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 :مقدمه

هنوز  یمن است؛ ول یخاردار به رو یهاگل یاز ساقه یحصار

تاک  کیت یآن لبخند به قولش دلربا را به ل*ب دارم. تنها صدا

باز کردن چشمانم را هم ندارم. من  ییتوانا یساعت را شنوام. حت

 ...امشده یزندان کیقفس تار نیدر ا

 !و مرا رها ساز ایب

 

*** 

بدنم از  جوشد،یچشمم م یاشک در گوشه زنم،یم ادینامنظم ترس را فر یهانفس با

و نوازشم کند؟ کجاست  ندیکو؟ کجاست کنارم بنش امیشگیهم یخشک شده. ناج یحرکتیب

 زنم؛یم شینه چندان بلند صدا یهابا ناله ؟«گذردیم زین نیا ریگل نازم، آرام بگ» دیکه بگو

 !از قدرت تکلمم استفاده کنم دیانگار با

 

 

 

*** 

 یبه گذشته بندم،ی. چشمانم را مرسمینم ییهم به جاباز « ر»حرف  یباره نیتکرار چند با

و مرگ دست رد  زنندیبا تمام وجودشان مرگ را صدا م یها گاه. انسانکنمیفکر م نمیریش

او  داریمرگ به د ست،یمنتظر مرگ ن چیکه ه یکس یاز طرف زند؛یها مآن ینهیبه س

 !ست؟یکمتچه ح نی. ارودیم
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*** 

 !سخن گفتن ییحرکت دادن خودم را دارم، نه توانا یینه توانا من

 !را خواهانم ادیفر ی. من کمرودیخودم به خودم فرو م یخارها

 یصدا کنمی. حس مکندیچشمم به سمت گردنم راه خود را باز م یمزاحم از گوشه اشک

نه!  نمیبی. ماندازمیبه اطراف م ینگاه کنم،یرا محکم باز م میها. چشمدمیرا شن نشیدلنش

را پخش  شیخوبم صدا ی! حافظهنشیدلنش ی! نه از وجود گرمش و نه از صداستین یخبر

 ست؟ین یمن کاف یرا دارم، برا شیصداکرده، از تمام وجودش 

 

 

 

*** 

من  یتکان دهم؛ برا توانمی. از تمام بدنم تنها بند اولش را منگرمیام مانگشت اشاره به

 !دیرا ندارند، رها نکن یزیچ ییکه توانا ییهابود. انسان یادیز شرفتیپ

من  کند؛یمن صدق نم یحرف برا نیاما ا دهند،یادامه م شانیبا وجود شما به زندگ هاآن

 !اماطرافم اما هنوز زنده یهارها شدم از آدم

 

 

*** 

. زندیدر انگشت عشق برق م مانیهانگیمان گوش آسمان را کر کرده، رقهقهه یصدا

 :دیگویو م کندیرا نوازش م میموها

 «!بردیدلم را م تیهادلبرانه م،یبارویدلبر ز» -

 !در تمام دل و جان من کندیرخنه م بایچه ز مانیها. عاشقانهزنمیم لبخند
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 :دمیاز او پرس حیمل یلبخند با

 !کالفه شدم یفیبالتکل نیمن از ا م؟یرویبه خانه خودمان م یجانانم، ک» -

 

*** 

 :گذاردیام مگونه یدستش را رو جانان

 «!دلبر من، عجله نکن! به وقتش» -

پر از گل شده. آخ  میهاهیعطرش تمام مشامم را پر کرد؛ انگار ر ی. بودمیکش یقیعم نفس

ماندم! چقدر بعدش  هوشیکه ضربان قلبم آنقدر باال بود که ب یاز آن خواستگار مینگو

و من هر روز  کردیتر ما پررنگ و پررنگ! جانان با تمام وجودش حضورش رمیدیخند

 .شدمیماو  یاز قبل دلداده شتریب

*** 

 

 

رفتنش نگاه کنم. اصالً  ریبه مس گردمی. برمشودیخوردن زنگ تلفن جانانم، از من دور م با

 زد؟یحرف م یچرا دور شد؟ با ک

را با زانوانم حس  نی. برگشتم و تنها درد اصابت ماشدمیرا شن ینیبوق ماش یناگه صدا به

 !مطلق بود یکیکردم، بعدش تار

 

 

 

 

*** 

ورژن  نیبا ا چیخورده و من ه دیجد ندوزیاستارت شده، و یصفر صفر بود! انگار ر مغزم

 ندیجز جانان! گو دمی! همه را دغیاما در گردد،یندارم. چشمانم به دنبال جانان م ییآشنا دیجد

 «!هم دارد خب یکرد! فلج شدن عوارض تیدلبر، جانان رها یا»
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*** 

ها حرف نیاش؛ انگار من ناچارتر از ابروم در خانه توانستمیبزنم، نم ادیفر توانستمینم

 !بودم

 :به جانان گفتم یروز

 «!ردیمیروحم م ،یبگذار میجانانم، مبادا تنها» -

ون تکلم از ترس و بد یحرکت و زبان یب یرفت، روح من مرد و من ماندم با بدن جانان

 !شوک نبود جانان

 

 

*** 

 روندیتر حرف زد؟ سواالت در ذهنم رژه مگناهم چه بود؟! اصالً چرا جانان آن طرف من

حرکتم را از دست دادم،  ییکه توانا یو من هر شب به رسم عادت از همان روز

 !من یشد تمام زندگ ییگوانیهذ

 ...جانان

 !از نبود دلدارم زنمیم ادیفر یزییشب پا نیا در

 

*** 

 ؟ییکجا یراست به

 ؟یاشهر بزرگ پنهان شده نیا یکجا

 ؟یمحو شد کبارهیکه از نگاه من به  ییکجا

 شده؟ زییخبرت هست بعد از رفتنت چهارفصل دلم پا چیه

 ...فراخواند یدلتنگ یروزها دیرا با میروزها
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 !معرفتش شده یب یزییکه دلتنگ دلدار پا یدل

 

 

*** 

 ایماندنم؟  حرکتیبا درد ب ای میایتو کنار ب یی! من با درد رهایکرد میجانان، تو رها اما

تو آدمش  میبگو خواهمی! نمیرفتینم یعاشق بود کنم؛یفکر نم یول ؟یاصالً تو عاشقم بود

 !یاوریدوام ب ینتوانست دیشا میگویم ،ینبود

 !یهستم که فکرش را بکن یاز آن ترشانیهنوز هم لبخند به ل*ب دارم اما آشفته و پر من

 

 

*** 

 دیشا ییایکه عاجزم از گفتنش! اما جانان، اگر ب یحس ست؛یمن جار یهادر رگ یحس

هست  ادتی! میبود قول ماندنت؟ ما به هم قول داد نیبتوانم ان درد را حس نکنم! جانان، ا

 !شب با هم بودنمان را؟ نیاول

 :یو گفت یدستان سردم را فشرد ،یزد یمن لبخند به

 «!در کنار توام جانیدلبرم، چه در روز خوب، چه در روز بد، من هم» -

 

*** 

همچون االن در آتش نبود دلدارش  یروز دانستیدلم چه م یداشت، ول ریناپذفیتوص یحس

 !خواهد سوخت؟

 !یهست ونمیامروز سوختنم را مد شکیب

و هنوز دوستت  شودینم شیدلم حرف حال ،یم بد باشخب هر چه که باشد، هر چقدر ه یول

 !دارد

 ...دهدیبوق دستگاه خبر از کوچ کردن دلبر م یصدا
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 ...در آورد یدچار تو شدم که نبودت مرا از پا نطوریبگو چگونه ا میبرا جانان،

 !آغاز نیا انیتلخ بود پا چه

 

 

**** 

 . ...شدم دچار تو هویشد که  یچ بگو

 

99/10/13 

16:01 

 

 انیپا

 

 

 

*** 

 ronahi.b  :ستیکپ

مراجعه  www.novelfor.ir در انجمن به تیو عضو شتریب یدانلود رمان ها جهت

 .دییفرما

 

 

 

 

http://www.novelfor.ir/


 

 9 

انجمن رمان فورلیالی کاربر -دچار تودلنوشته   

 

http://www.novelfor.ir/

