
 تیام 
 

 گاىی جوىر قلم برای نوشتن کافی نیست.

.باید از جوىر عشق کمکی گرفت تا با خون خود نوشت  

 

توی اتوبوس کو نشستو بودم داشتم بو این فکر میکردم کو چرا باید تبریز 
 بو اون بزرگی و قشنگی رو ول کنم برم یو روستا دور افتاده تو لرستان

 برای سابقو کار؟

 اخو سابقو کار باید حتما تو روستا باشو؟

.معلوم نیست این نظام شاىنشاىی چی میخواد بو سر ما بیاره  

 



.حرفای اقا جون و ننو جونم فکرمو درگیر کرده بود  

.دیگو وقت زن گرفتنتو.از روستا کو برگردی،زنت میدیم:میگفتن   

ولی خب من خودم خوب میدونستم کو انقدر سرم شلوغ طبابت ىست کو 
.وقتی برای عشق و عاشقی زن گرفتن ندارم  

.بعد از یک روز و یک راه خستو کننده باالخره بو خرم آباد رسیدیم  

. ولی خب سفر من تموم نشده بود  

.باید دوباره سوار مینی بوس میشدم تا بو روستا میرسیدم  

.جاده روستا خیلی جاده خرابی بود و ىنوز اسفالت نشده بود  

منم کو با ىر بار تکون خوردن مینی بوس روی چالو چولو ىا ىیکل 
.کوچیکم با ساک بزرگم بو این ور و اون ور پرت میشد  

بو روستا کو رسیدم دیدم چند نفر از اىالی روستا با یو بنر کو روش نوشتو 
.دکتر سيراب تبریزی خوش اومدید:بود  

.اومدن بو استقبالم  

.مردم ساده و جالبی بودن  



.من و با اسب پیش کدخدا بردن  

کدخدا توی خونو خشتی بزرگی کو داشت نشستو بود و چندین راس گاو و 
.اسب توی حیاط خونو اش بود  

. وقتی وارد حیاط کد خدا شدم دیدم شروع کردن بو زدن و خوندن و رقصیدن  

یعنی انقدر استقبال گرم بخاطر یو طبیب؟.خیلی برام جالب بود  

.رقصشونم برام جذاب بود ولی ىیچی رقص تبریز خودمون نمیشو  

ىمون دم در کو ایستادم دیدم جلوی پام یو گوسفند زمین زدن و گردنشو 
.بریدن یکم خون پاشید بو کتم  

سرمو کو بردم باال کد خدا رو دیدم کو پیرمرد جا افتاده و درشت ىیکل با 
ابرو ىای پين بو اصطالح پاچو بزی و سیبیل کو کل لبشو پوشونده بود  

.داشت میخندید  

:داد زد  

بیا.آقای دکتر بیا تو+  

چشم چشم کد خدا-   



.وارد خونو کو شدم بوی تریاکی عجیبی میومد   

.دیدم کد خدا پیش منقل نشستو و چندین نفر دورش  

.بیا اقای دکتر غریبی نکن خوش اومدی بیا بشین جفت دست مرتضی  

رفتم نشستم پیش یو اقای بزرگ جثو و سیبیل سیاه کو خیلی خشن 
.ینظر میومد  

.بیا بکش. بفرما بفرما+  

.نو تشکر من دودی نیستم-   

.ما بو افتخار اومدنت این بساط رو فراىم کردیم+   

نو تشکر کد خدا-   

روستا ما تا حاال .کد خدا روستا.من کد خدا کریمم.مشکلی نیست.ای بابا+
یو طبیب داشتیم مش رمضون کو چند وقت پیش عمرشو داد .دکتر نداشتو

حاال ىم سپردم بو بچو ىا کو خونو مش رمضون رو مرتب کنن تا . بو شما
بعد ناىارم میسپارم بو مرتضی .شما بری اونجا زندگی کنی برای خودت

.برادرزادم کو ببره این دور و اطراف رو نشونت بده  



ناىار رو کو خوردیم با برادر زاده کد خدا یا ىمون مرتضی سوار دوتا اسب 
.شدیم و شروع کردیم بو دیدن روستا  

مرتضی بيم میگفت کو دور تا دور روستاشونو رو کوه گرفتو و معموال 
.خورشید رو نمیشو دید و بیشتر اوقاتم ابریو   

.بیشتر مردم روستا ىم دامدارن   

.عده کمی سواد دارن    

.و گفت بيتره مراقب خودم باشم   

:مرتضی رو کرد بيم و گفت  

راستی اقای دکتر شما از کجا اومدین؟+  

.تبریز-  

تبریز شير قشنگیو؟+  

.عالیو.اره-  

نامزدی زنی چیزی ندارین تو تبریز؟+  

.نو من با پدر و مادرم زندگی میکنم-  



.اىا+  

شب رو خونو کد خدا موندم و لباسام کو کثیف شده بودن رو دادم برام 
توی رخت خواب داشتم بو این فکر میکردم کو روستا قشنگیو مردم .بشورن 

.احتماال نباید سخت بگذره.خوبی داره  

. چشمامو بستم کو اروم بخوابم  

. دیدم صدای خر و پفی میاد  

سمت چپم کو کدخدا خواب بود داشت خر و پف میکرد،سمت راستم کو 
.مرتضی بود داشت خر و پف میکرد  

ساعت دور و ور سو و چيار بود کو رفتم تو .ىرکاری کردم نتونستم بخوابم
.داشتم ميتاب رو نگاه میکردم کو متوجو صدای ىق ىق شدم.حیاط  

خواستم برم جلو و ازش دلیل . دیدم زیر نور ماه دخترکی داشت گریو میکرد
.گریشو بپرسم کو پام رفت روی تیکو چوب خشک  

   تق

.صدای شکستن اومد   



.دختر تا برگشت من و دید سریعا وارد خونو شد  

.منم چندان فکر خودمو درگیر نکردم   

یکم توی ایوان نشستو بودم و بعدش بلند شدم کو برم ببینم دوباره میتونم 
.بخوابم یا نو  

.چشمام داشتن گرم میشدن, بود۵ساعت طرفای   

.کو دیدم با صدای قوقول خروس ىمو از خواب پریدن  

.توی دلم داشتم بو خروس انواع بد و بیراه رو میگفتم  

:کو دیدم کد خدا داره دست میزنو بيم و میگو   

.دکتر پاشو پاشو کو وقت صبحانو است و بایدم بری خونو خودت  

شاید میتونستم برم چند ساعتی .از شنیدن جملو خونو خودت خوشحال شدم 
.استراحت کنم   

  صبحانو رو کو خوردم ىمراه مرتضی رفتم بو خونو سابق مش رمضون 

.جای کوچیک و دنجی بود   

.یو باغ کوچیکم داشت   



.تا اومدم دراز بکشم و استراحت کنم دیدم صدای در میاد  

کیو؟+  

سالم اقای دکتر؟-  

شما؟.سالم+  

.مریضم اقای دکتر-  

.برو عصر بیا+  

نمیشو حالم خیلی بده-  

.بیا تو+  

چیو چی شده؟+  

.اقای دکتر روم بو دیوار شرمنده شرمنده از صبح تا اال اسيال دارم-  

شب قبل چی خوردی؟+  

م.یکم بی بی ام خورشت سبزی درست کرده بود با برنج خورد-  

خب بعدش چی خوردی؟+  



.یکم ىندونو خوردم-  

بعدش؟+  

.اخو میگن شیر قبل خواب خیلی خوبو.یکم شیر خوردم-  

شیر رو بعد ىندونو خوردی؟+  

.خندم گرفت از سادگیش  

اره کو بشو شیر ىندونو-  

این قرصم بگیر .خب نو عزیز من اشتباىو نباید این دوتارو باىم بخوری +
.قبل ىر وعده غذاییت تا دو روز بخور خوب میشی  

.دست درد نکنو اقای دکتر-  

.اون روز امونم ندادن کو لحظو ای استراحت کنم  

تا آخرشب داشتم روستاییا را معالجو می کردم آخرای شب کو شد وقتی درو 
چند .  بستمو می خواستم دوباره استراحت کنم دیدم صدای تق تق در میاد

تا از روستایی ىا بو پاس تشکر امروز چند تا شیر و کره و دوغ و این 
چیزای محلی آورده بودند ازشون تشکر کردم و شیر و کره و دوغ گذاشتم 



.یو گوشو بعد از اون رفتم بو رختخواب و استراحت کردم  

. چند ىفتو ای  بود کو مشغول طبابت بودم  

.  یک روز کدخدا اومد دنبالم و سراغمو گرفت  

! آقای دکتر چطوری ؟چو خبر؟ نیستی کم پیدایی؟+  

.شکر خدا زیر سایت مشغول طبابتیم -  

تفنگ برنو کو داری؟. جمع کن جمع کن  +  

. برای چی -  

.می خوایم با تو و مرتضی بریم شکار+  

.ولی من شکار بلد نیستم تفنگم ندارم -  

.مشکلی نیست یاد میگیری +   

. من و کد خدا و مرتضی سوار اسب شدیم رفتیم بو شکار  

.  کد خدا تیراندازی چندان جالبی نداشت  

.اما مرتضی واقعا شکارچی و تیر انداز خوبی بود  



. ىر ىدفی رو کو اراده می کرد میزد  

. اسب سواری مرتضی داخل کل روستا  نقل و نبات مجلس بود  

.  ىر کسی تو روستا ارزو داشت کو مرتضی داماد اون بشو  

اما مرتضی بو من گفتو بود کو یک نو صد دل عاشق دختر عموی خودش 
. تیام بود  

.بعد از چندین وقت یک روز کو مشغول طبابت بودم  

.  دیدم یکی از اىالی روستا اومده بود سراغم و در رو محکم می کوبید
سالم آقای دکتر اصغرم مسابقو ی دختر نشون کن داریم میخوای بیای +

 ببینی؟

مسابقو دختر نشون کن چیو؟-   

یو مسابقو کو جوونای روستا توی اون مسابقو اسب سواری و تیراندازی  +
ىرکی کو تونست اون یکی و شکست بده بيترین دختر . و کشتی می دىند

. روستا نامزدش میشو  

بگو ببینم بيترین دختر روستا کیو؟-  



بيترین دختر روستا ىمیشو دختر کدخدا بوده از قدیم ىم ىمین بوده  +
.االنم کو تیام خانومو  

چرا من تا حاال ندیدمش؟ -  

آخو کد خدا نمیذاره زیاد بره بیرون و فقط تو خونو کارىای خونو داری رو  +
.یاد میگیره  

خیلی خوب کی شروع میشو؟-   

شروع شده ىمو اىالی روستا ىم  رفتن خارجو روستا من گفتم بیام دنبال  +
.شما  

.خیلی خب بریم -  

. با اصغر بو محل مسابقو رفتیم  

. دشت بزرگی بود  

.  ىمو روستا ىم جمع بودن  

. کد خدای زیر سایو چادر نشستو بود و تیام کنارش  

. تیام رو بند سفیدی زده بود و فقط چشماش پیدا بودن  



از زیر رو بند مثل شاىزاده ىای قصو ىای عربی بود کو دیوانو ای با دیدن 
. چشمانش عاشقش میشد  

من خیره شده بودم بو میدون مسابقو کو کدخدا بلند شد و شروع کرد بو 
:حرف زدن  

. اىالی روستا خوش اومدین  

 ىرکی بتونو در سو رشتو تیراندازی و اسب سواری و کشتی اول بشو نامزد 
.تک دختر من تیام میشو   

در مسابقو اول کو اسب سواری بود مرتضی تونست با اختالف زیاد اول 
.بشو و ىمین طور در مسابقات تیراندازی و و کشتی مرتضی اول شد  

 وقتی کو روبند سفید و تیام از روی چيره اش برداشت تا بو مرتضی بو 
.نشانی نامزدی بده چيره در ىم کشیده و ناراحتش ادم میرنجوند  

.  اما مرتضی سرشار از شادی و فریاد کنان دور افتخار می زد  

.  اون روز چيره تیام مونده بود بو ذىنم  

. چيره ای بو سفیدی برف چشمانی بو درشتی مروارید  



. بو معصومیت کودکی چند ماىو  

. چند روزی از این داستان گذشت  

. تا یک نیمو شب کو صدای تق تق در من را از خواب بیدار کرد  

. سریع بو دم در رفتم و دیدم کو اصغره  

. آقای دکتر کدخدا با شما کار فوری داره سریع وسایلتونو و جمع کنید  

 من کو نمیدونستم کدخدا باىام چیکار داره وسایلمو جمع کردم و ىمراه 
.اصغر بو خونو کد خدا رفتم  

.  کدخدا را دیدم کو صورتش خیس از اشک بود اومد جلو  

:دوتا دستش رو گذاشت روی شونو ىام و بيم گفت  

 سيراب جان دستم بو دامنت یگانو دخترم تک دخترم تیام داره از دست 
. میره  

 چرا کد خدا چی شده؟

  از سر شب تا االن تب شدید داره و داره توی تب میسوزه ىمش ىم ىزیون 
.میگو  



. خیلی خب آروم باشین  

  کجاست؟

. االن داخل اتاق  

 خانم ىا رو بیرون کنید و بو ىمو بگین بیرون منتظر باشند دور و برش 
را خالی کنید و بزارید نفس بکشو یک سطل آب یخ برای من بیارین و چند 

. تا دستمال  

. باشو  

.رفتم توی اتاق تیام کو دیدم خیس از عرقو  

. صورت سفیدش سرخ شده بود و نگاىش پر از خواىش  

. زیر لب ىمش یچیزی رو زمزمو میکرد  

. سرمو بردم جلو تا بفيمم چی میگو  

.من مرتضی رو نمیخوام: داشت میگفت  

. راستشو بخوایین زیاد تعجب نکردم  

.چيرش تو مراسم داد میزد  



. یکم بيش فشار عصبی وارد شده بود  مشکل براش پیش اومده بود  

ولی تا چند روز مجبور بودم کو پیشش باشم ومراقبش باشم کو یو وقت 
. تشنج نکنو  

روزای اول دوم با من صحبت نمیکرد و شرم حیا خاصی داشت ولی توی 
. شب سوم وقتی داشتم کتاب میخوندم و باال سرش بودم  

.صدام کرد  

اقای دکتر؟+  

جانم؟-  

چو کتابی میخونین؟+  

.رومیو و ژولیت-  

قشنگو؟+  

. امو ک میخونمش4اره بار -  

داستانش راجب چیو؟+  

. یو عشق نافرجام-  



یعنی اخرش خوش نیست؟+  

تیام جان داستان ىایی کو آخرشون خوشو فقط داستان ىایی ىستند کو -
.ىنوز تموم نشدند  

میشو برام بخونینش؟+  

.حتما-  

. تا چند شب من برای تیام ىر شب بخشی از رومیو و ژولیت رو میخوندم
.اونم گوش میداد تا موقعی کو از خستگی خواش ببره  

. بعد از چند روز حال تیام خیلی بيتر شد  

. منم برگشتم بو خونو  

: اما کل فکر و ذىنم شده بود  

 تیام 

 تیام 

 تیام

. اصال نمیتونستم تمرکز کنم روی کارم  



. یادمو ی دوست قدیمی بيم میگفت  

ىروقت اگر احساسی داشتی و نمیتونستی بو کسی بگی شروع کن بو 
. نوشتن  

. آرومت میکنو  

. بعد از اون روزا میرفتم کنار چشمو بغل روستا  

:کاغذ و قلم رو در میاوردم شروع میکردم بو نوشتن  

 بو تار مویت قسم

 با خون خود روشن میکنم تک تک سیاىی ىای قلبت را 

 بو چشمانت سوگند

 با جان خود روشن میکنم تک تک سیاىی ىای نگاىت  را

مینوشتم و قطره ىای اشکم کو سوزش قلبم رو نشون میدادن میرختن روی 
.دفتر  و تر میکردند نوشتو ىامو  

:مینوشتم  

!نرگس من  



 نگارای وجودت 

 آتشی بو پا میکند؛

.کو ىالکم میکند  

! نرگس من  

 گوارای وجودت،

.گوارای وجودم  

!نرگس من  

!گلبرگ گناه آلودم  

 بو بوی گردنت؛

.گناه آلودم  

. دفترم پر از شعر و دلنوشتو برای تیام بود  

. کاش فرصتی بود تا تک بو تک  

. خط بو خط  



. جملو بو جملو  

. کلمو بو کلمو  

.با عشق براش میخوندم  

. یک روز کو تو خونو در حال و ىوای شیدایی بودم  

. در خونو بو صدا اومد  

.دیونو وار در میزدند  

. در کو باز کردم مرتضی رو جلو چشمام دیدم  

:مرتضی گفت  

. دکتر سریع ىمراىم بیا تیام غش کرده  

اونقدر دستپاچو شدم کو فقط کتمو برداشتم و بو مرتضی گفتم بریم کو یو 
:نگاه بيم کرد گفت  

 وسایلتو نمیاری دکتر؟

 چرا چرا حواسم نبود



. رفتم خونو کد خدا  

. کد خدا اومد سمتم  

سيراب جان توروخدا یکاری کن توی روستا چو افتاده کو دختر کد خدا +
. غشیو  

کد خدا این یو بیماری ناشی از استرس نباید بيش فشار عصبی وارد شو-  

 االن کجاست؟

توی اتاق دراز کشیده+  

.خیلی خب من میرم ببینمش تا وقتیم صدا نزدم کسی نیاد تو اتاق_  

. رفتم تو اتاق و تیام دیدک کو دراز کشیده بود روی زمین  

.خواستم ضربانشو بگیرم کو دیدم دستمو محکم گرفت  

دکتر اومدی؟+  

تیام تو خوبی؟-  

دلم برات تنگ شده بود نمیدونستم چیکار کنم واسو دیدنت .اره دکتر+
. خودمو زدم بو غش کردن  



.تیام جان تو با این کارت ىمو رو نگران کردی -  

دکتر میشو یو خواىی کنم ازت؟+  

.میشنوم. حتما-  

میشو بازم بیای برام کتاب بخونی؟+  

چو کتابی؟-  

از فاطمو دختر بی زىرا شنیدم کو توی شير یو کتابی ىست بو اسم لیلی +
 و مجنون میشو اونو برام بخونی؟

.اتفاقا دارمش. مشکلی نیست +  

تا چند روز  کار من شده بود خوندن لیلی و مجنون +  

:میخوندم براش  

بی وضو در کوچو لیال نشست/ یک شبی مجنون نمازش را شکست  

فارغ از جام الستش کرده بود/عشق آن شب مست مستش کرده بود  

بر صلیب عشق دارم کرده ای؟/یا رب از چو خوارم کرده ای؟:گفت  



من کو مجنونم تو مجنونم نکن/خستو ام زین عشق،دلخونم نکن  

این تو لیلی تو،من نیستم/مرد این بازیچو دگر نیستم  

در رگت پنيان و پیدایت منم/گفت ای دیوانو لیالیت منم  

من کنارت بودم و نشناختی/سال ىا با جور لیال ساختی  

صد قمار عشق،یکجا باختم/عشق لیال در دلت انداختم  

گفتم عاقل میشوی اما نشد/کردمت اواره ی صحرا نشد  

غیر لیال بر نیامد از لبت/سوختم در حسرت یک یا ربت  

دیدم امشب با منی گفتم بلی/روز و شب او را صدا کردی ولی  

بر حریم خانو ام در میزنی/مطمین بودم بو من سر میزنی  

درس عشقش بی قرارت کرده بود/حال این لیال کو خوارت کرده بود  

صد چو لیال کشتو در راىت کنم/ مرد راىش باش تا شاىت کنم  

اونم طوری نگاىم میکرد کو انگار قراره یو نمایشنامو ای بيتر از ىملت رقم 
. بزنیم  



روز اخری کو پیش تیام بودم یو نامو بيم داد و ازم خواىش کرد بو حرفای 
.توی نامو خوب فکر کنم  

. کنجکاو شدم و سریع بو خونو رفتم  

.  نامو رو باز کردم  

 سالم اقای دکتر 

. نامو ىم فاطمو دختر بی زىرا برام نوشتو.میدونین کو من سواد ندارم  

.راستش اقای دکتر من نمیخوام مثلو رومیو و ژولیت باشم  

.  داستانش اخرش خوش نبود  

.داستان زندگی من باید اخرش خوش باشو  

. ولی میدونم با مرتضی خوشبختی تو زندگی من وجود نداره  

.چون من دوسش ندارم اقای دکتر  

.من شمارو دوست دارم اقای دکتر  

دوست دارم بشینم یو گوشو زل بزنم بيتون و شما برام کتاب بخونین اقای 
.دکتر  



. راستی اقای دکتر دیگو نمیخوام اقای دکترم باشین  

. میخوام سيرابم باشین  

اقای دکتر پس فردا عقد منو اگر شما ىم منو و دوست دارین لطفا فردا 
.صبح زود بیاین پیش چشمو پایین روستا  

.خدافظ  

. خب میدونستم منظورش چیو  

یعنی واقعا یو دختر روستایی میتونو انقدر نترس و شجاع باشو کو بو فکر 
 فرار بیوفتو؟

فردا صبح زود قبل از طلوع افتاب رفتم محل قرار و ىمراه خودم چنتا لباس 
. و وسایل ضروری بردم  

.دیدم کو تیام ىم با یو بغچو اومد  

. سریع بغلش کردم و پیشونیشو بوسیدم  

. از خجالت سرخ شد  

:بيش گفتم.خندیدم  



خب بریم؟+  

کجا؟-  

.میریم میزنیم بو کوه و کمر ميم اینو کو کنارىمیم+  

.باشو اقای دکتر-  

: خندیدم و گفتم  

مگو قرار نشد دیگو منو اقای دکتر صدا نکنی؟+  

ىا نو یعنی سيراب. چشم اقای دکتر-  

. طرفای ظير بود. جفتمون باىم خندیدیم و راه افتادیم  

. البد تا االن توی ده پیچیده بود کو تیام دختر کد خدا و دکتر نیستن  

.  و ىمو داشتن دنبالمون میگشتن  

! اما خب کی اىمیت میداد؟  

.ميم این بود کو تیام کنارم بود  

. اون روز تموم شد و شب رسید  



. زیر یو درخت اتیش روشن کردیم و شروع کردیم حرف زدن  

. از تیام خواستم برام یو اىنگ بخونو  

. اخو صداش خیلی قشنگ بود  

. تیامم قبول کرد  

.با صدای ظریفش شروع کرد بو خوندن برام  

 

یو شو بی، نصفو شو بی، نیمو ده شوگار      دل گریوونم گرت سی دی 
 ینو یار

 

یك شب بود، نصف شب بود، میانو شب بود كو دل براي دیدن یار گریبانم )
(را گرفت  

 

 بی وفا تو نکشم بیل موتم بیا           نازنین حشکم کردی چی تل گیا

 



اي بي وفا تو مرا نكش، بذار موعد مرگم برسو، نازنینم تو منو مثل یو ) 
(برگ نازك گیاه، خشك كردی   

 

  

 

عزیزم مو وا تونم، مو وا تونم، تونی حکیمم         غم و  غصو ای دنیا 
 نکو نصیبم

 

  

 

عزیزم من با تو ىستم، با تو ىستم، تو حكیم و طبیب درد من ىستي، غم )
(و غصو این دنیا را نصیب من نكن  

 

  



 

 بی وفا تو نکشم بیل موتم بیا           نازنین حشکم کردی چی تل گیا

 

 

  

 

 نکنی کاری کو مرغ دل بمیره           تا قیامت آىم دامونت بئیره

 

  

 

(كاري را نكن كو مرغ دلم بمیرد و تا روز قیامت آه من دامنت را بگیرد)  

 

  



 

 بی وفا تو نکشم بیل موتم بیا           نازنین حشکم کردی چی تل گیا

 

 

 دلکم سوخت و سی بی، چی دل ماىی          دل نزاکت کردمو تا کی بیایی

 

  

 

دلم من سوخت و سیاه شد مثل دل ماىي، از بس انتظار كشیدم كو تو كي )
(مي آیي  

 

  

 



 بی وفا تو نکشم بیل موتم بیا           نازنین حشکم کردی چی تل گیا

 

   

 

ماه نو امشو بیا، بیا امشو، تو قاصدی کو       دلکم و کلومی تو بفریبو 
 دلکم و کلومی تو بفریبو

 

  

 

اي ماه نو من امشب بیا، بیا امشب تو برایم قاصد باش و دل من را بو یك )
  (كلمو محبت آمیز فریب بده

 

.پیشونی تیام رو بوسیدم و خوابیدیم  

 



. فردا صبح زود حرکت کردیم  

تیام بيم گفت کو پشت کوه شيره و بعد از شيرم میخواستیم کو با اتوبوس 
. بو تبریز برگردیم و من و تیام عروسی کنیم  

 

. ما بین راه بودیم کو دیدم صدای اسب میاد  

با خودم احتمال دادم کو شاید یو رىگذره ولی لحظو بو لحظو صدای اسب 
. نزدیکتر میشد  

سيراب؟+  

جانم؟-  

.مرتضی+  

کجا؟-  

.من صدای پا اسبشو میشناسم+  

. خیاالتی شدی تیام جان-  

.مطمینم سيراب-  



. بيتره بو مسیرمون ادامو بدیم+  

. حق با تیام بود  

. مرتضی بود  

.وقتی جلومون با اسب ایستادن نمیدونستم باید چیکار کنم  

. گیج گیج شده بودم  

. مرتضی از اسب پیاده شد  

. اومد سمتم  

.با کلو زد توی صورتم  

. چشمام سیاىی رفت  

. دیدم رو کرد بو تیام  

.یو سیلی زد تو گوشش  

. بلند شدم و حملو ور شدم ب سمتش  

. چند نفر دیگو کو با مرتضی بودن جلومو گرفتن  



. دست و پاش بگیرین بزارین نگاه کنو+  

. چشم خان-  

ىا تیام خانم مشکی تنمو میبنی؟ +  

 میدونی مال چیو؟ىااااا؟

 چرا سرتو انداختی پایین؟

. نگاه کن  

.اقات بعد فرار کردنت مرد  

.دیروز خاکش کردیم  

.تیام شرشر اشکاش میومدن پایین  

 ولم کنین نامردا

ىا اقای دکتر؟+  

 پس اون شبا کو تا صبح باال سر تیام بودی داشتی نقشو فرار میرختی؟

. خوب نگاه کن اقای دکتر ببین میخوام با عشق زندگیت چیکار کنم  



. تیام رو گذاشت جلوی چشام  

. اسلحشو پر کرد  

. رو کرد بو تیام  

. بلند داد زد  

.اخرین حرفتو بگو  

: تیام سرشو اورد باال  

. رو کرد بيم  

.زیر لب گفت  

.دوست دارم سيراب  

. صدای گلولو پرنده ىا رو پروند  

. بعدش اومد سمتم  

 فکر کردی میخوای تورم بکشم؟

. نو اقای دکتر باید زجر بکشی تو زندگیت  



. با قنداق اسلحو زد توی سرم  

. وقتی بيوش اومدم تیاممو غرق تو خون دیدم  

. رفتم بغلش کردم  

: داد زدم  

 تیاااااااااااام

 تیام زندگیم پاشو 

 تیام من پاشو برام بخند

 اصال ىرچی تو صدام میکنی

 یبار دیگو بگو اقای دکتر

 تیام تورو خدا

 تورو خدا پاشو برام اىنگ بخون 

.تیااااااااااام  

.دستام سرخ شده بودن از خون تیام  



.صورتش سفید و سرد و بی حس شده بود  

.محکم بغلش کرده بودم و زار میزدم توی اغوشش  

. با دستام شروع کردم بو کندن خاک  

.  تیامم رو با  دستای خودم خاکش کردم  

.بو جای موىای بلند و قشنگش  

.خاکشو ناز میکردم  

.بعد از چند روز ىمش صدای تیام توی گوشم میپیچد  

 

 

 بی وفا تو نکشم بیل موتم بیا           نازنین حشکم کردی چی تل گیا

 

.دیونو شده بودم بو ىر سمتی نگاه میکردم تیام بود  

.میدویدم سمتش ولی غیب میشد  



. بو باالی کوه کو رسیدمم  

.یو کلبو متروکو  پیدا کردم  

.رفتم داخلش  

.یو تخت توش بود  

.با یو میز  

.یو صندلی چوبی  

.چنتا ورق   

. و قلم  

.سال ىای سال توی اون کلبو بودم  

در و دیوار و کلبو پر بود از ورق ىایی کو جز تیام نتونستو بودم روشون 
. چیزی بنویسم  

.این اولین باریو کو دارم جز تیام چیزی مینویسم  

.اخر این قصو رسید  



.ىمونطور کو گفتم  

 عشق ىای واقعی 

. پایان خوش ندارند  

.خدافظ  

 

 

 

بیا سینا توىم این نامو رو بخون بعدش کمک کن جنازشو از باالی دار 
. بیاریم پایین  

 


