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 مهمانی

 کرمانشاه –کاوه شهپر 

 

رام وبی صدا پشت سرشان ایستادم ، مردی که پشت میزبود ورقه ای را به سمت پدر ومادرم دراز کرد. آشکارا آ

رد می ک ته شده بودورقه را گــرفت .مادرم چــنان گریهی لرزید چقدر یک دفعه پیرو شکسـدستان پدرم م

 که دلم ریش شد .طاقت نیاوردم بی سروصدا ازاتاق بیرون رفتم .

 ،درطیفی از رنگهای درخشان در اطرافم بود، خواب نورورنگها ،نور خورشید  خواب می بینم ،چه خواب زیبایی

 ی مرا تاب می دهدـکس مثل اینکه ب معلقم. مانند چوب پنبه ای سر آد، سرم درد می کن کمی گیج وگنگم

تشنه  ، نمی رسم ـــیینم . هر چه راه می روم به جایـــب وعلفی می بود را در صحــرایی خشک وبی آخ .

ب دیدم می شود اینجا  چقدر نورانی است ید در اطرافم نشسته و مانع از خوام است . شعاع های نور خورش

ی ورده راه می روم صدایین ترک خــنه همینطورروی زمـسرگردان وتش.شاید این صحرا چند خورشید دارد 

 یـانم را یاری کند( به طرف صدا برمی گردم نور زیاد نمدـــ)آیا کسی هست من وفرزن ،وردمرا به خودم می آ

 .من اینجـام : گذارد خوب ببینم. داد می زنم

ها نچد از سینه ام خون بیرون می زند خوــدرد در تمام بدنم می پی سینه ام را پاره می کند،  ناگهان دستی

 می نشیند. لبخند روی لب مریضی منتظر و ترکهای خشک زمین را سیراب می کند

م را پرت می ـــخروشان هواس یه ایـدای رودخانـــدرون سینه ام را می کاود صدست ،ه ام ـچقدر تشن

 ستــتن ندارم . قدرتی در پاهایم نیم به سمت آب بروم ولی توان رفــکندتشنگی ام بیشتر می شود می خواه

هایم ــد دستکندرحاله ای از نور به سویم دراز می  را بیکاسه آدستانی خونین ،بدنم از من فرمان نمی گیرد . ،

 کمــتی محــ. دسدرون بدنم ، چرخید دوباره ناگهان دردی ، می کنم می خواهم کاسه ی آب را بگیرم رابلند

 فتاد .ا ی آب چیزی از داخل شکمم بیرون کشید، قطرات خون توی کاسه

 هومــاز خواب می پرم ،چه خواب عجیبی ، اینجا کجاست ؟ روی تخت می نشینم همه چیز برایم گنگ ونا مف

 هاست . هنوز سرم درد می کند دورم را افرادی ناآشنا پر کرده برلبهایشان لبخند وبر چشمهایشان اشک نشست
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ترسم بیفتم ،با نگاه دنبال مادرم می گردم چرخهای تخت براه می افتد می وازمن با نگاه تشکر می کنند. است

. 

متم ـــانتهای سالن بلند ونورانی پدر ومادرم را میبینم که دارند گریه می کنند ،تا مرا می بینند مادرم به س

 میدود وپدرم عصا زنان پشت سرش می آید .

گوشم می رسد که برایم  پور وطبلی بهـــدارند مرا میبرند ، من می ترسم ،مادرم مرا صدا میکند .صدای شی

 ش پرواز می کنم .ا آشناست صدای نقاره خانه ی امام رضا)ع( است.شناور وسبکبال به سوی حرم

پر از اشک می کند و صدای اذان گوشم را نوازش چشمم را  کاسه خالی ، طال تنگ غروب است .نور زرد گنبد

 ی ــرضا)ع( می تپد وبا بدن امام ه با دیدن حرمولی تند تراز همیش می دهد .حفره سینه ام دیگر قلبی ندارد ،

 . ک می رومـمانی مالئـاز کلیه وکبد به مه ، خالی

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


