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 کپی هرگونه و باشدمی پخش قابل رمانیک انجمن در صرفاًقطرات آرامش  دلنوشته

 .دارد قانونی پیگرد برداری

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

 غمگین عاشقانه، :ژانر

 .آرامشم از جویباری دنبال من مقدمه:

 پاییزی، هایبرگ الیالبه

 قدیمی، شده فرسوده هایورق الیالبه

 و خانه بامپشت باالی

 .امبسته هایپلک پشت

*** 

 .شنوممی من فقط شاید شنوی؟می

 .بینممی من فقط شاید

 .کنممی حس من فقط شاید

 .است من برای فقط این شاید

 قطرات، چکه چکه صدای

 .ساعت زینگ زینگ صدای

 .ریزندمی که هستند عمر قطرات نیستند؛ آب قطرات قطرات، این

 .جاده آخر به نزدیکی برای هشدار است؛ هشدار صدای زینگ

 .نیست ما دست عمر گویندمی همه است این جالب. رسدمی انتها به زندگی خاکی جاده

 .کنیمی عمر بیشتر بخواهی اگر اما

 .مانیمی بیشتر بخواهی
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 .خواستن تا داریم خواستن البته

 نه؟ یا گفتی چشم خواسته چیزی تو از او که زمانی آیا درست؟ یا است؟ جانابه خواستن این آیا

 هدفم سوی به خاکی زمین روی کفش بدون پایی با. کنممی حرکت دارم دانممی فقط. ندارم هااین به کاری

 .روممی

 .نه یا دارد پایان نیست مشخص که مقصدی سوی به

*** 

 و بیایم دارم قصد امشب

 .کنم تماشایت گذاشته، نمایش به را خود ماه که بلندی کوه باالی

 .بگیرم مقابلت و بکنم را قلبم

 م:بگوی و بزنم فریاد کند،می چکه اممرده قلب از خون که درحالی

 .باش من برای هم تو فقط! تو برای هم خودم! تو برای قلبم -

*** 

 .سکوت صدای به کردم عادت

 .روشنایی از پر ایتاریکی به کردم عادت

 .سیاه نور به کردم عادت

 .اکسیژن بدون هوای در شدن معلق به کردم عادت

 .کردم عادت چیزها خیلی به من

 .کنینمی دانممی. نکنی فراموش تا کن گوش خوب اما

 تو از دوری به من

 تو از جدایی

 کردم عادت نه
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 کنممی نه

 کرد؛ خواهم نه

 تو بی من چون

 نیستم، من

 !خشکم چوب

*** 

 باردمی که باران

 .گیردنمی دلم

 .شودنمی خیس چشمم

 !زندمی لبخند لبم

 .است عشق از قطراتی باران

 .آیدمی فرود سرم روی که

 شوم؟ غمگین باید چرا

 شود،می پنهان که خورشید

 گیرد،می قرار خورشید مقابل که ابر

 .گیردنمی دلم

 .کنم نگاهش کمی خواهدمی فقط او. دارد توجه به نیاز ابر

 کند،می پا به طوفانی که باد کند،می خودنمایی که باد

 .مزاحمی باد عجب گویمنمی

 .بگیرد ش**و**غ**آ در مرا است مشتاق دانممی

 .ترسمنمی زند،می که برق و رعد
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 .دارند را من با گفتن سخن قصد ابرها دانممی

 .کرد نگاه زیبا چیزهمه به شودمی

*** 

 .بشکن بزن،

 .بزن مشت کن، تف کن، له

 !بکن کنی،می هرچه

 که هستم تماشاگری من. نیستم من دهیمی آزارش و اشزنیمی که کسی اما

 .شدم خیره تو نمایش به

 !کنی بازی را ابله نقش بلدی خوب

*** 

 عینک به نه ما

 .داریم نیاز دیگران دیدن برای عقل به بلکه

 .نیست انسان حیوانی هر

 .نیست قلب سنگی هر

 .نیست کوه شنی کوه هر

 .نیست کدامهیچ الیق عشق

*** 

 .برگشتن نه دارد، رفتن نه که صحرایی در امشده گم گویی

 .است شن فقط جا همه

 .دروغ هایشن

 .تظاهر هایشن
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 .نیرنگ هایشن

 .اندکرده احاطه را دورتادورم که اندشده ایشنی هایتپه همه

 هست، آبی نه

 .شهری نه

 بروم؟ کجا به. امشده گم فریب از هاییشن میان گویی

 نبینم؟ شنی دیگر که جهان این کجای به

 دارد؟ وجود جایی چنین اصالً

 با و بود ایستاده مانپشت شنی تپه مانند واقع در اما است؛ مانپشت کوه چونهم فرد یک کردیممی گمان چقدر

 .شدمی جاجابه باد، وزش هر

 .آمدم اشتباه را راه قدرچه

 .کردم گیر هاشن این میان حال. کردم باور را هاشن این از بسیاری حرف قدرچه

 ارد؟د وجود فرار برای راهی

*** 

 .مجنون گذاشت را نامم بشود شاید

 .باشم دیوانه من شاید

 .زد لبخند و بود خوب باز ابله، انسان همه این میان است دیوانگی

 .نگویی چیزی باز تو و دهند فحش است دیوانگی

 .کنی زندگی شانمیان و کنی تحمل را هاآن مغزی کوچک است دیوانگی

 !است دیوانگی این

 .است دیوانگی کنی، زندگی هاآن با کهاین

 چیست؟ عشق از ابله هایانسان تدبیر دانند؟می چه را عشق آنان
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 .گویندمی دیوانگی این، به هاآن و دانممی عشق یک را زندگی حتی من

 .هستم دیوانه من پس

*** 

 .است رنگ از سرشار زندگی

 .آوریمی در خود فرمان به را رنگ که هستی تو این اما خاص؛ هاییویژگی با هاییرنگ

 .کنی آبی را آسمانت و برداری قلم توانیمی

 .سرسبز را زمینت

 .آبی و صورتی را مردم

 .طالیی را هاآب و دریا

 .بیندیم رنگین و شودمی رنگین رویش خورشید تابش با است، معلق هوا در که باشیم حبابی مانند باید شاید

 .کنیم خالص سفید و سیاه هایرنگ دست از را جهان باید شاید

 .هاسفیدی و سیاهی با محکم جنگی! شویم جنگ آماده باید شاید

 .کنیم آماده رنگ و قلم باید

 است؟ باران از بعد خورشید مخصوص فقط کمانرنگین گفته کسی چه

 .لبخندی هر از بلندتر ساخت کمانیرنگین خورشید، بدون حتی و باران بدون بشود شاید

*** 

 !زینگ زینگ

 .خواب ساعت

 بخوابی؟ خواهیمی قدرچه! است بس. شو بیدار

 کنی؟ شنا تاریکی میان خواهیمی قدرچه

 .نیستند درک قابل راستی به هاانسان
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 !نیست شانخیال عین و کشندمی نفس را دود

 !نیست شانخیال عین شوند،می غرق تاریکی و دروغ از باتالقی در

 !نیست شانخیال عین شوند،می دورتر و دور آب زالل جویبار از

 !نیست خیالشان عین شده، خاکستری شانآسمان

 !شوندنمی بیدار هم باز کند،می تیز دندان شانکشتن برای و کندمی حمله شهرشان به بیماری که زمانی حتی

 .خوابند هنوز. خوابند هنوز. خوابند هنوز

 .بود کر شانگوش و کور شانچشم قدرچه بینندمی و شد خواهند بیدار مردند، که زمانی

 .بودند خبربی قدرچه. بودند ناتوان قدرچه

 .اندشده تاریک قدرچه فهمندمی تازه. آمده سرشان بر چه فهمندمی تازه

 !زینگ زینگ

 .شو بیدار

 !زینگ زینگ

 .شو بیدار مرگ از قبل. شودمی تمام دارد زمان

 !زینگ زینگ

 خوابی؟ در باز است گلویت در دار تناب که هنگامی حتی

*** 

 .شدم اضافی صفحات متوجه تازه زدم،می ورق را زندگیم صفحات که زمانی

 خاص و همم اتفاقات دیگر. بود شده چپانده درشان معنابی کلمات فقط و بودند اضافی خاطرات بیشتر نصف گویا

 رخ ایعالی و مهم و خاص اتفاق اصالً آیا پرسممی خود از گاهی. شوندنمی دیده اصالً گویا. امکرده فراموش را

 باشم؟ ننوشته دفتر این در که بود داده

 .رسیدم آرامش کلمه به من. رقصیدمی درشان کلماتی چه و بود خاطراتی چه نیست مهم دیگر

 .آوردمی را آرامش او و هست خدا نام دفترم صفحات و خطوط تک تک در حال
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 نماند زنده دلیل او و است زندگی بخش ترینمهم تنهایی به خودش خدا. نه یا داشتم مهم روز نیست مهم دیگر

 .است من

*** 

 کنی؟می احساس را امخالی جای

 چه؟ من اما. بود خواهی و هستی بودی، همیشه تو. نکردم احساس را اتخالی جای گاههیچ من

 گذاشتم؟ وقت برایت کم بودم؟ تو با کم کردم؟ توجهی کم تو به

 کردم؟ رهایت

 کنی؟می احساس را خالیم جای

 بودم؟ ظالم بودم؟ بد

 ترنزدیک وت به مرا مرگ بلکه نکند، جدایم تو از هم مرگ دیگر که بگیرم محکم قدرآن بیایم. بیایم بگذار! دانممی

 !کند

 .جهان کل اندازه به نه ها،ستاره اندازه به نه. دارم دوستت

 .ندارد اندازه که ایاندازه به

 .ببخش مرا

*** 

 .انتظارم در من

 .بگیرد ش**و**غ**آ در مرا خدا که روز آن انتظار در

 .دهد من به اندک هرچند ندایی یک که روز آن انتظار در

 .امتاریکی در نور یک انتظار در

 !انتظارم در من

 .زمستانم وسط بخش، لذت گرمای انتظار در

 .امبلندی به پستی از صعود یک انتظار در
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 .انتظارم در من

 .هستم عاشقش عاشقانه که خدایی انتظار در

 .بروید گل و درخت هیچ، که علف پایم زیر که قدرآن. مانممی

 .نگذار منتظرم این از بیش. انتظارم در من

*** 

 .نیست هاانسان به اعتباری کهاین هم آن! گرفتم یاد چیزهمه از بیشتر را چیز یک سال، طول تمام در شاید

 .شوندمی آب خورشیدی تابش با روزی و مقابلت در هستند یخی کوه روز یک

 .شوندمی نابود زلزله دست به دیگر روز و هستند بزرگی بنای روز یک

 و اندنشسته کنارت لبخند با روز یک

 .اینشسته تنها بینیمی کنیمی باز را چشمانت

 .است بودنش انسان مهم باشد، کسی چه نیست مهم. نیست اعتباری هاانسان به پس

 .ریزیدمی فرو هردو ای،کرده تکیه او به که کسی هم تو هم صورت آن در چون کنی؛ تکیه انسانی به نباید

 .بود خواهد و بود تو با تو قلب صاحب و خودت همه، از بیشتر بدانی باید

 انتظاری چه کند،می زندگی روزگار این در که انسانی از. ماندنمی ثابت هم روزگار حتی. است همین زندگی

 رود؟می

*** 

 .آوریمنمی خودمان روی به اما دانیم؛می را چیزها خیلی ما گاهی

 !کشدمی آتش به را شهر کل کنیم، بازش اگر که است بپا غوغایی دلمان ته اما زنیم؛می نادانی به را خودمان

 .کنم احساس را صورتم با باران قطرات اثابت و بکشم دراز زمین روی خواهدمی دلم فقط گاهی

 .باران از بعد اتفاق به حتی نه و کنم فکر کسی به نه

 .دانممی را نخوری درد به چیزهای چه دهم نشان کهاین تا باشم، نادان دارم دوست من
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 .گذاشت بهتر چیز یک را نامش بشود شاید نادانی، گویندنمی این به. است بهتر ندانی را چیزها خیلی

 دارد؟ تفاوتی چه آن ندانستن با پوچ یک دانستن

*** 

 .گیردمی دیگری شکل چیز همه شب، نیمه در

 .رسندمی نظر به وحشتناک هاسایه. شودمی گنگ صداها

 .شوندمی متفاوت هاشکل

 .تاریکی چنگال خاطر به زنیمی توهم. نیست که چیزی از ترسیمی تو

 .است شده پوچ و برانگیز توهم هایشبنیمه شبیه ما زندگی نصف

 شد؟ خواهیم بیدار زمانی چه

*** 

 .کنیمی خفگی احساس گاهی

 .رویمی فرو بیشتر زنی،می پا و دست چه هر و ایکرده گیر باتالق یک درون گویی

 .هستی عمرت آخر دقایق انتظار در

 .اندکرده غرق دیگر را تو افکارت. شد تمام چیز همه

 .نمانده نفسی نمانده، ایکشتی دیگر

 .کردممی قبول را افکارم با دوستی نباید اول همان از شاید

 .دادند فریبم راحت چه و بودند پلید

*** 

 .است باران به رو و ابری قلبم هوای

 .کرده النه غم شانقلب در اما اند،زده مهربانی و لبخند نقاب شهرم مردمان

 .قلبم شهر مردمان اطراف در شده ایهاله سیاهی
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 .شده لب روی بر معنابی خطی لبخندشان. اندکرده چال سنگشان هایقلب در را هایشاناشک

 .گرایدمی سفیدی و سیاه به و باخته را خود رنگ زندگی

 شاندرون در سرما این کهاین از دریغ. اندفراری سرما این از همه و زندمی پرسه شهر اطراف در سوز و سرما

 .کرده رخنه

 .بروم ابرها سوی به و شوم بخار شوم، جاری زمین روی باران با همراه. کنم فرار شهر این از دارم دوست

 .شهر مردم هایقلب روی بر داغ، و انگیز شور شوم سیلی دارم دوست

 .مکن واقعی و کمانیرنگین خطی به تبدیل را معنا بی خط این که باشم نوازگوش صدایی و نجوا دارم دوست

 .بیاموزم قلبم شهر مردم به را هادارم دوستت خط به خط دارم دوست

*** 

 !است قطره یک خاطر به شهر هیاهوی تمام

 کودک، یک منتظر نگاه پشت شهر، مردم خسته چهره میان در ها،سنگ زیر آسمان، فراسوی در! آرامش قطره

 را شدهگم کلید باید فقط. است هایشانقلب در واقعی آرامش اینکه از دریغ. هستند آرامش دنبال جا همه در

 .کنند پیدا

 فیمخ شادی یک پشت و رضایت یک پشت لبخند، یک پشت تنها کند،می وصل آرامش به را آنان که کلیدی

 .است شده

 تموقعی بهترین با فرد بهترین باید که نیست معنا این به. داری خود از اکنون هم تو که ستاحساسی آرامش

 واهیخ سرما آیا اینکه از دریغ بکشی؛ آغوشش به باید فقط تو که باران، قطره مانند است ایقطره آرامش. باشی

 .خیر یا خورد

 عنیی زمان آن و ببلعی را لحظه آن هایشیرینی باید تو. باشد مهم هایششیرینی تمام با لحظه آن برایت باید

 به زندگی. باش راحت و آسوده. نرو مغز سبک مردمان هیاهوی دنبال و باش آسوده. گرفته فرا را تو آرامش

 !است خوش دقایقش همین

*** 

 این. مانقلب روی غبارهای از کدر تصویری جز دهند،نمی نشان را چیزی دیگر هاآینه. شده غبارآلود دنیا قدرچه

 ار کدر تصویر همین شاید. کند پاک را هاآن تا کندنمی دراز دست کسی و شوندمی ترپررنگ و پررنگ غبارها
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 ار آینه اما لرزد؛می شاندستان. کند نمایان را شاندرون زشت چهره آینه کهاین از ترسندمی شاید. دارند دوست

 .ندارند قبول هم باز و کنندمی فرار خودشان از. دارند شرم خودشان دیدن از. کنندنمی پاک

 ار شفافیت هاآن! نه اما است؟ زننده شفافیت قدراین. باشد کدر و غبارآلود باید هم آینه گاهی هاآن گفته به

 !نکند مال بر را شانزشت درون شفافیت، این که دارند دوست زمانی ولی دارند؛ دوست

 یانم قلب این شاید. کنید پاک را خود قلب چرکین صفحه اما. بماند غبارآلود بگذارید. نکنید پاک را هاآینه

 !باشد دادن جان مشغول غبار هامیلیون

 .ودش مچاله ایگوشه سیاه، و چرکین بود قرار که دانستنمی او. کنید رحم خود کودکی شوق و شور پر قلب به

 .شوید زننده اگر حتی بازگردانید، را خود درون شفافیت

*** 

 نشنوم؟ را مردم بیهوده هیاهوی صدای تا بردارم گام شهر کجای

 از ایتکه تا شوندمی خراب دیگریک روی و شدند جمع شیرینی یک دور که اندشده ایمورچه چونهم جدیداً

 .کنند خود سهم را شیرینی

 .کنندمی زخمی را یکدیگر شکار یک خاطر به که شدند گرگانی چونهم هم شاید

 !مانده باقی سخن ایتکه فقط. نیست اعتمادی شهر اهالی به دیگر

 !را نوشته این باشید داشته یاد به خوب. نویسممی کاغذ یک روی

 .است مردم دروغین هیاهوی از رهایی برای راه بهترین و آخرین! فرار

 هب رسیدن از بعد. اندازندمی چنگ یکدیگر روی و سر به هادیوانه مثل و کنندمی جدال و جنگ هیچ سر بر همه

 .نیستند آرام و شاد هم باز خواهند،می که چیزی

 نیستند؟ ابله مردم این راستی به

 کرد؟ استفاده شانبیان برای "ابله" از شودمی

 کور هاآن اما. جاستهمین زیبایی برسند؟ زیبا شهر و خوبی و خوشی به خواهندمی که کنندمی گمان چه

 را خوب معنای هنوز چون ندارد؛ وجود هاآن برای خوب شهر. دید نخواهند و بینندنمی پس گانند؛شده

 .دانندنمی
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 .نباشند جاآن هاآن که زنممی قدم جایی در روزی من هرحال به

*** 

 بینی؟می مرا کجایی؟

 .امشدهگم خیالم شهر در. بینمنمی را خودم من

 .است غبارآلود دانی؟می. نیست زیبا اصالً خیالم شهر

 صف ترساندنت برای هامترسک. ببلعد را تو خواهدمی که است گودال یک قدمت هر در. است مبهم و تاریک

 .اندکشیده

 .بیندازند چنگ تو به خواهندمی گویی اند؛شده کج هادرخت

 کجایی؟ تو. کردنم شنا مشغول رنگ خونین دریای در من

 !بلعیدی مرا و شدی چاه. بردم باالیت و شدم پله است؟ خوب حالت ای؟ایستاده کجا بگو من به

 خوبی؟ حال

 .شودمی حتمی فرودت و شوندمی چاه روزی. نکن فراموش را زندگی دوئل

*** 

 .هستند بدتر مرگ از هازخم بعضی

 .شوندمی بیشتر روز به روز شوند،نمی تمام هازخم این

 .برندمی فرو گلویم در بیشتر و بیشتر را خود چنگال

 .ترتازه و تازه شوند؛می ترعمیق و عمیق هایمزخم

 .افتدمی قبلی زخم روی جدید زخم یک روز هر گویی

 !من چارهبی قلب آخ. امشده تدریجی مرگ دچار من

 داری؟ تحمل قدرچه

*** 
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 اشتباه؟ کدام دهم؟می پس را گناه کدام تاوان من

 بود؟ اشتباهی وجودم اول همان از آیا

 بدهد؟ باید کسی چه را نابودم دل جواب

 بود؟ اشتباه راه کجای

 خورد؟ قلبش به اول همان نابودی تیر که داشت گناهی ماهه دو کودک مگر

 .بود اشتباه تولدم شاید

*** 

 .کندمی فرار تو از بروی هرچه دنبال گویندمی راست

 .کند سیرابم که قطره یک. بودم آرامش قطره یک دنبال زندگیم در

 .کرد فرار بیشتر رفتم دنبالش هرچه

 .نیامد دنبالم اما. نشستم زمین روی و شدم خسته باالخره

 .تباهی ،داشت معنا یک فقط من زندگی. نداشت معنایی من زندگی در آرامش

*** 

 .بزنیم حرف هم با بیا شنوی؟می! قلبم

 !قبول دادم، آزارت خیلی

 !قبول شکستنت، خیلی

 !قبول شدی، خسته خیلی

 !قبول بتپی، نباید کنیمی احساس

 بدان ولی

 .نکن فراموش را کردن خوبی و را داشتن دوست

 .شود زیاد بدی هم قدرهرچه
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*** 

 .بیندمی تار چشمانم

 نزدیک؟ چون یا بینمتمی تار دوری چون

 .ریختم اشک حد از بیش چون شاید یا

 .بشویم را چشمانم خواهممی. بیاور جااین را آرامشم قطرات

 .نداریم آری نداریم؟

 .بیاور هست اگر داریم؟ بدبختی قطرات

*** 

 .نشود بهتر چیزی من مرگ بعد شاید. روممی و گویممی را آخرم سخن

 .نشود بهتری جای دنیا شاید

 .بشود این از بدتر چیز همه شاید

 .امشده خسته تدریجی مرگ از من اما

 .شدم خالص و گرفت ش**و**غ**آ در مرا خدا دنیا آن شاید. روممی دائمی مرگ دنبال به

 .شد بدتر باز هم شاید

 .کنممی ترک را، کندمی پرت سویم به زندگی که روزی هر مرگ، و زندگی راهی دو این اما

 .همیشه تا باشد خداحافظت

 .داشت نخواهی را لبخندم دیگر باش داشته یاد به

 .شنید نخواهی را صدایم دیگر

 .شدند تمام اممزه بی هایشوخی و هایماخم هایم،مهربانی دیگر

 چرا؟ دانیمی. نیاور گل قبرم سر

 .نیاوردی گل بودم زنده که زمانی چون
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»
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