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 نبود، قبل مانند چيز هيچ ديگر بود وقتی چند

 .نداشتند را گستاخی آن بها*لــ و نبودند چشم آن چشمها

 ميماند جواب بی دارم دوستت بود وقتی چند

 جای" هوم" اصوات جواب در

 .بود گرفته را جانم

 .بود نهفته اشتباه يک تغيير اين پس در و بود کرده تغيير چيز همه بود وقتی چند

 .شود خداحافظی مايهی و آرد فروتنی بر روی نميکرد گمان هيچکس که اشتباهی

 رفت؛

 همانگونه روزها و بازميگردد هم باز او دارد فرق رفتن آن با رفتن اين ميکرد گمان معشوق

 و ارغوانی

 .ميشوند نيلی

 سپری رقابت با ديگر يک پس در روزها و ميداد نوازش برگها روی را زردش دست پاييز

 .ميشدند

 !نيامد

 رفت؛ آوازش خوش چکاوک سراغ به هميشه از دلتنگتر هم باز معشوق

 ديد؟ چه اما

 !دلبر عده يک لونديهای از سيلی و عاشق کنندهی ويران خندههای از سيلی

 .بودند کافی برايش معشوق از پيشتر و بيشتر ديگران و نبود کافی برايش معشوق

 .است رابطه يک پايان دردناکترين اين و

 نگاردال#

 

:خالصه
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 بود نشسته روبرويم

 .بود دوخته من به را حسش از خالی چشمان

 دادم هل سمتش به را منو

 :کردم زمزمه استيصال از عاطی لحن همان با و زدم پس را تلخم لبخند

 چيست؟ انتظار و دلتنگی کمی خوردن راجب نظرت-

 .رفت درهم اخمهايش

 :گفتم

 .نداری عادت تو باشد هرچه است سنگين کمی توست، با حق-

 !دهم ديگری پيشنهاد بگذار

 است؟ چطور تلخ حرفهای چاشنی با عاشق شکستن دل

 .ميکند خودنمايی آن در دلتنگی رگههای حال و نميزند حرفی چشمانش

 :ميدهم ادامه بيرحمانهتر

 !است ناسازگار معدهات با. نداری عادت شوری طعم به که تو البته-

 !زخم روی بر نمک همچو شکستن دل و است شور ريختن اشک

 ميکند رفتن قصد و ميخيزد بر جا از

 :ميگويم قدرت تمام با و ميزنم پس را چشمم کنار اشک تکه

 نشده تموم حرفم هنوز بمون،-

 .ميشود جلب ما به آنطرفتر ميز چند توجه

 ميزنم لبخند فقط نميگويم، هيچ
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 آمد سفارشها گرفتن برای گارسون اينبار و کرد خوش جا جايش، سر بر دوباره

 :گفتم

 شکر و شير بدون لطفا، کنيد سرو الته آقا وبرای ميگيرم باال را اشارهام انگشت

 :ميگويم جديتر

 .ندارد عادت گرمی به آخر باشد، سرد نکنيد فراموش-

 .داد دلخوری به را جايش دلتنگی اما اينبار لطفش، از عالی چشمان در ميدوزم چشم

 .نگفتم چيزی نگفت، چيزی

 :پرسيد گارسون

 نداريد؟ ديگهای امر-

 :دادم جواب

 ناشدنی اتمام داشتن دوست رايحهی با شکالتی کيک. لطفا هميشگی همان هم من برای-

 :دادم ادامه تاکيد با

 کنم تجربه داشتن دوست همچو را تلخی ميخواهم! باشد گس طعمش نرود يادتان-

 فرانسوی اليت موسيقی همان با ماندم من و رفت گارسون

 .کرد ترک را وکافه برخواست جا از نداشت را طعنههايم تحمل ديگر

 ...رفت

 .گذاشت جا کافه گوشهی همان در را قلبی تکه نفهميد اما

 .فکرها از سيلی و ماندم من باز

*** 

 است، گذاشته فرار به دست که کسی
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 !کرده پيدا دوچندان قدرتی يعنی

 زندگيش، پی برود و کند تمام را عشق آن توانسته آن در که قدرتی

 .ميدهد وجدان عذاب احساس او به ميان اين در ما وابستگی فقط

 ما وابستگيهای با بيمنطقيها، با بازميگردد

 ميکنيم چندان دو را عشقمان قدرت

 .ميگرديم دورش عاميانه بهطور و

 بازگردانيم، را شده فراموش عالقهی و عشق ميکنيم سعی

 !بوديم کرده خوش دل چه به وليکن

 شده سرد تمامش که رابطه اين

 .نميشود هم ولرم حتی ما بازيهای معشوق با حال

 تلخی؛ و سردی از کوهی همان با ميماند معشوقه

 ميگذرد ماه چند

 ميرود نيز بار چندين شده گسسته ماه چند همان در

 !برميگردانيم اورا هزارم بار برای ما و

 که ميکند فراموش را خاطراتش بار کوله و ميرود او ميرسد فرا موعود روز اينکه تا

 بردارد

 .ببرد اينجا از خود با و

 بکنيم دل نتوانستيم ابتدا همان از که بود اين ما از بسياری اشکهای دليل شايد

 نکرديم رها وقتش به و

 .شديم رها تا

*** 
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 :بود اين سوالم بزرگترين

 "چيست؟ عاشق و بالتکليف انسانهای فرق"

 مينشينی ساعتها

 ميکنی، گوش مقابل طرف شاخدار دروغهای به

 .است لطف از خالی عايدش که شيرينی وعدههای به

 .ميکنی گوش خواهشهايش صدای به مينشينی

 ميدوزی چشم

 ميرود، و ميشود خسته که ميرسد روزی و

 ميرود فقط نمياورد، داری منطق دليل هيچ

 ميکنی؛ تماشا هم باز روز آن تو و

 را، خودت حماقت اينبار اما

 نااليقها به سپردی دل ساده چه که

 .بماند تا دادی باد به را شخصيتت و شئن ارزشها، ساده چه و

*** 

 !شود؟ چه است قرار آخرش

 .ميکنم چک را پروفايلت هزارم بار برای هم باز فوقش فوق

 ميريزم اشک حسادت فرط از

 ندارم را کردنت معاخزه حق ديگر

 نيستی من مال ديگر که چرا

 ميريزم، اشک

 ميشوم خارج پروفايلت از
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 ميکنم تکرار را اينکار بعد روز چند

 ميريزم اشک هم باز

 ميکنم چک را استوريهايش نه و ميروم سراغش نه ديگر ميدهم قول خود به

 .منی چشم از استوريهايت ديدن منتظر تو اينکه به بودم کرده خوش را دلم

 .ميگذرد

 خودم کردن گم ثمرهاش که انداختهام منجالبی در را خودم انگار نميآيم، هم پروفايلت ديگر

 .است

 ميکنم مشکی را پروفايلم

 ميکنم دور همه چشم از را اکانتم

 .ميدهم لفت گفتوگوها همهی از

 .کنم زندگی خود برای کمی ميگيرم تصميم

 ميگذرد تیوق چند

 ميکنم دلتنگی ابراز و ميآيم سراغت به ميشوم دلتنگ

 ميشود؟ چه ميدانی حالت بدترين در

 .نميدهی جواب و ميکنی سين

 !ميکنم دلتنگی ابراز ميآيم سراغت به ميگذارم دلم روی دست دوباره بعد روز چند

 .نميکنی هم سين حتی اينبار

 ميبرم، خود از

 ميشوم، سرد

 ميشوم؛ تلخ

 خواستی تو که همانی ميشوم
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 .است فرياد چيزها کوچيکترين به واکنشش که عصبی آدم يه

 ميشوم، دلتنگ بيگاه و گاه بعد وقت چند

 نميآيد، سراغم به دلتنگی ديگر بعد وقت چند

 .ميدهد عذابم رابطه اين زخمهای بعد وقت چند

 .ميگردی باز تو بعد وقت چند

 ميکنی، پشيمانی ابراز

 ميدادم، دستت از نبايد ميگويی

 داشتم خودم برای فضا کمی به نياز ميگويی

 دارمهايش دوستت از سيل آن ميان در تو و

 !رفت؟ چرا پس داشت دوستم اگر ميکنی فکر خود با کالفه

 نميدهی قلبت شکستن برای دوباره فرصت و ميروی و ميکنی تشکر حالت بهترين در

 .ميمانی هم باز حالت بدترين در و

 .ميکنيم انتخاب ر دوم راه دلبستهها ما اکثر ميدانم

*** 

 !چه يعنی حماقت کنی درک نشدهای دختر

 .نميشناسد سياست عشق کنی درک نشدهای دختر

 !چه يعنی تبدار تند حسادت کنی درک نشدهای دختر

 !چه يعنی ديگران با خنديدنت بدانی نشدهای دختر

 يعنی العالج و مريض فکرهای و خياالت دنيای و شدن پهلو به پهلو کنی درک نشدهای دختر

 !چه

 !چه يعنی معشوق رفتن کنی درک نشدهای دختر
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 کنم، روشن برايت بگذار اصال

 !بردی را مقابلت يار از نيمی رفتی وقتی بدانی نشدهای دختر تو

 .نداری را نيازمندی از حجم اين. نيستی نشدهای، دختر تو

 نميکنی، گدايی را عشق تو

 .داری غرور که نکردهای فراموش تو

 بگيری؛ دست در چگونه را دلت افسار ميدانی تو

 نيستی، خودت ديگر ميشوی عاشق وقتی بدانی نشدهای دختر اما

 .اويی

 .دختر ديگر، است دختر

*** 

 مجازی صفحات اين پشت از تُو# و

 .شدهای زندگيام آدم واقعيترين

 *** 

 خاک اين خستهی ب*لــ بر ميزند بوسه تنهايی

 رفتن برای ميدهی جان احساسی هر از رميده تو و

 لحظهی از کوتاهتر لحظه هر را او بدون دنيای ميخواهی خدا از ميزنی زجه ميکنی، التماس

 .کند ديگر

 ميشود دلت کوچههای روانهی غم از سيلی که ميريزی اشک آنقدر

 ميبرد، و ميآيد سيل

 را، خوبت روزهای تمام

 را، شادت لحظات تمام
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 .ميبرد ميآيد سيل

 .ميشود تمام پلکها کردن باز با فقط که خيال از دنيايی به تو، با همراه را او

 .ميبرد ميآيد سيل

 .ميشود سپری او بی حاال و باشد او با بود قرار که دنيايی به آب با همراه را تو

 بعد چندی

 ميکنی خوش جا کافهای درون ميز يک پشت

 ديدهای عکس چند فقط او از که ميمانی کسی منتظر و

 !ميکنی مقايسه قبليت معشوق با را او ذهنت در بار هزاران تو و ميآيد

 ميگردی جديد شخص برای جايی دنبال قلبت در

 !چيز يک جز نميبينی چيزی

 .ميگيرد هم ديگران جای گاهی حتی و او نام از شده پر قلبت گردهای

 .رفت و داد باد بر را تمامت و را غرورت را، جانت غرورش که کسی به سپردی دل تو و

 وقته خيلی مقابلش شخص که ميشوی قراری منتظر هميشگی کافهی همان پشت تو هم باز و

 رفته

 ميدهی جان تو و

 ميدهی جان و

 ميدهی، جان و

 .رفتن آن برای

 *** 

 .است ديوانه بگويی شايد

 .ندارد عقل
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 .ندارد غرور

 .ندارد درک

 من، رفتن اين بر زده چمبره تنهايی به

 .ندارد را ماندن تنها توانايی

 .ندارد را دارم من که چيزی هيچ او

 .دارد نگه را دلش افسار نيست بلد او

 .بسپارد خاک به را دلتنگی نيست بلد او

 .کند تماشا را آدمها رفتن نيست بلد او

 .نشده گم غرورش کوه پشت او

 .بزن نقاب نيست بلد او

 است ساده او

 .داده پس را چيزها خيلی تاوان باشد خودش اينکه برای و

 .رفته دست از است وقت خيلی او

 بگويی، خود با شايد

 باشد؟ خودش و خودم ميان مردهی احساس دنبال به ميخواهد کی تا

 دهد؟ ادامه اشکها اين به ميخواهد کی تا

 برگردم؟ تا دهد قسم زمان و زمين به را خدا ميخواهد کی تا

 باشد؟ ضعيف اينقدر ميخواهد کی تا او

 بگويی، خود با شايد

 کرده، فرق او

 .نيست قبل قدرتمند انسان همان ديگر او
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 .ميرفت دارم تنهايی به نياز ميگفتم وقت هر و داشت درک قبلی معشوق بگويی شايد

 رفته؛ يغما به ديگر رابطه اين بگويی، خود با شايد

 ميگويم خود با من ميدانی؟ اما

 .هست رابطه اين درمان برای بخيه نخ خاطرههايمان صندوق در هم هنوز

 بگويی، خود با شايد

 ميکنم هم سر مسلسلوار هم پشت را پرت و چرت مشت يه! اصال ميگويم چه

 .کنی درک را موقعيتم بخواهی که نميکنی فکر من به اصال تو

 .زدم تلخ لبخندی يادت با و بودم رفته فرو خود در هم باز

 *** 

. ميکند خوش جا اتاق شيشههای روی باران نمنم که پاييزی زيبای صبح يک دارم دوست  

برخيزم سرما از کردهای پيچ کادو خودت دور را پتو که وقتی  

.  مشغلههای پی رفتن قصد به و بزنم لبخند پتو آن ميان در شدهات مچاله جسم ديدن با و

برخيزم زندگی  

. بخورد برهم شيرينت خواب مبادا تا کنم ترک آرامی به را اتاق  

. بگيرم لقمه برايت داری دوس که زمينی بادام کرهی همان از و کنم درست صبحانه  

بپوشم، را کارم لباسهای  

: بگويم کنم معاخزهات و بندازم راه را سروصدا از سيلی اما اينبار گردم باز اتاق به  

بخوابی؟ ميتونی چقدر مگه خوابيدی؟ که هم باز  - 

بزنم ديدت ميزنم، شانه را موهايم که همانطور آينه روبروی بعد  

بروم کردهات پف چشمان آن صدقهی قربان قلبم درون بار هزاران و  

شويم خارج خانه از هم با  
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. کنی امروزم مشغوليهای دل راهی شيرينی بوسهی با و کنی پياده کارم محل در مرا تو  

عاشقيت و عاشقی طوفانی سيل اين در ميشد کاش  

کاشان خيابانهای کوچههای پس کوچه در طوالنی روی پياده يک از بعد  

. کنم شکار موبايلم دوربين با را ژکوندت لبخند هزارم بار برای  

الکالسيکو در هم باز بعد چندی  

. کنی قهر هم باز من تيکهپرانيهای از دلخور تو و کنيم دعوا بارسا و رئال سر بر باهم  

: بگويم و بکشم را نازت  

کرده؟ قهر من دلبر  - 

: بگويی جديت با و کنی اخمی  

! نميکنه قهر که پسر  - 

. ميکند زمزمه را تو نام آخرش و اول که عشقی آن برای دهم جان هزارم بار برای و  

. است خوب چيز همه ميدانی  

! چيز يک الی  

. ميلنگد دراماتيک داستان اين جای يک  

تو از بعد  

ميکنم مرور خودم ذهن در را خيالی داستانهای اين تمام من  

. تو الی دارد را عناصر همهی داستان اين  

. تنهام من که سرت فدای. رفتهای که تويی  

 #نگاردال
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 *** 

 رفت که روزی

 رفتی؟ چرا نپرسيدم

 !چيه رفتنت دليل نپرسيدم

 دادم انجام موندنش واسه که کارايی به خودم به کردم نگاه فقط

 نداره دوستم ديگه بودم فهميده که روزايی همون به برگشت زمان

 دارم نگهش زياد عالقهی با ميتونم ميکردم فکر خودم با بچهگانه چقدر من و

 ميدادم بخير صبح پيام بهش اون از قبل روزا و ميگفتم بخير شب بهش هرشب

 ميگرفتم رو اون طرف کورکورانه ميشد دعواش کسی با اگه

 !هست بهت حواسم بفهمونم بهش تا

 بگم ميخواستم

 .مراقبتم من

 کردم عاشقتر رو خودم فقط کارا اين با ولی

 .نميکرد فکر من به تنهايياش توی حتی که بودم شده مردی عاشق من

 نداشتم گفتن برای حرفی رفت که روزی

 .زده خط زندگيش از رو من بود وقت خيلی که دادم دست از رو کسی من

 *** 

 بکنم اعترافی يک ميخواهم

 !ميکنم خيانت تو به هرروز من

 .دارد آرامش رنگ آغوشش که مينوشم چای مردی با خودم خيال در
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 من نگذاشتن تنها شعارش، که ميسپارم مردی دست به را دخترانگيم شبها خودم خيال در

 .است

 .ميبرد سرم از هوش تلخش عطر بوی که ميميرم مردی برای خودم خيال در

 ميکنم، خيانت تو به بارها خودم خيال در من

 شده خالصه مردانگيت تمام که تويی به

 .نيشدارت و زهردار حرف دوتا به

 .نيست نبودنها تمام عوض در که ميکنم خيانت کسی به خودم خيال در من

 .ميکنم خيانت خودت به تو با هرروز من بخواهی را راستش

 .ميکنم پهن را سجادهام هرروز

 .ميکنم الحرام تکبيرت را نمازم هرروز

 .ميکنم سر ی آرمان توی با خودم خيال در هرروز من

 کردهام؛ خيانت من

 .است تو دروغين واقعيت از شدن دور هرروز تقاصش که خيانتی

 است من برابر چند عاشقيست فرجامش که دادهام رويايی به تن من

 خيالی، 

 من   اين! من

 .است ناکجاآباد مقصد به قطارش و بسته را سفر بار که شده چشمی عاشق

 .ميزند چپ علی کوچهی به را خودش تو قلب پسکوچههای کوچه در هرروز من اين

 است کرده گم را خودش خيالی، .

 من   همان من، اين

 .شدن طرد از غافل است نحسی کمی و رنج درد، غم، نفرت، همان شمارهاش
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 .نامرد يک نه ميخواهد مردی من اين

 .مرد يک نه ميخواهد زنی من اين

 .نامرد يک اندازهی به ميخواهد مردانگی و دختر يک اندازهی به ميخواهد قدرتی من اين

 .است خسته من اين

 *** 

 شده پر تهی صدفهای از کنار دريا

 .رفتهاند ديگری کرانهی به مرواريد جويندگان

 رفتگان داغ از مدهوش چشمها نيست، صدا

 .ميکشانند هراس سوی به زنان پارو مرا ترديد دستانش

 .ميکشاند يغما به را خاک پوسيدهی تنهايی شب تنها زورقی صدا، هيچ بی

 ميگستراند، را زندگيش کهن انجير

 .درمينوردد را زمينها پالسيدهاش لبخند

 .موهايت ميان سرخ گل همان وسوسهی آلودگيست، نور زندگی

 و مانده تنها پرش و بال خواب در پرنده

 .ديده نور در را روشنايی پرتوی چشمهايش

 .بگيرد خوابش بخوان، قصه آوازم خوش چکاوک

 .بگيرد خوابش کن مدهوش را هوش اللهی اين

 .بگيرد خوابش نورد در را ريا پژواک

 .شد دفن چشمهايت خاک زير من قلب کعبهی

 .ميکنم سر تو االحرام تکبيرت پيکر روی را نمازم من
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 چشمهای تنهايی به و تو دستان موازات به کردهام پهن محرابی شفق و فلق آفتاب ميان من

 .تو

 گردم، می حقيقت آواز پی

 .باشد نکرده ظلم چهرهات با خاک و باشی باشی، تو که

 زمستان چمنزارهای روی باران تَر ردپای روی باشی ميشد کاش

 .برويم و بگذريم

 .ببينم را گفتنت جانم بار هزارمين برای تا باشی ميشد کاش

 داشتنت به بسپارم گوش باشی

 .نروی و بمانی باشی،

  .نميزند است وقت خيلی که شده تنگ قلبی پمپاژ تيکتاک برای دلم

 *** 

 جوان زوج يک همآغوشی با خورشيد بلوغ و

 .ميرويم تو روی تماشای خواب در

 .ميشوم هالک تو نگاه يک بزر در

 خوابيم يک غنچهی ما آری،

 .کشاند هالکت به گرما کمی پس در زمستان و سوخت تابستان را شکوفههايش که خوابی

 .بود پيدا همگی اتاق کنج در يافته خنک سايهگاه بلند، صخرهی يک موج دوستی، عشق،

 بنشينم ايستگاه گوشهی بروم بردارم تنهاييهايم خواب بزرگی به چمدانی امشب بايد

 ريزم اشک قطار ريل موازات به

 .بگريزم ناکجاآباد مقصد پی و

 .است رقصان و کرد شنا تو بهای*لــ و موها چشمها، عناصر ميان در من نبض
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 .ميمانم کرده فراموش را شنا که شناگری يک همچو تو خاطرات ميان در من

 .مرگم ميشود رنج آن پايان که ميمکم را خاطراتت سيل آنقدر

 جدايی يک بيصدای طنين هم باز اما و

 کافه يک گوشهی در فرانسوی اليت موسيقی يک طنين هم باز

 بيجان عکس يک به بيگاه و گاه زدن زل هم باز

 ماندنها جانم حسرت در هم باز

 !نکرده شکار را شادت لحظات موبايلت دوربين است وقت خيلی ميبينی ميآيی خود به و

 !نکرده شکار تو از عکسی موبايلت دوربين است وقت خيلی

 را لبخند آن ميخواهد که است نهفته دختری لبخندها، آن تک تک پس در ميداند کسی چه و

 تو چشم از

 .ببيند بارها و بارها

 .بنشيند او موهای سر بر افشان دستی

 .گيرد جای او دل در صداقت از رنگی

 شده، مسخ معرکهی اين پس در ميداند کسی چه و

 .ميميرد تلخ برکهی اين موازات به که است نهفته دختری

 *** 

 دست به سهراب يا موالنا گهگاهی و ميکرد خوش جا دانشگاه تريای کافه در بود وقتی چند

 از ميگرفت،

 نميشد، خالصه اينستاگرام پست چند در شعر به عالقهاش که بود دختری دانشجوهای تيپ آن

 و عاشق

 .بود شعر واقعی مدهوش
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 .معماريست دانشجوی بود مشخص هم چهرهاش از

 معماری و زبان نقاشی،: بودند معروف خيلی تيپ سه دانشگاه در هميشه

 .ختمياندا بيرون دلبری قصد به را فرش موهای از تار چند و داشت اداری مرتب لباسهای

 برای فرصتی من وليکن بود، نشسته دلم به مهرش. بسيار شير با ميداد سفارش الته هرروز

 عاشقی

 .بودند من جانب از پول کمی منتظر خانه در معلولم پدر و مريضم مادر نداشتم

 :ميگفتم و جلو رفتم می ديگر طرفی از

 !شدم شما عاشق من ببخشيد خانم-

 ديده دور از را ماشين رنگ حال به تا که منی داری؟ چه فلکزده دنيای اين از نميپرسيد بعد

 و بودم

 با دروغينم صاحبخانهی يک بگويم بروم حاال بود، رويا برايم خانه دنگ دو زير خوابيدن

 ماشينهای

 !لوکس

 ثانيه به بگويم دروغ ميخواستم اگر بود، رسوايی آخرش و اول که چنان نبود کارم در دروغ

 نميشد کشيده

 و لوکس خانههای به چه را ميشود سالش  زور به که گارسون يک آخر. ميشدم ضايع خودم

 .ماشين

 رهگذری هم او ميزدم کافه برد روی و ميکردم چاپ برايش را سهراب اشعار بعد چندی

 ميخواند و ميآمد

 .ميرفت و

 !نورديد؟ در را شهر يک چشم آمدنش با که بود که او بود آشوبی دلم در

 هيچوقت که ماند جانم به شيرين آن ياد و بازگشتم شهرستان به مادرم حال شدن خوب با

 نتوانستم
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 .شوم فرهادش

 *** 

 به طاليی يالهای از خرمنی ميکند، آزاد گيسوانش گلوی از را رنگش مشکی نازک کش

 خودنمايی دورش

 .مينوردد در را نحيفش شانههای حصار و ميکند

 .شود داستان يک سرپناه شايد تا ميگردد نويسندهای دنبال به شهر اين بيخانمان قلم

 از تتر*مـسـ و کرد پر را مشامم شکالتيش عطر شيرين بوی که بودم شده نزديک او به آنقدر

 قبل

 .شدم مدهوش

 بود، خيابان آن زينت و اذين از مظهری سان به خورشيد سيليهای شعاع تحت باريکش جسم

 صدای

 .ميزد قبل از کندتر که بود من نبض تلقی مشکياش کفشهای پاشنهی

 خود به را شهر اين چالههای لجن رنگ بازار فتهی گر گر آتش اين در فامش نقرهای دستبند

 .بود گرفته

 .شدم بر از را تمامش امتحانی شب دانشآموز همچو تا کردم نگاهش آنقدر

 از سبقت قصد گويی... و فروش پرتغال رنگارنگ پالکاردهای و بود گرفته آتش آسمان

 .داشتند را خورشيد

 شرح را مزاحمتم نويد آب صدای تا ميکنم عبور خيابان گرفتهی گود چالههای از آرامی به

 .ندهد

 .بود کافی او ديدن امروز برای ديگر دهم تغيير دکان به را راهم ميخواستم

 !همانا کرد نوازش را آغوشش که مردانهای دست و همانا رفتنم پای

 :ميگفت که ميکردم حس سينهام روی را دستی فقط نميآمد صدايی انعکاس
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 .يکی فقط! خدا تورو بخر، فال يه عمو-

 .ميآمد کودک صدای انعکاس هنوز و کرد ابری را چشمانم اشک رگههای

 را وجودم برگ و شاخ خورشيد آتش شرارههای و ميوزيد من بر سبک و بيرنگ نوری

 .ميلغزاند

 .دادم گوش را" بازار اينور بيا" خراش گوش آوای سرراه. برگشتم

 بافتههايش دست که چای تفالهی رنگ به چشمانی و دواتی موهای با پيرزنی به سپردم جان

 .ميفروخت را

 و ميزدند تنه ميکردند له را ما افکار خود خيال دنيای در که انسانهايی طرف به سرگرداندم

 ميرفتند

 .حرفی هيچ بدون

! ميباريد آن از کثافت که بود يافته سرپناهی شهرداری آشغالهای سطح پناه در ديگری کس

 که انسانی

 .شلوغ بازار اين آوارگی در بود شده گم و داشت خود از دوری شباهت

 !نما کلنگ شمشير يک تن به ميبست زيوری تن زرين آهنگری ديگر سوی در

رهمهای  .مردمان اين هجوم ميان در شده بدل عوض د 

 ديدند رسولی دکه هر سر

 انداختند آدميان دوش به را پول ابر

 کردند خرابی خانه هر نازل را عشق

 بردارد سرشان از کالهبرداری کاله تا

 کردند تلقی پررنگهای را خانههاشان

 بستند را چشمان

 .آويختند آينهها شکستن صدای به را خوابشان
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 *** 

 نيست تنهاييی راه راه اين رفتی بيراهه

 نيست افتخار يک بودن تنها

 .ميخوابيم عاشق يک سر بر دستی کشيدن رويای به شبها و گاميم شب ما

 رفت و کرد گم را ما قلب به رسيدن راه که معشوقيست پيراهن عطر شيار ما ب*لــ

 برکه يک زالل آبهای نوسان در

 ميزنند برهم را جدايی سنگين جو عشق بردگان معشوق يک قلب تپش هنگام به

 ميخوانی االليی دردهايت برای لحظات تک تک در که کسی ای! عاشق ای تو و

 ميآيی فرود غرور و عشق دوگانگی در و

 .مياندازد يادم به را تو گيسوان ترانههای بوی شب

 بيپايان فرجام يک جوانهی و عشق لحظه يک طراوت به

 طوالنی کران بهشت و است بلند آسمان ابی

 .دريد را پرواز هوش خاموشی

 .نافرجامی عشق يک من تاريکی ديرگاه ميان در تو و صخرهام من

 شکسته شاخهی يک تنيدن و هوش خاموشی

 .نهفته بيم به رنگ لکه

 .باد تو بوديم و پروانه سبک َما

 *** 

 رسيد شک تپهی کنار به

 شکست را بيابان سکوت مردانهاش صدای آواز طنين با
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 آورد باال اندوه تاريکی با را دستم

 برگزيد هوس ستارگان بيم از و

 زد شعله تن بر عصيانی

 دوخت ظلم به را نفسها صدای و

 سوزاند نگاهش شهاب لحظات بيراههی در

 کرد تَر را چشمان روان سيمای در و

 !نايالق به را عالقه بخشيد رايگان و غلتيد زمان جوی در

 بود رسيده زمستان تابستان گس ان*دهـ در و بود سيالن در عشق

 د ز خاک دست به را دريا روی جاودان، بهار در

 .تو با دارم حرفها

 ميگشايی صدايت با را زمان تو و

 نيست برگشت از پايی نقش جاده روی

 نميزند برق باران قصد به ديگر رعد

 .نيست رسيدن رفتتی هر

 .نيست رهايی ماندنی هر

 .نيست مرداب يک غروری هر

 

 *** 

 ترافيک بودنم با که ببخشيد را نيست انتظارم در چشمی هيچ و نامم به مقصدی هيچ که مرا

 !کردهام

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
23 

 

 کالژه

دالنگار   

 

 *** 

 .نباشد تلخ رابطهی اين درون ايهامی هيچ ميشد کاش

 .نباشد گس چنين من سخت روزهای مرد ميشد کاش

 .نميشد خشک کردی جاری را رابطمان آن در که برکهای ميشد کاش

 .نميشد ويران کردم بنا تو با که را محفلی ميشد کاش

 ن بازيت. ميشد زمين   من قلب ميشد کاش

 .نميشد خستيگيت دليل من درد ميشد کاش

 .نميشود که ميشد گر کاش هزار

 .باشی باز تو نميشود که

 آويزی گردن به تو را دخترک اين غم نميشود که

 !هست؟ يادت! دادی قول

 باشی مراقبم ميگيرند را جانت لباست طمع به گرگها که جنگل اين در بودی گفته

 !نيستی اما باشی؛ که ميشد

 .بودی سرگرمی دنبال به نخواستی، را عشق هيچوقت تو باشيم صادق بيا

 .ميخواهم سرگرمی برای را رابطه اين هم من بگويم ميشد کاش من اما

 .است نامحرمتر همه از که کنی باز را دلت سفرهی کسی برای است سخت

 توست دست من بعد من، رازهای

 .نکنی فاش را اين االقل کاش

 .نبينم را سينت لست آخرين بروم ميشد نبينم، را تو ياد ديگر و بروم ميشد کاش

 .بروم و بردارم را ماه يک اين ميشد کاش
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 .نيستی ولی باشی ميشد کاش

 .برقيست و رعد است ماه يک من حال که نيستی

 .ندارد باران تمنای گرفته، بغض است ماه يک من حال

 ...کاش باشی، ميشد کاش

  .گذشتی راحت چه بريدی آسون چه. رفتی که ماهه يک و روز يک ساعت، يک

 *** 

 است، مرداب

 !است مرداب يک قلب اين درون

 من با بگو هستی کجا هر

 است مرداب يک رابطه اين

 ديگر؟ ميکنی پروا چه از

 !است مرداب يک درد اين جادهی روی

 من با بگو هستی کجا هر

 است مرداب يک خدا دشت درون در

 خواب؟ در لغزيدهام کجا من

 !است مرداب يک شبهايم آرامش که

 .گرفته زيبا طرح که است مردابی هم دلتنگی کن گوش

 .گرفته آرام خيالت وش*آغـ پهنای به که است دختری دلتنگی کن گوش

 .شد غرق خيالت در صبح تا که دختری نشود ديوانه کند خدا کن گوش

 !است مرداب ميپيچد مشامت در که عطری رقص کن گوش

 نميآيد باران گرفته مه چشمها
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 نميآيد باران گرفته آذرخش دردها

 نميآيد آرامش گرفته اندوه خوابها

 !است؟ روشن خدا دريچهی گفت کسی چه

 .است مرداب هم راه اين که مپای بيهوده

 ميلغزد مرگ اکسيژن پر لذت ريههای

 نشستهايم؟ کجا به

 .است مرداب يک ديرين يار غم که

 کرد بايد عبور ميآيد درد صدای

 مسافرم من و

 ميپيمايد را باغ انگور درختان که مسافری

 کند خضوع خود تنهايی در ميرود

 کن تکرار من با هستی کجا هر

 !است مرداب يک رابطه اين زخم

 است رابطه اين آذين تو چشم بتکان را پلکها

 کجاست؟ عشق خانهی

 معشوق پرسيد که بود افق در

 کرد مکثی رهگذر

 :گفت و را فلق داد نشان انگشت به و

 عشق ان درد پشت درخت به استنرسيده مردابی

 ميگردد صداقت پرهای پی که

 نيس روشن ديگر دارمی دوستت پس در که است آفتابی
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 رفتی که جلوتر

 ميبينی آسمانی

 کن حس را خيالش باران کن مکث

 گلی ديوار يک پشت بلند کاجی از رفته

 بپرس ميدهد را آغوشت بوی تنش که رهگذری از باز

 !کجاست؟ عشق خانهی

 داد خواهد نشانت انگشت به و

 .ميکند خودنمايی آن روی نامت نقش که قلبی

 *** 

 ميآييد اگر من سراغ به

 هيچستانم پشت

 است جايي هيچستان پشت

 است قاصدهايي پر هوا رگهاي هيچستان پشت

 خک بوته دورترين شده وا گل از ميآرند خبر که

 صبح که است ظريفي سواران اسبان سم نقشهاي هم شنها روي

 رفتند شقايق معراج سرتپه به

 است باز خواهش چتر هيچستان پشت

 بدود برگي بن در عطشي نسيم تا

 ميآيد صدا به باران زنگ

 تنهاست اينجا آدم
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 است جاري ابديت تا ناروني سايه تنهايي اين در و

 ميآييد اگر من سراغ به

 بردارد ترک که مبادا بياييد آهسته و نرم

 من تنهايي نازک چيني

 سپهری سهراب

 *** 

 غروب سوی به ميروم شدهام مسافری

 !دلخوريها از حجمی با

 !نارواييها از مبهم دردی با

 .شود تصادفی باز نکند ميروم جاده حاشيهی از ميروم،

 !را عجيب درههای نبينم نکند ميروم پياده پای با ميروم

 ميروم که شدهام مسافری

 تونلها گذر از ميروم

 را دامنهها رنگ ميبينم و

 !درخت زير ايستاده که کسی صدای ببينم تا ميروم

 :ميزند بانگ دور از کسی

 .است امده مسافر-

 !ما رفتن روی ميشود منبسط گرفته تبسم غم و

 .هست صداقتی سکوت ميان در نه و سکوت ميان دارد حرفی صداقت نه

 .دارد جای دروغ مردم قلب ميان در نه و مردم قلب ميان در دارد جای دروغ نه

 تو و من ميان باشد سروده اين حزن تا ميروم
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 تو و من ميان شود موزون درد اين تيرگی تا ميروم

 خاموشی به رو ميروم آرام ميگيرم نارنج شاخهی روی

 که مسافری از نگفت هيچکس و

 بگذرد مشکالت اقيانوس از تا ندارد قايق

 کند طی را فقر کويری مسير تا ندارد چهارپا

 کند ادراک را آسمان تيزی تا ندارد اتوبوسی

 ندارد دغدغههايش از فرار برای جايی هيچ مسافر غمناکی فکر چه

 ميگويد؟ کسی چه به را دلتنگيهايش پس

 ميگذارد؟ ميان در که با را گرفتگيهايش دل

 .باشد کرده مواج اقيانوس درگير را خودش که تنها قرمز ماهی همچو

 .نگشود را اقيانوس گرهی يک و هزار هرگز ماهی هيچ

 ميروم فقط نميدانم را کجا تا ميروم شدهام مسافری

 است خالی رنگها پنهان درک

 عشق بيماری دچار شده، دچار گويد سخن تنهايی از آنکه

 ندارد حسادت ارزش گرفته قرار يار و تو ميان آنکه

 ميگيرد دريا درون را مرجان جای لجن گاه

 را سخنم درآور اهتزاز به و

 است مسافر يک پای رد بدان ديدی ناتمام پايی رد کجا هر است، حرام عشق

 .ميدهد کهنگی بوی است سال هزار که فصولی روزنهی در

 .غروب سوی به ميروم شدهام مسافر

 من به بگويد کسی رفتن از پيش
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 حيات؟ سمت کجاست غروب؟ سمت کجاست

 است؟ دور آرامش سبز خواب

 استراحت؟ برای محفلی کجاست

 بگويد من به بيايد کسی

 کجاست؟ آرام خواب دوای

 کجاست؟ نامش فراموشی گرد بگويد

 بود؟ چه ذهن اين گناه بگويد بيايد

 بود؟ چه جاده خروشان نگاه

 هست؟ هنوزم کجاست؟ شاتوت درخت روی يادگاريمان

 !من گردن حوا گناه دهد سرخی سيب بيايد کسی

 !من پای انسان خطای

 .نباشد آن در ببخشيد که ببريد جهنمی به مرا فقط

 بهشت اين پيشکار در کنم شتابی بدهيد شرابی

 جهنم يک پيشکار در بکنم گناهی بدهيد خدايی

 گفتن صداقت پيشکار در دهم صدايی دهيد ی درمان

 معشوق پيشکار در بکنم انقالبی دهيد قدرتی و

 خطوط؟ جشن کجاست

 دستها؟ حرارت کجاست

 .بزنم کاری هر به دست ميخواهم بگذاريد تنها مرا دقايقی

 

 *** 
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 .نکرد ياری قلمم بنويسم درد از ميخواستم

 .شد تازه دردی بنويسم تنهايم دل از خواستم

 ماهيست بی من نقاشی حوض ميدانم خوب

 .آويختم درد صدای به يکدست بود جاری تو نام دردی بن در

 دادم سر مکر آهنگ درخت به رسيدم

 مرگ چهرهی خود تا دويدم دويدم و

 تازاندم خورشيد تکه آن ته تاريکيها ته

 ميکند شگرفتر را آب ماهی گردش و ميچرخد چلچله

 شدهام تنهاتر تو کنار

 دردمند قلبی به درد رسد چه

 طرح بی حقی به زخم رسد چه

 بيداری؟! دردهايم نقرهی کليد کو

 بيداری؟ م درمان به درد رسد چه شو ت*مـسـ شو بلند رخت در درد نهفته تا

 !باد پريشان مو

 !باد پريشان درد فروزيد شاخه از وهم برگ

 !باد گريزان شفق شد باز روز و شب مرز در پنجره

 ديدم رنگ بی نوری بودم شده رها باغ در

 !بود؟ ساخته پراکنده مرا باغ يا بودم آمده باغ بدين خود من آيا

 دارم حرف مجنون بيد با! دارم حرف

 ميشود؟ مجنون هم بيد مگر بگويد کسی

 :آمد بانگ
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 !آمد باز ديرين يار اميد به بسته پای بر رخت جوانی سحری خفته ديشب-

 !داد زينت قبليش معشوق نام به را فرزندش پدری سحری خفته ديشب

 !شد مجنون رفتن پی در جوانی سحری خفته ديشب

 ميزندد؟ حرف بيدها مگر پرسيدم

 :آمد بانگ

 البهالی در دردها پوستهی چشمها، رنگ در آری ميزند؟ حرف عشق! نشستهای خوش چه-

 !کتابها

 !نميزند؟ حرف مجنون بيدی نبستهاند هم در جنون عشق که حال

 .ميآيد همی باد با بانگ و ميرود مرد و

 صدا از شد پر دريا

 ميشود؟ عاشق هم دريا مگر گفتم

 :آمد بانگ

 !دريا موجهای تازيانهی بر خورشيد سيلی ميبينی؟ چه کن تماشا را غروب-

 :آمد بانگ

 پس را هراس باد ساحل به ميکند رو را، سايه يک پيکر ميبلعد يله، ساحل بر ميکشد رود-

 اين ميزند

 چيست؟ پس نيست عشق اگر

 :پرسيدم و ناليدم

 ميشود؟ عاشق طبيعت مگر-

 :آمد بانگ سو دگر
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 به قرآن کلمات به بند، گسسته سکوت استبه نيايش مزد است شکر گنجشک يک ان*دهـ

 در ميشود ختم نياز به که رازی سوگند آسمان درخشش

 !را انسان کرد عاشق که دردی به سوگند

 خدا! ميبيند را عشق يک فقط بندد نقش گوشه هر به چشم وليکن چيست عشق مفهوم نميدانم

 را،

 را خدا تنها و را خدا

 :ميآمد بانگ و ميرود مرد

 ...هللا هو قل-

 *** 

 عزيزجان گرفتهای رويازدگی توهم

 شده پرپر زمان

 نميرسد، گوش به بانگی مردگان شهر از

 .ميزند صدا را خوش فرجامی روانت آاليش

 .عزيزجان گرفتهای شادی لرزش توهم

 .نيست دريغ پر و بال فراموشی آزادی و پرواز ميان

 .داری تعلق زمين به تو است بيهوده خاک وسوسهی

 شود، خاموش که گامهايت برود، که سايهات

 بازد رنگ ارمغان از که زورقت و شود آزرده که ترديدت دستان

 .ميدهم جان هم من انتظار تيرگی سر از

 .عزيزجان گرفتهای شبيخون توهم

 افشاندی شقيقههايم روی بر را موهايت که شبی همان از هستی من تنهاترين تو و
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 .لغزيد دستهايت در قلبم راز که شبی همان از بودی من نزديکترين تو و

 .کرديم تماشا را خوابگردها طلوع که شبی همان از بودی من صدای رساترين تو و

 چيست؟ تو و من برای سودش برسد زودتر ميخواهی که فرجامی اين بگو خودت

 !نميکند؟ محاصره را اطرافيانت قلب پيچکوار تاريکی تو از بعد کردی فکر

 !نميفرستی؟ مادرت و پدر دستان لرزش به را غم موجی کردی فکر

 !نيست؟ گويا برايت آيينه و برکه تارمها ميان در

 ميگويد؟ نقش تو با رازی دنيوی عظيم گستردهی اين در که کردهای فراموش چرا

 :زدم داد بلندتر رفتيم برج بلندی نزديکی به و گرفتم را دستانش

 به عظيم سيلی شود فرود و شوی؟ پر پر باد با ميخواهی! رسيده؟ فرا مرگت دورهی-

 خودت! زندگيت؟

 ميخواهی؟ را اين تو بگو

 .آورد پناه آغوشم به کودکيهايش همانند باز و ميريخت اشک

 نباشد پروازت ميل نيايد پرواز ايت تا

 ميگردد خود بندگان تنهايی پی باال آن از خدا و

 .زنيم خانه هر در را رازی آن با که تا دارم بالی من نه و ميپايی تو نه

 بزنيم بيابان به سر شويم درد تشنهی

 جهانی آرايشهای تمام به بنديم چشم شويم کور آخر در و

 .بگريزيم ابدی مرگ پی

 *** 

 !ميخواهد معجزه کمی عجيب دلم روزها اين

 .آغوشت شايد يا و تو چشمهای رنگ به معجزهای
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 نباشد نامت از اثری ديگر ميخواهد دلم روزها اين

 .نميدانم باشد، ميخواهد دلم هم شايد

 .بود منطقيتر کمی رفتنها کاش اما

 .داشت دنبال به را دليل رفتنها کاش

 شود فراموش خودش با همراه يادش ميکنم خدا خدا گذشته، معجزه از کارم روزها اين

 .نبودنش روزهای به بزنم بک فلش ميخواهد دلم

 .نخواستنش روزها به بزنم بک فلش

 چشمهايش، که همانی شوی، هميشگی غريبهی همان ميخواهد دلم

 .داشت فرق بقيه با ريشهايش بلندی

 .نباشم کردههايت بالک ليست جزو ديگر ميخواهد دلم روزها اين

 .نخورد تيک يک تنها پيامهايم ميخواهد دلم

 ميخواهد، را ديوانگيهايت دلم روزها اين

 .کردنهايت برخورد سرد

 .ميگردد فراموشيت برای دليل دنبال به فقط زندگی روزها اين

 غرور با گرفته شوخيش انگار زندگی

 .ميآيد دنبالت به بيشتر قلب ميزند پس غرور هرچه

 بزنی؟ حرف نميخواهی

 .کنی پاک را پيامهايم ميدهم حق که بوده زياد آنقدر اشتباههايم اصال قبول باشد

 .کنی مقايسه اطرافت خطاکار انسانهای با مرا ميدهم حق

 .دخترک حال به کن نگاه کمی باش، مرد اما

 است سيالب نيست بغض ديگر بغض روزها اين
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 ميکردی اثبات برهان ميآوردی دليل کاش

 .ميکردی گله من از ديگر سال هزار برای و

 .بودم من شده حبس پرنده آن نبودی، تو ميگفتی سخن آن از که پرندهای اما

 .ببر يادم از را فراموشی گرد يا بفرست برايم پرواز بال يا

 !بيا ميخواهم چيز يک فقط

 .کافيست برايم همين بزن حرف کمی بيا

 .کافيست برايم بگو دليل بيا

 ...کافيست بودنت تمام به سوگند

 چرا؟ بگو فقط تو ميروم و ميبرم را يادم

 نشنيدهام؟ بودم ديوانه کردی فکر! گفتی؟ درموردم که چيزهايی نشنيدهام کردی فکر

 .شنيدم هم خوب. شنيدم نه،

 کنم فراموش را مقابلم طرف شخصيت مثل کنم، باور تو مثل نخواستم من نخواستم،

 را، ديگران لجن حرف کنم باور

 . ميخواهم دليل فقط

 *** 

 .دارد گناه ولی نميکند، باور کسی

 .شد خشک اينستايش دايرکت به ماه چند از پس چشمهايش که شاعری آن

 .دارد ترحم ولی نميکند، باور کسی

 ...بايد که اويی الی ميخواند شهر کل مينويسد، معشوقش برای که نويسندهای آن

 .دارد اشک ولی نميکند، باور کسی
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 چند حال کردن خوب برای شايد شهر، اين زير در خوانندهای گرفتهی بغض صدای آن

 .معشوق

 .ميرفت خالی نميکند باور کسی

 .ميريخت نگارين را رنگ که نقاشی آن

 .ميکشند درد هنرمندانش که داريم شهری

 .است فقير نميکند باور کسی

 .ميکند همبازياش نسار دروغين" دارمی دوستت" سن روی که بازيگری آن

 .است شده ظلم هنرمندانش به که داريم شهری

 .است غريب نميکند باور کسی

 گذاشت کنار يار به رسيدن برای را عرفان که عارفی آن

 .است بوده معشوقش منتظر درخت آن زير در نيوتون شايد نکرد باور کسی هيچگاه و

 ميداد، معشوقش به را سيب آن ببرد پی جهان راز به اينکه جای به بکن را فکرش

 .ميرفت را ديگر راهی جهان نظم آن پس شايد

 !ميداند؟ چه کسی! ميشد کشف ايرانی يا روسی يک دست به جاذبه قانون بعد سال چند شايد

 دوم جهانی جنگ علت شايد. نکرد درکش هيچکس هيچگاه که است عجيب معجزهای عشق

 زن يک

 !ميبود معشوقش شرط هيتلر طرف از زياد کشتار آن درخواست شايد! ميبود

 را سوم جهانی جنگ جلوی زنی جهان از گوشهای در حاال همين شايد نميداند کسی

 .ميگيرد

 .شد کشف دوباره رازی و افتاد ديگری کس سر بر سيبی حاال همين شايد ميداند چه کسی

 !هستند پيشبينی غيرقابل زنها نميگفتند که نبود اينطور اگر. نميداند را چيز هيچ هيچکس
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 تازه يا ميکشد عشق درد ميخواند را متن اين که کسی حاال همين شايد ميداند چه کسی

 .شده معشوق

 تکرار اوکراينی هواپيمای تاريخ دنيا از ديگر گوشهای در حاال همين شايد ميداند چه کسی

 .ميشود

 ببريم، پی اين به چيز همه از گرفتن فاکتور با و باشيم صادق بياييد

 زنها ندهيد، ابدی عاشقيت قول نداريد اطمينان خود ديگر ثانيهی از که هنگامی تا

 .زودباورند


