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 برداری کپی هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا دلنوشته شومینه

 .دارد قانونی پیگرد

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

 ژانر: عاشقانه، درام

 !شودخواهم بسوزانم لبی را که به دروغ باز میام، میای از مردم ایستادهبار دیگر در میان تودهیک  :مقدمه

 !نما راهای انسانبسوزانم انسان

 !بسوزانم

 !است بسوزانم من در این شومینه، خیلی چیزها قرار

 پله به پله، با من قدم بردار

 شان را کنار بکشم و ببینی زمان مرگ،تا نقاب

 !زنندقدر له له میچه

*** 

 بینی؟می

 .خوردآن الشخور کنار جنازه نشسته است؛ اما آن را نمی

 !دانی چرا؟ جنازه رفیقش استمی

 .خوردکه من مردم اگر او را بخورم شخصی هم مرا میگوید احتماالً زمانی کند، با خود مینشسته و نگاهش می

 !گیرد او را نخوردبا این همه، تصمیم می

 !داند این ترک کردن با خورده شدن جنازه، فرقی نداردکند و نمیجنازه را ترک می

*** 

 ...ام. گرم و سوزان است؛ اماکنار شومینه نشسته

 !سوزمنه گرمم شده، نه می

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 شومینه

Romanik.ir  4  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 .امنشستهزده کنارش هنوز یخ

زده، شوم، هنوز یخشوم، حتی گرم نمیاحساس مرا منجمد کرد. آب نمیلحن صدایت، آن چشمان سرد و بی

چیز را که راجع به تو شد همهاند. ای کاش میها هم ناتوان شدهام! این روزها آتشدستم را مقابل آتش گرفته

هه زد؛ اما االن وقت مرور است، شاید بعدش باشد، در این آتش سوزاند، بعد به خاکسرش خیره شد و قهق

 !سوزاندم

*** 

 .زد، مهربان بوددوستم داشت! لبخند می

 !ها کم می آورندکه دوستت دارم قدر دوستت دارمگفت آنمی

 !گفت همیشه کنارم و مراقبم استمی

 :آن روز در کنار آبشار پر صدایی نشسته بودیم، با صدای بلندی فریاد کشیدی

 !ن مانند این آبشار جاریستعشق م -

 !آلود، گویی در خواب بودیموهایت پریشان بود و چشمانت خواب

 !نشینم، او جاریست؛ اما عشق تو نهآن آبشار هنوز یادم است. هنور کنارش می

*** 

 .مشغول تماشای فیلم بودم، نگاهم در نگاهت گره خورد

 !دیدیتو به جای فیلم مرا می

 کنی؟نمیپرسیدم چرا تماشایش 

 !گفتی فیلم بهتری مقابلت نشسته

 !لبخندی زدم و من نیز به تو، به بهترین فیلم جهان خیره شدم

 !از سینما خارج شدیم؛ اما چیزی از فیلم نفهمیدیم

 !ام، مشغول تماشای همان فیلمم، باید اعتراف کنم تو بهتر از فیلم بودیحال در سینما نشسته

*** 
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 !بارد، فقط بغض کردههوا تاریک است، آسمان نمیام. رو نشستهدر پیاده

 !اندزنند، فقط بین تاریکی خود را خفه کردهستارگان، لبخند یا چشمک نمی

 !تاریکی سرتاسر شهر را پوشانده و حتی ماه قدرت نورانی کردن ندارد

 .امروی سنگی نشسته

 .دادمبستم و گوش میانم را میزدی؟ با لذت چشمدهم. یادت است برایم گیتار میبه صدایی گوش می

 !بار افکار ذهنم است، حقیقت نداردباز آن صدا تکرار شده؛ اما این

 !گفتی صدای من زیباتر از صدای این گیتار است

 !زنیگفتی فقط در کنار من زیبا می

 !زنی معنا ندارندهایی که میمن هیچ یک از آهنگگفتی بی

 زنی؟من باز گیتار میحال چه؟ بی

 ین سخنانت را بسوزانم! صدای مداوم گیتارت را بسوزانم؟ا

*** 

 .ام به پلی که روزی از آن گذر کردیمتنهایی آمده

 !زندگوید، تاریکی نیشخند میسکوت با من سخن می

 !باربار؛ بلکه هزارانآورد. نه یککند، تو را به یادم میپل یادآوری می

 !زیر پل، در انتظارم بود رحمچون هیوالیی بیی تاریک، همدریاچه

 !در انتظار سقوطم به دستان سردش

 !بار دوست دارم طعم دستان سردش را بچشمیک

 !در هر حال فعالً تو نیستی که دستم را بکشی و نگذاری پایین بروم

 آیی؟دوست دارم ببینم اگر به دستان سردش افتادم، تو می

 .امواجش را کنار کشید و آرام شدلبخند دریاچه تلخ شد! شاید دلش برایم سوخت. 
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 !نپریدم! دلم برای خودم که دریاچه دلش برایش سوخته بود، سوخت

 !ی تاریک و سرد را بگیرم؛ اما دستان تو نیستنپریدم و ماندم. چه فایده؟ دستان دریاچه

*** 

 .شومآیم و به تاب رویاهایم خیره میهر روز می

 !شنومتاب خالیست، صدای تلخندش را می

 !دادی، کنارت نشستم؛ اما نفهمیدیتو روی آن نشسته بودی و آهنگ گوش می

 !کردم. باالخره مرا دیدی، با تعجب نگاهم کردیخیره نگاهت می

 .خندیدیداد! آهنگ را گرفتم و ندادم و تو دلبرانه میتعجبت بوی خوشحالی می

 !حال نوبت تو بود که مرا تماشا کنی

 اما نه آهنگی دارم نه تویی هستی؛باز آمدم روی تاب نشستم؛ 

 !بینم، فیلم خاطراتم رااما دارم فیلم می

 این فیلم نیز به آخرش رسیده، باید بسوزانمش نه؟

*** 

هایم را، غمم را که سرتاسر دانستی تا حتی تعداد اشکای کاش وزن بغضی که در گلویم چمبره زده را می

 !وجودم پهن شده

 !سوزدسوزد! سخت است سوزاندنش، اگر بسوزانمش قلبم نیز میآید. نمیمیآه! این روزها هوا کم 

 !خواهمتبیا، می

*** 

 ها را رها کنم؟چگونه این خاطره

 !شبم را چرا سیاه کردی؟ من این رنگ را دوست ندارم

 چسب زدن بلد نیستم، قلبم را چرا شکستی؟
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 .امها شدهخیره به شعله

 !خواهم گوش دهمگویند؛ اما نمیبا من سخن می

 !بعد از تو صدای کسی را دوست ندارم

 !تر است، شاید هم نهام، لذت بخشاالن با سکوت دوست شده

 !شد واقعاً سکوت کرد بهتر بودزنیم یا با اطرافیان. اگر میاصالً سکوت وجود ندارد! یا با خودمان حرف می

*** 

 !بینی؟ تو برایم خریده بودیگلم را می

 !خون دارد، رنگ قلب گل الله، رنگ

 !اندهایش میز را سرشار از غم کردهپژمرده شده، پر پر شده و گل

 .دهمام و به گل آب میکنارش نشسته

 !گویم بیدار شو، چشمان قشنگت را باز کن، زنده شو، ترکم نکنمی

 فهمد؟شنود؟ پر پر شدن قلبم را نمییعنی نمی

 !داد بزنم؟ بیا،کنارم باش، بیا

 !گذار، بیاتنهایم ن

 !ترسم، بیامی

 گل من بیدار شو،

 !گل من صبح شده

 گل من بیدار شو،

 !امگل من، در انتظارت نشسته

 هایت را جمع کنگلبرگ

 گل من برگرد،
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 !چشمانت را باز کن گل من

*** 

 !شنوی؟ صدای ترس استهیس! می

 !خواهم خوب به صدایش گوش دهمساکت شو، می

 !ا به گریه و ناله انداختهقدر قدرتمند است، مردم رچه

 .کنندکشند، بسیاری فرار میافرادی فریاد می

 .کنمام و با پوزخند تماشا میمن در باالی سکو ایستاده

 قدر قدرتمند است که کل کره زمین را به تصاحب خود در آورده؟یعنی آن

 !ترسمآری من هم می

 !گویمهیس! باز فریاد کشید. ترس را می

 خوب بشناسم. ترس، مگر کیست که همه را به سلطه در آورده؟ باید دشمنم را

 !زند، به ترس بگو خفه شودترسم و ترس هر روز بیشتر نیشخند میمن از نبود تو می

 !بگو، منتظرم، زود باش

*** 

 !گویمشور است؛ اشک را می

 !گویمشرور است؛ اشک را می

 !ی چشمانمپیله بسته در حلقه

 .خارج شدن نداردپروانه این پله قصد 

 .چهار فصل گذشت و رفت

 !پیله فرسوده شد؛ اما باز نشد

 .در آخر، چشمانم را بستم و پیله پاره شد
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 امی اشک، پر کشید و دریاچه زاللی ساخت روی گونهپروانه

 !دست کشیدم تا پاکش کنم؛ اما دلم لرزید و ایستادم

 .سونامی چشمانم، دوباره قلبم را به تب و تاب انداخت

 !این دریاچه را خاموش نکردم؛ اما چشم بستم و باز نکردم

 .آخرین هق هقم قبل از مرگ، دوباره مرا زنده کرد

 !احساس بودمچندسالی بود انسانی متحرک و بی

 .چشمه خشکیده بود؛ اما باز از قلب چشمانم بیرون جست

 خواست بگوید بیدار شو؟ یا بگوید بخواب؟می

 !دارم کندخوابم تا شاید یار بیمی

 !سازمشوم و خاطراتی تازه میچیز در شومینه احساس بسوزد و خاکستر شود و بعد بیدار میخوابم تا همهمی

 .خوابممی

*** 

 !شدمکردی تا من نیز آماده میلشکریانت را خوب آماده کرده بودی؛ اما خوب بود قبل از شروع جنگ، اعالم می

 !و تو، به لشکریانت دستور تیراندازی به قلبم را دادی با محبت و شاخه گل الله، سمتت دویدم

 !قدر درد داشت؟ بدون هیچ محافظی آمده بودم به میدان، فقط لبخند و شاخه گلی برایت داشتمدانی چهمی

ام گذاشتم و برای آخرین بار روی زمین فرود آمدم، شاخه گلم آرام پرپر شد و جان داد، دستم را روی قلب خونی

 ...ت خیره شدمبه تلخند

 ...دهان باز کردم بگویم عاشقتم که

 !نفسم به آخر رسید

*** 

 .ها تنفر دارمدیگر از تمام عاشقانه
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 عشقت مگر چه گلی به سرم زد؟

 :آمدی و گفتی

 !خواهم ببینمتکنیم، نمیتمامش می -

 !برای تو مثل آب خوردن بود و برای من مثل نوشیدن زهر

اش، کردم. به مرد آرزوهایم خیره شدم، به همان لبخند دلربایش، چشمان بادامیبا بهت و تعجب فقط نگاهت 

 شود،وار عاشقت هستم و یک دنیا بیاید برایم تو نمیگفت دیوانهموهای لخت و خوش حالتش! کسی که می

 احساس شده؟قدر بینچگونه مقابلم آ

 بینم؟ یا بهتر بگویم، این کابوس است؟خواب می

 .کردیات نگاهم میتم و باز کردم؛ اما باز با همان نگاه یخیچشمانم را بس

کردم واقعاً دوستم داری! گناه من باور کردن من و گناه شک دیوانه شده بودی یا دیوانه شده بودم که فکر میبی

 بارت آرزوی مرگمیرم، زیر نگاه مرگتو دروغ گفتن بود! مقصر چه کسی بود؟ چه اهمیتی دارد؟ من دارم می

خواهم بمیرم؛ اما تو را با چنین سردی نبینم! آرام عقب گرد کردی و من سمتت ندویدم. راستش کنم! میمی

 شوی سخت بود؛که داری از من دور و دورتر میهایم سست شده بود و حتی باور اینقدم

 اما مجبور به باور شدم و تصمیم گرفتم

 با هزاران سختی

 ی احساسدر شومینه

 !ات رفتنت رابسوزانم خاطر

*** 

 !عشقم، عاشقت هستم

 !عشق من به تو زیباترین احساسی است که در تاریخ ثبت شده

 !شب بود و هوا تاریک، دستم را در میان دستت قفل کردم و آرام باهم گام برداشتیم

د لبخن ات یک لبخند تلخ بود! مقابلت ایستادم و کلی ادا در آوردم کهقدر که اوج شادیتو غمگین بودی، آن

 .بزنی
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 !تر شدکردم و لبخندت عمیقکردی و ذوق میهایم تا جایی ادامه داشت که مهربان نگاهم میبازیمسخره

 !قدر سعی کردم حالت را خوب کنم همیشه، توهم بسیار عالی و ماهرانه حالم را بد کردیچه

*** 

 :هایش بگویمدوست دارم یک گل بردارم و با کندن گلبرگ

 ...آیییآیی، نممی -

خاطرت انصاف نیست یک گل دیگر هم پر پر شود، درست مثل آیی و بهدانم نمیها اعتقاد ندارم، میاما به این

 !آییمنی که پر پر شدم تا بگویم می

*** 

که تو را بدزدم و دست و پایت را کردم، مثل ایننشستم و به یک نقشه عجیب فکر میها در اتاقم میبعضی شب

 اورم پیش خودم،ببندم و بی

 بعد دیگر نتوانی از دستم خالص شوی؛ اما رفتنت بهتر از ماندن به اجبارت بود، نه؟

*** 

 .ام خبر داری؟ کلی هیزم درونش ریختم و کامال آتش گرفتهاز شومینه

 !زندسوزاند و نورش چشمم را میی قلبم را میگرمایش خانه

 !خواهم درونش بریزم و بسوزانممیاین تصاویر و افکارهای عجیب راجع به تو را 

 موافق هستی؟

 دهم تا بازگردی. اگر باز نیامدی،من به تو چند روز دیگر فرصت می

 !سوزانم، حتی قلبم راچیز را میهمه

*** 

 !ای که داده بودی را در ساحل میان امواج جوشان گم کردمحلقه

 !کردممن باید پیدایش می گویند در انبار کاه دنبال سوزن گشتن اشتباه است؛ امامی
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ی من نباید به ترین خاطرهای از خاطرات تو بود، زمانی که با عشق حلقه را در دستانم کردی، شیرینآن تکه

 !رفتدست این امواج مزاحم بر باد می

 .دادمکم نیاوردم و باز ادامه  خصوص سوز بیشتر شده بود؛ اماکرد و سرما و تاریکی، بهخورشید داشت غروب می

 :یاد حرفت افتادم که گفتی

 !همه چیزم را فراموش کن -

 !چگونه نامرد؟ چگونه فراموش کنم؟ با من چنین نکن... نکن

خواستم خودم را به دست این امواج بسپارم و تمامش کنم؛ اما وقتی حلقه را به دست گرفتم، خسته و می

! دیدی پیدایش کردم؟ چون دوستت داشتم! تو جانی زدمهای ساحل دراز کشیدم و لبخند بیرمق روی شنبی

 !را، نه حلقه را! تو را دوست داشتم

*** 

 !دوستت دارم برای تو فقط یک حرف بود

 !آوردی؛ اما برای من یک دنیا بودارزش که فقط به زبان میجان و بیچیزی بی

 !دادرا می برای من معنای لبخند و شادی، طراوت و احساس، آزادی و شیرین و معنای دلخوشی

 !دادکرد، میای را خیس میبرای من معنای بارانی را که جنگل تشنه و خشک شده

 !دادمعنای آتش در وسط سرما و یخ زدگی را می

 !های خوش عطر باغمعنای بوی گل

 !صدای بلند خنده بعد از گریه

 !باال پایین پریدن و تاالپ تولوپ قلب

 حفظ« دوستت دارم»اقعی و قابل لمس بود؛ اما تو فقط یک نوشته را به نام داد و وها را میبرای من معنای این

 !آوردیکرده بودی و به زبان می

 !این سخنی که به من گفتی را باید در شومینه احساس بسوزانم

*** 
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 آرمیتا حسینی

 رسی تو؟مرگ من، کی می

 رسی تو؟پس چرا نمی

زیر پایم به جای رشد کردن گل و چمن،  ام،خوای من سمتت بدوم؟ بیا دیگر خسته شدهراهت دور است؟ می

 !درد و بدبختی، ناله، اشک و دلتنگی رشد کرده است! بیا و مرا از انتظار بیرون بکش

خواستم صدای خواستم با فریاد این غروب دلگیر را دلگیرتر کنم، میروی زمین سر خوردم و اشک ریختم. می

 !قدر بلند باشد که مرگ نیز بشنودفریادم آن

 .ی زرد رنگ را بلند کردم و انداختم که آرام از باالی پرتگاه روبه پایین سر خوردپرپر شدهگل 

 .کنمدوستت داشتم! بد کردی با من، بد کردی و من نیز حال با خود بد می

 !فریادم را گوش بده

 !گویمگوش بده چه می

 من نباید باشم،

 نباید نفس بکشم،

 خواهم،نمی

 !بفهم

 !خواهمبه خدا نمی

 !ام، زندگی را دوست ندارمخسته

 پاهایم سست شده،

 !توانم ادامه بدهمنمی

 !اندازند تا با این پای لنگ و دل شکسته بدتر زمین بخورممردم به جای کمک به من، سنگ می

 !به دادم برس مرگ

 !نجاتم بده مرگ

 :وار ادامه دادمزمزمه
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 آرمیتا حسینی

 . ...نجاتم بده؛ اما در انتظار ماندم -

*** 

 !هایت باید بسوزند در آتش احساسهایت، نفسلبخندت، حرف

 !آخرین چیزی که باید از تو بسوزانم، اولین دیدارمان بود

 !«توانم و دوستت دارمبدون تو نمی»

 !این را تو گفتی، صدای رعد و برق بلند شد و من به خود لرزیدم؛ اما سخنت گرمم کرد و خالی از ترس شدم

 !ت گفتی تا به ابد مال تو خواهم شد؛ اما اشتباه کردی، اشتباه کردیمنشینبا آن لبخند دل

 !دادمای کاش به جای لبخند، زهرخند نشانت می

 !مهم نیست، دیگر گذشت

 !شویام، آخرین خاطره هم سوزانده شود دیگر تمام میشومینه را روشن کرده

یادت بماند که دوستت ندارم، عاشقت  گویم، اگر این متن خداحافظی برای همیشه را خواندییک سخنی می

 !نیستم، هیچ احساسی به تو ندارم

 !سوزدچیز در شومینه میاگر متنم را خواندی این یادت باشد و حال همه

 .خداحافظ

*** 
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 آرمیتا حسینی

 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

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

 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.
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