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 باشد و هرگونه یصرفا در انجمن صدا رمان قابل پخش م تنهایم نگذاردلنوشته 

 دارد. یقانون گردیپ یبردار یکپ

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

 :مقدمه

 گهید دیشا رم،یور مو اون ورنیوجودم رو حس کنه، ا یکس کهنیتنها ماندم؛ بدون ا یتنها ایدن نیدر ا من

 .شدم ارزشیبراشون ب

 

 است؟ گونهنیچرا ا

 !پناهیماندم ب من

 !شد؟ گونهنیا چگونه

 !بخشمتینم وقتچیه

 ها،گرگ نیا انیدر م من

 کنم؟ چه

 بگذارم زمان بگذرد... دیبا دیشا

 

 ...تویب میتنها تو،یسرگردانم ب

 .نگذار میتنها ایخدا

 ...را ندارم یجز تو کس من

 ...هم من را تو

 .هستم انیتنها نیتنهاتر من

 .من هستم پناهانیب نیترپناهیب
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 .سازدیغرور م یوارهید کیاز انسان  رایموهبت است، ز کیتنها ماندن 

 

 !نشونیمنفورتر مم،یآدم زندگ نیمتحرک هستم. من منفورتر یمرده کیزندگان،  نیا انیم من

 

 .تنها گذاشتن تو بود لشیم، دلشبانه ا یهااَشک

 

 :گفتمیزمان م هی

 « !یمن هست یفرد زندگ نیتریتو اضاف »

 :گمیم ،یستیکه ن حاال

 «!یمن بود یفرد زندگ نیترتو خاص »

 

 !گذر زمان

 !مثل رفتن تو ذاره،یمن م یرو یادیز راتیتاث

 .کنمیزود فراموش م یول شم،یمثل تو زود رد نم من

 

 !بود که گرفتم یمیتصم نیتربودن با تو سخت یانتخابم برا

 !حاکم نطق نقاط مناطق مبهم مغزم هستم من

 

 .رهیگیم ،یرحمیب نیدلم از ا

 !کردنیبلندپرواز
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 .مونهیکردن مسقوط  مثل

 

 گذره؟یخوش م ییتنها -

 !گذرهیخوش م یلیآره کالً بدون تو، خ -

 

 !گذاشتن من تنها

 .درون آتش هستش یآب مثل

 

 .آتش سوزان است

 ...قلب من هم مثل او

 .تر هستشسوزاندنِ من از سوزاندن کاغذ هم ساده

 

 !حق من نبود ن،یسنگ یهابغض

 !تو بود یفقط و فقط عشق قالب کرانم،یب یهااشک لیدل

 

 !تو بود یفقط و فقط عشق قالب کرانم،یب یهااشک لیدل

 !چه بِرسد به سنگ کرد،یدل من را آشفته م نگاهت

 

 :یعنیمفهوم من 

 ...دل پر از اَشک و بغض کی

 !غم و غصه نیا انیمرا پنهان، م ستین
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 .که تنهام گذاشت و رفت یقابل توجه اون

 !بهتره شهیحال دلم از هم بدون

 

 !هایلیتوجه خ قابل

 .کردنیتصورش هم نم هایلیکه خ امیهمون من

 

 .یهست چیه من،یتو ب

 !تویمن ب نه

 .یندار تیمن اهم یء مورچه هم برابه اندازه کله ها،یلیقول خ به

 

 .من کل وجودت رو گرفتم یول ،یذره، ذره وجودم رو گرفت

 

 !کاشیا

 .وقت شامل حالم نبود چیه گرانید ترحم

 

 انیو من را از م ایجانانم ب

 .ها نجات بدهترحم نیا

 .رهیگیم شن،یها از روشون رد م یلیکه بدون توجه به دل معصوم خ ها،یبعض یرحمیب نیاز ا دلم
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پسر، هنوز نذاشتن  ایبعد همون دختر  ستم؛ین راهمهیق نمن عش سندینویتو پروف هاشون م انیم هایبعض

 .رنیو م کننیخلسه ول م یبگذره فرد و تو ساعتمین

 

 .خودم باز هستش یوقته قفله و فقط برا یلیرو قلبم راه نرو، چون درش خ هودهیب

 

 .زنهیاز کار افتاده و نم گهیوقته د یلیقلبم خ

 .با مرده متحرک ندارم یفرق چیمن ه پس

 

 که اون مرده متحرکه، نهیفرق من و مرده در ا

 !تحرکیزنده ب من

《 سندهینو سخن 》 

 

 .مورد پسند واقع بشه دوارمی. امدیرس انیام که به پادلنوشته نیهم از دوم نیدوستان ا خب

 .اش بسته شدداستان هم پرونده نیا ها،یقول بعض به

 :شروع دلنوشته خیتار

۹۹/۳/۱٠ 

۱۷:۵۶ 

 :دلنوشته انیپا خیتار

۹۹/۳/۱٠ 

۲۳:۲٠ 

 》ریاز مد باتشکر《


