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 کند!ام؛ گرمم نمیاین روزها قِید پتوپیچ خوابیدن مقابلِ شومینه یا بخاری را زده

 قیدِ چای دارچین با نبات،

 حتی قیدِ نقاشی و بامیه را...

اند و ام. دلم را زدهشان داشتم گذشتهوار دوستچه که تا چندی پیش، دیوانهاین روزها از هر آن

 رسد!زدگی به تو میمنشا این دل

 ام،ند خندیدن را ترک کردهبل

 ام،الک زدن را ترک کرده

 ام.شان را از سرم در کردهکند. همهدیگر بوی خاکِ باران خورده و صدای رعد آرامم نمی

 ام.این روزها با خود قهر کرده

 ام.نارنجی بودن را زده و عادتِ کرانچی خوردن را ترک کردهقیدِ نازک

 ام!کرده ترکمن این روزها حتی خودم را هم 

 من...

خواهم به دیار تو سفر کنم. به جایی خواهد! میام و دلم تو را میکس را ترک کردهچیز و همهمن همه

 حوالیِ بندهای میانیِ انگشتانت؛

 ات!یا شاید حتی به جایی حوالیِ گر*دن تا چانه

 ام.من خود را تَرد کرده

:مقدمه
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 من...

 خواهد و من جز تو؛من دلم تو را می

 ام!ام جهانم را ترک کردهتم

 تو را فراموش کرده بودم؛

 حتی عطر موهایت را،

 دو چینِ کنار چشمانِ سیاهت را و حتی

 آن دو خال روی ساعد دست راستت!

 تو را فراموش کرده بودم.

آمد؛ اما...چیزی از آن لبخندهای کج و معوجت یادم نمیدِگر هیچ  

دانم!نامِ تو خوانده شد و... نمیهم کرد. از تلویزون، کسیبابا اخبار گوش می  

های قدیمی در اراده به جستجوی فایلیکهو طوفان آمد. بوی کاپوچینو زیر دماغم پیچید. دستم بی

 گوشی تازید و... نبش قبر کردم. تمام خاطراتمان را نبش قبر کردم.

 آن نگاهت را،

آمدی!یها مناندازه، تو به آی سفید که بیهای مردانهآن پیراهن  

خوشیِ من بود.شان روزی تنها دلی لعنتی که همهشدههای صوتی و آن صداهای ضبطآن فایل  

 نبش قبر کردم.

هم خاطراتمان را و هم خودی که مدتی بود کمتر به کشیدگیِ انگشتانت و آن شاهرگ 

اندیشید!ات میب*ر*جسته  

 نبش قبر کردم و دوباره، ساعتِ عاشقی شروع شد!

*** 

اهلل و از بهشت. گوید؛ از کالمها میخوانَد. از معنا و مفهومِ سورهمامان، قرآن می  

ای در زمستان.زدهی یخسان افتادن دانه برفی از شاخه قدر نرم، بهزنم. آنو من لبخند می  

گوید و ورای تصور بودنش...از عظمت بهشت می  
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داند که بوی بهشت، درست از پشت گر*دنِ او می گیرد و کفر نباشد؛ اما مامان چهلبخندم عمق می

آید؟می  

شود؟ی او خالصه میداند که فردوسِ من، در دستان گرم و مردانهآخر او چه می  

هایش، صدای های گیالس و صدای خندهشود از عطر شکوفهکه به هنگامِ خندیدنِ او، فضایم پُر می

ست!ی عسلینِ بهشتیخروش همان رودخانه  

تر!فریبت را در همین دنیا دارم که حتی زیباتر و دلمن بهش  

 و کُفر نباشد؛ اما بهشت اهلل بماند برای دگران. چرا که من او را دارم.

 دلبرم را دارم و داشتنِ او، چیزی شبیه به مالکیت بهشت است.

*** 

  ماهی بودم، دریا بودی.

!زدهایت شور بود. دلِ منِ از دیارِ آب شیرین را میتلخی   

ناک آلوده بودی!های زودگذرِ لجنبه گناه و به هوس   

دادم به کُشته شدن، به تمام شدن!و من چه احمقانه تن می  

های غرورت بلند بود و سهمگن؛موج  

زده شدن به ساحل بغض و اشک نداشتم!زدند که انتهایی جز پسچنان بر تنم تازیانه می   

  ماهی بودم، دریا بودی.

ور بودی.عاشق بودم، مغر  

 مُرده بودم و تو هنوز

 دریا بودی!

*** 

 سکوت کرده بودم.

کشیدم!اش را هوار میهای قلمبه سلنبهزدم و نه دروغنه نبودن طوالنی مدتش را فریاد می  
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 الل شده بودم.

کردند.بُرد، گزگز میهایم از حجم غمی که داشت مرا با خود به قعر سیاهی و درد میگوش  

زدم.حرف نمی  

ریختم.اشک نمی  

کردم.بغض نمی  

آمد؛سوال پرسیدنم نمی   

آمد.دانم چرا مُدام از درونم چیزی شبیه به صدای شکستن میاما نمی  

 عجیب بود!

 بیرونم سکوت؛

ریخت!شکست و فرو میای، مُدام میخوردهی سنگدرونم اما چون شیشه  

*** 

 تو هم در خیاالت خودت مرا می بوسی؟

تو را؟! قدر که من،آن  

گردی؟ی باد، به دنبال ردی از عطر و بوی من میدر پس زوزه  

قدر که من، عطر تو را؟!آن  

نویسی؟ها برایم نامه میتو هم گاهی شب  

قدر که من، برای تو؟!آن  

پیچی؟یا که چون پیچک به دور تنم می  

قدر که من؟!آن  
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کنی؟اصالً تو هم به من فکر می  

قدر که من، تو را؟آن  

***  

ها، حتی یک شاخه هم نفروخته باشد؛فروشی که هفتهسانِ دخترک گلبه  

سانِ مردی جوان که در راهِ رسیدن به معشوق، تایر پنچر کرده باشد؛به  

ی سالمندان بُرده باشد؛سانِ پیرمردی که خود، خود را در آ*غ*و*ش کشیده و به خانهبه  

نده!دلگیرم و مقدار زیادی غمگین و شاید حتی، درما   

مانم که قبل از طلوع کردن خورشید، قرار است باال کشیده شود؛ای میبه زندانی  

هاست که مالقاتی نداشته!اما ماه   

های درد، دارد جان مانم که همراهی ندارد و در هیاهوی بیمارستان و میانِ چنگالبه بیماری می

شود!دهد و تمام میمی   

این روزها و به راستی، قدر تاریک، گَس و تلخ هستمهمین  

قدر که من، خندد؟ و آیا یادِ من دارد؟ آنکند؟ برای کِه میکه فراموشش کردم، کجاست؟ چه میآن

 یادِ او را؟

*** 

حال شوم!توانسته بودم که با دوغ، بی   

تر شدنِ دیوارها، نترسم!که از تاریکی اتاق و نزدیک و نزدیک   

های بعدی، موکول کنم!را به شب و شب های آخر شبتوانسته بودم که گریه   

، تو را یاد نکنم!که به وقتِ گوش سپاردن به هر موزیکِ لعنتی   

  توانسته بودم.

 خیلی چیزها را و فقط،

آمد!کاش به هنگام رد شدن از آن کوچه، عطرِ تو نمی  
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*** 

آید!در اتاق کوچک و ده متریِ مغزم، هر شب صدای شلیک می   

رود.ها به سمت تو، گلوله نشانه میشبجا کسی در این   

شود؛ریزی میخون  

شوی!تو به در و دیوارهای اتاق، پخش می   

شود؟هایت از آن اکو میکند، دوباره صدای نفسدانم چرا خورشید که طلوع میاما نمی  

رسد،بوی عطرت به مشام می  

رقصد!نگاهِ خندانت پیش چشمانم می   

زنی.مقم حرف میاندازه برای مغزِ احو بی   

ایم من و تو!رستاخیز و قیامت راه انداخته   

های شوم تا تو را به جرم دل شکستنمی ها زنده. من میمیرم و شبکُشیروزها تو مرا با خاطرات می

ی د*اغ اسلحه ببندم.مکررت، به گلوله  

بار تو میمیری و بازاین  

شود،صبح که می  

کند؛خورشید که طلوع می  

زی دیگر!رستاخی  

*** 

بارید.باران می   

نهایت زیبا بود.هوا ابری و چشمانِ سیاهِ و نافذ او هم که بی   

ای جز عاشق شدن نداشتم.چاره   

  خواستم بگویم دوستت دارم!

  زبانم نچرخید.

 مغز، یاری نکرد.



           

                                 www.taakroman.ir 

 دلنوشته ساعت عاشقی 

 کاربر انجمن تک رمان صبا نصیری

  
   

 
7 

 

 بوییدمش،

  بوسیدمش!

کرد!و به راستی که جمله به آن سادگی کفایت نمی  

*** 

کند!جنگی را فراموش نمیتاریخ هیچ   

 یا که فقیری، طعم برگ و کوبیده را...

های تو را!من هم؛ چشم  

 سهمِ آن خمارِ کنج دیوار، چند نخ سیگار است و سهمِ من از جهان؛ ب*وس*یدن چشمان توست!

 بیا!

 بمان

 و هرگز ترکم نکن!

که به من ربط دارد.چه و هر آنارزد به نبودن و نماندن هر آنکه بودنِ تو، ماندنِ تو می  

هایت را با عشقِ میان آن هایم برایت شانه بسازم، تا که ابریشمیقول خواهم داد که از استخوان

هایش بنوازی.دندانه  

 تنت را به سمتم سرازیر کن که زندگی باید جایی حوالیِ آ*غ*و*ش تو باشد!

 بیا؛

 بمان و هرگز ترکم نکن!

یک جهان، خرسندم نکرد!که یک تو رنجیده خاطر کرد مرا و   

 که یک تو مرا ترک کردی و آمدن یک عالم به چشمم نیامد!
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*** 

 من تو را معمولی دوست دارم!

های نمایشی.رنگ و به دور از زرق و برقساده و یک  

من تو را معمولی دوست دارم؛ اما پاک! خالص و به مقداری که بخواهم همگام با خدای یگانه، تو را نیز 

 بپرستم.

چنانی و یا لکسوس احتمالیِ زیر پایت که نه،های آنو را برای میهمانیت  

ات دوست دارم!های آخر شبانهتو را برای خستگی  

ات که نه،تو را به هنگامِ خوش خندگی  

حوصله از کار میرسی دوست دارم!هنگام که بیآن  

 معمولی دوستت دارم!

بکشم و یا آرایش عربیِ چشمانم دست و دلت را قدر معمولی که بلد نباشم خط چشمِ قرینه آن

 بلرزاند؛

ها پشت پنجره تصدقِ از راه رسیدنت بروم.توانم ساعتاما می  

 در را باز و صورتت را غرقِ ب*وسه کنم.

دار بپوشم و با جان و دل بگویم خسته نباشی آقا!برایت پیراهنِ گُل گُلی و چین  

بگیرد از لحن بچگانه و نابلدِ من... اتطوری بگویم که تو خندهو آقا را یک  

 من تو را معمولی دوست دارم.

خواب شود!قدر معمولی که به وقتِ دلتنگی سکوت کنم که مبادا خوابِ تو، بیآن  

 من تو را معمولی دوست دارم.
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ها پشت پنجره، تصدقِ آمدنت بروم.قدر معمولی که دوست داشتنم به چشمِ تو نیاید و سالآن  

که هیچ؛من تو را   

که دوستم بداری را هم دوست دارم!حتی احتمالِ این  

*** 

ی چندانی نیست؛ اما...جا که تو هستی، فاصلهجا که من هستم تا آناز این  

 چنان تو را دلتنگم که اگر بدانی، 

جهان از نبودنت شرمگین خواهی شد! قدرِ یک  

ندانی نیست؛ اما...ی چجا که تو هستی، فاصلهجا که من هستم تا آناز این  

اند!سو شدهات حسابی کمچشمانم در حسرتِ دیدارِ دوباره  

شناسند.بینند و نه میسو که جز ضریحِ نگاهِ تو، نه چیزی را میقدری کمآن  

تان بِدَوَم!و کاش شبی برسد که بتوانم بالشتکم را زیرِ ب*غ*ل زده و پای پیاده تا خودِ خانه  

تر اخل بشوم و به روی تختِ نرم و گرمت بخزم. تختی که از من هم خوشبختاز بالکنِ کوچک اتاقت د

کند!باران می است. تقریباً هر شب، تو را در آ*غ*و*ش دارد و تنِ مقدست را ب*وسه  

توانم دستانِ کوتاهم را که عاجزند از در آ*غ*و*ش گرفتنِ تو، چون پیچکی به دورت بپیچم و تا می

تیِ موهای زبر و کوتاهت و ببوسمت!دَم بگیرم از عطرِ بهش  

قدر سخت، ببویمت و چنان سخت در آغوشت بگیرم که انگار نه منی وجود داشته باشد و نه تو! آن

 که یکی شویم؛ اما اکنون

ست!تنها چیزی که بر من حاکم است، پریشانی و دلتنگی  

 و من،
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 بی تو پریشان، آشفته، واژگون و متالشی و تو انگار نه انگار!

*** 

 این روزها هوای شهر، حسابی آلوده شده است!

گوید هوا پُر شده از ذراتِ مضر دلتنگی و گازهایی با حجم و غلظتِ باال که غم نام دارند.اخبار می  

ها فشرده بشوند؛گفت قرار است که قلبمی  

ها عادت دارد؛ترسم! آخر قلب من به این فشردگیاما من هیچ، نمی  

هوای شهر دلم پس بود و هست.که در نبودنت بس  

گفت حسابی باید مراقب باشیم که گرفتارِ مشکل تنفسی یا قلبی و عروقی نشویم.آقای مجری می  

ام.به خیابان آمده  

تان!بر سر کوچه و دربِ خانه  

ام که خبردارَت کنم که مبادا بیرون از خانه بیایی،آمده  

دهم را به خطر بیندازی.رایش جان میهای آن قلبی که من بمبادا حواست نباشد و تپش  

اید!هاست از این خانه رفتهزند که سالآمدم اما مردی بدخلق هوار می  

گردم.کنم و تمام راهِ آمده را برمیبغض می  

خندد و صدایت در این سوزند و یک آن، کسی چون تو میهام از غُبار دلتنگیِ میس*ی*نه و ریه

پیچد.حوالی می  

نگاهت کنم؛ گردم تابرمی  

 اما نیستی!
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شوم.به خیابان خیره می  

روهایِ خالی از تو!به پیاده  

گذرانم...ها را از نظر میفروشدست و بار و بساطِ دست  

 مزخرف است!

فروشند ااِل تو!در این شهرِ لعنتی هر چیزی می  

کنم و خُب البته که تو نباید در این حوالی باشی.هایم را پاک میاشک  

ریزم.زنم و اشک میحوالی فقط من پرسه می در این  

توانی دور از من و دور از تمامِ دورترها باشی.تو فقط می  

کجایی؟»صدا با تمام شهر فریاد بزنم قدر دور که حتی اگر همآن » 

 باز به گوشِ تو نرسد!

*** 

عرضه از من، گیر افتاده است!یک من در میان تارهای اجزای بی  

تر بگویم؛اگر بخواهم واضح  

عرضه که توان فراموش کردنِ تو را ندارد!یک مغزِ بی  

ریزی نیوفتند!توانند از نشنیدنِ صدای تو به خوندو گوشِ احمق که نمی  

توانند انگشتانت را به تاراج توانند تو را در آ*غ*و*ش بگیرند و نه میدو دستِ ناتوان که نه می

 ببرند!

تواند تو را ببوسد و بپرستد!نمیعرضه که و لبی دارم، چنان بی  
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هایم، و خواب  

زنند!بینند و با تو به دلِ دریا و کوه و جنگل نمیکفایتم که تو را نمیهای بیخواب  

هایم،و چشم  

ی من بشوی!چنان تو را تماشا کنند که دلباختهتوانند آنصالحیتی که نمیهای بیچشم  

دَوَند!ی کوه قاف، نمی، تا به آن سوهای شهر و تا نقطهو پاهای تنبلی دارم که تا رسیدنِ به تو  

عرضه از من، گیر افتاده استیک من در میان تارهای اجزای بی  

دانی؟می  

 من حتی قلبی دارم ناالیق

ای از تپیدن برای تو دست بکشد!تواند ثانیهکه نمی  

*** 

زنم!من، هم نمی  

دنت را...ات را هم و حتی نبوگویم. دلتنگیفکرت را می  

زنم و تومن، هم نمی  

نه در مغز و نه در قلب و نه در تمامِ من، ته! شوینشین نمی  

شوم؛کنم! وقتی که همیشه دلتنگِ تو نمیقدر این قضیه را بزرگش میدانم چرا انو نمی  

ها به فکرت هستم و حوالیِ ظهرها! در غروبِ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، تنها اولِ صبح

شنبه و جمعه!شنبه، چهارشنبه، پنجسه  

ها و به وقتِ هر جشن و مناسبتی!آخرِ شب  
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زنم!که دل به دریا، کوه، جاده و جنگل میتنها به هنگامِ شنیدنِ موزیکی غمگین و زمانی  

جایی ای و انتظار به اُمید اینکه شاید مسیرت به آنهایم و به هنگامِ نشستن در کافهمیانِ روزمرگی

ستم، بخورد!که من ه  

نامِ تو در تلویزون و یا از زبان دیگری خوانده شود و راستشهایی که کسی همیا آن زمان  

تقریباً سیصد و شصت و چهار روز و بیست و سه ساعت و پنجاه و نُه دقیقه و پنجاه و نُه ثانیه از سال 

شوم.کنم و دلتنگت میرا به تو فکر می  

*** 

 چیز زیادی ندارم!

ست!هفت هشت کیلو غم و خروار خروار دلتنگیاش همه  

 کیلومترها درد روحی و جسمی و یک ب*دنِ نه چندان توانمند!

 چیزِ زیادی ندارم!

های های گریهسو شده از شدتِ هایها، دو چشمِ کمها و نشدنیک قلبِ عاشق و خسته از نرسیدن

یده است!های خودم را نشنهاست صدای خندهآخرِ شب و دو گوشی که سال  

 چیز زیادی ندارم؛ اما

ی چشمانِ تو شوند تا که بال از تو دور باشد؛همین دار و ندارِ ناچیزم هم صدقه  

 بگو آمین!

که من، آمین گفتم هربار تا تو خندان و سالمت باشی!
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.دارد قانونی پیگرد برداری کپی هرگونه. است شده منتشر و تایپ رمان تک سایت در فایل این  

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