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*** 

 :مقدمه

 ميگرفت جای طرحی من در و تميگذش وزشی

 اتاق ژرفای تاريکی در

 ميريختم فضا به را فانوس طرح

 ميکاويدم را نجاتی راه خيالم در و بودم شده گم

 !نيستی هستی با همراه شدهام گم کردم حس

 برچيد سرم بر رفتن های سايه از دستی

 لغزيدم ديگر خوابی در من و

 بود روشن هنوز تنم های  ريشه

 ميچيد طرح لبانم بر يیروشنا نسيم و

 :گذشت لحظه يک

 ريخت روحم روی بر وجودم ی ورطه در چشمانم بر لنگری و

 بودم؟ کجا من

 هستم؟ رويايت در گمشده سايهای من آيا

 ماندم تنها پستی در بهتی

 ماند پاسخ بی انعکاسی
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 بودم؟ کجا من پس

 قلوب ی خسته حضور ميان در غروب دم

 احساس از شده رميده تفکراتی ميان در

 بود گرفته را باغچه سراسر غنچه بوی

 ميريخت هم بر قبل از تر پيش را درهمم موهای و ميوزيد باد

 :گفتم وار زمزمه و کردم باز سر

 !تميزی آسمان گرفتچه دلم

 گرفت عجيب دلم

 مردم که ميشنوم هامون ٔەکران امتداد در و ميشود اکو سرم در مغوالن سهمگين ی شيهه هنوز

 :ميگويند

 !شده بد حالش زمين هستيم اجدادمان غفلت لحظه چند ٔەثمر ما و است گذشته سال هزار

 ... کرد بايد عبور

 .کرد بايد عبور ميآيد؛ صدايی

 ميکشاند خلوت سوی به را انسان زندگی ابعاد و نيست ماليمتی ديگر

 است گرفته اغراق رنگ غريب ياری با گرفتن انس و

 ميخورند تکان که هست یهاي پونه نسيم راه در هم هنوز

 ميريزد بهم را عشق! است غريبی چيز جذبه

 !نيست ابدی همسايه پسر عشق ديگر کرده تغيير ها نشانی

 شده؛ اناری پرتقال روزها
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 نيست؛ جايز خورشيد درخشش ديگر

 کرده؛ بنا چيزی ها چشم روی خواب

 نااميديست؛ از حاکی آن در فرار که خلسه از پر فضايی

 ميکند؛ تلقی را نوازش جاده روی بر ترهم شنهای

 نيست؛ واژگون ديگر ياسوج در هاالله  و

 نميآيد؛ فرود تهران در هواپيمايی ديگر

 شده؛ آب هايش برف تبريز

 شده تر خونين خرمشهر

 گشته؛ خشک هم باز رود زاينده و

 .ميخيزم بر خواب از

 قرار چاقو سرنوشت دستان در و خونيست من پشت چرا نميدانم فقط. بود خواب تمامش شکر را خدا

 دارد؟

* 

 و بود ديگران حرف ما از شناختشان تنها که مردمانی ناروای قضاوت از شد پر زندگيمان خط به خط

 .بس

 .شد شدن فراموش به شروع ديگر آغوشی از ديگر، جايی از زندگيمان

 معشوق يا و عاشق برای کردن بالک که جايی همان از... گذاشتند خيانت را نامش که جايی همان از

 ساده

 .شد
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 خوش جا  کافه از گوشهای در کاری شلوغ روز يک از پس شعر خواندن قصد به بود وقتی چند

 و ميکردم

 دل از فرار راه ديگر...  ميسپردم جان و دل به خاصی مخاطب هيچ بدون را شاملو شعرهای

 اين مشغوليهای

 .بود شيراز در کوچکی خيابان در کرده کز ٔەکاف همان برايم دنيا

 .بود دردناک برايم اين و ميخورد خاک بخواند اصلياش مخاطب اينکه بدون اشعارم و ميگفتم شعر

 استوری؛ گذاشتن و سلفی چند گرفتن برای نه ميرفتم کافه

 بيمخاطب؛ مالقاتهای تکرار و يار ديدن برای نه ميرفتم کافه

 .بگيرم جشن اسپرسو داغ ٔەقهو يک با را تنهايی اين و باشم تنها که ميرفتم کافه

 يک با و مينشست مردی بود، خودم گرفتهی گر مکان همان که  ٔەشمار ميز کنار در بود وقتی چند اما

 !ميخواند سهراب تفاوت

 !را سهراب کتاب هشت هم آن

 قلبم کنار گرگرفتهی مرحوم آن ياد مرا که چرا بودم؛ کرده قهر سهراب اشعار با بود وقتی چند

 .اختمياند

 و بود رفته کاشان کوچههای پس کوچه تا اينستاگرام پستهای از عاشقياش ادعای که مردی همان

 از حاال

 خاطراتش مجموع

 .هست شدهام بالک پای رد و خيانتش زخم

 خدا دادگاه به را پناهم بی اشکهای و خدا به را کردهاند اذيتم که را ديگرانی است وقت خيلی من

 !سپردهام
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 ! نداشت پيشينم معشوق به شباهتی هيچ که ميگفتم مرد آن از داشتم

 ميکرد آشفتهتر را چهرهاش پاتری هری عينک با همراه مشکياش موهای خرمن

 .ميکرد اذيتم سادگياش اين و بود ساده نداشت؛ من آرمانی مرد با مالکی هيچ او

 ميکرد درگير را ذهنم او ياد تنها تنهاييام لحظات در بود وقت چند

 ...آشنا غريبی غريب، اطبمخ آن

 شده شبهايم کابوس که هست وقتی چند حاال که غريبی

 !نشنيدم هم را صدايش حتی حاال تا من است خندهدار بود؛ برده را دلم سادگياش که غريبی

 گرمای که خوردم غبطه آيدا به عشقش از ميخواندم شاملو داشتم... گذشت تر پيش وقتی چند

 حضور

 ...کردم حس کنارم در را کسی

*** 

 .نگفتم چيزی و کردم حس رو صورتت لرزش گرفتی، بام کافه تو رو دستم بار اولين برای وقتی

 .دستاشونه به آدما قلب وسعت: گفتی بعد و کنم مشت رو دستم خواستی ازم

 .کردم نثارت ديوونهای و خنديدم بهت من

 روياهای و احساس با کوچيک قلب ميده نشون کوچولوت دستای اين ميگفتی! چيز همه از غافل

 بزرگ

 !داری

 .ميترسونه رو من روياهات: گفتی

 !ديوونه گفتم و خنديدم بهت باز من و
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 .ترسيدی عجيب تو واحله اون توی و لحظه اون روز، اون چرا ميکنم درک حاال

 ! "بود بودنت مرد نشونهی اين و نبودی بلد رو کوچيک دالی شکوندن آخه" 

 هست خاطرم و ياد توی گرفتم رو دستات که بار ولينا ٔەخاطر هنوز حاال

 .کنيم تعريف ديگران برای ميتونيم که خاطرهايه اولين اين دونم می خوب و

 ولی دادند تو به را حق همه قضاوت در

 !نگهدارترم راز من که اينجاست نکته

*** 

 کنيد؟ همراهی تنهايی باغ کوچه تا مرا ميشود نيست راهی

 نميدهند را ماه رخصت اجازهی کشيده فلک به سر پرتغال درختان

 ببريد؟ آسمان نزديکيهای تا مرا ميشود نيست راهی

 اين از لذت اجازهی غصه و غم وليکن ميپيچد خانه فضای در نارنج بهار با همراه کرده دم چای بوی

 دم حيات

 .نميدهند ده کر

 بگذاريد؟ تنها و ببريد حريق ب*لــ تا مرا ميشود نيست راهی

 ربود من بر غفلت نماز که را شيطانی ميپرستم وجود تمام اب

 بکشانيد؟ بندگی تا مرا ميشود نيست راهی

 کشاند هالکت به گرفته تورم نرخهای را آرزوهايم خانهی

 ...نميآيم شما با دارد دراز راهی يکی اين ميدانم

 زندگيام دستهای دور در بروم و شوم سفر يک سوار ميشد کاش
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 بخورم غصه و ريزم اشک راحتی به شوم؛ کودک

 نميافتد؛ زبانشان از انشاءاهلل که همينهايی از ميخواهد مصلحتی ۀ معجز کمی روزها اين دلم

 ميگويند؛ شدشان خراب خوب حال از ميبيننت تا که اينهايی از

 .ميگويند بدبختيشان از ساعتها مينشينند که همينهايی از ميخواهد همدم يک روزها اين دلم

 .هست هم من اقبال از بدبختتر کنند ثابت من به تا ينندمينش

 زند؛ چشمک من به تنها و تنها شب در که ميخواهد ستارهای روزها اين دلم

 .ميخواهد ابدی خواب کمی روزها اين دلم من

 دارند کودکان که همينهايی از

 ميخواهم دارد اين که بازی اسباب همين از بگويم و کنم ناله بريزم اشک دارم دوست

 .نميتوانم ولی

 .است زشت برايت شدهای بزرگ ديگر تو ميشود پژواک مدام جمله يک

 .است بس برايت خنده شدهای بزرگ ديگر تو ميگويند ديگر کمی

 بياعتمادی از فراتر ؛چيزی ميخواهد نکردن باور ديگر روزها اين دلم من

 نخورم غبطه ديگران بيخيالی بر ديگر دارم دوست

 ميخواهم را تو از قبل تنهايی زهارو اين من

 .ميخواهم را تنهايی آرامش

 کرد نخواهم ترک فراموشی قصد به را جهان ديگر من

 بگيرند تصميم برايم ديگران نميخواهم ديگر
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 .ميکنم ترک ابدی خوابی قصد به را زندگی بار اين من

*** 

 يست؟چ فايدهاش خون در خاطرات پمپاژ ميکنم فکر خود با بار هزار روزی

 ... درد و توهم سردرد، بيخوابی،

 ميکنيد؟ ضعيفترش هست که اينی از رفتنتان با بار هر که دارد جان چند عاشق يک مگر

 .نيست گذشتتان شدهی پايمال غرور عالج بود سرد

 سنگدلتريم؛ ميدهيم نشان که چيزی آن از ما

 ميشکنيم؛ دل

 .گرفتهايم ياد خوب را راهش

 ميزند نااميدی ساز من در کودکی روزها اين

 ...ميکند گله ميکشد، فرياد

 نيست بند جايی هيچ به مملکت اين در دستش که مستقل مادری همچو نيز من

 ميريزم اشک

 ميخواهد را عطرت از ور غوطه پيراهن و ريش ته آن درونم کودک روزها اين

 ميخواهم دارم دوستت ٔەرايح با جانمهايت از کمی روزها اين من

 ...نيست سخت سائلم اين درک

 است ضعيفتر دهد می نشان که آنی از عاشق يک کنيد باور

 !بزند را دلش حرف آهنگ يک نکند خدا

 ...ببيند تو از اثری کوچه يک ٔەگوش خدانکند
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 آيد در تو نام با هنری اثری که روزی آن بر وای

 ميکند پرستش فقط بعد به جايی از عاشق يک

 .کردهاند گم را ستارشان شب در آنها يد؛باش اطرافتان عاشقهای مراقب

*** 

 !موالنا همچو داشتم را کسی کاش

 !ميشدم کسی زندگی شمس کاش

 ...شعر يک تبريزی صاحب يا

 شورت پر غزلهای ميان در بودم حافظی کاش

 ميديدم عرفان با را دنيا سعدی مثل کاش

 !توسی شگرفی به ميخواهم دانشی روزها اين من

 باشم شاملو يک آيدای دارم دوست روزها اين من

 .پور امين قيصر رسيدهی خانه به کالغهای يا

 باشد پروين های رمان از بسته نقش داستانم

 .خورد را غبطهاش شعرهايش در بارها نيما که همانهايی از سهراب نفسهای از رنگی شايد يا

 !عشق ملت همچو بنويسم آثاری شوم؛ قلم به دست دارم دوست روزها اين من

 .شود معروف صلح و جنگ کتاب شبيه شايد نويسمب

 نميبرم باال نيايش قصد به ديگر را دستهايم روزها اين من

 شدم نااميد يک زندگی هدايت صادق من

 ميکنم معنی را نظری فاضل غزلهای روزها اين من
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 ...ندارم معنی ديگر روزها اين من

 نخواندو کس هيچ بار هيچ که فويانص نرگس خاموش آثار شده نيست؛ زنده ديگر روزها اين من

 !فرخزاد فروغ همانند ميخواهم گنگی اشعار روزها اين من

 خواهم می تو از کمی روزها اين من

*** 

 !ميگيره رو خون جای که ميکنه نفوذ بدنتون جزء جزء تا اونقدر درد گاهی

 !دردهاتون تمام درمان ميشه بيخيالی و بيحسی که ميکشيد درد اونقدر گاهی

 ! ميشکنه رو معبودتون دل بدجور ساده مرگ آروزی يه اهیگ

 !داستان اين قسمت بهترين ميشه رفتن وگاهی

 .کنی پاک رو پيامهاش بايد که همونجاست بخش سختترين ميدونم

 !چيز همه روی ببندی چشم هميشه برای بايد که جاست همون

 ميمونی ابد تا گفتی سالگيم  تولد

 .بودی رفته هميشه یبرا سالگيم  تولد و

 ! باشيم بچهها مراقب وقتا بعضی

 !بچهس هنوز اون کنيد باور!  ميکنه بزرگی ادعای فقط نوجوونه که اونی

 !بکشه رو ديگه چيز هزارتا و خيانت و سردی و بيخيالی طعم اينکه برای بچهس هنوز

 !کنه سياه رو پروفايلش نيست حقش بچهس هنوز اون

 !بزنه کاری هر به دست درداش از فرار برای و بکشه سيگار

 نيست بزرگ آدم ما اطراف نکنيم فراموش وقتا گاهی
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 !دارن بزرگی ادعای که بچههايی از شده پر مجازی

 هک اينه سوالش بزرگترين روزا اين باشه ايگرگ و ايکس کردن پيدا دغدغش تمام بايد که کسی اون

 !"شهبا داشته دوس پسرش دوست تا کنه رنگی چه رو موهاش"

 !نيست سخت چيزا خيلی درک وقتا بعضی کنيد باور

 :ميخونی رو متن اين که محترمی آقای آهای

 هنوز انداختی راه به که عاشقی و عشق اين برای اونا کنن؛ بچگی بذار باش؛ اطرافت بچههای مراقب

 .بچن

 !ميکنن باور رو دارما دوستت و بچن هنوز

 !باش گفتنات بخير شب مراقب

 !نميدونه نودوستی حس از زيادی چيز بچه يه باش مراقب

. نيستيم شما و من مصببش اون که شده مجازی فضای وارد بد يا خوب چه حاال! بچس بچه

 !خانوادشه

 نشد؟ آنالين چرا بخوره غم و بشينه دوستاش، با خوشگذرونی و خنده جای به بايد که کسی

 !ديگه چرای هزارتا و داد لفت چرا کرد؟ بالکم چرا

 !نميخوره بر دنيا اين جای هيچ به سازی فرهنگ ميک

 !کنيم پاک رو اينستامون يا تلگرام مجبوريم روز يک باالخره کنيد باور

 ! داديم دست از کيارو ببينم! اصلی دنيای به برگرديم مجبوريم روز يه

 !بودن خيالی ما داستانهای آدمای کنيم باور مجبوريم روز يه

 هستيم مهازخ کردن باور به مجبور ما
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 کنيم فرار مجازی دنيای از اينکه برای هميشه برای بريم مجبوريم روز يه

 !کرديم امضا رو حالمون زندگی قصاص شديم دنيا اين وارد که روزی از ما

 بشه فراموش مجازی دنيای اين هميشه برای قراره که رزوی بذاريد پس

 !نکشيديم آتيش به را نوجوون يه زندگی که باشيم داشته اعتماد خودمون به اونقدری حداقل

*** 

 بگويم و بشورم را صورتش بگيرم را خودم دست ميشوم بيدار خواب از که روز يک دارم دوست

 ! نکن گريه

 .ميرود اشارهای کوچکترين با رفتنی و ميماند ماندنی

 !نکن گريه

 .داری زيادی ٔەنرفت راههای تو

 .ارید نشده خوانده موسيقی و کتاب هزاران هنوز

 .داری نشده حل ٔەمسئل هزاران هنوز

 که جايی ببرم و بگيرم را خودم دستان دارم دوست

 .نباشد آسان شکستن دل

 .نباشد رويا يک فراموشی

 پير انقدر هنوز تو بگويم و دستها دور آن ببرم بگيرم را خودم دست روز يک دارم دوست من

 نشدهای

 !بخوری غصه بايد هنوز

 .نرسيده مقصد به روياهايت ٔەساحر هنوز نرسيده؛ آخر به اتزندگي نتهای هنوز تو
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 دلنوشته خان اخوان

  نگاردال 

 

 .کنم مادری خود برای اندکی روزها اين دارم دوست من

 |دارد قانونی پيگرد اون از برداری کپی هرگونه و رسيده چاپ به دلنوشتم از بخش اين|

*** 

 !نميشناسم را کرونا من

 .بگيرد را آدم يک جان ميتواند چگونه که ندارم اطالعی هيچ

 ببندد؛ را تنفسی راه ميتواند چطور يا

 .ميشناسم را بهداشتی اقالم بعضی کمبود فقط کرونا از من

 می را بيماری اين کسانی چه نمی من ً 

 گيرند دقيقا دانم

 است چقدر بيماری اين اثر بر مرگ درصد

 هستند بيماری اين معرض در کشورهايی چه

 !کردهاند آماده هرپادز بيماری اين برای کشورهايی چه و

 گرفته؛ نشأت کجا از ويروس اين نميدانم من

 بشر، ساخت يا جانوريست ويروس اين

 اصال 

 آمده وقتی از ميدانم فقط نميشناسم را ويروس اين من

 .ندارند ماسک ديگر داروخانهها

 نميشود پيدا ديگر التکس دستکشهای

 .ندارند ماسک ديگر امروز داشتند خريد درخواست قسم با ديروز تا که سازی ماسک شرکتهای
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 دلنوشته خان اخوان

  نگاردال 

 

 شد؛ خوب خيليها برای جهات خيلی از ميدانم ولی نميشناسم را ويروس اين من

 !بروند شمال مردم تا شد تعطيل کار محلهای و مدارس

 !نميدهند دست منفور افراد به راحت خيال با ديگر خيليها

 !ماندهاند درخانه مدتها از بعد خيليها

 !شدهاند بيکارتر هستند که نیاي از هم بعضيها

 نميشناسم را ويروس اين من

 کرده تغيير چيزها خيلی آمده وقتی از ميدانم فقط

 نميشود قرنطينه قم و شده تعطيل جمعهها نماز

 ميگيرد؛ را کرونا جلوی ميگويد اسالمی طب اما چيست کاربردش بنفشه روغن نميدانم من

 ؛شدند بيدفاعتر هستند که اينی از خيليها

 .شد تاخته ما گوش بر سيلی همچو باز طبقاتی فقر و

 !چيست سرماخوردگی با فرقش نميدانم

 اصال  يا چيست؛ کرونا نميدانم من

 نميگيری وش*آغـ در مرا ديگر آمده وقتی از ميدانم فقط

 نميگيری را دستهايم حتی ديگر ميدانم

 !بزنی پس مرا تا ميشود بهانه برايت کرونا گاهی ميدانم

 ميخواهد چيز يک دلم ميدانم فقط نميشناسم را روناک من

 "چيست بعديات عذر بفهمم تا برود زودتر"

*** 
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 دلنوشته خان اخوان

  نگاردال 

 

 است زن يک رگهای در احساس نوازش همان تو صدای

 کرده گم را ماهش که است آسمانی تو صدای

 ميکنم بازی خاطره ماه غياب در تو وجود ستارههای با شبها که معشوقم همان من

 ربود خواهد را وجودت تمام گسش طعم که است ترکی ٔەقهو تو نوازشهای طعم

 ميکند تلخی هوس گاهی گاه که هستم دختری همان اما من

 ميکند استشمام را تو بوی و صدا باز برود هم کجا هر که همانيام من

 غيبتهايت، تمام با

 نبودنهايت؛ تمام با

 .کردی غياب من از را دارم دوستت که روزهايی تمام با

 ميپرستم را تو عاشقانه امروز از دردهايم تمام با من

 ميپرستم را تو درکهايم تمام با من

 شود؛ عشقمان از تر بيش تو از من تنفر که هست روزهايی هنوز ميدانی

 ديد؛ خواهم را تو دوباره شلوغ خيابان يک در روز يک دارم ايمان خود به من ولی

 کند؛ لمس را مؤنثی جنس ايدش و نيست خالی دستهايت روز آن در ميدانم

 .من نه خوشحالی تو نه روز آن در ميدانم من

 .ميشد راحتتر رابطه اين زخم شايد کردم؛ رها را تو من ميگفتی همه به ميشد کاش

 را؛ تو من نه ميبينی مرا ديگر تو نه باشيم صادق کمی هم با بيا

 کنيم؛ لمس را جدايی گذاشتهايم قرار مدت يک تا



www.taakroman.ir  

 

  

 
18 

 

 دلنوشته خان اخوان

  نگاردال 

 

 انداختيم؛ عالقهمان جان به را حماقت ما باشيم، صادق مه با بيا

 ميخوابی سردرد با شبها تو

 .خيال و فکر با شبها من و

*** 

 کوچک؛ ٔەشکوف کردهای دير

 رسيده؛ فرا بهار

 .ماندی جا قدمی ثابت بحث در هم باز تو و

 يدهیم جان بهار بالين در احساسی هر از رميده تو و ميکند نوازش را پيراهنت نسيم

 بشکافيم هم با ماه اين در بود قرار ما

 اين در ديگر زمستانی ديدن برای هم کنار در تو و من نيست قبل مثل چيز هيچ ديگر که حاال و

 رابطه

 منتظريم؛

 .همينجا درست

 نميشدند؟ زخمی تو تنگ در ماهيها که روزهايی برا نشود تنگ دلم چگونه

 نبود؟ اشتباه يک تو داشتن دوست که را روزهايی نکنم فراموش چطور

 بمانم؟ تو با چگونه

 !رويش پس در بهاری من و زمستانی تو

 !رابطه اين سرخ گل همان تو و بودم گل يک خار من

 خوردند؛ غبطه تو زيبايی برای و ديدند را من زخمهای همه
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 دلنوشته خان اخوان

  نگاردال 

 

 .منی نوروز تو

 ميآيم تو وش*آغـ پيشواز به نو لباسی با من و

 بودم؛ تو از نشانی دنبال به تکانی خانه لحظات تک تک در بخواهی را راستش

 شد؛ گم کتابهايم ميان در عکسهايت وليکن

 شد؛ سلب پيراهن ميان در عطرت

 .شد نايل بيابان به دريا از دلش که نوروزی مهمانی تو و بودم تو چشمان غرق من

 !نيستم تو عشاق شبيه من

 ميکنم ستايش خلوتم در را تو من

 ميکنم لمس تو چشمان لمس هدف به ار مانيتور شبها و

 کردم خوش عکس يک به را چشمانم من

 زندان از خانه به بازگشت برای راهيست عشق

 !نيست که خيابانی در خانه به ميگردم بر تو با

 !نيست ديگر که آغوشی در ميشوم گم

 

 مبارک پيشاپيش نو سال

*** 

 فتند؛ر نيستند، رفتن آدم ميکردند ادعا که آنهايی ٔەهم

 شد؛ ويران لحظه يک به آرزوهايتان ٔەخان

 .مانديد جا آوارها خروار زير شما و
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 دلنوشته خان اخوان

  نگاردال 

 

 نيستند؛ هستند، هميشه تا ميکردند ادعا که کسانی ٔەهم

 .است سردرگمشان روياهای انتظار چشم گوشهای در کسی نميکند فرقی هيچ برايشان و ميروند

 !کاريها ندانم از سيلی با ميگردند باز مدتی از پس

 ...بخواهيد را آغوششان دوباره و شويد بچه شويد، خام مبادا

 دهد، نجاتتان خروار زير از ميخواهد و کرده بلند سويتان به ندامت دست آنکه

 ...ندارد دوستتان

 !دارد فرق يک تنها ميگردد باز مدتها از پس که اويی

 !نکرده پيدا را شما از بهتر

 ميکند جستوجو را شما ويران شهر کوچههای پس کوچه و ودميش حالتان جويای مدتها از بعد آنکه

 کند، آباد دوباره را گذشته ويران ٔەخان ميدهد قول و

 ندارد؛ دوستتان قسم خدا به

 .است بلد خود را برگشت راه رفته بار يک که او

 .نيست کافی شما ندامت برای دستی ديگر که ميرود جوری بار اين

 ...شويد خام مبادا

*** 

 بمانيم بيدار صبح تا هم با بيا عاشقی رسم به شب يک

 نوجوانيام دريغ بی نوازشهای از من و بگو کودکيات دوران دلتنگيهای از تو

 کنيم دل و درد صبح ٔەاشع نخستين تا هم با بيا شب يک

 شد زمستان تو بی که بگويم بهارانی از من
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 دلنوشته خان اخوان

  نگاردال 

 

 ...شد هپژمرد حياط ٔەگوش در من نبود با که بگويی گلهايی از تو و

 شويم ت*مـسـ عاشقی رسم به هم با بيا شب يک

 کند پر را ساختمان خندههايت صدای تو

 .ديدنت بيشتر لحظه چند شوق به بزنم پس را چشمانم ٔەکرد دم خواب من و

 بگويم؛ ماه با دلهايم و درد از برايت ميخواهم شب يک

 بودی، قولی بد يار تو صبح خود تا بگويم نميآيی، تو چرا که گلههايم از

 .نشدی حاضر قرارها تمام سر بگويم

 بگويد آيد زبان به مهتاب که کنم گله آنقدر کنم گله تو از صبح خود تا شب يک دارم دوست من

 !بخواب رفته، نيست،

 بمانم؛ بيدار تو خيال با تو بدون صبح خود تا شب يک ميشد کاش

 .روی َخواب به که کنم بارانت بوسه و بگيرم آغوشت در چنان نداشتهها از حجمی با صبح و

 ...کنم تماشا خيالم در را خودت عکست جای به قرنها شايد و ،سالها ماهها من و

*** 

 ميکنه؛ اللت بلکه! نه حرف کم زندگی توی که هست اتفاقايی

 ميداره؛ بر حرکت از دست ساعت عقربههای زندگی توی که هست لحظههايی

 .ميشد تبديل بودن مصلحتی به! نه که قهقه به اخيلي رفتن بعد که هست خندههايی

 از دمار بعد به جايی يه از بلکه نيست شدنی تموم تنها نه هست گريههايی يه جداست، گريه بحث

 روزگارت

 !مياره در
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  نگاردال 

 

 از پيام يه ديدن ،واسه ميگذره ساعت چهار سه مرز از گوشی ٔەصفح به زدن زل که هست روزهايی

 طرف

 ! يار

 !ميده ترجيح اميدی نا به رو تظاران ديگه آدميه

 ديگه رفتن اون کنه فکر اينکه تا ميگرده بر روزی يه مقابل طرف کنه فکر ميده ترجيح ديگه آدميه

 برگشتی

 !نداره

 !بکشی دست ميخواد دلت فقط که هست جاهايی يه زمانايی يه وقتايی، يه

 .شکستی هيچی برای رو غرورت اينکه از انتظار، از

 کنی زندگی خودت برای ميگيری تصميم خودت با زمانايی يه جاهايی، يه

 ...اما

 ! ميشه رنگ پر دوباره خاطرههاتون ياد مياد؛ دوباره يادش تولدت روز

 .بود کنارت اون لحظه همين تو درست پيش سال يک کن فراموش فقط

 ...کن فراموش فقط

*** 

 بمانيد؟ بيشتر لحظه چند ميشود

 کنيد؟ نثارم بخشتان آرام نگاههای آن از باز شود می

 کنيد؟ خطابم "عزيزم" دوباره ميشود

 !سالم راستی
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  نگاردال 

 

 !باشی خوشحال گذاشتهای معشوق را نامش که اويی با ميخوانی را متن اين که حاال اميدوارم

 بگويم خواستم

 !بريزد بهم آرامت خواب مبادا نميزدم پلک بودی خواب که وقتهايی

 بيشتر لحظه چند برای ميزند پيراهنش به را مردانهات تلخ ادکلن هنوز ديوانه اين بگويم خواستم

 استشمام

 !کردنت

 !قديمی عشق و عزيز دوست

 ميدهم جان عصبانيت هنگام به ابروهايت رفتن باال و اخمهايت آن برای هم هنوز من

 هست؟ يادت را خودت راستی

 !ميريخت پيشانيت روی رفتن حمام موقع آشفتهات موهای که وقتهايی

 .جانم آرام نگويم مردانهات صدای آن از ديگر

 بگويم خواستم نشدهای خسته خواندن از تا راستی

 رفتن قصد يه استوارت گامهای ديدن از قبل برداشتی را چمدانت که روز آن کاش

 ...نميماند من با حسرتش شايد "دارم دوستت" ميگفتم آخر بار برای حداقل

 !جان دلبر باشد کامت به زندگی

*** 

 بنويسم تو رفتن و جديد سال شروع از آمدم

 ! نبودی هم پارسال آمد يادم

 !نبود ما با دلت ولی بودی گاهی
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  نگاردال 

 

 يکی اينکه مورد در رفتنت، مورد در ميکردم فکر داشتم سال اخر روزهای اين در بخواهی را راستش

 را بهتر

 کنم؛ جايگزينت

 .رفته که ميخواهد را اويی دلتنگ آدم ولی

 "پذيرفتهام را رفتنت ولی دارم دوستت هنوز" بنويسم فترد در آمدم

 است؛ مرگ با برابر نبودنت ميگفتی موقع همين پارسال آمد يادم

 !ميزند پوستت در زندگی نبض راحت چه اما حاال

 باقی آن روی بر تو از عطری ديگر که پيراهنی از بنويسم پالسيدهات؛ خاطرات از بگويم ميخواستم

 . نمانده

 .نشد ولی خواستم

 ميکنند؛ جنون به وادار مرا لحظات اين در خاطراتت و بودی رفته بيرحمانه تو

 بنويسم گذشت که سالی در حماقتم ٔەدرج رفتن باال از ميخواستم

 "است الزم رابطه در بودن بيپروا" گفتی می آمد يادم

 کرد خواهی پيدا را من از ردی اتاقت تکانی خانه در دانم می اما حاال

 ...شده خشک سرخ گل تا کوتاه قصيدهای از

 !بود عاشقم چقدر ديوانه:  گويی می خود با ميدانم

 کنی باز را صحبت روی نو سال تبريک پيام يک با و شود تنگ برايم دلت است قرار ميدانم

 !نو سال اين به لعنت اما

 شعار زير مرا داشتن دوست است قرار
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 " نو های آدم و نو سال"

 .کنی دفن

 ...کنی سرکوب مرا بيمنطق احساس ممکن حرف منطقيترين با است قرار دانممي

*** 

 |المجيدة النهاية أعلن الربيع إله باسم|

 .رسيد خودش پايان به هم اخوان خان

 !»سرودهاند که شعرها چه موزون، غم اين برای« سهراب قول به

 !شادی و مغ: ميکنه تلقی را حس دو نويسنده، برای ادبی ثار ا همهی پايان

 .باشيد برده لذت اخوان خان مختلف قسمتهای از ماه چند اين طول در اميدوارم

 رزوی ا براشون و کنم تشکر خوبشون حس همراهيشون، بابت دوستان خيلی از که داره جا همينجا

 بهترين

 .دارم را لحظات

*** 

 


