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ستتاریكی آیه من هستی یهمه  

کنان، تكرار خود در را تو که  

برد. خواهد ابدی هایرستن و هاشكفتن سحرگاه به  

 فرخزاد فروغ -

 

 

 

 

 

 

 

:مقدمه
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:یک یدلنوشته  

.درندشت شهر این مردمان از ظیمیع سیل میان اممانده من  

کیست؟ من دلدار آدم، همهاین ازدحام درمیان  

کند؟ آرام مرا اندکی تا کیست  

دارم؟ حكم*م گاهیتكیه و نیستم تنها من که هاآدم این به بفهماند تا کیست  

نیست؟ کسی  

.بفهمم را درونی ندای این تا کنممی تیز را دلم هایگوش کشد؛می فریاد قلبم درون ندایی  

.بنددمی نقش ذهنم درون گنگ ایکلمه  

حرفی؛ سه یکلمه یک از شودمی پر ذهنم تمام ناگهان و کنممی تلاش بازهم  

 «خدا»

او؟ از بهتر کسی چه راستی به  

!مهربانی و توانایی زیبایی، این به دلداری  

.باشد خدا مثل برایم تواندنمی کسهیچ که الحق  

!آری  

 خالی را پشتم روزی که کنم اعتماد توانممی و است من با همیشه که او ام،کرده پیدا را دلدارم من

.کندنمی  
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.است ترنزدیک منبه ردن*گ رگ از همیشه و ندارم را دادنش دست از ترس  

کیست؟ من دلدار  

 «است خدایم»

*** 

:دو یدلنوشته  

کند؛نمی درک کسی را دلم بارانی هوای  

!تو جز  

هست قلبم هایزخم تمام ممره بودنت که تویی  

باارزشی؛ دلم حال برای چقدر که دانستیمی اگر و  

 .شدیمی شرمنده نبودنت از خودت

*** 

:سه یدلنوشته  

.دارم کم را تو چقدر دنیا این در  

.کنممی حس بیشتر هایمشب توی را نبودنت  

 آرزو را تو خدا از دفعه رهزا من و رسدمی اوج به هاشب اما هست؛ هم روزها در دلتنگی جانم، آرام

 .کنممی
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*** 

:چهار یدلنوشته  

!دلبرم  

سپردم؛ جان نبودنت در  

 .وجودم به بِدَم تازه جان بودنت، با و بیا

*** 

:پنج یدلنوشته  

!دارم دوستت است، تردد در گلویم درون نفس تا  

!دارم دوستت ست،جاری هایمرگ درون سرخ ون*خ تا  

هستی؛ همیشگی من برای تو من، عشق  

!نیستم نباشی که بدان پس  

گذرم؛می هم جانم از تو برای من  

!باشم نیز من بودنت با تا بمان  

بكن، را فكرش هستی؛ تو هایمشب ماه  

.است سیاه دنیایم نباشی  

!دارم دوستت پرستش، حد در من و منی ماه تو  
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!کسم همه  

!تو قلب ضربان صدای در شودمی خلاصه من زندگی  

 !مانیمی تنها و پایدار مقلب در همیشه

*** 

:شش یدلنوشته  

.دوزدمی قبر به را نگاهش  

 همدم که نبود بیشتر ماه چند هنوز که کسی بود؛ زود رفتنش برای چقدر اندیشد،می باخود

.بود شده هایشتنهایی  

 آخر در و بود کرده خودبی خود از را همسرش گونهآن که بود چه شهادت شوق این اندیشد،می باخود

.کرد غرقش خود درگرداب و شد پیروز نیز  

 از ترطاقتبی دلش چون باشد؛ صبور و کند طی خیالیبی تواندنمی بازهم رودمی کلنجار خود با هرچه

.دارد را اشمعشوقه هوای عجیب و هاستحرف این  

 سرتح در همسرش چقدر. شودمی جاری هایشگونه روی و ترکاندمی را گلویش بغض اشک، قطرات

 از بعد دانستنمی که حیف ولی شد؛ موفق نیز آخر در و زد وپادست حقیقی معبود سویبه پرواز

.کندمی کسشبی و گذاردمی تنها را دیگر یكی رفتنش  

 !زهرگ گشت،برنمی هرگز بود رفته که کسی و بود شده دیر ایگلایه هر برای دیگر حالا که افسوس

*** 
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:هفت یدلنوشته  

 در کنیمی احساس کند، آرامت تواندنمی کسهیچ و چیزهیچ و است گرفته دلت که هاوقت گاهی

!کندنمی زندگی خاکی یکره این روی ایدیگه آدم تو جز انگار که تنها قدرآن تنهاترینی؛ دنیا  

 دلت نداری، ات زندگی ادامه برای ایانگیزه هیچ کنیمی احساس اند، شده تكراری روزهایت

 تا اما کنی؛ آزاد زندان این بند از را خودت خودکشی با شده اگر حتی نباشی، دنیا این توی خواهدمی

! کنیمی احساس خودت به نزدیک تلنگری بروی، کمد توی قرص از پر یشیشه سمت به آیی می

 چیزی یک هم شاید یا ای، نبوده اشمتوجه حالا تا تو و باشد قلبت در جایی تلنگر این شاید اصلاً

.ردن*گ رگ مثلاً تر؛نزدیک هم آن از یحت  

 و دوزیمی تو، شكلهم و هست تو همزاد دقیقاً که مقابلت آدم به را نگاهت ایستی،می آینه جلوی

!پیچدمی مغزت درون ایزمزمه ناخودآگاه  

:آوری می زبان به را زمزمه آن بلند سپس گذاری، می قلبت روی را دستت و بندیمی را چشمانت تو  

« القلوب تطمئن بذکرالله اال » 

 ...مطلق آرامش بعد و

*** 

:هشت یدلنوشته  

 روزیک تا که مصرفبی دنیای این از شدم خسته بخواهی را راستش. دوزممی دستانم به را نگاهم

.رو خوشی روز یک این بهت کنه زهر که باشی بد اتفاق یه منتظر باید خوشبخت، و خوشحالی  

م؟کنی زندگی باید چرا اصلاً  
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 خدا، به برگردیم و بمیریم بود قرار که آخرش بیرون؛ میری باز و میشی وارد که سینما سانس یه مثل

بریم؟ و ببینیم رو گرفتاری و بلا و سختی همه این بیایم، مدت یه چی برای پس  

نداشتیم؟ اجراش به تمایلی هیچ که رو فیلمی کردیممی بازی باید چی برای  

.عمر یک به برسه چه نداره هم تحمل لحظه یه ارزش که غمناکه تراژدی یه زندگی کشیدم؛ پوفی  

 یه بشم بخوام که دنیا این تو ذاشتمنمی پا اصلا تولدم بدو از که بود خودم دست اختیارم کاش ای

.مرگه انتظار در لحظه هر که کسی و داغون یروحیه با غمگین دختر  

!نبود دخترونه سمشا بود مرد اگر دنیا بود نوشته خوندم جایی یه  

 بخوایم دیگه که دیدیم ازشون مردی خیلی انگار بگن؟ رو جمله این مردها شده باعث چی واقعا

 پنج زن یه هایسختی من نظر به که هیچ ندارن فرقی هیچ زن و مرد. کنیم مردونه هم رو دنیامون

.مرده یه برابر  

 تا کافیه لحظه یک برای اشــزه*ـریـ*غـ چون مرد نام به موجودی از بترسه باید عمرش تموم زن

.رو آبروش کنه نابود عمر یک  

.نزنه دم و بكشه رو ماهانه دردهای باید زن  

خودش؛ دن*ب توی رو ضعیف موجود یه کنه حمل ماهنه باید زن  

 رو اون تا بذاره مایه خودش دن*ب از و بده موجود این به خودش ون*خ از سال دو تا اون از بعد

.کنه بزرگ  

!گفت نمیشه که زیاده هم دیگه هایترس و همدرد نداشتن بود؛ هایشبزرگ چیزها این ازهت  

.من نظر از نداره رو دنیا این کردن امتحان ارزش مرد نه زن نه هااین تموم با اما  
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.دیگه زندگی به محكومیم زدم؛ پوزخندی  

 !ابد حبس

*** 

:نه یدلنوشته  

.باشی کرده ریشه قلبم توی تو، که یموقع تا ندارند، تمامی هایمدلواپسی  

.نگران و باشم دلواپس و بترسم باید مدام  

!بگیرد من از را تو کسی مبادا  

!بسپاری دیگر کسی به دل دیوانه منِ جز مبادا  

!کنی پشت من به و بگذاری تنهایم مبادا  

ببیند من جز را کسی خاصت، گیرای چشمان مبادا  

...و  

!بینیمی  

خیال؛بی چقدر تو و تمهس دلواپس چقدر من  

!من یمعشوقه نیست انصاف این  

ها،ترس و تردیدها تمام روی بكش قرمز خط و بیا تو ها؛نگرانی این عظیم خیل میان  

را، ام زندگی کن قشنگ و بیا تو  
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 .را هادلواپسی کن تمام و بیا تو

*** 

:ده یدلنوشته  

طولانی؛ ستایقصه سرنوشت  

ها،اخواستهن و خواسته از ایمجموعه  

ها،ناملایمت و هاملایمت از ایمجموعه  

.هاشادی و غصه و هانشیب و فراز از ایمجموعه  

.کندمی بازی عجیب گاهی سرنوشت نویسد،می عجیب گاهی سرنوشت  

 مختلفی هایبازی به را هامهره تنها و شودنمی حذف وقتهیچ خود که ستشطرنجی شاه سرنوشت

 پرت بیرون به مصرفبی دستمالی مانند را هاآن شد، تمام بازیش وقتی ،درآخر و کندمی دعوت

.رودمی بعدی یمهره سراغ باز و کندمی  

 از بخواهد هرکسی. خورده رقم براشون ناخواسته که رو نقشی کنن بازی که مجبورند هامهره این

.شودمی پرتاب بیرون هب موعدش از زودتر و سوزدمی نكند اطاعت و بزند سرباز سرنوشت یخواسته  

 .نكند ستایشش تواندنمی کسهیچ که ستزورگویی بت سرنوشت

*** 

:یازده یدلنوشته  

.شد شروع نگاهش یک با چیز همه  
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زد؛ آتشم و آمد فرود من قلب در مستقیما که بود عشق یشعبه سه تیر نبود، نگاه شاید  

.گیریتصمیم اختیار بدون و ناخواسته  

!داندمی خدا فقط را دارم دوستش چقدر  

 اصلا و باشد خودش همسری برای انتخابم که کردمنمی هم را فكرش وقتهیچ دیدم را او که بار اولین

.آرزوهایم ترینبزرگ از یكی شد باشد، همسرم او کهاین بعدها اما گنجید؛نمی اممخیله در  

 و نبود خودم به متعلق دیگر که بود من قلب هم آن و بود کرده تغییر مهم خیلی چیز یک وسط آن

!او به بودم سپرده کامل  

 چگونه که دانستمنمی داد من به را اممعشوقه و کرد لطف من به سال چندین از بعد خداوند که روزی

 اما شوی؛ هوش بی است ممكن لحظه هر گفتممی خودم به و کنم تحمل را خوشحالی همه این باید

.بودم شاکر را خدا وجودم تمام با من و دادمی انرژی من به هایشنگاه  

 علاقه این کهآن شرط به اما برسی؛ داری دوستش و دارد دوستت که کسی به ستبخشی ذت*ل حس

 !باشد طرفه دو

*** 

:دوازده یدلنوشته  

!کن صدایم  

!است هایم بچگی توی لالایی مانند تو صدای  

!کن صدایم  
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.پیچدمی تنم هایسلول تک تک در آرامش مانند تو صدای  

!باشد مهم برایش بودنم که هست کسی کنم حس بگذار کن، صدایم  

.ببخش روح ببخش، زندگی تنم به و بزن صدا را من مهربانم،  

!من از را خودت نكن دریغ پس هستم؛ صدایت ست*م هستم، نگاهت ست*م من دانیمی که تو  

 در و باشم رفته هم بهشت تا اگر یحت بازگردم؛ دهممی قول کنی صدایم اگر تو اما بروم؛ خواهممی

شوم؛می حل آغوشت در و گردمبرمی قطعا کنی، صدایم تو اشقدمی یک  

.شودمی نصیبم بهشت در که داری را آرامشی همان من برای تو آخر  

!را زندگی به امید هایمرگ توی کن تزریق نگاهت با و کن صدایم  

 !عزیزم دارم دوستت

*** 

:سیزده یدلنوشته  

شود؛می سخت چقدر زندگی هاوقت گاهی  

 بدنت در شودمی سرازیر بغض و ناراحتی ها،غصه و ها غم از عظیمی حجم لحظه یک در که طوری به

.بریزی اشک صدابی بشكنی، خودت تنهایی در و کنی تحمل که مجبوری و گلویت و  

!بشود؟ چه که باشی اصلا نباشی؛ دنیا این در خواهدمی دلت عجیب هاوقت گاهی که آه  

!بماند؟ آدم بدون دنیا است قرار نباشی تو مگر  

.دیگر یكی نشد این معروف قول به  
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 خواهیمی هرچی به که است نامرد حد این تا دنیا وقتی است، دیگران ناراحتی باعث حضورت وقتی

 ایهعقده اتیواشكی هایگریه با مجبوری که وقتی بگیرد، سخت تو به همه این و نرساند را تو

چه؟ برای کشیدن نفس و بودن زنده کنی، خالی را درونت  

دنیا، این از بریمی هاوقت گاهی  

هایش، آدم از  

.کسهمه و چیزهمه از  

 شد، تمام بگوید و خودش پیش بكشاند را تو که خواهدمی نامرئی دست یک دلت مواقع جوراین در

کند اذیتت تواندنمی کسهیچ و هستی من پیش دیگر  

 .خودش پیش به بردنت برای باشد خدا ریسمان نامرئی دست آن که بهتر چه و

*** 

:چهارده یدلنوشته  

!اممرده من  

!نه نیستم، خاکی جهان این در دیگر فكرکنی که این نه  

!نه است، مانده حرکتبی و روحبی بدنم اعضای و کشمنمی نفس فكرکنی که این نه  

نیست، مرگ فقط که مردن  

زندگی؛ شودمی گاهی مردن  

.دلخوشی یا شادی هیچ بدون زندگی  
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.است شدن تباه و بودن گاهی نیست، شدن تمام و رفتن همیشه مردن  

باتحرک، ایمرده  

.بود مرده واقعا کاشای که ایمرده  

.واقعی مرگ تا است ترخطرناک احساس مرگ  

نه؛ گویممی من اما شویمی راحت میری،می بار یک گفتن قدیم از  

شوی؛می زنده و میریمی بار هزار روزی احساساتت مرگ با شوی راحت بار یک واقعی مرگ با اگر  

را، اتدخترانه احساسات را، روحت کنن لگد که وقتی  

.جوانیت اوج در کنن پیرت وقتی  

بخیر؛ یادت که کجایی جوانی گویندمی پیرترها  

من، خود حتی یا امروز جوان نسل ما، نسل گویممی من اما  

بخیر؛ یادت که کجایی جوانی گوییمنمی زهرگ  

خاص، دوره این به باشی نداشته بستگیدل وقتی  

بگذرد، گونهتباه روزهایت وقتی  

جوان؟ یا باشی پیر کندمی فرقی چه  

دونوع؛ شده مردن روزها این  

.آسان دیگری و سخت یكی  
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انسان یک احساس تدریجی مرگ اولی  

.مطلق آرامش و را تو درسانمی خدایت به که مرگی دیگری و  

خورد؟می دردمان چه به تنفس این و کشیممی نفس  

خواهد،می انگیزه زندگی  

.خواهدمی آرزو و امید  

است، خاموش دردهای نسل ما، نسل که راستی به  

پنهان، زجرهای  

.ناگفته هایزخم  

ست،تنهایی نسل ما نسل  

 .غصه از پر هاییقلب و شبانه هایهقهق با نسلی

*** 

:پانزده یدلنوشته  

!هم من دل هوای ست،ابری هوا  

.طولانی تنهایی یک و خواهدمی تلخ قهوه فنجان یک دلم  

دریاها وسعت به آرامشی  

الكی، هایبودن بدون  
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.دروغین هایعشق بدون  

است، دردناک که هاییبودن از است بهتر خیلی تنهایی  

.است انتظار و ترس از پر  

 خراش را روحم سوهان مثل دادنشان دست از ترس مدام که هاییآدم تنداش از است بهتر تنهایی

.دهدمی  

کنید، انتخاب را هانبودن  

.کنید بدرقه را هارفتنی  

 .کندمی کفایت خیالت و فكر توی آرامش بودن تنهایی، همه این میان

*** 

:شانزده یدلنوشته  

.گذشتم او کنار از هم امروز  

.بزرگی فكر سعتو چه و داشت کوچكی دنیای چه  

چه؟ فكرش بلندای و وسعت اما چرخش؛ دو ویلچر روی شدمی خلاصه تماما او دنیای  

.کردمی زمزمه اشموسیقی نوای با همراه نیز گاهگه و سنتور گیتار، زد،می تار ویلچر همان روی بر او  

.بنوازند او خوبی به توانندنمی اند،ایستاده خودشان پاهای روی و هستند سالم که هاییآدم بسا چه  

کند؛ تیراندازی راحتی به توانستمی او  
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کند؛ حل را سخت هایفكری بازی راحتی به توانستمی  

.بیاورد را اول مقام شطرنج یمسابقه در و کند برقرار ارتباط راحتی به توانستمی  

نیست؟ آور تعجب  

بود، نشده ناامید کوچک دنیای این با او  

 کشورش و اشخانواده خودش، برای بود توانسته هم پا داشتن بدون بلكه بود؛ نكنده دل خدا از او

.باشد افتخارآفرین  

.داشت عضو نقص فقط نه، مغزش اما بود؛ معلول او  

.باشد رفته فرو زمستانی خوابی در مغزمان که انگار هستیم؛ فكری معلول هاآدم ما از بسیاری امروزه  

ویم،شنمی بینیم،می رویم،می راه ما  

هست؛ سالم بدنیمان اعضای تمامی  

امیدواریم؟ زندگی در چقدر اما  

افتخارآفرینیم؟ کشورمان برای چقدر  

داریم؟ دوست را کشیدن نفس چقدر  

بگیریم؟ ساده را هاآن و کنیم حل را مشكلاتمان راحتی به توانیممی چقدر  

.نباشد امید و قدرت مغز، فكر، معلول کسی که بیاید روزی کاشای  

 !کاشای
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*** 

:هفده یدلنوشته  

.بزنم حرف العاده خارق موجود یک از برایت خواهممی امروز  

دیدم؛ را او امروز من  

بودند، مشكی و خمار چشمانش  

 هیچ از و کنی تكیه هاآن روی راحتی به توانستیمی که داشت قوی و ستبر هاییشانه و بلند قدش

.نترسی چیز  

.کردند می تحمل را بدنش پهن هایعضله خوبی هب پاهایش و مردانه هایشدست  

 تكان زیبا هایشب*ل چقدر و ماند خیره هایمچشم در وقتی بود، ماندنی یاد به نگاهش چقدر

.زدمی حرف برایم که موقعی خوردند،می  

شد؟ هویدا متفاوت همه این نظرم در که بود چه او  

آمد؟ همه با متفاوت من نظر از چرا پس بود؛ بقیه مثل و عادی فرد یک هم او خب  

!بودم شده او عاشق من شاید  

.دیدممی هاآدم همه از جدای را او بودم شده عاشقش چون آری،  

ببرم، او اصلی ذات به پی نتوانم و بگیرد را چشمانم جلوی عشق یده*پر همین شاید راستی به  

.ستا چگونه باطن در ظاهری هایجذابیت از جدای او بفهمم نتوانم شاید  

.بگیرد را هاپلیدی و هازشتی جلوی دهم اجازه ده*پر این به نباید  
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 .کند کور را چشمانم عشق بدهم اجازه نباید من

*** 

:هجده یدلنوشته  

داشتم؛ عجیبی زندگی من  

.گوناگون اتفاقات از پر  

است؛ اشتباه این و امداشته گویممی  

.باشم هم یبعد اتفاقات منتظر باید و مانده آینده هنوز چون  

کشیدم، عذاب گاه و بردم ذت*ل گاه  

!دیگر است همین زندگی خب  

هستند؛ من مثل ها آدم همه  

.گویممی را افتدمی شانزندگی در که اتفاقاتی نه، که خودشان  

.کنی تحمل را اشهمه مجبوری که است شیرین و تلخ اتفاقات از پر زندگی  

.شودنمی که کنی تحمل را هاغم نخواهی اگر  

ست؛سرازیری یک سربالایی هر پس در گویندمی  

بگذاری؟ درونش قدم کهآن بدون شوی رد سربالایی از بخواهی و بروی را سرازیری شودمی مگر  

.کرد ممكن شودنمی گاه را هاغیرممكن خب  
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 .باشد آورعذاب اتفاقات از بیش همیشه زندگی در شادمان اتفاقات که امیدوارم

*** 

:زدهنو یدلنوشته  

ناممكن؛ ستامری نخواستنت  

!نكش نفس گویند که است آن مثل  

بینی؟می  

میرم،می تو بی من  

!نكن فكرشم اصلا تو؛ بی من  

.بمانم دنیا این توی نخواستنت با توانممی نیز من بمانی زنده اکسیژن بدون که توانستی تو اگر  

 !مكن دریغ من از را داشتنت قلبم، خاص مخاطب

*** 

:بیست یدلنوشته  

تنهایی، به آورمنمی ایمان هستی من عشق تو تا  

کسی،بی ندارد معنا منی همراه و یار تو تا  

.غم ندارد دل در جایی هست هایتب*ل شیرین شهد و تو تا  

و کرد خواهم زندگی منی آن از تو تا  
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:ناب جمله این به دارم یمانا  

 .کرد باید زندگی هست شقایق تا

*** 

:یکوبیست یدلنوشته  

ام؛نچشیده را هایتچایی طعم وقت هیچ  

.زنندمی دم آن از همه که معروف هایچایی آن  

.شودنمی پر برایم خالیش جای وقت هیچ که کمبودی و حسرت حسرت، من برای شده این  

.نداشتمت ولی کنی؛ منتقل من به توانستیمی که امنیتی حس و نداشتنت حسرت  

ام؛ندیده قتو هیچ را تو مهربانم مادربزرگ  

.رفت خدا پیش مادربزرگت که بودی آمده دنیا به تازه تو گویدمی مادرم  

.امکرده حس وجود اعماق با را اتخالی جای و را تو همیشه من  

!دارم دوستت ابد تا بدانی خواهممی  

 .شاد روحت

*** 

:دووبیست یدلنوشته  

.نكنم را التماست دیگر امبسته عهد خودم با  
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!برو خواهینمی و بمان خوایمی  

.دارم نگه را تو و بزنم گردنت به افسار که توانمنمی  

.کنی دریغ ازش را خودت توانینمی تو و داردمی نگه خودش در را تو من قلب که است این مهم  

است؛ خودت با انتخاب حالا  

.ردبدا دوستت من مثل که یافتی را یكی شاید تا برو هم خواهینمی بمان، خواهیمی  

خنداند؛می مرا جمله این  

.باشد داشته دوست را تو تواندنمی من مثل کسی چون کنی؛ پیدا را آدم این توانینمی هرگز  

 .میدان این و گوی این حالا

*** 

:سهوبیست یدلنوشته  

همیشـــه؟ برای تا بمانم تو با شود کی  

همیشـــه؟ برای تا باشم تو محو شود کی  

بشنوم و قلبت روی به بگذارم سر شود کی  

را؟ مهربان و ملایم ضربان صدای آن  

کنارت، در شوم آرام و تو با بمونم  

.کنارم در نباشد تو جز کسی که دیاری در  
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جان، و دل با خواهمتمی و دارم دوستت  

 !مهربان ای ابد، تا من روح و قلب در تو هستی که ای

*** 

:چهاروبیست یدلنوشته  

.ایجنبنده هیچ بدون باشم درجایی کنممی باز که وقتی و ببندم را شمانمچ خواهدمی دلم قدرآن  

خیال، باآرامش و تنها  

گوارا، و است زلال که آبی جوی ب*ل بر بنشینم  

.گیرم دست بر را قلمم و بگذارم آرامی آهنگ  

.ببرد خلسه به مرا هابلبل چهچه صدای و بشنوم سرسبز دشت دورتادور در را هاپرنده صدای  

 بنویسم،

.گذردمی قلبم درون که چهآن تمام از  

 بنویسم،

.کندمی تخلیه مرا که چهآن تمام از  

.کنم توصیف بتوانم را درونم حس تا بنویسم و بنویسم  

ست،زیادی یخواسته مگر  

 .آرامش خواستن
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*** 

:پنجوبیست یدلنوشته  

.آرامش نام به دهدمی رخ من در ایمعجزه توام با وقتی  

ام؛معجزه این طالب من  

کند؛می آرامم شدیداً چون  

.کند ترنزدیک و نزدیک هم به را تو و من درونیش قوای تمام با تواندمی چون  

!بهترینم ای بگم، که ندارم این جز چیزی و دارم دوستت  

 من زندگی که گویممی خودخواهی کمال با. خواهممی خودم برای فقط را تو من و خاصی تكی، تو

تو، هاینفس عطر توی شده صهخلا  

 .دارد جریان تو با زندگی

*** 

:ششوبیست یدلنوشته  

.هاآدم از بعضی هایحرف مقابل در هست راه بهترین سكوت کنممی حس هاوقت گاهی  

 این فكرکنند کهاین بدون کنندمی باز را دهانشان و بندندمی را چشمشان هاآدم هاوقت بعضی چون

 کندمی ایجاد بلوایی درونش شاید. کندمی چه مقابل فرد با شودمی شنیده زبانشان از که هاییحرف

  خیلی انتظار و است آدم هم اون نباشد هرچه شود؛ داغون و بشكند دلش شودمی باعث حتی یا
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 بد لایق بالاخره اما باشد؛ بدی آدم شاید هم چقدر هر حالا است، سخت برایش هضمشان و برخوردها

.نیست دهانی  

 .را آدمی زندگی کندمی داغون حرف هاوقت بگویم؛گاهی خلاصه

*** 

:هفتوبیست یدلنوشته  

!پاییز  

.کندمی زنده خاطرم در را زرد رنگ اول یوهله در کلمه این  

.عابران پای زیر شدنشان له خشخش صدای و هابرگ ریزش  

کنند؛ می جلب بیشتر را امتوجه زنندمی قدم هم دست در دست که عشاقی روممی که خیابان به  

.عشاق فصل بگذاریم را اسمش توانیممی  

نه؟ زیباست، چقدر  

دهد،می عاشقی بوی سراسر فصل این  

اسم؟ این از بهتر برایش اسمی چه  

 معطوف هایشزیبایی و فصل این به بیشتر را حواسم هم باز که نشیندمی هایمب*ل روی لبخندی

کندمی  

:کنممی زمزمه خود با من و  
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 .هاستفصل دیگر از زیباتر پاییز فصل -

*** 

:هشتوبیست یدلنوشته  

.رسیدمی گوشمان به بلندگو پشت از فریادش و ما یکوچه درون آمدمی روز هر محل گرددوره  

بگیرد؛ پول ازایش در و ببرد برایش دارد کسی احیانا اگر تا کردمی معرفی را خریدمی که اجناسی  

خریم،می نهکه دمپایی  

خریم،می کهنه سبد  

خریممی کهنه آهن  

...و  

.شدممی خیره اجناس جور این خرید برای تلاشش به پنجره کنار از و زدممی پوزخندی روز هر من و  

.رفتم پیشش به و کردم حاضر را خودم آمد مانکوچه به وقتی آن از بعد روز  

:کردم صدایش که زدمی فریاد روز هر روال طبق داشت  

گرد!آهای دوره - 

 قلبم روی را ودستم شد جاری هایمگونه روی هایماشک دوخت، چشم من به و شد قطع فریادش

:وگفتم گذاشتم  

 سالم و بگیری حاضرم خری؟می ون*خ از پر دل چند؟ هااشک این خری؟می شكسته قلب گرددوره-

.دهممی تو به بخواهی پول چقدر هر هم من ازایش در برگردانی، من به  
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.برگشتم داخل به گرددوره یشده جاری هایاشک میان در بعد دقایقی  

 اشهشكست قلب که هست کسی جااین که فهمید انگار. نیامد ما یمحله به دیگر گرددوره روز آن از بعد

 ارزش شكسته قلب فهمید گرددوره برگرداند، او به و کند درست تواندنمی کسهیچ و چیز هیچ را

 .ندارد خریدن

*** 

:نهوبیست یدلنوشته  

.نشود این از سردتر هوا که کن بغلم  

.نشود این از بیشتر فاصله که کن بغلم  

.بازگردانم را رفته آرامش که کن بغلم  

کنی؟ ل*غ*ب مرا شودمی کند؛ جبران تواندمی را من هاینداشته تمام آغوشت  

ندارم؟ وجود دنیا این توی که مکن حس و بشم غرق بغلت توی که این از بهتر چیزی چه  

!من جان آمده پاییز  

ما، فصل یعنی پاییز که دانیمی  

عشاق؛ فصل  

 ش*و*غ*آ در و برویم خوشبختی سمت به زنانقدم خاطره، از پر و زیبا فصل این در هم با بیا پس

 .شویم محو دیگریک

*** 
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:سی یدلنوشته  

چیست؟ دل  

بیاورد؛ در پا از را آدمیزاد تواندمی که ستایعضله  

چگونه؟ دانیمی  

 گرفته دلم چقدر امروز گوییممی باخودمان که کندمی فرو صورتی به را اشنامرئی خنجر هاوقت گاهی

.است  

 گلوگیرمان بغضی آیند،می هم با وقتی چون باشد؛ کشنده تواندمی راحتی به خنجر این و جمله این

.کندمی مانخفه حتما نیاید اشک اگر که شودمی  

ببرد؛ فرو دن*ب درون تا سپاردمی دیگری دست به را خنجرش هاوقت گاهی  

 چگونه؟

 و سپردی دیگر شخص یک به را ترسناک بسیار یعضله این یعنی شوی،می عاشق که گاهآن

.دیگری دست در تو ضعف نقطه شودمی نامرئی خنجر این زمان آن و بگیری پس حتی توانینمی  

دهد؛می تو به را دلش مقابل در نیز او و شودمی حست هم شود،می ستتدو فرد این گاهی  

 فرو را خنجر جوری و کندمی نابود را عضله مقابل فرد و شودمی برعكس چیز همه نیز گاهی اما

.خوردم ضربه بد خیلی شكسته، دلم زنیمی فریاد که کندمی  

ابدی؛ نابودی و کشاندمی مرگ قعر به را تو زخم همین گاهی شدی، زخمی بد تو گوییمی درست  

!باش عضله این مواظب پس  
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!دار نگهش حكم*م اما سخت؛ چند هر نسپار، کسی دست به  

ببار؛ گرفت دلت وقتی  

را، آدمیزاد کندمی سبک اشک  

.میریمی و شویمی خفه داری نگه را بغضت  

!دل  

!سخت خیلی شود،می خطرناک سخت گاهی حرفی دو یکلمه این  

*** 

:یکوسی ینوشتهدل  

است؛ مهم خیلی برایم تو جان  

.است میان در خودم جان پای انگار مقدس، نام این به بخورم قسمی اگر که گویی  

.باشد ضعفم نقطه ترینبزرگ تواندمی نبودنت که ارزشی با قدرآن برایم تو  

تو. هاینفس به است وابسته من هاینفس یعنی این تو؛ جان و من جان  

.دارم دوستت بسیار بسیار من و زندگیمی فرد ترینبخش ـذت*لـ  

*** 

:دووسی یدلنوشته  

بندم، می را چشمانم  
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.گیردمی بازی به و کندمی نوازش را موهایم ملایمی نسیم  

.محتاجم که هاستسال را آرامش این  

ام؛زندگی خرمن به زد آتش اشتباهم انتخاب که زمانی همان از  

ساختن؛ و سوختن و بود کشیدن زجر سال ندینچ تاوانش که اشتباهی  

 من افكار من، احساس بود؛ تغییرکرده چیزها خیلی حالا نبود، د*ر*د همه آن از خبری دیگر حالا اما

.من خود و  

 و د*ر*د خودم برای خودم. ببینم آزار که شدم باعث تراشتباه حسی و اشتباه عشقی با پیش هاسال

.خویشتن مقابل در است اختیاربی انسان هاوقت چقدرگاهی و خریدم غم  

 چهآن شد سرانجام و بگیرم نادیده را هایمقراریبی نتوانستم بزنم، پس نتوانستم نخواهم، نتوانستم

.میشد نباید  

.بود طولانی هایخوردن غصه بود، شدن تنها اشثمره تنها که عشقی توی شدم غرق  

.نددامی خدا فقط را هستم و بودم پشیمان چقدر  

*** 

:سهوسی یدلنوشته  

!گیردمی دلم واقعا روزها این  

.دهدمی فشار را گلویم بغض پیش از بیش میروم راه بازار و کوچه توی خیابان، در که چقدر هر  

باشد، وجودشان در انسانیت و عشق محبت، معرفت، که هاییآدم کردن پیدا است شده سخت چقدر  
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چه؟ حال اما کردن؛می کمک هم به مشكلات در و بودن هم کنار در که هاییآدم  

 از سریعا باشی، غمگین که وقتی به وای اما خندند؛می و میگویند تو با خوشبخت و خوشحالی وقتی

 هم را ها آن دامن ترسندمی و دارد واگیر اتـینه*سـ در غم این که انگار میشوند، پراکنده دورت

.بگیرد  

 مثل و داد تغییر را هاآدم بگویم بهتر شاید یا کرد زنده را هاگذشته میشود چگونه دانمنمی! آه

.هاانسان جوراین برای میشود تنگ دلم سخت اما کرد؛ گذشته هایآدم  

خود؛ نوعانهم و ملت برای گذشتند خود جان از حتی که کسانی  

چه؟ حال اما  

بماند؟ زنده وطنشهم تا بدهد را خودش جان شود می راضی کسی  

 فرار هم از همه محشر صحرای و قیامت روز مانند که هستند خودشان فكر به همه قدرآن همتاسفان

کنند؛می  

خواهد،نمی را پیرش مادر دختر،  

!هست فراری او پیش ماندن از پسر  

 تیكه هزار به را قلبت و تو و زنندمی تو به را دلشان حرف راحت است، شده زیاد هاشكستن دل

!نگیر دل به بود شوخی میگویند تفاوتبی آن از بعد و کنندمی تبدیل  

 هم دل برسد صوتیش تارهای به صدا تا دارد؛ گوش با نزدیكی خیلی ـطه*رابـ دل این که دانندنمی

!است تمام کار و فهمیده کاملا  



           

                                   www.taakroman.ir 

 
 دلنوشتۀ دختری از جنس غم  

 کاربر انجمن تک رمانمهدیه مؤمنی  

  
   

 
31 

 

 

 است شده نایاب انسانیت اما بنویسم؛ برایتان فشاردمی خود به را قلبم که دردهایی کدام از دانم نمی

!زمانه دوره این در  

 را خودش که است این فكر به کسی هر انگار است، کرده رحمبی را هایشآدم عجیب روزگار این

.نه یا بشوند فنا بقیه راه این توی کندنمی فرقی برایش دیگر بدهد، نجات  

.آید نمی جا به رحم صله و گذردمی سال که اند شده دور هم از هادل و رحمبی هاآدم انقدر  

انگار، گریزندمی هم از همه  

کم، انسانیت زیادن، دردها  

.کم محبت زیادن، هارحمیبی  

!کاش شدیم،می گذشته هایآدم مثل میشد کاش  

*** 

:چهاروسی یدلنوشته  

.اندشده کم بامعرفت و باوفا هایدوست  

 و هایمریض ها،شادی ها،غم در دیگر که دانیمی چون بدان؛ را قدرش داری دوستی اگر

.نیستی تنها هایتگرفتاری  

 هایششانه روی را سرت دلهره و ترس و دغدغه بدون بتوانی که کسی آن از بعد و داری را خدا اول

 به سكوت و آرامش کمال در او بگویی؛ برایش دهندمی آزار را قلبت و ذهن که دردهایی از و بگذاری

.بخوری غصه ترکم دیگر و کنی سبكی حس تا بگویی قدرآن تو و بدهد گوش هایتحرف  
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 من نخور غصه جمله، با و هست کنارت که همین اما کند؛ کاری برایت تواندنمی دوست همین گاهی

.ستکافی کندمی آرام را تو کنیم، می حلش باهم و پشتتم  

.نیست زیبا داشتن دوست و محبت و معرفت مثل دنیا این در چیز هیچ که قسم بزرگ خدای به  

خورد؟می د*ر*د چه به باشد محبت و عشق بدون اگر زندگی  

 در و بگذاریم سر پشت بتوانیم را هادشواری کندمی کمک که هاستدلگرمی همین و هادوستی همین

 هم باز کند کمک شده، دراز سویمان به که هست دستی که دانیممی چون نیفتیم؛ پا از راه یمیانه

.برویم پیش به حكم*م  

.اندستایش قابل نایاب گوهرهایی همچون خوب هایدوست آری  

.بدانید را قدرش دارید اعتمادی قابل دوست اگر  

*** 

:پنجوسی یدلنوشته  

تو، بودن فقط شادی  

.باتو شوم آرام و کنی مس*ل را احساساتم نبض  

.مرگم با را نبودنت و کنی عجین هایمنفس با را بودنت  

.من اب ابد تا بمانی خواهممی و دارم دوستت  

.بمان من کنار در دارم عمر تا عزیزترینم ای  

*** 



           

                                   www.taakroman.ir 

 
 دلنوشتۀ دختری از جنس غم  

 کاربر انجمن تک رمانمهدیه مؤمنی  

  
   

 
33 

 

 

:ششوسی یدلنوشته  

هیاهوست! در شهر  

 ارباب زیارت شوق به ذوق و خوشحالی با که هاییآدم از شوندمی پر که هاییاتوبوس بینممی روز هر

.روندمی چذابه و مهران مرز سمت به جان پای با  

 به روی پیاده این با و بگذارند زینب حضرت مبارک قدوم جایجای بر گام پیاده، پای با تا روندمی

.دارند شریک هایشانغم در و نیستند تنها که کنند ثابت حسین امام و زینب حضرت  

 بروند حسین، هایگاهخیمه علمدار و وفا اسطوره ابوالفضل، حضرت مقبره دیدار به عشق با تا روندمی

.نینوا دشت شهدای و اکبرعلی حضرت حسین، امام یسالههجده جوان به دهند سلام کنارش در و  

.امجامانده سروپابی من معمول طبق و روندمی همه! آه  

 حقیر من چشم یسرمه تا کشممی دیدگانم روی بر را قدومشان خاک تنها ناچار به من و روندمی

.باشد  

کربلایت، دیدار به بیایم خواهممی هم من حسین، امام  

.الحرمینت بین خیابان و گنبد داردی به  

.رودمی فرو قلبم در روز هر که خنجری مانند است شده روزها این شهر آری،  

.روندمی خویش معشوق دیدار به عشق با که هستم زائرانی رفتن گرنظاره و ایستممی  

!بطلب هم را من آقا  

*** 
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:هفتوسی یدلنوشته  

.خدا با نیایش*  

 الهی!

.دارم را اتبخشودگی و برکت و خیر طلب آشنایانم، و اطرافیانم عزیزانم، تمامی برای روزها این در  

 که چرا خواستارم؛ شاد دل و سلامتی کنند،می زندگی خاکی کره این روی که هاییانسان تمامی برای

.کنی آسان را هاسختی یهمه و حل را مشكلات تمامی توانیمی که تویی تنها  

!خداوندا  

 که تویی تنها که چرا کنم؛می طلب خیری به عاقبت و جاودانه خوشبختی امزندگی ایبر تو از

برسانی. آرزوهایم تمامی به را من توانیمی  

.نیست منتبی کننده یاری کس هیچ تو جز که مگذار تنهایمان الهی،  

!مهربانم خدای دارم دوستت  

*** 

:هشتوسی یدلنوشته  

گریست. را دردها تمام و گذاشت سیک هایشانه برفراز سر باید گاه  

.باشد شنوا را هایتغم و بنشیند فقط که بود گوشی پی در باید گاه  

.بریزد فرو و کند باز سر تلنگر هر با که سهمگین بغضی به کرد تبدیل و کرد جمع را دردها باید گاه  
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شیرین، گاه و تلخ گاه است؛ اجبار زندگی  

زشت، نهایتبی گاه زیبا، گاه  

.آسان بسیار گاه و سخت گاه  

.کندمی اتخفه روزی و گلویت در شده تلنبار کنی مقاومت بخواهی بیرون، بریز را دردهایت  

غم، انبوه دردیم، انبوه ما یهمه نباش نگران کن، رها را بغضت  

.پیكرند یک اعضای آدم بنی چون ندارد؛ معنایی خجالت پس  

د،کشی پیش را هاشادی زد، پس باید را هاغم  

.سرخوش و شادمان زیست؛ باید دیگر جور  

.روزگـار غمبی و شادی از پر هاییدل داشتن برای کنیم تلاش هم با بیایید پس  

*** 

:نهوسی یدلنوشته  

!عزیز سلیمانی ایران دلیر سردار به تقدیم  

.بود عام و خاص زبانزد دلیری و شجاعت در که را مردی رفتن کندمی باور کسی چه  

 زمین ایران مردم تمامی برام گاهیتكیه و امنیت یاسطوره که را مردی نبودن کندمی باور کسی چه

.بود  

!لعنت  
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 بهر را دو این که ایسازنده دستان به لعنت و آمد فرود تو روی به که موشكی و پهباد آن به لعنت

.ساخت تو کشتن  

.شد امضا تو برعلیه که ایدنامهعه آن و رفت فرو هم در تو کشتن برای که هاییدست آن به لعنت  

بود؟ خواهد تو مانند کسی چه دیگر تو از بعد  

باشد؟ داشته تواندمی کسی چه تو جز را ایران امنیت برای دلسوزی حـس  

 را نفر یک کشتند را تو که کسانی پس بودی؛ ملت یک حافظ تو سردار، نبودی خود به متعلق فقط تو

.رساندند شهادت به را ملـی رمایهس یک و بزرگ پدر یک هاآن نكشتن  

!بود خواهیم تو خونخواه  

.شود پایمال شد ریخته ناحق به تو از که خونی گذاشت نخواهیم هرگز  

!ریخت فرو دلم درون چیزی گرفتند دیدگانم مقابل را تو صدچاک دن*ب وقتی  

زمان، این شمرهای بودند رسانده شهادت به( ع) حسین امام مثل را تو چقدر  

.کردند نابود رحمیبی با را تو چقدر  

!ظلم بر مرگ  

!ایمانیبی بر مرگ  

!پهباد و موشک و قتل بر مرگ  

!آمریكا بر مرگ کلام، یک  
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*** 

:چهل یدلنوشته  

!پدرش به شهید فرزند یک طرف از  

 من مثل هاییانسان دیگر و من تا رفت که کسی برای شودمی هوایی بیشتر دلم روزها این چقدر

.کنیم زندگی امنیت با بوم و مرز این در خاک، این رد بتوانیم  

.نداشتنت است سخت چقدر  

.کردی ایران فدای را خودت بچشی، را زندگی طعم تا نیستی و باشی توانستیمی وقتی  

خواهم،می را داشتنت من  

 شت*غو*آ و کند امهمراهی مشكلات و هاسختی در تا بدهد، قلب قوت من به تا را، بودنت

.باشد دردمندم قلب بخشآرامش  

 فیض تا نزنم دم و بسازم و بسوزم باید حسرتت در عمر، آخر تا که بقبولانم خودم به توانمنمی

.برود بین از خدا نزد من هایحسرت با جایگاهت مبادا و نشود ضایع شهادتت  

!ترسممی  

است؟ چكاره پدرت: پرسدمی من از کسی که مواقعی از  

 گلویم بغض با و باشم دردناک سوال این پاسخگوی باید زده حلقه چشمم رد که هاییاشک با من و

:بگویم  

.نیست دنیا این توی پدرم -    
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.هست کوتاه مهربانت دستان مس*ل از دستم من و دیگری جهانی توی تو پدر، آری  

برسی بود شهادت شربت نوشیدن که اتدیرینه آرزوی به تا کردی کشورت فدایی را خودت تو  

.کندمی را هوایت بیشتر دلم روزها این چقدر و اممانده مردم این میان تنها و کسبی من و  

*** 

:یکوچهل یدلنوشته  

!فاصله  

گویند،نمی دروغ هاجاده  

گویند،نمی دروغ من احساسات  

.گویدنمی دروغ تنهایی  

دارد؛ حقیقت چیزهمه  

.نیست پررنگ کنارم در حضورت دیگر ای،رفته تو  

!انصافیبی چقدر و ایگذاشته خودم حال به را من طولانی، راه ینا در تو  

.باشد فاصله بینمان خواستی کردی، امتحان را من گذاشتنم تنها با نبودنت، با که تو  

.باشم نداشته راهی انتخاب، این جز هممن تا کردی انتخاب را تنهایی تو  

.رفتی خداحافظی، ونبد و کردی له هایتقدم زیر را من تمام رحمیبی با تو  

.ستواقعی ما بین یفاصله نیست؛ دروغ چیزهیچ  
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دارد. قانونی پیگرد برداری کپی هرگونه.است شده منتشر و تایپ رمان تک سایت در فایل این  

کنید. مراجعه رمان تک سایت به خود آثار کردن منتشر برای  
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