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 آنی فقط در يک لحظه رِ تغيي

 

 سالھای متمادی غربت بارھا به سراغم که در ھائیآن دلتنگي دلم تنگ است از م،ياق تنھاتدر ا

اق بھم تديوارھای ا. دردم را دوا نميکند نوشتن و گوش به موسيقی دادن خواندن،. آمده اند

ھوای  از به دامان طبيعت پناه ميبرم، بيرون ميشوم و .شده اند و فضا اختناق آور است نزديک

. درختان، به گلھا،به سبزه ھای چمن خيره ميشوم  هب. و گوارای پائيزی استنشاق ميکنمسرد 

ست که درين ديار شاھد بھار، خزان و زمستان سالھا .مغزم ھجوم می آورند خاطرات گذشته به

بلی . سرد پائيزی آمدن زمستان را اع2م ميکند و اين بادشده اکنون نيز تابستان سپری . بوده ام

 .ھيچ نميدانم ت؛چه وق ميشود اما تاکی و سال ديگری به سالھای غربت و تنھائی افزوده

ک مانند فلم سينما از نظر ه ينشينم تا بتوانم گذشته را يک بيکی مچوکيھای پار به يکی از

طرف کمی دورتر دو سه طفل باھم بازی  آن .زيرا آينده ای ندارم که به آن فکر کنم ،بگذرانم

جانب من نگاه ميکند و . ب ميکندلج نميدانم چه چيزی در من توجه طفل کوچکتر را. ميکنند

سبزه ھای درشت  مشتش را که از نزديک تر می آيد،. ميکنم تبسم جانبش نگاه منھم با .ميخندد

مثل اينکه  .دراز ميکنم را جانب او ھم دست خود من .ائيزی پر است جانب من دراز ميکندپ

. جانب من است اما ھمواره نگاھش. را جمع ميکند و دور ميرود بمن اطمئنان ندارد دست خود

 .را جلب کنم لب دارم تا توجه او برآرام و بی آزار بخود ميگيرم و تبسم  ۀمن قياف

 نم. را دراز ميکند دست خود نزديک تر بھمان جايگاه اولی می آيد، نانش بيشتر ميشود،ياطم

دست دارد به دختر  اما فاصله زياد است سبزه ای را که در. را دراز ميکنم خود ھم دست
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طفل چند لحظه  .ميکند ءولی او ابا .به اشاره به او ميفھماند که بمن بدھد بزرگتر پيش ميکند و

اين  .جانب من که کماکان دستم به سويش دراز است مينگرد و مل ميکندأتکان نميخورد و ت

از کاميابی خود  به مشت من جا ميدھد و را خود ۀمشت سبز مرتبه با اطمئنان پيش می آيد و

تبه آمدن رھر م و ميداند که در تبه تکرار ميشودچند مر بعداً اين عمل او .ميخندد لذت ميبرد و

 ورزی را دراو احساس مھر ۀاز صميميت طف2ناين حرکات پر  .او خوشی من بيشتر ميشود

ھمه چيز به من مھر  ھمه کس و ،عوض شده ھمه چيز ميکنم به اطرافم نظر. انگيزد من بر می

درختان ھمه  سبزه و ،گياه ،گل .ميکنند ھای مھربانانه جانبم نگاهھنگا اشخاص با .دنميورز

 .تنھا نيستم ديگر ؛ی ميکنمانمحبت زندگ و عالم مھر من در و انددوست داشتنی 

 


