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 مبینا عباسی  |  بماند در هوای یار

 :مقدمه

 ای عشق! آرزوهای قلبم چه شد؟ 

 .یار من قلب مرا ویرانه کرد

 ! ای یار! هوای تو چه بود که فقط خفگی نصیب قلب من شد؟

 *** 

 !های باغچه ببندمبگذار به یادگار نقش تو را بر یاس

ترین دروغ  داد! تو عاشقانههایی گرفتم که هیچ مکتبی به من یاد نمیاز تو، من درس

 .هوا دوستش دارمزندگی را یادم دادی که بمانم در هوای یاری که بی

 *** 

 !های زودگذرخواهد و نه ه*و*سدل، نه مال دنیا را می

د که پشت آن، غم  خواهخواهد و شادی... دل، شادی و شیرینی لبخندی را میدل، عشق می

 .فریاد نزند

 !خواهد، همان هیچ در عالم زیباستدل اگر هیچ می

 که همه هیچ و تو هم هیچ! چرا دل هیچ نخواهد؟

 ما غم عالم را به جان خریدیم دگر چرا از این شب تاریک گریزان باشیم؟ 

 *** 

 .شودچون رودی که از چشمان من سرازیر میهای تو جاریست؛ همهای من، نفسدر بهانه

 در همهمه و غوغای قلبم، تنها نام تو جاریست؛ 

 !کاش این تداوم قلبم ادامه داشت

 !انداخت هایم نمیای مرا یاد غمجوری که اسم تو لحظه
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 !های تو نمیشدهای من خالی از عطر نفسکاش بهانه

 . ...  تپید، شکستیرای تو میدلیل بباز هم قلبی را که بی

 *** 

 .ها خاک خورده بودجا بودی؛ درست کنار من، در عکسی که سالآن

 .از روی عکس پس بزنم   ها راآمد که خاکدست و دلم نمی

ای اهمیت نداشت که چه  شکستم؛ هرچه قاب عکس از تو و من بود را شکستم و برایم ذره

 !هایی را نابود کردمخاطره

 ای اهمیت داشت؟ ای که تو قلب مرا آتش زدی، برایت ذرهمگر آن لحظه

 ... . شود زنده ماند، فقط از روی ترس تو هم میبی

 *** 

 .گیردهوایی که دائم سر تا پای مرا فرا میهوای بیدلم هوای رفتن دارد؛ 

ها  خواهد که من بمانم و من بمانم. گاه، تصمیمدلم هوای یک جای خلوت و ساکت را می

 !هم از خود نیست

 !گونه بهتر باشدداند؟ شاید اینشود. بگذاریم که بگذرد؛ کسی چه میچاره فقط سکوت می

 *** 

 .ببینم رخ و حال تو را زخمی است کند؛ چو داد میقلبم از درد، بی

 !دهمکشم، جان میهربار با هرنفسی که می

 های من جاری شد؛ ولی حس تنفر را چه کنم؟ چو دیدمت ناخوش، حالت خفگی در رگ

 !دگر جایی برای عشق از تو در من نمانده
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 *** 

 !کاش در هوای تو میشد نفس کشید؛ ولی تو فقط خفگی داری برای من

 !کاش فقط کمی میشد فرصت داد؛ ولی هرچه بود را از ما گرفتی 

جایی که هیچ چیز آن، به تو  گونه رغم زد! بمانی در همانشود گفت؟ تقدیر اینچه می

 !تعلق ندارد

 *** 

تر  کشد و تو نامردمام مرا در خود میچو باتالقی است که ت دانی که این اجبار، همخوب می

 !از آنی که از این اجبار مرا رها سازی 

 .اجازه در ذهن خسته من، پرسه نزنتو مرا نابود کردی قبول، دگر بی

 !بگذار در این اجبار بمانم, همان اجباری که نامش را جدایی گذاشتیم

 *** 

 !روحم به دار دستان تو نامردآویخته شده قلب بی

 . ...ی تو شدم که بردم ز یاد حال و احوالم راوانهچنان دی

 !چون روح، ناپدید گشتی، قلب من هم محو شداز آن شبی که هم

 .جا که تو رفتی، نقطه اوج تمام دردهایم بودآن

 .های ما هم انگار خزان شدفصل عاشقانه

 *** 

 !ی این عالم آشفته، دلم رهسپار غم و اندوه نشود کاش در گوشه

 .فرت، گل مهربانی در دل جاری بوددر اوج ن 
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 !ی این عالم بودکاش گرفتاری، نا آشناترین کلمه

 .آن همه دیوانگی، سرانجامش فارغ شدن نبود

 *** 

 !دانی؟ من شاید بدانم سکوت من بهر چیست؟ نمی

 های که برایت کردم و تو عاقل ماندی باشد؟ شاید از سر دیوانگی

 نی؟ دادانم، نمیرفتنت بهر چه بود؟ نمی

 .پس بگذار به اجبارها تن بدهیم

 *** 

 !بگو چه کردم که سرانجام جدایی، شد نصیب حال دلم؟ 

 آورد؟ هایی را که به روی من میتو که از هفت دولت آزادی، من چه کنم دل بهانه

 ؟ ها شدی من، غباری از تنهاییبگو چرا سزاوار دلِ آیینه

 *** 

 !هایم، تنها یک امید داشتم و تو بودیدر تمام نا امیدی

های  خندم! به تمام حرفهایم؛ آری میحاال همان یک امید شده پوزخندی روی لـ*ـب

 .خندمقشنگی که گفتی و به دست باد سپردی، می

 !یک دروغ زیبا بود که من باورش کردم دانی چرا؟ چون تمام عشق تو می

 *** 

کنم که  کنم چون گذشتم از یک عشق ممنوعه! به سرنوشتم افتخار میبه خودم افتخار می

 !مرا تا کجا رسانده
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شاید که قلب من هرگز ترمیم نشود؛ ولی همین زیباست که حرمت عشق را نگه داشتم و  

 !ای دروغ، اسم دوم عشق شودنگذاشتم لحظه

 !ی این شهر هستم ترین دیووانهکنم که هنوز هم عاشقتخار میآری! اف 

 *** 

دهم. قسمت من چیست از  های عشق را از دست میزند وقتی که فرصتتمام وجودم یخ می

 !عاشقی؟ به خیالشان انگار من از سنگ ساخته شدم

 !ریزم؟فته من اشک نمیکی گ

 کنم؟ هایم را سپری میکی گفته من بدون آشوب، روز

جور تحمل کند عذابی را که هرگز  شوند، قلب من چهها جلوی من خم میوقتی کوه

 شود؟ فراموش نمی

 .  ...های قلب من باشدکاش فرصتی برای عاشقانه

 *** 

 .آورندام فشار میههوا در سینهای من بیمیرد! نفسصدا میشکند؛ بیقلب می

 !آه! چه حس غریبی دارم این روزها

 !دارد. این دنیا، جایی نبود که من عاشق شوم تو رفتی؛ ولی عشق دست از سر من بر نمی

 *** 

فهمم چرا  شود که نمیقدر اشک از چشمانم جاری میقدر حالم خراب است، آنآن

 !جوری شدسرنوشت عشق من، این

 شود؟ گیرد و نابود میچه شد که هر عشقی در قلب من آتش می

 !چه شد، چه شد 
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 *** 

 !دادم ای به خودم فرصت میکاش لحظه

 !گذاشتم قلبم عاشق شود کاش نمی

 !قدر غرق در تنهایی بشوم که خودم را و جهانم را فراموش کنمکاش آن

 !من عاشق شدم؛ چه گرفتاری عجیبی

 *** 

 .خیلی خسته هستم 

 .از قلبم خسته هستم؛ از عشق که فقط درد را به جان من انداخت

گوید  خواهم عاشق شوم؛ ولی زندگی میکه میزارم! از اینبی  از دنیا و رویای کوچکم

 !ایست

 .جا جای عاشقی نیستاین

 *** 

 .امهای کهنهامروز یادی کردم از زخم

 !ندارندهایی که انگار درمانی زخم

 !ماندمن امروز فهمیدم که یاری در هوای من نمی

 من یاد ندارم دل شکستن را؛ 

 .یاد ندارم غم را به دیگران تحمیل کنم

 !من یاد ندارم فارغ شوم 

 !یاد یار سر کنمهایم را بییاد ندارم... یاد ندارم، تنهایی، شب

 *** 



 

 

 
9 

 مبینا عباسی  |  بماند در هوای یار

 !شدن هرچه که بودها بهانه است برای تمام ام که رفتنبه این نتیجه رسیده

 .هایت را سحر کنی تو فقط خواستی بروی در کنار یکی دیگر شب

ای از  به یاد داشته باش که تو رفتی و مرا در این عشق جا گذاشتی و من هنوز هم بدون نیمه

 !ام. به امید برگشتن تو جانم مانده

 *** 

 !زارمهایت بیاز صدای قدم

 !شودهایت، ذهنم، خسته میاز صدای خنده

 !شود هایم قطع میهایت، نفساز صدای نفس

کند که روح  من خسته شدم! خسته شدم، حتی از خاطراتی که دائم در قلبم تالطمی به پا می

 !من پذیرای آن نیست

 !بس است دیگر! مرا به حال خودم رها کن 

 *** 

 .هزاران دیوار بین خودم کشیدم که تو را هرگز نبینم

 .ه تو را دائم ببینمهزاران فکر به سرم خطور کرد ک

 .تو سحر کردم هزاران شب را بی

 .هزاران روز را با فکر تو شب کردم 

 .هزاران حرف را در دلم چال کردم

 .هزاران بیت، من از تو نوشتم

 !هایم کردم هزاران بار تو را همراه با اشک

 کجا بودی؟ کجا هستی؟
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 *** 

م که او هم درد روحم را  خواهم جوری روی کاغذ بکش بگذار چیزی بنویسم؛ قلم را می

 !احساس کند

هایم را بخوانم؛ اگر فرصتی بماند. اگر  خواهم روزی برایت با صدای خودم تمام نوشتهمی

سنگی به سر تو برخورد کند و به یاد بیاوری که دختری از دیار غربت، تو را نه مثله لیلی،  

 .نه مثل شیرین، مثله مجنون و فرهاد دوستت دارد

 !ن دیگری عاشق نبودم من مثل هیچ ز 

من مردانه دوستت داشتم؛ جنگیدم برای تو و خودم شکست خوردم. اشتباه از من بود که  

 !هوا در هوای تو نفس کشیدم؛ چه بی

 *** 

 !های منعشق هم زیبا بود؛ تا قبل از ظهور تو در رگ

 !م هایدوست داشتن رنگ و بوی تازه و بهاری داشت تا قبل از پیدا شدن تو در سکوت شب

عشق را من جور دیگری یاد گرفته بودم؛ ولی تو از عشق، تنها نفرت را به دلم نشاندی؛ اما  

 !توباز هم این، من بودم که تسلیم نفرت و پلیدی نشدم! بازهم خودم، باز هم بی

 *** 

 شود کرد؟ چه می

 !کشد تر درد میتر عاشق شود، بیشکه بیشاین بازی عشق است؛ آن

 چه برای تو بگویم؟ 

 .های من استدانم که گوش تو پر از حرفمی
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 .ترین کار جهان، عاشق تو بودن استفایدهدانم که بیمی

 ... . ولی باز هم در هوای تو ماندم

 *** 

 باید فرار کنم؟ 

 کنم؟ و را پیدا میای از ت روم، نشانهچرا به هر کجا می

 .تفاوت به هر چه بود از تو، گذر کردمشاید باید بجنگم! بی

 .شاید که باید دروغ بگویم! قلب و روحم را زیر پاهای تو رها کنم 

 .وقت واقعی نبودیشاید که شاید است و تو هم هیچ

 *** 

ر  تقدر یادآوری کنی، باز هم بیششوند که هر چهقدر عمیق میها هم گاهی آنزخم

 !شودتر میعمیق

خواهم باور کنم که تو  خواهم به قلبم دروغ بگویم! تو را راحت فراموش کردم؛ نمینمی

 !دیگر نیستی

 .تو هم زنده ماندمهرگز به این پناه نبردم که بی

 *** 

 :ها گفتممن؟ به ستارهماه تابان من! کجا رفتی تو بی

 !کند؟هایم را مهتابی نمیوفایی که دیگر شبی من؟ آن بیکجاست آن یار قسم خورده -

 :پروا خندیدند، گفتندهای پر کرشمه، بیستاره

 ی فراموش شده؟ پشت ابری پنهان شده است! چه کاری با او داری ای معشوقه -

 :گفتم با هزاران ناله
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 .امقرار درخشش شدهام! بیتاب تابیدن او شدهبی -

زنند؛ ناگهان از  کنان حرف میها با هزار ناز و ادا به پشت ابرها فرار کردند و پچ پچستاره

شود  کنید و دل من آب میرواجور و زیبا، مرا نظاره میهای جوپشت ابر، آن رخ پر از لک

 :گویدای که آرام گرفته؛ ولی او فقط میچو دیوانههم

هایی  جا را! ماندن تو بیهوده است. بدون هیچ دلیلی دل بستی به ستارهبرو، ترک کن این -

 .زنندکه فقط از دور برای تو چشمک می

 .جا شد که خورشیدگرفتگی آغاز شداز آن

 *** 

 !ی من، شیطان همدم منجهنم ترانه

 !کی گفته شیطان پلید است؟ مگر روزی فرشته نبود؟

 ت است؟ نایکی گفته شیطان خائن است؟ حقیقت مگر خ 

به جرم همین حقیقت بود که مهر خائن به او زدند! حال، من هم شدم تبعید، شدم خائن،  

 !شدم نامرد، چون هر چه بود را فهمیدم

 *** 

 فقط خسته از تو و خاطراتت نیستم،؛ 

 جا، از اعتماد بی

 از عشق پاکم، 

 !از تمام رویاهای زیبایم برای تو 

ای تردید، باورت کردم و حتی شک نکردم که تو  من خسته از خودم هستم که بدون لحظه

 ... . خواستیمرا برای هیچ می
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 *** 

 تنهایی، برای ما چاره شد؛

 های ما شد؛ اشک، محرم غم

 درد، اسیر تنهایی شد؛ 

 غروب، شد تقدیرم 

 !و اندوه، شد نصیبم 

 ! کسی به نفع ما کاری نکرد

 ! هزاران کار برای دلشان کردیم

 .این نبود رسم روزگار منتی نیست؛ ولی

 کمان و شعر و آواز، جهان من پر از رنگین

 !کنندیک لحظه، آن را، خرابش می

 ... . ها ندهم ی می سازم تا بماند و دل به دروغدور خودم دیوار

 *** 

 دیگر چه بماند در هوای تو ای یار؟ 

 !هیچ باقی نمانده

 چه برایت، به یادگار بگذارم؟

 !همه را به آتش کشیدی 

 !کنمگیرم و گاه از یاد تو، من سقوط میگاه اوج می

 روی چنین شتابان؟ ای یار بی وفا! به کجا می

 .رد به یادگار مانداز تو برایم تنها د



 

 

 
14 

 مبینا عباسی  |  بماند در هوای یار

 *** 

 !رقصمرقصم؛ زیر نور مهتاب میزیر باران می

 .خانیم؛ ولی حال غریبی دارمزنیم، آواز میبا گیتار دور آتیش، گیتار می

خندم! غم تو را پشت گوش انداختم؛  خندم، به دردهایی که مال توست، میدل میبا خون

 !ی تو را دارمولی دلشوره

ای تلخ  زنم؛ قهوهای تلخ میهای تهران، همان کافه نادری، خندههاز حسرت عاشقی، در کاف

 !خورممی

 .از ترس عاشق شدن، در قلبم را بستم

 !تو، از این همه تناقض، از پول و از ثروتعابر، از این من بیهای بیاز عابر پیاده، از پل

 ترسم؛ صاحاب که همش مال توست، دیگه دارم میاز این حواس بی

تو  های توست! از بیام، به جای نفسخندم! دود در سینهاین حال، به درد عشق میولی با  

 !ترسم بودنم، می

یک قلم و یک کاغذ، گیتار دست دوم، از این کابوس وحشی، از بارون و از دریا، از دنیای  

 !ترسمبعد از تو، کم کم دارم می

 *** 

پایان 
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 مبینا عباسی  |  بماند در هوای یار

 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

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

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

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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