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  :مقدمه

 ...نیستی
 خواهمتمی  اندازهاما چه بی

 باشد همین شاید《عشق》و
 دوست داشتنی که تمام نمی شود

 قدر هم که طول بکشدهر چه نیست مهم
 ...!عشق واقعی همیشه ارزش انتظار را دارد

 "...دانی چیه ؟می"
 همه چی با تو خوب است،

 همه چی...

شد با صدایت، با حرف تو کسی بودی که اگه حالم بد می

که دربه هم به جای این کردی... االنمی ت حالم را خوبهایزدن

 هکاین نه  در دنبالت باشم باید با هم، و درکنار همدیگر بودیم،

 طرف دیگر...کی تو و باشم دیگه طرف یک من

 آسمون اگه میگفتی: که بودی همانی تو که  است چجوری
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م جایت هنمیخوا بیراهه، به زدیم دومان هر اگر بیاید، زمین  بر

 بیاید؟کسی 

 شود؟می چی بروی تو  گفتم: اگرکه من می

 .کنمنمی فکر اصالً رفتن به من ببین،  گفتی:و تو می

 رفتی؟ دلیلبی پس چرا  کردی،نمی فکر که تو  شد؟ چه

 کنار؟ ذارتشمی را دارد دوست که  مگر آدم چیزی

 ام، تو هم داشتی؛باشد!... اشتباه داشته

 تو ولی  بخشیدمت؛می که بودم کسی همیشه  اما من

 ایم.هکرد اشتباه که فهمیدینمی
 دادممن همیشه کسی بودم که به تو فرصت می

 نیست منت  منّت نیست! فقط کمی دقت کن،

 گذشتم؛ اما تو چه؟چون دوستت داشتم می

 نه بخشیدی!

 نه فرصت دادی!

 !...کنار گذاشتی سریع فقط  نه هیچی،

 "کاش بودی..."
 فکر خاطراتمان به حاال تا  ای؟کرده فکر حاال تا  اما من چه؟

وانست بخندانت تمی من مثل کسی چه که کردی فکر ای؟کرده
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 میتوانی من از بعد مگر  خندی؟تو را؟ االن با چه کسی می

 !است رفته بین از هم امخنده تو بعد که من اصالً؟ بخندی

 بیخیال...

 میدانی چیه؟

 نمیرسم، جایی به کنممی فکر چه هر که است سوال  در سرم پر

 که بفهمم آیا من همانی بودم که دوستش داشتی؟!

 ؟بدهی ادامه داشتی دوستش که کسی  نی بدونااالن چطور میتو

تواند ازش را که دوستش داشته باشد را که نمی آدم چیزی

 بگذرد...

 تواند ازش رد بشود...نمی

 !میدیدیم را همدیگر باریک فقط  بار،گذاشتی یکحداقل می

 شد...شاید نظرت عوض می

هایمان چقدر به هم نزدیک است و من فهمیدی که حسشاید می

 نیم با هم باشیم...او تو فقط میتو

 شاید میماندی...

 شاید میماندی...

 ا...هاالن من ماندم و این شاید

 پشتت جوره همه من ولی  کشیدم؛شاید من نباید زود پا پس می

 ...بودم

که حالت بد بود چه کسی همیشه حالت را خوب  هاییوقت
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 کرد؟می

 ام!داد؟ فقط من بودهکی بهت حال خوب می

 کنم...گردم و در این شهر پیدایت نمیدارم دنبالت می

 ...شویمی پیدا باالخره ولی  ردی هم ازت نیست؛

 کنم...یعنی پیدایت می

 و تو را میبینمت

 !باش مطمئن هم تو  میاد آن روز، مطمئنم،

 ولی  بندم تو هستی؛را که می ا چشمانمهشب

 کنم تو نیستیبعد که باز می

 و ای کاش که برعکس بود،

 کاش بودی!...

 " ...هاشب"
ها در تنهایی گریه کردم و هیچ کسی را نداشتم من خیلی شب

 که صورتم را نوازش کند،
م هایهایم را از روی گونهلبخند بزند و با انگشت شصتش اشک 

 پاک کند
ها تنها سرم را روی بالشت گذاشتم و یک نفر هم بهم خیلی شب
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 ...شب بخیر نگفت
ها ترسیدم و کسی نبود که در آغوشش ها از این آدمخیلی شب

 آرام بگیرم،
ها از سکوت مرگبار خانه متنفر بودم؛ ولی یکی نبود خیلی شب

 .این سکوت را بشکند
های سی نبود که حرفها در خودم گم شده بودم و کخیلی شب

 ...مرا از چشمانم بخواند
ها مثل یک زندانی، در زندان وجودم اسیر بودم و خیلی شب

 ...هیچکس از زندان خیالم آزادم نکرد
 ها تا مغز استخوان خسته بودم،خیلی شب

لرزید و یکی را نداشتم که سرم را بگذارم رو بند وجودم می -بند

  زانویش،
 ...!هایم بهم بگوید: دردونهدر گوش موهایم را ناز کند و

ی کنم؛ ولی به لبخندهای دلگرم کنندهامشب دیگر گریه نمی
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 .کسی هم نیاز ندارم
 هم شدن داشته دوست به ولی  تنهایی دیگر برایم سخت نیست؛

 .ندارم نیازی
گاه هم نیازی ترسم؛ ولی به تکیهدیگر از چیزی یا کسی نمی

 .ندارم
 گیرم؛سرسام نمیدیگر با سکوت خانه 

 .ولی به صدای گرم کسی هم نیازی ندارم 
 .دیگر راه خودم را پیدا کردم؛ ولی به همراه نیازی ندارم

 .ام؛ ولی به کلیدش نیازی ندارمدیگر به زندان عادت کرده
 ...!ام؛ ولی دیگر به هیچکس نیازی ندارمخسته من هنوز

 " ...آید؛ ولیبهار می"
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زدم، جایی آبادی را ورق می کتاب جای خالی سلوچ محمود دولت

ماند، روز و روزگار همیشه بر یک قرار نمی» از کتاب نوشته بود: 

شب دارد، روشنی دارد، تاریکی دارد، کم دارد، بیش دارد، دیگر 

 « !آیدشود، بهار میچیزی از زمستان باقی نمانده، تمام می
از یک جایی به بعد، حال » ام: شتهی همین صفحه نودیدم گوشه

 «.شودآدم خوب نمی
ی خودم را، اصالً همانی که حرفم را پس زدم، خط زدم جمله

 !آبادی گفته استدولت
شود، بالغ گیرد، بزرگ میاز یک جایی به بعد، آدم آرام می

ایستد، سنگینی تصمیمی را شود و پای تمام اشتباهاتش میمی

ل گردد، قبواندازد، دنبال مقصر نمینمیکه گرفته گردن دیگری 

گیرد، اش نمیکند آن را، نادیدهاش را، انکار نمیکند گذشتهمی

دهد هر چه هست، هر چه بوده، در کند، اجازه میحذفش نمی

همان گذشته بماند. حاال باید آینده را بسازد، از نو، به نوعی دیگر 

نعمت است، باید گیرد زندگی موهبت است، غنیمت است، یاد می

 .قدرش را بداند
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نشیند توی آید میها را که فهمید یک آرامشی میی اینهمه

جای زندگی همان جایی است که دلش، توی روح و روانش، این

 !آبادی گفته استدولت
 !شوداصالً از یک جایی به بعد، حال آدم خوب می

 " ...خواهددلم می"
 خواهد نباشم،ها دلم میبعضی وقت

خواهد چند ماه بروم توی کما، ببینم نفس کشیدن بدون لم مید

 فکر و خیال چجوری است،
قدر عمیق و طوالنی باشد که وقتی پا خواهد خوابم آندلم می

 شوم دیگر هیچکس را نشناسم، دیگر هیچکس من را نشناسد،می
 خواهد هیچکس نباشد،دلم می
 بگذارند،ام بروند و راحتم خواهد همه از زندگیدلم می
 هاتون از جلو چشمانم محو شود،ی نشونهخواهد همهدلم می
خواهد تو صورتتان تک آدمان اطرافم متنفرم و دلم می -از تک

 خوره،تون به هم مینگاه کنم و بگم که حالم ازهمه
 هایم را داد بزنم،ها و بغضخواهد تمام حرفدلم می
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 بروید، خواهد شماها هم ازم متنفر باشید ودلم می
ترین خواهد ماشین بخرم و با آخرین سرعت در خطرناکدلم می

 جاده بروم ته دره،
 خواهد یک چند روز بمیرم،دلم می

ام را تحمل های آدمان مضخرف زندگیبمیرم، مجبور نباشم قیافه

 کنم،
 خواهد تمام شود،دلم می

 تمام بشوید،
 ...!تمام بشوم

 " ...یک تو برای من"
هایی که کسی بهت شب بخیر به جای تمام شبخواهم من می

 ...هایت را بخیر کنماست، شب نگفته
ای، هایی که نشنیدهی تمام دوستت دارمخواهم به اندازهمی

 !دوستت داشته باشم
هایی که تنها بودی و ی آن لحظهی همهخواهم به اندازهمی

 دوست داشتی یکی کنارت باشد، پیشت باشم
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خواست تو را یکی ای که دلت میی هر ثانیهزهخواهم به اندامی

 در آغوشش بکشد، در آغوشم باشی
ی هایت، بخندانمت، به اندازهی گریهی همهخواهم به اندازهمی

 .حالت کنمهایت خوشی دلتنگیهمه
 !ببین

ی ها و همهی بستنی شکالتیقدر دوستت دارم، که همهمن آن

  ال تو،های توی آجیل مها و بادوملواشک
 چیزهای خوب مال تو، همه ها مال تو، همهی خندههمه

 ها مال تو،ها، همه بهترینقشنگی
 های توی این دنیای دوست داشتنیاز بین همه

 ...!فقط یک تو واسه من

 " ...یک زندگی"
هایم قرار است با یک شب زود خوابیدن و کردم خستگیفکر می

  صبح دیر پا شدن حل بشود؛
 ...هاستانگار قضیه بزرگ تر از این حرفولی 
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 شاید از دور خیلی جلب توجه نکند،
 قدر خسته هستم کهشاید باید از جلوتر نگاه کرد تا فهمید من آن

 خواهم چشم ببندم روی همه چیز،دیگر می
 روی خودم،

 روی احساسم،
 های اطرافم،روی آدم

 روی احساساتشان،
 ام،زندگیهای خوب و بد روی تمام اتفاق

 هام،من برای تمام شدن خستگی
 ی یک زندگی،به اندازه

 به خواب نیاز دارم،
 ...!یک زندگی

 برنگرد..."

  "گردم...برنمی
  

 هزار تا مثل من،
  هزار تا مثل تو، 

 هزار تا آدم که عاشق شدن،
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 فارغ شدن، 
  به هم دل بستن، 

  از هم دل کندن،
 چیزی بینشان نبوده،وقت هیچ جوری که انگار هیچیک

 هزار تا آدم که از هم متنفرند،
 هزار تا آدم که یک روزی، تنها مکان امن هم بودن،

هم  هزار تا آدم که یک زمانی عاشق بودن و االن حتی به هم فکر

ی اینکه تهش آنی نشد که ی چی را بخوریم، غصهکنند، غصهنمی

  کردیم؟فکر می
تو و خاطرت تو زندگی من تا چند سال دیگر همچنان با 

 هب برگشتن و تو کردن زنده خیال دیگر هیچوقت ولی  کنم؛می

 ...!دهمنمی راه سرم به را آغوشت

 " ...این، آخرین زمستان من است"
  
  

کنم خیلی عجله داشتی واسه دل کندن از من که تا فکر می

 کرد برف بودچشم کار می
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 نیاز داشتمقدر بهت وقت نفهمیدی که چهتؤ احمق هیچ

بار گذاشتی، بس نبود همون یکاین بار دومت بود که تنهایم می

 که لهم کردی؟

 اذیتت کردم؟ میدانم!

 ام؟ مریضم؟ میدانم!ام؟ ردیدیوانه

 بار!ولی کاش یک

اش برای این قلب صاحاب مردمِ که فهمیدی همهبار میفقط یک

 کنه.فقط و فقط بخاطر تو پمپاژ می

 نیستی من کجا را دارم که بروم؟حاال که تو دگر 

 تو کی را داشتی که رفتی؟

ای، ای، مدل من نبودههم آدم من نبوده کنم تو از اولشفکر می

 من را در آن چهار ماه بلد نشدی و نفهمیدی

خواستی که هر جا دلت خواست با یک دکمه تو یک رباط می

 خاموشش کنی و بروی و دل یکی دیگر را ببری

 ی معنی سرما را،زمانی میفهم

 که دلت لک بزند برای یک بغل واقعی،

 این زمستان تمام من را گرفته است،

 کشم،دیگر نمی

 دهد،بهار نارنج من دیگر شکوفه نمی
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 این آخرین زمستان هست

 ببین من را!

 ذارم بماند برایت به یادگاری،خاکسترهایم و را می

 خداحافظ!

  " ام...دیگر متفاوت شده"
  

  ام افتاد،دانم چه اتفاقی در زندگینمی
 و یا این حس از کجا شروع شد؛

 آن به خودم آمدم دیدم که دیگر هیچ برایم مهم نیستولی یک
 هایعنی دیگر برایم مهم نیست که آدم

  کنند،چه فکری راجبم می
 کند،ها و قضاوت هایشان اذیتم نمیدیگر حرف

 ...دیگر برام مهم نیست که
 ام چه کسانی همراهم قدم برداشتند،روزهای سخت زندگیکه تو 

 ای برای ترک کردنم بودند،یا چه کسانی دنبال بهانه
 کسی ندارم،در کل دیگر هیچ توقعی از هیچ
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 !عوضش حالم بهتر است
 .کنمو این حال خوبم را با هیچ عوض نمی

 " ...عشق آسان ندارد"
  

  آید،دلتنگی بی خبر می
  گذرانیوقتی داری میخندی و خوش میوسط یک مهمانی 

آید، یک نگاه آن، تو را یاد آن بی یکهو به شکل یک آدم می

 اندازد،ات میداشتنی معرفت دوست
 ...و تو، وا میروی

اندازی که نبینی، که یادت نیاید، که یادت سرت را پایین می

 ...رودبرود، که یادت هم نمی
 !د؟شود از یادت بروآخه بینوا مگر می
 ...مهمانی تمام شده



 

 

 WWW.98IA3.IR 18 کاربر نودهشتیا ستایش – های قلبمکوچه پس کوچه
 

یک اتوبان خلوت، تو و یک نفر که از ضبط صوت ماشین 

 :خواندمی
 " !عشق اگر عشق است آسان ندارد "

 "سیگار"

 ...گرمای عشق را در دستان تو حس کردم
آید؛ لیکن من الفبای ذهنم را با هوای آن روزهای ما را یادت نمی

گفتی آیا که روزی میآن هوا آغشته کردم و برای تو می نویسم 

 میمانی؟
 ...از همان اول معلوم بود که برای ماندن نیامده بودی
هایم همیشه سیگارم را روشن کردم، او بود که تنها برای نوشته

کشم و چه دانست در دلم چه میسوخت و میپابه پای من می

 !رسدهایم به پایان میعاشقانه با نوشته
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 "...شود؟چه می"
  کنمبه این فکر می هاگاهی وقت

 کند؟آیا بعد مرگم کسی روزها مرا یاد می
 ماند؟آیا بعد مرگم کسی عاشقم می

  زند؟چه کسی به مزارم سر می
 برایم چه گلی می آوردند؟
 آیا مرگ پایان من است؟

 !کنم از مرگ نهها فکر میوقتی به این
 که قرار است فراموش بشوماز این

 !ترسممی

 " ...باز جا ماندم"
کنم تا محکم بر این خاک قدم بگذارم تر میاین بار پاهایم را قوی

 و جا نمانم تا شاید برسم
بر روی تپه، باالترین نقطه در همان نزدیکی که توشه را بتواند با 

  تردستانش سریع
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تر از هر روز صاحبش برایش غریبه بود چون که آب او را سیراب

 ...کرد؛ ولیمی

 :د و متوجه من شد، لبخندی زد و گفتپیرزن آهی کشی
روم که غذا گیرم این بار هم نرسیدم، دیگر به پایین دست نمی

ه نشینم کنشینم و منتظر قایق و کمک های مردمی، مینیاید، می

 کنمبه خیالشان همه ما سیر هستیم؛ ولی من میمانم و سیر می

آنها خودم و مردی را که روزگاری پسرانش را بزرگ کرد؛ لیکن 

 ...تنهایش گذاشتن
دوستانم او را از عکس و فیلم محاصره کردن و من به او نگاه 

دادم و در دلم زمزمه کردم و سرم را ناخودآگاه تکان میمی

 همه به و هستم تو نوای من باش، صبور   کردم که پیرزنمی

 هستی مقاومت اسوه تو که گویممی
 .های فردا باشد پیرزن شاید قصه آه تو داستان مقاومت بچه
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 " ...دلت تنگ خواهد شد"
 باورت بشود یا نه

 رسد که دلتروزی می
 ی من تنگ نخواهد شدکس به اندازهبرای هیچ

  برای نگاه کردنم،
خندیدنم و حتی اذیت کردنم، برای تمام لحظاتی که در کنارم 

 داشتی
 ی من خواهی بود،روزی خواهد رسید که در حسرت تکرار دوباره

 دانم روزی که نباشم،می
 !کس تکرار من نخواهد شدهیچ

 "...هست؟  حواست"
 بوسمت؛ اما عشق نمی ورزم به تومی

 کنمهایت؛ اما باور و اعتماد نمیدهم به عاشقانهگوش می
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 که ترکم کنیدهم قبل از اینمن ترکت می
 ندکگیرد، ولوم اهنگ را بیشتر میبا پاهایش روی زمین ضرب می

 رو ببخش اگه حرف من دلت و شکستمن  -

 من رو ببخش اگه کشیدم روی تن تو یک خش -
 کندبا اهنگ زمزمه می

 .شنود که چی میگهو همزمان نمی
 چرخدو هزارتا چیز همزمان تو مغزش دایره وار می

خاراند و با همان قیافه بهم دارد، سرش را میدست از تایپ بر می

 .کندبه بیرون پرت می را اش نفس عمیقشریخته و خسته
دارد و سیگار را روی لبانش روشن به سمت پنجره قدم برمی

 کند بدون کشیدن کاممی



 

 

 WWW.98IA3.IR 23 کاربر نودهشتیا ستایش – های قلبمکوچه پس کوچه
 

تش دارد، افکار ذهنیسیگار را بالتکلیف بین انگشتانش نگه می 

 .شودشروع می

چرا من رو بالتکلیف نگه داشتی؟ بمونم یا برم؟ داری من رو  -

 ها حواست هست؟میسوزونی
 :کالفه سرش رو تکون میده و لب میزنهبا حالت 

 !من رو ببخش -

 "!دانم چرا؟نمی"
دانم چرا تحمل زندگی دانم چرا تحمل جمعیت را ندارم، نمینمی

ام که در قدر به تنهایی خودم عادت کردهمن آن   فامیلی را ندارم،

هر حالت دیگری خودم را بالفاصله تحت فشار و مظلوم حس 

 .کنممی
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شوم خواهد نزدیک باشم و نزدیک که میم دلم میتا دور هست

که خودم را سرگرم بینم اصالً استعدادش را ندارم. برای اینمی

کنم، هی رفتم توی آشپزخانه و ظرف شستم و ظرف شکستم و 

ها دعوا کردم یا تلویزیون تماشا هی آمدم توی اتاق و با بچه

ره را باز شد پنجقدر بد بود که حتی نمیهوا هم آن  .کردم

های یا طوفان بود و خاک و صدای شکستن شاخه   .کرد

 .آمد و یا باران بود و مِه و سرمای شدیدها میدرخت
یک کار    است، باطلی کار نوشتن انگار   توانم بنویسم،نمی  

 .غیراصلی است
هایم را روی هم خواهم گوشۀ اتاق بنشینم و چشمدیگر می

خواهد آمد در ذهنم بسازم و تماشا  هر چه را که پیشبگذارم و 

گشتم تمام راه را به تکرار وقتی که از راولنسبورگ برمی  .کنم

 .این رویا گذراندم
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هی دیدمت که آمدی و آمدی و آمدی تا به من رسیدی و مرا 

نگاه کردی و مرا گرفتی و مرا نگاه کردی و نگاه کردی و نگاه 

های تو از دست حال شدم و میانکردی و من سست شدم و بی

 …خود رفتم و باز از اول دیدمت که آمدی و آمدی و آمدی

 !قربانت بروم
طور دارد بدتر دانی چه حالم بد است و همینقربانت بروم نمی

 چه دارم دانمنمی اصالً و هستم هامست مثل  شود،می

 وحشتناک چیزهای از پر قدراین دنیا چرا جانم،شاهی  .نویسممی

 است؟
 .ای به ابراهیم گلستاناز نامه   فروغ فرخزاد#

 " ...کسی را پیدا کن که"

 !ذوق کند، که سبز باشد، بکر باشد، دیوانه باشد
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های را پیدا کن که با تو از طرح ناموزون ابرها به دهکده   یکس

که سرکش باشد و با تو بدون آسمان و بال پرواز   خیال برسد

دنیا به   شعر بخواند و دیوانگی کند،کند، که با تو چای بنوشد و 

 دنبال کسی باش که ذوق داشته  ذوق دارد،قدر کافی، آدمِ بی

بیاید و حضور و  باشد و از تماشای ماه و شب و کهکشان، به وجد

 .کند زیستن به هاش تو را جانی دوباره ببخشد و ترغیب حرف

 " ...انتظار"
 هاست رفته است ک بیایدسال

  شدهنمیدانم گم 
 برگشته است و من در خیال برگشتنش هستم هنوز

 رفته بود ک برنگردد؛ ولی دلم را خوش کرد
 هر چه که هست

  ها با ماگ داغ از چایهر روز ساعت
  نشینمپشت پنجره منتظرش می

 و بعد به خودم میایم
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 نشانملبخند پوچم را برلبانم می
دیگری خاک انگار نه کسی رفته و نه کسی به امید برگشت 

 گرفته
 ریزمام را دور میچای یخ زده

 کنمخودم را مشغول می
  تا روز بعد همان ساعت همان پنجره

 وار و تکراریهمان روال دیوانه
 !زندگیم عجیب درگیر روزمرگی شده است بعد از رفتنش

 " ...فراموشی"
هنگامی که از رسیدن به تو ناامید شدم، خودم را زدم به 

ماند؟ وقتی هر کجای این فراموشی به فراموشی میفراموشی؛ اما 

گیرم، لب پنجره ام سراغی از خاطراتت میشب به وقت تنهایی

 خندیدی،بینمت که میای نامعلوم، میایستم، خیره به نقطهمی

شدی فرق زیادی است رقصیدی، که در آغوشم آرام میکه می



 

 

 WWW.98IA3.IR 28 کاربر نودهشتیا ستایش – های قلبمکوچه پس کوچه
 

ه ا کسی ککند، بجانم، فرق زیادی ست بین کسی که فراموش می

 .زندخودش را به فراموشی می

 واقعاً حالت چطوره؟ -
  
ذهن من: شکسته، غمگین، صدمه دیده، تنها، ناراحت، افسرده، (

عصبانی، نفرت انگیز، در حال شکستن، وحشتناک، تو خالی، بی 

ارزش، ناتوان، مضطرب، گمشده، رقت انگیز، شرمنده، تلخ، ناآرام، 

متشنج، تحت سلطه، اشک آور، له شده، آزرده خاطر، دردناک، 

انی، شکنجه شده، دردمند، بی اشتباه، متزلزل، ترسو، محتاط، قرب

جان، سرد، کسل کننده، عصبی، ترسیده، مشکوک، بی حس، 

 ) استرس

 !دهان من: خوبم -

 " ...خیال تو"
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هایی که پیشت هستم با دانی من آرامش رو توی همه لحظهمی

 کنمهایم حس میتک سلول -تک
پلک    خواست در چشمانم دوربین داشتم،ها دلم میخیلی وقت

هایی که نبودی وقت   کرد فیلم گرفتن از تو،م و شروع میزدمی

دیدم و باهاشون زندگی هایی که بودی را میهزار بار تمام لحظه

 .کردممی
اش را کنم همهدرسته توی چشمانم دوربین ندارم؛ اما سعی می

یک چیز    .اش را مرور کنمهایی که نیستی همهوقت   حفظ کنم،

هایی که فاصله گرفتی من تو را حتی وقتجالب دیگر هم بگم؟ 

 .کنمام حس میدر ذهنم، در پنج سانتی
حتی آن شب که حالم بد  کنم،ها با خیالت زندگی میخیلی وقت

به نظرت خیال حرف    بود خیالت آمد و در آغوشم کشید،

  است؟ طبیعی بزنم حرف تو با که این  زند؟می
 ...!به من نزدیکیقدر خواهم بهت بگویم تو چهفقط می
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 " ...او قاتل قلب من است"
 باهات را رفتارم من اما  کردی؛هایت اذیتم میوقتی با بد بودن

 فکر و نبود من با دلت که لحظه همون در دقیقاً کردم،نمی عوض

 رومنِمی که فهممنمی کردی

 بمانی حرفِ دلم را زد و خواند:

 حالِ من، حالِ اون آدمه زخمیِ

 قدرِ کاریِ؛دیده زخمش چهکه خودش 

 اما جایی نِمیره، خوش نشسته بمیره

 کشم،این یعنی من از دوست داشتنت دست نمی

 که خودت قاتلم بشوی!مگر این
 " ...آغوش او"

 !است در آغوش کشیدن یا در آغوش رفتن خیلی عجیب
و انگار که یک   پیچی دور بدن یک موجود زندهدستت را می

شناور    پوست تنت شده است،   مورفین واردسُرنگ پر از 

شوی، جای و وقتی نسخ بغل کردنش می   شوی در آرامشمی

گیرد که درد می ات طوریقلبش سمت راست قفسه سینه خالی
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بار دیگر در آغوشت فقط یک  حاضری کل دنیایت را بدهی تا

 .حسش کنی

 " ...خیال"
نه  خیال بوده، بینی هر چه بافتییکهو به خودت میایی و می

رسیدنی، نه خندیدنی، نه کسی بود که بهش تکیه کنی، نه شَبی 

که با فکر و خیال صبح نکنی، نه سنگ صبور داشتی، نه کسی 

هر دید چی به سرت آمده، نه کسی تو را برای خودت خواست، 

چه زندگی کردی و خیال کردی یک قدم به سمت جلو رفتی یک 

 ...!خیالِ واهی بود و بس
  
  
 •پــایـــان•
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