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 :مقدمه

کوتاه؛ چطور تمام خاطراتمان  یجمله نیبا هم یدانینم یول ستم؛یمهم ن تیبرا گرید یگفت

 !؟یآورد میهاچشم یرا جلو

*** 

 « چه؟ خب به من» :یچه آسان گفت

 . ...چه آسان و

 « برو» :یگفت

 میهادوستت دارم» :گفتمیبه تو مکه  ییهالحظه یبرا شودیکه من دلم تنگ م جاستنیا

 « را 

 

 !غرورم

 !شکستنش را آورد،یم ادیبه 

 ...تو

 .یدار کردرا خدشه غرورم

 ... .تیهاپس زدن با

 

 تر شده؛روزها بودنت پر رنگ نیا

 !من ینه برا البته
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 .ستیاز تو باق یرد کنم،یبه هر جا که نگاه م رایز

 ...امّا

 !یستین خودت

 

 .را گفتم "هادوستت دارم "انسانم و با زبانم به تو  کیمن خود 

 !یدینفهم

 !یدیگرفتم؛ امّا باز هم نفهم ادیرا  "حوا" زبان

 

 یدانستیکاش م

 .میآیبه خاطر توست که م فقط

 لرزد،یقلبم م نم،یبیاسمت را م یوقت

 !دیریگیم درد

 

 !مییما ند،یگویتضاد که م یهیآرا

 م؛یفاصله دار گریدکیاز  لومترهایک

 !یاکنارم نشسته کنم،یاست که حس م کیقدر به تو نزدقلبم آن امّا

 که سهل است؛ هالومتریک ،یباش کیتو هر چقدر که به من نزد و

 .یفاصله دار هالیما انگار
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 و ماه!  دیخورش مثل

 

 .نزد یالحظه یبرا د؛یلحظه قبل زده بود، د کیرا که  دتیبازد نیآخر یقلبم وقت

 !ستادیا میهاجوهرش تمام بشود، خون در رگ که یخودکار مثل

 

 « جانم؟» اول  یقطره

 « . ...فداتم» دوم  یقطره

 « !...من هم دوس» سوم  یقطره

 !آوردیم ادشانیبه  میهاتو بود و اشکم یجمله کیقطره مطابق با  هر

 

 ،ییگویبا خود م ؟یادهیضعف قلب شن

 شود؟یم یقند خون است که باعث ضعف آدم مگر

 حال از من ،یادهیتو نشن اگر

 . ...بشنو

 ضعف کرد! تیبرا قلبم

 

 !دل دادن به تو دست من نبود

 و یگردیباز نم گریو د یرویکه م یگفت یوقت
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 قلبم گرفت، یوقت

 .امکه دل داده دمیفهم

 . ...شیوقت پ یلیخ

 !یدلم، خودت دل داد ستیمن ن ریتقص

 

 .قلبم دلم را رنجاند یهااشک

 :دیاز من پرس ناگهان

 ؟یرا کرد کارنیچرا با من ا -

 گفتن به او نداشتم...!  یبرا یجواب

 

 بست، خیلحنت قلبم  یاز سرد

 .به لرزش در آمد تنم

 !؟یشد چه

 

 . ...یگشت؛ ول یقلبم باور دارد که تو برنخواه

 یسکه آن کابو یده نانیشود و تو اطم داریب قشیچشم انتظارست که از خواب عم هنوز

 نبود! شیزشت ب
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 .سوزندیم یبدجور

 !اتیاز درد دور قلبم،

 ماندنت! از چشم به راه چشمم،

 

 .ردیگیاز آن دو الماس برّاقت دلم م یبا دور

 کنم؛ینم دایپ خواهمیرا که م یزیچ انگار

 !نه یول

 ...!آورمیام؛ امّا به دستش نمکرده شیدایپ

 

 ؟ییآشوبم، کجادل

 بگو

 من ترسِ

 نظر انداختن به گور توست! از

 

 !حالل کن

 را تیرو دمیاگر ند

 .کن حالل

 ابراز نکردم احساسم را اگر
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 .کن حالل

 را...! میهاخواسته اوردمیبر زبان ن اگر

 

 !من یبایز

 با دلم، یاست که بد کرد درست

 را بر سرم؛ میآرزوها یکرد آوار

 مغزم فرمان بخشوده شدنت را داده! چ،یقلبم ه امّا

 

 .که حالم بد بود یهمان زمان د،یخند امهیگر

 ؛یکه تو مرا خنداند یزمان همان

 . ...حاال یول

 ...!یاش شددفعه تو باعث نیا ینیکه بب یی! کجا؟ییکجا

 

 .آهنگ فکرم به سمت تو رفت کیدوباره شب با 

 میبود که بگو نیکه توانستم انجام دهم ا یکار تنها

 ! خودت حواست به او باشد... .ایخدا

 

 . ...یکه باش شدیبدجور دلم گرفته، کاش م
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 ...!خواهدیرا م تیهاکه چطور دلم خنده یدانیو نم یستین ،یستیکه ن فیح ف،یح یول

 

 . ...یکردم؛ ول هیو گر دمیصحبت کردم، خند هایلیبعد از تو با خ

 !چرا هنوز تو را فراموش نکردم دانمینم

 !کردمیو تصور م دمیدیها تو را مآن یچون بجا دیشا

 

 .شودیتنگ م تیدلم برا رد،یبگ یکیکه آسمان را تار نیهم

 پر بکشد... ! تیدلم برا هوکیکه شب را به تو اختصاص داده باشم که  ماندیم نیا مثل

 

 . ...به او بفهمانم دردم را توانستمیکاش م

 شیهایناباور امّا

 ...!میهایمرا از گفتن سازدیلبم را و مانع مق دهدیم زجر

 

 هنوز که هنوز است،

 ؛یستیکه ن نیبا ا

 . ...یول

 !زند؟یم تیچرا قلبم برا دانمینم
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 کنم؛یاز تو حس م یکه رد ستیچند روز

 !...یخاتمه ده فاصله نیبه ا یانگار قصد ندار امّا

 چنان قلبم در انتظار توست!است که من هم نیبدتر از آن ا و

 

 شب سال است، نیترلیامشب طو

 گریدکیکه عاشق و معشوق درکنار  یشب همان

 سازند؛یم نیریش یاخاطره

 . ...امّا

 نم،یبیتو را نم گردانمیسرم را برم یوقت

 بسازم و یاکه خاطره نمتیبینم

 دانم،یو م نمیبیکه م یزیچ تنها

 من و نبود توست...! ییتنها

 

 و بدون گفتن، لیبدون دل

که او با  دادیآزارش م یزیسوال، چه شد که رفت؟! چه چ یو مرا تنها گذاشت با عالم رفت

 !شد؟یرفتنش از دستش راحت م

 من نسبت به او؟! حس
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 یول ؛یادرست است که تو رفته

 فنجان، یچا بخار

 هاشهیش یباران بر رو یضربه

 . ...و

 ت...!نابَ یهاخنده یادآوری یبرا اندیتلنگر تماماً

 

 .از آرامش است ییایمن دن یکه آرامش توست، برا یکس دنِید

 ...یول شود؛یاست که اشکم سمج م درست

 !شودیم قیتو در تمام بدنم تزر یِ از سرخوش ندیآخوش یغم

 پایان 

 

*** 

 mobina..a: کپیست

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

  فرمایید.
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