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تو را روی طاقچه دلم میگذارم.
آن گوشه دنجدلم ،هوایت را دارم!
مینشینم یک گوشه و به تو خیره میشوم.
آنقدر خیره میشوم به تو که داد خودت هم در میآید!
میخندم و میگویم؛ خب ،چهکنم؟ دیوانه توام!
******************************************
هر لحظه نبودنت ،برایم مرگ تدریجیست.
وقتی تو نیستی ،خودم را هم نمیخواهم.
دلم میخواهد خودم را از تنم جدا کنم و
یک جای دور جا بگذارم.
دلم خوابی عمیق میخواهد!
یک سال ،پنج سال ،ده سال.
شاید هم خوابی بدون بیداری!
کاش میشد خوابید و ساعت زنگدار را روی
لحظه آمدنت کوک کرد!
هشدارش هم صدای خودت باشد.
میشود جانا؟!
**************************************************
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خندههام برای تو ،گریههام برای تو.
نفس کشیدنم برای تو ،بنفس موندنم برای تو.
بیت؟! همه ی
یم ی
چی من برای توعه!
دردونه ،چهجوری دلت میاد زجر کشیدنم رو ی
ببیت؟
مگه نیمگفت؛ طاقت دیدن اشکام رو نداری؟!
جاب نیمری.
مگه قول ندادی؟ همیشه یمگفت بدون من ی
اینکه دست تو نیست رو حالیم نیمشه!
قوالب که بهم یمدادی؛ نیمزدی!
فقط یمدونم هیچوقت زیر
ی
همه دنیا بگن پیشم نیم ی
موب؛ نیمفهمم!
تو بدون من هیچجا نیمری!
نیم ی
دوب دلم چهقدر تنگ شیطنتهاته ،دلتنگ خندههات.
حت اون عصت شدنهات که همه ازت حساب یمبرن!
یمشه بیای و من رو تو این دنیا انقدر تنها ی
نکت؟!
وقت نیست انگار تنهاترین آدم دنیا منم!
**************************************
من برای تو ،تو برای من.
یباب!
آخ ،که چهقدر ز ی
نیم ی
داب وقت که یمخندی؛ چهقدر ذوق یمکنم!
دلم غنج یمرود از خنده هایت.
وقت مظلوم یمشوی؛ تو را فقط یمتوان بوسید.
ُ
شیطنتت که گل یمکند؛ دلم چالندنت را یمخواهد.
اما امان از آن وقتهاب که سکوت یم ی
کت و یمروی در الک خودت؛ تمام دنیا کنار
ی
تو ،بغض یمشود!.
بخند جانا؛ به صورت معصوم تو ،فقط خنده یمآید!
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******************************************
ی
بغض خفهکنندهای دارم  .ی
چیی نیست؛ از دلتنگ توعه!
دلم بهونه تو رو داره .دلم بهونه ب*غل کردنت رو داره.
دلُ ،پر توقیع دارم؛ نه؟!
اما دل که توقع حالیش نیمشه.
پاش رو یمکوبه ی
زمی و یمگه یمخوام ،یمخوام ،یمخوام.
بیا و خودت جوابش رو بده!
من و تو و این همه چشم انتظاری و دوری؟!
چه محال واقیع!...
**********************************
جاب؟!
وقتاب که حالم بد و گرفتهست؛ چرا حس یمکنم این ی
ی
عجیبه واقیع کنار خودم حست یمکنم.
ترس برم یمداره .از تو نیمترسما! فرشتهها که ترس ندارن؛ اما هروقت که حست
یمکنم؛ یک ترس وجودم رو یمگیه.
شایدم از شوکه شدنه.
حت بقرار بودنت رو؛ ناآروم بودنت رو حس یمکنم!
من اشتباه نیمکنم؛ تو میای پیشم!
ُ
بشیت جلوم؛ به چشمای خیسم زل ی
ی
بزب و من برات حرف بزنم؟!
یمشه یبار بیای
ببی چهجوری ی
بهت بگم ی
زمی خوردم! بگم خستم بخدا؛ بگم من دیگه نیمتونم؛
ی
خودت بیا درستش کن .بیا درستش کن و آرامش رو برگردون.
هموب که با خودت
بردی!
ََ
دلم یک لبخند آرامشبخش و با اطمینان ازت یمخواد که خیالم رو راحت کنه.
*****************************************
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اشکهام خیس کردن پیهنت رو میخواد .
دستام مشت زدن به س*ی*نهات رو میخواد .
دلم گله کردن از تو رو یمخواد .
تو که آنقدر برحیم !
تو که زجهزدنهام رو نیم ی
بیت .
آره از تو ...باورت میشه؟!
******************************************
ی
میگ ادامه بده؛ اما کم آوردم .
انقدر خستهام که انگار ماههاست دارم تو یک بیابون برس و ته راه یمرم و یمدوام .
نای تنم رو گرفته!
ترس و دلهره از دست دادنها؛ ِ
ی
ی
سنگیت
هرچ شد ادامه بده .چهجوری ادامه بدم با همه ناامیدیها ،با همه
میگ ی
ی
اضاف حس یمکنم .جون حمل وزنش رو
قلبم که حت وجودش رو تو س*ی*نهام
ندارم .
یم ی
توب! اگه تو بودی اینهمه
دوب چیه؟ اینا همه بهونهست عزیز جان؛ مشکل ی
ی
خستگ و کم آوردن و درد نبود .اگه بودی خیال همه راحت بود .تو حل یم ی
کت؛
نیست! رفت و همه ی
چی رو هم با خودت بردی .جای خالیت رو نه تنها من؛ بلکه دنیا
هرچ یمشه یمگم اگه تو بودی اینجوری نیمشد.
حس یمکنه! آنقدر حس یم یش که ی
نیمدونم چرا تو رو حالل همه یچ یمدونم؛ حت با نبودنت هم حالل بودی .
کاش آنقدر زود کیس رو تنها نیمذاشت .آنقد زود بقیه رو به دوریت عادت
نیمدادی و کیل ای کاش دیگه.؛ ویل قبول کن خییل زود بود ،مخصوصا واسه من!
خییل زود ولم کردی و اینطوری درمونده شدم .
خدا یکم خودخوایه کرد و تو رو واسه خودش خواست! آخ که نیم ی
دوب چهقدر
دلتنگتم!.
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راست ،توام دلت تنگ من میشه؟!
**************************************
ی
هر وقت که از زندگ کم میارم و خسته یمشم؛
ی
یمرم رساغ اون پادکستهای همیشگ.
همه دلتنگیام رو با صدات یمبارم .
وقت صدات پخش یمشه؛ حس یمکنم خودت داری
حرف یم ی
زب .از بس که صدات زندهست !
یه حس و حال عجیت داره .
یم ی
دوب ،کیل حرست دارم واسه زود رفتنت؛ اما باز خوبه صدات رو واسم گذاشت.
وگرنه به بهونه دلتنگیام
نیمدونم یچکار باید یمکردم .
اقای...؟ یچ صدات کنم؟ خاص؟ عجیب؟ پر از عشق؟ !
حواست به دردونهات هست پرس جان؟
این روزا همه دلش رو یم ی ی
شکی ،دل نمونده براش دیگه .
گریههاش ی
زمی و زمان رو هم یملرزونه !
وقت بغض یمکنه و یمگه بغلم کن؛ دنیا آوار یمشه رو رسم! بتابته ،دلتنگته ،فقط و
فقط هم خودت رو یمخواد!
یم ی
دوب! هیشگ جای تو نمیاد؛ حت نصفه دیگهات .
توب! نه مثل
هیشگ تو نیمشه .واسه تو شدن که شباهت دلیل نیست .تو فقط ی
هیچکس...
******************************************
ی
تو را بهانه یمکنم برای زندگ.
ی
تو حس ناب طراوت زندگ هست.
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همان نسیمخنک اولصبح؛
بوی نم خاکخیسخورده !
ذوق همان دانههای ریز برف که به پنجره اتاقم یمخوره !
نمنم آروم و روحبخش بارونبهاری.
لذت خوردن یک لیوان شکالت داغ،
هاب که تو دوست داری!
با شکالت تلخ ی
ی
فنجاب قهوهداغ در رسمای لذتبخش زمستان...
یا شاید
******************************************
من حسودم !
اره حسودم؛ اما واسه تو !
یه موزیک هست که میگه :
دیوانهام هر آدم دور و برت را هم دوست دارم !
اوناب که تو رو واسه خودشون میخوان؛
چهجوری ی
و میخوان از من بگینت رو دوست داشته باشم؟ !
خب من چهجوری حسودیم نشه به کساب که تو رو یم ی ی
بیی؛ صدات رو یمشنون،
ی
خنده هات رو یم ی ی
بیی !
آخر این حرستها من رو دیوانه یمکنه .ی
ببی یگ گفتم !
یم ی
بیت؟! آخر شمردن حرستهام چهقدر بغض یمکنم.
واسه ندیدنت؛ نشنیدن صدات ،فاصله ...
چهقدر دردها و حرستهام زیاده!.
****************************************
دانههای شفاف و سفید برف را یم ی
بیت که چه زیبا،
به ر*ق*ص در آسمان در آمدهاند؟!
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درست مثل تو ،شفاف و زیباست و مثل تو ،حساس و شکننده! سفید ،درست مثل
دل پاکت!
نیمدانم چرا؛ حت آب شدنت هم مثل برفهاست ...
جانا! دیگر چرا مثل برف آب یمشوی
و هر روز از ی
بی یمروی؟!
یم ی
داب به چه فکر یمکنم؟! به اینکه دانههای برف به ی
زمی که یمرسند؛ از
غمهاشونه که ذرهذره آب یمشن!
مثل تو! غمهای دلت به جان من؛ آرام باش !
یمدانم تو قویتر از برف هست و جلوی آب شدنت را یمگیی .من به تو ایمان دارم !
بخند جانا! یک عالم برای خنده تو جان یمدهند...
***************************************
ماهش .به روزامون
رسم رو یمذارم روی شونههای پهنت و خیه یمشم به آسمون؛ به ی
فکر یمکنم .به آسمون که نگاه یمکنم تو رو یمبینم .خاطرههامون نقش یمبنده تو آب
قشنگش! به یاد اون روزای قشنگمون لبخند میاد رو لبام...
روز یاب که یمزدیم تو رسوکله هم دیگه
َ
و دعوا و قهر یمشد .قیافهام تو هم یمره .
هاب که شیطنتمون فوران یمکرد و بقیه رو حرص یمدادیم؛ یا اون وقتها که هر
وقت ی
کدوم مریض یمشدیم و با کیل دلواپیس مریض داری یمکردیم ...حت قبلش دعوا
َ
یمکردیم هم دیگه رو؛ که چرا مواظب خودت نبودی؟ هان؟! یمخوای منو یدق
بدی؟!
قهرهاب که یکروز هم دووم نیمآورد .چرا همه یچ با تو اینقدر قشنگه
ی
آخه؟! حت درد کشیدن! گایه فکر یمکنم که تو اصال آدم نیست! یگ از اون
خداب
فرشتههای خوب
ی
َ
که فرستاده کنار من ،که ی
بیس همه ک َسم!
قهقهههامون رو یادته؟!
8

با سادهترینها صدای خندههامون به هوا یمرفت !
گریه هم با تو یه جور دیگه قشنگه؛
کت؛ بغلم یم ی
چون خودت میای آرومم یم ی
کت !
اصال من هر ساعت گریه یمکنم؛ تا تو بیای بغلم ی
کت ،آروم شم !
من با تو ،وسط جهنم هم حالم خوبه !
خوب من ،بهخاطر من هم که شده خوب بمان جانا !
ی
************************************************
وقت که تو نیست؛ ی
بی تمام آدمهای دنیا هم که باشم؛ تنهام! قت تو نیست؛
َ
هیچکس را نیمخواهم!
ی
آدم که بدون نفسش نیمتواند زندگ کند !...
نفس جان ،نفسم در بند تو و جانم در کف توست!.
ی
ریتم زندگ با ریتم یضبان قلب تو هم آواز است.
آهنگ خوش صدایت ،آهنگ زیبای هستست!
*****************************************
بدونتو چرا اینقدر سخته...؟ !
ی
بدونتو دیگه نفسام راحت در نمیاد .دیگه دست و دلم به زندگ نیمره .آفتاب،
قشنگ نیمتابه؛ صدای بارون ،آرامشبخش نیست .واسه برفا ذوق نیمکنم .دیگه
تنهاب...
جاب برم ی
دوست ندارم ی
روزا به سخت یمگذره؛
ساعت رو دور کنده ،هوا همیشه ابریه!
بغض آسمون ،همیشه سنگینه .اشکاش به راهه.
دیگه شعرها و خط نوشتهها به دل نیمشینه .
موزیک گوش دادن دیگه لذتبخش نیست ...
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شیطنتم به راه نیست .
دلنوشتههام نیمهکاره یممونه! دنیام تاریکه !.
وقت نیست جانا؛ من تنها ،گوشه اتاقم کز یمکنم...
به انتظار آمدنت؛ وقت که ی
باش،
باز هم همه یچ قشنگ و زیباست!...
********************************************

خیست،
اون نم چشمای ی
ی
سنگی تو صدات؛
اون بغض
لبای لرزون از بغضت،
صدای آروم هقهق کردنت !
عزیزدلم ،نیم ی
دوب یچ به حال و روز آدم میاره !
صدای هقهق گریههات ،دیوارای این خونه رو یملرزونه !
ی
دلتنگ و بقراریهات ،دلم رو بتابتر یمکنه!.
ی
من برای دلگرفتگهات ،دنیا رو بهم یمریزم!.
ی
جانا ،چرا آروم نیم یش؟! دلتنگهات هرروز بیشی یمشه!
بغضهام هرروز بزرگتر میشه! وقت ساکت و اروم یم یش؛ انگار هیشگ تو دنیا
ی
همی شبای لعنت خوابید و
نیست! جهان تو سکوت عجیت میه! کاش یمشد یگ از
صبح که بیدار یمشیم؛ دیگه حال و هوای شب و روز قبلش نباشه !
همه یچ آرومآروم شده باشه.
یگ بیاد در بزنه؛ با یک ب*غل اتفاق خوب و خی خوش!
*****************************************
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امشب ،از اون شبهای ُپر از دلتنگیه !
یم ی
بیت چهقدر همه ب َ ی
تابی؟! خوشبهحالت اینقدر طرفدار داری! چهقدر سخته
َ
حرست کشیدن ،واسه نبودن تو روزای قب یلت ...وقت بفهیم همهی عمرت رو باید تو
ی
بموب! ۸ماهگذشته؛ اما هنوز نتونستم پیامهات رو از گوشیم پاک کنم؛ دلم
حرستش
که تنگت یمشه یمرم حرفهات رو یمخونم .امشب هم عجیب ،دلم هوای
پادکستها و صدات رو کرده! مثل همیشه با شنیدن صدات اشکام راه میوفته؛ دلم
ََ
ُپ ِر غصه یمشه .یمدونم گریه دوست نداری؛ اما ببخش .این رو دیگه نگی ازم .تو که
نیمخوای دق کنم؟! دلم نمیاد این دلنوشته تموم بشه؛ دلم یمخواد تا آخر فقط از تو
بگم! خییل نبودیها؛ اما اندازه یه عمر خاطره برام گذاشت .زود رفت اسطوره!خییل
زود تنهام گذاشت .قرارمون این نبود ...دلمتنگته مهراد؛ قد تموم دنیا! آخ ،که
چهدردی گذاشت رو دلمون!
درد رفتنت هیچ وقت آروم نیمشه !
دلم تمومشدن این دلنوشته رو نیمخواد؛
اما دل ادامه دادنشم ندارم !
اینم یمشه ،آخرین نوشته از دلنوشتهتو ...
ی
همهی شبای دلتنگهام با صدات صبح یمشه و باهاش فقط یمشه بارید .همه یچ
رو یم ی
بیت و خی داری؛ دیگه نیمگم!
هوای ید یلش رو؛ دلشون رو ،دلم رو ،دلمون رو ...داشته باش !
این دلنوشته از اولم واسه تو و دردونهات نوشته شد.
تقدیمش یمکنم به خودتون!
هوای حالش و بقراریهاش رو داشته باش؛ جوانمرد !
ی
هوای دلتنگهاش !
مهرادجان؛ االن ی
بی ما نیست؛
اما بدون جات خییل خالیه رو ی
زمی؛ هیچ وقت هم ُپر نیمشه!
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جات تو دلم همیشه رس جاشه.
حجم عظییم از دلم ،پر شده از تو .
روحت ،همیشه در آرامش عزیزجان!
*****************************************
این فایل در تک رمان تایپ و منتشر شده است و هرگونه کپی برداری ممنوع
میباشد.
برای تایپ و منتشر کرد آثار های خود به لینک زیر مراجعه کنید:
انجمن رمان نویسی | تک رمان
انجمن تک رمان...انجمن رمان نویسی تک رمان با ارائه محیطی امن و صمیمی
.فعالیت خود را در راستای ترویج کتابخوانی آغاز کرده است
forum.taakroman.ir
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