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 :خالصه

ها را ! روزها را سرسختانه و شبکنمیتو تکرار م یرا بارها برا یزندگ نینُت به نُت ا

 !پا ریله شده به ز یهاگلبرگ یچون ناله خوانم؛یم تیسوزانه برادل

داده  هیها تکه که خودش را به شب! مثل ماباستیدارد و ز هم رنگ یکیتار دانمیم و

 .تا بدرخشد

 .مانمیمنتظرت م ،یزمان هم دور باش یمن! تا به انتها آنِ

*** 

 !آنِ من

 !...ترسمیام و باز هم مکرده دیتو سپ یاهایرو ینخ به پابهرا نخ میموها تار

دستم به تو  گریکه د ییجاها، همانشوم به آن دور دست دیاز نگاه تو تبع ترسمیم

 . ...رسدینم

وار مرا در خود غرق سکوتم شده و مرداب یهاهیبر سر ثان یآوار دیبع یگذشته

را به باد  میهادور افتاده از آب نفس یچون ماه زنم،یو هر چقدر دست و پا م کندیم

 .دهمیم

 ؟ییکجا تو

 .ها چاپ کنمنامت را تمام صفحه در روزنامه شد،یم کاش

 !یو برگرد ادتمیکه هنوز هم به  ینیبب شاید
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*** 

 نیا تِیتا ابد سم،ینویدلم م یبه اسم تو تا ابد در دفترچه یرا با خودکار مشک ریتقد

 !ما بماند و بس یرنگ برا

چشم  یکه حت کنمیدلم تکرارش م یها آنقدر اسم تو را در گوشه گوشهروز نیا

 .کنندینام تو را جستجو م میهابسته هم دست

 !من و... من نیب یاشده یراز تو

 میترسیم ییبکوبند. من و تنها ییتو را در خودم حبس کردم که مبادا ساز جدا ،یآر

 !کنند ریرا به باد قفل و زنج امندهیکه آ

که باز هم  کردمیترن! با خودم فکر ماز تو لجباز میهاهنوز هم اشک ؟یدانیم

 ؟یبرگرد یخواهیامّا... نم ؛یشویم میهاالماس داریخر

استثنا دارد.  زیکه همه چ یخودت گفت یمجنون نماند؛ ول یب یلیها لقصه یجا چیه

 مجنون!بی یام و درختحال من مانده

*** 

 چدیپیعطر تو در دلم م چرخانم،یو نگاه که م میهاچشم یروعلم شده روبه یدلتنگ

 .کندیم اموانهیو د

 !دلم یشده، مهمان ناخوانده میهاتمام لبخند یمهیضم نگاهت
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 یتا چون شمع یزنیبه دلم م یطوفان یکه گاه دانستمیو نم یبود یو شکستن ناب

ترک تو مرگبار  یبندیو چشم که م کندیدست نوازشت معتادم م یآب شود و گاه

 .دیآیبه سراغم م

 !من آنِ

 تعارفی؛ امّا بکه عهد نشکنم کنمیچشمانم را از تو پنهان م یادهایفر یچارگیب با

 *حم!ری... دلتنگتم بمیبگو

*** 

 ناکجا آباد کجاست؟

 !کجاست که تو را در حبس خود دارد و من، نه

. ییگویدر جواب نگاه کنجکاو من بلند و با زَهر زبانت م شهیکجاست که هم

 .یشد دشیحالش که تبعبهخوش

 نه...؟ ،مگهییتنها

ناشنواست. بگو نه. من تاب ندارم که تو را  یگریهر جواب د دنیشن یبرا میهاگوش

من هنوز هم مثل گذشته فقط به تو طمع دارم و بس؛ امّا تو  یشوم، آر کیشر یبا احد

 !یستی من نآنِ گرید

و تمنا  ندیبی. فقط مشنودیو نه م زندیدلم... نه سواد دارد، نه حرف م یول دانم؛یم

 !کندیروزگارم را تباه م نم،یرا بچ شیکه نتوانم آرزوها یبه روز یو وا کندیم
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 یهاست، کاش کمداررسم دل نی! اکندیم یجوان تیبرا ،ییایکه تو ب ستیدل سوخته

 ... !یبود بندیهم به رسوم عشق پا

*** 

 !فتبه دلم زد و ر یآمد و چنگ یشگیبان همزندان

بود. از  تو نشانه رفته یکه به رو شیهاحکم شده در دست یاز جنون آن دم،یترس

 !دمیترس کرد،یسکوت نگاهش که تنم را وجب م

. سرگردان کنمینگاهت م یزندان ینگاهش و گاه نیتریو یخودم را آماده یگاه

 یهمسفر گریبار د کیبار، فقط  کیگذاشته و منتظر  یمن و او قلبم را در چمدان انیم

 !در کویر هزار رنگ چشمانت هستم

 !مبادا روز یبرا گرفتمیو گرم صورتت را قاب م شدمیمن باد م کاش

 فردا باشد... ! نیهم دیشا داند؟یم که

*** 

 آنِ من؟

 ؟یرا دوست ندار میزنگ صدا گرید ای رسد؟یبه تو نم میصدا

 !یباش دنشیشود که تو خواهان شن یکنم. همان یرا جراح میصدا شد،یم کاش

 !دینچرخ میامّا باز هم نگاهت به رو تر؛کیاز نفس نزد ،ینشسته بود کنارم

 !من، من در آتش خواستن تو یدر آرزو همه
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را  تیباز هوا ند،یبی. تو را که مگریامّا دل است د دنمان؛یشده، رس یخط مواز دانمیم

 ...و بعد خواهدیم دیو داشتنت را با ام بنددیو چشم م کندیدر خود حبس م

 .یتا برآورده شو کندیقلبم را فوت م یهالهیکنار م یهاشمع

 !یزیریتو دوباره زهر در جام نگاهم م و

 امّا باز هم دوستت دارم! کشم؛یم درد

*** 

 !کشنده زند،یم یشیکه اگر احساس خطر کند، ن یمن عقربم. همان عقرب

 !قاتل همه شوم؛ جز تو توانمیم

 . ...تو عیو مط شومیم زمیپنوتیه د،یآیتو که وسط م یپا

 (= و من از نبودن تو نالندیاز نبودنم م ایدن یهمه

امّا باز هم دم از  نند؛یبیها و... . همه را مزخم ها،یلیمیب ها،یداریب ها،دنیکش درد

 .زنندیرسوم م

امّا نگاه من  رند؛یکه دستم را بگ خواهندیم یو با نگران دوزندیدر چشم من م چشم

 .رودیخروج تو م یپ

 !یدر سکوت رفت یبدون تأمل و خنث تعلل،یب

 ؟یخواهینم مرا
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 . ...بگو یبگو؛ ول بلند

که اگر  یدانیتوهم م دیدلم خاموش نشود. شا یکه باطر ستیاتو روزنه سکوت

 .کنمیبار منم که ترک م نیا ریتأخ یااش بلند شود، بدون لحظهبوق بوق یصدا

 !را نه یکه تو در آن باش یتو؟ نه، جمع مثل

و در آ*غوش  کنمیسکوت را بلند م یصدا یشگیهم یدرست در همان جا من

 .شومیارتفاع غرق م یاشهیش

 هاست!در آن دور دست ییمن، جا یجا گریآن موقع د ،یآر

*** 

 !من یکویآنِ ن

 یهادلم سوار بر موج نکی. ایاتو پر کرده ایدن کیسکوت و سکون مرا با  تمام

 !آرامش ندارد یبرا ی. ساحلستیقراریب

 .است و بارها داغ کرده کندیم ادتی تینهایشمار ذهنم در حد ب لومتریک

 ؟یبا تو حرف بزنم، باورم دار یچه زبان به

 ؟ینیبیام، نمشده ریگمن هم گوشه ییتنها مثل

هم آن  دی! شایبخوان یتوانینم گریاما انگار تو د دهند؛یهنوز هم مرا لو م میهاچشم

 !است ا در خودش جمع کردهر تیهاتلخ تمام چشم یعسل

 !...را لشیدل دانمینم
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 !یکنیچشمانت مهمان نم یمرا به مشک گریتو... د یول امشهیمثل هم من

 !کوین یعادتم کرد بد

 خاطراتمان تنگ شده! یهیبه ثان هیثان یبرا دلم

*** 

آنجا  داریدار قدم زدم؟ چند فصل را بدون تو به دکافه ابانیچند بار در آن خ یدانیم

 رفتم؟

 ؟یدیترس هامهی. از جریو با حفظ فاصله از من گذشت یزود فراموش کرد یلیخ

به  دهیمرا نرس انصافیو ب شجاعتیاما تو ب ؛یشدن گاههیتک یبرا یکوه کردمیم فکر

 !...یکه چه راحت به دور شدنم از خودت لبخند زد دمی. من دیکرد میقله رها

 !بار از لبخندت متنفرم شدم نیاول یبرا

 نگونهیا ایو  شدمیلبانت نم یمحو جادو دی! شاینداشت دنیخند یبرا یلب کاشیا

 !داشتمیزخم از تو برنم

 تتیرضا دنهید یبه اندازه هااز شکستن کی چیدار اما هشکست آن حجم نبض یلیخ

 !درد نداشت

 !کوین دمیکش یبیعج درد

*** 
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و من هم  یتو غم داشت ،یبود دهیپوش اهیکه س یاز من، در تمام مدت یباز هم دور بود

 .کردمیمرور م میهاتو را در چشم یتمنا

 .بودم رهیاما من مدام به تو خ امدیبه سمت آسمان نگاهم ن یالحظه نگاهت

که باز هم  دانمیحاالت در ذهنم ثبت کردم، م یرا در تمام دنتیلحظات د تمام

را نگه داشتم  یهاخاطره نیا فشارد،یرا م میتو که گلو یو تمنا مانمیو من م یرویم

 دیشل کنم. آخر هنوز هم به آمدنت ام میهادستان حسرتت را دور نفس یکه گاه

 !...دارم

امّا من  امد؛ین یابه دلم، قطره زدیچنگ م شیایآرام شده بود و در تیهاچشم چقدر

را فقط من  شیهق کرد، صداات چقدر قلبت هققرمز شده یهاکه عوض چشم دمید

پشت  یاتفاق یلیخ میهاکه قدم یکوتاه یه. همان لحظیدیکه فهم دانمیو م دمیشنیم

و چقدر درد داشت رفتنم،  یقاب گرفت مانتماند و تو صورتم را در چش تیهاکفش

 یبه دلم نشست و من ب اتیعذرخواه ی. صداگذشتمیاز کنارت م یعاد یلیخ دیبا

 .ختمیاشک ر اریاخت

 تپدیم یو طور کندیم رییتو تغ دنیقلبم چرا با د زیسا شود؟یتنگ م تیدلم برا چرا

 !شود؟یدر من جا نم گریکه د

و  گذارمیمن تمام خود را در جاده م یتو باش ،ییایکاش باز هم ب ،یباز هم بود کاش

 .میروز مباداها یبرا رهیذخ کنمیرا ثبت م یاآمدنت تا رفتن دوباره یاز لحظه

 !یکه در وجود من یتو بدان که خود آن یول میگویرا نم اسمش
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*** 

که  کنمیرا آرام زمزمه م میام. صداپنهان کرده میهارا پشت لبخند یادیز یخارها

 .یاحم حس نکنمز یآن خارها دنیام را از چشدرد حنجره

 !نخواهم نگرانت کنم؛ نه نکهیا نه

کوچکم را از  یدهایام یو من باز هم روزنه یکه نگرانم نشو ترسمیم ترسم،یم

 .دست بدهم

چرا من  دانمی... نممینس کیآفتاب داغ، کنار اعتراض همه از نبود  ریچرا ز دانمینم

چرا  ختم؟یریو آه به تنشان م کردمیرا گره م میهادست دیبسته بودم؟! چرا با خی

 در وجودم زمستان داشته باشم؟ دیبا

دارم.  دیمن باز هم به آمدنت ام اورم،یبه زبان ب خواهمیاما نم دانم؛یهمه را م جواب

و در تمام من فقط از تو رد و نشان  خوانمیم میمن باز هم تو را مخاطب مهرها

 !...است

 دنشیمن و دلم به شن شود،یتنگ م تیه براسازت را هنوز هم دارم و دلم ک یصدا

 میچقدر برا شیات در انتهاخنده یکه صدا داندیو خدا م مینینشیم

 .ستیدوستداشتن

محال تمام من است! آنِ  یایرو نیترو قشنگ نیترچشمان تو سخت یپا ماندن

را به  قلبم که تمامش یاچهیدر در یرنگ یآب یام که تو آن قطرهدلبرم تا بحال گفته

 ؟یارنگ خودت گرفتار کرده
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*** 

 یو حت دندیبر میاز تو برا ییکه حکم جدا یکدام دادگاه بود و کدام قاض دانمینم

 !؟یبه چه جرم دانمینم

را  میهابلند اشک یصدا شیهاام که آدمشده یهولناک یرهیبه جز دیتبع من

 یآن هم فراموش ؟ینم، فراموشفراموشت ک خواهندیامّا با لبخند از من م شنوند؛یم

 یاخواسته نی! پس چرا چنستیهست که نفس نکشد و زنده بماند؟ نه ن یآدم ایتو؟ آ

را  میهاساکن فضاست که حرف بلکه نجایمغزشان نه در ا دیاز من دارند؟ شا

 !ستیهم قلب ندارند و آن تکه گوشت تپنده درون بدنشان تقلب دیشا فهمند،ینم

و از  ندیآیم میهااز در گوش شانیهاحرف ست،یوقت هم مهم ن چیه ست،ین مهم

از آن است که  تریما ناگسستن نی. طناب بشوندیپرتاب م رونیقلبم به ب یدروازه

 .نما کنندکلمات آن را نخ نیا

تو که نه، منم! منه محتاج به تو... آتش  کند،یارتباط را تمام م نیکه ا یالهیوس تنها

مرا  تواندیم هانیو... تمام ا یدوزیمن م ریکه به غ ییهازهر زبانت، نگاه ت،یهااخم

 (= شودیاست که فقط قلبم نه، تمام من شکسته م بسوزاند و آن لحظه

 !خواهمیهنوز هم تو را م واروانهی*حم ِمن، دریب

*** 

 یهاخودم بدون تو، از دست دنیخستم! از د تدنیمن از ند ؟یاز رفتن خسته نشد

 !نتیغمگ یهااخم ات،بهیکوتاهت، نگاه غر یهااز جمله ام،یخال
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نشستم؛ امّا  تیمن با تمام وجود به تماشا ؛یچطور شد که امروز سهم من شد دانمینم

 (= .کرد یهم دلبر اتینگاه فرار ،یتو نگاهمم نکرد

و چقدر آرامش  تیهادست یز کردند به روچشمه با میهامن؟ چشم یکوین آنِ

 بیهستم که از آس یمن تنها کس دی! شااتیداشت بند بند وجودم در آ*غوش نگران

که  یها زمان. به من حق بده، تحمل آن دردبردیلذت م یکه تو باش ییدر آن جا دنید

 .ستیداشتنچقدر دوست ،یشویتو درمانش م

نه! مشتاقانه و عاشقانه  ؛ینه که فرار کن گرید نباریکه ا نمیو تو را بب رمیبم شدیم کاش

 شود؛یم ییایمن در یبرا تیهاو تمام مرا ثبت در خودت کرده و چشم یکنینگاهم م

 !...ستمین گریچون د

 من. یست حسرت خوردن تو و لبخند خداحافظباشکوه چه

*** 

که چگونه  دمیمن دانگشتانم راه باز کرد و  انیکوچک و قرمز رنگ از م یرود

و من آرام به  دیمرا به درون خود کش ی. آن نگاه جنگلدندیمن دو یبه سو تیهاگام

 .زدم هیات تکشانه

 مانمیکه تکان بخورد و من م کردیرقبت نم یاهیثان چیکاش ه ستاد،یایزمان م کاش

 (= !تیصدا یو تو و بغض سنگ شده

 (= نه؟ ؛یترسیتوهم از نداشتنم م ،یترسیهم م تو
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از  شتریو من هربار ب یگفتیو مدام نامم را م یشده بود امهیکه چطور سا دمیدیم من

به دلم  تیهال*ب انیاز م نیریکه چه ش شدمیقبل عاشق حرف به حرف اسمم م

 .نشستندیم

مگه قرار نبود » : یکه صورتت را درون نگاهم جا کرده و گفت یاامان از آن لحظه و

ما » :  یاز نگاهم خواند دانمیسکوت کردم و م «؟یماه ،یمراقب خودت باش شهیهم

 .افتاد هاکیسرام یکه نگاهت سر خورد و به رو« !میداشت یادیز یقرارها

... و عقلم زدیرا گم کرده بود و در دهانم م شیشده و جا وانهیرا بگو، د دلم

عقل و قلبم  ،یو تو نگرانم شورا نشانت بدهم  میهاکه باز هم دست کردیام موسوسه

 .داشتند یامکارانه یدستباهم هم بیعج

از  بیرق یب خوامیشدم. م یراند بعد یبلکه جان گرفتم و آماده دم،یمن نفس نکش و

 داشتنت خاطره بسازم. یتمام روزها

*** 

قرار نبود که شکالت تلخ بچشم و  ،یو تو سکوت کن شود ریقرار نبود که دستانم اس

 .یبغض کنند و تو برو میهاتو چشم ببندی، قرار نبود چشم

درونم از نداشتنت؛ چه سوخت تمام من در آتش نخواستنت و چه  دیکه چه کش آه

 !داشت، مُردن در کنار سنگ یدرد

هست؟ من شنل  ادتی. میکردیم یرا با هم باز میهاالیتمام خ م،یکه بود بچه

که  تیهاهود! فراموش کرده دست نیو تو راب رفتمیو به خواب مرگ م دمیپوشیم
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چرا آن زمان شجاع و  ؟یتر به آن سنگ مشت بزنتا راحت کردمیچقدر پانسمانش م

 . ....االن

 ایرا باور کنم  تیهاو اخم تیصدا دانمینم ،یگفتیعوض شده؟ کاش م یزیچ چه

 ؟ییتو یکیدستانت؟ کدام  یها و گرمچشم

به عقب برگشت و در آن لنگر انداخت و  شدیگذشته تنگ شده، کاش م یبرا دلم

زمان خانه ساخت و ساکن شد!  یدر جاده شدیزمان نرفت! کاش م یایبه در گرید

 تو را داشته باشم! شدیکاش م م،یتر بگوراحت

*** 

و من خرد  کشندیدرد م میبغض ها یفشار غدد سرطان ریگردنم ز یهااستخوان

 .کنمیشدنشان را حس م

باز کنم؟ چگونه  کِه من چشم یبرا گرید ،یماندیحداقل در چشمانم م کاش

 !امنبودنت را بگذرانم؟ هنوز هم به نداشتنت عادت نکرده یهاساعت

 یو برا نوشتمیاز تو م امیصفحات زندگ یداشتم و در تمام ییجادو یقلم شدیم کاش

 !کردمیتو را کنارم حبس م شهیهم

بود و زانوانم را با بردنت  میهاالیاز خ تریقو قتیامّا حق ؛یبمان شتریب کردمیم فکر

و چشم  برمیپناه م نیبه زم تابیو ب زندیچشمانم چرخ م شیپ ایخم کرد و من دن

 .نمیکه رفتنت را نب بندمیم
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نگاه  یو نه به من، به هر که دوستش دار یبار هم به عقب برنگشت کی یحت چرا

چشمانت  ریر مس. خودم را دخواهمیسهم من نباشد را هم م ینگاه یمن حت ؟ینکرد

! لبخند پشت ستیتقلب تیهاکه اخم دانمیو م نمتیبیو مشتاقانه م اندازمیم

 .شناسمیچشمانت را م

 ینکرد! انگار ب رتیگ نیکردم؛ امّا زم رتیمس یو من آه بدرقه یباز هم رفت ،یرفت تو

 ندارم! گریچون تو را د دیهمه، شا یاثر و محو شده تمام من برا

*** 

درد حاال که از من فرار  نیو چه هولناک شده ا یبودتو  یداشت وقت یچه رنگ جذاب

 یهاخبر تمام شدن روز دنیشدم با شن نیو نقش زم ستادیا میهاخون در رگ ،یکنیم

 .بودنت

متنفرم! کاش به  ند،ینشیم میهاجالد و زنگ منحوسش که در تن گوش یهاخنده از

 .یکردیرا در گوشم نوازش م یو معمول یکلمه تکرار هیاگر  یحت ؛یاو تو بود یجا

ها مقابل آن یدارم؟ چرا من برا ازیکه من نه به او، من به تو ن کندیباور نم یکس چرا

 ریو به غ یتو کوچکم؟ چرا باور ندارن که تمام حال خوبم را تو در درون دستانت دار

م را به نظر برسم و حال یتا عاد نشاندیم میهال*ب یبه رو یمصنوع یتو فقط لبخند

 نپرسن؟

 یهااحساسشان، از جمله یب یهااز منطق شان،یهااز گوش ندادن شان،یهاسوال از

 !امآزرده زنند،یزهرشان را به تنم م یهاغیآنها که ت یرحمشان و از همه یبزرگ و ب

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن رمان فورکاربر  رژوان_آن ِ مندلنوشته   

17 

تا منم چون تو فرار  کردینم ریتو اس یکنارم نبود و دستانم را با قدم اولم به سو کاش

هم نرم  میهااشک شین یاو، حت یبرا یابود و من چون برده ینگاهش سنگ کنم؛ امّا

صدا در  یهایش بسنگ را، با قدرت دستانم را فشرد و پرتحکم ل*ب نینکرد ا

 «من!  یتو دستا نجا،یفقط ا ،یریهیج جا نم توتکون نخور، »زمزمه کرد:  میهاگوش

*** 

 دنیبهتر از د دنتیند ،یکنیتفاوت نگاهم م یکه ب نمتیتا نب بندمینگاهم را م

 !ستمین گریکه من در آن د ستینگاه

 یگریکنار گوش د تیهال*ب ینشستم که نشنوم نجوا تینقطه به صدا نیدورتر در

 .دیرقصیو در چشمانت م شدیتو ستاره م یکه برا شیهابود و لبخند

به سرم آوار شده که  اتیخیرفتار  دیسخت احاطه کرده، شا ییوجودم را سرما تمام

 !امزده هیتک نهیبه شوم نکهیبا ا لرزم،یمن م

و من غم را دیدم! غم؟ پس چرا  شودیم امرهیشکار نگاه خ یالحظه یبرا نگاهت

 مال من بود که ست،یهم غم نگاهت مال من ن دیشا ؟یگریاز من؟ چرا سهم د یدور

 !یگرداندیرو برنم

 میهاصورتم گذاشته و دست یتلخ رو یرا در وجودم صدا زدم و نقاب ییمن تنها ،یآر

سست  شود،یامّا اخم نگاهت که به دستانم دوخته م ستم؛یتا با کنمیرا به سنگ بند م

 .کنمیو باز هم فرار م شومیم

 !شودیممکن م گریدکیبه هم فقط با قطع  دنمانیکه رس میهست یچند خط مواز ما

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

انجمن رمان فورکاربر  رژوان_آن ِ مندلنوشته   

18 

*** 

ام با باد سپرده میو صورتم را به رقص موها یمیدادم به درخت قد هیچشم بستم و تک

کاش  زنند،یکه مرتباً باهم حرف م شنودیها را مگنجشک یفقط صدا میهاو گوش

داشته  میهاناگفته در پس سکوت یهاحرف دنیشن یرا برا یتا منم کس یتوهم بود

را  شانیهاکس حرف چیهستند که ه یاندارانتنها مخاطب من ج شهیباشم؛ امّا مثل هم

نه؟و چقدر دردآور  م؛یدار یبیچه شباهت عج شود،یاگر بشنود متوجه نم ای شنودینم

 !انسان بودن نیاشتراک در ع نیاست ا

و تنها دلمان به هم خوش  میو ما فقط خودمان را دار میو تو و قلبم، درون من هست من

 !هاستییاجتماع تنها نیکه ا دانمیاست و من م

کس  چیمحال است که ه ییایو رو نیریش یخواب نجایا ست،یاز درد ن یخبر نجایا

 .مرا از داشتنش محروم کند تواندینم

 مانیهاتمام خاطرات قدم کنمیو مرور م کشمیکنارم م یهارا بر تن سبزه انگشتانم

 !دارند ادیهم تورا به  نانیا یحت ؟ینیبیم شان؛یبر رو

در  یحت ؛یباشد، تو هست تیهامحمل محبت نیها و اخاطره یجعبه نیکه ا یوقت تا

 !امیزندگ یهاهیثان نیتریپنهان

 خودم... . یهنوز هم دارمت، فقط برا ؟ینیبیم

*** 
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 دیتمد هیبه ثان هیآن را ثان ییشده که قسمت انتها یزیانگغم الیسر میروزها نیا

 ،یکنیکه تمام انتظار مرا پر م یینقش اولش و فقط تو یدوباره دنید دیبه ام کنمیم

 !خوش باشد انشیپا شدیکاش م

 اشیو باز یسیبنو یخواهیطور که مرا آن یو زندگ یریقلم به دست بگ شدیم کاش

را با تو پر کرده  امیزندگ یهادر دستان من بود تا تمام سکانس زی. کاش همه چیکن

 !تا فقط من باشم و تو کردمیم دینقطه تبع نیقصه را به دورتر یهاو تمام آدم بد

را تکرارش کنم و سرمست از وجودت شوم؛  یداشتنفصل دوست نیبارها و بارها ا و

سکانس آن است،  نیتریمانده، ابد یباق میمحال برا یآرزو نیکه از ا یزیامّا تنها چ

 !کنندیخاطراتت در من که غوغا م

*** 

زنگ بزند و فقط من  میهادر گوش تیصدا قراریبدوست دارم چشم ببندم و باز هم 

 .آوردیصوت اشک دلم را در م نیکه چقدر ا دانمیم

تو  یبه دنبال تو چشم چرخاند ول یسرگردان تمام مدت مهمان یمثل قاصدک دلم

 گرانیکنار د تفاوتیاز دست ندادم و تو ب دنتید یرا که من برا یشب ،یامدین

 .یگذراند

 یو من تنها رها شده بودم و طعمه زدیبه دلم چنگ م اشیسنگ یهاچشم پوزخند

 !گرفتیفقط قلبم را نشانه م یاحرفه یلیکه خ شیهاحرف یسم یهادارت
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 توانستیم ایدن نیا یکجا ؟یاز بودنم دوست داشت شتریکجا را ب ؟یکجا بود تو

امّا  ؛یهست یباز هم رفتن دانمیشود؟ م امدنتین یرا به بند بکشد و بهانه تیپاها

 !کندیکار خودش را م یبا لجباز ست،ین یقلبم کاف یمن برا یهادانسته

که در  یمیحج ینرفت نه بخاطر نبودنت، بخاطر گلوله نییپا میاز گلو یزیچ چیه

 !آوردنش را ندارد رونیتوان ب یجراح چیجا خوش کرده و ه میگلو

؛ امّا و پادزهرش هم در دستان توست یارا تو ساخته میهامن تمام درد یکوین

 ،یبندیفقط چشم م شودیکه بلند م میو صدا ینگریکه به آب شدنم م نمتیبیم

 چرا؟ خورد؟یتولدمان به امروزمان نم یچون فاصله ست؟یچون دستانم خال

 خسته شدم... خسته! تیهااز سکوت تو، از جواب ندادن من

*** 

به  ،یکنیروانه م میبه سو یتفاوتیکه نگاه ب یو جانم را با هربار یجان من شد یبال

 .رمیگیدوباره م یجان یبندیو پلک که م یرسانیمرگ م یلبه

توان  یکه تا به ک دانمیو من نم فشاردیگذاشته و م میدستش را بر گلو روزگار

 !مانمیو من زنده م آورندیتاب م میدر گلو تیهانفس یرهیذخ

 دیدارد که کل یخوشبخت یکوچک به سو یاست و در بندهیو فر بیغر زیهمه چ نجایا

ام، تو را و تو مانده یزندگ نیمن ب ست،یجام زهر ممکن ن دنیجز به نوش اشییطال

دار من  یحلقه دنیبا د ستیتو بودن مساو یو ب کندیم رمیزنج ییداشته باشم تنها

 تو بگو...! آورم؟یکدامش را تاب م کند،یکه در انگشتت جا خشک م
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 پایان

*** 

 mobina..a: کپیست

مراجعه  www.novelfor.irهجهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن ب

  فرمایید.
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