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 انجمن رمانیک کاربر لیانا مسیحا | دلنوشته من بی تو، نیستم

 
 مقدمه:

 !شومتو دیگر من، من نمیبی

 !تو زین پس در تمامی دنیا، تنهایمبی

 سوزاند؛اش، تا عمق وجودم را میبا انتظاری طوالنی که درد کشنده

 !اما افسوس که این درد کشنده، فقط سوختن است

 !رسدهرگز به پایان نمیای که سوختن بیهوده

**** 

 

 شود؛های زندگی هر کس، با گریه شروع میقصه

 امدرست مانند داستان روزهای کنونی زندگی

 .که بعد از تو چنین شد

 !هایی که گویی تمامی نداردپر از اندوه، پر از درد و گریستن

 گونه استدلم این

 !کشدمیها را درونش دریایی که مرداب شده و از درد، ماهی»

 ست که،گویا شب سیاه و تاری

 !«دیگر مهتابی ندارد

**** 

 دانی؟می

 .اندام پنهان شدههایی که در پستوی اندیشهترسم! از همان ترسمن می

 اندهای زهرآگینی مبدل گشتههایی که اکنون به واقعیتهمان

 !درندکه آرام و رام، جانم را می

 !گی دارممن از اندیشه پریشان خود، هراس بزر

 روند،ذهنشان فرو می ها هنگامی که همه در خاموشیشب
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 شومخیالم می تر از مجنون، راهیِ صحرایمن سرگشته

 !گردم که دیگر نیستو با حالی زار، در پی لیالیی می

 اگر هم باشد، سرابی است که ذهن بیمار من ساخته شده

 !مجنونم سازدانگیز، واهمه دارم که مبادا خیالو من از این وهم

 !دانمچون می

 مردمان این شهر، به جرم مجنونِ تو بودن،

 !کنندسنگسارم می

**** 

 !انگیز، کار دستم داد، در این دیار سنگستانخیالو این وهم

سرایی هایم همخالی، با گریههایباغشوند و در کوچهها همراهم میهای شوم شهر، شبچون کوفه

 !کنندمی

 زنند؛دهند و دیوانه صدایم میمردم شهر مرا با انگشت نشان میبرای همین همه 

 .است ها شدهی بیابانام که در پی لیالیش آوارهتو مانند مجنونیچون بی

من مجنون  کنند تا مبادا از جنونگذرند و از من دوری میمردمان زادگاهم، اکنون، با طعنه از کنارم می

 .بشوند

 !شده است که مردمان شهر طردش کردندلیالیت تبدیل به مجنونی 

 گردد؛مریم در پِیَم در شهر می گل

 !مبادا منِ سرگشته را سنگسار کنند

 ام شده تا فراموشم شودسرگشتگی، رسم زندگی

 آن روزهایی که لیالیی بودم و پدری داشتم،

 .نماها نباشمتر از هر مجنونی بود تا محتاج مجنونپدری که مجنون

 !ای تو؟را از کی آموختهناجوان مردی 

 تو که از نسل فرهاد بودی،

 !قولت را شکاندی و نیامدی
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 چگونه توانستی مرا تنها بگذاری و بروی؟

 !هم در شهر مردنمایانآن

 شکند؟نگفتی قلب کوچک دخترکت می

 .دلت را افسون کننداند تا دخترک ساده ای که هزاران گرگ در کمینهم در زمانهآن

**** 

 !این درد جنون وای از

 امکه برای گریختن از او، بر در حرم حضرت عشق، دخیل بسته

 .دانستیتا دوباره شوم همان مسیحایی که دم مسیحایت می

 !تر استها هم دردناکاندوه نبودت حتی از تراژدی

 خواهد که من ندارم و دلی بزرگ؛شاد بودن توانی می

 !اما افسوس که من دلی ندارم

 !ی که تو رفتی، او هم مردچون همان روز

 .شودرود و نابود میمبدل به مردابی شد که تنها در خود فرو می

 .دعا کن تا این مرداب دوباره دریا شود

**** 

 :گویماغراق میبی

 .افتدهایی که از بام خانه بر زمین میقامتم شکسته و موهایم سپید شده، درست مثل برف -

 .تر از همیشهتر سوزناک بود و تابستان سوزانندهشه بیشاش از همیامسال زمستان، سردی

ها باشد که چینن احوالی برایم ساخته که هرکدام را ویرانگرتر از دیگری شاید این احساس من به فصل

 !دانممی

 انجامدبهارم خزانی شده که به زمستان تنهاییَم می

 .اندو بدم پاک شده ام همراه تمام خاطرات خوبکه تنها آواره شدم. گویی حافظه

 سرکوچه ایستاده بودم، به در خیره؛ اما
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 دانمرفت تا در خانه را باز کند، چون میدلم نمیدست

 !کشماست که در آن، تنها نفس می ایتو گور دخمهخانه بی

**** 

 پزشک،پزشک برده است و این دکتر روانام پیش روانپریشیگل مریم مرا از ترس روان

 .تر در فکر و خیال باشم و درد نبودنت را این گونه تاب بیاورمآور نوشته تا کمخواب هایبرایم دارو

 !را ببخش که دیگر توان جنگیدن با دنیا را ندارد سرگشته پس من

 .اماند که تبدیل به پاندا شدهقدر این مردمان زخم زبانم زدهآخر این

  !شمارمباتی را میهای این زندگی ننشیم و ثانیهای میآرام گوشه

**** 

 !سردارجانم! عزیزترین عزیزم

 نشستی وات که همیشه میکند و به جای خالیای کز میمریمت را زمستان به تاراج برده، گوشه گل

 .کندخواندی، نگاه میبرایش حافظ می

 !اندات دیگر نخواند؛ گویی جانش را به یغما بردهمینا از غصه مرغ

 .کودک محزونی گشته که دلش به پاییز نشسته است دخترک بازیگوشت،

 .  ...بعد از تو، تمام جانم به جایی گریخته و رمقی برای ایستادن ندارد

**** 

 نارنج، هایاست برای آویزان شدن از باغ زدهدلم لک

 !دریایی هایسرسبز و صدای مرغ شالیزارهای

 .دریا هایمخصوصا شنیدن آوای موج

 اشدارم، نه برای بزرگی دریا را دوست

 اش مانند چشمان توست؛بلکه دوستش دارم که رنگ

 .گونه آبیقدر زیبا، همانهمان
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 .است کس نرسیدهآبی نگاهت، میراثی است که به هیچ

 !خدایا

 !من اعتراض دارم! چرا چشمان من مانند او نشد؟

انه تر دیوام کمدیوانه اوست، دلبازی نکردی تا با دیدن چشمانی که شبیه چشمان یارتچرا برایم پ

 !شود؟

**** 

 مریم؟گل هایبرانداز گریه دانم دلم برای خودم بسوزد یا سوز خانهنمی

 برگ همپایان زمستانی و روزهای خزان بیبی هایسوز شب

 !تر استهای او کماز سوز گریه

 .دهدمی به چشمان خودم دیدم که آرام آرام جان

 !ترسماش میاز مرگ تدریجی

 ریزدهایش فرو میبرگاز گل مریمی که گل

 کشد؛هایش را میو اویی که در دام افسون غم افتاده و آخرین نفس

 !دزدداش را میدرست مانند غزالی که کفتار، بره

**** 

گشت و گاهی هم مانند کوه پایم کودک میشناختم. گاهی همای بود که میترین واژهپدر، پر مفهوم

 .که قامتم نشکندوار، برای ایناست

 !امان از روزی که از دستش دادم

 کند؛شدم همان علف هرزی که باغبان غرس می

 شود؛ای رانده میای که با پا به گوشههمان سنگ ریزه

 !گونه تنهانارزش، هماقدر بیشدم همان مترسک سر جالیز، همان

 !خندیدم و حال، دیگران به منروزی به دیگران می

 نمای شهری که تو دوستش داشتی و زادگاهت بود. همان شهر برای من حکم تبعیدگاهام انگشتشده
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 ابدی دارد

 .کندگیرد و زجر کشم میدق که جان را می یمزارت شده آیینه و سنگ

 انزوایم؟ حاصلهای بیام آواره دشتشود بعد از تو شدهباورت می

 آوردم و دم نزدم از فراغ و دوری کسی که دوستش داشتم؟جور را چگونه تاب این دنیای

 ات بودم، چگونه گذشتی و رهسپار دیدار با آفریدگارت گشتی؟از من که عزیزکرده

 .نشیندرود، دشنه زهرآگینی است که بر جانم فرو میمیآید یا فروهر نفسی که می

زنند کنند و تهمت میای رو میه تازهجراره بدتر است! هر روز دشن مردم هم از نیش عقربهایحرف

 .گونه کردگونه کرد، مسیحا آنکه مسیحا این

 .کنندتر میدلم را خونینهایشان زخمتر با این دشنهدانند بیشکه میبا آن

 نامردش بروم؛ بار برای همیشه از این شهر پر از دورویی و مردمانقرار است این

 .دق است یآییم چون تنها دلخوشیَم، همان آیینهیدانم که دوباره ماما ته دلم می

 اند؛گویند که بروَم از دیار؛ درست مانند آنانی که بیش از این رفتهعاقالنِ سنگستان می

 .دانم چون تو یادم ندادی که چگونه دل بر کنمبریدن را نمی ولی من رسم دل

 رسند؟ی را که به تو میهایکنم ریشهاز جایی که ریشه در آن دارم، چگونه فراموش

 !دوست دارم تا بروم و آزاد شوم از این مردم شهر شوم

 !جاییولی تو این

 من چه کنم؟

 !چاره چه کنم؟بگو من بی

 

**** 

 !سوزد و تسکینی نداردوجودت می ینابهخواهد که از تمام دنیا بنویسم؛ از حال خرابم که بیدلم می

 .مجنونشلیال بر  یهای شبانهاز گریستن

 گذرد که برای دیگران همان سال و ماه هست؛تو میروزها که بیاز حال بد این
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 .ولی برای من هر ثانیه، سالی است برای خودش

 !اغراق بگویم، سرشار از تهی بودنمبی

 .دردی یا ترحم بر دیگرانهای احساسم پر از خالی است؛ از هرگونه حس همجیب

 .نشیندد و بهاری که به پاییز میزنام تابستانی که یخ میشده

 مانم؛روند و این تنها منم که میآیند و میدیگران می

 !چون بوم بر کوخی که زمانی کاخ بود

**** 

 

 .شنومخواند و من فریادزنی را در باد میحزن می انتهایبی داروگ بر جنگل

 !کنمدایش نمی، در جستجوی راهی برای گریزم؛ اما پیمردی پابرهنه مانند گیله

 کنددهد که گوش فلک را کر میشکستن هر بلور وجودم، چنان بر سرم صدا می

 و ندای این است، جهانم درحال فروپاشیست؛ اما من،

 :گویدام که صدای وجدانم درآمده هست که میچنان آرام و مسکوت بر فرو ریختنم نشسته

زد. ریچه تو را لیالی مجنونت کرده، فرو میآن شوی. برخیز کهآهای! برخیز! برخیز که دگرگون می -

 دم گوید چونبیند. مبادا اندوهگینش سازی! مبادا. مبادا نامت را که میبرخیز لیالی پدرکه پدرت می

روزه  نیتشود بیشود نامت را شنید و برنخاست؟ مگر میسازد، مگر میمسیحاییست که سرپایم می

شود نامت را بگویند، من بر نخیزم؟ چون تو پدری و نامت مگر میاذان نماز خواند؟ گرفت و یا بی

 !عشق )ٌص( و آلشها برای دخترت هست؛ بعد از خدا و حضرتترین ناممقدس

**** 

 :تگفامشب که گذرم بر دیوان فروغ فرحزاد افتاد، این شعرش را بر وصف حالم یافتم که چنین می

 آه ای زندگی، منم که هنوز

 از تو لبریزمبا همه پوچی 
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 نه به فکر مکه رشته پاره کنم

 نه بر آنم که از تو بگریزم

**** 

 !دستانم دیگر توانی برای گفتن ندارند

 .ام تا کسی مرا از این ورطه بیرون بکشد و صدایم را بشنودزمان ایستاده و من به نظاره آن، نشسته

 .دانمکسی هست یا نه، نمی

 خواهد نوشت؟سرنوشت یا تقدیر چه بازی برایم 

از بازی سرنوشت در هراسم چون دیدم که چگونه هر زمان خندیدم، خوشی را ربود و تنها غم برایم 

 .گذاشت

 تو آن نفسی بودی که واجب بودی بر وجودم ولی حال که نیستی،

 .کندمیرام ای را دارم که تنها اکسیژن هوا را ححکم مرده

**** 

 

 

دیدم که همه دنیا را حریف راند، خود را شهدخت واال تباری مییزمانی که پدرم بر دیار قلبم حکم م

 هست؛

 اما امان، امان از

توانم نه روزی که پیک سیاه پوش گیتی، پدرم را از من جدا کرد و او را به جایی برد که دیگر نمی

 صدایش را بشنوم

 .گونش، آرام گردمو نه با دیدن چشمان آسمان

 عجیبی هستند؛مردم دیار سنگستان، مردمان 

 نهند و در پی سنگسارممی خواندند و حال مجنونم نامتا آن روزگار که پدرم بود، مرا شهدخت می

 !هستند
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اندیشند که سخنانشان چگونه مردم این سرا تنها به فکر زخم بر جان و روح زدن هستند و هرگز نمی

 .دراندمی شالوده بنیاد هستی کسی را از هم

 .مردان مرد بود دیارم روزی دیار

 خوردند؛ ولی حال چه؟مردمانی که همه بر حالشان غبطه می

 !شان را بر جای نهاده استشان را خورده و تنها کالبد خاکیموریانه گناه، روح

 .تر استزمین هم سنگ هایهای زیبایشان، حال، از سنگقلب

 .اهریمن شده است یهایشان روزگاریست که خانهچون دل

**** 

 م فرو مانده از نبودنت، چنان بر وجودم خیمه زدهخش

 .های پوالدینش را از دلم بر کنمخواهم، میخکه هرگاه می

 تر از سیبی که آدم به هوایش بهشت را فروختشود خونینای میفواره

 !با این تفاوت که خشم و اندوه، آن سیب را خراب کرده است

**** 

داند که به هوای بلبل نرفت؛ ولی بلبل او را به سودای گلی حال خراب مرا تنها پرستوی مهاجری می

 !فروخت

 امولی من که به سودای گلی دروغین نرفتم، پس چرا تو رفتی و من مانده

 ام؟ساقی درآوردهو سر از بزم ساقیان بی

 !گرددمرشدی شدم که در خرابات عالم، در پی مرشدش میمرید بی

**** 

 روم؛خواهد برای همیشه بدلم می

ترسم رفتنم، مادرم را به نابودی بکشاند؛ هر چند با رفتن تو جانی ندارد و تنها مجسمه بلورینی اما می

 !گرددرود و هزار تکه میاست که با یک تق وا می
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درمانی بدتر است؟ بدتر از تمام داروهایی که حس سوختن دانی حس این این درد، حتی از شیمیمی

 !انداختوجودم را به ذهنم می

 ام که در آتش بیمارستان سوخت و نابود شد؟بدتر است از تمام کودکی

**** 

 امروز کسی از عشق برایم گفت و من تنها نگاهش کردم

 چون بعد از تو، همه باورهایم را از دست داده ام

 امهای شبانهو دلم برهوتیست که از شوری گریه

 .زار شده استنمک

**** 

 :گار پرسیددخترک با خنده از روز

 این طپنده خونین چیست؟ -

 :روزگارگفت

دانی؟ روزگار دروغ گفت چون این قلب تنها عضوی از نوازد؛ اما میچیزی است که با عشق آهنگ می -

 .نوازدبدن است که حتی زمانی که عشق نباشد هم می

**** 

 

 !گاهی نوشتن، از هزاربار سخن گفتن، بهتر است

سپارم چون بعد از تو دیگر کسی نیست تا یم و زیر درخت هلو به خاک میگوهایم برای تو میازحرف

 .هایم بگویمبرایش از عشق و تنهایی

 !مجنونممن لیالی بی

 !من شهدخت دیار سنگستانم

 !ام که پدر نداردمن دختری
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 !من یتیمم، به تعبیر مردم جهان

 است؛ نه! یتیم تعبیر اشتباهی

 !ترین فرد جهانمکسمن بی

 ام وریشهت بیدرخ

 !آشیانمپرنده بی

**** 

 

 . ...نویسمهایم و برای او میگویم از حرفبرای پدرم می

 !ممنون از همراهی شما دوستان

 !تو نیستمپایان دلنوشته من بی
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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.

ین ابرای 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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