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 زاده هدیه قلی  |موژ هجران

 
 : خالصه

ها، از این تردیدها، از این مرگ  تاب موندن ها، از این بیها، از این بیهوده بودن از این تکرار ساعت 

 !بیزار .رویاها، بیزارم باورها و 

 *** 

 : مقدمه

 با یادآوری اون روزهایی که کنارت بودم، 

 که درکنارم بودی، 

 . شینه لبخند روی لبم می 

 ! عجیب دلتنگ اون روزهام

 . دغدغه پیشت بودماون روزهایی که بی 

 . جا پیچیده بودهام آوازش همه که طنین صدای خنده 

 ! شد برگردم به همون روزهاکاش می ای

 . همون روزها

 ؟ شهنمی

 ! فقط من رو برگردونید به همون روزها  .قیمتش هرچیه من میدم 

 *** 

 : قبل از شروع، بخوانید

 

ی زمانی خاص به نگارش درآمده و بنابر تصمیم من، با جمع آوری  ای که در بازه موژ هجران دلنوشته 

 . کندنظم خاصی پیروی نمی در قالب دلنوشته نگاشته شده، پس این دلنوشته از  کردن متون 

 

تاالب، آبگیر و آب انبار   :)فرهنگ جهانگیری ( .آبگیر باشد و آن را ژیر نیز خوانند  .موژ :موژ به معنای 

 . و استخر

 جدایی، مفارقت، دوری، دوری از دوستان و یاران  :هجران به معنای 
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 زاده هدیه قلی  |موژ هجران

 

 

 *** 
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 زاده هدیه قلی  |موژ هجران

 
 قدری شکسته قلبم که اون

 . شونهمه تفاوت شدم نسب به  عجیب بی 

 .زنههایی که مصنوعی بودنش، حالم رو بهم می خنده

 .هام رو گود انداختههایی که بس ریخته شده، زیرچشم اشک 

 . فهمهکس من رو نمیهیچ 

 ! کسهیچ 

 ؟ طوره برماصالً چه 

 !تو بمون و حسرت نبود من 

 *** 

 ؟ دیدی

 ؟ ی جوابت چی میشهکنهایی که می گاهی اوقات با اون همه مهربونی، لطف و بخشندگی 

گذرن و  افرادی که یه روز ادعای دوست داشتنت رو داشتن، حتی از گرفتن یه حالت چطوره ساده می 

 . شکنهاین دل تو هست که بیشتر می 

 *** 

 ! های قبل کاش میشد برگردم به سال ای

 ! شدمکاش باعث عذابت نمیای

 ! شدمکاش باعث ناراحتیت نمیای

 ! کاش همون بودم ای

 رسوندی من رو به این دوراهی نمی  کاش ای

 : ام که میگمقدری این روزها خسته و من اون 

 ! هاکاش ت به تموم این ای *ن *ع *ل -

 *** 
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 زاده هدیه قلی  |موژ هجران

 
خوام حال این دختری که چند وقته من هم  خوام؛ فقط می خواستم و نمی چیزی نمی هیچ  من از تو

 . همین  !شناسمش رو آروم کنی نمی

 ؟ ات، مگه نهاز هدیه  ؟کنینمیآرامش رو که از من دریغ 

 *** 

 !ی دلتنگم*ت * ن* ع*منِ ل 

 . دلتنگم با وجودی که هستی کنارم

 . دلتنگتم با وجودی که هستی توی تک تک لحظاتم

 ؟ چرا دلتنگتم اصالً

 ! وقتی هستی

 ! وقتی کنارمی

 ! وقتی دلیل لبخندمی

 ! هامیدلیل خنده 

 ؟! نکنه من از تو دور شدم، زبونم الل

 *** 

 ! دارنهای ذهنی و فکرهایی دارم، که دست از سرم بر نمیدغدغه 

 ! آخه تو بگو

 . من که کاری باهاشون ندارم

 ؟ کننچرا ولم نمی

 ؟دارنچرا دست از سرم بر نمی 

 ؟ شنچرا فکرها تموم نمی

 ؟ کنننکنه دارن تالفی می 

 ؟فهمنرو می  اصالً مگه فکرها هم معنی تالفی 

 *** 
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 زاده هدیه قلی  |موژ هجران

 
 ! اممن فقط خسته 

 . ام نیستطوریاور کن هیچ ب

 !دمیعنی من بهایی به حال بدم نمی

 ؟ اصالً چی شد که توی این چاه افتادم

 ؟ خودم باعثش بودم

 ؟ خودم خواستم

 *** 

 ! من که تموم فکرم، فقط تو بودی

 ؟ کنیانصافی در حقم نمی آخه یکم زیادی بی 

 . دیگه کار من یکی از داد زدن و هق هق گذشته

 ؟ خودم رو بکشمبرم 

 ؟ کنی، مگه نهوقت تو دعوام نمی اون

 *** 

 ! معرفت، دیگه بسمهآخه بی 

 . تر از اونی هستم که فکرش رو بکنیدیگه ناتوان 

 !زنمتک رو بزنم، می شده فقط به خاطر تو قید تک 

 ! من که شوخی ندارم

 زنم؛ می 

 دونی عزیزهام برام مهمن،ی، تو که می * ت *ن *ع *ولی ل

 ! خط قرمزهای من هستن دونیتو که می 

 ! هاشونه دونی نفسم بسته به نفس تو که می 

 ! هامتک خنده دلیل زندگی من هستند، دلیل تک 

 ؟ شکنهشه و می کنی این کوچولوت، داغون می فکر نمی

 ! هرچند، االن هم شده
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 زاده هدیه قلی  |موژ هجران

 
 *** 

 . یه قلب

 رنگ یه قلب ساده و خوش 

 ! وحاال همونه که شکسته

 ! همونه که خرد شده

 . همونه

 ؟ هاش بخرمچسبی برای چسبوندن تکه چه 

 ؟ هایی که نیستن و گمشون کردم، جاشون رو با چی پر کنماون ذره

 *** 

 شاید اگه نباشم، 

 اگه برم، 

 اگه دیگه لبخندم رو نبینی، 

 اگه دیگه صدام رو نشنوی، 

 دلت بشکنه؛ 

 ولی

 . عزیزم ببخش 

 اگه نباشم، 

 ؟ شیدلتنگم می 

 *** 

شناسی خودت رو، که  کردی و خودت االن به جایی رسیدی که نمی ادعایی می چه  فهمی کهوقتی می 

زنی که بعد  کنی و غر می نق می  قدری نق شناسی اینی که خودت ساختی، ون نمی !وحشت داری از خودت

 ! شکنیوقته که ذره ذره می اش سر اینه که تو خودت رو فراموش کردی و اون آخرش، بدونی همه 

 *** 
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 زاده هدیه قلی  |موژ هجران

 
 ؟ سخته

 ؟ مونهمگه چیزی به نام سختی می  ! هه

 ؟ چیزی مونده که بشکنه

 ؟ چیزی که خرد و داغونت کنه

 ! قطعاً که نه، نه

 *** 

 :کنمبه این فکر می 

 های شبونه مامانم، الالیی 

 ؟زیر کدوم بالشت جا مونده 

 .شاید هنوز هم بشه که بخوابم

 خوابی که بعدش نه منی باشم، 

 ! نه خاطراتی از من

 *** 

 . هام تنگه برای خندهدلم 

 . کشیدهایی که از عمق دلم زبونه می خنده

 : مثل همونی که گفت

 ! کاش روزی رسد که دیوانه ببینم، بخندم   !دیوانه چو دیوانه ببیند، بخندد -

 *** 

 کنن؛ هام رو همه دیدن و باهاش همدردی می اشک چشم 

رسه و  ره و باز هم به جایی نمی سو می   های روح من رو شنیده که به این سو و اونهق  اما چه کسی هق 

 ؟ تنها دری بسته، جوابشه

 *** 
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 زاده هدیه قلی  |موژ هجران

 
 ! رماز این شهر می 

 . مهریاز این هیاهوی بی 

 . پایاناز این سردی بی 

 ! رماز این شهر می 

 . از این شلوغی پرصدا

 ! رماز این شهر می 

 . از این شهر خالی از تو 

 ! رماز این شهر می 

 از این شهر پر رنگ، 

 . یارشهر بی از این 

 ! رم، یه روز برای همیشهمی 

 *** 

 . میرمهر روز می 

 . شکنمهر روز می 

 . کنمهر روز گریه می 

 . ...هر روز 

 *** 

 ! ت به این روزها* ن* ع*ل

 این روزهایی که اسم دارن، شماره دارن، تعطیلی دارن، هفته، ماه و سال هم دارن؛ 

 !ت که روح ندارن* ن *ع *اما ل

 *** 

 ! تنهایی و سکوتم پر از غوغا و هیاهوستلحظات 

 ؟ دونه که آرامشم تا چه حد تلخهتونم بگم و چه کسی می هایی که نمیلبریزم از حرف 
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 زاده هدیه قلی  |موژ هجران

 
 *** 

 ! کشهزنه، قلبم تیر می بینه، نبضم کند می هام تارتر از همیشه میچشم

دونی چه دردی  میشنوم و نهای زندگی می انگاری دارم خرد شدن احساسم رو ال به الی چرخ دندون

 ! شینه ها هم، نمیداره وقتی توصیف حالم توی واژه

 *** 

 هام حرف دارم؛ با تو، به وسعت تموم نداشته 

 ! اما فرصتی نیست تا بشینی به پای این همه حرف 

 ! دلم تنگه، فقط برای حرف زدن با تو

 *** 

 :امهای تکراری ام شده گرفتن فال حافظ و من خسته از جواب سرگرمی 

 «!شهغم تموم می »

 «!غصه نخور »

 «!شه مشکالت حل می »

 ... و

 . گیرهدلم می 

 ؟ چیز تمومی نداره، جز این زندگیدونه که بدون تو، هیچ چرا حافظ نمی 

 *** 

 ! بیا

 ! نگاهم کن

 ! ببین من رو

 ! ببین محتاج نگاهت شدم

 ! بینی بغضم روبینی، بگو که می بگو می 
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 زاده هدیه قلی  |موژ هجران

 
 ! ام روتنهایی 

 !جنگ با زندگیخسته شدنم رو از 

 ! بیا نگاهم کن 

 . فقط یکم

 ! نگاهم کن که محتاج نگاهت شدم

 *** 

 ! ای بیاریخوام برام هدیه می 

 . ای از جنس نورهدیه 

 ! ای که منحصر به فرد باشههدیه 

 ای پر از حس و حال خوب، هدیه 

 .ایای از جنس قلب شیشه هدیه 

 ! ای که بتونه پر و بال بزنههدیه 

 ! گذشتههدیه، دختری مثل 

 *** 

 ؟ دونی اومده به من چی میگهمی 

 ! مونهالبته چیزی پنهون از تو نمی

 : گهمی 

 ؟ بگم؛ تبریک بگم یا تسلیت چی دونمنمی -

 : شناسی دیگه، گفتممن کنجکاو رو می 

 ؟ چرا -

 : گفت

 . دلش رو باخت و آخرش هم شد شکست عشقی .هم دلش رو باخت باالخره هدیه  -

 : بار زهرخندی زدم که ادامه دادبرای اولین 
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 . هاش برای پنهونی بغضشه، برای پنهونی حال بدشهتونیم بگیم که این دختر، خندهحاال می  -

 !وقفه و بلند دونم چی شد؛ اما بلند بلند خندیدم، بی نمی

 ؟ بسته کی هستم، جرئت گفتن این حرف رو داشتدونست من از همون اول، عاشق و دلاگه می 

 *** 

هام فقط با همون حال و حس خوبی که چند دقیقه قبل سرحالم کرده بود و هنوز حس  با پایان خنده

 . هام بود، نگاهش کردمهام در حال حرکت بود و با همون رد لبخند که اثر خنده شیرینش توی رگ 

 ! متعجب بود

 . حق داشت 

 . ی و شیرین گذشته بود آخه کار من از لیل 

 . کار تو هم از مجنون و فرهاد گذشته بود 

 ؟ تونه مثل تو باشهآخه کی می 

 ؟ هوم

 ! خب معلومه دیگه

 ! فقط یکی که اون هم تویی

 هامی ممنون بودم که باز هم دلیل خنده 

 .از ته دلم از تو ممنون بودم 

 . چیزبابت همه  اون هم

 *** 

 ؟ حاال دلیل من

 ؟ نرم ؟ برم

 ؟ گوش نکنم ؟گوش گنم

 ! هرچند نمیشه گوش نکنم که

 .تونم باشم؛ ولی ناخواسته باعثشم ات نمیباعث ناراحتی 

های پنهون شده، دردهای ریخته شده،  همه بغض های دلم، این دل پرم، این جدا از تموم این حرف 
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 زاده هدیه قلی  |موژ هجران

 
 ؟ تونم خواهش کنم که باز هم بشی تموم منمی 

 !نمز نمی  !زنم، نهدفعه دیگه قیدت رو نمیاین

 *** 

 زندگی رو دوست داشت؛ 

 . ولی اون رو نشناخت

 مهربون بود؛ 

 . ولی مهر نورزید

 طبیعت رو دوست داشت؛ 

 . ولی ازش لذت نبرد

 در آبگیر قلبش جنب و جوشی بود؛ 

 . ولی کسی رو پیدا نکرد

 کرد؛ اش احساس تنهایی می در زندگی

 .ولی هرگز دل به کسی نداد

 : نویسم کهو خالصه می 

 . بودن رو برای زندگی دوست داشت، نه زندگی رو برای زنده بودنزنده  -

 

 

 پایان 

 *** 

 : نوشت پی

 

ی وجودش پر میشه از رسونه و از تموم شدنش همه مثل هر اثری که نویسنده اون رو به پایان می 

خواسته تموم تالشش رو کرده که  کنه، به اون چیزی که می شه و پرواز می خوشحالی و روحش آزاد می

طور ناخواسته این دلنوشته  با تموم وجودم به اون هدفی که از اول، هرچند به  !رسه و من االن رسیدم ب

 ! کل اون، تک تک بندهای نوشته شده . این دلنوشته بر اساس واقعیت بود .شروع شد؛ ولی رسیدم 
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شت اون  هایی که کاغذم نتوست دردشون رو تحمل کنه و االن باگذتک غم خوبم، با تموم شدن تک 

تر  اتفاقات خاک خورده؛ ولی گذاشتنش، اون هم در یک قالب، باعث میشه برای همیشه برام کمرنگ 

 . بشه

مونم و  هایی که هست می به خاطر خودم و بهونه  ! که دیگه هستمکنم، به این حاال برگشتم رو اعالم می 

 . کنماین دفعه، از صفر شروع می

 *** 

 : دیالوگ پایانی 

 

 . خواهد که برگردمدلم می  -

 ! ها، هدفی دارد؛ برگشت ها از آن اوست، زیرا در پس تمام خواستن گمان بهترین و دلی که بخواهد بی  -

 . شوندماند و آنانی که همانند قبل، بهانه ماندنش می می   و امان از دلی که تنها باز هم به خاطرشان -

 ؟زنندهایی که رفتن را فریاد می ای برای ماندن دارد، در پس تمام بهانه و زیبا نیست دلی که بهانه  -

 ! ترینندگمان خوشبخت ماند، بی و آنانی که دلی برایشان می

 . اه دقیقه عصریک بهمن ماه هزارچهارصد ساعت سه و پنج  :پایان نهایی در

 *** 

 :و در آخر

 

 "نوید آغازها "

از ال به الی شاخ و برگ عشق، نسیمی از رایحه احساس در کمین است. در این هستی، روی زمین خاکی،  

 .زیر سقف آسمانی، تو! تنها دلیل زندگی هستی

ها بخوانم، از  ها بگویم، از اسطورهام تا از بودن کنید. اینک من آمده را زنده می تو و لبخندت، بودن 

 !خون، جاری نهر احساس در دل سنگی کوههای بی آهوهای مظلوم و گرگ 

 !هادهم، آغازی با طعم لذت و پایانی برای پایان آری! من نوید از آغازها می

ها،  کنم و برای تمامی عاشق های پراکنده می تک واژه اکنون، هدیه وجودم را دست نوازش بر تک من هم 
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 .سرایمآوای عشق می 

 !ایهای زندگی و با هزاران نوشته جذاب و ناب، در هر زمینه ای برای تمامی هَدیه هِدیه 

 

 زاده نویسنده: هدیه قلی 

.یا حق
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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 اجتماعی رمانیک در شبکه 
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