
 

 

 

لوک | | م  صاحبه با شر

 

ن یه گوشه! خییل خوش اومدین.  خداحافظ! ] ن و بشینی   لطف کنی 

 با خود شمام جناب یا رسکار علیه!  ؛بله

؟  ن  چرا بشینی 

ی بگه بره که! کیل کار داره!)البته نداره ها؛ خودش میگه دارم!(  ن  خب؛ چون مصاحبه کننده بنده الیک نمیاد یه چی 

آ داشتنن پس  دوست  و  بزرگ  ماگ  یه   . ن بشینی  یه    روم  از  هم پر  ذهنن  آرامش  یک  در  و  باشه  خوب کنارتون  نوشیدنن 

) ن ن لبخند بزنی   باشید.)و اگر خواستی 

لوک هست! این ها درخواست های   [من و دوست عزیزم؛ رسر

لوک.امیدوارم یکم کمتر از من عصبانی باشر - تحمل کن! بعد کنکور تونی که  ؛  و منو درک کنی   سالم شر

 در قلبم از نو نهادینه خوایه شد! 

 یگر مگو! د +کالیم 

لوک جان-  ها؛ تو داری توسط گوش های  ... شر
ی
 االن یهونی قرار نبود اینجوری بگ

ی دوستان من از همی 

؛ و قرار بود که...   خوانده یم شر

الوار +در   از  زمانن که  تا  باشد؛  های   جوانکهایم  یادت  بوسه  در  مرا  و  نروند  باال  عشق  ستان  قیر های 

ن مکنند؛ کس نتواند مرا خواندن!   نرمشان خزه آگی 
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ای- باالست؛  خییل کالست  شما  جان؛  لوک  شر ی  ندارن که؛ببی  ها گنایه  خدا  بنده  یه    خوان یم  ن 

درباره گلستان سعدی سخن شانی یم کنیم؟ داریم  .مگه  ی ببییی رو  و خوب  آروم  قراره   مصاحبه  شما 

 شکوفت بزنی به من بزن؛ خودم برات ادای اودیسه رو در میارم، خوبه؟

م از تو رخت بسته! وای بر من؛ وای بر ما!   +رسر

چر - ببینم؛  بگو  خودت  اینجوریه؛  که  حاال  اصال  آقا؟  ی  مت  تند  کوکچرا  شحال  ا  تو    و  نیسنر 

 هیچوقت؟ 

 راس زاه  ش! ب  +خم
 
  زلف های  منم که رست را با تاری از  آن زمان  فنی و  و بر فرش اسلیمانن  م کز تخت  ن د

  ُپر 
ن  زیبارویم خواهم برید!   آتنای   چی 

بعدم؛ ش من رو بزن؛ یم دونی که  ! همیشه با تو ایستاده حرف یم زنممن که  چیه؟    لیمانی آقا تخت س-

 مرگ نیم ترسم. از 

! مصاحبت با تو مایه ننگ و +آن قدر انسانن که هیچ نیم  عذاب است!  دانن

لوک؛ نزار دهنم باز شه ها! هر دفعه که حس گرفته بودم  - دی! وسط یه  وما  باهام راه نیمجناب شر

 ؟ و با من کنار بیای باشر  خوب هوای ابری تو نباید 

تا   را بگشانی  ت  از حلق+بگذار آن تسمه دندان گی  باران خورده در   تخود زبان  بر همان سپهر  کشیده؛ 

ن من تبحر یم خواهد و انگشتانن که مرگ فرو برمت! مرا در هر لحظه ر   سانی نیست بانوی مکرمه! نواخیی

 عیش مدامشان زخم های من باشند! 

اری مصاحبتم را با شما به شانجام رسانم- ی  ؟ استاد من ای باشه باشه؛ تو بردی! مت 

ر رس توست و ما درویشانن درمحضن ثروت خامت. آنچه در دل یم پرورانن بر زبان بران؛ اما قسم به +تاج ب

ُس  به  را  نوایم  ی و لب های  شنوندگانم؛ گر روح  از مرغ    رسخ    خره گی  ؛ 
برانن باد تمسخر  بر  را    هالل هایم 

دان    
تا    موسیقی باشد  را خواهانم؛  ابدیت  نفرین  آسمان  و  ن  داشته گونی هایت  گزافه  زمی  نیک  رسانجایم 

 ! د؛ تا نتوانن نوای عاشقت را بر گوش هایت بیاویزیباشن 
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!  جناب؛ عشق و عاشقر تو مسلک من نیست!  ؛خب خب-  خودت که اینو یم دونی

! این منم که تو را نظاره گرم! +همچون پرومتئوس زبان ب   ... ه دروغ یم گشانی

 منو  یلخی-
ی
 ه بریم ش کارمون. نریخنر رو دایر  خب؛تا همه زندگ

 +زبانت را به جنباندن عادت ده؛ چرا که بانویم خواهان تنهانی ما هستند. 

لوکعرض ادب به بانو -  من دمعآ هستم.  . به نام سامع االصوات؛ی زیبای شر

؛ صنیم م . نشانت برای آن ها این است! تو برای ما معشوقی  الل آور؛ ملکه دردها. تو برای ما... +خی 

 خوای منو بکشر یا صنمتم؟ االخره یمکه نفهمیدم؛ تو ب واال من  -

 هیچ. یس تورا خواهد شناخت؟ خدا داند و +تو پارادوکیس. چه ک

لوک. - پذیرم.   ممنون شر ازت یم  تعریف  به عنوان  لوک و همسفر   اجازه   این رو   کنم: شر
ی
بدین معرف

 شون
ی
 ؛ بانو ادلر. ایشون... همیشگ

الک بخوانید؛ صنمخود نشانم را ب+ تو منن یا من تو؟   یک است که الفبایش   ه آنان یم دهم. مرا رسر ما دخیی

لوک    . ریزنقشش به خشیک رود های آتن  کودیک خردسال است و زبان در کام  همچون خواند؛ یم  او مرا رسر

 چراکه رسآغاز... 

 زنیم؛ نه من. قراره درباره تو حرف ب اینجا  االن نه. بزار بریم جلوتر؛ اون آخرای داستانه. -

از روزها و شب هانی  تا سخن  بر آن است  از زبانت شنیدم. آری؛ صالح  بار حقیقت را  ن  +برای نخستی 

 برانم که تو؛ بانوی درد ما در آنها نبوده ای. 

لو -  ک؛ خدا وکییل اینجوری نگو. االن همه فکآقای شر
 
ی من کیو ک  کال!   شتم؛ یا اصال گ هستمر میکیی

 بابا نفرمائید!  من؟بانوی درد؟ ای

 جاری سازم؟  تک تک آوند هایم نهفته در اسایم ات را بر واهان آنن که رس  +خ

لو -  گم بهشون. قراره اینو ب خودم ک؛اونا باالخره اینو یم فهمن شر
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 ... ت؛ اوست که هر روز ز تو. صنم مارا اینگونه ننگرید؛ او تصویری از مرگ اس +گذر کنیم 

لوو -  اونا منو یم شناسن.   خواهشا درباره خودت صحبت کن. ک! این مصاحبه درباره توئه! نه من.  شر

 حرف منو پیش بکشر که! صحبت با شما هستم؛ نباید همش  و منم مامور به 

اند؟!   تو را شناخته  اکنون خود را نشناخته ای و دم زین یم زنن کانان  به  تا  تو  +هاه! خیال خایم است! 

 خداوند مرحمنی بر ذهن پریشانت فرو آورد! 

اهه یم  داریمباشه؛- لو ریم  بت   شون . شر
ی
ی که تصمیم دارم درمورد زندگ  ک و بانو ادلر وسیله هانی هسیر

ین.   )کال یکم زیادی دلخوره(باهاشون گنی بزنم. این حرفای آخرشم جدی نگت 

ن رسم.   +همانند موشر طناب عفت کالم را دندان زدی! بگذار خویش به خویشیی

ی مایید جناب؛ بفرمائید. -  شما افرس ش ناچت 

 . ن . زمرد هانی در میان آسمان و زمی 
ن  +سیر

ن استوار بودیم. کهربایانن از شفافیت. نر ریا و آزاد. فرزندان ما بر همان خایک ریشه دواندند که   ما بر زمی 

 شما آدمیان روزی در آن وحشت زده و غضبناک بودید. 

ن خ  و ما رس   کم ویش را در بهای رفاهتان به  صفتان بر شما رحمت پروردگارمان را سایه افکندیم؛ بازه زیسیی

 رهانیدیم. رس و هراس دوری از روح بلند کیهان ز تدیم؛ و شما را ی تر از نصف رسان 

لو -  نظرت چیه ببینیم هویتت چیه و چطوریه؛ بعدش...  آیه قرآن نخون. یه این بارو ک؛ شر

! گر مارا نشناسید که دگر چه یم خواهی +  د از وجودمان؟ زبان بر دهان گی 

 آرامش داشته باش و بعد بفرما. باشه؛ اما لطفا -

ن به آنان قدم های پاره پاره دوپایانن مذکر + . گام های دردآورشان. آنان بودند که روزگاری در میان خویشیی

 داشتیم؛ خونشان را از مکیده شدن به دور داشتیم و مأوانی بودیم
در برابر تمام این کره نیمه    رسپناه ارزانن

 . برهنه
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این کودکان فرا رسید که  زمانن  ورزیدند؛  خیانت  زیستیم  درآنان یم  ما  به خایک که  خاکیشان  دستان    ، اما 

های   روز  آن  تمام  و  شدند  تن  رنگمان  ورزیده  ن  سیر اوراق  تک  به  تک  های  سیر کردن  سینه  و  برای نرم 

 نر پایان از آنان را به باد فرامو 
دند. حفاظنی  شر سیر

تیغ هانی از مفرغ و مس؛ شاید هم پوالد و آهن. کس چه داند رس  خاموش رس به افالک کشیده مادران 

ه شان چشیدند که سال ها روحشان را وقف رشدشان  مرا؛ هنگایم که    را بر تن گرم و تی 
خیانت مخلوقانی

 کرده بودند. 

- ! لوک...توکه...درخت نیسنر  شر

ن حقیقتا مائده ای آسمانیست از سوی ملکا! با+تا بدین اندازه   به حرکت درآوردم و   نویم را باالجبار ندانسیی

؟   نوایم را در گوشت خواندم تا در آخر این سخن را به گوشم رسانن

قامتان  خوایه ن  کیستم؟ من ز تبار سیر
 به ظاهر نر حرکت. ز تبار ریشه هانی    دانن

زمینم؛ از تبار فرشتگانن

سپاس یم    شاکر که در خاک سالهاست در هم پیچیده اند و تک به تکشان مالک السماوات و االرض را 

ق به رقص سما گذارند و فرزندان زبرجد یم پردازند! منم من؛ فرزندی از   عشان در میان نوای نرم باد مشر

ترین مخلوقات به تک    ستیر آنقدر در تک  اما  بیافرید؛  ن  سلول پروردگار؛ پروردگاری که ما را برای خویشیی

ن    شهایمان وفای بر عهدمان با خود ن را پناه شما آدمیان خایک نمودیم! من از تبار سیر
را فرونهاد که خویشیی

 درختان این کره هستم! 

. یمخب. - سم چه نو  پس مشخصه اولت اینه که از جنس چونی  یع؟ تونم بتی

ک ؛و این تنها چوب نیست  + نه تماما. من روح مادرانم را در خود مسخر کرده؛ به نزد تو آمده ام.   . دخیی

؛ اگه خواسنر جلوتر آشناییت با بانو رو هم  - . راسنر ی فهمیدم. البته که نه؛ و بانو ادلر هم چونی نیسیر

 تعریف کن. 

یز از شوق را به رشته ای گسسته مبدل خواهند کلمات نر مهابایت آن   نخواهم کرد؛این کار را + لحظات لیر

 نمود. 

 خدایا...حیف که واقعا بهت وابسته ام...ادامه بدین جناب عاشق پیشه! -
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من در میان شکوفه هانی از صورنی آسمانن گیالس ها زاده شدم. روح من در میان رنگ هانی از +آری؛  

ن افق صبحگایه در من دمیده و نامم را برایم خوان دند. نایم که تو؛ صنم مالل آور؛ آن را با هوس خویشیی

 تغیی  داده ای. 

لوک.    این اسم توی روز تولد تو - . بود شر  اما کاش قبلش اون اسم بدون اون روز تو حنر اسیم نداشنر

 رو...  خاص

ن نام تن یم+اکنون آن نام با وقار از حافظ  دهم.   ه آوندهای رنگینم رخت بربسته است؛ و باالجبار به همی 

ن   نام دیگری گ های نرم من به گوش رسید؛ نایم فراتر از هر کلمه، ن  نی  وا، نام و نشان. آسمان در میان رگیر

 زیر پایم هلهله هانی از جویبار با آن نام،
ن برهنه پا در میان تاللو خورشید به رقیص رها یم پرداخت و زمی 

ن رنگ و عطر یم دیدند و گاها در در فضا چو یم افکند؛ گل ها ناگهان در تم   را   های نرم عشق ام خویشیی

 میان آن عرش کیهانن تعظیم یم کردند. 

 چه اسیم؟ همون... -

 

اش  زیبانی  برای   
ن زمی  و  آسمان  همانن که هفت  باشد؛  عیان  تواند متضقن  اندییسر چه یم  +تو خود یم 

و   بزرگواری  برابر  در  و  ندارند  کاقن  ت  ملکوتیشبصی  ان    انوار  ماهیگی  تور  میان  در   
ماهیانن همچون 

 که حازم ترین  
به و نر اختیار  موجودات در برابرش همچون مرغ رسکنده ای یم چرخد    هراسانند؟  همانن

 رقیص نر پایان یم پردازد؟... 

 ؛ همون اسم اعظم رو. خوش به حالت! اسمشو یم دونی  فهمیدم. تو -

ف مخلوقانی است که نام معشوق  + ن را نیم داند! امان   عاشق  انسان همان ارسر  از این درد... خویشیی

لوک. بعدم نام معشوق همون معشوق باشه هم زیباست؛    بعضی ها یم- تو خودتم اینو یم دونن شر

 .  ادامه بده لطفا. دونی

 +روز هانی از نر هم گذشتند؛ ماه ها و سال ها. در میان آفتاب؛ باد؛ باران و رعد های نر پایان. 
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حد   در  من  و  یم کشیدند  فلک  به  رس  طبییع  انوار  این  میان  در  اطرافیانم  بودم؛  هراسیده  ن  خویشیی از 

 کودکیشان قد داشتم.  

پوشان طبیعت خداوندی؛ تمسخر جانی نداشت؛ اما تاسف چرا.  ن  در میان ما سیر

ی که میوه های رسخ درخشانش همچون یاقوت هانی آویزان از آسمان بودند؛ به نریم برایم رسی   مادر پی 

تکان یم داد و برگ های زیبایش را بر هم یم نواخت. نوای دلش یم گفت که این نشان از حکمنی دور است  

ن هو ت هزارتونی گم  در  مچون کبوتر جلدی بودم که راهش رااسقن ندارد. من اما در ترس و وحشت خویشیی

 کرده باشد. 

لوک عزیزم؛ خییل داری- ی   شر  . یم. حنر خودمم دیر صحبت هاتو هضم یم کنمصحبت یم کنی   سنگی 

 شه یکم... 

اوار این گونه سخن کردن است؛ خود ای !  +رویح که مرا در خود پوشانیده رسن ؛ و هرکس  ن را یم دانن ن تو نی 

ه ی  ن زمینن بر خود دارند. که نایم از تی   فرشتگان سیر

 هیچ کدوم از اسمای من ربیط به درختا ندارن... -

با خود نیم   آن  از  نایم  بر زبانت یم رانن که  تو همان رسو کوچک روشن نیست؟ چگونه  +اما کنج دنج 

؟  کیسر

 سهراب گون! غزل یا خب؛االن چی بگم در مدح تو؟-

 خاموش باش! تنها +

بهاری نو دامن روشنش را بر دشت های پست و کوهستان های بلند یم کشانید؛ معشوقه دور تمام آری؛

ن همان عروس  نی  بهار  مادران و پدران سالخورده ما. "کاین عروش است که در عقد بیس داماد است". 

ر یم کرد. بوسه های رنگینش بر شاخه های بخشش نو عطای عشق و  ازیبای خداوند بود که به دامادانش  

 رسدشان یم نشست و دشت ها بودند که گلستان یم شدند. 
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لوک! کل حرفت این بود که بهار اومد! این همه اذیت نکن خودتو. تازشم؛ بانو هم دارن اذیت یم -  شر

 والبته ممکنه دوستای منم خسته شده باشن.  ! و من یم بینم خسته شدن شن

 ن را خوایه فهمید. دندان بر جگر آسا. +حکمنی دارم کا

نزدم مرد ته دل    ی آمد؛ همچون سلسله جنبانن مجنوندر روزی؛  از  ترانه هانی  بود؛ یم چرخید و گردم 

فرو   ر میان آن نت های نر نشاننعره یم زد. صدایش نخراشیده و تاول زده بود؛ اما در همان لحظه من د

  
رگ های تو مرا به رقص در آورد و دانستم که این کالبد از بهر چیست؛    سائل    آفتانر به زالل    رفتم. رسیحن

ری ر  ه 
َ
تنه روشن  ک و این  میان صوت  از حضور در  ارمغانن  اند.  آورده  نوا  بهر  از  مرا  نوا داشتم؛  برای  از  ا 

 نغمه. 

 ماندم تا گذشت.تا آن روز. 

معشوقه ای آسمانیست؟ تا به این اندازه موجزانه؟ رنج در عشق    ؛شما خاکیان دم یم زنید رنج درعشق

ان تمام غزل ها و قصیده هایتان همچون نفس است. رو به آسمان فریاد "وصل" های بلند است! در می

م   را! عشق  این   نیافتم 
َ
از رک هانی  یال  یا  و  از کام خوایه  ای دوروست؛ طنانر  افسارش سکه  است که  نر 

 گری عشق را در میان آن یال ها نجسته اید؛ عشق رام    طبیعت  
 کام خوایه یم شود و در بند   عشق. وحیسر

 یم آورید. ؛ او را از طبیعتش برون نفستان چفت خواهد شد 

ینی است با سم  اما یال هایش؛ نفس به نفس در میان یال های بلند و رهایش ب   م 
ُ
زی تا بشناش او کیست: ک

 رقص است.  خود  او هانی از نقره؛ همچون رقص است؛ 

ن یم اندازدت و پوزه اش را در میان موهایت فرو یم کند. رام نیم شود چرا   یم دواند تو را و یم دود؛ بر زمی 

رعنر داری کز او بر خاک اوفنی و دانن که بر دوپا بلند شدنش و آن شیهه که زیبانی او به رهانی اش است؛  

  
ی

ن بلندش همان یک دم پیش از فتادنت چه وقاری است؛ همان را زندیک کردن یم ارزد به تمام از هوش رفیی

 هایت. 

لوک؛ پس تو یه  ه  اینکه اجازه دارم تورو کنار خودم داشته باشم یه هدیواقعا  - ست! خب جناب شر

 روزی رنج عشق کشیدی؛ کدوم روز؟ روزی که... 
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ی از م    فر  +تیر

ُ
وع به دویدن کرد و روح مرا کشانید. فریاد وصل را دم  غ بر بدنم فرو آمد. ک ر میان برگ یت رسر

از   دیم  شدن  جاری  است؛  تقطیع  ن  همی  در  مرا کمال  است کمال؛  این  دانستم  یم  ساختم.  جاری  هایم 

 روشنانی با رنج. 

  "  نشانش  ؛تیمفرزندی داش
نواز نن     

 
آتش طلوعم  "بود؛ دگری    "شمُ خ از  را شاهد " هری  آنان  پیوند روح  ؛ 

 بودم. 

 از آنان مدهوشت یم سازد.   میان ما یم آرامد که حرفیک! ارساری در بر چهره ات تعجب را حکایک مکن

 . ا در اعمال و کلماتشان یم فشاندند ر مدهوش بودند و همان  آن فرزندان

 آنان  
ُ
ک؛یت  م  ک ن یم پرواز سم هایش نه س  لفافه ای برای آن رنگ درخشان نیست؛    شان را دوانیدند دخیی

 مردمانن که تنها کالبدند.  ی افسار گسیخته  شناسد و نه زمزمه های  

 آوازه خوان!  آن دوهمچون تو نبودند؛ 

. خییل خب؛  ای بابا! شما هم که این وسط منو - پس شما رو قطع کردن؛ تحقت  نکنی راحت نیم شر

سوایل که پیش یم آد اینه که شما تنها و تنها برای من ساخته شدی؟ البته کامال واقفم به این قضیه  

ی " مصدر   زاویه داره که  ه. در واقع شفاف تر: دست ساز هسنر شما؟ ؛ چیدمان ب"ساخیر  گم بهتر

؛ کمال من در نوازش انگشتان فردی است تا بر خود برانم آن چه را که باید؛ حال آنکه کالبدم را   تنها   +خی 

دست تو باشد   چیده اند اما دست؛ دست تنها باید    سادهپیش از اینها همه کیس دیده است. مرا با رویح

ن مجنون آوازه خوان من...من با انگشتان دگ را در میان انگشتان تو   ران تقه ای خورده ام اما رقص خویشیی

 . یافتم

ه؛ تنه ای به رنگ صمغ افرا که صیقل اره ها    پرداخته اند. همچون دگران  ،شکل مرا   لب هانی کشیده و تی 

 برایم بخوان...  نی پدید آورده اند؛ آن بیت را بر تنه ام بُ 

      میان یک ش موی ای میاِن تو چو یک موی و دهان یک ش موی  نتوان دیدن از آن موی  -

 را با شبق رنگ کرده اند.  لبه های موزونش  ه است و ایستاد  "نر نهاینی "+آری؛ تنه ام همچون 
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لوک...زیبانی های تو تو کلمات نیم گنجه-

   نگو شر
 
ی   یتمِ و فقط باعث یم شه من از ک ! بزار  بیفتم پایی 

 
 
 ش" باشیم. م  "خ

ن را به تو تعلیم دهم!   +من که در تمام مدنی که با تو زیسته ام کوشش کرده ام تا همی 

د دست من.   خب؛ قبل تو من یه جورانی بلد بودم؛ االنو نیم دونم. - به هر حال؛ شنوشت تورو ستی

ی من   حاال اینو بگو:  ما کجا ها با هم به اختالف و مشکل یم خوریم؟ یعنی خب مسلما ارتباط خایص بی 

ی ارتباط ما گ به مشکل یم  ح بدی؛ و در همی  و تو هست که تازه اونو هم یم خوام که لطف کنی شر

 خوریم؟ 

ذالن   م آورد؛ اما علم آن را دارم کهرا بر زبان نخواه  ها   در نزد ما نام تو دگر کلماتیست که آن + بر تو خ 

اوار   تر است. رسن

او دمدیم مزاج است؛ لحظه ای کالبدی نر جان است و لحظه ای دگر یم خراماند آن روح کوچکش را. 

ره ایست که چهارنعل یم دود اما مقصد برای دویدن ندارد. 
ُ
 رسکش است و نظم را نیم پذیرد. او بسان ک

اد شدن مرهم نیست؛ ز  ن  خم است. من او را بیاموختم که رام آدمی 

ن   ن در اندیشه خویشیی ن بس که خدایشان آنان را بیافرید و آنان؛ حنی خالص ترین ُمدام میان آنان نی  همی 

 است. 

آزاده   را  او  روح  نیست؛  من  حفظ  خواهان  او  خواهم؛  بستنش  یم  افسار  بر  و  نیست  پذیر  ؛جیر  ن کار نی 

 نر ربط احاطه شده
او در میان موجودانی اد نیست. روح و ذهن  ن او را به خاموشر ای   آدمی  اند و جنون 

 فشده کننده مبدل کرده اند. 

 اوست جان من؛ اما لحظه ای مالکم نبوده است. 

ن واسطه ای بر آن.    کمال من در نوازش است و او نی 

ن را به باد رسزنش یم گی   اب یک چشمه کمال او در من نبود   که"   م خویشیی "؛ چرا که استسقای ذهنش سی 

 نیم شود. 
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ترین   به رساغ معشوقه بزرگ  او  اند.  ن انگی  بر یم  را  برم؛ آن زمان است که آتش حسدم  او یم  از  رنجر که 

دگری یم رود؛ آن هنگام که دگر نفیس برایش نیست و صدانی در حنجره اش نیم ماند. او به نزدم نیم آید 

 و هوس آن دگری بر جانش یم تازد. 

ی - ؟ البته حق داری. حاال ببی  یک من چی یم کشن. تو به قلم حسودی یم کنی ی  و فت 
  ریایصی

تو عرضه  بر  را  ن  آنان خویشیی و  و کاو کنیشان  تا کند  نیست  تو  به  نیازی  ک!  آنان که کاملند دخیی +هاه! 

 دارند! 

 خب؛ اینم حرفیه. پس تو زمان هانی از من دلخور یم شر که من یم نویسم. عجبا! -

یفتون یم پرسم: من  برای به حرف درآوردن شما زحمت کشیدم آیا؟ یه چند تا سوال رو با هم از محضن رسر

و اینکه ما از چه زمانن رابطمون عمیق شد و در حقیقت شما مسحور من و من محلول در شما شدم؟از 

ح حال از احساساتت بدی یا نه؟    نظرت شناخت تو لزوما نیازی داره که رسر

ن که کاریست طاقت فرسا و تو  ن   +کلمات را در هم نیامی   اش را نداری!  نی 
ی

 شایستیک

 دارم. یادت باشه این مهم ترین کاریه که یم تونم انجام بدم. -

نباید؛ در آن رنسانیس   که یم   کوتاه+بانویم به ستوه آمدند. یم گذرم. تو لحظه ای در من فرو رفنی که 

ن سازی و نه  توانسنی نباشر  ن را فشده. و نه مرا مجنون خویشیی  خویشیی

ع   تضن نکردم؛  و اجابتت  را  انگشتانت  های کوچک  زخم  برد؛  نخواهم  یاد  از  هرگز  را  ات  اولیه  های 

 تن به  
ی

ن یم دانسنی صنیم همچو من به سادیک ن احساسانی غریب کردی اما خویشیی نایستادنت. مرا آبسیی

 سخن کردن با تو نیم دهد.  

ی. خدایا؛ ما اسمش را عشق ننهادیم؛ چرا که تو برای "او" نفس یم دیه و جانت را برکف دست یم  گی 

 این دردی است که هم تو را یم کشد و هم جگر مرا یم سوزاند! 
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م و تمرین کنم.  - ین روزای عمرم خواستم تورو یاد بگت 

باشه باشه! بزار درست تر بگیم: من توی بهتر

سال اومدم پیشت اجازه ندادی کشفت کنم. و منم تسلیم نشدم چون بقیه    4تو اولش چون بعد از  

ی با  )یم گفیر  اندر احواالت مغز من( و بعد... این است ید بشر

. هم مرا و هم بانویم را. آن طور که او را در میان انگشتانت   ن ساخنی +مرا شیفته انگشتان کشیده خویشیی

ن یم سازد.  ی و شینر نرم که آن انگشتان را مبدل به منظره ای شگفت انگی   یم گی 

نهاده  نام مرا"هیچ"  ما  ک  نه برای من؛ که برای خود فرزندان آدم. دخیی با احساسات است؛اما  اکتشاف 

اگر   با یک کلمه حنی  اد  ن بزند. آدمی   
ی

ناشناختیک از  تنها یم خواست دیم  با ج  بود؛ چرا که  ئیل دیدار  خود  یر

 نتواند داد؛ ؛کرده باشد؛ در نهایت محدود یم شود و بسط 

 هایتان کافیست تا    اما "هیچ" بودن؛ 
ی

حری دور. تنها کنار زدن پرده روزمریک ه آلود؛ آمیخته با س  رازیست م 

 کهکشان "هیچ" ها را نظاره گر باشید؛ و این احساسات مرا نیم خواهد. 

االن که  - هر البته  به  االن  چون  بگیم؟  هم  رو  هویتتون  خواید  یم  معلومه.  بانو  و  شما  اسم  دیگه 

 صورت اسمتون هست. 

لفیقی از احساسات فرزندان آدمیم؛ عروج انسان در جادوی دستان اوست. و او زمانن یم چیند که یم  +ما ت

 خندد؛ یم گرید یا درد در وجودش رخنه یم کند. 

آنان   میان  در  و  یم کنیم  رشد  انگشتان  میان  در  ما  است؛  دستان  عروج  همان  من  امثال  و  من  جوهره 

 جاودانه ایم. 

 وجودی نر  
افد و لحاقن از یکدسنی همتاست؛ فاصله ها را یم درد و زبان و کلمات را یم شکنوا و موسیقی

یت را سوزن یم زند   . این همان کاریست که معشوقه تو در آن خواهد ماند. بشر

ی افتادم من! من شمارو هم خییل دوست دارم؛ یم دونی اینو! - ؟ای خدا! عجب گت   وگرنه چرا تو منی

 ی. همان رایحه پایان. تو مرا "نت آخر" خود نامید +
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من با تو رشد یم یابم؛ جالی کلمات را از تو در وجودم ریزان یم کنم و خود یم دانن که الیق نفس توام؛ من 

برای حضور حقیقی ات   تو مرا  برای آن است که  ندارد. و  توانن دارم که زبانت  ن  در کالبد و روح خویشیی

 برگزیدی. 

. و به همان اندازه نر دلیل اما عجیب و افسار گسیخته.  تو به نریم همان شیب انگشتانت برای  
بانو هسنی

 و مرا برای پارادوکس و تناقض درونن ات خواسته ای. 

 من توام و تو من؛ زیبای آوازه خوان؛ و من همان نوای خاص توام. توصیف روحت در کالبدی دگر. 

. من همانن ام که پدرت را به شگفنی واداشت؛ که چرا من؟ صعب ترین س ن  از با سیم های تی 

 تو را به نمایش یم گذارم. بوی چوب 
ی

تو مرا برگزیدی؛ برای نوانی که همان نوای روحت است. من زندیک

 من نفست را یم ُبرد و درونم همچون تو خروشان؛ اما در صورت رسیم و آرام است. 

. ح ی؛ آنان را بر اساس زیبانی ظاهریشان الک یم کنن نام ال دم بزن آوازه خوان؛  تو بر کلمات ایراد یم گی 

 مرا با زبانت دم بزن تا بدانم دوستش داری. 

. مزین به  - ی لوک و بانو ادلر برای عرص کوتاه "رنسانس" من هسیر با کمال میل و افتخار. بله؛ جناب شر

یگ از زیباترین کلمات. "الم" به لطافت یک نت ال؛ "ن" نهاینر آرام و همراه با عطری از گل های شب 

 و "واو" اول همانیست که همیشه مرا نوازش یم کند.  بوست

 
ُ
ن با در ویالون؛ ویول ین ترین سازی؛ مرا توصیف یم کنن و من نی  ن. تو زیبا ترین؛ صعب ترین و شی  ن یا وایل 

ن بانوی تو آرام یم شوم؛ تک نت هانی که یم زنم رو در میان دو لب بلند و موزونت گرفتار یم   دست گرفیی

. کامل توضی  . کنن لوک. تو ویولن هسنی  ح دادی رسر

 !  +حال یم توانم به نریم به خواب روم؛ در میان آن جعبه سیاه و در هوانی که تو آن را نیم آالنی

وع کنم و تو و من کامل - خداوکییل بعد این همه تعریف این حق من بود؟ تا روزی که دوباره بتونم شر

لوک؛ توام در کنا  لوک  یگ بشیم. حسودی نکن به قلم شر ! به امید آن روز؛ شر ر اون منو تکمیل یم کنی

 عزیزم! 
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کم! خدا نگهدار تو و دوستانت در زیر سایه رسو کوچکتان باشد.   +به امید آن روز دخیی

 فعال به افتخار پروژه: سالم! -

 

 

 

 


