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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 تو : دلنوشته نام

 nesa طراح : 

 کاربر انجمن تک رمان  نسا رحمت   نام نویسنده: 

  ویراستار: آتش غالیم
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 .گذارمتو را روی طاقچه دلم می

 !دلم، هوایت را دارمدنج آن گوشه

 .شومنشینم یک گوشه و به تو خیره میمی

 !آیدشوم به تو که داد خودت هم در میقدر خیره میآن

 !کنم؟ دیوانه توامگویم؛ خب، چهخندم و میمی

 

****************************************** 

 

 .ستهر لحظه نبودنت، برایم مرگ تدریجی

 .خواهموقتی تو نیستی، خودم را هم نمی

 خواهد خودم را از تنم جدا کنم و دلم می

 .یک جای دور جا بگذارم

 !خواهددلم خوابی عمیق می

 .یک سال، پنج سال، ده سال

 !شاید هم خوابی بدون بیداری

 دار را رویشد خوابید و ساعت زنگکاش می

 !لحظه آمدنت کوک کرد

 .هشدارش هم صدای خودت باشد

 !شود جانا؟می

************************************************** 
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 .هام برای توهام برای تو، گریهخنده

 .نفس موندنم برای تونفس کشیدنم برای تو، ب  

؟! همهیم ی من برای توعهبیتی  !چی 

؟دردونه، چه  جوری دلت میاد زجر کشیدنم رو ببیتی

؛ طاقت دیدن اشکام رو نداری؟مگه نیم  !گفت 

 بدون من جابی نیمگفمگه قول ندادی؟ همیشه یم
 .ریت 

 !شهکه دست تو نیست رو حالیم نیماین

 !زدیدادی؛ نیموقت زیر قوالبی که بهم یمدونم هیچفقط یم

؛ نیمهمه دنیا بگن پیشم نیم  !فهممموبی

 !ریجا نیمتو بدون من هیچ

 .هاتهاته، دلتنگ خندهقدر تنگ شیطنتدوبی دلم چهنیم

 !برنهمه ازت حساب یمهات که حت  اون عصت  شدن

؟شه بیای و من رو تو این دنیا انیم  !قدر تنها نکتی

 !وقت  نیست  انگار تنهاترین آدم دنیا منم

************************************** 

 .من برای تو، تو برای من

 !قدر زیبابی آخ، که چه

 !کنمقدر ذوق یمخندی؛ چهدابی وقت  که یمنیم

 .از خنده هایت رود دلم غنج یم

 .توان بوسیدشوی؛ تو را فقط یموقت  مظلوم یم

ل یم
ُ
 .خواهدکند؛ دلم چالندنت را یمشیطنتت که گ

روی در الک خودت؛ تمام دنیا کنار کتی و یمهابی که سکوت یماما امان از آن وقت

 .!شودتو، بغض یم

 !آیدبخند جانا؛ به صورت معصوم تو، فقط خنده یم
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****************************************** 

 توعه .ای دارمکنندهبغض خفه
ی

ی نیست؛ از دلتنگ ی  !چی 

 .دلم بهونه تو رو داره. دلم بهونه ب*غل کردنت رو داره

 !دل، ُپر توقیع دارم؛ نه؟

 .شهاما دل که توقع حالیش نیم

ی و یمپاش رو یم  .خوامخوام، یمخوام، یمگه یمکوبه زمی 

 !ابش رو بدهبیا و خودت جو 

 !من و تو و این همه چشم انتظاری و دوری؟

 !...چه محال واقیع

********************************** 

؟کنم اینست؛ چرا حس یموقتابی که حالم بد و گرفته  !جابی

 .کنمعجیبه واقیع کنار خودم حست یم

هروقت که حست ها که ترس ندارن؛ اما ترسما! فرشتهداره. از تو نیمترس برم یم

هکنم؛ یک ترس وجودم رو یمیم  .گی 

 .شایدم از شوکه شدنه

 ب  
 !کنمآروم بودنت رو حس یمقرار بودنت رو؛ نا حت 

 !کنم؛ تو میای پیشممن اشتباه نیم

ل بزبی و من برات حرف بزنم؟! یم
ُ
شه یبار بیای بشیتی جلوم؛ به چشمای خیسم ز

ی چه ی خوردم! بگبهت بگم ببی  تونم؛ م خستم بخدا؛ بگم من دیگه نیمجوری زمی 

خودت بیا درستش کن. بیا درستش کن و آرامش رو برگردون. هموبی که با خودت 

 !بردی

ت یمدلم یک لبخند آرامش
َ
ز
َ
 .خواد که خیالم رو راحت کنهبخش و با اطمینان ا

***************************************** 
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هنت رو میخوااشک   .دهام خیس کردن پی 

  .ات رو میخواددستام مشت زدن به س*ی*نه

  .خواددلم گله کردن از تو رو یم

  !رحیمقدر ب  تو که آن

  .بیتی هام رو نیمزدنتو که زجه

 !آره از تو... باورت میشه؟

****************************************** 

 ادامه بده؛ اما کم آوردم 
ی

  .میگ

  .دوامرم و یمرس و ته راه یمهاست دارم تو یک بیابون ب  ماهام که انگار قدر خستهان

 !ها؛ ناِی تنم رو گرفتهترس و دلهره از دست دادن

 هرچی شد ادامه بده. چه
ی

ها، با همه سنگیتی جوری ادامه بدم با همه ناامیدیمیگ

کنم. جون حمل وزنش رو ام اضافی حس یمقلبم که حت  وجودش رو تو س*ی*نه

  .ندارم

! اگه تو بودی ایندوبی چیه؟ اینا همه بهونهیم همه ست عزیز جان؛ مشکل توبی

 و کم آوردن و درد نبود. اگه بودی خیال همه راحت بود. تو حل یم
ی

؛ خستگ کتی

! رفت  و همه ی رو هم با خودت بردی. جای خالیت رو نه تنها من؛ بلکه دنیا نیست  چی 

شد. جوری نیمگم اگه تو بودی اینشه یمیمشی که هرچی قدر حس یمکنه! آنحس یم

  .دونم؛ حت  با نبودنت هم حالل بودیچی یمدونم چرا تو رو حالل همهنیم

. آنقدر زود کیس رو تنها نیمکاش آن قد زود بقیه رو به دوریت عادت ذاشت 

دادی و کیل ای کاش دیگه.؛ ویل قبول کن خییل زود بود، مخصوصا واسه من! نیم

  .طوری درمونده شدمزود ولم کردی و اینخییل 

قدر دوبی چهخدا یکم خودخوایه کرد و تو رو واسه خودش خواست! آخ که نیم

 .!دلتنگتم
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، توام دلت تنگ من میشه؟  !راست 

************************************** 

 کم میارم و خسته یم
ی
 شم؛هر وقت که از زندگ

 های همیرم رساغ اون پادکستیم
ی

 .شگ

  .بارمهمه دلتنگیام رو با صدات یم

 کنم خودت داریشه؛ حس یموقت  صدات پخش یم

. از بس که صدات زندهحرف یم   !ستزبی

  .یه حس و حال عجیت  داره

. یم ، کیل حرست دارم واسه زود رفتنت؛ اما باز خوبه صدات رو واسم گذاشت  دوبی

 وگرنه به بهونه دلتنگیام

  .کردمید یمکار بادونم چی نیم

  !اقای...؟ چی صدات کنم؟ خاص؟ عجیب؟ پر از عشق؟

 ات هست پرس جان؟ حواست به دردونه

، دل نمونده براش دیگهاین روزا همه دلش رو یم ی   .شکیی

ی و زمان رو هم یمگریه   !لرزونههاش زمی 

ه، فقط و تنگتتابته، دلشه رو رسم! ب  گه بغلم کن؛ دنیا آوار یمکنه و یموقت  بغض یم

 !خوادفقط هم خودت رو یم

! هیشگ جای تو نمیاد؛ حت  نصفه دیگهیم   .اتدوبی

! نه مثل هیشگ تو نیم شه. واسه تو شدن که شباهت دلیل نیست. تو فقط توبی

 ...هیچکس

****************************************** 

 تو را بهانه یم
ی
 .کنم برای زندگ

 
ی
 .هست  تو حس ناب طراوت زندگ
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 صبح؛خنک اولهمان نسیم

  !خوردهخیسبوی نم خاک

  !خورههای ریز برف که به پنجره اتاقم یمذوق همان دانه

 .بهاریبخش باروننم آروم و روحنم

 لذت خوردن یک لیوان شکالت داغ،

 !هابی که تو دوست داریبا شکالت تلخ

 ...بخش زمستانداغ در رسمای لذتیا شاید فنجابی قهوه

****************************************** 

  !من حسودم

  !اره حسودم؛ اما واسه تو

  :یه موزیک هست که میگه

  !ام هر آدم دور و برت را هم دوست دارمدیوانه

 جوری اونابی که تو رو واسه خودشون میخوان؛چه

نت رو دوست داشته باشم؟   !و میخوان از من بگی 

؛ صدات رو یمنشه به کسابی که تو رو یمجوری حسودیم خب من چه ی شنون، بییی

ی خنده هات رو یم   !بییی

 گی گفتمها من رو دیوانه یمآخر این حرست
ی   !کنه. ببی 

؟! آخر شمردن حرستیم  .کنمقدر بغض یمهام چهبیتی

  ...واسه ندیدنت؛ نشنیدن صدات، فاصله

 .!هام زیادهها و حرستقدر درد چه

**************************************** 

 بیتی که چه زیبا،های شفاف و سفید برف را یمدانه

 !اند؟به ر*ق*ص در آسمان در آمده
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درست مثل تو، شفاف و زیباست و مثل تو، حساس و شکننده! سفید، درست مثل 

 !دل پاکت

  ...هاستدانم چرا؛ حت  آب شدنت هم مثل برفنیم

 شویجانا! دیگر چرا مثل برف آب یم

ی یم  !روی؟و هر روز از بی 

ی که یمکه دانهکنم؟! به ایندابی به چه فکر یمیم رسند؛ از های برف به زمی 

 !شنذره آب یمهاشونه که ذرهغم

  !های دلت به جان من؛ آرام باشمثل تو! غم

ی. من به تو ایمان دارمتر از برف هست  و جلوی آب شدنت را یمدانم تو قوییم   !گی 

 ...دهندبخند جانا! یک عالم برای خنده تو جان یم

*************************************** 

ه یمذارم روی شونهرسم رو یم ش. به روزامون های پهنت و خی  شم به آسمون؛ به ماهی

بنده تو آب  هامون نقش یمبینم. خاطرهکنم تو رو یمکنم. به آسمون که نگاه یمفکر یم

 ...یاد اون روزای قشنگمون لبخند میاد رو لبامقشنگش! به 

 زدیم تو رسوکله هم دیگهروزابی که یم

م یمشد. قیافهو دعوا و قهر یم
َ
  .رهام تو ه

ها که هر دادیم؛ یا اون وقتکرد و بقیه رو حرص یمهابی که شیطنتمون فوران یموقت

.. حت  قبلش دعوا کردیم. شدیم و با کیل دلواپیس مریض داری یمکدوم مریض یم

م دیگه رو؛ که چرا مواظب خودت نبودی؟ هان؟! یمیم
َ
ق کردیم ه خوای منو دی

قدر قشنگه چی با تو اینآورد. چرا همهروز هم دووم نیمبدی؟! قهرهابی که یک

! یگ از اون آخه؟! حت  درد کشیدن! گایه فکر یم کنم که تو اصال آدم نیست 

 های خوب خدابی فرشته

َسمکه فرس
َ
 !تاده کنار من، که بیسی همه ک

 !هامون رو یادته؟قهقهه
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  !رفتهامون به هوا یمها صدای خندهترینبا ساده

 گریه هم با تو یه جور دیگه قشنگه؛

؛ بغلم یمچون خودت میای آرومم یم   !کتی کتی

، آروم شماصال من هر ساعت گریه یم   !کنم؛ تا تو بیای بغلم کتی

  !هم حالم خوبه من با تو، وسط جهنم

  !خاطر من هم که شده خوب بمان جاناخوبی من، به

************************************************ 

ی تمام آدم ؛ بی  ؛ وقت  که تو نیست  های دنیا هم که باشم؛ تنهام! قت  تو نیست 

س را نیمهیچ
َ
 !خواهمک

 کندآدم که بدون نفسش نیم
ی
  !...تواند زندگ

 .!نفسم در بند تو و جانم در کف توست نفس جان،

بان قلب تو هم آواز است  با ریتم ضی
ی
 .ریتم زندگ

 !ستآهنگ خوش صدایت، آهنگ زیبای هست  

***************************************** 

  !قدر سخته...؟تو چرا اینبدون

 نیمبدون
ی
آفتاب، ره. تو دیگه نفسام راحت در نمیاد. دیگه دست و دلم به زندگ

کنم. دیگه بخش نیست. واسه برفا ذوق نیمتابه؛ صدای بارون، آرامشقشنگ نیم

 ...دوست ندارم جابی برم تنهابی 

 گذره؛روزا به سخت  یم

 !ساعت رو دور کنده، هوا همیشه ابریه

 .بغض آسمون، همیشه سنگینه. اشکاش به راهه

  .شینهها به دل نیمدیگه شعرها و خط نوشته

  ...بخش نیستوش دادن دیگه لذتموزیک گ
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  .شیطنتم به راه نیست

  .!مونه! دنیام تاریکهکاره یمهام نیمهدلنوشته

 ...کنموقت  نیست  جانا؛ من تنها، گوشه اتاقم کز یم

 ،  به انتظار آمدنت؛ وقت  که باشی

 !...چی قشنگ و زیباستباز هم همه

******************************************** 

 

ت، اون نم چشمای  خیسی

ی تو صدات؛   اون بغض سنگی 

 لبای لرزون از بغضت، 

  !هق کردنتصدای آروم هق

  !دوبی چی به حال و روز آدم میارهعزیزدلم، نیم

  !لرزونههات، دیوارای این خونه رو یمهق گریهصدای هق

 و ب  
ی

 .!کنهتر یمتابهات، دلم رو ب  قراریدلتنگ

 دلمن برای 
ی

 .!ریزمهات، دنیا رو بهم یمگرفتگ

 جانا، چرا آروم نیم
ی

؟! دلتنگ  !شههات هرروز بیشی  یمشی

؛ انگار هیشگ تو دنیا تر میشه! وقت  ساکت و اروم یمهام هرروز بزرگبغض شی

ه! کاش یم ی شبای لعنت  خوابید و نیست! جهان تو سکوت عجیت  می  شد یگ از همی 

  !دیگه حال و هوای شب و روز قبلش نباشه شیم؛صبح که بیدار یم

 .آروم شده باشهچی آرومهمه

 !یگ بیاد در بزنه؛ با یک ب*غل اتفاق خوب و خی  خوش

***************************************** 
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  !تنگیههای ُپر از دلامشب، از اون شب

؟! خوشقدر همه ب  بیتی چهیم ی
قدر سخته اری! چهدار دقدر طرفحالت اینبهتابی َ

بلیت... وقت  بفهیم همه
َ
ی عمرت رو باید تو حرست کشیدن، واسه نبودن تو روزای ق

 ! هات رو از گوشیم پاک کنم؛ دلم گذشته؛ اما هنوز نتونستم پیامماه۸حرستش بموبی

خونم. امشب هم عجیب، دلم هوای هات رو یمرم حرفشه یمکه تنگت یم

مثل همیشه با شنیدن صدات اشکام راه میوفته؛ دلم  ها و صدات رو کرده! پادکست

م. تو که شه. یمُپِر غصه یم
َ
ز
َ
دونم گریه دوست نداری؛ اما ببخش. این رو دیگه نگی  ا

خواد تا آخر فقط از تو خوای دق کنم؟! دلم نمیاد این دلنوشته تموم بشه؛ دلم یمنیم

. زود رفت  اسطوره!خییل ها؛ اما اندازه یه عمر خاطره برام  بگم! خییل نبودی گذاشت 

. قرارمون این نبود... دلم تنگته مهراد؛ قد تموم دنیا! آخ، که زود تنهام گذاشت 

 !دردی گذاشت  رو دلمونچه

  !شهدرد رفتنت هیچ وقت آروم نیم

 خواد؛شدن این دلنوشته رو نیمدلم تموم

  !اما دل ادامه دادنشم ندارم

  ...تولنوشتهشه، آخرین نوشته از داینم یم

 ی شبای دلهمه
ی

چی شه بارید. همهشه و باهاش فقط یمهام با صدات صبح یمتنگ

 !گمبیتی و خی  داری؛ دیگه نیمرو یم

لیش رو؛ دلشون رو، دلم رو، دلمون رو... داشته باش   !هوای دی

 .ات نوشته شداین دلنوشته از اولم واسه تو و دردونه

 !کنم به خودتونتقدیمش یم

  !هاش رو داشته باش؛ جوانمردقراریهوای حالش و ب  

 
ی

  !هاشهوای دلتنگ

؛ ی ما نیست   مهرادجان؛ االن بی 

؛ هیچ وقت هم ُپر نیم ی  !شهاما بدون جات خییل خالیه رو زمی 
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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 

 .باشدمی

 :برای تایپ و منتشر کرد آثار های خود به لینک زیر مراجعه کنید

 

 انجمن رمان نویسی | تک رمان 

رمان...انجمن رمان نویسی تک رمان با ارائه محیطی امن و صمیمی انجمن تک 

 .فعالیت خود را در راستای ترویج کتابخوانی آغاز کرده است
forum.taakroman.ir  
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