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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت : 
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

     

 ست!نام خداوندی که در این نزدیکی به

 هانوشته: حسرت واژهلنام د

 نام نویسنده: ستاره لطفی

 ویراستار: فاطمه اسدی

 تگ: منتخب 

 مقدمه:

 گشایم،تا دهان می 

http://www.romankade.com/
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 !خوانمرحم دلم می های خاک خورده و بی خواه یا ناخواه سطری از غم

 هایم،ی سخنواژه به واژه

 اند... . بوی حسرت و تیمار گرفته

 ای که ناز و نای آواز ندارد،از دل بیچاره

 انتظار شادی و خوشحالی نیست... .

 این دِل سوخته و له شده،

اش را کنار هم ردیف  های ستمگرانهها را باخته و فقط سطری از نبودنقافیه
 ها نمایان است... !هایش تا فرسنگداند برق حسرِت گفتهکند و نمی می 

 

 

*** 

 نگفتم! من به تو

 ام از ریشه و بن وارونه شد...!چنین زندگی نگفتم که این

 گفتم تو نباشیاگر می 

 شود،هایم می میرند و خوِن جمع شده در دلم بیشتر از رگ ها می قلم

 کردی! رفتی و گریزانم نمی هرگز نمی 

 ات،ماندی و با بودن الکی می 

 کردی. هایم را وادار به لبخند می لب
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 ام،که آرامش را از خود سلب کردهتقصیر من است  

 داشتم،داشتم و با چنگ و دندان نگهت می اگر در خاک احساس قدم برمی 

 ریخت!های سردم حسرت نمی وقت به جای واژه از لبهیچ

 خود کرده را تدبیری نیست!

 نشینم در کنج عزلت،حال می 

 با نگاهی مات... .

 خوانم... .کنم و سطری از غم می دهان وا می 

 

 

*** 

 ها را شوق زندگانی نیست. ماتم گرفته

 جان رفت... . بار غم را به دوش کشید و با پاهای بی باید کوله

 قدر رفت که پاهایت درد بگیرند،آن

 هایت بریده شوند! کمرت خم شود و نفس

 مقصد را به سمت قبرستانی کهن بگیرید،

 بروید و به قبرهای خالی برسید. 

 بزنید و خود را زنده به گور کنید!پوزخندی به رسم دنیا 

 مگر شما فقط یک جسم متحرک ندارید؟!
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 ترسید؟!پس برای چه از مرگ می 

ها پیش پر نکشید و به رسم زمانه کالبد زخمی و  مگر آن روح زخم خورده سال
 خشدارتان را به جا نگذاشت؟! 

های  پس بیم نداشته باشید، به آرامی بر روی خود خاک بریزید و نفس
 دتان را قطع کنید...!سر

 

*** 

 شود مرد و دم نزد؟!می 

های  کند و سطری از تراژدی ام از دنیایی که زندگی عاشقان را وارونه می خسته
 نویسد... . دردناک برایشان می 

 خواستممگر من جز عاشقی چه می 

 چنین ویران شدم و خون قلبم بر روی زمین ریخت؟!که این

 دانم،اآلن می 

 ست!عاشقی جرم ا

 همان جملٔه معروف،

 االن تلخ و کشنده...! 

گذارم دنیا به ساز وحشتناک خود زنم و می هایم می پس مهر سکوت به لب
 برقصد،

 من دیگر وجود ندارم... . 
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 همان روزی نیست شدم که نداشتمت،

 چشم باز کردم و دیدم نیستی... . 

 آن روز، روز مرگم بود!

 روحم کشته شد و جسمم زخمی... .

 متحرک را شوق نفس کشیدن نیست!  منِ 

 شهادت واقعی،

 گناه است... . عام کردن قلب عاشقان بی قتل 

 که حال فقط خاطراتشان باقی مانده!

 

*** 

 امشب... .

 های کذایی و ستمگر است امشب از آن شب

 کند!های گذشته غرق می که تو را در یادمان

 همه چیز مات شده،

 مشکی و مات!

 اند،روی ساعت »نه« ایستاده های ساعت برعقربه

 دقیق زمانی که دیدم نیستی! 

 اشک در چشمانم حلقه بسته،
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 وزد... . بدنم از حرکت ایستاده و باد سردی می 

 رحم با هر وزش تند و بی 

 اندازند! زنند و گذشته را به یادم می انگار در گوشم سیلی می 

 پیچم،از غم به خود می 

 پیچد... . اما صدایت در گوشم می 

 تصاویر مبهمی هم جلوی چشمانم است،

 ساعت »نه«،

 خواستی بروی... . چمدانت را در دست گرفته بودی و می 

 پیچم،بار از درد به خود می این

 کرد...؟!هق می چنین هقبه کدام قطار قول رفتن داده بودی که چمدانت این

 رفتی و دنیایم از مشکِی مات،

 به تیره و تار تبدیل شد!

 الل شدم،همان روز 

 دگر نجواهای عاشقانه نکردم... . 

 عشقم، جانانم رفته بود،

 گفتم؟!دگر چه می 

 

*** 
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 دستانم را بگیر و ول نکن،

 ست... . دنیای وارونگی 

ی شب گم شوم و دیگر  رحمانهترسم در تاریکی بی از نداشتنت بیم دارم، می 
 چشمانت را نبینم!

ها افتد و فرسنگبینمان فاصله بی  راحت به دستت نیاوردم که با هر تند بادی
 از هم دور شویم... .

هایمان یک زنجیر اتصال است که کمی دلم را گرم  خواه یا ناخواه، میان قلب
 سازد؛ تر می کند و تاریکی را برایم قابل تحمل می 

 این زنجیر »عشق« نام دارد! 

 دانی از این دنیا؟!اما چه می 

 همه در ظاهر و باطن یکی نیستند،

آن روی خودش را نشان دهد و مانند »تیغ« بر روی   اید زندگی ش
 مان کشیده شود و آن را از بین ببرد... . احساسات

 جاِن من، 

 چیز اعتماد نکن و دستانم را بگیر به هیچ

 خواهمت،منم که می 

 ات... . همان همراِه همیشگی 

 فقط من...!

*** 
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 شانس با عاشق یار نیست! 

 رایش تکراری شدی... . او تو را نخواست، تو ب

رحمی تمام به سمت کسی دیگر رفت و دل توِی جوان، که برایش کم  با بی 
 نذاشتی یک زمانی را شکست!

هایت را ندید،  هایت را ندید، بغضاو عاشق کشی کرد و تاوان ندید. ناله
 هایت را ندید... . التماس

 رفت، آری رفت! 

خواهد و  عشق واقعی می   هایش، دلش یکرحمی اما روزی با تمام آن بی 
شود و آن موقع تو یا در حال گفتگو با دوستانت هستی و یا در  دلتنگت می 

 حال شام خوردن... .

دارد و با یک بغض کوچک، به یاد عشق  آن موقع است که تلفنش را برمی 
نویسد: »دلم برات تنگ شده دیوونه!« و با تردید آن را  پاکت برای تو می 

 کند... .ارسال می 

 و اما تو!

کنی وقتی  گذاری. پیش خود فکر می جواب می خوانی و بی با پوزخند آن را می 
ات غم و ماتم بود، وقتی با یادش همچون سیل خروشان گریه  سراسر زندگی 

 کردی، او کجا بود!می 

خواهی، او عاشق کشی کرده است و دیگر راه بازگشتی  آری تو دیگر او را نمی 
 نیست! 

 رود... شک نکن! رود، بار دیگر هم می می بار آدمی که یک
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*** 

 هستم از تبار سختی،  دختری

 ام... ؛ همه چیز را به جان خریده

 اما عشق مرا از پا انداخت!

 اش نکرده بودم،تجربه

 اوایل حس عاشقی را دوست داشتم؛ 

 زد... . اش به دل نمی شیرین بود و شیرینی 

 شد؛ بعضی مواقع هم گس می 

 بخش بود... . اما باز هم لذت

 بخشید روحم جان می با بودنش به جان سرد و بی 

 گرما بخشم بود؛ 

 دانم چشد!اما نمی 

 یک روز که به امید گرمای عشق از خواب بلند شدم 

 دیدم نیست! 

 ای دل غافل،

 بار و بندیلش را جمع کرده بود و مرا ترک کرده بود...!

 رد پایش را از روی زمین دیدم،



 هامجموعه دلنوشته حسرت واژه 

11 
 

 ی باریدن دادم،هایم اجازهاو زل زدم و به اشکساعاتی طوالنی به 

 سوزاند،سوز بغض گلویم را می 

 هم مهمان گلویم شده بود... .  آورد... ، نفس تنگی قلبم را به درد می 

 تا به خود آمدم و به دنبالش رفتم،

 عشق که الکی نیست! 

 گذاشتم قدر که پاهایم را در رد پاهایش می هرچه

 شد! می  ترمکان برایم ناشناس

 ام... .تا فهمیدم به یک قبرستان رسیده

 دیدمش،

 در حال کندن قبری بود... . 

 دانستم چه بکنم، نمی 

 ای ایستادم و به او خیره شدم. آرام گوشه

 قبر را کند،

 ها را زنده به گور کرد! اش آرزوهایم را در آورد و آندر کوله

 نفسم رفت،

 آمد، 

 رفت،

 آمد! 
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 او چه کرد... .

 رانم کرد... .خانه وی

 *** 

 آید. بارد و وحشیانه بر روی زمین فرود می باران می 

شود...  کنند که دل زمین پاره می قدر تند با زمین خاکی برخورد می قطراتش آن
. 

 آسمان شبیه من است،

 زند. کند و زار می دلش که بگیرد گریه می 

سوزد و  ای می دهریزم که دل هر بیننچنان با سرعت می هایم را آنمن نیز اشک
 شود! خون می 

 های غلتان،ای مروارید

 درید؟! بارید و دل زمین را می چنین با عجز می است که اینشما را چه شده

 دهم،اما از طرفی هم به شما حق می 

هایش را  شود و باید اشکچشمان من وقتی دل تنگم دستور بدهد پر می 
 سو نشود؛ خالی کند تا کم

 مم است. آسمان نیز مانند چش

کس را  اش دل هیچرحمانههای بی وقت درد نکشد و با غرشبارد تا یکمی 
 نشکند...

 حکایت این است، باید بارید و خود را خالی کرد تا دل عزیزی نشکند... !
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*** 

 زندگی و روی خوشش مانند تو است،

 بینم؛ که جریان او را در کنارم می 

 اما برای من نیست... . 

 ،تشبیه جالبی است

 رسم! هایم نمی در مفهوم آن یعنی تو نیستی و من به خواسته

 گریم... .گویم و می گاهی هم از نداشتنش به او ناسزا می 

 این دل دیگر خون شده، پر شده!

 شود ادامه داد؟!آخر مگر بی زندگانیم می 

 ناعادالنه است...

 کسی است... ته ظلمت و بی 

 ام! ها را باختهکنم و وزن و قافیهی هایم کنار هم ردیف ممن فقط از نداشته

 

*** 

 راستش را بخواهید غمگینم. دیروز دیدمش، حالش خوب بود... .

 خندید،می 

 ،کردشادی می 

 چشمانش برق عجیبی داشتند!
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 های سال آن را ندیده بودم، اما امروز کنارِ او بودبرقی که سال

 زند . دیدم که چه عاشقانه به او زل می 

 پر شد.  دلم خون شد، 

 پر از درد عاشقی... .

 دلبر جان، این کاری که تو کردی

 به من لطمه وارد کرد!

 ی عاشقی،لطمه

 جبران پذیر نیست...

 حتی با آمدنت! 

 پس خوش باش...

 کشد. سوزم و روحم به آسمان پر می منم که می 

 رنجد،شود و دلم می تکه می قلبم تکه

 ام،من مرده

 ام. ها است که مردهسال

 ای و من بازنده!ن روزی که دیدم تمام من شدههما

 دیگر نیا...

 خواهم بار دیگر، دنیایم تار شود.نمی 

 ام!چرا که من تاریکی را هم فراموش کرده
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*** 

 ز عشقت نفسم رفته،

 ز راه عاشقان چرا رفتی؟! 

 نیستی و نیست شدم و نیستم! 

 ای،رحم جا گذاشتهفریب و بی مرا در این هیاهوی دل

 ات را ببری؟!آیی همراه همیشگی نمی 

 که همیشه بود منم،آن

 های دوساعته... . دل خوش نکن به ماندن

 های آتشین!در این دنیا همه چیز الکی شده، حتی آن عشق

 زدند،هایی که دم از مجنون می رفتند آن

 و هزاران لیلی تنها در این شهر جا ماند...! 

 

*** 

 رود!آید و شب می شب می 

 آید... .رود و بدبختی می می  بدبختی 

 است؛ خط خالصه شدهتمام زندگی من در این نیم

 نه تنوعی دارد و نه چیزی! 
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 زند... .فقط در تاریکی گم شده و دست و پا می 

 تقصیر خودم است،

 رفتم،گاه که با چشمان بسته به سویش می آن

 است!شوم و عاقبتش این فهمیدم تا ابد در سیاهی زندانی می باید می 

 هایتان را باز کنید،چشم

 فکر باشید. روشن

 

*** 

 ی بالیای زندگی،ارابه

کند و هرباری که من در خاک خوشبختی قدم  ام حرکت می دقیقا شانه به شانه
 دارم،برمی 

 افتم... . زند و من به زمین می ای به من می شانه

قت بگیرم و تا ی شوم سبرسد که از این ارابهگردان، یک روز می ای بالی چرخ 
 ام دارم،جان در جاِن کز کرده

 خود را به جلو بکشانم!

 کوبد،قدر تند مرا بر زمین سرد می بعضی مواقع آن

 کار را بکنند! توانند اینهای دو رو هم نمی که رفیق
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*** 

 چرا ناِم منفورت 

 رعشه به دویست و شش استخوانم

 کند؟!زند و مجرای گلویم را تنگ می می 

 ات بیزارم،از تو و سایه باور کن

 بینمت که می همین

 دهند... . انگار روحم را صیقل می 

 تو همانی که همچون برگ پاییزی،

 مرا در زیر پاهایت له کردی و 

 من نیز همچون برگی از شاخه خشکیده درخت،

 هایت افتادم!از چشم

 انتظار نداری که بعد خم شدن کمرم و سقوط از پرتگاه چشمانت،

 مانند گذشته برایت جان دهم! هنوز هم 

 

*** 

 ای آرامش داشته باشم،چشم به روی دنیا بستم تا لحظه

 چشم بسته عاشقت شدم! 

 دانید،می 
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 خود کرده را تدبیری نیست... !

 وقتی که غرق آرامش بودم،

 چشمانم را باز نکردم تا بدانم آرامشم کیست 

 ام! گونه گریزان شدهو حال این

 شد خود را در آن غرق کنی،وقت نمی هی بود که هیچآرامش من، مرداب سیا

 حتی با چشم بسته!

 رفتی... بلعید و تو در سیاهی مطلق فرو می او تو را در خود می 

 های آخرم است،نفس

 پشت هر آرامشی

 یک طوفان بزرگ پابرجاست!

 

*** 

 ز راه عاشقان راهت را جدا کردی،

 ز اسم عاشقان،

 نامت را خط زدی!

 توان و با چه جرأتی این کار را کردی؟! بگو با چه 

 که ز این راه رفتی،ترسیدی بعد ایننمی 

 لیالیت از پا بیوفتد
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 قلبش بمیرد؟!

 دلیل رفتنت مشهود است،

 آغازی دوباره،

 برای پایانی نزدیک...!

 

*** 

 قلبکم دیدی؟! 

 ناجوانمردانه شکستی و خرد خاکشیر شدی! 

 دم نزدی و باز تپیدی؛ 

 دتر... .بار کناما این

 ات استقاده کردند،همه دورت زدند و از مهربانی 

 ات را مکیدند،شیره

 باز هم در خفا به سر بردی! 

 آرام،اما آرام

 رمق شد و تمام،جانت بی 

 دیگر پمپاژ خون نکردی!

 کشتند، با نامردی... 
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*** 

 شود،ساعت از دوازده رد می 

ن را در قلبم فرو کشد و انگار چاقویی سهمگیقسمت چپ بدنم تیر می 
 کنی... . می 

 آورم،گذشته را به یاد می 

 کرد! قلبم درد نمی 

 دانی جاِن من؟! می 

 شود. ها مانند ساعت شنی هستند، هرثانیه که بگذرد از بودنشان کم می انسان

 کنی،ای، ساعت را که زیر و رو می بینی همه را از دست دادهکه می تا این

کند و زخم قلبت بیشتر تیر  رایت تداعی می شان را ب ی رفتنباز هم صحنه
 کشد...می 

 ها را بگذار بروند،این

 کامی هیچ ندارندجز تلخ

 

*** 

 از یک جایی به بعد،

 توانی،نمی 

 شود! نمی 
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روی دست سرنوشت  رسی، هرچقدر که به جلو می هایت نمی به خواسته
 کشد!گیرد و تو را عقب می بازوهای تو را می 

 هایت را اجابت کند،د خواستهتوانکس نمی هیچ

 مانی!کس می در ظاهر تنها و بی 

 اش را پیش ببرد... ؛تواند زندگی تنهایی که نمی 

 گاه باید چشمانت را ببندی و چنگ به عرش خداوند بزنی،اما آن

 حال تنها نیستی! 

 خدا را داری، عشق را داری، آرامش را هم! 

 کنی. زنی و دل سبک می حرف می 

هایت  ای مهربان گفتهگویی و او همچون فرشتهایت برای خدا می هاز نداشته
 نویسد! را در صف براورده شدن می 

 هروقت احساس حقارت و تنهایی کردی،

 بدان خدایی داری بخشنده و مهربان

جا پشتت است و مانند کسانی که اسمشان را گذاشتی »رفیقــ«،  که همه
 کند... . ترکت نمی 

 ؛ شود بذل و بخشش سرش می 

 تو تنها نیستی! 

 تو آرامشت را داری... .
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*** 

 علتی باشیم برای خوشبختی همدیگر!

 هایمان دل نشکنیم،با حرف

 هایمان غرور له نکنیم... . و با رفتن

 در این زندگی پر پیچ و خم،

 دهد،اش بوی بدبختی و منجالب دردسرها می که هر گوشه

 سیدن به خوشبختی...دست یکدیگر را بگیریم و اتصالی باشیم برای ر

 است.  آن روزهای خوش و آزادی در همین نزدیکی 

 از دستش ندهیم و باهمدیگر ادامه بدهیم... . 

 رسد که با تمام قوا،یک روز می 

 ها را از خود برهانیم و آزاد شویم... . سختی 

 نفسی تازه کنیم و روی واقعی زندگی را ببینیم. 

 ها، شرطی نیست!برای رسیدن به این

 ها،ط و فقط پشت هم باشیم در سختی فق

 همدیگر را زمین نزنیم،

 خوشبختی را تقسیم کنیم... . 

 ای ندارد،وقت است که دیگر ستم و ظلم برایمان معنی آن
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فرستیم، بلکه از وجودش از بن جان وقت است که به زندگی لعنت نمی آن
 کنیم!عشق را حس می 

 

 

*** 

 رچه حال دلم طلب کند بنوازم... .دوست دارم ویولنی در دست بگیرم و ه

 با هر نتی که بزنم،

 اش بتوانم غم را احساس کنم! نبودنت را فریاد بزند و از بین فریادهای خفته

 بنوازمو با هر نواختن،

 روحم پر بکشد و از زمین جدا شود... .

 های قدیممان برود،به دیار خاطره

 لرزاندیم...!و زمان را می   زدیم و زمینآن روزهایی که از ته دل قهقهه می 

 ها، به گمانم روحم با دیدن آن خاطره

 شود بر جانش... .شود و این زخم، دردی می زخمی می 

 آیم،حال به خود می 

 نوازم و حال دلم،ها دارم می من ساعت

 ! کرده  ترین ملودی جهان را طلبغمگین
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*** 

 باید چشم به روی همه بست و تنها،

 دم برداشت... .ی سرنوشت قدر جاده

 بینی،این اطرافیان را که می 

ی خوشبختی قدم  ایستند و هر بار که در جادهی تو می دقیقًا شانه به شانه
 داری،برمی 

 زنند... . زنند و بر زمین سردت می ای به تو می شانه

 ها را بگذار و برو،این

 قصد خم کردن کمرت را دارند! 

 کالم کسی نشوی،ازی و هماگر روزگارت را با تنهایی خودت بس 

 خوری... کنی و زخم می تر غم را احساس می کم

*** 

 پاییز که بیاید،

 خواهد... . دلم دستانت را می 

 ،ی شهر را بگردیمها را بگیرم و گوشه به گوشهآن

 ها را در زیر پایمان له کنیم و با گوش و روح برگ 

 خش آن را حس کنیم! صدای خش
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 پاییز فصل عاشقی است،

 های زرد و خشک... .فصل دلبری کردن تو میان برگ 

 آید،پاییز که می 

 گذاریم... . شوم و سر به خیابان می همسویت می 

 آید،قدر مهربان است که با مهر می این فصل آن

 ماند،با باران می 

 رود! با آذر می 

 های قرمز و زرد و نارنجی،جنگل 

 ه ، غرش ابرهای سیادر پی  های پی بارش باران

 ها؛های بلند و قارقار کالغشب

 از یک غزل عاشقانه پاییز است  ها یک قافیهی اینهمه

 که باید کنار آتش با یک استکان چایی همجوار رخ زیبایت نوش جان کرد... . 

 

 

*** 

 ریزان... . خزان است، فصل برگ 

 های غلتان!های خشک، مانند اشکریزند این برگ می 

 خزان است،
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 ایی!باز هم تنه

 های بلند و دلگیری. شب

 مادری پشت پنجره نشسته و دست به زانو زده،

 ی زندگی... . رحمانهاز غِم بی 

 پدری کمر خم کرده،

 از داغ نداری... . 

 گرید،نوایی می بی  ی تاریک، با نوای فرزندی در یک گوشه

 از اندوه زندگانی... .

 ، درد، غم، ستمگری!این است رسم زمانه

 اند، ای داد از زندگی... . اند، جان دادهردهآرزوها م

 کسی،دیگر خزان است و فصل بی 

 هاِی هستی! خیال از سختی غم سر کرد و بی شود بی نمی 

 

*** 

 روحماگه سرد و بی 

 از سنگ نیستم! 

 زیاد به سنگ خوردم... .

 رفتم،هایم می هربار که به سوی خواسته
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 خوردم. دیدم و زمین می مانعی می 

 گرفتم تالش نکنم،  تصمیم

 تقال نکنم!

 بمانم و سنگ شوم، بمانم و زندگی را تماشا کنم... ؛ 

 اما به مرور یخ شدم،

 سنگ شدم 

 تفاوت!حس و بی بی 

 روحم افسرده نیستم...! من بی 

 ای متحرک،مثل مرده

 روم می 

 آیم؛ می 

 آید!هام به لبخند کش نمی تپد و دیگه لباما قلبم مثل قبل تند نمی 

 

*** 

 چرخد! چرخد و می ست که می نیا چرخ فلکی د

 ها ساده بودند... . ها دلقدیم

 وارانه نبود،خبری از ادعاهای مضحک

 بردند از جمِع خندان خانواده!نشستند و لذت می همه دور جمع خانوادگی می 
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 امکانات زیادی نبود؛ 

  کاهگلی، یک روستای مسکوت و تهی از بدی... .  ٔیک خانه

 ها!ودند و پاک... مانند فرشتهها سالم بآدم

 کناییه خبری نیست،های بلند و بی اما االن دیگر از آن شب

 ها دیگر آن عطر و دلنشینی قبل را ندارد! خانه 

 ور در دنیای مجازی... . نشیند و غوطههر کسی در یک گوشه می 

 ها هم دیگر پاک و سالم نیست...! دل

غرق شدند و حال دیگر خبری نیست   هاها در منجالب بدی با مرور زمان آدم
 های از ته دل،از آن خنده

 دیگر کانون گرم خانواده سرد شده و یخ! 

 اصالً مهر پدری چیست! 

 آغوش گرم مادر چه؟!

 ها را،نچشیدم این حس

 ای شد بر دلم! نچشیدم و عقده

 خواهم... .ها را می اندکی قدیم

 

*** 

 هایم را به او مدیونم عاشقانه
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 ام را به سمت روشنایی کشاند... . زندگی  همانی که

 ی شب گیر افتاده بودم،راستش در خلسه

 دیدم،هیچ چیز نمی 

 های زندگی را... .مثال زیبایی 

 آمد و دستانم را گرفت 

 اندکی جهان زیبایی را نشانم داد 

 و ای داد یک چیز در این میان سر جایش نبود؛ 

 گویم... .قلبم را می 

 کوبید!در دهانم می 

 چشم باز کردم و دیدم دل نیست؛ 

 در چنگال او بود...!

 ام به این شیرینیراضی 

 زند ای که به دل نمی شیرینی 

 کند خوب حالت را... .و می 

 اش نوشتم،قدر از مردانگی آه آن

 اند!هایم کجا رفتهدانم قافیه و وزن نوشتهنمی 

 کشند که خود را نشان بدهند،به گمانم خجالت می 

 قدر زیباست که نیاز به قافیه ندارد...ری از تو آنچون هر سط 
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*** 

 عمق احساسات را ببین... .

 زخمی است! 

 ها کشیده،دانی از چه خورده و چهنمی 

 وفا یا یار جفاکار؟ از رفیق بی 

 افتد بر روی زمین...کند و می خون چکه می 

 دانی یار از او گذر کرد و رفت یا رفیق!زمینی که نمی 

 یز مبهم است،اصال همه چ

 عشق 

 عالقه

 حس دوستی و هزاران مورد دیگر... .

 قرارت است...!این غم است که حاکم دل بی 

 برد آن را کند و می به یک گوشه از دلت گیر می 

 شود ها! درست می 

 شود... . اما جایش محو نمی 

 زنم همیشه تنها باشید،برای این است که فریاد می 

 زنید. خود نمی خودتان که آسیبی به جسم زخمی  
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 کشند تو را... .ها هستند که می این انسان

 تنها باش و از دلت مواظبت کن، این از من به تو نصیحت! 

ها که دل شکستن یکی از  خواهی تنها باشی برو کنار هماناگرم نمی 
 ترین کارهایشان است... . معروف

 شیله و پیله را الیق ظلم گرگ است! گوسفند بی 

*** 

 ات به بدبختی خوردی؟!قدر در زندگی نای آسته نشدهگفتند خمی 

 پوزخندی زدم... . 

رود  کشد و شب می هایمان نفس می دانستند مرگ بر روی نفسبه گمانم نمی 
 آید! و شب می 

 کند،ایستی و چشمت به این تیرگی عادت می در تاریکی می 

 زند شود و خورشید می اما وقتی روز می 

 شوی!نشیند و اذیت می می هایت نی چشمدرد در نی 

 ها!و ما انسان

 شدیم،مان داشتیم قطعًا از درد خسته می اگر روزی خوب در روزگاران

مان را بر هم  ای مخرب ریشه و بن زندگی ترسیدیم سر برسد و مانند زلزلهمی 
 بپاشد و زیر آوارش جان دهیم...! 

 جان من... .
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 و خودخوری،ایم به غم زندگانی یادت باشد ما عادت کرده

 مارا دیگر نیست ترس غم و ظلم... 

 ایم به این برزخ،ما عادت کرده

 شوی از زندگی!وقت از یک انسان دردمند نپرسید چرا خسته نمی هیچ

 جا نیست... . ها جسم و روحشان اینچرا که آن

*** 

 های این شهر غریب در کوچه پس کوچه

 قراری یک نفر نشسته با بی 

 دلش تنگ است 

 ش تر چشمان

 دستش بسته به طناب...

 اما دلش پر کشیده به قبل،ها،

 روزهای خوش 

 های تکرار نشدنیساعت

 آزادی و شاید هم خوشی! 

 مانهایی که آتش کشیدند بر پیکر جاننبودند آن

 روزگاران خوشی داشتیم،

 شد دلمان آزرده نمی 
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 عقده نداشتیم... ؛ 

 بینی؟ اما می 

 چه کردیم با خود؟

 گونه وارونه شدیم؟!ندیم که اینچرا در دنیا ما

 راستی آخرین خنده و برق چشمانت برای چه وقتی بود؟

 زد؟آن روزهایی که انسانیت موج می 

 شد؟ دل شکسته نمی 

 اگر آره،

 آوری... های سردت نمی دیگر لبخند به لب

 گذشت مردانگی

 گذشت وفاداری،

 حس باشی! جا باید یک گرگ تنها و بی این

 

 

*** 

م زمان بگذرد و به آینده برود، یا حتی به گذشته! من فقط  دوست دار
نویسم و تو  خواهم در این برهه زمانی نباشم... در این لحظه که من می می 
 خوانی، یک چیز سرجایش نیست!می 
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است...  ام نیست و به اسارت چشمان تو در آمدهمثال قلب من در سینه
هایم  دی باریک بر روی گونهریزند و رودانی، می هایم را هم که می اشک

رنگ، دست و پا سازند. تلخ است که در این احساسات زهرآلود و سیاهمی 
گیرد! هرثانیه که بیشتر در این تیرگی وجود غرق  زنم و کسی دستانم را نمی می 
گوید: »تو تنها هستی، تو کسی را زنان به من می شوم، زندگی قهقههمی 

ضر بودی خود را فدایش کنی، او نبود تا نداری... دقیق در زمانی که حا
هایش منطقی هستند، اما در عین حال کشنده و  دستانت را بگیرد!«. حرف

 خندد... اما من نه!دانم او خوش است، می دردآور... من می 

ای است که او به من داد و من ام مانند همان پنج وارونه شدهزندگی 
قدر مضحک... یا شاید هم  آور و همانقدر درداشتباهی او را قلب دیدم! همان

 تلخ و زلزله زده... .

 

 

*** 

کردم. دلی پر از خون و چشمانی  گفتند »عشق«، پایانی تراژدیک تصور می می 
است و از آسمان، بدبختی  کردم زمین و زمان توقف کردهخزر شده. تصور می 

م.  وقت نتوانستم معنای اصلِی »عاطفه« را حس کن بارد. من هیچمی 
گفتم: »آخرش جدایی است و همان دخترِ  ی ساده. می ترسیدم از این کلمهمی 
طرفه که  دانستم که سخت در اشتباهم. این حس یکدار!« نمی داده به دلدل

 عشق نیست، مقدس نیست! 
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ای عشق بسازیم و از هر انسانی یک قدیسه. عشق  توانیم از هر توجهما نمی 
زند و اشد، به سادگی دلت لبخند می اگر همان حِس لطیف و پیچیده ب 

 کند؛ تا ابد و یک روز!ی دلت جای خوش می گوشه

اما اگر دیدی که دلت در حال ترک برداشتن است و روز به روز کمر خم  
 ای... ؛کنی، بدان راه را اشتباه آمدهمی 

 اما نیاید روزی که دل بدهی به دلبرکت و او هم دل بدهد به تو... 

شوند. گاهی شیرین و  ها بیش از حد معمول حساس می جا حسدر این
ای خالصانه و شوی در خوشی ترین لبخندش غرق می گاهی تلخ... ، با کوچک

مورد، بغض به گلویت رخنه منظور و بی ترین حرف ناامیدانه یا بی با کوچک
کند. عشق، زیبا است. به شیرینِی روزهای خوش و به تلخِی نشستن به  می 

 زهای خوش!انتظارِ رو 

 

*** 

بری،  کنی و دین و ایمانت را از یاد می جایی که به بودنشان عادت می همان
روند. این چیز جالبی نیست! این اتفاق تراژدیک، یکی از  شوند و می خسته می 

آیند،  افتد. می ست که سالیانه برای ما اتفاق می های جهانترین اتفاقمعروف
فهمند با این کارشان، چطور دل را خرد و  که نمی   دادروند! اما ای مانند، می می 

ها باهم گره نخورد، سر راه  آدم کاش اگر قرارست سرنوشتکنند. ای خاکشیر می 
تواند آدم را هوشیار  هم قرار نگیرند... چرا فقط یک تجربه بد می  همدیگر

کند؟! یعنی اگر خدا کسی را سر راهمان قرار بده و وقتی شد کل دنیامون،  
 مون نگیردش و تجربه عشق رو به ما درس بده، َبدِه؟!از
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*** 

ام و خود را به  ام و با همان تیرگی مات، دل به دریا زدهمن چشمانم را بسته
 ام. تو سپرده

 کنی،دانم از قلب من خوب مراقبت می می 

 کنی و به این احساس ایمان داری... دانم عشق را درک می می 

که  ها... همینها، جدایی تها، حسادنیم از تمام بدی بیا تا دنیایمان را جدا ک 
 خواهی و من نیز تو را،تو مرا می 

 کافی است تا سرنوشتمان رقم بخورد.

 سامان است!این روزها اوضاع نابه

 جانان... 

 های اضافه گوش نکن و به نوای لطیف دلت گوش کن. به حرف

 شق،دستانم را محکم بگیر تا همه بفهمند ما عاشقیم و ع

 غیرقابل فروپاشیدن است! 

 بینم که سعی دارند ما را از هم برهانند؛ های زیادی را می انسان

 آید جز نشان دادن روی دیگرشان! کاری از دستشان برنمی اما هیچ

 بین کالبد من و تو، 

 زنجیری وصل است و این اتصال »عشق« نام دارد. 
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 همین حکایت شیرین من و تو!

 دیک! ها دوری و دل نزفرسنگ

دهم از بن جان برایت، باش و عاشقی کن تا باشم  خواهم بگویم جان می می 
 مان را بسازم... و در دهان حسودان بکوبم و زندگی 

 برم!گاهی باش که از دست خوبان، به او پناه می همان پناه

 جاِن من، ضربان هستی... . 

 

*** 

 اموش کنیم،تا کی به گلویمان چنگ بزنیم و آتش درونمان را در نطفه خ

است را تا کی تحمل کنیم و  ای که سالیان سال، ما را گرفتار کردهاین خاموشی 
 صدایمان در نیاید!

سختی هم حدی دارد، ما داریم زیر آوار اشتباهی که در سالیان پیش انجام  
 دهیم و حق اعتراض نداریم. ایم، جان می داده

کنم از وضع  ن، بغض می ی آتش وجودماریزیم بر کورهاز درون آب صبوری می 
پرورانند و آرزوهایی که  نابسامان افکار متشنجی که فرزندانمان در ذهن می 

 زنند.ها پوزخند می جوانانمان در ذهن به آن

کنم برای آموزش تبعیض بین خواهر و برادری که از یک پدر  بغض می 
 ومادراند...
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باال به دیگران نگاه  اند از برای کودکانی که به سبب ثروت والدینشان آموخته
 کنند...

 ایم؟!آه ما به کجا کشیده شده

 

*** 

 دانم زندگی جریان دارد! کنم، می ها چشمانم را باز می وقتی صبح

 دانم من هنوز هم هستم... می 

 تر از دیروز،قوی 

 هایم هنوز هم سرجایشان است... دانم هدفمی 

 روم،باز هم دنبالشان می 

 خرم؛ را به جان می  هاحتی اگر شده تمام سختی 

ها و زنم به تمام ناتوانی گیرم و لبخند می هایم را در چنگالم می اما خواسته
 ها! نداشته

 توانم! من می 

 زندگی جریان دارد، 

ای است برای زنده ماندن  هایمان است و بهانهمانند خون گرمی که در رگ 
 کالبدمان...

دهد برای جنگیدن و به  هم مانند خون سرخ است که به ما نیرو می  زندگی 
 دست آوردن اهداف!
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نواختی خالصه خوانی و صبح و شبت در یکتویی که االن این را می 
 هایت را بنویس...است، همین االن به خود بیا و لیستی از هدفشده

 ای! تو برای خوشبختی خلق شده

 

 

*** 

 خواستم بگویم من خود دنیایی دارم پر از خوشی،می 

 کردم...اما اندکی فکر 

 ام؟!ام یا به دنیا آمدهمن به گناه آمده

 رود... . ذره در می دهم و جانم ذرهگونه تاوان می به کدامین گناه این

 است،فرسوده شده

 قلبی که زیر فشار آوار زندگی

 شود... . دهد و تپیدنش کندتر می جان می 

 دهد،است و جان می من همان کالبد تنهایی هستم که گوشٔه اتاق نشسته

 است! زندگی من به تلخی قهوه

دهم... تلخ است... اما خوی درونم مرا وادار به ادامه دادن  خورم، ادامه می می 
 کند...! می 

 خواهم شکست را بپذیرم،نمی 
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 هرچند دیگر نا ندارم 

  تلخ را شیرین کنم، ٔخواهم این قهوهاما می 

 ت دلبرجان من؟! های تو و شیرینی وجودو چه چیزی بهتر از شیرین زبانی 

 

*** 

 ای رفت که سیاهی مرا در خود بلعید... جان من، همان موقع

 زد،اویی که دم از انسانیت می 

 رفت و من ماندم تنها!

 جا تاریک است،همه

 زنم،ای به نام زندگی دست و پا می من در نقطه

 آید؟! صدایم می 

 جا مرکز زندگی است،این

 گورستانی عظیم!

 ام و راه نجاتی ندارم... رحم گیر افتادهای بی من در تاریکی خواستم بگویم می 

 به او بگویید بیاید و دستانم را بگیرد،

 گویید؟چرا هیچ نمی 

 آید؟شود یا جانان من نمی ارتباط من و شماها قطع می 

 داد،دهم، او که جانش را برای من می خدا که در قعر سیاهی جان می به
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 پس کجا است؟!

 ی اعتمادی سخت؟!این است نتیجه

 

*** 

 ام...! من به پایان رسیده

 در میان تک به تک روزهای زندگی،

 ام... . ام و سختی کشیدهجان داده

کند و  جانم جمع نمی خواهد، پس چرا بار و بندیلش را از قلب بی اگر مرا نمی 
 ام! برود، درد زیاد چشیده

 خواهد در عمق قلبم،می 

 ام! م را ببیند، من به گناه آمدهذره آب شدنلنگر بزند و ذره

های سال، جان هزاران نفر را خواهد همان غروری را بشکند که سالمی 
 ام... . است... من به تنگ آمدهدار کردهخدشه

ریزد... من  فشرد و خون عشق فرو می است؛ می جانم را میان انگشتانش گرفته
 ام...!ای گرفتار آمدهبه چه سختی 

 ام،و من از قعرِ ظلمت آمدهجانان، بیا و بر

 آید خدا را خوش نمی 

 ام...بیداری بیزار شدهمن از تنهایی و شب
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 راهت را که بلدی،

 ام... عشقی که باهم آمدیم، من آن را حفظ مانده ٔجاده

 بیا و تنها برو،

 ام...!کشُد من عاجز ماندهاما چرا روح من دارد پر می 

 

*** 

 به یاد ندارم 

 م مرگ من امضا شد... . که چه وقتی حک

 من متهمی تهمت خورده هستم!

 گناهی ندارم،

 سوزم...اما از بن جان می 

 وقت اعدام من نزدیک است،

 خواهم به یارم بگوییدمن فقط می 

 گناه بود،او بی 

 تنها گناه او 

 فقط به دنیا آمدن بود... . 

 اما نه، 

 خت یارم همانی است که مرا دو دستی در این زندان وجود اندا
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 حال نه راهی دارم برای رها شدن 

 و راهی برای خالص شدن! 

 من به جرم عاشقی

 به جرم اعتماد و خوب بودن،

 بندم بر روی هستی... . چشمانم را می 

 

*** 

 چشمانش را به آرامی بر روی هم فشرد و با صدایی آرام، در گوشم نجوا کرد:

 《شن!م می ها هم تموزندگی رو سخت نکن، مگه زندگی چیه؟ سختی 》 -

 لبخندی زدم،

 تلخ 

 یا شاید هم شیرین...

 دانم!نمی 

 اما زبانم به آرامی در دهان چرخید: 

دونم که براش فلسفه چینی  من معنی درستی از زندگی کردن رو نمی 》 -
 《کنم... من فقط زندگی کردن بدون زنده بودن رو بلدم! 

 

*** 
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ان باختگان نه برای  ای از سیاهی دنیوی مدفون شده، جمان در هالهجامعه
 مال بلکه برای جان،

 دهند... .سر به تیزی تیغ مشکالت می 

 گذارند، فردا را چه کنند؟!امشب را با نوِن خالی از نان سر به بالین می 

 است،ویروسی که گریبان همه را گرفته

خواهد همه را در سیاهی مطلق گم  ها دست بردار نیست و می به این آسانی 
 کند،

 است زندگی... نفس گیر 

 اما نه...! 

 فرشتگان زمین،

 تازمانی که جان گذارند و جان فشان...

هایشان گرم رسوخ نور  مردمان تا زمانی که متعهد هستند و با ایمان و دل
 الهی است،

 از این سراب کوه درد،

 هرچند سخت عبور خواهیم کرد...!

 ی سیاه را با نورِ انگیزه و همکاریاین هاله

 ای جدید... داریم در برههو قدم برمی  کنیممحو می 

 سامان،این وضع نابه
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 دوام زیادی ندارد...

 گیرند... . به زودی زود همه در یک سطح قرار می 

 

 

*** 

 زنیم،مان را رقم می خود ما زندگی 

 سرنوشت و قسمت 

 اش در حد حرف و افکارِ پوچ است و بس... . همه

 آید،هایی که از عمق جانمان می با حرف

 دهیم کارهایی که انجام می 

 سازیم...!مان را می آینده

 های ساعت زل بزن، حرکت به عقربهتو دست بر روی دست بگذار و بی 

 گذرند!می 

 ها...ها، سالها، ماهها، ساعتها، دقیقهثانیه

 گذرد! اش می همه

 ای معجزه شود؟!طور که نشستهخواهی همینمی 

 نه جاِن من...! 

 بگیر و بلند شو،  هاچشم از عقربه
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 چیز ببند و کارت را پیش بگیر...چشمانت را بر روی همه

 به سنگ خوردی، نشکن

 تر راهت را پیش بگیر...به خود بیا و محکم

 کنیم،ای که من و تو زندگی می در این دنیا و زمانه

 اگر بنشینی و منتظر مهربانی خداوند باشی

 شود... . چیز درست نمی هیچ

 خورند،های تو رقم می با دست سرنوشت و قسمت

 خواهی به اوج بروی یا پوچیحاال می 

 به حرکات تو بستگی دارد نه کسی دیگر... 

 

*** 

 به تمنای حضورت،

 یک قطره اشک! 

 در این برزخ وجود،

 کنم...ها تماشا می زنم و به آنتمامی قطرات اشک را به یکدیگر گره می 

 بینم،ای پرپیچ و خم را می جاده

 آیی... ری می تو دا

 اما دقیق در صد متری من 
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 گردی... زند و تو برمی نفر از پشت تو را صدا می یک

 ی دیگر اشک! شوند و یک قطرهتصوراتم مات می 

 به داغ نبودت،

 یک آه...! 

 

*** 

 تو که هستی ای مجهول نام،

 دهی جانم را! کنی و ترک می گونه تا مغز استخوانم رسوخ می که این

 این زمستان سرد و خشک، که هستی که در

 ای... مرا تنهاتر از همیشه کرده

گذرانم و خاطرات را است می ای که گلویم را در بر گرفتهها را با آن سفتی شب
 ای اشک،همچون قطره

 ریزم... از چشمانم دور می 

 ای تمام زندگانی سختم را!دانم که هستی که وارونه کردهاما هنوز هم نمی 

 ام را،های درونی شادی سوزانی تمامی می 

 ام...دانم کی و از کجا خوردهو من نمی 

 به گمانم کار قلِب زبان نفهمم است!

 دهد... .ای را در قلمرو خود راه می آخر او هر بیگانه
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*** 

 در این شِب تیره و تار،

 دل گرفتار...!

 یار نیامد،

 فروغ،دیدگاه چشِم بی 

 افتاد از کار...

 روز و شب 

 است و بس... کار ما این

 انتظار و انتظار!

 جان،ای جسم نیمه

 فهمد... . فهممت و جان دردم را کسی نمی می 

 زنم،خود را به آب و آتش می 

 قرار؟!گشای این دل بی کجاست راه

 ای...یابمش، چشمانت را بستهنمی 

 ی تلخ را،چالهشود باز کنی آن سیاهمی 

 بینم... دوای تیمارم را در آن می 

 قسم به این قلب افتاده از کار... .تو را 
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*** 

رحم باد  تنگم... دلتنگ تمامی آن روزهایی که کودکانه خود را در دست بی دل
 زنان،سپردم و قهقهمی 

 خندیدم... . دویدم و می اعتنا به چرخش مدار زندگی می بی 

 اما حال این منم،

 ام...ای سیاه در پساپس زندگی مهره

 ی،دگر نمانده شوق کودک 

 خواهم که در کسری از ثانیه گذشت... ای را می من همان برهه

 به راستی من چه خسته و حیرانم...

 بینند،دگر مرا به چشم یک کودک پاک نمی 

 بینند... .همه مرا به چشم یک مجنون روانی می 

 گذراندم!ام را نمی وقت کودکی کنم هیچطور است که آرزو می این

 ام،مدهمن پشیمانم که به گناه آ

 حتی دنیا هم نه!

 عزیزِ من،

 شود... گذشته بار دگر تداعی نمی 

 سپارم... من خود را به تو و تو را به خدایت می 
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 ای ندارد،تنگی فایدهدل

 های که از دنیا غافل بودیم... تمام شدند آن لحظه

 از بیچارگی هم جان دهیم،

 گردند... . باز نمی 

 آینده هم یک راز است...

 پیچیدگی...! آه از این 

 

 نویسنده موضوع

 افزودن نشانه 

 

 *** 

 قرار است دل،ای داد بی 

 از داغ غم فکر مرگ دارد جسم... . 

 است،وقت خدایی نکردهبه آن خدایی قسم که هیچ

 ناالنم از زندگانی... .

 کند،مرا خروارها خاک آرام می 

 روح،جانی بی 

 جسم... روحی بی 
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 افکاری از یاد رفته!

 ام...ام، جان دادهام، فرسودهذارید... پوسیدهمرا رها بگ

 موردتان،های بی مرا برهانید از توجه

 خواهم از جنس چوب...!من تابوتی می 

 *** 

 

 پایان همین است، مرگ... 

ایم تا زندگی کنیم، خوش باشیم... اما ما همه در این زندگانی به دنیا آمده
 شوند! گاهی احساسات عوض می 

 ای نیست... باید ساخت، چاره

  

 پایان...

 ارادتمند شما، ستاره لطفی. 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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