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 پیک هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا خمدلنوشته پر از احساس تل

 .دارد قانونی پیگرد برداری

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

 ژانر: غمگین

 :مقدمه

 تر استسخت یشگیهم یهامن از بغض یاز حد هم برا شیب یتلخ

 !یشو نیریش یکم دیبا چشمانم یایتلخ که بعد از کشف من و در قدرآن

 .کنندیرنگارنگ هر روز رنگ عوض م یایدن نیکه در ا ییهاها بگذار، آدمآدم یبودنم را به پا تلخ

*** 

 .شومکنم، شاید بفهمی گاهی خسته میسکوت می

 !از تو؛ از خودم؛ از زندگی

 !امگاهی سکوت کردن معنی مشغول بودن با دیگری نیست، فقط کمی خسته

*** 

 .گیرم تا کسی جز کاغذ، اشک و غم چشمانم را نبینددر تنهایی خود قلم بر دست می

 !دل باشمراحتی سنگ توانم بهمن مانند تو نمی

 

 !حرف دلم تنها چند جمله بیش نیست

 !تو رفتی تو انجام بدهم، اما هر لحظه، در هرجا به یادت بودم و سعی کردم هر کاری برایمن 

 .و به من فهماندی برای هر کسی هر کاری نکنم

 .ها بسیار ناچیز استلیاقت بعضی انسان
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 .های تو نوشتمایی از دردهایم، از نبودننامه هایمرنگ آرزودر تاریکی اتاق با خودکاری هم

 .ریزمخوانم و اشک میهر شب آن نامه را می

 !ی من آوردیدانستی چه بر سر قلب بیچارهکاش می

  

 

من  یرا برا میخفه کننده در گلو یهامن به خاطره گذاشت؛ عشقم رفت و بغض یرا برا ادشیعشقم رفت و 

 !من گذاشت یرا بعد از خودش برا یتلخ یمن رفت و زندگ یگذاشت؛ عشقم ب هیهد

 !یماندیکاش عشق من م یا

 .کاش

 !چگونه لب به لبخند بگشایم امام که فراموش کردهقدر گریستهدیگر خندیدن برای من معنا ندارد، آن

 و آن وقت است که باید باشی و بگویی

 !دهی تا هر روز جان بگیرمبهانه چند میلبخندت را بی

 

 .بیندهایم تنها تاریکی را میچشم

 !یاهی مطلق در آخر آرزوهایمو س من، تنهایی

 !حتی دیگر امیدی به بازگشت تو ندارم

  

 !اندگویی مردم بت پرست شده

 .روندهای سنگی میو به سراغ قلب گذارندکه قلب پر عشق و محبت را کنار می

 !دانستیمگویی بت پرست بودن هم صفایی دارد و ما نمی

 

 !بخشیدهر بار زندگی را به من می همتای صدایت،و آوای بی رنگ چشمانت موج موهایت،

 ام شیرینگویی چه کنم که زندگیمی اما حال که هیچ کدام را ندارم و فقط تکه عکسی از تو به یادگار هست،

 !شود؟
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 !زندگی برایم سخت شده است

 .آیدرود و میهای آخر است که میدانم ولی گویی نفسنمی

 .استروزهایم بی معنا 

 !شنیدمولی کاش برای آخرین بار صدایت را می

 

  !در حالی که تو سرباز هم نبودی از تو در خاطراتم یک اسطوره ساخته بودم

 !ی قلب من و سربازی برای دیگران؟اسطوره

 

 !دنیای رنگارنگم را با تو بودن سیاه کردم

 .هم حال خوبم را از من گرفتی هم دنیایم و

 !ام را پس بدهولی دنیای دیوانگی و بستگی داشت بماند،ام که به تزندگی

 

 اگر کسی را دیدی که حرفی را نگفت و

 .گفتفقط با قلم قلبش برایت نوشت، بدان تا آخرین لحظه از چشمان تو و دنیای رنگارنگش می

 

 .کودکی کردم، در دنیای زیبای کودکی شاد بودم

 !پا به نوجوانی که گذاشتم، خسته شدم

 !اندهایی که ندانسته قلبم را محکوم کردهاز انسان های بد اندیش،از انسان های بی عاطفه،نساناز ا

 !ماندمکاش در همان دنیای کودکی می

  

 .م به پای زندگی تلخی که دارمامانده

 !آن هم فقط به خاطر عزیزانم

 !ی آشنایک غریبه دیگر برایم غریبه شدی، چند روزی است که
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 !ام از این همه بغض و درد، گرفته استسینه

 .بند بند وجودم بی تو خسته است

نه قلبی که تنها برای  هایت هست،دیگر نه گوشی برای شنیدن عزیزم گفتن !اما چه کنم که دیگر مرهمی ندارم

 .تو بتپد

 .سفر کردمهایت نگه داشتم و عقلم را با خود هممن قلبم را البه الی حرف

  

 .دخترانه پوشیدن هم زیباست دخترانه فکر کردن زیباست،

 !انگیز است اما دخترانه دل دادن غم

های یعنی باید با بغض ات را به باد دادی؛یعنی زندگی دهی، یعنی قلبت را خورد کردی؛دخترانه که دل ب

 !ات بسازیهمیشگی

 .ها که قلبم را شکستامان از این دخترانه

  

 .شدها با تو برایم آسان میسختی

 .و حالم با تو خوب بود زندگی با تو برایم معنا داشت

 !حال نیستی که ببینی چه بر سرم آمده

 

 !توانم از تو نگویمقلم که بر دست دارم، نمی

 !هایی که برایم ساخته بودیو از خاطره مانهای زیبایاز گفت و گو از مهربانی بیش از حدت،

 .شودام با باری از این همه خاطره که هر شب برایم مرور میتو من مانده حال بنگر که با رفتن

 

 کنمکه گاهی حس می حسرت دوباره دیدن چشمانت جوری مرا در خود غرق کرده

 .فقط چشمانت بود که دنیای من شده

 !ات بودیچشمان دریایی دنیای من، تو با
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 شاید این بغض بزرگ بعد رفتن تو برایم هضم شود !نفس حبس میکنم

 .ولی خیال باطل است

 .کنم هاست که باید زندگیانگار با همین بغض

 

 .قدم زدن زیر آسمان شهر، بدون تو لحظات تلخی دارد

 !توانم زندگی کنمخوشحالم که حداقل با خاطراتت می اما

  

 !اول از همه قلب سیاه مرا نابود کرد دانستی لیوانی که از اعتماد تو شکستم،کاش می

 هنوز گاهی منتظرم، شاید زمان برگشت

 .و من غرق نگاهت شدم

  

 .رومم با آینده پیش میقدم به قد

 !رسدکی نوبت صاف شدن ضربان قلبم می خواهم بدانممی

  

 .تر استاین روزها بدون تو حتی از مردن هم برایم سخت

  !گذاشتی، کاش کمی دل رحم بودیبردی، کاش من را با سیل خاطراتت تنها نمیکاش من را هم با خود می

 !بردون میها است که من را به مرز جنو همین کاش

  

 .آه که مرا با سیل تنهایی رو به رو کردی

 !من در تنهایی خود بودم که آمدی و مرا هشیار کردی

 !توانند به دادم برسندها هم نمیکه غریق امجوری در تنهایی خود غرق شده اما حال

  

 .کندگاهی طعم تلخ قهوه مرا زنده می

 .گیرمام که با هر جرعه جان تازه میتر شدهگویی خود از آن تلخ
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 !که دیگر جوهری درونش نیست کنددهد. بود و نبود تو را خوب حس میم بوی تلخی میقلب

 !که دیگر نای زندگی ندارم امقدر گریستهام، آنقدر نوشتهآن

 

 !امدیگر حتی از زندگی خسته

 .گویی همه چیز مانند دیروز است

 !همه چیز تکراری است

 .آیدزی سراغم نمیچی تو هم که نباشی جز بغض و سردردهای همیشگی

 

 !دانمعاشق بودن را نحس می

 شوی که درد بکشی؟ب عاشق

 عاشق بشوی که رنج را تحمل کنی؟

 عاشق بشوی که هر لحظه نگران عشقت باشی؟

 !عاشق بودن دردسر دارد

 .کشندولی وای به حال عاشقانی که تنهایی خاطرات را به دوش می

  

 ی اتاقم را یادت هست!؟آن بادکنک قرمز رنگ کنار پنجره

 ا فکر به خاطراتی که تو نیز شریکم بودیکه هنوز ب ایجوری با قلبم بازی کرده

 .رومبه خواب می

  

 "شنبه ساعت دهپنج"

 !همان عطر همیشگی همان فنجان قهوه همیشگی؛ همان جای همیشگی؛

  .نگریدانم که همیشه در این ساعت به ماه میمی

 !ام، حتی وقتی تو دیگر نیستیمن هنوز قرارمان را فراموش نکرده
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 !تلخ شدم

 .شودی تلخی که با خوردنش حالت بد میمانند همان قهوه

 !تلخی که بیش از حد شود، دنیا برایت معنا ندارد و زندگی برایت زیبا نیست

 .شویها همراه میبینی و با آنها را میو تنها سیاهی

  

 !امخواهم، برای رنگ کردن دنیایی که ساختهیک مداد سیاه می

 !امهایی که دیدهبرای فرار از آدم

 .خواهم برای همیشه نباشممی

  

 !ها نباریده استمانند ابری که سال .باردانه به دانه از چشمانم میهایم داشک

 .ام کمی آرام شدها روحگریم، شاید بعد این گریهمی

  

 .رودد و میآیعکس چشمانت هر لحظه مانند بادی می

 آیدهر شب با دیدن چشمانت یادم می

 !که چقدر دلتنگ هستم

  

 .نویسمریا میساده و بی

 .نویسممی ایبدون داشتن هیچ حرف اضافه

 !که هر لحظه آرزوی مرگ دارم امها بدی دیدهقدر از آدمقدر زندگی برایم تلخ شده؛ آنآن قدر خستم؛آن

  

 :اگر بگویند

 آرزویت چیست؟ -

 :گویمبعد از مکث کوتاهی می

 !و بعد برای همیشه خواهم رفت دوباره دیدن چشمانت -

 .منی که دنیا برایم رنگارنگ بود، حال دیگر آرزویی ندارم !چه سرنوشت تلخی است
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 !سنگ شده ام

 .امسرد و تلخ شده

 .شودشان بد میبا نگاهم حال دهم؛با کارهایم آزار می شکنم؛هایم دل میبا حرف

 !کردیدانم اگر تو بودی، صبوری میاما من می

  

 !خانه جز سکوت و سرما چیزی ندارد

 .ـیاد بیاورفقط این را به حال من هم تعریفی نیست،

 !آن روز که در را بستی، روح من هم مرد

  

 !حالم خراب است

 .کندام احساس اضافی بودن میم در سینهقلب

 ام کهقدر گریستهاین چند روز آن

 .چشمانم نای دیدن ندارد

 .کندروحم در بدنم احساس اضافی بودن می

 !باید بروم، شاید همه چیز تمام شد
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

 ، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان

 این لینکبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.

 

های رمانیک در شبکه
 :اجتماعی
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