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 .کاش گفتن به فنا بردیمها بودیم و نیم دیگرش را با اینیمی از عمرمان را در یاد یادآوری و یادگاری

 .ها، نیاز استها و کاش گفتنهمه یاد کردنکمی درنگ، میان این

 د.آورگه چیز جدیدی را به یادت میکمی صبر و پیشه، نا
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 ر!بخی یاد آن روزها

 .گویمروزهایی که بخشنده و آمرزنده شدند را می

 .دغدغه زندگی کردیمدقیقا همان روزهایی که ساده و بی

 ؟آیدخندیدیم. یادت میهمان دورانی که بدون فکر به زمانی مثل حال، می

 !گردند تنگ استنمیاند و بردانم؛ ولی دل من برای روزهایی که رفتهتو را نمی

 .ها، یاد تو در دلم زنده استی، جای یاد آن روزداناما می

 .امدانم چند روزی در این دنیای زوری زندگی کردهها نخواهند برگشت؛ ولیکن میآن

**** 

 !شدیموقت بزرگ نمیشد هیچکاش می

 .ی خیلی از آرزوداران استنه تنها من؛ بلکه این آرزو

 .انداند و طلب کردهجمله را گفتهمکان این  جا و در یکبار، یکحداقل همه یک

 !است دانی کودکی زمان نابیمی

گفتند که قدر فهمی و راست میگفتند چیزی نمیکنی، راست میگفتند که فراموش میراست می

اند و دانم رفتههایی که میها تنگ شده! تنگ روزدانید. دلم برای همان نفهمیکودکی را نمی

دانم که اگر بزرگ را می های زندگی، تنها اینمام بدی و زشتی و پلشتیگردند؛ ولی میان تبرنمی

 .کردمفهمیدم و آن را هم فراموش میشدم، عشق را نمینمی

**** 

 یادت هست زمانی را که دروغ، گناه کبیره بود؟

 داد؟ها بوی نا نمییادت هست زمانی حرف

 .ها حرف راست، فقط مختص کودکان نبودآن زمان

 .ان دروغ بود که فقط مختص مفسد بودآن زم
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 !هی، یادش بخیر

های خوب را بیشتر ها شبیه ظاهرشان بودند؛ اما یادت بماند که االن، مردم قدر آدمزمانی آدم

 .دانندمی

**** 

 !شد هرچه را که دیدیم و نپسندیدیم فراموش کنیمکاش می

 !ها را فراموش کنیمو تمام بدیها ها، نامردیها، خستگیها، دوریشد، دلتنگیکاش می

 .دیدیمکدام را نمیشد هیچکاش میاصالً ای

 .دیدیمکس را اصالً نمیشد گشنگی درویش و آوارگی بیکاش می

 ...کاش

 !شودنوایی درمان نمیبی دردکاش ما، هیچ با ای داد و ای! هیس

 !ای که مستمند را خالصی دهد، پیدا بنماگر مردی، راه چاره

**** 

 آید؟ات را یادت میاولین قدم کودکی

 ای؟آید چندبار با خنده از روی زمین برخواستهیادت می

 .یادت نیست؟ اشکالی ندارد

تنها شور و شوقت را یادآوری کن، همان برای بلند شدنت کافیست. همان شوقی که روی دوپا 

 .هدایستادن را یادت داد، تنها ایستادن را هم یادت می

 آید؟ات را یادت میمدرسهاولین روز 

 .گونه دنبال کشف عجایب باشاز این پس همیشه، همان

 .شکل بخندات را یاد داری؟ زین پس از حاال هم به همان دل ی تهاولین خنده

 د.دیدی؟ یادها همیشه هم بد نیستن
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**** 

 !شدها مشخص میها و فروختنیکاش مرز بین خریدنیای

 !شودترام و مهربانی، نه خریدنی است و نه با زور میدانستند احکاش همه می

 !شودچیز با پول، جور نمیدانستند همهکاش می

 !توانند همه را بخرندکاش یادشان باشد شخصیت یک آدم فروختنی نیست و نمی

 !کاش امکان خرید بعضی چیزها بودولی ای

آرامش، کمی خواب و خیال آسوده  ایخواهد که در آن چند لبخند شیرین، ذرهدلم سبد خریدی می

 م.با عصار مهر، بار کنم و با خود ببر

 !شدها در این دنیای یک قرونی، عوض میها و فروختنیکاش جای خریدنیای

 !خوردوقت نمیکاش آدم آن سیب را هیچدانی، اصالً ایمی

ی ما در دنیای د؛ و حال همهشتر میکرد، آدم گستاخگونه آدم را تنبیه نمیاما مطمئناً اگر خدا این

 .کشیدیمبدتر از اینجا نفس می

**** 

 .مرا یادت باشد !دنیا

ام... همه و همه را دیدی؛ کسیام، بیام، ناامیدیام را دیدی. خستگینواییهایم را دیدی، بیتو گریه

 .خاطرت بسپاراما زین پس، مرا خوب به

 ی.هیچ، مرا از جلوی نگاهت هم کنار نبرروزی کاری خواهم کرد که یاد بردن من که 

 !اهلل اگر حریف مایینوایی، بسمماییم و نوای بی

**** 

های زدگی عقربهشد جلوی شتابگیر ببندیم! کاش میشد در لحظات خوشی، به دنیا سرعتکاش می

 !ساعت را به وقت شادی بگیریم

 دغدغه، چندی بدون ی آرام و بیهکردیم و مثل یک بچی مکث دنیا را پیدا میشد دکمهکاش می
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 !کردیمدلهره، گذر زمان را زندگی می

 .هایم جوابی ندارد، غیر از یک راهدانم، کاشخوب می

کردیم و لحظاتی که خندیدم، لحظاتی که زندگی میالزم است زمان را تکرار کنم. لحظاتی که می

 .شد را باید یادآوری کنممعنا میساعت برایم بی

ها را روز، ذهن و اذهانم را وقف آن لحظات کنم تا به روزی برسم که بتوانم آنخواهد شبانهمیدلم 

 .تکرار کنم

**** 

 .کند، این هنر اوستیادمان باشد اگر یادمان، یاد کسی را مدام یادآور می

 .سخت نیست به یاد سپردن؛ ولی سخت است به یاد داشتن

 .هایش بمانیولی سخت است یادت بماند در سختی سخت نیست یادت بماند او سختی کشیده؛

 ت.کمی یادت بماند که در یاد ماندن سخت نیس

 .ای یاد وفادار من! تو هم وفاداری کن به یاد، یار هنردوستم

**** 

 !گونه که آدم بدون تظاهر زیباست، قضاوت نکردن هم زیباستشد یاد بگیریم، همانکاش می

 !که هست، به ما ربطی نداردکاش همه بدانیم هرکه هرجوری 

 !کاش یادمان بماند، ظاهر و رفتار هرکس، مربوط به خودش است

یادمان بماند نخواهیم برای دوست داشتن، کسی را تغییر دهیم. یادمان بماند، برای دوست داشتن 

 .کسی، سر کسی منت نگذاریم

 .دورو نخواهد ماند چنین شویم، دیگر در دنیا آدمیهایی اینروزی که همه، همچون انسان

**** 
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 !یادش بخیر خدایا

 !ی تو مهمان بودم، بخیرها که مثل کودکی در آغوشت، در خانهیاد آن روز

 !ها که این دنیای نامرد نبودیادش بخیر آن روز

هو هایی که بدون آموزش هستند و یکدهد، نبود. درسدنیایی که هر روزش هزاران درس یادت می

 .شوندامتحان می

 !ات تنگ شدهخدایا! دلم برای خانه

 .مرا یادت نرود

کنی؛ اما من باز نادیده ها را یادآوری میها مراقبم هستی و به من خیلی چیزقبول دارم که خیلی وقت

 .گیرممی

 .دانم؛ ولی من جز تو کسی را ندارمخدایا! می

 .حواست به من باشد

**** 

 !ی مکث داشتکاش دنیا دکمه

 :ها واقعاً بگوییعضی وقتشد بکاش می

 !امدنیا! صبر کن. کمی خسته-

 .قبول دارم نباید جا زد، قبول دارم نباید تسلیم شد؛ اما گاهی نیاز داری کسی، کمی درکت کند

 .ام و او هیچ حرفی نزند. حرف نزند و واقعاً تو را بفهمدبگویی خسته

 .بفهمد تسلیم نشدی، اما نیاز به استراحت داری

 کند که، چیزی جز کمی آرامش و کمی استراحت نیست. کم است؛ اما چنان بلندت میدکمه مکثاین 

 .گنجددر باورت نمی
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 !کاش این دکمه مکث را فراموش نکنیم

**** 

 !یادت بخیر نیامده

 !گویم. دلم شدید هوایشان را کردههای نیامده را میلحظه

 !شان بخیرهمه از تو که از آن من بود. یاد همهو آن دغدغه، آن لبخندهای صادقانههای بیآن خنده

شود، دروغ است. آخر من خودم، بارها هایت تنگ نمیآهای تو! بدان که اگر گفتند دلت برای نداشته

 .امحسرت باور رویاهایم را خورده

 .حسرتی کشاندهها مرا به جای بیهرچند، همین حسرت

 . قدر دوستهمینقدر دور، درست اینجا، جایی همین

**** 

 !های بعد، کاش بر زبان نیاورمدل خوردم تا سال ونها خسال

 ؟دانی چه شدمی

 .بگویی که هست« کاش» یافتم همیشه یک

 .ماندی همیشه، فقط غم است که تنها نمیهمیشه دردی هست که حس کنی و همیشه

 .پس کمی آرام برای دلت زندگی کن، برای حال االنت

 .گفتی، همان موقع دنبالش برو. اگر شد، همان موقع برطرفش کنهروقت کاش 

 نکن. های کوچکت را تبدیل به گردابی کثیف از عقدهحسرت

**** 

 !دوستت دارم

 !با توام، خیلی دوستت دارم

 م!عقده جان! حسرت جان! هرکه هستی، هرچه هستی، دوستت دار



           

                                 www.taakroman.ir 

 دلنوشته یاد و کاش 

 کاربر انجمن تک رمان حنانه میرباقری 

  
   

 
8 

 

 

 .بودیی قوی بودن رساند، تو آخر تنها کسی که مرا به قله

 .آمداگر حسرتی نبود، هدف هم نمی

 .آمدای نمیای نبود، عالقهاگر عقده

 .آمداگر امیدی نبود، زندگی هم نمی

 .ها ارزش داده استهای زندگی، به فرازهمین نشیب

**** 

 !ها، مغز آدم را تنظیم کردشد گاهی وقتکاش میای

 !داشتقلب، درک و فهم شد فقط برخی اوقات، مغز بیکاش می

رسد که تمام وجودش را ات، کسی میکسیات و بیات، درماندگیکمی فکر کن. گاه در اوج خستگی

اش را بر یوسفی غریب خالی درک، خستگیخرج کرده تا لبخند تو را ببیند؛ اما امان که این مغز بی

 .کندمی

**** 

 !خواهد خدادلم دنیای خودم را می

کسی تک و تنها علمدار نباشد، جایی که کسی غریب کنعان نباشد، جایی که دغدغه، جای جایی که 

 .نداشته باشد و جایی که فقط من باشم و دلم

 .باشد که روزی در دنیایم زندگی کنم

 قدرای باران، با قلمی رنگی و با فنجانی چای؛ همینکسی و تنهایی، دلم آرام گیرد. با قطرهدر بی

 .ساده

****
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 یاد شبگردیهایم در دل شبهایت، بخیر!

 میدانی، دلم برایت تنگ میشود!

برای تو، برای هوایت، برای هوای شهرت، برای خیابونها و کوچههای شلوغ این شهر و حتی 

 ماشینهای سفید و پرتردد شهرت تنگ میشود!

 این دل برای غربت روز اول من و میزبانی تو، تنگ میشود!

 دل است دیگر، حتی برای اسم و آوازهات هم تنگ میشود.

**** 

 کاش میشد گاهی آدمها، رباتوار زندگی کنند!

از آن رباتهایی که نه قلب دارند و نه حسی احساس میکنند. آخر آدمها، گاهی بین دردهایشان گیر 

 میکنند.

 نمیدانند دل بسوزانند یا اینکه دلتنگ شوند.

 دلی که گاهی آنقدر گرفته و شبیه هوای پایتخت میشود که دیگر نای نفس کشیدن ندارد.

 دل مگر چقدر طاقت دارد؟ مگر چقدر سخت است؟

 دلی که با کوچکترین تلنگری از هم میپاشد را میگویم.

 دلی که با کوچکترین خاطرهای آوار میشود را میگویم.

ای آدمهایی که این دل لطیف و نازپروده را سخت و سنگ کردید! ای آدمهایی که دور این دل، خط 

 قرمز کشیدید! این روزها را یادتان بماند که مبادا از خط مرگتان رد شوید.

 خورشید ما هم باالخره روزی طلوع میکند.

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