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 مقدمه:

 

 

که فهمیدم رو این فقط دنیا این از من  

.دونستمی بیشتر دونم، نمی گفت می بیشتر که اونی  

.گفتمی زور کمتر بود، تر قوی که اونی  

.ودب باالتر نفسش به اعتماد کردم، اشتباه گفتمی تر راحت که اونی  

.بود نفوذتر با هاشحرف بود، ترآروم صداش که اونی  

.داشت دوست تر واقعی رو بقیه داشت، دوست واقعا رو خودش که اونی  

..!کردمی نگاه تر جدی زندگی به گفت،می طنز بیشتر که اونی  
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 پوزخند صورتت توی میاد که آدمی نداره وجود کردنی فراموش هیچ

 اون که بهت بگم بزار ای،عرضه بی انقدر ضعیفی انقدر میگه زنهمی

 محوطه یک از فقط نمیشه حالیش داشتن دوست از عشق، از هیچی

 که داره چی اون میگه و کنهمی نگاه و نشسته زندگیت دایره از بیرون

. کرد رهات که آدمی یک جز کنی فراموش تونینمی  

 از هیچی عشق ولی میگه درست کنی نگاه بهش منطقی بخوای اگه

 جز چیزی هیچ کره کوره عاشقه که آدمی نیست حالیش منطق

 فراموش تونهنمی عاشق آدم بینهنمی معشوقش هایچشم جز معشوقش

 به کنه تظاهر تونهمی فقط معشوقش، نبود با بیاد کنار تونهنمی حتی کنه

 دلتنگی از بده جون خودش تنهایی توی و اومده کنار نبودش با کهاین

 نه باشه خوب حالش تونهمی نه بعد میده دست از رو معشوقش که آدمی

 بر دلیل هم کشیدن نفس و کشهمی نفس فقط کنه زندگی تونهمی

 فراموش رو معشوقش عاشق آدم اینه؛ هامحرف ته نیست کردن زندگی

 اشکی دیگه حتی که چشمی با ندارتش دیگه که قلبی با فقط کنهنمی

 نفس دلیل تنها و میده ادامه کشیدن نفس به شهنمی خارج ازش

..!داره رو برگشتنش توهم ثانیه هر لحظه، هر که معشوقیه هم کشیدنش  
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 ازشون اتفاقا نمیشم، ناراحت زندگیم از اشتباه هایآدم رفتن واسه من

 خودم به بشناسم، رو خودم من شدن باعث و رفتن که کنممی تشکر

! رفتید زندگیم از که ممنونم ممنونم، ازتون واقعا من. شم تر نزدیک  

 باعث خوردنم، ضربه باعث شد،می نکردنم پیشرفت باعث فقط شما بودن

. کردید قبل از تر قوی رو من و رفتید که ممنونم شد،می حالم شدن بد

.ندارم نیاز آدمی هیچ به امروز، من  

 باال رو خودم تنهایی به تنها و تک من ندارم، هم رو کسی وقت حتی من 

 نخواستم کمک کسی از مسیر این توی کردم، تالش تنهایی به کشیدم،

 ندارم، بهتون نیازی که االن قویم، که االن شدم، موفق که هم االن پس

 که هستید همونایی شما نداریم، نیازی بهتون قلبم و من نشید؛ نزدیکم

....کردید رهام قلبم و من به کردن فکر بدون جاده وسط  
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 بد حالش وقتی خودش اما کنارشونه بقیه بد حال توی که همونیم من

 و احد هیچ به و خودش توی میشه جمع باشه، نداشته حوصله وقتی شه،

.نمیگه ناسی  

 به رو اما کنه پلی موزیک و بشینه ها ساعت میده ترجیح اتاقش کنج 

 شه خفه بغض و گریه از پتو زیر لیستش پلی با میده ترجیح نندازه، کسی

 کنهمی سعی که همونیم من. نخواد کمک کسی از بدش حال واسه اما

 هیچکی از خودش حال واسه اما کنه خوب رو هاآدم تک -تک حال

 نداره، خبر دلش از هیشکی اما خوبم، میگه بپرسی ازش خواد؛نمی کمک

 موزیک و خوبم کنهمی تایپ اشک از پر هایچشم با دونهنمی هیچکسی

 هاآدم این تک -تک به رو امتنهایی که همونیم من. کنهمی ترشدپ رو

 زندگیم شرایط از هیچکدوم توی که سیگاری سیگارم، میدم؛ ترجیح

 فکر به فقط که شماهایی تک -تک به رو وصلمه بدجور و زارهنمی تنهام

...!بس و همین میدم، ترجیح خودتونید منفعت  
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 باشید داشته رو این آمادگی همیشه ندونید، دائمی رو زندگیتون هایآدم

 رفتنِ ما همه. بزارن تنهاتون خاطره کلی با جایی، یک روزی، یک که

 وسط این کردیم، لمس رو برن روز یک کردیمنمی رو فکرش که هاییآدم

 چه ساختیم، چی همه با بودیم، خودمون بود موندگار که کسی تنها

 تا چند فقط هاآدم از و شدیم بزرگ تنهایی دادیم، ادامه بد چه خوب

 کفِ شدن نشین ته غبار و گرد مثل که هاییخاطره موند؛ جا به خاطره

 زندگی گذشته توی هرلحظه کردنیم، مرور حالِ در هرلحظه مغزمون،

 موندنی ابد تا بود قرار روزی یک که هاییآدم به کردن فکر با و کنیممی

....بشن  
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 تونهنمی اتفاقی هیچ گمنمی قویم، همیشه نمیگم منه، انتخاب بودن قوی

 هاییوقت یک شده مثال کنه، تبدیل ممکنم حالت ترینضعیف به رو من

 اما چیزها خیلی از کردم گریه خوردم، غصه ریختم، اشک خلوتم توی

.رو هااین نداد نشون ظاهرم  

 رو بودنش قوی تونهنمی چیز هیچ که داد نشون رو قوی آدمِ  یک همیشه 

.برسونه ته به  

 ساعت، چند برای فقط اما شدم، ضعیف زدم، جا که شده هاییوقت یک 

 تنها چون اومدم خودم به دوباره بشه، همیشگی ضعیفه آدم اون نذاشتم

 اگه دونممی چون موندن قوی اون از ترمهم و بودنه قوی من انتخاب

 هاییآدم فقط و رسهنمی دادم به هیچکس نسازم قوی رو خودم -خودم

 این بشی؛ همیشه از ترضعیف و کنن فرو خنجرو پشت از که شنمی پیدا

 اونجاست بدونن، رو هاتضعف نقطه کافیه ضعیفی، بدونن کافیه هاآدم

 نقابشون دیگه! وحشتناک و ترسناک همونقدر شن،می هیوال به تبدیل که

.میدن نشون ممکن شکل بدترین به رو خودشون و دارنبرمی رو  

 یک داشتن، دوست زمان یک بودی، مهم براشون زمان یک نیست مهم 

 برعکس گرده؛برمی هااین همه بشی که ضعیف بودی، اولویتشون زمان

 صفر به رو تو و بشی همیشه از ترضعیف تا میدن انجام هرکاری میشه،
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 هر تحت بده ادامه بودنت قوی به که اینه هامحرف یِخالصه برسونن،

 تریننزدیک و عزیزترین از هاروضربه بدترین نباشی قوی کافیه شرایطی،

...!خوریمی زندگیت هایآدم  
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 و اومدن هاییآدم چه بینممی کنم،می نگاه عقب به گردمبرمی که یکم

 که هاییاون خوردن،می قسم ابد به تا موندنشون سره که هاییاون رفتن،

 آدم بهترین روزی یک که همونایی نبودن، رفتنی هایآدم شبیه اصال

 چیکار! کجان دونمنمی لحظه، همین درست االن، اما بودن زندگیم

 نگاه عقب به گردمبرمی که بیشتر یکم نه، یا خوبه حالشون کنن،می

 قبلی منِ شبیه اصال. شدم عوض چقد من خوده خودم، بینممی کنممی

 منِ که همونایی درست جسور، چقدر قوی، چقدر بزرگ، چقدر نیستم؛

 رفتن، و کردن ترکم دلیسنگ تموم با زمانی یک که ساختن رو االنم

 رو این. ندارن جایی هیچ زندگیم توی االن اما بودن بهترینم که همونایی

 درس زندگیت اشتباه و بد هایآدم با اشتباهاتت، با تو بگم؛ بهت خواممی

 مثل درست میشی، پخته میشی، عوض و برات میشه تجربه گیری،می

....!من االنِ مثل درست من،  
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 کنی، ناراحتش کهاین نیست، عالقه و داشتن دوست به رابطه چیز همه

 تزریق بهش بد حال و استرس باشی، بدش حال باعث درآری، رو اشکش

 نیست، داشتن دوست این که بگم باید دارم دوست بگی آخر در و کنی

 رو اشکش نکنی، بد رو حالش نکنی، اذیتش یعنی داشتن دوست

 باشه، عالی دلش حال باشه، لبش روی خنده همیشه کنی کاری درنیاری،

 نزاری بشکونه، رو دلش کسی نزاری باشی، مراقبش بدی، انرژی بهش

 توی رو داشتن دوست این، یعنی داشتن دوست آره،.  برسه بهش آسیبی

 دلی که کنید ثابت اخالقتون با رفتارتون، با نکنید، خالصه جمله یک

 دوست بدته حال باعث هرلحظه و کنهمی اذیتت که آدمی دارید، دوسش

 توی هاآدم اینجور با کن سعی و خودخواهه مریض یک فقط اون نداره

 بد رو خودت حال فقط زنی،می آسیب خودت به فقط نری، رابطه

.....بس و همین کنی،می  
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 کسی بینیمی و زنیمی رو دورات تمامِ وقتی میشی پشیمون اما رفتی تو

 فهمیمی خودت اما هرگز، کنم،نمی تعریف خودم از نمیشه، پیدا من مثل

 مثل تونهنمی هیچکس فهمیمی نیست، عاشقت من اندازه به هیچکس

 حالِ هاتچشم توی از تونهنمی بفهمه، رو دلت هایحرف سکوتت از من

 دل تهِ از خنده تونهنمی کنه، خوب رو دلت حالِ تونهنمی بدونه، رو دلت

 تونهنمی بدی، اهمیت خودت به کنه کاری تونهنمی لبات، روی بیاره

 ساعته چهار و بیست تونهنمی بکنی، خوشبختی احساس کنه کاری

 بشه، دلتنگت شدممی دلتنگت من که اینقدر تونهنمی باشه، نگرانت

 زندگیش اولویت رو تو تونهنمی بده، نشون بهت رو عشق عمقِ تونهنمی

. باشه داشته دوست هرکسی یا خودش از بیشتر رو تو تونهنمی بده، قرار

 فقط. برگردی و بفهمی تا بشه، تلنگری یک تا نزدم رو هاحرف این آره،

 تجربه من کنارِ در بار آخرین برای رو ها چیز خیلی بدونی خواستم

   بینی؟می رو من شخصیت این حاال نداره، وجود منی از بعد کردی،

 ایعالقه تمامِ با زنه،می پست برگردی اگه دیوانه، عاشق، شخصیتِ همین

 گرفتنت نادیده و احساسش روی کشهمی ضخیم پرده یک داره بهت که

                                                                     .دهمی ترجیح رو
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 رو رفتن باریک که یکی نداره، وجود دومی فرصتِ من دنیای توی آره،

 بی من دنیای توی برگشتن برگرده، تونهنمی دیگه کنهمی انتخاب

...!معنیه  
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 به فقط نه،! هانیستم مغرور    بود؛ تر مهم برام چیز همه از غرورم همیشه

 قلب نمیدم، هیچکس به رو کردنم خورد اجازه و میدم اهمیت شخصیتم

 زیادی پرداختش برای تو امثال و داره گرونی قیمت من احساس و

 میشم، شکسته دل یک من بازم،می من که سرت به نزنه هرگز! ارزونید

 گذشته از تر موفق خیلی االن منِ نه، میشم؛ گیرگوشه و افسرده یک من

 ارزون خیلی من قلب واسه تو امثال و تو گذشتشه، از تر قوی خیلی. است

 که میدم کسی به نمیدم؛ روزه دو هایآدم دست رو قلبم من فقیرن، و

 طرز باشه، قشنگ شخصیتش که میدم رو قلبم کسی به باشه، الیقش

....باشه هاحرف این از باالتر خیلی لولش شعورش، زدنش، حرف  
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 دوست که هرچیزی. بمون برام منی، هایدلخوشی یبازمونده آخرین تو

. نبوده من آدم داشتم دوست که رو هرکی و نشده من مال داشتم

 بپذیرم رو این و بگذرم هادلخوشی و هاآدم از گرفتم یاد چیه؟ دونیمی

 تو. دارم نیاز رو تو داری، فرق تو ولی نیست تغییر قابل چیزها خیلی که

 و بخوابم زودتر هاشب کهاین برای باشم، خوب کهاین برای دارم نیاز رو

 کنم تالش بیشتر باشه خودم به حواسم اینکه برای. شمبلند زودتر هاصبح

 همه کهاین برای نشه، مارمزهر ناهار و شام کهاین برای بشم، ترموفق و

 دارم نیاز رو تو. نفهمم رو جامع غم و درد کهاین برای بچسبه، بهم چی

..!کنم زندگی که دارم نیاز رو تو بمونم؛ زنده که  
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 یکهو زدن قهقهه وسط خوبه خیلی حالت وقتی شب یک دیگه، چندسال

 گلوت توی بغض یک و گیرهمی دلت عجیب میشه؛ خالی دلت توی

 رو دورت حاال که ایتاریکی توی میشی گم خودت، توی میری. شینه.می

 یکهو چرا کنیمی فکر خودت با هرچی و شینیمی تاریکی توی گرفته،

 یاد و گذشته توی ریمی اما رسهنمی ذهنت به چیزی شدی؟ اینجوری

 دقیقا آدم اون و میاد یادت به داشت دوست خیلی که یکی! افتیمی من

 خودت برای رو من رفتنت با تو اما داشتم دوست خیلی که منی! منم

 که یکی شدی کردی ولش که منی برای برام، خودت ولی کردی خاطره

گذشتی کارماش از گذشتی؛ اما شد،می نابود لحظه هر توی یادآوریش با .  

 

 بگذره هاتچشم جلوی از فیلم مثل چی همه که روز همون دقیقا ولی

..!دادی دستم از که میشی پشیمون خیلی  
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...متفاوتن هاداشتن دوست  

 طرف ولی هابگی بهش داری دوست خیلی هست؛ داشتن دوست جوریک

  میگی جاش به و گلوت بیخ مونهمی حرفت که کنهمی برخورد جوری

«!لطفا آب لیوان یک»  

 داره، فرقی خودت حال به نه نگی یا بگی هست؛ داشتن دوست جوریک

.دارید رو هم فقط که تنهایید اونقدر چون طرف نه  

 گل میشی؛ کار به دست. نیست گفتنی هست؛ داشتن دوست جوریک

 هم دعوا حتی کنینمی گریه باهم خندین،می باهم واسش، خریمی

...هست هم نایاب البته درسته خیلی جنسش. کنینمی  

 -نمیگی اونقدر. خودتی مقصر دیگه رو اون هست؛ داشتن دوست جوریک

 مقصر   کنم؛می تاکید. میگه و میشه پیداش یکی تا نمیگی -نمیگی

 خودتی...

 تا لطیفه و ظریف اونقدر آرومه، اونقدر هست؛ داشتن دوست جوریک

..!خندیدن به کنهمی شروع چشماتون دو هر کنی،می نگاه بهش  
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.داری دوستش که اونیه قلب توی گُل یدونه کاشتن مثل عشق،  

 قلبش توی رو عشق گل دارم، دوستت میگی یکی به وقتی یعنی 

.کاریمی  

 و خاک و آب گل، که همونطور! مسئولی گل اون برابر در تو دیگه حاال 

. ماجراست اول تازه کاشتن. حکایته همون هم عشق خواد،می خوب نور

 باید. خوادمی محبت و امید نور خواد،می توجه خواد،می مراقبت عشق

 کنی جمع رو حواست باید. داری نگهش گرم چطوری سرما توی بدونی

 گل دونه یک این مواظب. بمونه قلبش توی محکم اشریشه و نشه چیده

 پیدا یکی یا شده پژمرده حسابی گلت بینیمی میای روز یک وگرنه باش

!کنهمی مراقبت ازش داره تو از بهتر که شده  
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افتاد؟ فاصله تو و من بین کی از میدونی  

 

 ها ساعت لعنتی، گوشی این پشت نشستم منتظرت من که همونجایی از

 که گوشی رو میزنم شیرجه روش میاد نوتیف یه تا ساعتش به شدم خیره

 منتظرت اینقدر همیشه. بدم جوابتو دیر نفهمم وقت یه باشی تو نکنه

 شبا روزام انتظاری چشم و درس و کار خستگی از که آخرشبا میموندم

 این به تُف نامردیت؛ همه این به تُف اما. میشد بسته خود به خود چشام

!نامردتره خودتم از که دلت  

 و دلتنگی همه این وسط اینجوری که کردی فکر خودت پیش چی

 اونا از چیم. کردی اون و این سرگرم خودتو گذاشتی تنهام داشتن دوست

 ار بیشتر که من داشتم؛ دوست بیشتر اونا ی همه از که من بود؟ کمتر

اونا؟ دونی آشغال توی آشغال یه شدی تواَم چرا میخوامت اونا ی همه  

 بسه: میگفت میشست پیشم میومد بابام میکردم گریه بودم بچه هروقت

 های گریه با هات؟ گریه با دربیاری لرزه به خدارو عرش میخوای دیگه

.میشه خراب سرم رو دنیا که نکن گریه اینجوری میلرزه خدا عرش دختر   
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 لرزهه ب از شکستن دل باشه یادت ولی ندارم بودنم دختر به کاری

 انداره به رو شکستنم دل کارمای امیدوارم بدتره؛ خدا عرش درآوردن

.بدی پس کشیدم برات که انتظاریایی چشم  

 منتظرت جا هیچ و هیچوقت من اندازه به هیچکس امیدوارم

 دقیق من جز بودی همه با که وقتایی این تموم واسه امیدوارم.نباشه

....بیاره سرت به یکی مثلشو  
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 میگی خودت با همش هی میشی؛ پا وقتی و جایی یک رفتی مثال دیدی

.گذاشتم جا رو چیزی یک کنممی حس  

..گذاشتی جا که بوده چی که فکرته توی همش خونتون برسی تا  

!باشه دل بذاره؛ جا آدم که چیزی اون کن فرض حاال  

 بدیه، حس خیلی گذاشتن جا 

 با فکری توی. چرخیمی خودت دور شب، تا صبح از که جوری! خیلی

..ریمی کلنجار خودت  

گذاشتی؟ جا کی پیش کجا رو چی که  

 هاتچشم هاییوقت نمیشه؛یک ختم هااین به فقط هم هاییوقت یک

 گذاشتی جا کجا رو چی دونیمی هم دقیقا سرازیره؛ هاتاشک خیسه،

...نشه سرافکنده دلت پیش غرورت که کنیمی کتمانش ولی  

 

!تره دردناک گذاشتنه، جا اون از کردن کتمان این  
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 انتقام دنبالِ بگیر یاد نکنی، فراموش اما ببخشی زندگیت توی بگیر یاد

 دلِ شکوندن و شخصیتش کردنِ خراب به کرده عادت که آدمی از گرفتن

 پشیمون بعدها تا کنی انتخاب درست رو هاآدم بگیر یاد نباشی، بقیه

 از هاآدم رفتنِ از بعد که بشی قوی انقدر بگیر یاد انتخابت، از نشی

 تونیمی تا بگیر یاد باشی، تفاوتبی و نگیری بغل غم زانوی زندگیت

 رو خودت بگیر یاد داره، رو لیاقتش که آدمی همون با اما باشی مهربون

 که زمانی تا بگیر یاد بقیه، بعد باشی خودت اولویت و باشی داشته دوست

 بری اهدافت دنبالِ یادبگیر نکنی، قضاوتش نکردی تجربه رو کسی شرایط

!بگیری نشنیده رو هاآدم هایحرف و  
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رفیق ببین   

 گم خاطره هزار صدها میونِ شاید رفته، و کرده رهات یکی شاید االن

 چیزی یک بزار اما بخندی، تونینمی و گرفتی بغل غم زانوی شاید شدی،

 به کرد عادت میشه اما نشه فراموش شاید زمان، به بسپارش بگم؛ بهت

 سنی، یک جایی،یک بگذره که زمان نشدن، داشته دوست به نداشتن،

 حالِ روزها؟ اون یادته میگی خودت با و شینیمی زندگیت، از نقطه یک

 تونستمنمی بخندم، تونستمنمی بخورم، غذا تونستمنمی نبود، خوب دلم

 رها باتالق این از تونمنمی هیچوقت کردممی فکر که جاهمون برم، بیرون

 اما بزنم پرسه خاطرات توی هرزگاهی شاید! خوبه دلم حالِ االن اما بشم

 بدِ حالِ اون زارمنمی اما بشه بد دلم حالِ هرزگاهی شاید کنم،نمی گریه

 درست چیز همه بگذره که زمان. باش منتظر رفیق، آره. بشه دائمی

 باید کهاینه هم اون کنم اضافه رو چیزییک هامحرف میونِ اما میشه،

 تالش حالت شدنِ بهتر برای هم خودت بشه، که بخوای بخوای؛ خودت

 مثلِ هیچکس نداره، رو بهت نفوذ قدرت خودت مثل هیچکس کن،

! کنی خوب رو دلت حال چجوری یادبگیر پس شناسهنمی رو تو خودت

 به نکن، شک شدنت خوب برای کنی تالش اگه کن، تالش هم خودت

!شاد و قوی آدمِ همون بشی، داشتیدوست که میشی آدمی همون زودی  
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 جا اهلِ تو گفتی زدم جا وقت هر بنویسم؛ خودم برایِ خواممی باراین

 هر یادبگیر، رو بودن قوی و دادن ادامه نباش بلد رو زدن جا نباش زدن

 هولم و دستم واسه شدیمی عصا نداشتم دادن ادامه برای نایی که وقت

 ازشون که چیزهایی دلِ توی برو نترس، برو گفتیمی و جلو دادیمی

 و دادیمی امید بهم که بودی کسی همون باختم وقت هر ترسی،می

 کن، شروع اول از دوباره و پاشو پس داره باخت و برد بازی گفتیمی

 تنها بودی، تو بود همراهم که کسی تنها زندگیم روزهای ترینسخت

 آدمِ تنها بودی، تو کنم زندگی خوب و بیام خودم به شد باعث که کسی

..!مَن مدارَ توستَ دُ زندگیم؛ همیشگیه آدمِ همون زندگیم، واقعی  
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 بعد و ببین دقیق چنده؟ ساعت خونیمی رو متن این داری که االن

 اون از ترسریع ساعت هایعقربه دیدی؟ خب متن، خوندن به کن شروع

 هرثانیه گذره،می داره که عمرته این درواقع گذرن،می بینیمی که چیزی

 که روزی اون از امان اما فهمینمی خودت میشی، پیرتر میشی، بزرگتر

 -الکی میشه، تموم الکی -الکی داره عمرت که نشی این متوجه هیچوقت

 توی آینده، بدون تالش، بدون هدف، بدون میشی؛ بزرگ داری الکی

 از نگو. شدن موفق سوی به برداری رو هاییقدم تونیمی لحظه همین

 دیگه بعدی چون بدون رو هاتلحظه قدر االن همین شنبه، از نگو فردا،

 که هاییلحظه قدرِ میشی، سرد میشی، بیخیال بگذره یکم نداره، وجود

 دوباره خب کن، استفاده ازشون خوبی به و بدون رو کشیمی نفس توش

 به تبدیل قبل ثانیه چند گذشت، سریع خیلی دیدی؟. کن چک رو ساعت

.گذشته لیست توی رفت شد، خاطره  
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 شده حاال تا شدی؟ طرفهیک عشق دچارِ حاال تا اما خوبه شدن عاشق

 و بشی عاشق سخته نندازه؟ بهت نگاهم نیم اون اما بخوای رو کسی

 کهاین بخاطرِ فقط رسینمی بهش تهش که دونیمی نباشه، عاشقت

 اما داریدوسش اس،طرفهیک و نیست متقابل شدی دچارش که عشقی

 سخته جنگه،می دیگه یکی به رسیدن برای خودش دنیایِ توی اون

 هربار کنی، لمسش نتونی بینیشمی که بار هر اما باشی داشته دوسش

 باشی کسی ندارِ و دار نتونی بگی، بهش احساست از نتونی بینیشمی که

 خودت و نداشتنش دوست به بشی قانع سخته. ندارت و دار همه شده که

 سخته کنی، راضی نداشتنش به رو خودت سخته بشی، دیروز از ترعاشق

 از و نداشتی جایی دلش توی وقتهیچ که باشه کسی گیرِ دلت هاسال

 نداشتنِ  و نرسیدن و تنهایی میشه سهمت که چیزی تنها عشق

...!معشوقته  
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 با رو این رفتنت از بعد " ماندمی که صداست تنها " میگن که جمله این

 بود شده من لیستِ پلی بهترین تو از بعد کردم، لمس وجودم تمامِ

 تو از ویس تا چند با عمر آخرِ تا بودم حاضر ای،ثانیه چند هایِویس

 نشنوم؛ رو کسی صدای تو صدای جز عمر آخرِ تا بودم حاضر کنم، زندگی

 همیشه تو، صدایِ تو، دیوانه ام،دیوانه دونممی من! ایدیوانه بگی شاید

 صدات کنه آرومم رو من تونستمی شرایط بدترین توی که چیزی اون

 دفن خاک مشت یک زیر رو دردهام انگار شنیدممی رو صدات وقتی بود،

 عاشقِ روز هر از بیشتر من آوردیمی زبون به رو اسمم وقتی کردن،می

 نوازش رو روحت قشنگ ان،معجزه صداها بعضی آره،. شدممی صدات

 من دلبر؟ امیگم تو، صدایِ مثل کنن؛می خوب رو حالت کنن،می

...!بشنوه رو صدات بتونه من از بعد که هرکی به میشه حسودیم  
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 به تونستمنمی ببینم، رو کسی ناراحتیه نداشتم طاقت که بودم آدمی

 هاییوقت حتی میشه خوب خودش چه من به بگم بشم، رد ازش سادگی

 رو کسی دل خواستمنمی و اومدممی کوتاه هم باز نبودم من مقصر که

 به شدم.می ناراحت من و کردمی کاری یا زدمی حرفی کسی اگه. بشکونم

 هاییوقت یک! بشه ناراحت و بگم بهش نکنه گفتممی و آوردمنمی روش

 و رفتممی کلنجار خودم با هامتنهایی توی و شدممی خسته دیگه

 برات بقیه که انقدر کنی،می رویزیاده داری دیگه کن؛ بس گفتممی

 قبل روزهای همون تکرارِ دوباره بعدی روز اما نیستی، مهم خودت مهمن

 یک به شدم تبدیل االن من ولی بدم تغییر رو خودم تونستمنمی و بود

 و نیست مهم واسش هیچی که دیگه آدم یک به شدم تبدیل دیگه، من

!میده ترجیح هرکسی با بودن به رو تنهایی  
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 باشد هرچقدر عشقت عمقِ  گفتمی که بودم خونده ایجمله یک جا یک

 و ترین واقعی شاید اندازست، همان به خوریمی فردا که زخمی

 مهم براش یکی وقتی آدم بودم، شنیده که بود ایجمله تریندردناک

 اما کنه ناراحتت بتونه رفتارهاش کارهاش، با میاد پیش کم خیلی نباشه

 که اونجاست  کنه؛ باز جا قلبت کنجِ توی و باشه مهم برات یکی خدانکنه

 و بده انجام رو کاری خدانکنه و کنیمی دقت حرکتش ریزترین به

 و آتیش روی زارهمی رو قلبت دستی دو که اونجاست کنه؛ ناراحتت

 تونینمی نداره، توقف دکمه عشق که اینه هاازین بدتر و سوزیمی

 ثانوی اطالع تا بگی! بسه جاهمین تا آقا بگی و کنی کنترل رو اندازش

 نمیشه کم هیچوقت عشق. کن مکث هستی که قدرهمین و نشو زیاد

 اول به آخر از رو عاشق کلمه وقتی. باشه درد با همراه اگه حتی

 نداره، درمانی هیچ که دردی یعنی قشاع و "قشاع" میشه نویسیمی

 میری، سمتش و خریمی جون به رو دردهاش تمامِ میشی عاشق وقتی

 از بیشتر عشقت هم باز ریزی،می اشک کشی،می درد بینی،می زخم

 بهت توننمی که ایضربه عمقِ میشه باعث شدنه بیشتر همین و دیروزه

....!باشه دیروز از بیشتر هم بزنن  
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 یکی کردممی فکر وقتی دونیمی کشیدم؟ هاچی نبودت در دونیمی

 به وقتی دونیمی داد؟می دست بهم حالی چه گرفته رو من جای دیگه

 ریختم؟می اشک چقدر دارم دوست میگی دیگه یکی به کردممی فکر این

 بیای کهاین امیدِ به من و نبودی مدت همه این! دونینمی که معلومه نه،

 یک هااین همه ببینم و پاشم خواب از روز یک کهاین امیدِ به موندم، زنده

 رو فردا و کردممی باز رو چشمام بغلمی توی دوباره و بوده خواب

 قلبم در، صدایِ شنیدن با و موندممی منتظرت هاساعت. دیدممی

 ساخت، سنگ یک من از و شد سر تو بدونِ که روزهایی و شب. لرزیدمی

 سمتم اومدمی یکی تا اما کردممی تنهایی از گله همیشه که شدم آدمی

 تو جز و شدممی آدم تریناحساس بی و ترینوحشی به تبدیل

 من من؟ با کردی چیکار تو! بدونم کسی به متعلق رو خودم تونستمنمی

 دل ته از هاشخنده که همونی بشم خواممی من نیستم، قبلی منِ اون

 اما بود، قوی شرایطی هر توی بیاره، درش پا از تونستنمی هرچیزی بود،

 هر خاطرِ به دارم جااین من باهام؟ کردی رو اینکار چرا لعنتی آخه دِ! االن

...!رسهنمی دادم به کسی و میرممی صدبار ندارم تو از که چیزی  
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 هایآدم درسته باشم، مهربون دورم هایآدم همه با کردم سعی همیشه

 و تنهان همیشه که مهربونن هایآدم این خورن؛می ضربه همیشه مهربون

 و ببخشن بارها توننمی که مهربونن هایآدم این گذاشته، تنهاشون یکی

 دل وقتهیچ و باشم خوب همه با کردم سعی همیشه اما کنن، سکوت

 صبورم من درسته نکن، بودنم مهربون به نگاه خب ولی نشکونم رو کسی

 نمیشم سابق آدم اون وقتهیچ دیگه بیوفتی چشمم از جایی یک اگه اما

 سمتت دیگه خواممی من که آدمی همون بشی و بکشی رو خودت حتی

 کنم،می دفنت قلبم توی دارم بهت نسبت که ایعالقه تمام با! نمیام

 وقتهیچ و اسگذشته به مربوط فقط که قلبم از گوشه یک مونیمی

 وقتهیچ انگار که برمشمی یاد از جوری کم -کم و زنمنمی سر بهش

 خوب باهات تایمی یک چون نکن فکر نبود، زندگیم توی آدمی همچین

 زمانی تا اما باشه تونهمی! همینه تهش تا گذاشتم برات رو صدم و بودم

 چی همه که اونجاست بیوفتی چشمم از کافیه نیوفتادی چشمم از که

!تمومه  
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...بعد به شب دوازده  

 

 که تایمی همون گذشته، توی ریممی بدجور ما همه که تایمی همون آره

 دست به دست هاغم همه انگار که تایمی همون شیم،می دلتنگ بدجور

 شدن پلی با و بغضی از پر که تایمی همون کنن، نابودمون تا دادن هم

 تایمی همون ریزی،می اشک قطره -قطره و ترکیمی یکهو موزیک یک

 از مغزت اما بهش بده پیام میگه قلبت که دعواست مغزت و قلب بینِ که

 تا دیممی انجام هرکاری که تایمی همون ترسه،می قلبت دوباره شکستنِ

 از پر که تایمی همون بگیره، رو یقمون پشیمونی احساس هاساعت از بعد

 نداره وجود اصال کسی بینیممی بزنیم حرف آیممی تا اما حرفیم

 به داریم نیاز وقت هر از بیشتر که تایمی همون بشنوه، رو هامونحرف

 تایمی همون بریزیم، اشک صبح تا و بده جا آغوشش توی رو ما که کسی

!کنی کنترلش تونینمی جورههیچ و میشه بیشتر یکهو عشقت انگار که  
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 پنجره بغلِ نشستم آدماش و زندگی از بودم بُریده که شبایی از یکی تو

 یا هستی میگن ازت همه که خدایی: گفتم آسمون، به شدم خیره و اتاقم

 اگه بده نشون خودتو باش زود نداری؟ وجود ما برا فقط نکنه ببینم نه؟

 نشونم االن همین نیستی، حرف فقط که کن ثابت بهم داری، وجود واقعا

 بعدا شو نزدیکم بریدم که االن نمیخوره، دردم به بعدا داری وجود که بده

 تو بیام کنار زخمام با میتونم که خودمم فقط بعدا برام، نداره فایده دیگه

 میزنیم؟ حرف خدا کدوم مورد در اصال بدی، انجام نمیتونی کاری هیچ

 میاد یکی وقتی که خدایی همون نیست؟ داریم نیاز هروقت که همونی

 میشه رد و میشکونه قلبمونو میکنه، بازی احساساتمون با و سمتمون

 ما حکمت بیخیالِ بابا میزنی؟ حرف چی مورد در داره، حکمتی میگه

 کمکمون کسی دربیاد صدامون میشیم، له داریم غم همه این زیرِ اینجا

 این داری گفتم بعدش. بشیم خفه ممکنه زیادی سکوت از درنیاد نمیکنه،

؟!گذاشتی سرکار خودتو نکنه میزنی؟ کی به حرفارو  
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 چه و کجایی بعدت سال چند که موضوع این به کردی فکر حاال تا

 به خیلی من خودِ حتی تکتون -تک که دونممی افتاده؟ برات هاییاتفاق

 که هاییحرف دلِ توی برو و ببند رو چشمات حاال. کردم فکر موضوع این

...بخون خط به خط قشنگ االن همین زنم،می بهت  

 

 کلی که چیزهایی تک -تک رسیدی، هاتهدف تمام به تو بعد سال چند

 داشتی، اضطراب و استرس مسیر، این توی ریختی عرق کردی، تالش

 به توجه بدون تو اما نمیشه نکن، گفتنمی که بود پشتت هاحرف کلی

. خواستیمی که جاییهمون کجایی؟ االن. کردی تالش فقط بقیه حرف

 با میری، داریدوست که جاهایی خری،می رو داری دوست که چیزی اون

 خری،می لباس خودت براس گردی،می داری شوندوست که هاییآدم

 مهم هایآدم همون کنار در کنیمی گذرونیخوش کلی و گیریمی تولد

..دارن رو بودن کنارت در ارزشِ که هاهمون زندگیت،  

 

!نه؟ مگه داشت، قشنگی حسِ ببینم بگو خب  



 

 

 WWW.98IA3.IR 35 کاربر نودهشتیا ستایش(())–سرزمین حق
 

 باید بخوای؛ خودت باید فقط اهدافت، تک -تک به برسی تونیمی تو

 یادت و بکن و تالشت تو واست، بخوره رقم قشنگه اتفاق اون که بخوای

 داشتنشون برای و هاتهدف دلِ توی برو! اتفاقاتی بهترین الیقِ تو باشه

 سخته کنی، تجربه رو قشنگی هایلحظه تا نشو خسته وقتهیچ بجنگ،

...!شدنیه خب ولی  
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 وجودِ با شب تاریکی تویِ  آدم، همه این الیالبه بزرگی، این به شهر تویِ

! شدچی نمیدونم گردم؛می خودم دنبالِ در به در دارم تاریکی، فوبیای

 رفتی، و کردی ول رو هامدست جهان این از گوشه کدوم دونمنمی اصال

 بردی رو من رفتنت با شاید. کنمنمی پیدا رو خودم گردممی هرچقدر من

 باز تا گردممی تو دنبالِ دارم هم شاید مونده، باقی ازم روح یک فقط و

 دارم دونمنمی خودمم اصال که هست هاییوقت یک. کنم لمست هم

 نه باشم قوی تونممی نه دارم؛ مبهمی حالِ و حس یک! کنممی چیکار

 کنممی تظاهر اما نیست خوب حالم بدم، ادامه بودنم ضعیف به خواممی

 منِ اون کنممی حس شدم، غریبه هم خودم با تو از بعد انگار خوبم که

 گم تمامِ که تو بدونِ دنیای توی شدم گم جوری نیستم، همیشگی

 حتی االن و شد شروع رفتنت با شدنم گم. هیچه مقابلش قبلی هایشدن

 پیدا برای دیگه و بودم که کنم پیدا رو آدمی همون تونمنمی برگردی اگه

..!زنمنمی پا و دست شدنم  
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 انتخاب رو رفتن رفته که کسی شو،بیخیالش رفته که کسی میگن کهاین

 میگن نداشت، رو لیاقتت میگن کنی، فراموشش کن سعی هم تو کرده

 و فکر تمامِ و بینینمی رو هااون چرا دارن دوست که هستن آدم کلی

 کنننمی درک وقتهیچ هاآدم این کرده؟ ترکت که همونی شده ذکرت

 میاد، سرت بالیی چه داره فهمننمی و کنننمی درک رو، روزت و حال

. بگیره رو جاش تونهنمی هیچکس رفته که اونی که بفهمن خواننمی

 زندگیشون از بخشی که بشن کسی بیخیالِ  تونندنمی هیچوقت هاآدم

 راستش. نیست االن و بود که همونی از شده پر خاطراتشون نصفه و بوده

 چه کنم پیدا رو شبیهش حتی نمیشه وقتهیچ که بود هاییآدم جزو اون

 بدون بودم واقعیم خودِ پیشش که بود کسی تنها اون مثلش، به برسه

 خوب رو بدم حالِ تونستمی کلمه تا دو با که کسی تنها. نقابی هیچ

!! .........کنه  

 

 

 پایان.! 
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