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 !مقدمه:هرکجاگشتمبهدنبالعشق

 !یاازمنبیچارهفرارکردیاویرانهامکرد

کههرجارفتمکجابایدبرمکهبراییکبار...بتونمباآرامشعاشقبمانم!کجارابگردم

 نمیشومهیچعشقیپایدارنبود،بهخودمقولمیدهمکهدگرهرگزعاشق

 

هیچیخالصه:فرصتینیستبرایدوستداشتنیابهاشتباهتوراقضاوتمیکنندیابرای

ترنگاهکن...رهایتمیکنندگاهدرمیانواژههایمدردیبزرگنمایانمیشود!کمیدقیق

داشتهباشم...ورودخانهایمیزندوقتیمیگویینمیخواهمدوستتکلوجودمازسرمایخ

.ازچشمانمجاریمیشودکهبیانتهااست

***

 اشتباهازمنبود!کهتحتهرشرایطیعاشقشدم

بود!کهرویاهایاشتباهازمنبود!کهقلبمروسپردمبهاشتباهترینها..اشتباهازخودم

کردکهتوراپادشاهقلبویرانهردائماشتباهکرد...اشتباهزیباتوذهنمساختم..ایندخت

...اشکرد

***

حتی !کاشمیتوانستمخودمرانابودکنمتاواقعابفهمیاینحرفهایمندروغنیست

درهاراپشتبازیهمنیست!کاشفقطیکباربهمنگوشمیدادیوبدونهیچحرفی

.دلیلدوستتدارممنبگوییبیسرتنمیبستی...کاشیکباردیگربه

***
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 باخودمگفتمچرامنطعمعاشقیرانتونستمحتیبراییکبارهمبچشم؟

 یکنگاهیتوآیینهکردموبهاینپیبردمکهشایدمشکلاصلیخودمهستم؟

....آنقدرتورابهمرزجنونمیرسانندکهفراموشمیکنییکتکهازوجودخداوندی

***

 !توراغمگینکنمجانانمخواهمدگرنمی

 !خواهملحظهایغمتوراببینممنحتینمی

دانم!منهیچینداشتمجزشوممیتوانمعاشقتوبمانم،منتمامدردتومینه!مننمی

 !یکقلبیکهخاکسترشدهبودولیبازهمعاشقشدم

دگرولیفهمیدمکهدردفترسرنوشتمنچیزیجزتنهایینوشتهنشدهاست...

تنهاییسفرخواهمخواهمتورا،میخواهمبشومعذابتوایجانوجهانم!مننمینمی

!شناسدکنمبرومآنجاییکهدردمرامی

***

گفتماینبارشایدبتوانمقلبمرابرای !دهدگفتماینبارشانسبهمرویخوشینشانمی

 !هباشدتعریفآدمهاازعشقفقطخودمرا...تاچ !کسیعریانکنمکهخودمرابخواهد

 !تاکهباشدغمعالمازعشق

 !فریبمخور!فریبمخور

 !شوممنعاشقشدنراخوببلدم،تودائمبهاینباورکنکهازتوفارغمی

 فریبچهچیزیراتوخوردی؟

 !کهبیهوامرارهاکردی....باورمنکردی

 ***
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 !شدپا،همراه،وهممسیرتونباوقتیتقدیرهم

کدامچهتوقعیازعشقداریم؟وقتیکههمهچیزبهشکستختمشد...پیروزیرااز

گیرد...کداممییخوشبختیببینم؟وقتیکهکابوسحتیدربیداریهمگلویمرادریچه

 !!!زیباستکندتاباورکنمعشقهنوزمآغوشمرادرخودشغرقمی

بگیرد...منکهدائماورابهآغوشمدعوتکاشجاییبودکهکمیهمعشقمرادرآغوش

 ...کردم

 ***

 !منهنوزمبهعشقباوردارم

رویکردهباشمدرتوصیفعشقولیمنهمانشیداییهستمکهبازآریشایدکمیزیاده

 !کندهمدرطوفانعشقخودراگرفتارمی

که !استدگردوستدارم!عشقراباتمامدردهایشوزخمهایش...فلسفهعشقهمین

!دورییارشویازشویدرهواییار...یاویرانهمیگرفتارششدی!یادیوانهمی

***

بخندم....منمیتونمحتیبدونتوهمبهروزهایعادیبرگردم....منمیتونمبدونتوهم

تو...منبدونقلبتومیتونمبرقصم..آذری!شمالی!ایرانی..آرهمنمیرقصمحتیبدون

چاییراسرمیکشمبامیکشم!خیلیراحتحتیبدونتوهمراحتفنجانهمنفس

 آرامش..بدوناینکهجایتوخالیباشد

 

!پ.ن:دروغامروزمنبهخودم

***
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هرچهداشتمراازمنگرفتی...کهازخودوولیانگارکه،توهمانسیاهیعظیمیبودیکه

تودیوانهبودمکهفراموشکردمتوبشوم...آنقدرپیشعالمودیارخستهوناالن

تومندریابودمکهاصالازیادمرفتتوفقطیکرودخانهترینی!آنقدرپیشعاقل

 !!!بودی

 ***

 !آنچهبودوهسترویاییبیشنیست

رودچهکهدردریاوساحل،آنچهدرقلبوروحجریاندارد،توهمیبیشنیست!آن

وجودمراکهدرنیلوچشمههایعاشقبهیادگارگذاشتیم...خاطرهایبیشنیست!تمام

آرزوهایبربادرفته،هیچراهتوفداکردم،خاکستریبیشنیست!همهداروندارمنجز

!استوهیچ

***

 ...کمردهوجودتوبرایمنخودمرگه!تههرعشقیکزن؛جداییعادتی

 !فروپاشیشدنقلبیکزنانگارتفریحیکمرده

یکزن!ماندنوماندنوماندندرهواییاریکهدیگهرفتهازقدیم،انگارکهعادت

.عادتهمانزنیکهفریادمیزند:هرگزبهتوفکرنمیکنم!هرگز

***

تارکند!یکلحظهدنیایمنتیرهودیگهحتیصدایبارونهمگوشهایمرانوازشنمی

دیدماصالشد...یکلحظهدیدمدیگرقلبیاصالندارم...دسترویسینهامگذاشتمو

پدیدارنخواهدشد...فهمیدمتپد!فهمیدمکهبعدازاینبارانرنگینکمونیدراسمانمنمی

...هایمنبودهدرخوابکهاینرویا،فقط
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***

 !ایتمامغمواندوهمن

 !هواسرده،نشینهدردرویسینت

 !خودممیشمفدایتو

 !ایهمسفرقدیمی

 !دلمپرازغمودرده

!کجارفتیکهجایخالیمندیگرهرگزحسنمیشه

***

 !اگرحرفتوهمینه!کهدیگهعشقحرومه

 !باشهپسدنیایمنانگارکهواستحرومه

فقطیگهحرفیکهنمیمونه،وقتیبگیدروغهعشقمننسبتبهتوه*و*سبود...پسد

هرچیکهساختماز ...بهونهخواستیبرایرفتن!باشهبروقبوله...هرچیکهبوددروغبود

...توفقطیکتوهمزیبابود

***

 !نهاینکهیادآوریتوبرایمزیباست

 !خاطردارممنفقطبراییادآوریاشتباهمتورابه

 !کنمنهاینکهزیباباشدنغمههایعاشقانهاتبرایمن،نه!منفقطاشتباهمراتداعیمی

 !بهخودتنگیریکهدارمبهتفکرمیکنمیعنیدلتنگتوهستم

 ...چهمحالخندهداری

 مگرحسیگذاشتیپابرجابمانداییار؟
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 !وایبرمنیکهدوبارهخامتوشوم

 ...شوعقلراازیادببرمهو

 ...نهدیگرفصلمابهارنمیشود

 !خزانیتاابدبرعشقماحاکماست

 ...تونیزفکرکنرفتنمازرویاجباربود

 ...هایمازرویاجباراستتوفکرکننفس

 !خندمونیستیمناینجابیتومی

!یتواستیمنتلخترازگریهوخنده

***

راوفاهزارانشاخهگلزینتیچیندم!فرشتههادستمنازپشتدیواربرزخبرایآنبی

 ...بریدند

 !شدمهمدمشیطانیکهبیدلیلبرچسبپلیدیبهاوزدند

 !فقطکافیهکمی...فقطکمیبهحرفهایهمگوشبدهیموکمیهمحق

 ...آنوقتحتیبهشیطانهمباورمیکنیم

 مگراوروزیفرشتهنبود؟

 میکند؟چهزخمیماراپلید

 مگرازاولبدبودیم؟

...جاکمیفکرکنیم،بهجایقضاوتبی

***

 ...دانمچگونهشمععاشقپروانهشدوشمعهمبرایاوسوختوآبشددانم!میمی

 !دانمعشقفرهادرابهشیرینکهچگونهعاشقانهبرایشیرینجانداددانم!میمی
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 !هرچندنادرست...ولیعشقبوددانمعشقممنوعهیزلیخارا،دانم!میمی

دانملیلیومجنونرامن!سهرابوآیدارامن؛چهبرسرمجنونآمدرادانم!میمی

 !دانممی

زیبایمتوراپرواعاشقبودمودررویاهایکوچکودانمروزگاریدراینشهرمنبیمی

منکهخالیازعشقارگردیبهسمتوسویدیدانمکهروزیبرمیمجنونخواندم...می

 ...شد

ولیآنلحظهخیلیدیراست!همبرایمن،همبرایتو!ازکدامدیاربامنسخن

 گویی؟می

!منساکنآنجاهستم...بیهودهبامنسخنمگو

***

هادردلبمانندهمچوگنجیپنهان،بماندکنجبهیادگارکهماهمغمیبگذاریدکهناگفته

 !داشتیم

 !مماازاینجهانبشودتکهایذغالسیاه...سفرههابگذاریدخالیبماندبگذارکهسه

 !آتشیازجنستنهاییشعلهبگیرد

 !توبمیرمبگذارکهمنخستهدلبی

 !رهاباشمنهدربند!آرامباشموبیسقف

 !توبمانمخواهمبیمی

 ***

کنی،رنشدیبهقلبمناعتمادشکستهشدنمدیگربیفایدهاست!وقتیتوحتیحاض

است!خاطراتترابیندفقطروحمندیگرهیچچیزفایدهایندارد...آنکسکهعذابمی
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هایناپاکنکن!عشقحاصلپاکیتوانمزندهبمانم،عشقراتوهممیبرداروببرمنبی

.آالیشاستقلببی

***

ندارم...ولیحالندارم!اشکتویچشمکینهبهدلندارم،ازتوکهخشمندارم!درددلی

دارمولیبااینحال...حالخوشیندارم!غصهوغمندارم،شادیبهدلندارم،عشقوصفا

!خوشیندارم

***

کهعشقکردنبهچشمانیبودآدمیراباعشقزندهاست!شایدبدتریناشتباهمننگاه

تشخیصدهمواینچنیننماصلراازبدلتوابدلیدراننمایانبود...ومن!همچناننمی

 !گرفتارمرضیدردناکشدمبهنامروزهایپسازتو

دانیکهیکزنوقتیرویاهایشنابودشود؛روحشهمبااونابودمیشود...ندانستینمی

!سیاستمنوگرفتارتوشدقلببی

***

 . ...گردمدشدهاممینشینمودنبالرویاهاینابوتوبهفکررفتنباشومنهممی

عجیباستمگرنه؟کهتمامدنیاتشودیکنفروآنیکنفرازضعفتونهایتاستفاده

 !تفاوتبههرچهبودردشودراکندوبی

عجیبنیست؟عجیبنیستوقتیبااوحرفمیزنیسردنگاهتکندوبگوید:خوبکه

 چی؟

 آنهمبهخاطرچی؟

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

 

 

 

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

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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