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 :مقدمه

 !صدا گریه کنندیهایتان نگویید، ببه بچه

دهند، صدا دل میشوند، بیتر که میگیرند، بزرگیاد می

 در صدابی و میرندمی دهند،می جان  شکنند،می

 !هایشننبود تمام برای ریزند،می  اشک هایشانتنهایی

 

 کردم؟ات میخندیدم و عصبیبا صدای بلند مییادت هست، 

هایت تو خنده"کردیآید، مدام این جمله را تکرار مییادم می

 "هم فقط برای من است، بلند نخند

م حال کجایی که ببینی، دیگر تبسم هم بر لب ندارم، خنده های

 !فقط و فقط برای تو که نه، برای خیالِ توست

 

روز که خواستی برای همیشه به یاد داری آن روز را؟همان 

 .تنهایم بگذاری و بروی
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 ام،ریخته دور ار هایت یادگاری تمام"آید فریاد زدم یادم می

 آتش را کردممی شانمسخره که ایعاشقانه های نامه

 با مشکی شال آن کردم، پاک را اتشبانه های پیامک  زدم،

 دلم و ذهن از را خیالَت و انداختم دور را لیلیوم هایگل طرح

 .کردم بیرون

 !دروغ گفتم

بینم، نامه من هنوز هم با یادگاری هایت تو را کنار خودم می

هایم هایت دلیل خندیدن های از ته دلم و خیالَت دلیل نفس

 .است

دانم شاید بخندی، ولی باور کن من هنوز آن شال مشکی را می

 .اماز سرم باز نکرده

 

 .امام، آرام شدهت شدهام، ساکگویند من افسرده شدهمی

 !ی همچون توییام، دیوانهدانند، من دیوانه شدهاما نمی

 .کنمدانی! آخر من با خیالِ تو زندگی میتو که نمی

شاید بخندی، اما باور کن من خیالت را بیشتر دوست دارم، 

شودو کند، عصبی نمیکند، رها نمیخیالِ تو مرا دلگیر نمی
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نشیند، ای میلِ تو آرام و ساکت، گوشهزند، خیاسرم فریاد نمی

 .بزنم قهقهه دل ته از دهدمی اجازه من به و  کندمرا تماشا می

 

ای نبود اما تو گفتی دوستشان من چشمانم رنگی نبود، تیله

 !ایداری، گفتی دل به برقِ چشمانم باخته

 !شدما هرگز خشک نمیهایم سرخ نبود امن لب

 .رفتهرگز رنگ از رُخسارَم نمیمن پوستم سفید نبود اما 

ام را عاشقانه دوست داری، یعنی حاال دگر گفتی چهرهتو می

عاشقانه هایت برای من نیست؟آخر چشمانم دیگر سو ندارند، 

 .ندارم اند و رنگ به رخساردههایم ترک خورلب

 

ای دیدنِ کنم دلم برای لحظهگویم برگرد، اما انکار نمینمی

 .تبسمت تنگ است

شدن کنم حتی دلم برای عصبیگویم برگرد، اما انکار نمینمی

 .هایت هم تنگ است

هایم را که زیر پایَت له کردی، دانم دخترانهگویم برگرد، مینمی

کینه به دل گرفتند، آخر تو غرورشان را هدف گرفتی، دیگر 
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 .دهندنمی من به را کنارم در وجودت ٔ  شان اجازهغرورِ زخمی

 هایَم مرا دره خیالَت یاد بده، گاهی میانِ دلتنگیفقط و فقط، ب

اغوش بگیرد و بگوید حتی اگر تو نباشی خیالت همراهَ 

 .همیشگیِ من است

 

 تبسّمِ یک حتی گروِ در حیات ٔ  سلول به سلولِ تنم برای ادامه

 .دبو دیگری وجودِ  گروِ در که تو تبسمِ از وای اما بود کوچکت

 دانی؟می

ول تبسمت، تو را به او بخشیدم، اما قول بده، قمن برای دیدن 

مردانه، به من بگو کنار او، تبسمت، لبخندت، همان لبخندِ 

 .دلربایِ معشوقِ زیبایِ من جاری باشد

 

 دانی؟می

 !رفتم، یاد تو افتادمامروز در پیاده رو که راه می

من از آن پیاده رو گذر کردم، همین که خواستم سوار ماشین 

خیال قاپی، کیفِ زن جوانی را دزدید و رفت و من بیشوم، کیف

 .از کنارش رد شدم؛ درست مثل یک رهگذرِ ساده
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هایم گونه اتفافی از پیاده روِ دلم گذر کردی، نفستوهم همین

، را بندِ خودت کردی، وجودم را به خودت وابسته کردی و رفتی

لحظه آخر برگشتی، هر چه فریاد زدم، هرچه دلم آغوشت را 

من فقط گذرم به اینجا ":گفتی و  طلبید تو فقط نگاهم کردی

 .افتاد، کاری به تو ندارم

ن آفقط فرق تو این بود قلبم را هم با خودت بردی، تو حتی به 

  !روِ ساده رحم نکردیپیاده

 

احساسِ من، دلم برای بودن هایت تنگ است، نگو سراغ مردِ بی

که من سراغ تو را از  معرفت است که نیستم،گیرد، نگو بینمی

گیرم، که من دلتنگی های تو را با خاطراتت پر خیالت می

 .کنممی

آه یادم رفت، تو دیگر مرد من نیستی، تو مال آن غریبه 

 .ایشده

 کنی؟می اجابت مرا کنم، طلب تو از   مردِ غریبه، چیزی

 الِم باشد، من مال خیالت  خواهمچیز بزرگی نیست، فقط می

 گذاری؟شود؟میمی خودم، خودِ خودِ
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پوشیدم و تو عصبی آید لباس های روشن مییادت می

 شدی؟می

پوشیدم، بیش از حد به خودم یادت هست لباس های نو می

 دادم؟ات را قلقلک میرسیدم و غیرت مردانهمی

ست، تو تمامَت برای من ا"کردیبه یاد دارم مدام تکرار می

و  "ا به رخِ این دل دیوانه بکشات رتر بپوش، کمتر زیباییتیره

های قشنگت، کردم و به دروغمن فقط و فقط سکوت می

 .زدمعاشقانه لبخند می

 کنندهمدهوش ٔ  حال کجایی که ببینی هیچ از آن چهره

 تیره ترین روشن از که منی ببینی چشم به که کجایی نمانده،

 سیاه که تیره معشوقم دادنِ دست از عزایِ در بودم متنفر ها

 .پوشممی

 

ترین روز آید آن شیریندانم یادت نیست ولی من یادم میمی

 .را

ها، دستم را که وِل کردی و زمین روز، پارک خاطرههمان
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 و گرفتی آغوش در مرا  خوردم و برای نبودنِ تو اشک ریختم

 دلرباتر شوند،می خیس من برای که هایتچشم ":گفتی

 چشمانِ آن و تو شقعا بیشتر بار هزاران شوی،می

و من لبخندی به این سنگدلیِ  "شومات میکنندهمسحور

 .ات زدمعاشقانه

قرار نبود بروی که  کردی؟ ترجمه اشتباه  چرا لبخندم را

هایم خیس شود، که بیشتر دوستش بِداری، که بیشتر چشم

ات لبخند زدم، های دروغعاشقم شوی، من فقط به عاشقانه

 !همین

 دانی؟می

ها اشک پرسم حال که در نبودش ساعتگاهی از خودم می

  ام؟ریزم دلرباترین شدهمی

رسد و همان لبخندِ همان لحظه تو که نه خیالَت از راه می

 .رودکند و میزند، دلم را از جا میمعروفت را به من می

 

امروز صبح که بیدار شدم به عادت همیشه، سر و صورتم را 

خودم را مرتب کردم اما هرچه کردم  شستم، صبحانه خوردم،
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نتوانستم لباس روشن بپوشم، یک تیپِ مشکی زدم و شالِ 

 .مشکیِ هدیه تو را روی سرم مرتب کردم

 ۸ها حرکت کردم، تا شد به سمتِ پارکِ خاطره ۱۱ساعت که 

مان عکاس که هکه شد  ۸گذراندم ولی ساعت شب با تو خوش

بانو  "به سمتم آمد و گفت:مان را گرفت، دفعه عکسِ دوتاییآن

را خراب و ندانست چگونه حال خوش م " تکی بگیرم؟ ِعکس

 !ایکرد و به من فهماند تکَم و تو نیامده

 

 ام؟زنده من واقعا آیا پرسممی خودم از هاوقت  گاهی

زنم و از ای گول میدانم چرا هر دفعه خودم را به گونهنمی

 .رومجواب دادن به خودم طفره می

توانم حقیقت را از خواهم جوابم را بیابَم، تا کی میا امروز میام

 خودم پنهان و کتمان کنم؟

بار پلک کنم، چندینام نگاه میروم و به چهرهمقابل آئینه می

 .بینمسد چیزِ دیگری نمیجزنم اما جز یک می

ام، فقط چند ماه از نبودت ها پیش مردهآه، یادم نبود من سال

 .ها گذشته استکنم سالفکر می گذرد و منمی
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 است؟ مگر مرگ چگونه

کاری میرد دیگر هیچ برایَش مهم نیست و با هیچکسی که می

 !ببینی، درست مثلِ من توانی لبخندش رانمی

 

توان چرا نفس نباشد، نمی "بچه که بودم از مادرم پرسیدم

 "فهممبزرگتر که شدم می"و او گفت  "زندگی کرد؟

هایم که نه خودِ نفسم ام، تو آمدی، دلیل نفسحال بزرگ شده

 !شدی ،رفتی و من ماندم و جسدی متحرک

تر که شدم، فهمیدم چگونه بدون گفت، بزرگمادرم راست می

توان تو نمی توان زندگی کرد؛ درست همانگونه که بینمی نفس

 .زندگی کرد

 

 دانی؟می

 !خواهیشم که تو میخواهد آنی بادیگر دلم نمی

 !خواهمتمامِ وجودِ منی ولی من دیگر تو را نمی

خواهم، خیالت را که داشته باشم برایم من تو را کنارِ خودم نمی
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 !بس است

دارد، گونه که هستم دوست میآخر خیالت مرا همین

 !نداشتی تو که گونه همان

توانم به خیالَت شاید تو نشود برایم اما هرچه باشد من نمی

 !نیستم خیانت کنم، من تو

 

 تر از نبودت چیست؟دانی سختمی

 دهد،می اجازه خودش به  از همان زمان که تو رفتی، هرکسی

 همچو بگیرد، بازی به اشعالقه مورد بازیِاسباب مانند را غرورم

 خورد خراشِ گوش صدای و  کند له پایش زیر پاییزی برگِ

 .بیاندازند طنین گوشم در را شدنش

مجبورم سکوت کنم، گاهی هم مشکل آنجاست که من 

تر است، سخت تر ای که از مرگ هم سختای بکنم خندهخنده

 .بردام است که مرا تا خودِ جهنم میاز آن صدای خنده

 !تو این من را به آتش کشاندی

 

خواهد شوم، دلم میکنم، خسته میگاهی آنقدر به تو فکر می
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کنم و خودم  رگ هایم را به بازی بگیرم، یک به یک نابودشان

گویم مرگ را را در آن قرمزِ دلربا غرق کنم؛ اما بعد به خودم می

که همه بلندند باید زندگی کنم، نباید دنیای دیگرم را هم مانند 

 .امروزم سیاه کنم

 دانی؟می

ها که تو دوست ها بهانه است، من هنوز هم به آنتمام این

ی و من بودهای ضعیف متنفر کنم، تو از آدمداشتی فکر می

 .اشآنان باشم که تو نخواهی خواهم یکی ازنمی

 

 .خواهم برایت عاشقانه، صادقانه و دلبرانه ببارمامروز می

خواهد تمامت را با خودم داشته باشم، تمامِ وجودِ امروز دلم می

 .شودتو، اما حیف که نمی

در آغوشِ خیالت همچون ماهی که از آب بیرون افتاده، 

های بوسه و او موهایم را نوازش کند، از آنقراری کنم بی

 .پرحسِ تو بر موهایم بزند و مرا به اوج برساند

 .خواهم با خیالت خودم را تمام کنم، تمامِ تمامامروز می

هایت، یادگاری ، هدیهاما از فردا دیگر تویی نخواهی بود، خیالَت
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و هایَت، حتی این قلبِ شکسته را دور خواهم ریخت، برای ابد 

 .به جایَش قلبِ سفیدم را از تو خواهم ستاند

هم فردا دگر نخواهم بارید، دگر با خیالَت شب را به صبح نخوا

ی به رسانید، شالِ لیلیوم را از سرم خواهم کند و همچو پرِ کاه

 دست باد خواهم سپرد، آنقدر بلند خواهم خندید که به تمامِ 

ای، اما نامردِ مردههستی بفهمانم تو دیگر برایم یک مرد که نه، 

 .به حرمت وفای خیالت از تو خواهم گذشت

 را ستالتما چقدر"بزنند فریاد گوشم در نظرانکوته  حتی اگر

 اما صالبت با باخت، نخواهم را غرورم دگر "برگشتی؟ که کردم

 ."ایمرده تو"کرد خواهم نجوا گوششان در نسیم همچو مالیم

  

  

 پایان

اق احساساتِ نویسنده است و صرفا این اتفدلنوشته برگرفته از 

  نیافتاده
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