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 .اندمخاطبیب میهادلنوشته

 !یشویم کور

رو  تیهاپلک   آنقدرکه م  یرا  برا   یگذاریهم  شب    ها،یاهیس  دنی د  یو 

 !یکنیرا باز م تیهاچشم

م  آرام  نفس  صدا  یکشیآرام  به  صدا  اتنهیس  یهاخس خس  یِو  به    یِ پا  یِو 

 .یدهیگوش م کنند،یتو حرکت م یکه به سو  یتیجمع

از هم باز کنند؛ اما نه!   ییرا در روشنا  تیهاکه در تالش اند که پلک   ییهاهمان

 ...شودینم

  ت یهاادمها در چشم نیا  اهِیباز نخواهند شد و انگشتانِ س  گاهچ یتو ه  یهاچشم

 !روندیفرو م

:سخن دل نویس
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  ی اما تو عاشق  ند؛یبزور چشمانت را بگشا  کنند یم  یرحمانه سع   ی که ب  ییهاهمان

 !کور بودن یفتهیو ش یکور هست

مخ ل   چکدی ون  م  تیهاپلک   یلبهاز  آرزو  فکر   ییآنها  یهمه  یکنیو  که 

ا  زین  نند؛یبیم  کنند،یم ا  نی به  شوند!  دچار  حالت  و    گر ید  د؛یشا  نگونهیحس 

برا  ی نباشد که بخواهد چشمان کس  ی کس او  باز کند، و  باز شدن چشمان   یرا 

  !بماند نایتمام عمر ناب یاش، برا خود بسته

 .یکردیچشمانت را باز م عیسر دی. تو باکنندیرحم نم  یمردم به کس نیا

که خودت را به آن محکوم   یشدنت، تاوان داشت دوست خوبم! همان تاوان کور

ی. نمود
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قرمه   یبو گرید یست؛گاهینم خورده ن یهاخاک  یحواسمان به بو گرید یگاه

خاطراتِ   یکنندهیمادربزرگ تداع یخانه گرید یست؛گاهیلذت بخش ن یسبز

  . ...ستندیخوبت ن

  ،یکنیعبور م دهیخشک و پالس  ِی شمعدان یهاازکنارگلدان  اعتنایب یگاه

 .ستندیمهم ن گری د شیهابهار و شکوفه یِسبز یگاه

 !یبخوان نجایکه تا سالها آنان را ا میبگو هایاز گاه توانمیم آنقدر

قلب و   یشویمجبور م یوگاه یخندیم تیهاختنیر اشک انیم یحت  یگاه

 جاکیاحساست را 

  !متصل به مغزت پاره شوند یهاکه رگ  یآنطور ،یبکش رونیب اتنهیس از

  !...یاو مات شده  شیو ک یارا باخته یباز یاشتباه یگاه

را با لبخند  تیهااشک  گرید بارن یو ا یگردیبرم «ی»گاه نیکمیهزارو   یبرا

 !... یزیرینم
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  کیکه   ییها. همان گلیکن یو پرتشان م یکنیها نگاه مبه گل اعتنایب بارن یا

  .دلبرشان رفته یو سرخ انددهیبودند، امروز خشک اتیبخشِ زندگنشاط یروز

و دست آخر  ین ینشیم یزندگ یو قمارها هایباز یِپا یفقط کم ؛یتو کم بارن یا

 !باخت است دیو سف اهیس  یِهای باز انیپا ییگویو م یشوی بلند م

 

ناجوانمردانه   یِباز کیگاه تو به اند، آن پر زده تیها از زندگکه رنگ آنگاه

  وستیپ یخواه

 !باختیخواه ،ینباش اهیاگر س که

 !ترکت خواهند کرد ،ینباش یزندگ یهامراقب رنگ اگر

 ! ...خواهد رفت یصورت

 ...یو نارنج زرد

 

 !و قرمز یآب
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 رنگ خواهد باخت به  زیکرد و همه چ یخواه زاریرا از خودت ب زیچ همه

 بازی های شوم و حال نا به سامانت. 

 *** 

  ،یباش میهاجمعه یگر تو جاا

  خواهد گرفت! دلت

ات... ! هفته  یاز تمام روزها یگردانی برم یکه رو یطورآن  

؛ یارا سر داده  ییکه تو تنها دینخواهد فهم یکس  

مراقب بود!  دیفقط با هاجمعه  

 *** 

! میاکرده  ریاحساسات متناقضمان گ یلما در لبه یهمگ کنمیحس م  

نه  ،یکن شی رها یتوانینه م ،یاگر بفهم شودیترسناک م یلیخ ییهاجور کی

  ...!ینگه دار  شیخو  یاو را برا یتوانیم

  یوا مش؛یاگر آن روز نگه داشت م،یکنیکه تحمل م یبا تمام فشار یاگر روز اما

 بر ما...!

  کرد،یرا رها م نیریفرهاد ش اگر

!کندیو کوه نم شدیم راحت  
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 *** 

  .کنندیم یزندگ شانیهاهم با نوشته هایعضب

  من...! مثل

. دی بگذار راحتم  

برسد!  تانیناشنوا  یهاقلبم به گوش یصدا یکم دیده اجازه  

کنم!  یزندگ دن،ید یدر واژه  د؛ی . بگذار سمیبنو  تانیبرا یمن کم د،یبگذار   

  ..می کن یزندگ

  ...!دیکن یزندگ و

هم از خودت بگو!  یکم  

تازه و سبز یعشق، از نفس از  

حس غرور داشتنت...  از  

مهربانت!  ینارنج یهالبخند از  

  بگو تیهاییبایهم از ز یکم

...چکسیه که  

!کندیرا نقد نم تیهاچشم  
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 *** 

 تو مثل...

ستاره  اردیلیم اردهایلی م نیا انیآن حس کردم، م کیکه  یاآن ستاره مثل

  دارمت؛ اما...!  شیخو یبرا

 یکه عشق و دوست داشتن در آن سخت هِج یبود یکهکشان ک یاز  تو

! شدیم  

که هنوز   یگشتم، همان یدیخورش یمنظومه  یهااره یاز آن س یکیهم  من

 کشف نشده!

  الحال است...!مجهول ست،یکه مجهول السم ن یهمان

  .ستین حواستان

  یدوست دارد تا ابد مجهول الحال باق دیخارج شده؛ شا یاز مدار حت قلبم

  بماند...!

...! گری قلب همد  یمراقب مدارها د،یباش مراقب  

. ستادیاز حرکت ا یحواست نبود و ضربانِ جهانِ کس دیشا  

 *** 

شود، یم بتیآنچه ز ما نص ،ییایکه ب کتریزدن  
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  .ستین شیب یغم

  خودت باشد. مراقب

قلبمان در دستانمان فرو  یِشکسته یِهاشه یوقت است، خرده ش یلیخ

...!رودیم  

 *** 

  .شویممی احساساتمان یآواره 

  خاطرات... یپناهنده

  این ولی امروز بردیم؛می رنج دردی یک از هرکدام  که بودیم دیوانگانی همه ما

  و اندشده ادغام  هادیوانگی 

 !بیشتر احساساتمان سرگردانی

 *** 

  ...دیاگر رفت یروز

 . دیکن یخداحافظ

 و انتظار  یخبر یب
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 ییهاموجودکه از جنس حس  کی یِوانگ ی د یخواهند بود، برا  یمحکم لیدل

 ناشناخته است.

 را نخواهند داشت.  یخبر یب چیکه تحمل ه ییهاحس

 بشود  یتا خبر چندیپیکه بر عمق جانت م ییهاحس

 ! یآنکه دوستش دار  از

 **** 

 باران که ببارد

  خواهم رفت. یبه کنج

 باران  ریز

 چتر  بدون

  نشست. خواهم

 صدا یب و

  خودم سخن خواهم گفت. با

 و دلچسب نیر یش یآن روزها یهمه از
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 که حالمان خوب بود..  ییهاروزیتمام د از

 *** 

 شوم یپنهان م

  ...!میهاشب  یکیتار یللبه 

 .ندیرا نب می های وانگید یکهکس  شوم یپنهان م آنجا

 ! میاده یاز تظاهر به عاقل بودن بر یهمگ

 است  ازین یوانگیهم د یکم

 

  قلبمان...! دیکمتر حس کردن درد شد  یبرا

 *** 

  بلند! یچوب زیم یکهنه رو ِیمن ماندم و کاغذ کاه

پخش شده نگاه  ادیز یهایو با عشق به کاه زیم یبه سو روم یو م شوم یم شاد

  اما... سم؛یخواستم بنو دوزم،یم

نوشتن   یبرا یکاغذ هست؛ اما قلم  ینیبی م زند،ی نوشتن که به سرت م هوس

 نه! 

  یشویم فلج
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  ...یفهمیم یوقت

 احساساتت  انیب  یبرا

 !ستین یراه چیه

 **** 

 ...!یشهر ننشست  یمیقد یدنج کافه یگوشه گاهچی! گوش کن، هگاهچیتو ه

زبانِ   رِیاز ز اتیخوبِ زندگ یرفتن آدمها یتا تلخ یمنتظر ننشست  گاهچیه تو

 محو شود...!  تیهاخاطره

  یوقت بارک ی دی بروند و شا ادتیاز  هایتلخ نی که ا یمنتظر نماند وقتچیه تو

 . یقهوه را با شکر بنوش د،یکوب هاشهیش یکه باران رو

در سلول به   هایها تنها سردمان نشده، تلخکافه یگوشه گاهچیه مانیهایبعض

پنهان   یباران برا ریز وقتچیه مانیهایسلول وجودمان جا خوش نکرده؛ بعض

 . میاستهینگر مانیهاکردن اشک

 ...!میااصالً منتظر نمانده  مانیهایبعض

  رانیاز درون و یهاآدم  م،یبهتر بگو ایو  رهایگمنتظران، گوشه  سرمازدگان،

 ! دیشده را قضاوت نکن
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  یکافه و بو یِکیتار یلجا؛ همان گوشه؛ لبه . در همان دی را تنها بگذار آنها

 تلخ...!  یهاقهوه

 **** 

  زخم نزن.

 ندارم جز تو...!  شیمداوا  یبرا  چیه من

 مداوا نشدند،  میهازخم گاهچیتو ه یب یدانستیکه م ییتو

 ... یشد چیه زین تو

 !یزد زخم

 ام...!ها خورده تو زخم یچه ب وانهی د منِ

 **** 

 و آن  نی هزاران بار با ا م،یاشده  بانیدست به گر

 با تو!  داریعدد د کی  یبرا

  بار  نیمعلوم نبود ا  حواست

 شده بود!  دهیدر  بانِیگر نیکدام پرت

 بدان تا ابد  اما
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  .دیدر میخواه بانیگر

 هم  یبار کی دیشا

 ما پرت شد...!  یبه سو حواست

 **** 

 حواسمان از تابستان پرت شد!  یکم

  ...یغروب تابستان نی از آخر ور؛ی روزِ شهر نیآخر از

  که همه و همه ازآن تابستان بودند و بعد از آن... یشمار یو ب ادیز یهان یآخر

 های حواس پرت نیاز تمام ا بعد

  است...! زییپا م،یشویم اری که هش یوقت

 . دهندیرنگ م رییتغ یارفته به زرد و سرخ و قهوه ادیاز  یهاکه برگ یفصل

 !زدیریکم اشک مو آسمان کم شوندیم ریدلگ هاغروب 

  شیهاهیباگر ز ییاز تابستان پرت شد و امروز پا حواسم

  اندازد، یم ادم ی به

  من...! یهایپرترا و حواس  تابستان
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 **** 

 کرد. نهییبه آ یبرگشت و نگاه

  را نگرفت و منتظرش نبود!  شیجلو یرود،کسیکرد که م دشانیتهد

  یکس گاهچیه ؛یخودت باش اتیموجود در زندگ تنها شخص یواقع وقت در

  ...!خردیرا به جان نم زیچ چی ه یکسچ یماندنت ه یمنتظرت نخواهد بود و برا

 **** 

  .دیمن را از اول بخوان

 ...!شوم ی از آخر منعکس م من

 مرا، دانه به دانه...  دیاول بخوان از

 به گام...  گام 

 اندک...   اندک

 ! دینخوان عی را سر من

 از آخر درد دارم.  من

  ندارم؛ یآخر من حس از

  آخر من فقط تو را دارم...! از
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 ***** 

 

  و زمان مهم باشد. یتو باش  شود،یمگر م

  خوب نباشد؟! یزیبا تو چ  شود،یم مگر

  با تو شاد نبود؛ زنده نبود؛ خوش نبود...! شود؛یم مگر

  را بود؟! هان ی ا یبدون تو همه   شود،یم مگر

 **** 

 عدد آرامش  کی

  تو با

 ابد...!  تا

 . ستیکاف میدردها یبرا

 ! میهازخم یبرا کندیبسنده م و

 **** 

  حواسم به تو هست؛

  ؛یدور باش اگرچه
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 ... . یمن باش الیخیب اگرچه

  ،ی من بخند یب اگرچه

 حواست به من نباشد...!  اگرچه

 حواسم به تو هست؛  شهیهم من

  ،یاکه در خواب فرو رفته  یوقت یحت

 حواسشان به تو هست...!  خاطراتم

 ***** 

سر کرده که عشق زجرآور   هیگر یکه شب را ب یفهماند به کس شود،یسخت م

 است. 

 داشتن، تاوان دارد.  دوست

 شرح داد.  ده،ینکش یدرد چیکه ه یکس یاحساسات را برا شود،یم سخت

 یشرح ده یاست به کس سخت

  ...یزندگ

 که  ستیکوتاه یلحظه

  در چشمانش و او... یدوزیم چشم
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  ...!خنددیم ناگهان

 **** 

 م؛ ینیبیما اگر م

  . میکنی درد را تا مغز استخوان حس م اگر

  که... ستیآن منزله ن به

 ! میو حس کردن، مسرور دنید از

 م، ییتو یاگر محو تماشا ما

 ستیآن معنا ن به

 م، یخواهیتو را م که

 دلمان تنگ شده...! ما

 هاکه در دور دست ییهاخاطره  یبرا

 . زنندیما چشمک م به

 ***** 

 دِلِمان مُرد

 مغزمان زنده بماند!  که
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  زنده به گور شدند؛ احساساتمان

 بماند.  یباق شیمنطق سرجا تا

 بماند. ی تا جسمِمان باق م؛یرا کُشت روحمان

  رحمانه است... یچه ب و

 تا  میببر  نیرا از ب هاقتیحق

  بماند! یدروِغ محض باق یاندک

 **** 

  را دنبالت گشتم! یشهر

  ات بودند.مردمانش دست نشانده  یهمه که

 ش یهایوانگ یآمد به دنبال د یدختر یاگر روز که

  به دنبالت آمد؛ اگر

 !ستین نجایا  یاوانه ید  دش،ییبگو 

  اند...!همه عاقل نجایا

 **** 

  باش. ت یهانازک پشتِ پلک یهامراقب گلبرگ
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  ن،ی مرا بب یواشکیپلک بزن،   آرام 

  را باز و بسته نکن. تیهاچشم تند

 از پشت چشمانت  یکوچک یلحظه  نکند

  من از

  و حواست نباشد! فتدیتو ب راهنیپ یرو

 یول دم؛یاز افتادن مهرت به دلم نترس من

  ...!دی تو من نخواهم لغز یهاپشت پلک  از

 **** 

  ...میهالبخند  انیو م کنمیرا بو م تیهالباس واروانه ید

  !نوشمیها را مبه جرعه اشک جرعه

 پنهان کرد... .  توانیم هاراهن یپ نیبه وجب تو را در ا  وجب

  شوم یداشتنت مجبور م یبرا یگاه

  !میخودم دروغ بگو  به

  ها را رشته رشته به هم گره بزنم؛ الیخ شوم یم مجبور
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   دل نوشته آناپنویی

 jirjirake Abi کاربر انجمن تک رمان  
 

  جمع کنم؛ کجایرا  خاطرات

 ...!شودیگاه باز هم نم اما

 پایان... 

 

این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است.هرگونه کپی برداری  

 قانونی دارد. پیگرد 

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