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است  شده  اماده تک رمان درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

دلنوشته دسته بندی:   

وقتی او نباشد نام اثر:  

  ن.ح نام نویسنده:

تراژدی ژانر:  

 ECLIPSE : ویراستار  

Angle’s Wing♡  :کپیست 

green voice طراح:  
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شود از نگاه می ی خاک گرفته بیشتر خیس کند. پنجره هایی که نیستی، قلم با من همدردی می وقت 

ام، اکنون اما دلم گرفته از هر آنچه هست؛ مثل این خیالشان بوده هایی که وقتی بی آسمان. نیست 

 .تک کلماتم جا مانده ست که بدجور در تک خانه و این دلگیری ی اخبار بد، مثل تو در این روزنامه
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 من، 

 امیخ زده 

 میان احساساتی 

 که داغشان مانده 

 .دلمبر 

 احساساتی از جنس عشق؛

 ولی با رنگ و بوی تنفر 

 اش و طعمی که گسی 

 .زند چشم رامی

 ناگهان 

 شوند نمایان می 

 پیش چشمانم، 

 چشمانت، 

 های آخرین، در همان لحظه 

 بودند به سُخره گرفته

 .این قلب بازیچه را

*** 

 وقتی او تمام شود؛ وقتی او نباشد، 

 !آلودم کم کنمهای خ*ون نم، شرش را از سر نوشته بودنش بگویم و نم ست؟ بگذارید کمی از چه کاری

*** 
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 .فرض بر این باشد، که او باشد

 هاگر واژه مگر در بودنت، نبودِ سختِ طغیان 

 رود ای دوست؟ و سرمستیِ اندوهناک او، از یادم می 

*** 
 سوزشی غریب 

 «. بند وجود »من یابد در بند جریان می 

 د*ر*د، دستان نوازش 

 نشیندتر از هربار بر موهایم می انگیز رغت 

 ای کهن از من در گلوگاهم و تکه 

 .شکندمی

 آلوده بغضی که رسوبش، 

 .امهاست جای انداخته بر قلب خاکی مدت

 ای براق چکد قطره می

 ام از میان مژگان خیس و خونی

 .های داغمبر گونه

 افسوس 

 !وجودیِ نبودتی بیهای آشفته تکه، زندگی من در این شب گذرد تکه که می

*** 
 .شودهم گم می هربار که او نیست، وجود من

ی خاطرات، از  مثل یک تملک که بر تمام تن من خ*را*ب شده؛ مانند حواسی که پرت شده از دره 

 .دهدهایی که تو نبودی. این زندگی، بدون تو طعم زندگی نمی همان گاهی 

*** 
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اند؛ سوم شخص  ی پیراهن تو گرفته نبودن و نبود، همه، عطر تلخشان را از تجربهنیست شدن و 

 !عزیزم

 ...تر ازهایی که نیستی، ناگریزانگار وقت 

میان بکشم، تر باشد و بخواهم پایش را بهبخت که از من، نگوندانم! انگار هیچ مثالی برای این نمی 

 .وجود ندارد

*** 
 !خواهدتو بودن می دلم بی 

 .های د*اغ دلم جامانده پایی که بر ماسهکردن رد  تمام

 !خواهددلم تو را نخواستن می 

 ...هایمباید بروی. حق بودن در خواب 

 !هایم را هم نخواهی داشتدیگر حق نگاه کردن به نوشته 

*** 
 .او که نبود جانم! ما را هم سهم خویش نگذاشتند

 .ما را از خود گرفتند؛ فقط چون او نبود

 شکالی دارد نفس نباشد؟ اصالً مگر ا

 هوا نبود، جهان نبود؛ 

 ای به نام »من« برایم ماند فقط خرابه

 .که آن را هم گرفتند

*** 
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 نشین شدند و اویی که در هر اشک، مرا هایم ته بغض 

 ساخت؛ کجاست؟ از غم پاک می 

 ...های آبهای آتشش و دست او چرا نیست؟ چشم 

 !ترم از غمغریبانه نیست. در حرارت نبودش، 

 ی مضحک هایی آلوده به خنده من با دست 

 های تنها و کوتاِه خود، تر از جمله و تنها 

 ...ایام؛ خ*را*ب بر زمین خاکی! مخروبه نشسته

اش پودر شد و خ*ون چکید و او را  پریش! اسیرِ اسید! قلبم دارد چنان دختری که تمام چهره دیوان 

 .سوزدزشت خواندند، می 

*** 

 :گفتم

 !باید بروی- 

 آید؛ جز اکنونِ من؟ غ*لط کردن به چه کار می 

ی ادبیات شما چیست؟ این حال بد مرا  نامهنام مرور جزء به جزء خاطرات در یک دقیقه در لغت 

 تواند معنا کند؟ دهخدا می

 تواند برای االنِ من شعر سراید؟ شهریار می 

 تر از من و تو سیاه زندگی، بی

 .زنده خاکستریِ آسمانِ کف قبر، نیش میسفیدتر از تو است. ب

 گویید؟ مگر شما به مردن در هرلحظه، زندگی می

*** 
 

 



           

                                 www.taakroman.ir 

  دلنوشته وقتی او نباشد 

 کاربر انجمن تک رمانن.ح 

  
   

 
6 

 

 

 .دهم اشعار خصوصی رادوباره گوش می 

 هایت، های دردناکت، عاشقانه هایت، نوشته تو نیستی و یادت، موسیقی

 ...هاهایمان، دوستت دارمعاشقانه 

 .اندرویم زل زده روبه ها کنار من نشسته و به کاغذ هستند؛ آن 

 !هایم را رها کنند؛ »تو«هااند و مباد روزی که دست هایم را م*حکم گرفتهدست 

*** 
 .زنم در خشم خودتو نیستی و من غلت می 

 !حسی و ترسمن ماندم و استفراغِ بی 

 .اندازدشود و لبخندش در آینه رو به من، قلبم را خش می د*ر*د همزادم می 

 دهد؛ هایم بوی نمِ قطرات اشکم را می نوشته سراسر 

 .چکد و میمیرداشکی از جنس آرزو می 

دانم. صورتم سیاه و من در عمق  ی آرزو را نمی فهمی؟ حالم مثل پسرکان خیابان شده، معنی واژه می

 .های جوان، جان دادمدلتنگی 

*** 
 ماه،بار این دوازده وشش بار در ششصدوشصت هفت 

 .زدتمام سرم از جوشش مرگ نبض می کشتم قتل را ومن می

ی بود؛ تاکنون در گوشه ترین دختر دنیا هم جای من می ترین و خونسرد تو اگر عاقل آری! بی 

ها، ردِ خیسیِ  ی تمام پرستارداد و از ترس بر یقه تیمارستان فریادِ »او نیست، او نیست« سر می 

جان در ایشان و فرو رفتن سوزنِ بی هماند و پاره شدن لباس های دوخته به لبخندش می ل*ب

 .قدر عادی بودهایشان، چهنفس

*** 
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ای؟ تریلیِ دلتنگی بر دلت کوبیده همچون من؟ توام با چاشنیِ د*ر*د! ل*ذت  نکند تو هم مرده 

 .شویی من و قبر می های نکشیده بری از نفس می

 شوی؛ از جنس عاج، سنگ می 

 ...به رنگ داج

 !ی سیه چشمِ بلند ابروله کشی، سیاه چامرا در خود می 

 اند؟ زادروز تو را با شیطان اعظم، یکی نهاده 

گران! دارک وب را هم سرافکنده کردی؛ احسنت بر حواست! احسنت بر خیالت که ی شکنجهفرشته

است و  خندد و در دل به حالم اشک ریخته زنان میی گوشِ خواب و خیالم، نفس دانم در کنار الله می

ست در شعرهای من که شتر با بارش، در این حجم از  دانم چه انقالبی ست؟ نمی مگر او هیتلر ا 

 شود؛ رگ خوابم؟ دلدادگیِ دیوان پریش، گم می

*** 
 !رگ خوابم را فشار نده که نه خوابی ماند، نه ضعفی

 .ایِ مناو بود؛ اویی که نیست و قلم جوهرش ته کشید از انشایِ دو جمله 

 .او نیست

 .او فعالً نیست

 .زنمای عصبی می ارانه بر امیدِ روزی خوب، قهقههامیدو

ی این امید را امیدوارانه به دیوار کلیسای زندگی بکوبم تا فکر و خیالِ انتظار به سرش  باید خرخره 

 !نزند

 .های یخی امید، در خدمت شما هستمجا، دختر انتظار از شهر برفمن، این 

*** 
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 .ی تمام سه عالم استزده ی نگرانی، چشم منشانهبانو ی دلتنگی و درخشش آالت فشرده زیور 

 .گذارمخندم و برشی از کتاب در د*ه*ان می می

زنم و در  کنی ساعت نفرین شده؟ چنگال را سق می است. به چه نگاه می این زمان باز هم ایستاده 

 .کنمی عشق پرتابش می کسری از ثانیه به آینه 

 !باشم نِ خود داشته کاش بشکند و من دلیلی برای پایا

*** 
هایی که های شاعر؛ نسل من، یاغی های شکننده و زوزه های همیشه پریشان، با دل هایی با مو نسل من 

 کنندبغض می 

 .جا که باید، نیستندگاه، آنگاه و آنهایی که هیچ و نسل تو 

 !دوم؛ آلوده به عدمانتها میتردمیل عشق را بی 

 خواهی نباشی؟ گیرد و آخر تو تا کی می چشمان تو را می های دفتر، رنگ ببین! ورق 

*** 
 ...گذارم؛ پا روی تمام جهانم اگر تو را از من منع کنند و بر من ممنوعهپا روی تکامل قلب می 

 !ام نباید برسدو حیف که بوی فحش، بر مشام دلنوشته 

هایم چه سست شدند.  قدمپایم بیدار ماندند، هایی که پابه در انفجار این فصل از زندگی من و شب 

ی من که نه موش دارد، نه  ام گفتم و همه شنیدند. دیوار خانه یواشکی اسمت را به گل سرخ پژمرده 

 دانه آتش کشم، پس چگونه؟آید تا پرهایش را دانه شیر و نه سیمرغی می 

*** 
 .کس نیستچ اند. حالِ دیدن و شنیدن هیهایم فروکش کرده آید؛ انگار خشم دیگر، هیچ به قلمم نمی 

 !ی خود را کشتنسخت شده نخوردن باده 

 کنم و نمای خود، نگاهی می زنند و مثل مبهوتی در کابوسِ خوابکمای ذهنی رفته دنیایم؛ صدایم می 
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 .زندمانم. تو که نیستی، زمین و هوا چقدر یخ میساکت می 

 !ترهای عاشقی ترسناک ترند و این شب های اتاق سیاه چقدر سایه 

*** 
 ی داغم، شدم! با نگاه خواهشمندانه تمام 

 .بینندروندند و مرا نمی هایی که با سرعت می رو به ماشین 

 .بینمزنی که تار می های چشمک چراغ 

های اشکی،  کنم و جراتش را دارم؛ خوب هم دارم! خسته از نبودنت و خنده پایم را به لبه نزدیک می 

 .های تلخ هرشبتیر کشیدن 

 .شود؛ شایدمی پرد و پرتاب روحم می 

 هایش تیره بود. بازهم خاطرات هلش داده بودند؛ کشم. در نگاه آخر چقدر چشم من جیغ می 

ی شهروندان، وحشی اما خسته، دود بر ریه  بار من، ل*ب پلی کهنه، باالی سر همهاما این 

 .خوراندممی

 .کشم و اگر بیایی هم، دیگر من نیستمآهی می 

 واهشم آمدن توست؛ ام؛ ولی هنوز تنها خهار شده 

 .خوانمهایی از رنگ غم می لطفاً بیا! بلندبلند شعر 

چه رنگ قشنگی! کل زندگی من را خورده است و مرا از زندگی خودم پاک کرده. تو را از من گرفته  

 .است

 :کشمام فریاد میهق فانی آری تقصیر این اندوه است! با هق 

 !از غم متنفرم! من باید شاد باشم - 

 .امهلم نداد؛ اما تو هم که نبودی دستم را بکشی و بر آغوشت بپوشانی کسی 

 .خواهممن سنگ قبری نمی 

*** 
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 .این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد

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