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 :خالصه

. دلت خواهدیم یهمدرد ایو گو زندیدلت شور م. یشویم رهینامعلوم خ یاو به نقطه یریگیچتر در دست م ،یرویم راه

 ینوشتن درد تکه ها یبرا یو قلبت، دفتر یزنیدارد. قدم م نهیدر س یدختر درد نیکه امشب، ا یو انگار رودیضعف م

 !خواهدیاش مشکسته
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 :مقدمه

را دارم و نه احساساتم قصد کوچ  دنشیخفته که نه من توان د یزییجنگل احساسم، پا یکه در فراسو ها کنمیفکر م گاه

چشمانم  آورم،یگرفته! سر بر م یبه باز نجایکه من را تا به ا یدرست همان ،یو خم زندگ چیدر پ مانمی! گاه مگرید یبه فصل

 فصل خزان احساسِ من است! ،ییو طال یبخشِ نارنج نیا بندم؛یرا م

 .بایز یفرسوده
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غرق  ال،یچتر و تن آن را به آغوش دستانم وا داشتم. چشم بستم و در عالم خ میکردم به حر یمعمول، دست دراز طبق

 شدم.

 مکتی. نزنمی. قدم مدهدیرا م یزیبودن چ دیاست که فقط نو میها ینشانیاز ب یها، همچون نشان خِش برگ -خِش یصدا

 !یعجب بخش خلوت نگرم؛یداده است را م نیاز سرنش یو ناکام ییایحیکه تن به ب یادونفره

 باران فرصت طلب! دهم؛یباال گرفته و به نم باران اجازه لمس صورتم را م سر

 :کنمیلب زمزمه م ری. زنمینشیآن م یشتاب گرفته و بر رو مکتیسمت ن به

 !یشو و فرسوده یاند تا زنگ بزنکرده تیرها ده،یتو را هم نگاه نکرده و ند نمیبیم -

 چه برسد گذر آدم! شود،یبرگ خُرد نم یادانه نگرم؛یماطرافم  به

 :میراحت لب گشودم بر درد ها یالیخ با

 تنهاتر از تو! یهستم؛ حت نایکنم. م یخودم رو معرف رخب بزا -

 :کشمیچترم دست م بر

 .نهیاشک هات رو نب یتا کس کنهیم میدلت گرفته، صورتت رو قا یمنه؛ اگه بهش بگ  ِیهم محرم راز ها نیا -

 !دهینبودم را نفهم ی! هنوز هم کسستین یهنوز هم کس ؛نگرمیبه اطرافم م محزون

 ؟یومدیکه به چشم ن یداشت یرادیو ا بیقسمت پرت پارک گذاشتنت؟ نکنه تو هم ع نیکه ا شدیخب... چ -

 :کشمیرا باال آورده و در آغوش م میپاها

 .یدیحرف هام رو گوش م یهمه یو انگار تو دار خواستیهم صحبت م هیدلم  یدونیم -

 :کشمیام مبه صورت نم زده یدست

 .یگینم یکه راز اشک هام رو به کس یهست یتو همون کس ناً،یقی یول کنمیچرا دارم باهات صحبت م دونمینم -

 ساکت نبود؟! ،یاز کم شتریب یقدر دیدوست جد نیزردم را مرتب کردم. ا یباران

 .قفل زبونت باز شه برهیوقت م شتریب تیدر نها کنه؛یم ینیدلت سنگ یرو شتریباشه، ب شتریدردت ب یهرچ دمیمن شن -

 ! یو در حال فرسودگ بایاثر باشکوه ز کی ؛یفلز ییسوخته با دسته ها یاقهوه یانداختم. رنگ یچوب سیخ کمتیبه ن ینگاه

 داشت! ازین شیباز کردن درد ها یبرا یدوست ساکت، تلنگر نیا ایدر آمد و گو شیچوب ها یجا که شدم، صدا به جا

 گفتم: بایز یبه آن فرسوده رهیجا برخواستم؛ چترم را در دست فشردم و خ از

جسمت رو  ،یقیدقا یو باز هم برا مینیکه دوباره با هم بش امیتصرفت نکردن، م یاگه تا فردا نبردنت، نشکستنت و حت -

 مالک بشم.
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کوچک  یرا داخل چاله ها میپا گردمیمکه بر یریدر مس کردمیم یگرد کردم. هنوز هم همان پارک خلوت بود. سع عقب

است که هر  ییها از چشم شتریب ایدن نیا یبرا میارزش کفش ها یعنی! شودیم سیخ میآب بگذارم! به درک که کفش ها

 کند؟یم سیرا خ شیها گونه ن،یو زم باردیروز م

 :کنمیلب زمزمه م ری. زشومیم رهیخ بایز یو از دور به آن فرسوده شومیپارک خارج م از

 اما تنها! با،یز یافرسوده -

*** 

 .یزیپر ر فصل

 کردم و در دل با خود گفتم: دایرا پ یخاطراتم، پر طاووس یدر کوچه ها یروز

 از اقبال! ستینشان زین نیا -

 پرندگان است. یزیو نه شانس! فقط فصل پر ر ستیکه نه خوش اقبال دمیو فهم افتمیرا  یگریآن روز پر د یدوباره فردا و

دانه، همچون  -کرده! فصلش که برسد، خاطرات دلمان را دانه تیبه ما سرا زیآنان ن یزیپر ر نیا ییگو نگرم،یکه م حال

 هرگز وجود نداشته اند. یی! گو؟ی! چه دور انداختمیاندازیکهنه دور م یپرها

 جراندیکه گلو م یتا صدا ندهد؛ از بغض دودیکه م یادیاز فر شود؛یکشته م گناهیکه ب یشرم دارم! از احساس ایدن نیاز ا من

 تا باز نشود.

 یرا به دام عاشق خایزل شتریقسم، چشمان تو، بار ها و بار ها ب خایو زل وسفیتو؛ به عشق  یاز تو شرم دارم! از خدا من

 !وسفشیتا  کشادیم

 ! ست؟یحکمت خدا چ دانمینم

 مهر دستانت را به دستانم وصله نکرد. ،یکه مهرت را به دلم انداخت، آتش عشقت را به جانم زد ول یحکمت همان

داقل هم که ح دگانم،ید ییبغضم، به کم سو نیگرماده جسم سرد مردگان، تو را قسم به طن یپرچم بهشت عاشقان، ا یا

 یشده سرد یمانده؛ بگذار حت یاز عشقم در دلش باق یباشم فراز دواریشود! بگذار ام بمیفراق نص نیاز از ا یشده بگذار کام

 .کندیم کششیبودنش را پ دیبه من نو ،هم شده یسرد نیچشمانش را حس کنم. چرا که هم

*** 

 شبانه. یها یقراریب

 یول ستیهاست که ن هیاکنون ثان نگرم؛یم اشیخال ی. به جارومیبه آغوش پتو م اقیتخت و با اشت یبه سرد دهمیم تن

 وجودش را حس کنم. یگرما توانمیهنوز هم م
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را دوست نداشت؛  میاه هیرا به بالشتش بمالم. او گر سمیخ یتا گونه کنمی. سر بلند مزدیریلجوجانه م یو اشک کنمیم بغض

 د.دوست دار اریکه امشب منتظرش است را بس یآن زن خوشبخت نایقی یرا هم دوست نداشت ول میخنده ها یاو حت

 .دیپرکش گرید یاانهینخواست و به آش ده،یباد را هم ند یزوزه نیب میعطر آغوشم، رقص موها او

و  دهدیم یزندگ یبو کنم؛یبو م قایو آن را عم رومیم شیها رهنیاز پ یکی. سراغ شودی. امشب بدون او نمزمیخیم بر

حال  بندم؛یرا هم م شی. دکمه هاکنمیو آن را تن بالشت م گردمیدست خود کرد، به تخت بر م ریرا اس راهنیمرگ! پ

 ن لباس! یشده با ا بایشده! چقدر ز یتر یدنید یمنتظره

 :برمیو به آغوشش پناه م شکنمیبغض م

 ! یبود گهید یکی یتمام من در تو خالصه بود و تو کامل شده ؛یو رفت ی! تمام من رو گرفتیمعرفتیب یلیخ -

 .کشمیم میو نرم شده! دست بر موها ستیستبر ن گرید اشنهیامشب س بی. عجزنمیبه تنش م مشت

 سرم رو ناز کن، محتاجتم امشب. شتریاز دست دادمت؛ ب شهیهم یبرا کردمیداشتم فکر م -

 :کنمیرا بغل م خودم

حرف هاش  یمن سرد رو با گرما خواستیم گهید یو نازم کنه؟ ک رهیبود من رو تو بغلش بگ یک گهید یرفتیاگه تو م -

 نرمم کنه؟

بود!  نجای! او کجاست؟! هم اکنون اشومیشده مواجه م سیکه خ یو با بالشت کنمیشدن، چشم باز م یخال نیاز ا خوشحال

باالخره  گردم؛یم امی! دنبال گوشست؟ین شیلباس ها ی. چه شده حترومیم شیو به کمد لباس ها شومیبدو از جا بلند م

کو؟! عکس  میعکس ها نگرم؛یاتاق م واریخانه آمده؟ به در و د نیو ... شکسته! چه شده چه بر سر ا شودیم دایبعد مدتها پ

 یاشده! به قاب شکسته یخون میکه پا نمیبیرا احساس کرد و م یزیچ یزی. تنمینشیم نیکو؟! بغض کرد و به زم شیها

 از ته دل و دندون نما! یلحظه کامال عاشقانه با لبخند کی. من و او! کنمیپرت شده نگاه م شیها شهیکه ش

 امکان ندارد! نیامکان ندارد؛ ا نی. ارمیگیرا با دستانم م سرم

 ...گرددیامشب باز م او

 ...گرددیامشب باز م او

*** 

 .صدایب یدلتنگ

امشب مرا  کی ؛یامشب فراموش کن چرا رفت کی. رمیمن برگرد امشب؛ امشبم را به خودت آغشته کن و بگذار جان بگ به

 شوم. کیرا با تو شر میرا با تو قسمت کنم؛ بگذار نفس ها میها یحالل عشق خود کن. بگذار دلتنگ

 !تیرحم کرد آن قلبِ سنگ یروز دیکن هرچه خاطره دارم را نگه دار؛ شا لطف
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 !ینامیم یباشد که تو او را فان ییایدر دن دارید نیمجدد با تو، آخر دارید کاش

 .کردمیهم شده مرگ را تجربه م بارکینداشتم؛ کاش  کسچیاز ه یجز خودم، توقع کاش

 .دیشنیرا در لحظه م مانیکه دعاها کردیم یقدر بزرگخدا آن کاش

*** 

 دفن. مراسم

 خشک شده و ... اکنون مراسم دفن احساسم به تو است! میصدا ندارد. چشم ها گرید میها خنده

 م؛ییبگو بایدنج و ز شاپیشکل گرفتنش با تو در آن کاف یروز ها نی. از اولمیعمر احساسم را مرور کن گرید یبار ایب

 م؛یبکن یادیهم  گاهتیگاه و ب یها یبزرگ شدنش با آن شوخ از

 میهم حرف بزن یگرفتیدستانم را محکم م کهیمحکم شدنش، زمان از

 !میینگو د،یشنیرا نم تیخنده ها نیطن گرید کهیاز کم شدنش، زمان اما

 .میهم رد شو یمشغول بود کهیسرد شدنش، زمان از

 !دید یگریکه قفل دستانت را با د یاآن لحظه م؛یرسیبه مرگش م حال

 .میداشت یزیانگخوب و مطمئنن نفرت دیشا یروزگار ال؛یخیب

 من به اشتباه انتخابت کردم! ایو  یبود یهم تو آدم اشتباه دیشا

 !زدیخانه برو که خاک احساسم، برنخ نیفقط هرچه زودتر پاشو و از ا دانم؛ینم

*** 

 دست بافت. یچهیقال

 !یجوان یاحساس و بند ها یهانبافته بود با تمام نخ  یچهیقال کیمثل  دلم

و  یرا به اسارت گرفت امیجوان ؛یرا در مشت فشرد میدختر! احساس ها نیبر تار و پود ا یچنگ زد انهیو ناش یآمد تو

 به بافت. یشروع کرد

 !؟یبودم که آرزو کرد یمگر با تو جز همان ؟یخواستیبودم که م یبا تو جز همان مگر

 «را نوشتم! یمن رسم و رسوم عاشق» یگفتیطرح اشتباه است، تو م نیا گفتمیو هر بار که م یبافت تو

 ! یداشتیقلبم را و مرا به لرزه وا م یبند ها یکردیبکنم، رها م یکمک خواستمیو من هر بار که م یبافت تو

 !دهد؟یمرا کِه م یو پاسخگو باش؛ جواب قلب رها شده ایاحساس؟! ب یهکنند بیتخر یا یمردک مغرور؟! آها یا یآها

 متیق ریو مرا ز دیایب یکی میمن بگو شودینابافته شود؟ اصال م یچهیقال داریهست که خر یبازار تُجّار، کس نیدر ا مگر

 بخرد؟!
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 واریرا حَک بر د تیها یکه من تمام بد فینشود اما چه ح خیثبت تار تیتا که خود و کارها یاز قصد به دست زمانه داد مرا

 .نوشتم ینامهربان

*** 

 در مورد او. زیچ همه

 «ویاز رمان معشوقه د یبخش»

 اش شدم.مردانه یایو ناخواسته وارد دن دمیکردم! بر لب غم دست کش یخترانگدبودم و  سیآل

 بود، یدنیشن شیدردها

 سوزناک شیها زجه

 اش تلخ!گذشته و

 زیبودم! او ن دهیبود؛ من هم ند دهیند یاش را کسبود که چهره ییبارویز زیو بودنش را مشکل! او ن کردمیرا سخت م نبودش

 ذهنش!  یاش بودم، ملکهبود بدون تاج و تخت؛ من هم ملکه یپادشاه

بودم! قدم  ینادان یملکه بیو من، عج داشتینگاهش همه را مات م کرد؛یرا مسخ م زیبه جادو نبود، نگاهش همه چ یازین

 !کردمیم یو جهانگرد دمیچرخیجهانم را در او خالصه کرده بودم. هر روز به دورش م یو من همه لرزاندیم نیزم شیها

 زدمیم یمگیره دست به ندگاه دوباهمان لُرد قلعه؛ آن یبمان شدی! کاش میکه ناشناخته بود یبرگشت به زمان شدیم کاش

خاکستر را هم  یهمراه یسوختن، حت نیتو خاکستر به همراه ندارد. من در ا ی. سوختن در راه تو و براسوختمیو م

 .خواهمینم

 ستم؟یمن ک کهنیبگو از ا میبسوزم. برا تیبرا شتریو بگذار ب ریرا بگ دستانم

 س؟یآل

 قلعه؟ زهیدوش

 !و؟ید کیمعشوقه  ای و

 ...یاست گفتنش ول سخت

 دانم،ینم

 ...ییگوینم

 !میمانینم

*** 

 تو بودن. یب
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و نه  یایبا آن کنار ب یتوانینه م یعنیسخت است،  میگویم یعمر! وقت کیلحظه و چه  کیتو بودن سخت است؛ چه  یب 

 .یبکن یکار یتوانیم

 است. میدر دست اشک ها دشانیکه کل تیعاجزم در برابر رازها دارد؛یکه ماتم م تیها یرگیدر برابرت! در برابر خ عاجزم

که نه شاخ  یهست یویتو د نایقی! زنندیم نهیرا بر س تیکه همه، سنگ عاشق یسنگدل هست یمرد نایقیمردِ من! تو  اوه

 بس است! یعاشق یافسانه کی یبرا تیدارد و نه چنگال! فقط چشم ها

! اما حاال هم سازش و هم نرمش مال من است و... کندیکه سازش م یو تو، مرد کندیباشم که نرمش م یدختر دیبا من

 تو!  یبرا یدلبر

 بر تار و پود قلبم! پاشاندیدرد م دیمخرب که اس ستیهرچه که هست، فکر دانمی! نمرومینه، م ای یرویم کنمیفکر م گاه

دست از مجنون  ،یلیچه سود که ل یخبر دارند ول یلیانکار کرد؛ همه از دلِ منِ ل توانیگفت و نه م توانیتو بودن را نه م یب

 توست! یو در پِ دهیکش

 ینقاش یها از روکه عشق ما را فرشته  فیچه ح ی. ولمیو لذت ببر میبود نابافته که بباف یاچهیعشقمان قال شدیم کاش

 نقش و نگار دارم و نه تو! نیدر ا ی، نه من طرحاند. مسلمااند و قاب جهان عاشقان کردهخداوند بافته

*** 

 .میهاناله ینوا

 «ویاز رمان معشوقه د یبخش»

 یکه تو رفت یاچگونه دلم در پَس جاده یکه درک کن یستیتو ن ده؛یسر به فلک کش میچگونه ناله ها یکه بفهم یستین تو

را گرد هم جمع  میها کهیتو ت ادیو بارها بعد، به  شکنمیو من با هربار نبودت، بار ها م یستیمانده و ضربان ندارد! تو ن

 !یبرگرد یروز دیکه شا کنمیم

گاه و متوقف شود! آن میبگو امیبه زندگ کهنیرا ندارم! توان ا انشیتوان ب یول یبه سمتم برگرد یروز ستیقرار ن دانمیم

 !یهست یگریو تو... در بند قلب د ماندیمن در تو م زیهمه چ

و آتش  ردیگیموج م میندارد. ناله ها گریدستت را د یکه گرم یقلب عاشقم رو به اتمام است و من بدهکار دستان یسُودا

و  ستین سیو بدنم از کار افتاده؛ جرج ستین سیتنش هست و چشمم کم سو شده! جرج ی. بوشودیور مدردم شعله

 شده! بهیاطراتش غرتمام خ انیم سینارس

 یهاجان بدهد و معشوقش را لحظه  سیرا به من بازگردان. نگذار نارس سیقسم که جرج تییمن؛ تو را به خدا یخدا اوه

 فرو برود. شیهاغم  یاهیسُر بخورد و در س شی! نگذار دست هاندینب یآخر عمر
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آرامبخش به من  یارود یندارد چه کس یفرق میاند. براگذاشته میکار ساز است! دل همه به رحم آمده و تنها میها زجه

باز هم  انوس،یخوردن اق با یکه حت یصیام حر. شدهرمیگیآرام نم نمینب گرید یبه هر حال من تا او را بار یکند ول قیتزر

 است!  یجهنم یآن چشمه یتشنه

 !ودشیم شتریو ب شتریکه هر لحظه با نبودش ب یام و حرصمانده من

*** 

 .گاهیو ب گاه

 یکه نا فشاردیرا م دتیام یگلو ،ی! آنچنان زندگدیایب اتیتا نفس بَعد یخواهیم زهیکه فقط انگ یرسیم ییبه جا گاه

 کوچه پَس کوچه ها! نِ یریش یآن لحظه ها یادآوریچه برسد به  ،یدست و پا زدن هم ندار

 چه برسد به آن نامردِ نامهربان! د،یآیبه درد م یکه تکه سنگ شودیآنچنان قلبت مچاله م گاه

احساس؛  کی یِ بدهد؛ سرد هیمرگ هد یِو سرد ردیجان بگ تواندیکه دستانش م شودیآدم زنده سرد م کیآنچنان،  گاه

 !کوستی! باالخره هرچه از دوست رسد، نیزندگ کی یِ هم سرد دیروح و شا کی یِسرد

 ده،یعشقِ تازه به بلوغ رس یِآن داغ انیکه در م شودی! اصال چه میاکه چرا مانده یدانیو نم یمانیو م یمانیم گاهیو ب گاه

نه  یپا کهنیا ؛یدانیرا خوب م یرفتن ندار یپا کهنیاما ا یدانیخودت هم نم یرا حت شودشیچه م ؟ییآیبه خود م

 .یدانیخوب م ،یررا ندا بایحس ز نیگفتن و شکستن ا

 ی! نکند دلیدهیدلت را ادامه نم یحرف ها یچرا گاه دانمی! نمدانمیرا نم یدهیاما چرا ادامه نم یسینویم ،یکنیم فکر

 که بخواهد با قلم احساست ادامد دهد؟ یندار

 عاشق جادوگرِ داستان شده؟! یعاشق که اشتباه کی ایکه عاشق راپونزل قصه شده و  وید کی ؟یستیتو ک یراست به

 !یدانیرا هم فکر کنم خودت هم نم یستیتو ک کهنیا

*** 

 .یشب باز مهیخ عروسک

 کرده! اشیشب باز مهیکه مرا عروسک خ دانستمیو نم« عروسک» گفتیمن م به

عادت هر روز  دنش،یبود که پرست یبُت می! براستیساز زدن هم بلد ن یحت دانستمیو نم دمیقصریم زدیکه م یهر ساز به

 !کندیم یپاک یشکن است و ادعابلکه بت ست،یکه او بت ن دانستمیو هر ماه و هر سالم شده بود؛ نم

 !سوزاندیرا م میآتش دارد و آبرو ش،یکه کارها دمیفهم ریزشتش انداختم و د یکار ها یرا بر رو میآبرو ریحر

قدر سفت و سخت نکه صخره ها، آ دانستمیانش نرم شود؛ نمدست یهاتا صخره  کردمیدستانم را قاب دستانش م مخمل

 هم رحم ندارند! یهستند که به تکه مخمل پاک
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و پر  دیرا دزد میکه پرها دمیقدم بردارم و غافل ند یبا او در کنار فرش بدبخت ،یتا از عرش خوشبخت دمیرا چ میایرو یپرها

 زد و رفت!

 یکه مدام تشنه ستیآشامخون زیاو ن دمیکه نفهم فیو ح افتادیم انیبه جر میاز ذوق فراوان، خون در رگها دمشیدیم

 !ماندیخون م

که مملو از درد و  یااست؛ رابطه دیجد یارابطه یمن، شروع او برا انِیپا ایکه گو فهممیو حال م امدهیخط رس انیپا به

 !شودیاست و با عشق، پوشال م یگریدختر د یزجه ها

*** 

 عاشق. عکاس

 کند؟! ریگ یکه قرار است دلش در پَسِ عکس دانستیو کِه م گرفتیعکس م  

لبخند  ،ییبایمعشوقِ کلک! چگونه آن همه اَدا و اَطوار بلد بود؟ دخترک با آن همه ز یو ا ریژست بگ گفتیبه معشوقش م  

 !کردیعکسش م یو چشمک را هم چاشن زدیم

عکاس  مانِیعکاس هم تمام شد! دخترک رفت و ندانست که دل و ا یها دنینفس کش ژنیساک ایها که تمام شد، گوعکس   

 ببندد؟! ییبای. آن عاشقِ طفلک چه کند؟ مگر دست او بود که چشم بر آن همه حجم از زبردیرا هم م

 به قول عکاس:   

 !یهم برو گونهو همان ییایوار بدلم را در پَسِ عکست به جا نگذاشتم که تو شبح -

 م؟یمن بگو یخواهیاالن بر سر عکاسِ عاشق چه آمده است! م داندیچه م یکس   

را؛ عکس او و دخترک خوشگلش که درست،  شیبایعکس او و همسرِ ز رد؛یگیهاست که عکس دخترک را م او اکنون سال  

 ک را هم گرفته!دختر یعکس عروس یخودمان بماند، او حت نِ یمادرش است! ب نِیع

داشتند تا  یکاش آن ها هم فراموش گر؛یکدی یاز دور رندیگیدرد م ندیکاش دل ها زبان داشتند که به هم بگو ا،یخدا  

 را! یگریخوشِ معشوقشان با د یِ فراموش کنند لحظه ها

 !بودندیرا بلد نم یآنها اصال عاشق شدیو کاش م   

*** 

 .یکودک یآرزو

 .کنمیم ادتیکه فقط با حسرت  یمن هست یِ کودک یهمان آرزو تو

 !زمیریو همزمان اشک م خندمیم اتیادآوری با

 دارد؟ یکودک یدل، هوا نیکه ا داندیم کِه
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 کرده؟ ریگ یامعشوق، سال هاست که دلش در پَس جاده نیکه ا داندیم کِه

 ستادهیا میکه بعد از تموم شدن اعداد، تو باهمان لبخند قشنگت جلو دیرا ببندم و تا ده بشمارم؛ شا میها چشم شدیم کاش

 .یباش

 !یهست میروزها نیحسرت ا نیهنوز هم بزرگتر ،یکودک یآرزو یآها

 لمس کرد! توانستیتو را دوباره داشت و خواست؛ داشت و م شدیم کاش

 .کردمیم ستیکه من تقد یتو هنوز هم همان عشق پاک هست م،یوفایب یبایز مهرم،یب یبایز

 .شومیم یباران ادتیبه  یکه گاه یام هستشبانه یهم همان دلتنگ هنوز

 دعا کردم؛ اریبس یروز نیهمچ یبدار که برا نیقی دم،یدوباره تورا د یاگر روز ،یدیدوباره مرا د یروز اگه

 !وانهیدعاشق  نیا یباالتر است، برا ییمجدد تو، از هر دعا و ثنا داریکه د رایز

*** 

 .یآب لوفرین

 زار، به بار آمده.لجن انیکه م یهست یگل

 همه درد و کثافت؟! نیا انیم ستین تییبایاز آن همه ز فیح

 .تیها یدیامیب دیآن هم به ام ،یدییرو نجایکه ا یدیمرداب گوشه کناره د نیخود را هم اقتیل دیشا

 و نقصت هستند؟! بیعیاصالت ب یآن ها تشنه یدانی! نمیکنیشاد م شتریشده لجن ها را ب ادتیو انگار  یدوانیم شهیر

 !یلوفرآبین ینشد و تو، شد فتیمرداب حر یبو ؟یبر سر تو آمد و چگونه لطافتت را نگه داشت دمیهرچه ترس از

 .ماندیاحساس پاک م کیزار هم جنل انیم یاحساس پاک، حت یبه من فهماند ؛یکرد لگونیکه احساسم را ن یلوفرین یشد

 و با خود گفتم: دمتیکه د یهستم از آن روز ریگ دل

 ! ستین شیب ییگِل و ال زین نیا -

 تو شک کردم؟ یِ به پاک چگونه

 ام!به خود آمده ست،یبرگشتت ن یبرا یو راه یشد دهیکه تو پالس اکنون

 نمانده. شیب یو از تو لجن خواهمیندارم، تو را م دنتید یبرا یراه گریکه د الح

 .ردیهمه سرعت نداشت که تو را از من بگ نیزمان ا کاش

 تنگ شده!  بتیدلفر یِها لوفرانهیآن ن یبرا دلم

 هم تنگ شده! یدنیبکر و د یآن منظره یقدت و حت میقد و ن یها شهیسبزت، ر یها آن برگ یبرا دلم
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 ؛یشدیو کاش... تو تکرار م شدمیکاش من کور نم ؛یشدیتو دور نم کاش

 !یتکرارِ تکرارنشدن کی... بایتکرار ز کی

 .ینقاش حوض

 .رقصدیعشق درونش م یِ است که ماه یمثل حوض نقاش دلت

 !امدمیبه چشمت ن گاهچیه ،یلب حوضت است و به راست یها مثل آن گلدان دلم

 است. تریافتنیدلت دست ن دمیفهم شتریتو، ب یتالش کردم برگِ دستانم قد بکشد به سو هرچه

 !یقلبت را بدزدد و تو از همان روز کِدِر شد  ِیماه یطانیپسرک ش یچه شد که اجازه داد دانمینم

 . زندیو دم نم شودیکه کنارت دارد پژمرده م یبه همان دل ؛یبه دلِ من هم فکر کن یگاه کاش

 احساست تنگ شده!  ِیادیات، زخنده یها یکاش ت،یآن زالل یبرا دلم

 گلدان در حال مردن است. نیکه ا میبه تو بگو شدیم کاش

 در دلِ تو. شدمیم یکوچک یبه ماه لیتبد یو شب شدیگلدان، برآورده م نیا یتک آرزو کاش

*** 

 .یتکرار یها شهیکل

 پر از احساسِ سرکوب شده. یول یاشهیپر از معنا. کل یول یاست؛ تکرار ارشیکه منتظرِ آمدنِ  یمثل آن داستان امشده

 .زیر یها که مخاطب ندارد؛ پر از کلمات نامفهوم اما مملو از ناله یامثل نامه امشده

 !یکنیم زیتجو شتریب یاما درد یکنیکه دکتر ندارد؛ درمانم م یماریب امشده

 !یبده یشتریتا درد ب یکنیاما آرام کار م یزیاما هم خودت و هم من را. ت یبُریکه دَستِه ندارد؛ م ییمثل چاقو یاشده

 .یاز طرف ک یدانینم یول یکنیم یندارد؛ زخم راندازیکه ت یریمثل ت یاشده

 پر از انزجار! یاما انعکاس دهمیانعکاس م ست؛یکه زالل ن یمثل حوض امشده

 .داندیخودش هم نم یرا حت اشدهیندارد؛ هست اما فا ییکه سو ینور امشده

 .یدانیو دردت را هم خودت نم یکنیم یدل ابر یفقط هوا بارد؛یکه نم یباران یاشده

 را ندارند! وجودمان وابسته به هَم و جسممان متنفر از هَم! گریکدی دنیکه چشم د یدیمثل ماه و خورش میاشده

و  میفروشی! آن را ساده ممیشناسیاما جنسش را نم می! احساس دارمیابهیکه با آن غر میدار یاما تناقض میها آدم هست ما

 .میگذریم

 !میکنیاعتنا نم مانیهاو به ناله میکشیرا م گریکدیآرام  م؛یدندان زده هست بِیس کی یمهیو تو، فقط دو ن من

 آخر. وَنِیش
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 تو را دوباره داشت. شدیو کاش م یرویم. تو رمیرا بگ تیچگونه جلو مانمیو من م یرویم تو

 هیو توج میبهانه ها یهم تنگ شده! برا یکردیکه م یمصنوع یها هیآن گر یپشت تلفنت، حت یها آن خنده یبرا دلم

 .تیها

 !ابَم؟یب توانمینم که یها را پنهان کردحرف  نیاحساست ا یدر کدام کوچه یراست به

 نیخوشحال باشم که تو ا دانمیبا تو بود و اکنون نم میهاتک حرف  -. تکیدانستیو روزم م نداند تو خوب از حال هرکِه

 نه؟ ای ینیبیها را نمحرف 

 !اندازمیب یبه تو نگاه یآن شبِ آخِر تو را رنجاندم که شرم دارم وانگه قدرآن

 توانمیرا که عهدشکن هستم و نم یاما ببخش من یما باشد و نه سخن نیب ینه حرف گریاست که به تو قول دادم د درست

 تاب نبودت را تحمل کنم.

 بهشان گفتم. میبا تو از آنها و دلخور یکه روز یبا کسان قایاما با من نه، دق یزنیحرف هم م یتو حت ؛یهست تو

 به اشتباه تو را دوست داشتم؟ یعنی ؟یستین شیب یمرامیکه ب میبگو م؟یتوچه بگو به

 و ... یشگیدوباره تو را با همان لبخندِ هم یروز شدیم کاش

 .ستین یازین هودهیپس توهم ب ؛یباش ستیقرار ن گری. تو دالیخیب

*** 

 اشتباه. ییآرزو

 !شودیبنا م میها ایاگر دوباره با تو باشم، دوباره رو کردمیم فکر

 که در انتخابت اشتباه کردم. یبه راست ،یآر ؛یفکر کن یخواهیکه تو چه م ستیمهم ن گرید بارنیا

 !یآوردیاشکم را در م شدیصبح م یوقت با،یو چه ز کردمیات تا صبح سَر مدوباره دنِ ید دیها به ام شب

 نبود؟  شیب ییفقط ادعا ایو  یداشتیواقعا مرا دوست م ایاز تو دارم؛ آ یخصوص سوال

ودر  یکرد باینرم و ز ییرا، قو وید نیو ا یشدن به من را نداشت! تو آمد کیجرئت نزد یساخته بودم که کس یویخود د از

 !یرها ساخت ادانیچنگاالن ش انیآخر م

 !؟یستین شیب ییدروغگو کهنیبابت ا هیگال ایاست  شانیپر گونهنیتشکر؟ تشکر که اکنون حالِ من ا ایکنم  هیتو گال از

 نکنم. هیگال توانمینم

 از تو نفرت دارد! دهدیکه مغزم فرمان م ی! در حالیهست یبه شدت... به شدت... دوست داشتن تو

●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•● 
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 :سندهینو سخن

 .یگرام یخواننده ها یخدمت همه سالم

 .نیتا چند کالمِ دلم رو بخون نیکه گذاشت یفراوان از وقت سپاس

 نیدار یشخص یانتقاد ایاگر نقد، نظر و  زانیشروع کنم؛ عز ندهیرو ماه آ« شمعِ وجودم»ام به نامدلنوشته نیدوم احتماالً

 .نیدر ارتباط باش «نستاگرامیا» یمجاز یبا من در فضا نیتونیم

 .کنمیمنت قبول م یدهیسواالتتون هستم و نظراتتون رو به د یپاسخگو بنده

 یعل ای

 mina_t18بنده:  یدیآ

 

 

 

 

 

 مراجعه کنید.   .IR3ia98www. جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس
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