافتادیم.شایدستدردستهمبه
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 عشق

دائم در خُسرانیم. مثالً وقتی از عطش تنهایی در حال ذوب شدن  ها انسانما 

زنیم و حریصیم  یمکند را پس  یمهستیم، آب گوارایی که خدا به ما تعارف 

ی زهر رنگانگی که شیطان برایمان روی میز شهوت ردیف کرده ها جامبه 

دلیل رنگ  همین بریم. به یمدلیل در تشویش و آشوب به سر  همین است. به

 کنیم. ینمدلیل آرامش را لمس و درک  همین بینیم. به ینمخوشبختی را 

به  ها سالاین مسئله را گفتم که بگویم او برای من همان آرامشی است که 

ی روانی ها اختاللتواند یک هنرمند دیوانه با تمام  یمدنبالش بودم. کسی که 

تواند این هنرمند دیوانه را به  یمیزان که هنر را به تعادل برساند. به همان م

شدن است و نیمی  حل قابل هنر بانیمی از ماجرا  درواقعتعادل برساند. 

 بوسند. یمیت دست خدا را درنها ها آنی هردودیگر با عشق و 

که حضورش، کالمش، نگاهش،  )شاید هم بدسگال( السگ یک روح نیک

به غیر اندازد و از فکر کردن  یمتو را به یاد خدا  و حتی نبودنش سکوتش

دارد. این همان عشقی است که به پیشرفت تو و من و او و همه  یبازماو 

. به باال رفتن. به مقصود رسیدن. به ها آنکند. به رشد ما و شما و  یمکمک 
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تواند به آن توجه کند.  یمی احساسات خوب و آرامش بخشی که بشر  همه

آرامشی خالی از سکون و تکاپویی خالی از آشوب چیزی بود که دائم به 

دنبالش بودم و به آن رسیدم و بابتش خدا را شاکرم. گاهی الزم است 

و جسمانی  لمس قابلنیست یک عنصر   روئیت قابلبه چشم سر خدایی که 

ادرست و او از کارهای ن شأنبه ما هدیه کند تا با عشق ورزیدن و حفظ 

دور شویم. این عنصر همان چیزی است که مرا به تعادل رسانده  نابودکننده

یی خودنمایی که شیطان به بدترین شکل ممکن داشت جا هماندقیقاً  .است

خدا تشری زد و به خود آمدم. خدای من همان خدایی است که  ،کرد یم

خدایی است که خدای من همان  .تواند در لحظه آتش را گلستان کند یم

و شاید  دهد یم ازندگی را به م یها درسبهترین  یشها بندهحتی با بدترین 

هم رازی نهفته دارد که باید  دهد یمرخ  انکه برایم یا حادثهدر بدترین 

اما گاهی در  ؛است ندهنابودکنم. ریا و تظاهر برای شخص ریاکار یکشف کن

فریب که در ظاهر مخاطب و کسی  عنوان بهدل همان ریا ممکن است تو 

تنها رسالت آن  یو گاهدست از کاری بکشی که باید کشیده شود  ،خورده 

 خدای من صبورترین و: »کنم یمآدم ریاکار همین است که گفتم. کالم کوتاه 
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به  فهمیدنش باحکمترین  است؛ اگر قرار باشد چیزی را به من بفهماند که

 «سودم است.
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 کلبه

 کل کلخیس شده بودیم. بعد از یک  وقتی وارد کلبه شدیم هر دو خیسِ

دوستانه و پر از شوخی سر این موضوع که من گفته بودم چیزی همراه نیاور 

من را پوشید و بعد از  یها لباسرا هم برنداشته بود  یشها لباسو او حتی 

 مختصر به بیرون کلبه رفتیم.  ی صبحانهخوردن یک 

در آسمان در تالش برای گرم کردن  جان کمباران بند آمده بود و آفتابی 

محیط بود. کمی قدم زدیم و به کنار رودخانه رفتیم. پاهایمان را در آب 

 صورت بهدر تمام مدت سرش روی پاهایم بود من  که یدرحالگذاشتیم و 

م با . انگار ریتم کالمپرداخت یم وگذار گشتشرطی دستم الی موهایش به 

حرف  وقفه یبحرکت دستم الی موهایش تنظیم شده بود. حدود دو ساعت 

دنیا برای من  ی شنوندهمن حرف زدم و او طبق معمول بهترین  درواقعزدیم. 

      بیرون!  کشیدی یمبود. عادت داشت باید حرف را از دهانش با انبر 

 2بازگشتیم و حدود ساعت ( .)جز وقتی که سرشار از احساسات بود

وابیدیم و دوباره رفتیم در جنگل خ یدوساعت بعدازظهر ناهار خوردیم و یکی

به طبیعت بودم. هر چه  مند عالقهمن یک نقاش  که ییازآنجاگشتی زدیم. 
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داشت  در مورد جنگل و گل و گیاهان اطراف از من پرسید و من  سؤال

ولی  دانم ینم گفتم یم ،دانستم ینمرا هم که  ها یبعضتعدادی را جواب دادم و 

تا بعد در فرصتی مناسب در مورد  شدند یمحک  یشها سؤالذهنم  ی گوشه

بریم تو عزیزم »اطالعات کسب کنم. هوا که رو به تاریکی رفت گفتم:  ها آن

 «کلبه شام بخوریم و استراحت کنیم.

 .باشه عشق جان -
شب  9سرش را بوسیدم و در آغوش هم به کلبه بازگشتیم. ساعت حدود 

و من رفتم شوق شام درست کردیم و خوردیم  و با کلی ذوق باهمبود که 

 روی تخت دراز کشیدم. 

را با یک لیوان آب  خوردم یمقرص هضم غذایی که باید لحظه بعد چند 

رفت. انقدرم سریع بعد از غذا  باز داشت یادت می»برایم آورد و گفت: 

 «خوردن دراز نکش معدت باز درد میگیره.

اطاعت »لبخند گفتم:  با قرص و لیوان را از او گرفتم و روی تخت نشستم و

 «بانو.
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. در همان حال که تواند ینمبگوید ولی  خواهد یمس کردم چیزی احسا

 «بگو عزیزم.»گفتم:  گذاشتم یملیوان را داشتم روی میز کوچک کنار تخت 

 «چی؟»گفت: 

همون چیزی که »بلند شدم رفتم و بازوهایش را گرفتم و باز با لبخند گفتم: 

 «.گیمی خوای بگی و نمی

 «.خوام بگم چیزی نمی»گفت: 

 «دروغ نگو. حرفتو بزن.»گفتم: 

 «ای. آخه خسته»گفت: 

از قبل نفس عمیقی از روی هیجان برای شنیدن حرفش  تر یامر یباحالت

 «گفتم بگو.»کشیدم و گفتم: 

باشه. می دونم امروز خیلی خسته شدی. دیشبم که درست »گفت: 

 «نخوابیدی.
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 حرفتو بزن عزیز دلم.»گفتم: لبخند و مزاحی نسبی با حرفش پریدم و میان 

 لت کننوبگو که خودتو . برام روز کافیه خواب در شبانه کالً سه ساعتمن 

 «تونه انقدر بخوابه. یه آدم چطور میاً ساعت بخوابی. واقع ونزدهپ خوای یم

خواستم بگم یکم بریم  میتو هم همش تیکه بنداز. »گفت: و  خنده زیرد ز

 «کنیم و حرف بزنیم. ماشاتها رو  بشینیم ستاره ،اون تپه که صبح رفتیم رو

ین دست اون دست کردی دیوونه. یک ساعت ا گفتن این حرفواسه »گفتم: 

 « ریم. فقط اگه اشکال نداره یه نیم ساعت دیگه. حتما می ،نه  که چرا

 «دونم االن اگه راه بری معدت اذیت میشه. می»گفت: 

 «عشق منی تو.»گفتم: و ش بوسیدم

در  روز برخالفخیره شدم.  پرستارهرفتم پشت پنجره و به آسمان 

 کامالً صاف بود.   ترین حالت ممکن عجیب
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 تپه

نداشته په حرکت کردیم. بیش از ده قدم برت یسو بهاز کلبه خارج شدیم و 

که همراه آورده بودم را روشن کنم. نور ماه  یا قوه چراغبودیم که الزم شد 

الزم بود برای بررسی زمینی که ممکن بود  بازهماما  کرد یممحیط را روشن 

باشد شدت نور را بیشتر به دلیل وجود سنگ یا هر مانع دیگر خطرناک 

 کنم. پس از دو یا سه دقیقه به باالی تپه رسیدیم.

حدس می زدم نم داشته باشه. کاش یه »دستی روی زمین کشیدم و گفتم: 

برگردیم یه چیزی پیدا کنیم  خوای چیزی همراهمون میاوردیم. مینایلونی 

 «گم. بیایم؟ البته من مشکلی ندارم واسه تو می

 «خواد عشقم. نمی»شت و گفت: گذا ام شانهدستش را روی 

 ها سبزهرا بر هم بزنم. مخالفتی نکردم و روی  اش لحظهحس  خواستم ینم

گذاشت و  ام ینهسدراز کشیدیم و او هم سرش را طبق عادت همیشگی روی 

اما به  دانستم یم. همیشه این موضوع را داد یمداشت به صدای قلبم گوش 

 .آوردم ینمرویش 

 «عشقم؟»دایم کرد و گفت: ص
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 «جون دلم؟»فتم: گ کردم یمداشتم موهایش را ناز  که یدرحال

دلم می خواد از من »گفت:  رفت یم ور شرتم یت ی گوشهداشت با  که یدرحال

 «.یه نقاشی بکشی

 «باشه عزیزم. ولی یه طوریه لحنت که انگار نکشیدم تا به حال.»گفتم: 

کشی  وری که خودت دوست داری میکشیدی؛ اما همیشه همونط»گفت: 

گران رو ی دی دونم چطوری بگم. مثالً اونطوری که پرتره منو. یعنی نمی

کشی. منظورم قیافم نیستا. االن  کشی منو نمی همونطور واقعی و اینا می

ربطش نده به غر زدن همیشگیم بابت عمل زیبایی و اینا. منظورم یه چیزیه 

 دی. حس واقعی من رو نشون نمی مثالًکه نمی دونم چطوری بگم. انگار 

. یعنی اون مدلی تصور کنیخوای منو اونطوری  می هکشی ک اونطوری می

هرم یه غمی هست تو اون اگر ته چ دوست داری باشم. چطوری بگم مثالً

 «گم.دونی چی می دونم می کنی. می رو حذف می

فهمم. خیلی از می »آسمان خیره شده بودم گفتم:  یها ستارهبه  که یدرحال

دفعات سعی کردم با هنر آرومت کنم. سعی کردم تغییر بدم اون چیزی که در 

خوام تو حالت کامل خوب باشه.  ؛ ولی من میدرونت هست رو. حق با توئه
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یعنی شاید دارم اینطوری یکم بهت فشار میارم که فکرای الکی نکنی. ولی 

 ...«انگار نتیجه نداده و 

 «دوستت دارم.: »حرفم را قطع کرد و گفت

هم  ها عادتباعث تعجب یا شوک شدن من نشد. از این  اش یناگهانحرف 

 او داشت و هم من.

 «منم دوستت دارم عزیز دلم.»گفتم: 

 «تو بهترین اتفاق زندگی منی.»گفت: 

 «تو هم زندگی منی.»گفتم: 

برداشت و مثل من آن را روی زمین گذاشت.  ام ینهسسرش را از روی 

درختان جنگل معطوف  یسو بهبه او انداختم و دیدم حواسش  نگاهی یمن

 است.

یادته اون شبی که روحمون »به نام صدایم کرد و گفت: را برگرداند و سرش 

 «تو هم حل شد.

 «مگه میشه یادم بره.»گفتم:  و و بدنم را به سمتش چرخاندم سر
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 «یادته بُعد جسمانیش رو قرار بود انجام بدیم.»گفت: 

 «.آره»گفتم: 

 «بیا امشب انجامش بدیم.»گفت: 

 یسخت به. در چشمانش که همین کار را کرد اختیار بی هم شدم و او خیز یمن

 «امشب؟»نگاه کردم و گفتم:  شد یمدیده 

 «آره همین امشب. همین االن.»گفت: 

 «تبدیل به چی بشیم؟»گفتم: 

 «.درخت»گفت: 

 «درخت؟»با تعجب پرسیدم: 

 ،انونش اینهخب ق»روی زمین نشست و من هم همین کار را کردم. او گفت: 

 تونیم تبدیل به یکی از اجزای اون محیط بشیم. تو هر محیطی هستیم می

های زیادی نداریم. بهترین گزینه هم  اونم از نوع موجود زنده. انتخاب

 «درخت شدنه. بیا تجربش کنیم.
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. زد یمسر ذوق آمده بود و با هیجان باالیی در مورد درخت شدنمان حرف 

در  خواستم ینماتفاق بیفتد. مردد بودم. هم  بار یک توانست یماین تجربه 

قبلی که در ابعاد روحی یکی شده بودیم  ی دفعهذوقش بزنم و هم 

طول  ها مدتآزار ببینم و  شدت بهروحش باعث شده بود  های یناخالص

کشید تا خودم را به این رابطه بازگردانم. تجسس در ابعاد روحی افراد 

گر رازهای ا: »فرمود یماتفاق بیفتد. بزرگی  تواند یمبدترین کاری است که 

 بعدازآن« سپردید. بعد از مرگ به خاک نمیرا یکدیگر  ،دانستید میهم را 

هیچ شخصی تجسس  ی تصمیم گرفتم در گذشته سخناتفاق و شنیدن این 

 حرف نزنم. پرده یب طور به یکس بانیز  ام گذشتهنکنم و در مورد 

 «؟چی شد»دار همین فکرها بودم که دوباره صدایم زد و گفت: در گیرو

 «.باشه»این است که بدون فکر کردن گفتم:  آید یمتنها چیزی که یادم 
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 تمام

را درست  اش چهرهروی هم ایستادیم.  از جایمان بلند شدیم و روبه

زیبایش  ی چهرهرا در زمین کاشتم تا نور به  قوه چراغشدم و  خم. دیدم ینم

چشمان « چشماتو ببند عزیز دلم.». گفتم: کرد یمکمی نور اذیتش  بتابد.

وهای مبدون باز کردن چشمانم را بوسیدم.  اش یشانیپخودم را هم بستم و 

کشیدم و با دستانم  ها آن، دستی روی یشها شانهختم پشت بلندش را اندا

شکل  ترین یقعمدور بدنش حلقه شد و به  آرامی به شانه زدمشان. دستانم

تن الغر و ظریفش شدم.  ی یاچهدرممکن او را در آغوش کشیدم. غرق در 

و من با قدرت بیشتر  اش زنانهاو هم مرا در آغوش کشید. او با قدرت کم 

بود را از بین  یا فاصلهمیان خودمان هر  توانستیم یمه تا جایی ک ام مردانه

جسمم دارد  کردم یم. حس کردم یمکی خاصی را داشتم تجربه بُبردیم. سَ

و گوشت و پوستم  شدهدر جسمش حل  شود یممانند نمکی که در آب حل 

یک درخت. اجزای  ی تنهدقیقاً مثل  .شود یم تر زمختزمخت و هرلحظه 

از زیر پاهایمان ریشه در زمین  زمان هم طور بهو  شد یمبدنمان در هم حل 

 یا لحظهبرای  زدم یمکنار هم قرار گرفت و حدس  یمانها قلب. تنیدیم یم
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دیری نپایید که سنگینی خاص و  .یک پنج برعکس را تشکیل داد

. سوخت یمنیز  ام معدهرا در ناحیه قلبم احساس کردم.  یا آزاردهنده

 ام معدهخونم دارد در  کردم یمو احساس  شد یمر این سوزش بیشت هرلحظه

باال پشت سرش را  ام معدهچشمانم باز شد و محتویات  اختیار یب. جوشد یم

. محیط پر کرد یمآوردم. طعم تلخ خیانت در دهانم زد و قلبم گناه را حس 

 هکه در زمین کاشت یا قوه چراغ ،شده بود از بوی گند دروغ و در همین لحظه

رج شد و مسیر پشت سر او و جلوی من را روشن از آن حالت خا بودم

 یسو بهسرکش از سمت او  هایی یشهررا.  دیدم یمکرد. دیدم آنچه نباید 

به حدی بود که  ها آندرختان جنگل در حال روانه شدن بودند. سرکشی 

به دل جنگل سیاه و تاریک  ها یشهر. کردند یمو راه باز  دریدند یمزمین را 

هم در حال رشد و  یتر تازه های یشهردرختان گم شدند. رسیدند و در انبوه 

جنگل بودند. زبانم بند آمده بود و تصویری که جلوی  یسو بهحرکت 

باور کنم. هرچند شواهد  خواهم ینم. هنوز هم کردم ینمچشمانم بود را باور 

خودم را از ادامه دادن و  .گویند یمرا  چیز یکقطعی فقط  طور بهو قرائن 

ها کردم. او را پس زدم و با تمام وجود سعی کردم خودم را از ریکی شدن 

همین کار را کردم. وقتی جسمم از  ام بازگردم. و به کالبد انسانی او جدا کنم
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آن  معطلی یباو جدا شد به این نکته پی بردم که قلبم هنوز کنار قلبش است. 

 درد یعنی چه؟ فهمید یم، کرد یمجایش گذاشتم. درد برداشتم و سر ازآنجارا 

هرزمان »ه ذهنم رسید ولی فقط گفتم: ت و عبارات بدنیایی از جمال

سر  «بیا حرف بزنیم. ،خوای توضیح بدی میصادقانه احساس کردی 

کردم. چند قدم دور نشده بودم که از آن  حرکت کلبه یسو به وبرگردانم 

خاص  صدایی بلند شد و با نفرتی ،درختی که دیگر عشق الهی من نبود

آنقدر سیاه شده بود که حتی پیام مرا به « لیاقت. به درک که رفتی. بی»گفت: 

همان لحظه از خدا خواستم مراقبش باشد و از این . درستی دریافت نکرد

 پاره تکهنجاتش دهد. دستم را روی قلبی که  ،کثافتی که در آن اسیر شده

خروجی  گذاشتم و مسیرم را به سمت درب کرد یمشده بود و درد 

 ،قبل از رسیدن به درب کمی جلوتر مان کج کردم. قلمروی دونفره )ورودی(

دم. او همچنان دیگر به پشت سرم نگاه کر بار یکدلم طاقت نیاورد و 

. شاید از همان ابتدا دیدم ینمدرخت بود. شاید از اول هم درخت بود و من 

 شاید...متعلق به آن جنگل بود. شاید شاید 
 





 

 


