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 شم، ها رد میحس از کنار آدمبی

 :چی میگم؟ تو دلم میگم

 «شون چی میگن؟توی دل»

 ها از دلِ من؛ها، و نه اون نه من از دلِ اون 

 .خبر نداریم

 

 

 

 

 

 

:مقدمه
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 .های گریونم رو، فقط بالشم خشک کردچشم 

 .تنِ سردم رو، فقط پتوم گرم کرد

 .ام رو، فقط خودش آروم کرددلِ شکسته

 .بهش بگید بیاد

 این روزا بدونِ اون، 

 A ...دلم خ*ون گریه کرد

*** 

 !تنها روزی که احساسِ خوشبختی کردم, روزی بود که قبول کردم عاشقش

 !مذکرهای دنیا با هر سن و نسبتی متنفرم، هنوز هم عاشقشممنی که از تمامِ 

 کنه عشقش رو مخفی کنه، که سعی میحتی با این

 ...دونم دل اونم تنگه؛ ولیمی

 . Aامان از دستِ هرچی قوله

*** 

 اگر بگن اولین چیزی که از بچگیت یادت میاد چیه، 

 !میگم صدای پلیسه
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 بیشترین ضربه رو بهت زد کیه؟اگر بگن کسی که تو زندگیت 

 !میگم همونیه که اولین قهرمانه هر دختریه

 ها رو کی یادت میاره؟اگر بگن هردوتای این

 ...Pبینمش و دلیلِ جوابای باالمهمیگم همونیه که هر روز می

*** 

 .شد باز هم بیدار بشمکاش می

 با صدای کبوتر، 

 .اشون کنمبا ذوق برم سمتِ پنجره و نگاه

 ها رو نه، ندهپر

 ! Eایش رو که بهم زل زدنهای قهوهچشم 

*** 

 خیال باشی، دونی آخرین حدِ ناراحتی این نیست یه لبخند تلخ بزنی و بیمی

 اینه که مجبور به تکرار باشی،

 !های گذشتهتکرارِ حرف

 ای بگه؛ اما شناسیش هم کلمهشناستت و نمیحتی کسی که نمی
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 !تو سرِ تو هزار چیز بپیچه

 .ترین چیز اینه هیچی برات جز د*ر*د نمونهتلخ

 !هاشون رو هم ب*غ*ل بگیریاما تو از دوست داشتن، غم

*** 

 .از بچگیم فقط تنهایی یادم میاد 

 موند،هاییش که کسی خونه نمیمخصوصا اون بخش

 .خوردمغذای سردِ توی یخچال رو می

 !حاال با غذای گرم میونه خوبی ندارم

 ها بازی کنم،رفتم بیرون تا با بچههایی که میوقت

 رفتن،هاشون میدیدن به خونهاون ها هم تا من رو می

 ...شونید میونه خوبی ندارم حاال هم از شما و از جمعی که باعث

*** 

 !خیلی سخته، باور کن خیلی سخته

 .که بهترین رفیقت ناراحت باشهاین

 .کردی تا باهم خوبشون کنی بخاطرِ عشقش، و تو هرکاری کنی و
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 ...ها بودن رو تو دو روز آشتی بدی؛ اماقهری که ماه 

 ...های اشکییه روز چشم

 ...فرستادههای پاره پوره و پسیادگاری 

 N & A !و تویی که رقیب عشقی بهترین دوستت بودی

*** 

 !شنومصداتو می

 شنیدی؛ شنوی، اما ای کاش میصدامو نمی 

 تونستی بفهمی،طوری بهتری میاینچون 

 چقدر ازت متنفرم و همچین 

 Sh !ی مردنت گریه کردمچقدر واسه

*** 

 م: دونی گفتمی

 !ولی در اصل نبخشیدم .بخشیدم -

 تو همیشه میگی حرفات رو با من نیستی،

 طوری که به در میگی تا دیوار بشنوه؛ امااین
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 اتاقت کوبوندیش، بینی اون چیزی که موقعِ رفتن به نمی

 P !در بود نه دیوار

*** 

 گریه کردم و ندیدی،

 زجه زدم و نشنیدی؛ 

 !اما د*ر*دِ اون رو دیدی و گفتی دردش بزرگه

 دونی سکوت کردی؟حاال که کلِ زندگیم رو می

ها تو دلش نگه  کنم! زیادی رفتی تو بهت که اون دختر کوچولو چیدرک می 

 M !شنیدیداشته و نه دیدی، و نه 

*** 

 میشه بازم برم حموم؟

 بیام و با لباسای باز بشینم تو بالکن یا جلوی کولر، 

 .های عادی باشمباز سرما بخورم تا خونه بمونی و بتونم مثلِ بچه

 .گرفتم تا نریگرچه؛ حتی لباست رو هم می

 .دیدم شدم و جای خالیت رو میاما صبح بیدار می
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 رو هم ببری؟میشه حاال همراه با خودت من 

 ...اینجا زیادی بده

*** 

 دونستی یکی از دالیلی بودی که زودتر خودم رو نکشم؟می

 !د*ر*د داشت

 هات خیلی د*ر*د داشت؛ استوری

 !های هستی که باعث شد خودم رو بکشمحاال یکی از همون

 Sh .نمردم اما، زنده هم نیستم

*** 

 هارو دوست داشتیم؟یادته چقدر گرگ

 بارونی و من زخمی،تو گرگ 

 تو یه دشمن که از من به من پناه بردی

 و منم مثلِ گرگی که دلش به حالِ بره سوخته؛ 

 .اما در آخر جاهامون عوض شد

 من حتی اگر شکار هم باشم، 
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 نزدیکِ شکارچی میشم تا اون رو ببینم، 

 A ...قدر احمقانهقدر دردناک، همونهمون

*** 

 .ی یادم نمیرهروزی که فهمیدم من رو دوست دار

 همون روزی که تو بالکن نشسته بودم؛ 

 پاییدمت،که جدا شده بودید از روی عادت میبا این

 .یکهو سرت رو گرفتی باال و نگاهم کردی

 دونستی دارم میپامت،انگار می

 ای که تو سرم زد برابر شد با،جرقه

 ی چهارده طبقه میشینه که کسی که ل*بِ پنجره

 N & A ...اقی افتاد شاید فرجی شد و اتف 

*** 

 ...لطفا! اون دختر کوچولوی هفت ساله رو

 !بهم برگردونید

 !این جدیده خیلی بده
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 !ها میترسمکنه، من از مردهزیادی شبا گریه می 

 P \ m \ Sh  ...برشگردونید

*** 

 امیدی برام نموند، 

 .بس کنید

 .کنم بس کنیدلطفا، خواهش می

 .دونیدشما نمیپشتِ این در خیلی چیزا شده و 

 دونید و به روتون نمیارید؛خیلی چیزا رو هم می

 ...اما

 من دیگه اون دختر کوچولو نیستم، 

 .خورمتونید پاش بمونی گول نمیدیگه با یه حرف و قول که هیچ وقت نمی

 .کنمامید ل*بِ پنجره میشینم و پایین رو نگاه میحس، بیبی

 لطفا چیزی بهم نگید،

 د.. شنویمن هزارتا چیز م

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

.قانونی دارد  

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

TaakRoman.IR 

Forums.TaakRoman.IR 

 

https://forums.taakroman.ir/members/722/
http://taakroman.ir/
http://forums.taakroman.ir/

