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 فاطمه فرخی | ی البداهه بعد از توف

 
قلب  نیا گری! دیلیتمام شد ل ،یکه تو رفت یوقت ؛یلیجان ندارد ل گریمقدمه: بعد از تو د

 !ندارد یاتیهجران تو، ح یندارد؛ ز دور یتاب و توان

*** 

آتش  فروغشیرا مقابل چشمان ب شیهایبازهستم که تمام اسباب یاز تو، مانند کودک بعد

 ستین یکس یتنها گذاشتند؛ حت اشیکودک ییاو را با خاکستر دارا یرحمیزدند و با ب

 زد؛یچشمانم بر یایاز در یاقطره یگذاشتیکه نم یبود ییرا پاک کند! قبالً تو میهااشک

بود و حال  دهیتو لرز یکه فقط برا ی! مانند دلم، دلیحال با رفتنت سد اشکم را شکست یول

 .شده چارهیکودکِ ب یهامانند خاکسترِ عروسک

*** 

تو بود فرو  یکه خانه یبود که هر بار در قلب یزیمانند خنجر ت تیهاعشقم، حرف یدانیم

قلب شکسته را با دستانت به آتش  نیاما ا ؛یمن بود یقلب شکسته نینش. تو شاهرفتیم

 .یندار یپادشاه یهم برا یتخت یحت گری! حال دیدیکش

*** 

 یتو؟! که وابستگ یوابسته نشوم، حت یبه جز خدا به کس یهست که به من گفت ادتی دلبر

 ،یمن بود نیزم یرو ی! تو خدایمن یکه تو هم خدا یدیوقت نفهم چیدرد است؛ اما ه

من  زم،یعز و نشاط من بود. شرمنده دیام یهیو ما تدمشیپرسیکه بعد از خدا م یکس

 !یمن نیزم یرو یکه خدا ییتو یام؛ وابستهات شدهوابسته

*** 

 !است ریبه د ریما د یِشانیپر ریگیپ
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 .میاو زود به زود یخنده کی دلتنگ

 !دارد یبدون ما چه نشاط او

 ... .میندار یاتیبدون او ح ما

*** 

 :زل زد و گفت میهاچشم به

 !میکنیبا هم درستش م - 

اگر تمام  یو حت شدیهم درست نم یزیچ چیاگر با هم ه ی، حت"با هم" نیداشت ا یلذت چه

 ایدن نیدر ا یزیچ چیداشتم را با ه "با هم" یکه به واژه یحس رفت،یبر باد م امهیسرما

باشد،  را درک کرده ییکه وحشت تنها یتنها کس ؛یااما حال که تو رفته کردم؛یمعاوضه نم

 !آور درک کندلحظات عذاب نیرا در ا منحس  تواندیم

*** 

 .هم از تو رو دست خوردم باز

اصاًل به شکستن  برد؛یلذت م اش،یبشکن یرحمیو با ب ییایهر بار ب کهنیدل من از ا انگار

 .کرده است دایپ ادیتوسط تو، اعت

منتظر شکسته شدن است، آن هم  شهیدل من هم ،یو برگرد یچندبار برو ستین مهم

 .توسط دستان تو

 !معتاد شکستن دل من، آن هم فقط دل من ؛یاکنم تو هم معتاد شده فکر

*** 
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 دی! شاکنمیتمام وجودم حسش م. بعد از تو با ستیبیدردآور و غر ی، چه واژه"ییتنها"

کند تا تو را فرموش کنم؛ اما با هر  ریدرگ یادورم شلوغ باشد و هر کس من را با هر مسئله

قدر و من چه ردیگیو تارم شکل م فروغیب دِید یات جلودلبرانه ریبار پلک زدن، تصو

 !چمیبعد از تو ه کنمیحس م

محکم در وجودم شکل گرفته است، که با  اتشهیقدر رو آن یاکرده شهیدر تمام من ر تو

 !رودینم رونیکارها، فکرت از سر من ب نیترو سخت نیتربزرگ

*** 

همان  ینیریاست؛ به ش نیریعذاب، ش نیکه ا دانندی! نمیکه تو عذاب جان من ندیگو همه

 یهمان ایدن یخوراک نیترذیکه لذ ی. آه! به راستیکه در روز اول در دستانم گذاشت یشکالت

چه  ،ی. دلبر، چه بخواهکندیزبانم مزه م ریبود که از دستانت گرفتم و هنوز طعمش ز

 !یمن هست یو ناچار به حمل دل شکسته یاربودهتو دل مرا  ینخواه

*** 

 :کنمیهر بار با خودم زمزمه م یرفت یوقت

اگر بغض آمده  د،یلرزیدلش م تیهاعاشقانه یهرگز خودت را گول نزن دختر! اگر برا - 

حال کنارت  د؛یدیات را مو اگر لرزش دستانت و غرور له شده دیدیچشمانت را م یبر رو

نمال  رهیسر خودت را ش خودی! بشدیدور گردنت قفل م شیهابود و مدال قشنگ دست

 !. قبول کن رفتنش راتدخترک؛ قبول کن دوستت نداش

*** 

 :غروب نگاهش کردم که گفت یهاکیصبح تا نزد از
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 ؟یخسته نشد  -

 :لبم شکوفه زد و گفتم یگوشه یمحو لبخند

 خسته کدوم بود؟ - 

 :نگاهم کرد و گفت قیعم

 .! راحت باشیچیه - 

 ا کیرنگ شب بود و خودش رنگ روز.  شیموها
 
و  یباش دیبود؛ انگار خورش یبعجی دمٓ

 !گذاشت میتنها رحمانهیقدر خالصانه دوستش داشتم و او چه ب! چهیهمزمان ماه هم باش

*** 

با عشق و  الشیو خ یداشتنِ تو در وجود من است! خاکش، آبش، نورش، زندگ دوست

 .است ختهیبا هم آم یآورو دردِ عذاب بیعج ییتنها

 یهست یکه در چشمم، همان تپش یهست ییکه در جانم، همان سو یهست یچون نفسهم تو

 شم،یندیدارد. محبوب من، به هرچه ب انیکه در سرم جر یهست یکه در قلبم و همان فکر

که  ستین ادتیداشتم؛ مگر  یکه داشتم! آر یبود یاییو تو تمام دارا کنمیبه تو فکر م

 !فرسا بودو جان نیریسقوط بس ش نیام؟ اسقوط کرده تاز چشمان شب رنگ یگفته بود

*** 

 زین مانییدوتا یعاشقانه یهاها و عکسها، عقربهلحظه یو ندارمت، حت یستین یوقت

تو تمام من  دانمی! نمفهمدینم چیو ه خواهدینم چیدلم ه یهست ی. وقترندیگیسراغت را م

به من  یحس قشنگ توانستیم شهیهم یمن با تو تمام خواهم شد؟! بودنت برا ای یاشده
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 گرید بارکی. آرزو دارم کاش یکرد غیاز من در اتیخودخواهدهد که تو با تمام 

 !میرا شروع کن مانیهاو دوباره عاشقانه یبرگرد

*** 

و  ی!کاش بودخورد؟یام، به چه دردم متو نوشته یکه برا یندان یتو، وقت یبرا نوشتن

 یآغوشش را برا ستین یام و کستو به دفتر و قلم پناه برده یکه چگونه از دور یدیدیم

دارم؛ به بودن و آغوش امن و  ازیرا به جان بخرد! من به تو ن میمن باز کند و دردها

 !من باز کن یآغوشت را به رو گر،یو بار د ایبخشت. بآرام

*** 

دارم  یدارم که در چشمانت قفل است؛ نگاه ی! چشمانیدارم که صاحبش تو هست یآغوش

 ریدلبر، من تماماً درگ یتوست! ا ریدارم که دائم درگ یکه متعلق به توست و فکر و ذهن

 .تو، متعلق به تو و تماماً خواهان عشق تو هستم

*** 

 میهالـ*ـب یاز گوشه کنم،یبه تو فکر م یکه وقت نیهم ست؟یحس و حال چ نیا اسم

ام، تو را مو به مو کار و رفتار؛ که نشسته نیباشد؟ ا تواندی! اسمش چه مکندیلبخند چکه م

چه نام دارد که تو از دور  الیو خ ایرو نیاسم ا کند؟یم جمیگ تیو عطر موها کنمیمرور م

اسمش را چه  کنند؟یآشوب مو دل طاقتیب نهیباغ شعرم، کال کال، س یهارو انا ییآیم

 !دلبرکم؟ یده انیدرد جان فرسا پا نیو به ا ؟یکن اشیبگذارم که تو، دوستت دارم معن

*** 

 یهاشوم! قربان خنده تیو بگذار فدا ایپس ب رود؟یدر م تیکه جانم برا یدانیم دلبر،

که بعد از تو  ایمن! ب رحمیعشق ب ایم شب رنگت. بآن دو چش یو جان دهم برا نتیریش
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 کیبود؛  نیریرفتنت هم ش یحت ،یدانیجان ندارد؛ جانش به قربانت!م گرید تیالیل

! یدیخر میو برا میکه از کنارش رد شد یامغازه یهاییائوتلخ، مثل شکالت کاک ینیریش

 .است ینیریو به همان ش یبه همان تلخ یآر

*** 

که من عاشقانه  یو بخوان ینوشتم تا بدان تیچه در دلم و هر چه از احساسم بود را برا هر

بعد از دعوا، بحث و درد  ی! من تو را حتیخُردم کن ای یاگر مرا نخواه یحت پرستم؛یتو را م

 !خواهمیم زین

 !پرستمتیبه تو که عاشقانه م میتقد

 انیپا
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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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