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 :مقدمه

 من و تو،

 م؟یکه ما بشو شودیم

 .یعشق بردار نیا یبرا یو قدم یو دستت را دراز کن یمانند من از خود بگذر یاگر تو کم ،یآر

 .میشویوگرنه، من و تو، ما نم ؛یعشق کن نیا یاگر تو غرورت را فدا ،یآر

*** 

 .تر بودروزها زندگی قشنگ آن

 .اندهم پا به پای ما رشد کرده و قد کشیده تر شدیم، مشکالتقدر که ما بزرگشاید هر چه

ما آسان  ایم مانع ساختند تا بیش از این جلو رفتن برایجا رسیدههمراه با ما جلو آمده و حال که به این

 .نباشد

تر هستیم؛ وگرنه که این همه اصرار برای ما از شما قوی خواهند به ما بفهمانند کهمشکالت انگار می

 .آیددغدغه برای ما کمی عجیب میجلوگیری از یک زندگی راحت و بی

ها معامله کنیم تا شاید دست از سر دانم، باید با مشکالت بر سر یک میز مذاکره بنشینیم و با آننمی

گ بشویم و شرط ببندیم که هرکس برنده شد که با مشکالت وارد یک جنزندگیمان بردارند یا این

 .اش را بکند؛ اما این هم ریسک دارددست از سر مانع ساختن برای دیگری بردارد و اجازه دهد زندگی

 آیا به حد کافی قوی هستیم که بتوانیم با مشکالت در بیوفتیم و انتظار برنده شدن داشته باشیم؟

 .های این مسابقه هستیمجبور به تحمل سختیخوریم و تا ابد مکه نه، شکست مییا این

 باید تصمیم گرفت، معامله یا مسابقه؟

*** 

 کنم چرا ما باید در این دنیا باشیم؟گه گاه فکر می

 کنید؟آیا شما هم مثل من به این چیزها فکر می



 

 

 
4 

 مهدیه مومنی کاربر انجمن رمانیک |شویم من و تو ما نمی

 

 شود؟واقعاً برایتان بودن ما در این جهان، چگونه مطرح می

اما بازیگرانی که نه مدرک بازیگری، نه حق استراحت دارند و نه  دانید ما همه یک بازیگریم؛می

 .توانند دو بار بازی کنند. حتی حق اعتراض هم ندارندمی

 .ی خود را داشته باشندکه حتی اختیار انتخاب شخصیت مورد عالقهتوانند بازی کنند، بی آنفقط می

روند به زبان آورده و روزگار بگذرانند ن رژه میشاهایی که در ذهنها و مونولوگتوانند دیالوگفقط می

 .تا موقعی که این بازی با سوت کارگردانان و نویسندگان و تهیه کنندگان نامرئی به پایان برسد

 !عجیب است ما آدمیزاد هستیم که همه اختیاری دارد و در انتها هیچ اختیاری ندارد

 .فی است یک لحظه به خودمان فکر کنیمکنیم که خیلی توانا هستیم؛ اما کاخودمان فکر می

 .ما وابسته به مسائل حیاتی هستیم که اگر نباشند ما هم نیستیم

 .آدمیزاد این چنین است

 .ای بعد نیستگاه هست، لحظه

کند انجام پسندد و عقل تائیدش میاین زندگانی فانی هرچه را که دل می پس چه خوب است که در

 .غم و درد و رنج کنیمبدهیم و خودمان را فارغ از 

 .زندگی را سخت نگیریم و به خودمان ظلم نکنیم

 .های خود را طی کرده و به جلو برودبگذاریم این فیلم هرچه سریع تر پالن

بیاییم با آسان رد شدن از مشکالت، بیش از این به خودمان در این مدت زندگانی سخت نگیریم و از 

 :زند نترسیم و با اقتدار جلو برویم تا کارگردان نامرئی فریاد بزندچیزهایی که این فیلم برای ما رقم می

 .توقف -

*** 

 .ها بی چشم و رو هستندقدر آدمچه

هایی توانند فراموش کار باشند و خوبیمانم تا چه حد میکنم در عجب میها که نگاه میبه بعضی از آدم

ای بعد انگار نه انگار تو بودی که به ببرند و لحظهطر خود کنی به این سرعت از خاها میکه در حق آن

 .ایآن ها لطف کرده

 .دانندی شخص مقابل میها خوبی کردن را وظیفهانگار بعضی

تو را  ها فقط با بدی جوابها از خود گذشتگی و فداکاری کنی؛ اما آنانگار از تو انتظار دارند برای آن
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 .بدهند

هایی که در حق ای به خوبیپروا با تو بحث و جدل کنند و لحظهبی که قدری خجالت بکشند،بدون آن

 .ای فکر نکنندها کردهآن

 .خب مشخص است

 !ست عجیبانسان، آدمیزادی

وقتی خدا را با آن همه عظمت و این همه نعمتی که برایشان آفریده تا در رفاه کامل زندگی بگذرانند از 

های او را کنند و کمی سپاس گزار باشند، پس فراموش ر نعمترود روزانه شکخاطر برده و یادشان می

 .شان که جای خود داردهای یک انسان دیگر در حقکردن خوبی

که بتوانی میان این جماعت زندگی کنی و زنده بمانی، باید این دنیا عجیب جای بدی شده است. برای این

 .ها را داشته باشیهای آنها بشوی و خصلتهمرنگ آن

 :ه قول معروفب

 گر خواهی نشوی رسوا،"

 ".همرنگ جماعت شو

*** 

 .دانم از چه بنویسمنمی

 .شاید منتظر یک تلنگر هستم

 .باز شود و کلمات میان صفحه برقصند یک حرف، یک کلمه، یک الهام، تا ذهن

 تا باز شود قفل دلم،

 .ردفشاتا بگویم از دردهایی که دلم را می

 .کلمات قاصرند

 .توانستی با من حرف بزنیمیکاش تو 

 گفتی که از چه برایت بنویسم؟به من می

 چه جمالتی دوست داری تا به کار ببرم؟

 چگونه از حال تو، متن بسازم و به روی ورق بیاورم؟

 .خواهد روحم را تخلیه کنمهایی که درون وجود دارم را با نوشتن آرام کنم، دلم میخواهم حسمن می
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هایی بیاورم که نه تنها زبان حال خودم بلکه زبان حال تو و تمامی هم نوعان برایت نوشته من باید از دلم

 .خودم باشد

 .این روزها زبان از گفتن حرف قاصر است

 .گوشی نمانده تا تو دردهایت را برایش بگویی

دل تنگت، خواهد توانی دردهایت را بر روی کاغذ بیاوری و به قول معروف هرچه میاین روزها فقط می

 .بنویسی

 .فهمد ناراحت نباشدانی که کسی تو و دردهایت را نمیاگر می

 .تواند تو را درک کندکسی نمی

تر های درونت را التیام بده، شاید دردهایت تمام نشوند؛ اما کمی سبکای بنشین و با نوشتن، زخمگوشه

 .خواهی شد

 .یا اسرارت را فاش هایت را قطع کندتواند حرفدانی کاغذ نمیالاقل می

 .توانی به نوشتن اعتماد کنی، بنویس و روحت را آرام کنمی

*** 

 .ای؛ اما چه کنم که تو، در ناخودآگاه من رخنه کردهخواهم از تو بنویسمخواهم به تو فکر کنم. نمینمی

 .رویمیهایم رژه تر از همه چیز، تو جلوی چشمتر از همه چیز، تو، در ذهن من هستی و بیشبیش

 .کنم در کنار منیدانم چرا حس میکه ندارمت؛ اما نمیبا این

 .ام، چون تو برای من مانند سیب ممنوعه هستی برای آدم و حواخواهم قبول کنم دل به تو باختهنمی

 .خواهمفرستد و من این را نمیعشق آتشین تو، مرا از بهشت به دوزخ دنیا می

 من بودنت را،

 را، داشتن و خواستنت

 ات را،عشق و وابستگی

 .خواهمنمی

 دیگر باید به چه زبانی بگویم؟

تو دیگر در قلب من جایی نخواهی داشت، چرا که تو برای من هیچ وقت آن کسی نبودی که در 

 .کردمرویاهایم خودم را در کنارش تصور می
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 .همان بهتر که شبیه یک سراب باقی بمانی

 .یهمان قدر دور، همان قدر غیر واقع

*** 

 .ها نترساز رفتن آدم

 .خواهند تصمیم بگیرندبگذار هرجوری که خود می

 .شودماندن که اجباری نمی

 .خوب است هرکس کنارت هست با جان و دلش باشد نه از سر جبر

 .پس هرکس خواست و تالش کرد تا در کنارت نباشد تو کمکش کن هرچه زودتر برود

 .کنندها تنهاترت میجور آدماین

 .باور کن

 .کندکند هیچ، بدتر هم میبودنشان اصالً حال دلت را خوب نمی

ها را راضی نگه داری، مواظب باشی از تو دلخور نشوند، از تو ناامید نشوند تا بلکه در تمام مدت باید آن

 .کنارت بمانند

ت زندگی اگر مجبور باشی تمام عمرت را برای نگه داشتن دیگران بجنگی و تالش کنی، پس کی خود

 کنی؟می

 چشی؟کی طعم خوشبختی را خودت می

 .خودت را بچسب

 .هایی نکن که دنبال راه فرار از تو هستندات را صرف آدمزندگی

 .به فکر خودت باش

 .هیچ کس جز خودت در این دنیا ارزش ندارد، هیچ کس

*** 

 ها چرا تا این حد حسود هستند؟دانم بعضی از آدمنمی

 ینند یک آدم به غیر از خودشان خوش باشد، یا با دلی شاد بخندد؟توانند ببچرا نمی

بیند و اذیت هایش را میدانم خدایی که خود این همه رحمان و رحیم است، چگونه این بندهنمی

 شود؟نمی

دغدغه تر و دردمندتر از خود ببینند تا دلشان آرام شود، اگر یکی بیها حتماً باید یکی را بدبختآدم
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 .شودها لطمه زده مینگار که به آنباشد ا

 واقعاً چرا؟

 اش اشک آلود و دلش پر از درد، تو خوشبختی؟حال اگر او هم مانند تو غم در دلش باشد، چشمان

 واقعا از درد و غم و ماتم دیگران چه لذتی نصیب آدمی می شود؟

 .کردیممی ها راچقدر خوب بود اگر همه ی ما بخیل نبودیم و برای هم آرزوی بهترین

اش فرموده گذارد چون در قرآنفهمیدیم که خدا هم برای ما بیش از قبل سنگ تمام میآن وقت می

 .های حسود را دوست نداردآدم

 :فهمیدیم واقعاً این جمالت ناب راکاش می

 بنی آدم اعضای یک دیگرند"

 که در آفرینش ز یک گوهرند

 چو عضوی به درد آورد روزگار

 ".نماند قراردگر عضوها را 

 (سعدی)

 .پس بیایید از شادی هم نوع خود لذت ببریم، با غم او غمگین بشویم و با دردش همدرد

*** 

 .گوش کن

 .آیدصدای پای یک فصل نو می

 .صدای سومین فصل سال

 .پاییز زیبا

 تو هم همانند من دلتنگ این فصل زیبا شده بودی؟

 .ددههای خدا را نشان میفصلی که سراسر زیبایی

هایی که تماماً بی هیچ ارزشی ی دل را از غم و اندوهریختن برگ درختان همانند آن است که خانه

 .اند پاک کنی و از نو همه چیز را زیبا در دل جای دهیزندگی ما را تلخ کرده

مان را به روی خیلی چیزها که باعث آزارمان می شوند، زندگی را سخت نگیریم و سعی کنیم چشمان

 .مببندی

 .های عاشقانه عشاق، دست در دست هم در خیابان و کوچه استپاییز فصل قدم زدن
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 .کندچه حس خوبی را به انسان منتقل می

هایشان می خندد و فارغ و آسوده خیال، در کنار که یک جفت عاشق را نزدیک هم ببینی که ل*باین

 .روندای زیباتر جلو میهم برای آینده

 که دو نفر همدیگر را تا حد مرگ دوست بدارند؟چه چیز بهتر از این

 .اصالً انگار پاییز را باید فصل عشاق نامید

های خود، دل را به وجد کند و با زیباییدانم این فصل چه دارد که انسان را از این رو به آن رو مینمی

 .آوردمی

 .پاییز زیباترین فصل سال است

 .ها هستنداحساس تازه درون انسانهای این فصل هم زنده کننده یک ماه

 .های درس و امتحان و کالسمهر ، رویش جوانه

گذارند تا با ها مینوجوانان و جوانانی که از اول این ماه به امید موفقیت پای در مدارس و دانشگاه

 .خود باعث سرافرازی یک ملت شوند های روزافزونموفقیت

کند تا کم کم خودمان را برای سردی هوا و زمستان دایت میآبان ماه نیز ما را به سمت فصل بعدی ه

 .خود وداع های تابستانیحاضر کنیم و با لباس

قدر در کنار هم خواهد نوید دوست داشتن را به ما بدهد که بدانیم چهآذر ماه با شب یلدای خود می

 .بودن ارزش دارد که یک دقیقه بیشترش را باید جشن گرفت

 .شب سالترین نوید بزرگ

آذر، ماه آخر فصل پاییز است که بعد از آن باید منتظر سرمای هوا و یک فصل جدید شد به نام 

 .زمستان

های خودش را دارد، هر بینیم که جهان هنوز هم زیباییآری، اگر به زندگی از دید دیگری نگاه کنیم می

اش را برای ما ند و وجود مهربانکفصل و هر ماه و هر سال نشان قدرت خدایی است که بر ما خدایی می

 .های زندگی تنها نیستیم و خدا را در همه حال در کنار خود داریمشود تا بدانیم که در سختییادآور می

 .رسد فصل پاییزمی

 .فصل ریختن برگ زرد درختان

 .هافصلی پر از تازگی

 .فصل عشاق
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*** 

 .هیچ وقت با طناب دیگران توی چاه نرو

 .ات تکیه و اعتماد نکندر زندگی هیچ وقت به کسی

 .های دیگران روی ذهنت تاثیر بگذارندهیچ وقت نگذار حرف

 .ات را به بازی بگیرندهیچ وقت نگذار با افکار پوسیده خود ذهن

 .تو زندگی خودت را داری

 .ات تصمیم بگیریتوانی به تنهایی برای خود و زندگیتو یک آدم بالغ و فهمیده هستی که می

ات را بگیری ندگی اگر توانستی بدون اعتماد کردن به کسی پیش بروی و خودت تصمیم زندگیدر ز

 .بدان همیشه موفق خواهی بود

 .شویاما اگر بخواهی گوش به حرف هر آدمی بسپاری ته این ماجرا تویی که کیش و مات می

 .بار تکرار می شودزندگی فقط یک

 .ب کنیهای دیگران آن را خراحیف است با دخالت

های زندگی را به تنهایی بگیری و بدون نیاز به نظرات دیگران عمل توانی تمامی تصمیمتو خودت می

 .کنی

 .ات کنی گوشپس این را همیشه آویزه

 .خوریدات نمیدر این دنیا هیچ کس جز خدا و خودت، به درد زندگی

 .ات راه تباه کندزندگیجا به دیگران با تکیه بر خدا جلو برو و نگذار اعتماد بی

جا و نادرست به تو کمک به هیچ کس اعتماد نکن چون اعتماد نکردن هزار برابر بیشتر از یک اعتماد بی

 .کندمی

ات را به دست بگیرد و تو دیگر حریف این دشمن پر نگذار دشمن بر تو مغلوب شده و ریسمان زندگی

 یریقدرت نشوی و نتوانی اختیار زندگی را به دست بگ

 .عاقل باش، تو به جز خود، به کسی نیاز نداری

*** 

 .امها را دوست نداشتههیچ وقت آدم

 !ی خاص راها بلکه یک عدهی آدمالبته اشتباه نشود، نه همه

ام دخالت کنند، کسانی که همیشه سعی دارند وانمود کنند همه کسانی که همیشه سعی دارند در زندگی
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 !واقع هیچ چیز توی مغزشان وجود ندارد دانند؛ اما درچیز را می

ها نعوذباهلل گوید و آنها راست میشان به آنکنند اعتماد به نفس کاذب درونهایی که خیال میآدم

 !های متکبر و مغرور، از آدمباید خدا را بنده نباشند

شان یک یی که درونهاهای بی ربط و حرفکنند کرور کرور حرفشان را باز میکسانی که وقتی دهان

 !آیدخواهند خودشان را مطرح کنند، بیرون میدنیا، منم منم، خوابیده و فقط می

 :یک جایی خواندم

 !زندتاکسی خالی، زیاد بوق می -

 !خب درست است

کسی که با درایت و با شعور باشد که از رفتار و کردارش پیداست چطور شخصیتی دارد، نیازی نیست 

 !برای همه تعریف کند و خودش را بخواهد به همه نشان داده، از خود بگویدمدام خودش را 

 .کنندرو هستن و مدام مانند آفتاب پرست رنگ عوض میهایی که دو آدم

 !کنندسرت دروغ و تهمت ردیف میپیش رویت مجیزت را گفته پشت 

 ...زار هستمها بیاز این آدم

 !همه بدی و ظلم چرا؟ین در این دنیایی که دو روز بیشتر نیست ا

 دیگر محتاج؟که ما همه آدم هستیم و به کمک هممگر نه این

همه بی رحمانه در مورد هم  شویم، اینپس چرا باید وقتی انسانی فانی هستیم و روزی اسیر خاک می

 !نوعان خود، قضاوت کنیم؟

 !از خشم خدا بترسیم

 !کندبیند و مطمئناً تالفی میخدا همه چیز را می

مان نامی نیک و خوب برای خود جای بگذاریم، توانیم در حق هم، خوبی کنیم تا بعد از مرگبیایید تا می

 :که همه پشت سرمان بگویندنه این

 !که مرد... یک ظالم بر روی زمین کمتر چه خوب شد -

 ... .گونه نباشیماین

*** 

شود، موضوعی نیست که به آن فکر کنیم یا کاری نیست که انجامش ها که سرمان خلوت میگاهی وقت

هایمان تا آن لحظه روی هم تلنبار شود که در دلمان سمت چیزهایی کشیده میبدهیم، ناخودآگاه ذهن
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 !شده بودند

مان خالی شده، ه دیگر ذهندادیم؛ اما حال کها را نمیچیزهایی که به خودمان جرأت رویارویی با آن

 !انداین افکار و این خاکسترهای زیر آتش سربرآورده و باالخره ما را گیر انداخته

 .شود از کنارشان ساده گذشتنمی

 !چه بخواهیم و چه نخواهیم مجبوریم به این چیزها هم فکر کنیم

 !چیزهایی که مسلماً بدمان می آید؛ اما خب چاره چیست؟

بینیم که این مسائل که مان را به حل کردن این جور مسائل بدهیم، کم کم میهی وقتاگر سعی کنیم گا

 !اندها و دریاها بزرگ و حل نشدنی بودند، حال بسیار ساده و قابل حل، شدهروزی برایمان اندازه کوه

 .ها رو به رو شدباید با سختی

 !ی علی چپ بزنیم؟وچهخواهیم از این مسائل فرار کنیم یا خودمان را به کتا کی می

 !ها را هم تحمل کنیم و سعی کنیم از پا در نیاییمهایمان، غمما مجبوریم در کنار شادی

 !ما مجبوریم به این سبک زندگی هم عادت کنیم

 !شان فکر کنیمیا حل کنیم یا الاقل سعی کنیم به حل کردن

 !ر موکول کردشان را به وقتی دیگها را پس زد یا حل کردنشود مدام آننمی

 خواهیم امروز و فردا کنیم؟تا کی می

قدر بزرگ شوند که دیگر حل نباید بگذاریم این دیوهای پر قدرت، این مشکالت کوچک، آن

 !شان از دست ما بر نیایدکردن

ما باید به خودمان جرأت رو در رویی با همه چیز را بدهیم، ما اشرف مخلوقاتیم و مسلماً خدا قدرت 

در وجودمان نهفته است تا بتوانیم برای هر مشکل یک راه حل بیابیم، پس تا غول مشکالت بر خاصی رو 

 ... .ما چیره نشده ما او را از پا در بیاوریم

*** 

 !امروز بیا غم را رها کنیم و از شادی بنویسیم

 !خب بی انصاف نباشیم، زندگی همیشه هم غم و سختی نبوده است که

 .ایمخوشی و بیخیالی و خوشبختی نیز، بوده ها ما غرق دربیشتر وقت

 !ی یأس بخوانیم؟پس چرا همیشه آیه

 .هایمان بزنیمخب بیا گاهی هم دست از گله و شکایت برداریم و دم از خوشی
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مان خوشبختی و شادی را هم قراره ها نیافریده، در سرنوشتخداوند که ما را همیشه غرق در بدبختی

 .داده است

 تشکر نکنیم؟ هایمان، کمی از لطف خداوند مهربان،ن شادیپس چرا با گفت

 مان را آزرده کنیم؟هایمان از زندگی، خدای مهربانمان و نارضایتیهای تلخچرا همیشه باید با حرف

که همیشه از هایی که خداوند در اختیارمان بی منت قراره داده هم تشکر کنیم نه اینما باید از نعمت

 !ها بنالیمرنج

 !ستخوشبختی گاه زدن لبخندی

 !ستخوشبختی گاه شاد کردن دل یتیمی

مان ارزش قدر حضورشان در زندگیمان هست که بدانیم چهخوشبختی گاه فشردن عزیزان در آغوش

 !دارد

 !خوشبختی گاه داشتن پدر و مادر است، که بی منت به ما مهربانی کنند

 !کنیم، خوشبختی دور نیستس میست که در زندگی حخوشبختی گاه داشتن آرامشی

ها هست، فقط باید دست از لجاجت برداشته و به روی خودمان خوشبختی در زندگی تمامی ما انسان

 !زنیممان را فریاد میهایی که غم و درد و رنجبیاوریم، مانند وقت

 !همیشه ناشکری نکنیم، گاهی نیاز است به درگاه حق، شکر و سپاس به جای بیاوریم

 ... .هایمان بگوییمبیایید همه با هم از شادیپس 

*** 

 !اصالً من را بی خیال

 !نپرس از حال من... که تمام دردهای عالم روی سرم آوار شده است

 از خودت بگو؟

 !کند که دلی بی غم داردبگذار کمی دل خوش شوم، آدمی در این جهان زندگی می

 !اصالً من را بی خیال

 !گویند تمام جهان را غم فرا گرفتهآب است، راست میتمام رویاهایم نقش بر 

 شود در یک گلو این همه بغض جا بگیرد؟چگونه می

 !عجیب نیست؟

ت در شادی جریان دارد و هیچ وقت فکری ذهنت را اتو از خودت بگو، برایم تعریف کن که زندگی
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 !مشغول نکرده

 !ایبرایم بگو در دلت آب تکان نخورده تا به این سن رسیده

 !بگذار کمی حسرت بخورم به تو

 " !دل بی غم در این دنیا نباشد"بگذار نسبت به این جمله رایج در بین مردم دچار تردید شوم 

 ...آری

من نیاز دارم تا تو بی خیال باشی نسبت به من تا کمی از خود بگویی، بدانم و بفهمم کسی هست که فارغ 

 !دگی کنداز تمامی دردها خوشبخت باشد و شاد زن

 !اصالً من را بی خیال

 ... .روی سرم ریخته دردهای عالم

*** 

 !توانم از غم ننویسمدانم اصالً چرا نمینمی

 !پیچد تا نتوانم فراموشش کنمزند و البه الی انگشتانم میهایم غم پرسه میگویی میان دلنوشته

ها هم ها از شادیبار را بی خیال غماینگویم بار که برای نوشتن یک دلنوشته میایم، با خودم میهر 

 !؛ ولی انگار انگشتانم به اختیار خودم نیستند تا فارغ از دردها، کمی شاد بنویسندکمی بگو

 !شودشان نمیکشانند و چیزی جز غم و درد نصیبها میگویی انگشتانم، مردم را به میان دلنوشته

 !مردمی که هر یک به غمی دچار هستند

 .نبوده تا به حال فارغ از رنج زندگی بگذراندبشری که 

 !هاستدل این مردم انبوهی از نامالیمات و سختی

 !انگشتان من شادی را به میان بکشند؟ پس چطور

ها با تو و که فرسنگتوانی از چیزی حرف بزنی که آن را در اطراف خودت حس کنی نه اینوقتی می

 !اطرافیانت فاصله داشته باشد

دویم از ما دور و دورتر شان میقدر به سمتاند، هر چهها فراری شدهها از ما انسانشادی به نظرم

 !شوندمی

 !شان شویمها جلو رفته و سد راه رفتنقدر دراز باشد تا بتوانیم زود از آنمان آنکاش میشد دست

 !ها را دزدید و به خانه برد و در اتاقی حبس کردکاش میشد شادی
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 !قدر سخت نبودبختی و خوشبخت بودن آنکاش خوش

 ... .ای کاش

*** 

 .خواهد در میان این مردم زندگی کنمدیگر دلم نمی

 !هوای این شهر کمی بیشتر از همیشه خفه کننده شده است

دانم چه چیزی یا چه کسی گلویم را گرفته و راه نفس بر من بسته است؛ اما هرچیزی که هست، ای نمی

 !این جهنم راحت کند یا دست از سرم برداردکاش یا من را از 

 !هادیگر برایم مقدور نیست نفس کشیدن در میان این حجم از دلتنگی

 !های بدهمه نفرت و حس میان این

 !توانم به هیچ کس در این دنیا اعتماد کنم، پس دیگر چگونه با این مردم زندگی کنم؟دیگر نمی

 !هایم را بگذرانم؟توانم تکیه کنم، روزها و شبها نمینآ هایی که به هیچ کدام ازچگونه با آدم

 .خواهم میان این جمعیت باشممن نمی

 !خواهم بروم از این دیار که همه و همه سعی دارند من را به هر نحوی که شده است، آزار بدهندمی

 !خواهم به جایی بروم فارغ از تمام عالم، بی خبر از هیاهوی این شهرمی

 !حتی خبری از یک بشر هم نباشد، چه برسد به این همه آدم جایی که

 !من دیگر نه تنها به مردم شهر، بلکه به خودم هم اعتماد ندارم

های مضخرفی که در من روز به روز افزایش پیدا کرده و من باید بروم، خود را رها کنم از تمام این حس

 !دهندعذابم می

 !قایقی خواهم ساخت روزی همانند سهراب

 !روم جایی که هیچ کس نتواند آرامشم را به هم بزندمی

*** 

 !زند فارغ از تمام مشکالت، پناه ببرم به یک جایی خلوتها به سرم میگاهی وقت

ای در مثالً یک کلبه در یک جنگل دور افتاده یا یک کلبه در نزدیکی دریایی که هیچ موجود زنده

 !شوداش پیدا نمینزدیکی

ها درون آن النه هاست گرد و غبار بر در و دیوارش نشسته و فقط عنکبوتروکه که سالیا یک خانه مت

 !دارند
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 !هاست هیچ بشری درونش پا نگذاشته، جایی که فقط من باشم و منیا یک شهری که سال

 !از تمام زندگی بریخب آدمیزاد است دیگر، گاهی می

 !شودکنم؛ اما... زندگی گاهی عجیب سخت میناشکری نمی

 !قدر است؟مان چهی زمین باالخره یک انسانیم، مگر صبر و تحملهای کرهی آدمتو، من، بقیه

اند تا این همه مقاوم باشیم در برابر اند؟ یا کدام سنگ را تراشیدهمگر ما را از چه آهن و فوالدی ساخته

 !های زندگی؟طوفان

 !ما آدمیزادیم از ج*ن*س*ی لطیف، از خاک

تر توانیم با گردبادهای زمانه مقابله کنیم چرا که او از ما بسیار قویشود، نمیمان زود تمام میطاقتما 

 !است؛ اما خب ما هم تنها نیستیم

تواند مشکالتمان را رفع و موانع خدایی داریم که ما را اشرف مخلوقات آفریده، پس همان او هم می

 !راهمان را کم کند

 !کنداش را تنها و بی کس رها نمیو مهربان است و هرگز بنده دانم که او بخشندهمی

اش ادامه بدهد، تواند به زندگیای نمیاش بدون حضور خدای خود، لحظهی فانیداند که این بندهاو می

دار تر کرده و در همه حال نگهپس برای همین است که خودش را از رگ گردن به مخلوقش نزدیک

 !اوست

 !مان مگذار... آمینخدایا تنهای

*** 

 !ای بدون تو بودن، فکر کنمخواهم به لحظهنمی

ام، پس احمقانه است اگر به این راحتی از تو دست ها خوردهها برای به دست آوردنت خون دلمن سال

 !بکشم

ام و همیشه در ذهنم هر دویمان را در کنار هم و شانه به شانه من بدون تو بودن را اصالً نیاموخته

 !امیکدیگر تصور و تجسم کرده

 تو همانی که مکمل منی،

 !توانی درون من رسوخ کرده و من را از خود، بی خود کنیتو می

 .دهر کسی این امتیاز را ندار

چون مومی در ام را در دست بگیری و من همگذارم تمام عشق و زندگیتو محبوب جان منی که می
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 !ای نکنمزندانی که تو برایم ساختی گله دستان قدرتمند تو باشم و هیچ وقت از

تو زندان بانی هستی که حاضرم تمام لحظات عمرم را فدایش کنم و تا پایان عمر در این زندان پیش او 

 !بمانم تا فقط بتوانم از برق عجیب نگاهش، جان تازه بگیرم

 !بینی؟می

ی از چنگال عشق من را بزنی و سعی ای؛ پس تو باید برای همیشه قید رهایخودت کردهی من را دیوانه

ای از بهشت را روی زمین بنا کنم و تو مانند کنی خودت را وقف احساسات من کنی تا برایت قطعه

 !حوری درون آن، آزادانه بچرخی و از خوشبختی لذت ببری

د لذت ای و روزی، کسی آرامش با تو بودن را برایم ح*ر*ا*م کند یا بخواهرم حتی لحظهگذاهرگز نمی

 !بودنت را برایم به تلخی جدایی تبدیل کند

 ... .ی حیاتم الزمی، مانند خون در بدن برای ادامهتو درون قلب من و درون مغزم جریان داری

*** 

 !پاییز را دوست دارم

 های درختان،نه به خاطر ریزش برگ

 ها زیر پای عابران،نه به خاطر له شدن و خش خش صدای برگ

شود و کند و صاف میگیرش که هر از گاهی مانند آفتاب پرست رنگ عوض میهوای دلنه به خاطر 

 دقایقی بعد ابری،

 !وزدنه به خاطر نسیم مالیم و باد نسبتاً سردی که می

 !ها دلیل اصلی من برای عشق ورزیدن به این فصل نیستهیچ کدام از این

 !ستمن چیز دیگریها موثر است؛ اما دلیل اصلی این دلیلالبته بگویم 

 !ایاین فصل را دوست دارم چون تو در آن متولد شده

 !تپدمی ی پاییزی و قلب من برای این فصلتو زاده

 !چون خداوند تو را در این فصل زیبای زرد، آفریده است

کنند و برای رویشی نو و شروعی تخلیه میهای زرد تو زاده فصلی هستی که درختان خودشان را از برگ

 !شوندجدید، آماده می

هایش متوجه اش را در آن قرار داده تا بندهی فصلی هستی که خداوند، تمامی خالقیتتو زاده

 !اش باشندهای خلقتزیبایی
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 !من پاییز را دوست دارم چون پاییز فصل ماست

 !مانفصل رویش عشق ما و فصل با هم بودن

ها را پر روهایی که پیادهه برویم بر روی برگبیا دست در دست هم قدم بگذاریم به خیابان و را

 !اندکرده

کشد تا خوشبختی را به ای که منتظر ماست و بی صبرانه انتظارمان را میبیا قدم برداریم به سوی آینده

 !ما هدیه کند

 .ی عشق ماستپاییز، این فصل زیبا، زاده

*** 

 !گویم بمانهرگز نمی

 ... .کند و اگر بخواهد برودل برای ماندن انتخاب میآدم اگر بخواهد بماند، هزار دلی

تواند مانع رفتن او بشود، حتی اگر وای به روزی که آدمیزاد بخواهد برود، هیچ کس و هیچ چیز نمی

 !زندهزار دلیل و مدرک هم بیاوری، او آخر حرف خودش را می

 !پس رهایش کن

 !مانند قاصدک

 !ها هستندها عجیب شبیه ما آدمقاصدک

خواهند از بند تو خالص گیریشان، به محض باز کردن انگشتانت پرواز کرده و میوقتی توی مشتت می

 !نشینندگردند و روی دستت میدهی بر میها را در هوا پرواز میشوند؛ اما وقتی خودت آن

 جالب است نه؟

 !اندن و رفتن ران را رها کنیم، بگذاریم خود انتخاب کنند، میان مماهای زندگیپس بیا آدم

ها، اگر ماندند پس ما خیلی برایشان قدر است در پیش آنبگذاریم آزاد باشند تا بفهمیم ارزش ما چه

 !هستیم ترینمهم هستیم؛ ولی اگر بروند، همان بهتر که نباشند وقتی برایشان بی ارزش

کنند، کلنجار رفته و اذیتت میخواهند باشند؛ پس مدام با تو ها گاهی به اجبار جایی هستند که نمیآدم

 !ستشان جای دیگریچون دل

 !پس رهایشان کن تا خودت کمتر ناراحت شوی

ات نگه دار که تو را برای خود بخواهند و از روی عشق و اشتیاق، نه از روی جبر و کسانی را در زندگی

 !اجبار
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*** 

 !برایت مهم نباشد طرز فکر دیگران چگونه است

وقاتی هستی که خداوند با افتخار تو را خلق کرده و قدرت تفکر و تفحص به تو داده تو همان اشرف مخل

 !ات، خود تصمیم بگیریتوانی فکر و اندیشه کنی و برای کارها و زندگیاست پس می

خواهد پرده از طور که دلت میهای فکری خودت بسازی و آن ات را در چارچوبتوانی زندگیمی

 !ریحقایق زندگی خود بردا

قدر توانی هر چهات را خودت به تنهایی بگیری، میهای مهم زندگیتوانی آزادانه عمل کنی، تصمیممی

 !خواهی حرف بزنی یا سکوت کنیمی

که برایت نظر بدهی، بدون آن تاخواهی در مورد خود و زندگیدر کل تو مختاری هرجور که خودت می

 !ع به تو بکنندمهم باشد دیگران ممکن است چه فکری راج

 !چه فکری قرار است بکنند؟خب مثالً 

شان تو را متهم کنند یا مسخره یا به جای تو تصمیم بگیرند، هرگز های پوچقدر هم درون ذهنهر چه

 !ات دخالت کنندتوانند به خود اجازه داده تا درون زندگی خصوصینمی

هایت را بزنی و کارهایی که دوست داری، حرفپس همیشه سعی کن بدون توجه به نظرات دیگران، 

 !انجام بدهی

 !توانی تک باشی، الزم نیست دیگران هم مانند تو فکر کرده یا بخواهند مانند تو عمل کنندتو می

 !در زندگی فقط خودت مهم هستی و بس
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

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

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

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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