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صرفا در انجمن صدا رمان قابل پخش می باشد و هرگونه کپی برداری  ای کاشدلنوشته 

 .پیگرد قانونی دارد

========================================================= 

 قدمه:

 نوشت. "سر"را از  "سرنوشت"ای کاش می شد 

 شد این تقدیر را بهتر نوشت!شاید آنگاه می

 ای کاش باران ببارد! بزند بر شیشه

 یادش آرام آرام بزند در وجودم ریشه

 ای کاش باران ببارد!

 ی دل...بشورد غبار یادت از صفحه

 ای کاش باران ببارد!

 شد!پاییز میای کاش که 

 خزیدیمدر میان آغوش خزان می

 ای کاش...

 ست، من به این دل خوش کرده بودم!گویند پاییز فصل عاشقیشد؛ نه که میعاشق می

 ای کاش...

 ای کاش که دلتنگی نبود...

 یا که آن دل تو سنگی نبود.

 ای کاش در بستر آرامش اندکی خواب شویم.

 یا که در بستر آغوش مرگ آب شویم.

 ای کاش راه عشق بر ما بیراهه نبود.
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 یا که عقل و احساس بر ما دو راهه نبود.

 ای کاش که ای کاشی نبود.

 زندگی یک بازی شانسی نبود.

 ای کاش که غم کور بود.

 ی ما دور بود.یا که راه خانه

 ای کاش که دردِ بی درمان نبود.

 یا که درد بی درمان بر ما نشان نبود.

 ای کاش...!

 ای کاش که این دنیا نبود!

 یا که غم های ما این قدر دریا نبود

 ای کاش که اندکی عاشق بودیم!

 یا که عشق در بینمان، رویا نبود

 ای کاش که با هم بودیم!

 یا که بودنمان با هم، ریا نبود

 ای کاش که اندکی دلدار بودیم!

 یا که هر عاشق، تارک دنیا نبود

 ای کاش که درد، درمان شود!

 تا که هیچ بیماری، در عرش کبریا نبود.

 ای کاش...

 آه...

 ای کاش که بر گردن نبودیم ما وبال!
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 ای کاش که داشتیم ما اندکی پر و بال

 کردیمای کاش که به وجود خود افتخار می

 تغییر جنسیت، برایمان نبود شرح حال!

 ای کاش که دردمان، درمان داشت

 ال!بر دردمان هم درمان نبود مال و من

 ای کاش که در عرش کبریا آزاد بودیم.

 ه چالزندگی برای دختران نبود سیا

 ای کاش که در دل آشوب، آرام بودیم

 همیشه در زندگیمان نبود آشوب و اختالل

 خوردیم زین تقدیر شومای کاش افسوس نمی

 و دختر در اینجا نبود مترادف لگدمال!

 آه...

 ای برای زندگی داشتیم!ای کاش بهانه

 بستیمای کاش شب ها با آرامش چشم می

 گشودیم...ای کاش صبح ها با امید چشم می

 ی ما، درد نبودای کاش که معشوقه

 یا که خودمان عاشق مرگ نبودیم!

 گذاشتیمای کاش سر به شانه های یاس نمی

 ای کاش...

 ای کاش هر نفس، آه نشود

 یا هر قدم، کج نشود
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 یای کاش بخندیم کمی به روی زندگ

 ای کاش یاد بگیرم زندگی، جای زندگیست!

 معنای کلی زندگی برای من، مبهم ترین بحث مبرهن جهان است!

 خورشید جهان افروز من، تاریک تر از همیشه می تابد.

 ام، دست از کار کشیده اند.گویا نقاش های چهار فصل کتاب زندگی

 نت به پاییزی که خواهی و نخواهی، فصلچندی است که فقط خزان در جهان قلبم دست به قلم است و لع

 عاشقان است!

 و عشق تو...

 آش کشک خاله است! بخورم یا نخورم، باز هم پایم است!

 ای کاش...

 ساختیم.ای کاش از تمام لحظات زندگی، فیلمی تراژدی نمی

 ای کاش این کلمات لعنتی، قادر به بیان حرف دلِ زبان نفهمم بودند!

 گرفتن زبان دلمان، به دنبال آموختن زبان هایی هستیم که شاید زیاد هم ضروریافسوس که به جای یاد 

 نیستند...

 شد!آغاز نمی "ای کاش"ای کاش هیچ جمله ای با 

 شد تمام حرف های محال دل را تعبیر کرد...شاید آنگاه می

 شد جایی بنشینم...ای کاش می

 ترجیحا کنار دریا باشد!

 تکیه بدهم به تکه سنگی...

 ترجیحا رو به دریا باشد!

 تکیه دهم؛ بی دغدغه
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 گریه کنم بی دلیل، میان گریه بخندم.

 گویم!مهم نباشد... حرف مردم را می

 ای کاش مهم نباشد؛ یا حداقل در الویت نباشد...

 ی دل را وا کنم.شد سفرهکاش... آه! کاش که می

 شود!بی شک دنیا از غم هایم سیر می

 بدون غم، بدون نگرانیشد بدون ترس، کاش می

 حرف دل را به گوش ها رساند!

 شد آسمان چشمانمان بارانی شودای کاش بدون در نظر گرفتن هیچ چیز، می

 ی سرطان مانند گلو را شکافتشد تودهمی

 ی گلو بیرون راندشد این بغض لعنتی را از پیلهکاش می

 شاید با پروانه شدن حرف هایم، این دل اندکی سبک شود...

 شد ای کاش ها را به واقعیت مبدل کرد.ای کاش می

 زد!ای کاش همین ای کاش ها، بیخ گلویمان چنبره نمی

 ای کاش...

 ای کاش میشد گاهی وقت ها بعضی از ادم ها را قبل از موعد های مقرر بشناسیم...

هستند را نادیده تر ای کاش انقدر خودپسند و خودرأی نبودیم که نظرات کسانی را که از خودمان کوچک

 بگیریم.

 و مهم نیست که وسعت آن کوچک بودن پنج دقیقه باشد!

 ای کاش گه گاهی به خودمان لطف کنیم...

 لطفی بزرگ، به کوچکی حذف کردن انسان های بی ارزش از زندگیمان!

 ای کاش گاهی در حق خودمان خوبی کنیم.

 ن است.پشت سر بگذاریم انسان هایی که نبودنشان بِه از بودنشا
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 ای کاش گاهی دست به کار شویم و این امور حیاتی را از قالب ای کاش بیرون آوریم...

 ای کاش دست به کار شویم؛ قبل از آنکه انسان های بی ارزش زندگیمان را نابود کنند.

 کاش ها...باز آمدم با دلی لبریز از ای

 

 اند!شروع به نفس کشیدن کرده "کاشای"خواهم بگویم از آرزوهایی که تمامشان با بار میاین

 خواهم بگویم مگر این بغض لعنتی چقدر وزن دارد؟می

 کمیت اندازه گیری آن چیست؟

 گردم تا شاید چیزی در این عالم پیدا کنم که شاید بشود آن را مالک دلتنگی برای تو قرار دهمهر چه می

 لیکن نیست!

عا دارند و اگر خروارها خروار و هزاران و میلیاردها تن به توان نیست و لعنت به تمام کمیت هایی که فقط اد

 اش برای دلتنگی من هیچ است!گیرینهایت شود، باز هم دقت اندازهبی

اغراق نیست! خدای این دل دلتنگم، شاهد است که اغراق نیست و لعنت به این کلمات که آن قادر عاجز هستند 

 که نتوانند حرف دلم را بیان کنند!

 گوید وقتی دل نوشت و نوشت و باز هم سنگ روی یخ شرف داشت به نوشتنش!لنوشته چه مید

 ای کاش که برگردی!

دانم که مسخره است، اما باید بدانی! ای کاش که مسخره است، نه؟ برای تویی که درکی از واژه ها نداری! می

 ی دلم را گویا هستند.بدانی همین یک جمله، هزاران حرف ناگفته

 رنگ هایت، چشم انداز نگاهم شوند!دیگر آن چشم هایت؛ آن شب شد باریکاش می ای

 برگرد! نگذار این دل دلتنگم در حسرت دیدار چشمانت، آرزو به دل چشم از هستی ببندد!

 ای کاش زودتر روز جمعه و غروب هایش سر رسد.

 ای، طلوع برایم دلگیرتر از غروب خورشید است.از وقتی رفته

 آرام چشم ببندم... ای کاش
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 قرارم را حبس کنم...چند ثانیه نفس های بی

ای به ترت را نمایش گذاشته، خیره شدهات که چال گونه های لعنتیچشم بگشایم و ببینم با همان لبخند لعنتی

 من.

 یا نه!

 پرورانی...ای و همین رویای مرا در سر میچشم باز کنم و ببینم تو نیز چشم بسته

 توانند حسم به آن سیاه چاله های لعنتی را بیان کنند؟کلمات نمی گفته بودم

 دنباله؟ی دنباله دار و بیدهم به هزاران ستارهگفته بودم سیاه چاله هایت را ترجیح می

 ام.ام، بفهم که در نبودت به کل حرف زدن را فراموش کردهاگر نگفته

گوش هایت تیز شود و باز صدای بی صدای سکوتم را بشنوی و ام تا شاید باز ام، بفهم که سکوت کردهاگر نگفته

 برگردی!

 کاش...ای

 کاش باز برگردیم به آن روز هایی که دستانت میان دستانم حلقه بود.ای

 ای قرص و محکم...حلقه

 کاش اکنون این حلقه های اشکی که در چشمانم است، به خاطر رفتنت نبود.ای

 لعنتی!

من بیزارم از اینکه حتی کسی برایم دل بسوزاند، اما در نبودت کارم به جایی رسیده که خود برای خودم دل 

 سوزانم! حق دارم از خودم متنفر شوم، نه؟می

 ام.جدیدا به درک عجیبی از بودن و رفتن رسیده

 ر بودنت است...ام، اما بهتر از خوار و ذلیل بودن دبا اینکه در نبودت همیشه غمگین و افسرده

 شوند.ام آدم هایی که سبب پسرفتم میگیریم! خط بزنم از زندگیکم کم یاد می

 گویم به قلبم بابت مردنت در جهانش!و تسلیت می

 گویم به قلبم بابت اینکه عاشق تویی شد که جز پس رفت، تغییری در حالم نداشتی!تسلیت می
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 گویند:در حوالی دنیای من می

 شویم!شویم؛ با شکوفه هایش و با عطر نفس هایش، مست میشویم و عاشق میمیبا بهار زنده 

 گویند:می

 تابستان فصل رقصیدن در آغوش خورشید است!

 گویند:می

. طلبیدطلبد؛ عشقی آتشین میطلبد، چشمی در چشم میست! دستی در دست میکه پاییز فصل عاشقی

 شود.یباتر میگویند که پاییز فصل تغییر است و زندگی زمی

 گویند:می

 اصل زمستان این است... من باشم و تو و سرمای سفیدی های برف، من باشم و تو و آغوش گرم تو...

 میرم!فهمیدند در حوالی دنیای من با بهار بی تو، هر روز میکاش که میفهمیدی... ایکاش که میای

 ا منجمد کرده.خواهم وقتی سردی نبودت، وجودم رگرمای تابستان را نمی

 ست، دستی حلقه به دور اینفهمیدند بی تو این پاییز که فصل عاشقیکاش که میفهمیدی... ایکاش که میای

 خواهد بکشد مرا درد نبودنت؛ پس کجایی ای همدم خیابان های پاییزی؟گلو... می

 بی تو این زمستان تا ابد ادامه دارد! بی تو این سردی تا ابد ادامه دارد...

 شود برگردی؟نمی

 اینجا پاییز شده جانانم!

 گردی به گردش روزهای من؟!پس چرا تو برنمی

 اینجا پاییز شده، عاشقی آغاز گردید...

 پس کجایی تو ای همدم خش خش برگ درختان و قدم های خیابان؟

 ست!گویند فصل عاشقیاینجا پاییز شده و می

 دانستند...کاش که میای

 شود!اشق را عشق هم زهر میمعشوق که نباشد؛ ع
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 کاش درد آید به سراغ این تنم،ای

 ببرد فکر و خیالت از کوچه های سرم،

 کاش که مرگ مهمانم شود...ای

 از یاد ببرم آن نگاهت با جان کندنم،

 سوز سرما زده بر والیت نگاهت، ولی چرا؟

 نکند بروی و بنویسی حکم مردنم...

 ای کاش همه چیز مانند کودکی بود...

 همان زمان های خوشی

 همان زمانی که توپ به دست

 کردیموسط کوچه بازی می

 شد جیغ کشیدای کاش مانند کودکی می

 داد کشید

 باال پرید...

 مردم!ای کاش غرق آرامش کودکی می

 من به دریای کنون زندگی، راضی نیستم

 کنیم شد فارغ از بند عشق، پروازکاش می

 شعر های کودکانه آواز کنیم

 شد دل زخم خورده را تسکین دادکاش می

 یا که جان در اختیار جان آفرین داد

 شدکاش همه چیز مثل قدیم ها می

 شد!یا که این روح تقدیم مرگ می
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 ای کاش که عاشق، ناکام نبود

 کمتری نوشت... "کاشای"شد شاید می

 آن را کشتی،ای کاش از عشقی که ناجوانمردانه 

 ماند.میراثی جز دلتنگی و غم برایم می

 دانست دل چیست؛ احساس چیست.بستم که حداقل میای کاش دل به کسی می

 شد به عقب برگشت؛ تا جایی به عقب برگردیم که عشق را درک نکرده باشیمکاش میای

 که از بند عشق رها باشیم...

 کرد. به عقب برگردیم؛ جایی که حداقل بشود زندگی

 جایی که عشق خریدنی نشده باشد

 ی سختی های زندگی ایفا نکنیم...جایی که حداقل نقش فاعل را در جمله

 کند...ام حکومت میعشقت بر زندگی

داند که این رعیت فقیر آن قدر دارا نیست که بتواند مالیات ست؛ حتی نمیرحمیو چه حاکم مستبد و بی

 ات را بپردازد.دلتنگی

 کاش بدانی؛ من آنقدر با اراده نیستم که از حکومت عشقت، کوچ کنم!

 طعم قفس طالیی عشقت بدجور زیر زبانم مزه کرده.

 دروغ چرا؛ خودم نیز این طوق طالییِ اسارت را دوست دارم!

 عشق، شیرین ترین تلخی جهان است...


