
دفاع بی   مجرم

تویی هزار هر و است امید هزار !مرا        

نجات زار شن باتالق این از رو من که نبود هیچکس و بودم شده گم اش رنگ خاکی ی تیله دوتا -                       توی
...بده

و تاریک های مالفه از گرفته نشأت ی پنبه هائ گوله ی کننده خیره رقص به خیره و بود من به                       پشت
بود سرمان باال .   روشن

های ران های نیمه به زور به را خودش که رنگی مشکی پالتوی جیب داخل آرام را اش لرزان های                      دست
آورد بیرون ای جعبه و کرد رساند می او ی شکننده و .            باریک

چیست بزنم حدس توانستم می صدایش انتهای بی غم !         از

در که خشمی خاطر به نه و بود زمستان رحم بی سرمای خاطر به نه که هایش دست بودن لرزان                      از
بخش آرامش اصطالح به خودش قول به ی جعبه آن بزنم حدس توانستم می بود، زده رخنه اش                    وجود

است دیده برایش خوابی !    چه

آن از نیمی تنها حاال که ای چهره به خیره و آمدم خودم به اش مکعبی و طالیی فندک صدای                      با
کردشدم می .  خودنمایی

می انگار که ای گونه به گرفت، عمیق کامی و کرد نزدیک هایش لب به بار دومین برای را                     سیگار
کند تحمیل اش برگشته بخت های ریه به را آن تلخی و دود تمام .              خواست

پیشواز به صدایش زدند می پس را دود این تازه نفسی برای درماندگی با هایش ریه که طور                    همان
آمد من ی وظیفه انجام حال در همیشه های !         گوش

که این خیال به میز؛ رو گذاشتمش و کردم قمار دلم رو که بودم باز قمار یه من که فهمیدم ها -                       تازگی
ببرم رو تو ی فریبنده اما سنگ دل بتونم بازی این تو ..شاید             .

می بیرون را دود که چنان هم و گرفت عمیق کامی و گذاشت هایش لب میان را سیگار بار سومین                      برای
گرفت را، من روی تاثیر بی اما تلخ اعترافات ی ادامه :           داد

برای ببینی وقتی کردم می فکر چون شاید کنم؛ خودم عاشق رو تو تونم می کردم می فکر چون -                     شاید
برای توام دل کنم، می بودن سبز همیشه به وادار رو زمین و میکنم گریه به وادار رو آسمون                     داشتنت

بره من دل .   عاشقی

هاس رمان و فیلم واسه همش ها حرف این باطل؛ خیال زکی .            اما

که کسی سراغ ریم می ما ی همه نمیشه؛ هست عاشقش که کسی عاشق کس هیچ واقعی زندگی                    تو
روز یک و ابد تا داره ادامه چرخه این و عاشقشیم !           خودمون

مشغول بودند فریب دل و نیافتنی دست برایم روز یک که هایی چشم با و من سمت برگشت رخ                     تمام
شد من کردن .   آنالیز

خاست می بر باز و نشست می ای لحظه من صورت اجزای تک تک روی اش سنگین .                 نگاه

طوفانی عجیب هایش چشم دریای نخاست، بر دیگر افتاد هایم چشم به هایش چشم دریای که                  زمانی
قرار بی و .   بود



گاه هیچ که کلماتی و شدند باز هم از بودند سرخ هایش گونه چون هم که ای قلوه کوچک های                      لب
شدند خارج دیگری از پس یکی اش کنم نمی :         فراموش

؟ نداری دوستم دونستی می خودت وقتی شدی نزدیکم !چرا          - 

نه کنی بازی باهام داشتی !دوس ؟     

بگذرم چیزم همه از انگشتت بند یه حرکت با که بازی شب خیمه عروسک یه برات، بودم عروسک                    یه
.برات

داشتم که چیزی تموم ..از     .

نزدم دم من و گفت هرچه بود کافی دیگر پریدم، هایش حرف .            میان

زدم دم کنم، نمی پیدا را اش منشأ سال چند گذشت از بعد هم هنوز که تفاوتی بی و غرور :با                     

کن بس ماهی کن ..بس   !   -.

برخاستم بود، کرده تحمل را ام وزن آمدنمان زمان از که سبزی نیمکت !              از

قدم اش سمت به بود رنگ هم ام چرم پالتو و کتان شلوار با که ام مردانه مشکی های بوت نیم                       با
.برداشتم

کرد می سرازیر ام دل به را آرامشی زیرپاهایم برف های دانه شدن فشرده !               صدای

هایم لب روی بر پوزخندی بود ام متری نیم فاصله در اش منتظر ی چهره گام ده برداشتن از .      بعد               
شدم گذشته در هایش کار آور یاد ای آهسته صدای با و .            نشست

نشدی خسته تظاهر همه این ؟-      از

چی من دادن جلوه مقصر ؟     از

کردی کاری همچین خودت خواست با !      تو

نه نکنی قبول تونستی می تو دادم پیشنهاد فقط .      من ؟   

خاطر به شاید و بود خشم خاطر به شاید لرزید می اش چانه و بود شده پر لبالب هایش .          چشم           
بود کرده خوش جا گلویش در که تلخی بغض !         نشکستن

زدم کنار اش زده یخ صورت جلوی از را دارش موج موهای تار از ای .               دسته

شدم ببینی هایش کوچه پس و کوچه در توانستی می را عشق هم هنوز که چشمانی به .                 خیره

برای و نیستند بیش تلخی شوخی ها کار و ها حرف این ی همه بگویم که دارد امید هم هنوز                      شاید
کردم را ها کار این خودم به نسبت او عشق .          ارزیابی

می کند، تزریق اش وجود به را آرامشی و کند می اش مست بود کرده زد گوش ها بار که صدایی                      با
گرفتم را هایم حرف ی :ادامه       

کنم بازی باهات گذاشتی خودت باشی عروسک یک برام خواستی خودت تو .     ماهی         -!

کرد خودت جذب رو من بودنت نیافتنی دست و غرور کنم اعتراف .            باید

توی بودی، تفاوت بی بهشون نسبت و زدی می کنار رو ذاشت می جلو پا که پسری هر دیدم می                      وقتی



کردی بیدار رو شدن تو مالک حس یک !        دلم

ام خونه خانم تو ستاره جای االن برام، بودی نیافتنی دست داشتنم دوس اوج تو هم هنوز اگه                    شاید
.بودی

شدند هایش گونه مهمان دیگری از پس یکی اش اشک های قطره و شد شکسته هایش چشم .                 سد

زمستان خواب به ام احساسات و دل گویی نداشت، ارزشی هیچ برایم ها اشک آن ربات همچون من                    اما
نداشتند ، شدن بیدار قصد حاال حاال و بودند رفته فرو !           ای

داد سر را هایی زمزمه رسید می من های گوش به زور به و آمد می در چاه ته از که صدایی .                      با

می دلم یعنی هست واقعی احساساتت و ها حرف همه کردم می فکر بودم، کرده اعتماد تو به !    من                 -
نامرد کنم باور که ..خواست     .

حرف که کوشید می سختی سر با اما شد؛ می هایش حرف ی ادامه از مانع هایش گریه هق هق                      صدای
اندوه از حجم آن از کند سبک را اش دل تا بزند را !             هایش

کارهات همه هات، حرف همه بود دروغ !-        اما

کیوان بوده دورغ عاشقونه های زمزمه اون کنم باور !چطور ؟         

اش سینه چپ سمت به اش رفته تحلیل نیروی تموم با و کند می اش مشت و آورد می باال را اش                        دست
کوبد ! می

لعنتی کنی باهام رو اینکار تونی نمی تو کیوان بوده؟ دروغ چی همه بفهمونم لعنتی این به !-                  چطوری

لعنتی بدم رو ام شکسته قلب جواب چطوری ؟ بدم رو خودم جواب !چطوری ؟             

شده خراب دیوار اون االن بگم ؟ شکسته گلی کاه دیوار یک به کردی؟ تکیه کی به برگشته بخت ای !       بگم              
دی می جون زیر اون داری تو و سرت !رو ؟         

نبینم را هایش زدن ضجه دیگر تا بستم را چشمانم اش فریاد صدای .با               

بگیرد ام ناجوانمردانه های کار بابت را ام یقه و شود بیدار ام خفته وجدان خواستم نمی .                 شاید

کردی بازی باهاش که دختری احساس از میدونی چی تو المصب د بده جواب لعنتی !            د     -!

اش شده خورد احساسات از و اش شده تباه ی آینده از اش، شکست غرور از میدونی چی !تو ؟                  

کنم می باز را چشمانم پاهایم کنار جان بی جسمی افتادن .           با

است شده پاهایم به خیره و نشسته هایش زانو دو .          روی

زدند می دم اش رفته تحلیل صدای با و کند می هق هق هم :              هنوز

چشم و نبرده مردونگی از بویی که نامردی یه فقط تو ؟ مردی چه اما مردی یک تو کردم می فکر .                من        -
میره زاره می و بنده می چی همه روی رو .          هاش

کرده کارایی چه اش گذشته تو انگار نه !انگار          

می کردم فکر آدمی یه تو کردم فکر کرد اعتماد بهت قلبم بودم کرده اعتماد تو به احمق من المصب !    د      !     .         
باشی من مال تو روز یک و ابد تا خواستم می چون کردم کارو اون ..فهمی                .



من و کرد می بیدار دلم در را خشمی هایش حرف نداشتم هایش حرف به کردن گوش برای وقتی .            دیگر         
ببرد من روی بر هایش حرف تاثیر از بویی دخترک این خواستم .            نمی

شود می رفتنم از مانع و نشیند می هایم بوت نیم روی بر هایش دست که بردارم قدمی .                  خواستم

افتاد هایم گوش جان به خواهش و التماس از پر آوایی !           با

کیوان نرو سنگت قلب اون خالق که خدایی به رو تو نرو کیوان، کنم می !           التماست      .

نرو توروخدا کردم، خریت کردم، حماقت منه، از مشکل باتوعه حق ..اصال          .   .

که کرد می حرکت هایش دست دنبال به هایم چشم ومردمک برداشته هایم بوت نیم از را                   دستانش
شدم شکه اش سرخ های لب به دستانش برخورد با .          ناگهان

باشم ها صحنه آن شاهد و بایستم آنجا توانستم نمی .          دیگر

میشم خفه اصال ..کیوان     -.

بمانم توانستم نمی اما نروم، که خواست می من از و زد می .             ضجه

کردم فرار بگویم است بهتر یا رفتم !پس        

نکند رهایم وجدان عذاب عمر یک خواستم .       نمی

باطل خیال زکی !   اما

زند می ات زمین به بد روزی یک و چرخد می و چرخد می و چرخد می گردان چرخ !این                    

گرفت را ام یقه سرنوشت باالخره سال پنج و بیست گذشت از .بعد             

بودم ایستاده اش انتظار در التماس و خواهش از پر قلبی با من اینک سال پنج و بیست گذشت از .                    بعد

کشیدم می را اش انتظار شکسته قلبی با و بود پر لبالب چشمانم من !              اینک

و بودم ایستاده بود، افتاده پاهایم به ماهی قبل ها سال که ای نقطه همان و مکان همان در                     درست
خورد می سوق روز آن به .      افکارم

اش برف رنگ هم های بوت نیم به و آمدم بیرون ام افکار از ها برف شدن فشرده بهم صدای شنیدن                       با
شدم . خیره

نداشتم را اش نگاه در شدن خیره توان و .         جرات

گذشته، در اش کاری کم روز یک برای که خدایی از ترسید می وجدانم چون شاید چرا دانم !                 نمی   
بود گرفته نظر در برایش را سختی .       مجازات

ام ایستاده اینجا ام زندگی ی دردانه خاطر به امروز من .اما             

دهد نجات را ام هستی بخواهم زن این از تا آمدم اینجا ام زندگی هستی خاطر به .                 امروز

بیاید رحم به دلش تا بگویم چگونه تا کنم فکر این به و دهم نجات گذشته از را افکارم کردم تالش .                     پس

بگیرم پس رو ام بچه جون ازت تا اینجا بیایی خواستم ازت ..ماهی،              -.

های اشک با مستقیمی ارتباط و نشسته گلویم در بزرگی سنگ گویی دهم، می قورت زور به را                    بزاقم



دارد چشمانم سد پشت در شده .      جمع

کنم می اعطا مکث کمی با را کلمات و دارم صدایم لرزش کنترل در .              سعی

شده بستری بیمارستان تو ام یدونه یکی ی بچه ..ماهی،           -.

چرا ؟  میدونی

موندن زنده برای دلیلی دیگه میگه خواد، نمی رو زندگی این دیگه میگه زده رو هاش دست جفت !              رگ      
...نداره

تر سخت من برای اون بدون زندگی نمی خوره، دردت به دیگه زندگی نخوادت زندگیت دلیل وقتی                  میگه
جهنمه آتش تحمل !   از

برگرده، بگین بهش میخام، رو عرشیا میگه کنه، می گریه همش روزا این ام یدونه یکی دختر                   ماهی
بمونه زنده تونه نمی اون بی ..هستی       .

کند می تر سخت برایم را کشیدن نفس و شود می تر حجیم لحظه به لحظه گلویم درون سنگ !                   پاره

کنم مهار را هایم چشم درون اشک می کنم سعی و کشم می کوتاهی های .              نفس

بزنم حرف باهاش برم کیه بگو جان، بابا گفتم !-          بهش

زد می زار فقط و زد نمی .حرفی         

ماهی میشه آب داره شمع مثل هام چشم جلو ام !          بچه

هایم گونه روی و گیرند می سبقت یکدیگر از پی در پی هایم اشک و شکند می چشمانم سد                     مقاومت
شوند می .  جاری

فرزندش برای را پدر گناه نداشتی حق تو بگویم داشتم دوس نداشتم، بر زدن حرف از دست هم                    باز
.بنویسی

لبخند یک مامانش تا کنه می هرکاری میگه داره، دوس رو مامانش خیلی عرشیا گفت، بهم روز -                   یک
هاش لب رو بشینه .    ساده

داره اون که کسی بهترین جونش ماهی میگه !        عرشیا

کیه پسر عرشیا شد دار خبر ام شصت بود !         اینجا

شوم می چشمانش به خیره رسم می که هایم حرف اینجای .           به

نبودند آشنا برایم دیگر که شدم چشمانی به .        خیره

نداشت وجود درونش حسی هیچ دیگر که !       چشمانی

رقصید می درونش خودم دار داغ ی چهره انعکاس فقط که ای شیشه و زده یخ !                چشمانی

کردی بازی ام بچه زندگی با چرا زندگیت، به بودم زده گند من لعنتی ؟-               د

؟ مگه چیه اون گناه گناهه، بی اون ؟ ماهی !        چرا   

بشه؟ بازی خودت مثل یکی با گذاشتی ...چرا         



شدند هایم حرف ی ادامه از مانع ام مردانه های هق .           هق

شد من پاسخ انتظار در های گوش مهمان اش سرد و تلخ .            آوای

چسبه می رو خودت ی یقه میاد روزگار کردی فکر کیوان آقا شدی پدرش تو که اینه اون !            گناه ؟-       

بدن پس تاوان عزیزاشون کشیدن بازجر باید ها آدم تاوان، نشد که این د نه !               د

کرد، می سنگینی ام گردن روی سرم و بودند کرده کشیدن تیر به شروع فجیح طرز به هایم                    شقیقه
هایش کار بودن ناعادالنه از حجم این برای بکشم فریاد سرش داشتم .            دوس

نداشتم شما دختر تک با عرشیا آشنایی تو نقشی هیچ من نکنی چه کنی باور چه کیوان .-                  آقا

مغرور و ساده خودته، عین هست دختر یه مامان گفت اومد روز .            یک

کرده گیر پیشش دانشگاه پسرای همه !      دل

منم زنه می حرف که کسی تنها با آخه کرده، گیر من پیش اونم دل می کنم !                احساس

بهم رو عکسش اومد روز یه این که تا بود، کرده پیدا بهش نسبت هایی حس یه کم کم اونم نباشه                      دروغ
داد ! نشون

بود ایستاده کنارش کی عکس اون تو ؟       میدونی

برای جانی که بود، وخیم ام حال قدری به من که این از دریغ بود، من جواب منتظر و بود کرده                        سکوت
نداشتم زدن .  حرف

بودی ایستاده کنارش .-    تو

نیست شدنی چون برداره دخترت سر از دست گفتم !         بهش

بگم میتونستم چی ومن پرسید رو دلیلش ؟        هی

نیاوردی سرم که هایی بال چه گفتم رو، چی همه گفتم دریا به زدم دل روز .                یک

گفتم بهش اینکه تا نشد راضی ..بازم       .

دارم را شنیدنش جرات آیا ببیند تا سنجید می را شرایط داشت گویی کرد، .              سکوت

کوبید سرم بر آهنی پتک چون را تلخ حقیقت آن که کرد معنی چه را سکوتم دانم .                 نمی

توعه پسر اونم باباشی تو گفتم ...بهش    !     -
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