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  :خالصه

هایم نیافتم نوشتم، با خودم حرف میزنم، خودم برای شنیدن و درک کردن حرفدقیقاً از آنجایی که کسی را  

. سال ها گشتم و سپارمها را در ذهنم گوش میدهم و به خاطر میخوانم، تا آخرین نقطه آنهایم را میحرف

 .تنها خودم را برای فهمیدن لغت هایم یافتم. دلتنگی مرا دیوانه کرده، خودم میدانم

 

 



 

 

WWW.98IA3.IR 3 نودهشتیا کاربر طهماسبی تیانا -بی هوا وای ح

 

 

  :مقدمه

نویسم و تو با چشمانت خوانی، من با احساسم برایت میپرستم و تو همین را مینویسم تو را میمن می 

گویی من که شنوی و میگویم دلم برایت تنگ شده و تو می. من میبینیچندین کلمه را درکنار هم می

کنی. شاید مشکل ک میگویم اما تو حس و حال دوست داشتن من را درجا هستم. از عشق برایت میهمین

دانم این وابستگی به تو دانی ولی من که میکنی من به تو وابسته هستم؛ تو نمیاز من است که فکر می

 .نیست، بلکه من به عاشق تو بودن دلبسته شدم

 

 

 

 

 : سخن نویسنده

بهرای  از زمانی که بچه بودم بهه نوشهتن عهقهه داشهتم، هاهت سهاله بهودم کهه اولهین داسهتان زنهدگیم را

پدر و مهادرم نوشهتم. نهه سهالم بهود کهه شهروب کهردم بهه رمهان خوانهدن و دوازده سهالم بهود کهه شهروب 

هایم بههه پایههان رسههاندم، امهها شههبی کههردم بههه نوشههتن دو سههال طههول کشههید و چنههدین دفتههر را از نوشههته

 .گههههههرفتم فاصههههههله ههههههها ههههههها را دور انههههههداختم و از همههههههه چیههههههز و آدمهمههههههه آن

  .مانمدی فرق دارد، من از نوشتن دیگر عقب نمیهای بعامسال و سال
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 زمان تغییر معنی جمالت   

دوستت دارم  معنی گاهی مثهً هستند، زیاد دهندمی تغیر را جمهت معنی که  احساساتی

شود مرسی به خاطر کارهایی که شود مرسی برای کنار من بودنت، معنی عاشقت هستم میمی

 .ایبرایم انجام داده

کنند؛ می ناراحت را ها شوند و انساندار میهای زیبا تیکهبعضی جاهای دیگر حرف

کنید، ها استااده میآن از هستید سختی شرایط در که هنگامی در تنها هستند هاییجمله  ولی

خواهید درخواست کمک کنید، یعنی شدیداً به چیزی نیاز دارید، یعنی خیلی یعنی شما می

 .واسطه لغوی به زبان بیاوریدپرده و بیتوانید این را بینمی قرارید وبی

که شده است کنارم باشی و کنارت بخندم؛ اما به تو بگویم دلم برایت تنگ  درست مانند من

 !شده

 شود،همیشه که دلتنگی برای جسم یک انسان نیست؛ من دلم حتی برای روحت تنگ می

 شود،های زیبایت تنگ میدلم برای حرف

 جدی برای دلم شود،می تنگ داری دوست را من که هر لحظه بگویی چقدر دلم برای این

 .شودمی تنگ کلماتت بیان هنگام در هایتبودن

گویم دلم ، وقتی با تو هستم و میرودها از بین نمیدانی که با خنداندن من این دلتنگیتو نمی

های عهوه بر بودنت، دلم برای حرفتنگ توست، من از همه دنیا جز تو دست کشیدم. پس 

 .شودزیبایت و به روحم آرامش دادنت تنگ می

دلبر من، حواست باشد که من دلم برای هر کسی، آن هم هنگامی که در کنارم باشد تنگ 

  .شودنمی
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 امعادت کرده     

حاضر بودم با هایی بود که خواستم به ناس کشیدن ادامه بدهم، زمانهایی بود که نمیزمان

هایی بود که از پنجره هایم به دنیا، بدون برداشتن چیزی تنها از اینجا بروم. زمانتمام عهقه

هایی بود که با زدم. زماننگریستم و در دلم، دردم را فریاد میاتاقم با گریه به آسمان می

پرسیدند از من می قدر آشاته حال بودم تاهایی بود آن. زمانخندیدمهایم میگریه، به درد

نهایت جوابی که برای آن سوال در چه چیزی باعث حال بدت شده است؛ من از داشتن بی

که شود تا اینشدم، ترجیحم این بود بگویم تنها دلم گرفته و خوب میدل داشتم الل می

که چیزی بگویم و مسخره که چیزی بگویم و درک نشوم، تا اینحرفی به لب بیاورم؛ تا این

که چیزی بگویم و بگویند که چیزی بگویم و بر علیه من استااده شود، تا اینوم، تا اینش

 .ترندکه بخواهند ثابت کنند از من غمگیندردت چیزی نیست و یا این

ها را در که آنای برای بیان علت حال بدم ندارم یا اینکردند که من عهقهها فکر میو آن

 .رگم شده استبینم که بگویم چه محدی نمی

 .شومهای زندگیم، هر سال غم بیشتری را نسبت به سال پیشین متحمل میدر طی سال

ایم(جواب پرسید چرا انقدر ناراحتی با جمله )عادت کردهاید هنگامی که از برخی میشنیده

 دهند؟می

 .ها هستم که این حرف را زدمخواهم بگویم من هم از این دسته آدممی

 د هر روز درد بکشی و عادت کنی؟شواما مگر می

 های زندگیت را از دست بدی و عادت کنی؟شود ارزشمندترین داراییمگر می

 شود هر روز به جای زخم خشک شده دیروزت تیغ بزنند و درد نگیرد؟مگر می

ترین جمله زندگیت که از دیگران تواند به مسخرهگونه است که جمله عادت کردم میو این

 .گویی تبدیل شودخودت میشنوی یا می

 دروغ کرد، عادت   شودو در این قسمت از زندگی است، که به تنها چیزی که می

  .باشدمی  گاتن
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 آرام جان   

هایت به کنم، با عکسمی دردودل هایت ، با عکسزنمهایت حرف مینگرم، با عکسهای تو میبه عکس

هایت را بر روی بوسم، عکسهای تو را می، عکسکنمبغل میهایت تو را خندم، با عکسرفتارهای بدت می

  .رومگذارم و بخاب میقلبم می

 .نیست هایتعکس از خبری جا دیگر آن

 .بینمرا می تو تنها من و جا خودت هستی آن

 .دانم کجا هستیمنمی

  :گوییگیری و میهایم را میدست

 ؟ شویدیدی که گاته بودم آخرش مال خودم می -

زدنت از واقعیت زیباتر است، خواب است اما من از اعماق قلبم، بودن تو را حس خواب است، ولی حرف

 .کنمکردن صورتت را با دستانم حس میکنم، خواب است اما من حتی لمسمی

گویی، تو با من از سخت بودن زنی، تو از حس عاشقیت میاین تنها یک خواب است ولی تو با من قدم می

 کنی )دیدی که گاته بودم؟(ات یاداوری میگویی، آخر هر جملهایم میکه پشت سر گزاشته راهی

  .ریزدشوم، اشک شوق از چشمانم میخندم و در آغوشت غرق میآرام می

تصویرت، حسی که در آغوشت  خواهمنمی دارم. میهایم را بسته نگهشوم اما چشمدر همان حال بیدار می

های تو به زدناما در همان حال صدای زیبای حرف ، هرچه بوده و نبوده از بین برود هایتداشتم، حرف

  .شودسکوت و دنیای با تو بودن به تاریکی مطلق تبدیل می

 .کنمهاست را حس میکنم، خیسی صورتم را که ناشی از اشکهایم را از هم باز میوقتی که چشم

 این پس بودم ولی تو که تنها خواب من بودی؛  اشک ریختهمگر رویای من نبودی؟ من از ذوق داشتنت 

  !نیستی کنارم در حاال که تو گویند؟می چه واقعی هایاشک

خواهم از آغوش تو جدا شوم و نمی هم خوابم در حتی من ن من! جا آرام اصهً بیا واقعیت را بیخیال شویم. 

کنم، من در دنیایی که تنها صدای خودم را می چیز دیگری را حس کنم، من در رویاهایم با تو زندگی

 .شنومهاست که صدای حرف زدن و خندیدنت را میشنیدم، ماهمی

توانم یک ساعت را کامل و بدون استرس بخوابم، از نظر خودت چطور دانی؛ یک روز نباشی، حتی نمیمی

 توانم بی تو بودن را تجربه کنم؟ می
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  میدان نبرد عشق 

شود؟ مگر اوهم مثل برگ یک گل می؟ اگر سنگ است چرا گاهی به نرمی گلاستدلش از سنگ 

من انسان نیست؟ مگر دوستم ندارد؟ آیا من لیلی و او مجنون برای هم نبودیم؟ بخدا که اگر 

 .آمدگریستم کوتاه میدلش سنگی بود و من کنار آن سنگ از اعماق وجود می

بیند! خودش گات حاضر است هرکاری کند تا خواهد مرا ناراحت بخودش، خودش گات نمی

 ...بخندم، تا آرام باشم تا

زد. اصهً عیبی ندارد، هر ها را میشد، این حرفهایی که خودش باعث ناراحتیم میکاش وقت

 .تر است، باشدطور راحت

عاشق شدم، عاشقی  .عیبی ندارد، من که دیگر آدم سابق نیستم که برایم این چیزها مهم باشد

جنگید و توان که نای دفاب کردن از خودش را هم ندارد. مانند یک جنگنده بودم که مینا

که رمق جنگید تا وسط میدان جنگ، خسته شد و روی زمین افتاد. او با اینجنگید و میمی

شود. شود و آماده مرگش میکند، در خود جمع میاش از خود دفاب میبرخاستن ندارد، با ذره

 .شودزند و تسلیم مرگش میباید برخیزد و باز هم بجنگد، زانو میدرست جایی که 

دانی، من خیلی با عشق جنگیدم، نهایت تهشم را کردم تا همان آدم سابق بمانم اما نشد، می

کنم من تسلیم شدم و پای عواقب تسلیم شدنم هم ماندم؛ حتی اگر مرگ باشد من تحمل می

  .از مردن در میدان جنگ استقت فرساتر کشد و طاهرچند که دردش ذره ذره می
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  مشکل از کیست؟ 

دانم هر آنچه نگاشته شده بر روی این صاحه ، فقط مینویسمگویم یا چه میدانم چه مینمی

باهم در تناقض است، روحم با خودش کنار نمیاید، حرف هایم کنار یکدیگر رنگ و روی زیبایی 

به قول مادرم آنقدر درد در دل خود نگه  ...آیندنیای دیگری میندارند؛ بس که هرکدام از د

توانم در چشمان کسی بنگرم و گویم، نمیداشتم حرف زدنم برایم سخت شده، انگار که دروغ می

زنم و جمهت ناماهوم را توانم چشمانم را تکان ندهم، صدها بار پلک میبگویم مرا چه شده، نمی

  . برد، بغض هم زینت دهنده حالم است و امانم را میکنمبر روی زبانم روانه می

کنم، با صدایی گرفته و شوی... دریغ نمیخوانده بودم باال را بنگری و ناس عمیق بکشی بهتر می

  .گویم چیزی نیستخاه شده دم میزنم و باز هم می

یشتر از زند هزاران حرف در دل بی قرارم نهاته که توان گاتنش بچشمان قرمزم فریاد می

  .چیزیست که من دارم

نشود. من  جاری صورتم روی بر اشکی کردممی تمرین خود با و بودم  آری، من هم روزی قوی

هم با خود میگاتم بی احساسم، من هم با خود میگاتم چیزی نیست مرا اذیت کند.چند ماه 

نقدر دلتنگم، آنقدر صورتم خیسی اشک را حس نکرد و بعد از آن اتااقات ناتوانم ساختند، اصه آ

  .دهم که به این شرایط عادت کردمسردرگمم، آنقدر نمیدانم چه کاری را انجام می

  .شودمی بقیه با   امبه هیچ و پوچ عادت کردم، به بی تااوتی به چیز هایی که باعث تااوت آینده

  .م و تیانای سابق نشومبازم اگر به خودم نیایبازم اگر خودم را نیابم، زندگیم را میزندگیم را می

بارها خواستم و پشتم را خالی کردند، زمین خوردم و بلند شدم، بار ها تهش کردم و هر بار چیزی 

  .شد

  .ای به بازوهای ناتوانم زده میشدهر بار ضربه

شوند؛ شاید لرزد و چشمانم خیره به قسمتی میحاال از خودم هم خجالت میکشم، دستانم می

  .نقطه خیره شوم و خودم حیران بمانم که چگونه این همه گزشت ساعت ها به یک

تر دانم؛ زخمیآری میدانم، من افسرده شدم، من زمین خوردم، من دست و پایم زخمیست و می

  .کرد و یا قدمی برداشت تحمل را درد بتوان آنها به ای پارچه بستن  از آن که با
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دانم بعد از مرگ دنیای کنم با اینکه میتهش می دهم؛ برای مردنممن خودم، خودم را عذاب می

ناخوشایند دیگری در انتظارم است. آرزویم مرگ است با اینکه آسوده ناس کشیدن برایم آرزوی 

  .دیگریست

خواهند توانند کمکم دهند؛ نمیگزارند، نمیشود، کسانی که میخواهم بلند شوم، اما نمیمن می

  .رگردم به منِ سابقکه این کار را انجام دهند و ب

کنم تا کسی متوجه نشود چه هستم و چه کشیدم، مانند همیشه همچنان به گونه ای رفتار می

  .فهمدنمی را چیزی کسی هم همیشه   کنم، مانندرفتار می

  ... اما

  چه نشده است؟خودم را گول میزنم، 

های مرا مانند هن و آهن ربا؛ دردهایی برای پرواز داشتم، کاش نیرویی مانند نیروی بین آکاش بال

  .کشیدکرد و از جسمم بیرون میبراده های آهن جمع می

  ...کاش کسی بود که خودش برایم درد نبود؛ کاش کسی مقداری هوایم را داشت

کند، یا آنقدر غمی که تو را به فنا کنی، یا تو را با دیگران مقایسه میبا هرکس که صحبت می

  .فرستیکردی لعنت می باز جلویش که دهنی  بارها بر  دهد کهیداده، کوچک جلوه م

اند و مرا با کسی شاید طی سال های زندگیم دو نار باشند که بی قضاوت تنها مرا، روحم را شنیده

  .نکردند   قیاس

 و دیگری من میکنی، اذیت مرا تو شویم،می یکدیگر روحی حال خرابی باعث  ها خودمانما آدم

  ...را گریدی دیگری

کنیم و کسی را ایم... روح یکدیگر را مچاله میو نشسته و اینگونه است که همه غمگین مانده

 دم اوردیم  دیگران سر بر  فهمیم، عادت داریم از درد های خود بگوییم و از کار هایی کهنمی

  .خواهیماست را برای خود می آرامش و خوب حس هرچه و خودخواهیم نزنیم،

 داستان خود هستیم، چه بخواهیم یا چه نخواهیم  شه آدم خوبهما همی

غریزه ماست  این باشیم، خودمان زندگی خرابی مقصر دنبال که  این غریزه و باور همگی ماست

  ...شریک شویم او با را هایمان درد بار که بخواهیم کنارمان را دیگری آدم   که
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و قدم نرفته از پا میاتیم و سال ها بار سنگین زندگی و اما اگر میانه راه آن شخص برود؛ ما نیز د

  .مانیمرا یک جای راه دلمان میگزاریم و منتظر روحی برای حمل آن می

 شوم چه داشتم میگاتم و به کجا رسیدم...میدانم نویسنده خوبی نمی

روند و آیند و میچون تمرکزم روی یک متن یا موضوب نیست... بار ها هزاران موضوب می

  ...از همه بنویسم  خواهممی

 توانش که ذهنیست برای زیاد فکری مشغله شاید  نمیدانم عجله هست یا بی استعداد بودن،

  ...است کمتر خیلی

شود، میان شود هنگ میکند، خاموش و روشن میای که هنگامی حافظه اش پر میمانند گوشی

  ...ود کرد جز خالی کردن آنشیک برنامه وارد برنامه دیگری میشود و هیچ کاری نمی

اطهعات و  کردن پاک میان  اما کنم، خالی را ذهنیم گوشی دارم سعی نوشتن با  مثل من که

  .شود و از یک قسمت به قسمتی دیگر می پرمداده ها، پشت سر هم ارور هنگ برنامه ها داده می
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  تلقین به دیگری بودن 

بری، حس دانی، به همه چیز با اولین نگاه پی میه چیز را میهایی هست حس میکنی هموقت

کنی کنی دیگر چیزی در دنیا نیست که ناهمیده باشی و یا تجربه نکرده باشی، حس میمی

 .خواهم بگویم اشتباه حس میکنیهیچ دردی باالتر از درد تو نیست و خب من نمی

 ...گویند، حتی خود منها را میشان اینها در یک دوره از زندگیهمه آدم

شدم که دوست و من آنقدری از این حرفش عصبی می "ایبچه "گاتمادرم آن زمان به من می

 .داشتم همه کاری انجام دهم تا به او ثابت شود نخیر؛ اینطوری نیست که فکر میکند

گوید من فقط هاست، هر خوبه میگات هرکس منم منم میکند دقیقا برعکس آن حرفبهم می

 .فهمدنمی فهمم دقیقا برعکس است و هیچییم

ها حرفش را قبول نداشتم، ولی االن که به آنوقت ها فکر میدانی چیست، من هم آن زمان

 ...گیردام میخوانم به خودم خندهزنم و میمیکنم یا دفتر خاطراتم را ورق می

گاتم من خیلی مغرورم، من خیلی بی ها میانحاال منم با مادرم هم عقیده هستم، آن زم

 ...گاتمگاتم و میاحساسم، هیچ خوبه در حد من نیست و می

 .االن چهار سال گزشته و میگم که هیچوقت آنطور که می گاتم نبوده

هایم را با کسی مقایسه نمیکنم زیرا در فهمم، دردامروز بیشتر از دیروز و امروز کمتر از فردا می

ام که هرکس احساساتش به نوب ترین درد دنیاست، قبول کردهانسان دردش دردناک دنیای هر

خواهم سعی کنم در دنیای آنها چیزی را تغییر دهم خودش و برای خودش خاص هستند و نمی

شود عقیده دیگران را تغییر داد شود نظر آنها درباره من است، میچون تنها چیزی که عوض می

کار باید تو را دوست بدارند و حرف هایت را از عقاید خودشان بیشتر قبول اما برای مقدمه این 

 .داشته باشند

هایی بود که به خودم هایم در عالم کودکی همه و همگی برخواسته از تلقینمن هم آن حرف

 .هایی که میگویند دلشان از سنگ است؛ فقط شعار میدهندهای بی احساس و آنکردم، آدممی

کند، کسی دلش از سنگ باشد هیچوقت این حرف مسخره را روانه لبانش نمی کسی که واقعا

دهد؛ گوید من مغرور هستم و حتی این را در ذهن خودش پرورش نمیکه مغرور است نمی

اوست، چون مدل اخهقش است، چون به این اخهقی که دارد عادت  چرا؟ چون سبک زندگی
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که من میایم و میگویم مغرورم یعنی من این را کرده و خودش متوجهش نیست، ولی تا وقتی 

 .کنم و میخواهم که مغرور باشمبه خودم تلقین می

خواهند شخصیت دیگری باشند، همه یک الگوی دیگر دارند و آرزویشان این روزها همگی می

است آنگونه رفتار کنند و برای همین است که از یک جایی خودشان را هم گم میکنند و 

 .ه چاهی که تا وقتی منم منم میکنند قرار نیست از آن بیرون بیایندمیاتند ته ی

 اصه چرا بقیه را مثال بزنم؟

فهمد، با کردم هیچکس به اندازه من نمیگویم، تا دو سه سال قبل خیال میهمین خودم را می

ده کردم و همیشه به دنبال توجه دیگران بودم. به مرور فهمیدم مسخره و بی فایهمه دعوا می

دهم، آنجایی به خود آمدم که میان صد تا دوستی که داشتم یکی ترین کار ممکن را انجام می

 .تنها برایم ماند و آن هم حاال در پی زندگی خودش است

گویم که من تنها به اندازه خودم تجربه دارم، من تنها زندگی خودم و اخهق خودم را پس می

ی تظاهر به دیگری بودن، بی تظاهر به مغرور و یا بی بینی، بام، من همین هستم که میدیده

 ...احساس بودن، بی تظاهر به مهربانی و یا دوست داشتن زیاد تو

 گویند؟ها دیگر چه میگویم، غرور و این بچه بازیای میاگر واقعا بخواهمت بی واسطه

برای خوبی هایت  گویم دوستت دارم و واقعا دارم، برای جبران لطای که کردی نه،صادقانه می

گویم دوستت دارم و در نه، برای زیبایی یا خنداندنم نه، برای زیبایی روحت برای روحم می

 .پایان هیچ توقعی از تو ندارم

  .دارم چون تو را واقعا دوست
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 توانی به من تکیه کنی می 

بینی حرفی نمیزنی دانم هر چه از من میدانم این روزها کمتر کنارت هستم، میدلبرم، می

دانم برایت کم خواهد کنار هم باشیم، دلبرم میدانم چقد دلت میمبادا ناراحتم کنی، می

 .دهمام و این کار را هر روز ادامه میگذاشته

حال که تنم آغشته به بوی الکل در بیمارستان است و حال جسمی بد امانم را بریده برایت 

 .هایت را بداندهست که قدر خوبینویسم تا بدانی کسی نویسم، میمی

 دانم؛آری! من می

 ...خواهم عشقم را گونه ای دیگر ابراز کنمکنم فقط میاز خود تعریای نمی

شوی که بینم چقدر خسته میکنی، میبینم چقدر زود بیدار میشوی و چقدر کار میها میصبح

گویم خوشحال باش که در و می بینمهایت توان باز ماندن ندارند، همه چیز را میها چشمشب

 !این حالی که هیچکس حواسش به تو نیست تمام حواس منی

شود، مشکهت زیاد هستند و هر روز از زندگی سخت است و هر روز از روز قبل دردناک تر می

 .برند اما دلبرم، من همیشه با تو هستمروز قبل بیشتر امانت را می

فکر توست، آری تو تمام جان و جهان من شدی و من حتی اگر خودم نباشم روحم همیشه به 

 .پرستمتو را می

 ...کشد جانسوز تر از هر چیز دیگریستدردی که روحم از درد کشیدنت می

کنم؛ شاید چون زبان گاتنش در هایم نمایان نمیگویم یا با حرفدانم این ها را جلویت نمیمی

 .شودمقابلت ناتوان می

توانم بگویم دوستت دارم و خودم ازین جمله تنها می پیشم هستی دانی، من هنگامی کهمی

 .کشم، چون پشتش این همه جمله نهاته شده که بلد نیستم به لب بیاورمکوتاه خجالت می

خهصه بگویم که چشمان زیبایت را اذیت نکنم؛ تو دنیای منی، تو دلیل ناس کشیدن منی، تو 

 .خواهم که برایم بماندخواستم و میکه از دنیا می انگیزه جنگیدنمی، تو همه آن چیزی هستی

توانی سرت را بر ها بدان منی هم هست که با اینکه نمیپس در هیاهوی مشکهت و خستگی

 .هایش بگذاری اما هر ثانیه روحش تو را در آغوش داردروی شانه

کنم، و فکر میدانم توانت بیشتر از هر آنچه هست که فکر میکنی پس بجنگ با مشکهت که می
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 شود تسلیم شود؟شود که مرد من ناتوان باشد؟ مگر میاصه مگر می

 ...معلوم است که نه

 پس قوی و پرقدرت جلو برو که من را در پشت سر داری،

 توانیم بهم تکیه کنیم؛ غیر ازین است؟من و تو در همه حال می

 

 

 

 

  تنها در شب 

خورد لب باز کنم و حرفی بزنم. از د، حالم بهم میفهمنهای اطرافم نمیی آدمکنم همهحس می

که بارها و بارها چیزی را به زبان بیاورم. چیزی را خورد، متنارم از اینحرف زدن حالم بهم می

وقت خودم برایشان ای ندارد و کاری را بکنم که به چشم نیاید. این جماعت هیچبخواهم که فایده

هایی که کنارشان از شرایط زندگیم، علت اند آدمحتی بوده کافی نبودم و نیستم و نخواهم بود.

حال بدم، حسم به زندگی و... گاتم و نهایت درک کردنشان دو یا سه روز بوده. آنقدر احساس 

کنم که دیشب یک عروسک را بغل گرفتم و از ته دل احساس کردم که واقعاً حس تنهایی می

هتر از حس مضخرف و بدیست که دیگران به من دهد بهتر و بخوبی که این عروسک به من می

  .دهندمی

رفتارش عوض  .هست تو به حواسش تمام و دهدمی گوش و دهدمی گوش فقط دانی عروسک می

که  بودم گاته کند که قلبت درد بگیرد و نزند. خواهد، کاری نمیشود و چیزی از تو نمینمی

شود، پس بیخیال! من هم دیگر انتظاری از کسی میتوقع داشتن از دیگران باعث خرابی ارتباطات 

  .خواهم داشته باشمندارم و نمی

  !گذرد، هرچند دردناکاین نیز می
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  فرو ریختن 

تا به حال برای شما هم پیش آمده با یک پیام، تنها یک جمله و یا شاید کلمه؛ آنقدر بهم بریزید 

ید بخوابید و دوست داشته باشید همه شب را که کل روز یا شبتان خراب شود؟ آنقدری که نتوان

 گریه کنید؟ 

ای که بعد از خواندن آن پیام یا شنیدن دانید؛ برای من چندین بار این اتااق افتاده. به گونهمی

   !آن حرف، صدای شکستن و خورد شدن قلبم را به راحتی شنیدم

بدترین حس ناگهانی دنیا همین آن هم در زمانی که لبخند بر لبانم چیره بود؛ اصهً از نظرم 

  .است

خیال از گردش دنیا، آرام و مظلومانه  هایی را بیو دلی که دقیقه که ناگهان، با صورتی خنداناین

یا حرفی که در آن زمان انتظار شنیدنش را نداری     بدهند تو به    خندد؛ خبر ناگواریمی

  .بشنوی

در جسمم نیز  را دردش من    ولی است روحم تنها دانممی  امشب برای این اتااق بغض کردم.

 بود رفته یادم    حس کردم. آنقدر حیران ماندم و ناباور به آن پیام خیره شده بودم که حتی

  .بازگردانم پیشینشان حالت به را امزده لبخند هایلب

اشتم، خیس هایم از اشک زیادی که توانی برای کنترل کردنش ندگیر گلویم شد و مژهبغض دامن

شدند. احساسی مانند خاگی داشت، انگار بختکی به روی بدنم افتاده و من هر چقدر 

 را آن افراد باقی برسد چه شد،نمی خارج دهانم از صدایی یعنی! شنیدنمی کسی زدم؛می    جیغ

  .بشنوند

رور قلبم بر ولی من امشب غرور مغزم نه، غ دانمای میگانهغرور برای چیزهای کوچک را کار بچه

  .بدنم مسلط شد و اجازه نداد چیزی از خود نشان دهم

  !بودم ریخته فرو و کار خوبی انجام داد، اّما من دیگر در هم شکسته
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  روحی در کرانه پیری 

 هایچشم صدا در گوش، های آرامبخش پخش شده روی میز، هندزفری بیتاک ساعت، قرصصدای تیک

ترس، تپش شدید قلب، کمبود  و اضطراب خسته، جسمی و روح گوشی، صاحه به خیره سوزناک و قرمز

  !کنندشدید عاطای؛ حال االن مرا عجیب توصیف می

ترین دوران مسخره  جوانی هاده ساله که اکنون یک هاته از سن جدیدش گذشته و در حال گذراندن

  !کردنی خوشحالی دل ته از گونههیچ بدون   باشد.زندگیش می

گیرد! دل چه کسی را شکستم و کنم و دلم بدجور مین تارموی ساید را میان موهایم مشاهده میچندی

 کسی چه روح! شدم؟ کسی چه مدیون دادم؟ یا  انجام نابخشودنی بزرگ گناه چه کردم؟ تحقیر را کسی چه

ب دیده شدم؟! قدر زود پژمرده و پیر شده؟ به روح چه کسی صدمه زدم که انقدر آسیان روحم که کشتم را

 اصهً گناهم چه بوده؟ 

من که همیشه همه سعیم را کردم! من که همیشه خواستم برای افراد نزدیکم بهترین باشم، پس آه چه 

 نوجوانیم را به باد داده؟  ینداشته دودمان که شده گیرمدامن شکل این به کسی

گیر شد؟ مقصر افتاد و گوشه زود از توان مگر چند سال قرار بود زنده باشم که روحم توان نداشت و انقدر 

   نه؟ مگر دیگر، کیست که انقدر آرزوی یک محبت از ته دل از دیگری دارم؟ کمبود محبت است

خواستم حداقل هرچه برای دیگران بودم، برایم باشند؟ چرا ناهمیدند؟ چرا ام زیادی بود که میخواسته

های من، به من بزند؟ چرا آرزویم است کسی در حال بدی زنمهایی که در حال بدشان میناهمیدند حرف

  گذاشتم؟ کم چیزی چه واقعاً کردم؟کسی متوجه نبود؟ دیگر چگونه باید رفتار می

همان منی که خودش را  .خواهمخواهم! من، مِن چند سال پیشم را میکننده را نمیاین حال بد و خاه

رسید! کجا رفت؟ باز نهایت حال خرابش به سی دقیقه نمیدانست. همان منی که نیازمند هیچ چیزی نمی

  شد؟ روحم زودهنگام بار به قیمت پیریچه کاری انجام دادم که این

کند؟ یا کسی اصهً صدای فریاد برخاسته از درد چگونه حال خوبم را برگردانم؟ کسی به من کمک می

  !کمک بداند؟ باید باشد دیگر درخواست را هاحرف این که هست کسی شنود؟می را روحم این 

توانی حالم را خوب کنی؛ تو می تنها گویم، می هم باز و امگاته بار خواهم! بیا و آرامم کن، هزارانکمک می

   کنی؟چرا خودت را از من دریغ می
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 جامعه مریض  

بود. باقی  همچنان برایشان امید چون گذرد، سخت بود اما به هر شکل گذشت؛ ات سالی میه

هات سال از راه دور، عاشقی  .هات سال حسرت یک بار دیدن همدیگر از نزدیک، بر دل آنها ماند

  !ندبود الل و ناشنوا   نابینا، کردند و چشمشان کسی را جز معشوق خود ندید. هات سال 

های اطرافیان را نشنیده گرفتند و نابینا چون کسی را جز عشق خود ندیدند، ناشنوا چون حرف

در مقابل آن سیل عظیم از ناامیدی های لغوی، برعشق خود پابرجا ماندند. چرا الل بودند و 

    .است همین اصلی موضوب خب،  گاتند؟سخنی نمی

زنند که شنیده شوند، درک شوند و در نهایت در آغوش گرفته شوند. می حرف ها از دلشان آدم

 آغوشی در نشدند، درک نشدند،  شنیده گاتند،   خود  روح درد از که وقتی از شوند؛می الل 

های ناامید گاتند با سیلی از حرف مسخره شدند یا همه چیزی را که انتها در و نشدند گرفته

  .کننده از طرف مقابل، سرکوب شد

خواهند بدانند چه مرگمان است و حرف بزنیم، حرف که زیستیم که همه میای میدر جامعه

دهند دهند و حواسشان پی زندگی خودشان است یا گوش میند یا گوش میدهزنیم گوش نمیمی

رود و دهند و یک روز بعد یادشان میتر از ما هستند یا گوش میخواهند ثابت کنند بدبختو می

و ما  شوندها هم از خوب نبودن ما خسته میانتظار دارند خوب شده باشیم. اگر خوب نباشیم، آن

  .خنداندها را نمیبینند. آدمی شکست خورده و بی فایده که آنمی را به چشم آدمی مریض

هایی که باعث آدم جذب شوند، شاد و انرژی پر هایآدم جذب که است  ها اینطبیعت سایر انسان

  .شودمی کننده دیدهها آورده شود و آدمی که نخنند شدیداً کسلهای آنشوند لبخند به لب

ها هستند. حاال مشخص شد چرا هات سال آن دو نار الل ، آدمهای روحیعلت اصلی مریضی

دو یکدیگر را عاشقانه دوست داشتند و در نهایت بعد از هات سال؛ مشخص شد  ماندند. خب آن

  .رسندکه به یک دیگر نمی

خواهد، حرفی بزند گذارند! پسر اگر از آن دختری که میها نمیخانواده دالیل مسخره همیشگی،

خواهد، بگوید، شود. دختر اگر از آن پسری که میشود و از آن خانواده طرد میمحروم میاز ارث 

  !های پدر غیرتیش زنده نماندشاید از زیر کتک
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تنها به این علت  عاشق، جوانان ها از بین نرفته. های کورکورانه که بعد از سالغیرت و تعصب

تر بتوانند به آن شخصی که بهتر شود و راحتکنند که امید دارند روزی همه چیز ازدواج نمی

  .دوستش دارند و قرار است ادامه زندگیشان را با او بگزرانند، برسند

شوند که این وقت صد نار مانع میدهند، آندو نار هم را دوست دارند و جانشان را برای هم می

   !دو بهم نرسند! جماعت مریض است دیگر

شوی، حق نداری کسی را بخواهی! اصهً تو غلط کردی که عاشق گویند تو حق نداری عاشق می

  است؟ خودت دست شدی چه کسی به تو این اجازه را داده؟مگر 

  :دوست دارم داد بزنم و بگویم

شماست! شما در  دست نه! دست شماست، زندگی ما، ناس کشیدن ما، مردن و زنده شدن ما  -

سرنوشت را تعیین  اند و چه کسی بمیرد، شمایید کهگویید چه کسی بماین دنیا خدایید و می

  !زندبخشید چون مریضید و عقده در وجودتان موج میبخشد اما شما نمیکنید! خدا میمی

دهند یک شخص باب میل خودش هایی که اجازه نمیتک انسان -با کمال پوزش تک

  !مریض هایآدم این به دارد شرف حیوان گرچه نامم؛می حیوان  زندگی کند را

  .هایی وجود دارندها و آدممتاساانه هنوز هم اینطور خانواده

  ...به امید روزهای بهتر
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 حس مالیکت  

روند. ه هرگز از بین نمیهایی از بچگی دارم کمهم نیست چقدر بگذرد و چند ساله بشوم. عادت

میریم! نه، اینطور گونه نیست که بگویم اگر دیگران نباشند وای؛ من مینیستم و این ایآدم وابسته

  .نیست

مادرم، دوستانم و  هایم، پدر وبازیاما از هنگامی که کودکی خردسال بودم، عادت داشتم اسباب

خواهر یا برادر متنار بودم؛ چون  هر شخصی که در اطرافم هست، فقط برای من باشند. از داشتن

   .باشند والدین او هم  مادرم،وقرار بود به عهوه خودم، پدر

من به او شکل  بود؛ اگر نه، حسی در قلبماند و میاگر دوستی داشتم، فقط باید برای من می

گرفتند بدهم متنار بودم. وقتی بهانه می های فامیلهایم را به بچهبازیکه اسباباز این گرفت.نمی

گاتم برای خودت، من دیگر آن را خود ببرند، می شد چیزی از من را به خانهو قرار می

  .خواهمنمی

کنم  توانم تحملنمی .دیگر شکلی به حاال منتها. دارم هم هنوز را عادت این و  ها گزشتسال

هست، اما این حس نهاته در  کسی را که دوست دارم با کسی بجز من حتی حرف بزند. مسخره

  .ذات من است

اعتمادی؟ هر چه بی نامند؛ ضعف شخصیتی؟ نبود اعتماد به ناس؟ ترس؟دانم آن را چه مینمی

حتی  من همه حس و مهربانی و .گویمکه قرار است نامیده شود ولی من به آن حس مالکیت می

گذارم و در ازای این کار توقع دارم آن هم برای می خواهم،روح خودم را در اختیار شخصی که می

ها ها و حتی تیکهها، بحثهایش، بدقلقی هایش، بحث کردنحرف زدن هایش،من باشد. خندیدن

  .هایش هم برای من باشدکردن و قهر

طلب هستند و تنوب که افرادی برای ت؛ خواسته زیادی نیست، اما برای برخی بسیار سخت اس

ترین دارم ، این کار از سخت هاآن به که هست آنچه از کمتر من به  حسشان که  افرادی هم

  .هاست

گر کارهای گویم و فاط نظارهنمی جایی به بعد، چیزی گونه هستند! ازاطراف من هم همه این

کنم اما خب، نیست که دردی هم احساس نمی معنا زنم به اینکه حرفی نمیشوم. اینها میآن

  !کرد؟ توان چه می
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 موقعیت رویایی  

: دقیقه یک برای فقط جا بگذار؛ این را فکرت و تمرکز یهمه بیا، موقعیت این به من با ذهنت را خالی کن و 

 کنار  در .نگل ابری تنهاییمج  یک   غروبِ در تو و من مانده در جهانیم. باقی هایانسان آخرین کنیم فکر بیا

آرام شروب به باریدن  -شود و باران آرامتاریک می هوا کند،می جابهجا را ابرها باد . زنیممی قدم آرام  هم

  .کندمی

کنند. ها را پر آب میو آن شوندمی زمین روی بر کوچک هایچاله یروانه هم، روی قطراتش گیرد و شدت می

های کوچک پر از دوییم و روی آن چالهنسبتاً زیادی را می گیرد و ما مسافتشدت بیشتری می باران هم باز 

   .شویمخیس می پریم وآب باران می

 با کنیم. های بدنمان سرمای هوا را حس میسلول خورد و با همهباد سرد و باران به ما می مثهً با دویدنمان 

 حرف هم با بلند، -بلند هیجان، و خوب حال روی از اریک شده است. کامًه ت هوا اما  است غروب کهاین

کشیدنمان هم در هوا پخش شود. ناس زدنمان، بخارشود با حرفخندیم. سرمای هوا باعث میزنیم و میمی

شود در آن صدای هم به گوشمان نرسد و نور رعد و برق باعث می از بخشی شودمی  باعث برق و رعد صدای 

  .بهتر همدیگر را ببینیم تاریک، هوای

کشیم. دستت بزرگ دراز می جنگل آن  وسط باریک ایجاده روی و شویم بعد از آن همه دوییدن، خسته می

دهم که بخاطر دوییدنمان گذارم و به ضربان قلبت گوش میمی اتسینه روی بر را سرم گیرم، را محکم می

باران با صورتمان را حس  بندیم و برخورد سریع و پشت سرهم قطراتمی هایمان راچشم  .کوبدتند می -تند

 گرم را جسمم و روح تو، عشق ناشی از  خوب احساس ولی  شودمی کنیم. سرد و سرد و سردترمی

نظرم  از که هاییچشم به  عشقم، تمام با میخندیم؛ فکری ترین مشغله کوچکبی را ساعات تمام . کندمی نگه

   .نقطه امن جهان من است حالی هر در که هاییچشم شوم؛ اند، خیره میهای جهانیباترین نقطهز

 عاشقی دنیای به من ورود دریچه که هایتچشم به و گیرممی را  گرمت   هایهای سردم دستبا دست

  .شوممی خیره  بودند،

  :کنمزمزمه می

 مانند که تویی شدم؛ تو عاشق من دنیا، همه آدم در ین خوشحالم که تو را دارم. خوشحالم که میان ا

دیگری خواستم! تو  مادی چیز هر به توجهبی  را ولی من، خودم بودن را با تو آموختم و خودت   نیستی من 

این، همه چیزی هست که باید در یک عشق  خواهم ومرا تنها برای خودم و من تو را تنها برای خودت می

   .باشد کامل 
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 کاش ! 

های خالی دست گذارد. باامروز حس مادری را درک کردم که تمام وقتش را برای فرزندش می

ترین او از لحاظ عاطای کوچک دهد در دنیایکند و اجازه نمیفرزندش را با جان و دل بزرگ می

  .کمبودی احساس کند

آرامش او فکر  ، ظهر، شب و حتی نیمه شب و در خواب و بیداری به فرزندش ومادری که صبح

  .عشق فرزندش زنده مانده است به و آرامش برای تنها و بریده دنیا همه از کند. مادری که می

همه شکسته  هستم، ولی خب! دلم از گونه حسی دارم؛ خودم هم متوجهدار است که اینخنده 

  ...که کنمریه کردن ندارند. مدام خودم را سرزنش میهایم هم نای گو چشم

مهم نباشد؟! خودشان  قدری محبت کنم که بتوانند همه چیز بگویند و برایشاناصهً چرا به بقیه آن

من آدم نیستم، انگار من دغدغه  کشم؟ انگارها میفهمند حالم چه هست و چه از دست آنمی

  !شودهمه چیز در پایان سر من خالی می ن هستم کهندارم، انگار اصه من دلیل حال بدشا

  :گوییها هست که به یکی آرام میبعضی وقت

  !ی دنیا جهنمهتو با من خوب باشی دنیا خوبه، بد باشی همه -

دانم باز شکنی! میمی و بعد از مدتی رفتارهایی ازش ببینی که نه تنها انتظار نداری بلکه درهم

تااوت باشم اما روحم ها بیآن خواهم مثلخواهم محبت نکنم، میهم مقصر خودم هستم. می

  !ها باشی و نقطه ضعف من بیشعور نبودنم هستآن توانی مثلشود، تو نمیزند که نمیفریاد می

حاال همان  گاتم تا آرامم کند، گذشت و گذشت وها را به یک شخص دیگری میحرف زمانی این

  .هست بودن با هرکسی کسی بهتر ازردهایم شدند و فهمیدم بید روی بر افراد خودشان دردی

ها تنها از آدم .گویم منظورم افرار خاصی نیست، همین که آدم باشند کافیستهر کسی که می

توانم فهمیدم و حاال دیگر نمی شود. دیرشوند و زندگیشان جهنم میهای دیگر ناراحت میآدم

  !کاری کنم جز تحمل، تحمل و تحمل

پایان همه  .پایان هر محبت کردنی، هر دوست داشتنی، باال رفتن توقع دیگران از توست

ندارند، اگر هنوز کسی را  هایت جواب بد گرفتن است، پشیمانی و عصبانیت است. لیاقتخوبی



 

 

WWW.98IA3.IR 22 نودهشتیا کاربر طهماسبی تیانا -بی هوا وای ح

 

 امیدوارم هستی، فکرش به دیگری و وارد زندگیت نکردی، چه دوست، چه عشق و هر آدم

  .دهی و به خودت ظلم کنی است خودت را عذاب قرار چون شوی، بیخیالش

   

قبل هم  نوشتم، چند سالهایم را در دفتری میکاش مانند بچگی که دوستی نداشتم و حرف

  ...شدموقت با هیچکسی آشنا نمیگونه بودم. کاش هیچهمین
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 تنها در شب  

حرفی بزنم. از  ز کنم وخورد لب بافهمند، حالم بهم میهای اطرافم نمیی آدمکنم همهحس می

چیزی را به زبان بیاورم. چیزی را  که بارها و بارهاخورد، متنارم از اینحرف زدن حالم بهم می

وقت خودم برایشان که به چشم نیاید. این جماعت هیچ ای ندارد و کاری را بکنمبخواهم که فایده

کنارشان از شرایط زندگیم، علت  هایی کهاند آدمنخواهم بود. حتی بوده کافی نبودم و نیستم و

احساس  بدم، حسم به زندگی و... گاتم و نهایت درک کردنشان دو یا سه روز بوده. آنقدر حال

که واقعاً حس  کنم که دیشب یک عروسک را بغل گرفتم و از ته دل احساس کردمتنهایی می

ه دیگران به من بدیست ک دهد بهتر و بهتر از حس مضخرف وخوبی که این عروسک به من می

  .دهندمی

رفتارش عوض  .هست تو به حواسش تمام و دهدمی گوش و دهدمی گوش فقط دانی عروسک می

 که بودم گاته بگیرد و نزند.  کند که قلبت دردخواهد، کاری نمیشود و چیزی از تو نمینمی

دیگر انتظاری از کسی شود، پس بیخیال! من هم می ارتباطات خرابی باعث دیگران از داشتن توقع

  .باشم خواهم داشتهندارم و نمی

  !گذرد، هرچند دردناکاین نیز می
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 هواحوای بی  

از میوه هر درختی که در  داد اجازه آنان به  بهشت،  در  حوا  و  آدم  سکونت از پس  خداوند

به یک درخت معین منع کرد و از خطر  دو را از نزدیک شدنباغ بود استااده کنند و فقط، آن

آدم و حوا هشدار داد که اگر از میوه آن درخت بخورند  به خدا. نمود آگاه  شیطان  هایوسوسه

 .اند. آدم و حوا با وسوسه شیطان، میوه درخت ممنوب را استااده کردندکرده به خودشان ستم

را بخورند  که میوه درخت ممنوبشیطان برای وسوسه آدم و حوا به آنان گاته بود در صورتی 

از خوردن میوه درخت  پس. داشت خواهند  پایانبی زندگی  یا شد خواهند تبدیل  فرشته  به

  .ممنوعه، دستور خروج آنان از بهشت صادر گردید

*** 
مریضی است  نالیدند که عشق، درد است. عشق زهریست که پادزهر ندارد. عشقیک جهان می

 .جسم هم اثر بگذارد تواند رویق، خطر روحی وحشتناکی دارد و حتی میکه درمان ندارد. عش

گویند انقدر خطرناک قدر ما را منع کردند که کنجکاو شدیم تا باهمیم این عشق که میآن

 است، چیست؟

و رو، روی  ها دنبال عشق کردن، آن را زیبا و خوش بروجو؛ پس از مدتشروب کردیم به جست

را باهم از آن درخت آن دیدیم. مانند یک سیب سرخ بود. دست بردیم ودرخت ممنوعه زندگی 

شدنمان از بهشت شدیم. بهشت کجا رانده ممنوعه چیدیم و با چیدن عشق از آن درخت، باعث

 .درکی از عشق وجود نداشت و هیچ نوب وابستگی نبود ای از زندگی کهبود؟ جایی یا دوره

تر، بهشتمان جوادانه شود وبا عشق، دنیایمان زیباتر می ما وسوسه شده بودیم و فکر کردیم که

 .اما دنیا زشت شد و بهشت همان زمان از بین رفت

یک نار  از بین رفت چون دیگر آزادی ذهنی و فکری وجود نداشت و همه جان و جهانمان به

آیا مواظب خودش  خندد؟تبدیل شد؛ آیا االن حالش خوب است؟ آیا خوشحال است؟ آیا می

همان مقدار به سمت من کشش  ست؟ آیا اوهم مرا دوست دارد؟ آیا هنوز مانند اوایل و بها

 ممکن است که از من خسته شود؟ دارد؟ آیا ممکن است روزی دیگری را بخواهد؟ آیا

خود انسان  های مریض، عاشق شدن بدترین جرم در حقدانید؛ میان زمینیان وحشی و آدممی

 .برسد رد اتااقی رخ بدهد و همه چیز به پایاناست چون هر لحظه امکان دا
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 !دانیم که دنیای فانی پر از حوادث ناگوار است دیگرهمه می

ترین دهندهآرامش  بخش و همچنینعشق با تمام کشندگی که دارد، گاهی شدیداً تسکین

ر هم با تو باشد و بخاطر تو د عشقت عاشقی، جهنم در اگر مخصوصاً. است مسکن برای روح 

 .جا افتاده باشدآن

 !اگر چنین باشد که جهنم نیز، برای خودش بهشتیست

***  

هستی که در  ام، تو ماه شب در جنگلیتو نور آفتاب در دل غاری هستی که در آن گیر افتاده

هایم، برای من بسته قرص -بسته هایی، تو ازام، تو هدف من برای رسیدن به بهترینآن گم شده

 !های من هستیقراریخوب و هم دلیل بی شتری داری، تو هم دلیل حالخاصیت درمانی بی

جهنم افتاده  شوم به حوایی که به جرم عاشقی بهحاال فکر کن که تو نباشی، من تبدیل می

هوایی برای حوا نیست  شده و چون آدم )معشوقش(همراهش نیست، انگار در جهنم هم دیگر

 !شودهوا میکه ناس بکشد و او حوای بی

وجودش  درصورتی که کنار حوا نباشی، نگویی که تا چقدر دوستش داری، نگویی چقدر به

بشوی، نسبت به او سرد  وابسته هستی، نگویی چقدر به او نیاز داری یا اگر گاهی از حوا ناراحت

ها حتی بشود، این نباشد؛ اگر یکی از شوی و دیگر دلیل حال خوبت نباشد یا مرحم دردهایت

توانم ناس بکشم چون هوایی که از آن شوم. دیگر نمیمی هوایی که من باشم، بیبازهم حوا

توانم این جهنم عاشقی را بی تو تحمل توست و درنهایت هم من نمی کشم بسته بهناس می

 .کنم

جایی که روحم بمیرد، قلبم بمیرد تر شدن تا آنکنم به پژمرده و پژمردهبعد از آن هم شروب می

 !مم هم بمیردکم جس -و کم

 
شاید همین فردا دیگر حوایی که من باشم، نباشد.  مانیم،مشخص نیست چند سال زنده می

 از اگر. بیاتی من یاد هااین خواندن با که اگر روزی نبودم  نویسم به یادگار برایتپس می

 خوبی که داریم استااده نکنیم؛ دیگر -های خوبجا، باهم هستیم و حساین که لحظاتی

نه برای  .کردم انتخاب را تو با ها من عاشقیآید. بین همه آدموقت فرصتش پیش نمییچه

 !توانم عاشق باشممی که من حس کردم فقط با توهای مثبت داری، برای اینکه تو، پوئناین
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خواهم به عشق، نمی که از این جهنمکردیم زیبا نیست. دلیل اینطوری که قبهً فکر میدنیا آن

آدمی است که در هر حالی و هر  عشق بودن برگردم تنها یک چیز است؛ آن هم وجودبی بهشت

 مانند دیگر فراوان، هایمشکهت و سختی عذابی از این جهنم، همراهم هست؛ چون با وجود

 .کردم، تنها نیستممی سپری هاسال آن در که عشقیبی بهشت

 

***  

  هوابی پایان دلنوشته حوای

  در تاریخ دوازدهم شهریور ماه هزار و چهارصد

  *تقدیم به: )ب.م(*
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