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 :مقدمه

 ...رویروی و میروی، میتو می

 .ن نصیبت کنمو بگذار پوزخند آخر را م

 !ای؛ اما بازی آخر را باختیام جا گذاشتهتکه شدهخیالت رفتی و مرا با روح مُرده و قلب تکهبه

 .بَرَدام که رفتنت هست و نیست مرا میقدر خودم را به تو کوک زدهچون نفهمیدی آن

 .چیزی برای جا ماندن نیست

  ***** 

 !دهم نباردش میبینم، قسمنبودنت مرا به آن جا کشانده است که هر بار ابر تیره در آسمان می

 ...مبادا باز بوی نمِ خاطرات بلند شود

*****  

 !دانی جان من؟می

 .کنمشده آغاز میشوم را با چشمان خونهایی که بیدار میعجیب نیست صبح

 ...ها خوابِ پیاز خورد کردن را بببینمتو، ساعتهای بیمن عادت دارم شب

*****   

 .!امهاست در زمستان ماندهزمانی که رفتی، بهار هم رفت و من حاال سال

 .جا خورشیدی نیستبرفی در حال آب شدن است. نه! ایننگاهم به آخرین آدم

 !شانپایم اشک ریختند برای بهار رفتهها هم، همبرفیفقط آدم

*****  

 ...دانم که نبودنت مرا هیچ کرده است! هیچدانم، من فقط میچه بودی و که بودی را نمی

*****  

 .گرددها، در پِی چشمانِ تو میکیلومترها از تو دورم؛ اما هنوز هم قلبم در همان حوالی
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*****  

 !جانِ جانان آمدی؟

 .حاال که آمدی خودت بگو

 !این تکه ختم شوند که حاال چرا؟بگو چرا باید تمام شعرهای عالم به

***** 

 !این مُردن هر روزه، تاوان چیست؟

 !م یا دل بریدنت؟دل دادن

*****  

 !دروغ است

 :زندگی پنج حرف ندارد، دو حرف دارد

 

 «ت، و»

*****  

 !ست، پس چرا من، هر بار جان دادم؟ی یار زندگیگویند خندهمی

*****  

 نوشتدانست؛ وگرنه، جلوی واژه مسکن درد میدهخدا تو را نمی

 .«تو»

*****  

 .کردممن گنجشکی بودم که در آسمانِ چشمانت، پروازِ عشق می

 ...حیف

 !نیاموخته بودم انتهای هر پرواز، سقوط است
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*****  

 .اممن برای تو، از باران گذشته

 .کشمتت، شعله میولی باز هم در خاطرا ام؛سیل شده

*****  

 .کشدنگاه کردنت، جانم را از این کالبدِ خاکی بیرون می

 ...تراه نکردنت، بیشنگ

****  

 !هایم را پس بدهگریه

 .توانند بر دوش بکشندهای مادر مُرده نمیسنگینی این غم را، این بغض

 .خواهدچنین آتش گرفتن و سوختن، سیل میاین

*****  

 !پرسیدی اگر چراغ جادو داشتم، سه آرزویم چه بود

 :حاال می گویم

 « !دستانت را داشتن »

 « !دستانت را داشتن »

 « . ...دستانت را داشتن »

*****  

 !رفتی

 .گذاشتی بیایم بدرقهالاقل می

 ایران قلبم بودههرچه باشد و نباشد، روزگاری حکم

 !بگذار صدایش را در نیاورم و

 ...که هنوز هم هستی
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******  

 !خدا بیامرزد دلم را

 !دل خوبی بود

******  

 من، شب و اشک

 ...ایمنظیر خوبی شدهبعد از رفتنت، مراعات

******  

 گذاشتی کفن دلم خشک شود،الاقل می

 !فرستادیت را میبعد کارت عروسی

******  

 او شکست

 مرا

 دل را

 غرور را؛

 تالفی شکستممن هم به

 شیشه را

 آینه را

 ...بغض را

******  

 !بگذار مرا احمق بدانند، مرا دیوانه بدانند

 .کشمهایت را دستمال و هر شب پیراهنت را در آغ*و*ش میبگذار بخندند بر منی که هر روز عکس
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 دانند،ها که نمیآن

 ...آوردآدم می تنگی، چه بر سردانند دلنمی

******  

 !گویند عاشقی جرم نیستمی

 اگر نیست

 پس چرا تاوان دارد؟

 !چرا تاوانش سوختن است؟

****** 

 !دانی غذای هر روزِ من چیست؟می

 تنگی،یک قاشق دل

 یک کاسه بغض،

 یک لیوان افسردگی،

 .و یک بشقاب مرگ

******  

لوحانه خیالت من چه سادهزنی و بهوار لبخند میدهم و تو فریبتو میام، قلبم را، بهمن تمام سرمایه

 !چنین کردم؛ اما لبخند صورت من هم فریب بود. برای تو نه

همان قلب که برایِ دیدن همان خواند و لعنت بهکرد و قلبی که مرثیه میبرای عقلی که فغان می

 .ت، سرِ خودش را بریدلبخند

******  

 !سوزد برایشدلم می

 !چارهبالش بی

 ...های من، یک شبِ راحت ندارداز دست اشک
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******  

 قدر تنگ شدشد، آن قدر تنگآن

 .که حاال دیگر محو شده

 !گویمدلم را می

******  

 !زنم؛ منتها با اشکام را همیشه امضا میمن، انتهایِ هر دلنوشته

******  

 !تو، فقط بخند

 ...کشمها را من بر دوش میها و بغضجور تمام گریه

******  

 !گویم؟گویی که من هر روز به عکست میتو هم باهمان لحنی به او دوستت دارم می

 !از عمق وجودت؟

******  

 !آید؟دلت به رحم نمی

 های چشمانت گداییِ سرپناهی کنم؟کوچهتا کجا باید در کوچه پس

 ...اماش هم راضیمن که به گوشه

******  

 !گردی؟چند شب دیگر گریه کنم برمی

 یک شب؟

 دو شب؟

 یک ماه؟

 یک سال؟
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 ...بگو یک قرن

 !گویند آمدنی در کار نیست، حقیقت داردکه میمن تا مرگ خواهم گریست تا برگردی؛ اما نگو این

******  

 !شوند؟دانستی االکلنگ را دو هم وزن سوار میمگر نمی

 روی قلبم نشاندی؟پس چرا رفتنت را رو به

 ...که کردهچاره را تکه تکه هنوز ننشسته قلب بیاین

******  

 ...گفتم برایت چه هستم

 !گفتی: مزاحم

 ...خند نبود؛ چون زهرخند بودآنی که بر لبانم نشست، تلخ

 :هایم نوشته بودمو لعنت به منی که روز قبلش جایی میان دلنوشته

 :شوی یک کلمهتو را بخواهم خالصه کنم، می»

 «!من

*******  

 ...کنمبعد از رفتنت گوش تیز می

 !مبادا

 !بارند کسی از تو بد بگویدهایی که بر سرم میمیان طعنه

 ...کسی بگوید فریب کاری

 ...بگوید نامردی

 !آییگویم میفقط مشکلش این جاست که هر بار می

 سال بعدش طعنه می زنند: هنوز در راه است؟

*******  
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 !ر پاهایم برای تو لگدمال کردم، شکستی؟چرا منی را که من را زی

 !حرفی نیست

 ای؟حاال برای چه آمده

 !برگشتن؟

 ی شکسته انتظارِ چه داری؟از شیشه

 نوازش؟

******  

 ...ی تو باشدی گل شهر، هدیهترین شاخهزنم تا تازهتر از خود روز بیرون میمن هر روز؛ حتی زود

 !حیف

 ...امی مُرده در اتاق هست که از آمدنت دست کشیدهقدر گلبرگ خشک شدهحاال آن

 !امنه! نا امید نشده

 ...امها مردهفقط جایی میان همان گل

******  

 !دانممی

 !های لرزانِ درهَم برهَم، خیلی برایت سخت باشدشاید خواندن این نوشته

 ...اما تقصیر من نیست

 !اندنوشتهها دلاین

 !شان قلب من استنویسنده

 مقصر اوست

 !اشپای شکستهوب است و دستمقصر قل

 !شاهد هم تویی و شکستن این قلب

******  
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 !من به درک

 سوزد؟هایم نمیدلت به حال چشم

******  

 .کردساختم هر کس از کنارم رد میشد با چشمان گرد شده نگاهم میقایقم را که می

 .ساختمتر میکردم و سریعتر میمن اما، لبخندم را عمیق

خواهم چه دریا و رود، قایق را میها، در فکر این بودند که در یک شهر کویری بیدانی شاید آنمی

 !کنم

 !ها را ببخشآن

 ...تنها راه برای نجات از اقیانوس چشمان توست دانستند که این قایق،ها نمیآن

******  

 !ویران دل است

 !زنند که این چه بود کردیست که تکه پاره شده، همه بر سرش میویران دلی

 !کنندست که از کودکان در کوچه، تا بزرگان شهر شماتتش میویران دلی

 ...دست توست که سپردم بهویران دلی

 ...دار خوبی نیستینگفته بودی امانت

 !پاره تحویلم بدهینگفته بودی قرار است دلم را پاره

 ...ست که با این همهران دلیوی

 ...دوزدآسمان که میهر شب نگاه به

 ...آوردها را که یاد میسرزنش

 ...کندبغض که می

 !ستمان یکیگوید الاقل، ماه آسمانمی

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

 .دارد

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