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  :خالصه    

 دلتنگهای یک آدمک سخنی نیست جز مشتی از حرف        

 ی خودای از انتظار معشوقهگله         

                                                                           

  :مقدمه           

                                    

 روزها رفت و گذشت  

   

 اندیشه باز آمدنت، و در 

 ها طی شد و مردلحظه

 و نگاهم هر روز،

 باز هم با همه شوق
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 ها را پائیدکوچه 

 ام لحظه دیدار تو بودهستی 

 که تو با یک لبخند 

 در بهاری پر شور 

 رفتو زراهی که شقایق می

 ی روشن دورو از آن زاویه

 زبا کبوترها، 

 زیر امواج مسی رنگ غروب

 گذشتند غمگین و آراممی

 رسیدی از راهمی 

 روزها رفت و گذشت 

 روز،و نگاهم هر 

 ...ها را پائیدکوچه 

 دادو دلم باز گواهی می 

 آئیکه تو یک روز ز راه می

 و بهار آمد و رفت 

 دآور زمستان باز و خزان، 

 ها راه مرا بستندسایه 
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 :و بمن نعره زدند

 که تو از راه نخواهی آمد

 دل من از غم دنیا پر شد

 بعد از آن بی تو هنوز 

  ی منتظرم با همه شوقدیده

 نگردراه را می 

  آمدی از دورروز که می مثل آن

 ...دریغ 

 من چه مشتاق و عجول،

 نگرمکوچه را می 

 مثل آن روز که نیست 

 ...!مثل آن روز که مرد 

 !گم شدن در خیال تو

 !سالم

 خواهم کمی از تو بگویمامروز می

 از خاطراتمان

 های تلخ و شیرینماناز لحظه
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  از لیلی و مجنون بودنمان

 از دوست و رفیق بودنمان

 ماناز دوست داشتن پر آوازه

 های با هم بودنماناز لحظه

 از تو، از خودم

 از عشقمان

 !دانی؟می

 !اممن کمی دلگیر شده

 از نبودنت

 از ندیدنت

 از حضور نداشتنت

 از لمس نکردنت

 از حس نکردنت

  !من

 امی تو شدهعجیب وابسته

 ام بگذری و بریعاشقیقدر راحت از عشق و توانی ایننمی

 !من

  های عاشقی سرخورده بیرون بیایمخواهم از لحظهنمی
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 خواهممن تو را می

هایم، هایم، هفتههایم، برای تمام ماهتو را برای تمام سال

ها را ها و لحظهتکِ ثانیه -هایم؛ حتی تکروزهایم، ساعت

 .خواهم در کنار تو بگذرانممی

ای و فرصت کنکاش را حتی برای کردهتو زیادی در قلبم جا باز 

دهی تا بفهمد دقیقاً میل به کدام راه ای به مغزم نمیدقیقه

  .کشانیی عاشقی میدارد، تو داری من را سمت جاده

که حتی مجال تجزیه و تحلیل را به قلب و روح و بدون آن

 .مغزم بدهی

 گذردطور میحاال که این

 !و نرو ی غریبه رهایم نکنالاقل در جاده

 !ترسمی غریبه میمن از شهر و جاده

 .برایم آشنا نیست

 .شومگم می

 ...!ای نیستگم شدن در خیال تو کار ساده

 

 

 شعر عاشقی
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 .وگو با من بنشینبیا کمی به گفت

 .هایم برایت کمی جالب به نظر بیایدشاید حرف

 .توانم برایت کتاب بخوانم یا حتی شعری بسرایممن می

توانم برایت ی مجنون، میتوانم برایت لیلی شوم در قصهمی

که تو قندی شوم مانند شیرین، من هزاران هزار کار برای این

 تو ترسممی اما کنم؛می کنی، فکر من شخصیت و کمی به من، 

 که اندگفته دانیمی آخر بگذری، توجهبی و نبینی حتی مرا

 .کنندمی تجربه عاشق هایآدم را کارها تریندیوانه

  نکند من دیوانه شوم و تو مرا نبینی؟

  !البته

 امدانم که دیوانه شدهمی

 ی تودیوانه

  های توخنده

  چشمان تو

  بمِ صدای تو

 .توانم از شخصیت و روح تو بگذرم و عاشقی نکنممن نمی

 .ای به من فرصت ده تا خود را ثابت کنمبرای چند لحظه

نظر نیایم که دلت بلرزد؛ اما اگر روحی که بهقدر زیبا شاید آن
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شود را ببینی قطعاً به ی تو زنده میهرروز برای دیدن دوباره

 .بریزیباییِ درونم پی می

قدر به چشمانم من زیاد حرف زدن را دوست ندارم؛ اما تو آن

هایم ی مشکی رنگ چشمآیی که هر کس نگاهی در تیلهمی

 .فهمدا میاندازد تا عمق داستان رمی

ام و هر لحظه در چشمانم چیز جدیدی باختهفهمد که دلمی

 .شودکشف می

مان سر ی عاشقیبیا کمی با من مدارا کن شاید خدا در لحظه

 قفل گذاشت را ما و خواند را کردن زندگی عشقمان از رسید، 

 گذاشته یادگار به من دلِ و تو چشمانِ از کتابی و شویم هم

 .شد

 

 

 

 

 

 عاشقیکتاب 
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 !دانیمی

قدرم بگویم باز هم کم است، باز انگار دلم هنوز از تو هر چه

های زیادی که از سر خجالت حرفی برای گفتند دارد، حرف

آورم را برایت کتاب و شعر روی دلم تلنبار شده و به زبان نمی

 .امام گذاشتههای عاشقانهی پهناور کتابام و در قفسهکرده

 .کندرا برای من هرروز بازگو میای که تو عاشقانه

 شوم؟چرا ازت خسته نمی

 کنم؟چرا هرروز فقط به تو، خیال تو، روزم را سپری می

 !قدر عاشقت بوده؟ نه نبودهتا حاال کسی اندازه من آن

ی عاشقانه را برایت به آواز در بیاورد و از تواند نامهکی می

تو باشد  آبروی خویش هیچ نترسد، فقط ترسش از دست دادن

 !و بس

 .ایی گمشده که نه، بلکه تمام جان او شدهتویی که نیمه

جان او تو را  تمامِ روح و -های احساساتش، تمامِتمام سرمشق

 .دهدی مجنون بودن سر میخواند و نغمهبرایش می

ام که قدر برای دست یافتن به تو روزها را سپری کردهمن آن

شک من یعقوبی بودم که رند، بیاگر قرار بود برایم مثالی بیاو

چشم انتظار آمدن یوسفش بود، شایدم زلیخایی که پای تمام 
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 .دردها ایستاد و باز عاشق بود

هایم من عاشقی کردن را از حفظم، تو بیا تا کتاب عاشقانه

 .تکمیل شود

 

 

 

 

 روزهای پاییزی

کوبید و من باران با سرعت به شیشه پنجره اتاق خودش را می

 .پرداختمره اتاق به تماشای گریستن آسمان میپشت پنج

در سرم رویایی رخ داده بود و با تصورش لبخندی بر روی لبم 

 .جاری بود

  :گفترویایی که می

ها در زیر باران پاییزی کنار کاش کسی بود که ساعتای

 .یکدیگر همقدم شویم

  بدون چتر،

  بدون حرف،
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  ...بدون خستگی

که از باران خیس فقط از بودن یکدیگر لذت ببریم، بعد از آن

 دنجی یکافه در لرزیدیم، شدیم و از سرمای پاییزی می

 از لبخندی همدیگر صورت به  بنوشیم، داغ چایی و بنشینیم

 عشق از و صادقانه نگاهمان و لبخند قدرآن بپاشیم، عشق روی

 .بلرزد نگاهایمان برای دلمان که باشد پاک

هایی که از به زبان با یکدیگر ارتباط چشمی بگیریم و حرف

هایمان برای شویم، در اتصال چشمآوردنشان خجالت زده می

 .هم زمزمه کنیم

 :مانند

 .دوستت دارم

 .دوستت دارم

 .دوستت دارم

ای دانم جز این حرف چه چیز دیگری را بگویم. تنها کلمهنمی

 !چیزی باالتر از آن کند این است و چهکه حسم را توصیف می

 !هایمان مملو از عشق استگمان کنم دوستت دارم

 بدون دروغ، 

 بدون کینه، 
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 .بدون رفتن 

  !چقدر خوب است این حس

ی اتاق شنیده شد، از با صدای رعد و برقی که از پشت پنجره

ام بیرون آمدم و نفس عمیقی کشیدم؛ اما خود رویاهای عاطفی

 .را نباختم

های بارانی را باهم رقم که کسی نیست که روزایننباختم از 

 .بزنیم

 .کسی نیست که تابستان داغی را در یاد خود ثبت کنیم

کسی نیست که عطر بهار نارنج بهاری با هم بو کنیم و از بویش 

 .هوش از سرمان برود

های خندان درست کنیم، آدم کسی نیست که آدم برفی

 .ها از منستکشهایی که شالگردن از توست و دبرفی

 ...!نیست

شد که در این ام گرفت، باورم نمیبا دیدن عروسک خنده

روزهم فقط عروسک برایم باقی مانده بود؛ اما اگر روزی 

 .رودرفت چه؟ نه نمیعروسک می

 !گذارد، مطمئنماو مرا تنها نمی 

با برداشتن عروسک و بارانی آبی رنگم از در خانه بیرون زدم و 
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فتم، روزم را تنها با عروسکم رقم زدم، بدون رویا، زیر باران ر

بدون مزاحم، بدون حسرت، زیر لب آرام زمزمه کردم بودنت 

 !برایم کافی است. عروسک

 

 

 

 

 ایم؟از چه زنده

  .امدر هواخوریِ اتاقم ایستاده

دارم و ام که روی صندلی افتاده است قدم برمیسمت بافتنی

 .کنمتنم می

 زنممی بیرون خانه خروجی در از روم، به طبقه پایین خانه می

 حیاط وسط که کوچکی حوضچه سمت به آهسته هایقدم با و

 .روممی است

گیرم، به نشینم و خودم را در بغل میکنار حوضچه می

 .شومکنند، خیره میتنی میهایی که در حوضچه آبماهی

گیرم هایم میدست های نارنجی رنگ حوض را دریکی از ماهی
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 .آورمو از آب بیرون می

خورد و برای رسیدن به ماهی کوچک در دستم محکم تکان می

 .کندوقفه میتنیِ دوباره تالش بیآب، و آب

 .کنمنگاهی به باز و بسته شدن دهانش می

   ...آب

  ...آب

 !خواهدآب می

 کنم، بعد از بلعیدن آب و تنفس دوباره بهدر حوضچه پرتش می

 .گرددحیات زندگی برمی

 .رومدر افکارم فرو می

 .هرکسی از یک راه زنده است

 . ...ها با آب، دریا با آب، آب با باران، باران باماهی

 !ایم؟ نهها آیا فقط با اکسیژن و غذا زندهاما ما انسان

های های زیادی را دیدم که در عین نفس کشیدن و غذاانسان

 !اندفراوان مرده

ی جسمشان کامالً سالم و زنده است؛ اما روحشان دانمی

 .هاست که مرده استسال

 .است هاست دفن شدههایشان سالقلب
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 .ها است خشک شده استهای اشکی که سالچشمه

ای خندان ها با قلبی عاشق، روحی نشاط، چهرهآری ما انسان

 !ایمو... زنده

 

 

 

 

 ...!اماگر مانده

  این نیست که پای رفتن ندارم،ام، دلیل بر اگر مانده

 من فقط کمی صبر را دوست دارم

هایی که های بیش از اندازه را کمی عاشقانهکمی محبت 

  گیرد را،احساساتمان را در بر می

 ...!و کمی تورا

من پای رفتند دارم صاحب قلب کوچکم؛ اما دلی برای رفتن و 

 .ی جانم ندارماز دست دادن نیمه

 !بود، من هزاران بار از کنارت رفته بودموگرنه اگر دلم ن

کردم و از کنارت گذشته بودم و به هیچ چیزی فکر نمی
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 .گذشتممی

ی بی سرانجام جایز است تا که بینم اما صبر فعالً در این رابطه

کنی یا فقط من آیا تو تالشی برای ماندن من و باقیِ راه می

 .نمکها تالش میام و برای این لحظهقربانی شده

 کاش ناامیدم نکنیای

 کاش از عاشقی سیرم نکنیای

 کاش من را دوست داشته باشیای

  ...کاشای

 !به سراغم بیا

 !شاید من فقط منتظر یک قدمِ توام

 منتظر یک لبخند و نازکشی از جانب تو

هایم رفتنش را گمان تکِ سلول -از جانب کسی که در تک

و به قلبم فرصت عاشقی  خواهم باور کنممیزنم؛ ولی هنوز نمی

 .دهمو زندگی کردن می

کاش من را نکشی و بیایی با خیالِ راحت در کنار هم ای

 .دیوانگی کنیم
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 ...!امخسته

 امخسته شده

 های خانه افکارماز سردرگمی

 از هیاهو و آشوب دلِ تنگم

 قرارمهای بیاز خیسیِ چشم

 از درد گرفتن قلب زخمم

 انتظارمشماریِ روزهای از بی

 !دانیمی

ام هایم دلیل بر خستگیدانم کدام یکی از گفتهمن حتی نمی 

 .است

 امدانم خستهفقط می

  های طوالنیاز منتظر بودن

 های ناگهانیاز رفتن

 های تواز نبودن

 از نشنیدن صدای تو

  از حس نکردن حضور تو
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  من دلم تنگ شده است

 های توتنگِ هرم نفس

  های توقهقهه

 گرمیِ چشمان تو

 من حتی دلم برای خودم تنگ شده است

 وقتی که بودی

 قلبم تازه بود

 دادبوی زنده بودن می

 بوی عشق

اما از وقتی که تو رفتی قلبم کهنه شده، تپیدنش یکی در میان 

 .است، منظم نیست

 .ام کسل کننده استقلبم مثلِ تمام روزهای هفته

 خواهممن این قلب را در کنار تو می

 حیف نیست دو قلب را از هم جدا کنیم؟

اند، بیا تا ما کنار این همه آدم در این روزگار پر هیاهو جدا شده

ای نباشد که هبقی دیگر که بیا بشکند، طلسم این تا هم باشیم، 

ها باز هم ها بگو بعد از سالبترسد از جدا شدن، بیا و به آن

 .ی خود برسیتوانی به معشوقهمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 20 کاربر نودهشتیا گیسو صفایی – وداعشوب آ
 

 .بستگی به تو داردهمه چیز 

خندی کشی، میبه تویی که معلوم نیست در کدام هوا نفس می

 یا غمناکی

 گشتیکاش برمیای

 !بس است این همه دلتنگی 

 

 

 انتظار

  

 .شکنیزند و تو میگاهی یک سری خبرها آتش به جانت می

های درختان پاییزی زیر پای شکنی مانند شکستن برگمی

 ها،آدم

 بلورین لیوان خانه توسط کودک، یمانند شیشه 

  ،مانند شکستن استخوان دست براثر بازیگوشی 

 . ...مانند شکستن قلب توسط یک یا هزاران نفر، مانند

 .کنیمکنند و گذر میشکنیم و گذر میشکنند و میمی

اما در این گذرها هزاران آه و افسوس هست که کسی صدایش 
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 .شنودرا نمی

 .شنودآتش به جان کشیده را نمیکسی صدای یک انتظار 

کسی صدای مادر یک شهید که منتظر صدای پاهای عزیزتر از 

 .شنودجانش است را نمی

 .شنودکسی صدای خم شدن کمر پدر را نمی

 .شنودی یتیم شده را نمیکسی صدای دختر بچه

 .شنودکسی صدای من، تو، ما را نمی

 .رودکند و میشنود و گذر مینمی

 ...!شنودشنود و نمیو نمی شنودنمی

 کننداما درد را حس می

 دردی مانند باریدن آسمان

 مانند جیغ گوش خراش مادرِ ماتم زده

 ی از سر دلتنگیِ یک عاشقمانند عربده

  ی یک طفل دست شکستهمانند گریه

 کنیمحسش می

کنیم؛ ولی چه فایده که هرگز آن درد را تا عمق وجود حس می

 .بیوفتد اتفاق قرار نبود
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 !کشتارگاه

 .شک یک اعدامی و قربانی بودمکشتارگاهی بود که من بی

قربانی که به جرم احساسِ خود طناب دار را بر گردن خود 

 .آویخت و خود را به دست افکارش داد

 .افکاری که آشوب بود

 :آشوبی مانند

  دریای خروشان، 

 به دنیا آمدن در دنیای سیاهی، 

 مرگ،ی مانند لحظه  

 !مانند باخت قلب دربرابر مغز 

در حال های قلب و مغزت تکِ سلول -قدر دردآور که تکآن

پوچ و نیست شدن بودند و تو جز داغیِ مغزت و سردیِ قلبت 

 .کردیچیزی حس نمی

تواند تحملش کند و تو فقط به فکر کس نمیحسی که هیچ

تن کردی و عجیب دلت رففرشته نجات یا فرشته مرگ فکر می
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ای و کسی خواست. عجیب آغوشت را به روی مرگ باز کردهمی

قرار نیست جلویت را بگیرد جز امیدِ پوچ و خالی که در مغزت 

به تالطم افتاده است و شعری که هرروز خواهرت برای امید 

  .خواند و تو از حفظ بودیدادن خودش می

 :گویدشعری که می 

 ...!پایان رَه سِیَه سپید است

وقت زندگیِ یک معتاد سپیدی نگرم هیچحال که میاما 

 !نداشت

 !زندگیِ یک عاشق، دلبر نداشت

 !زندگیِ یک مادرِ شهید، فرزند نداشت

 !زندگیِ یک بچه یتیم، پدر نداشت

 !زندگیِ یک دختر فقیر، خوشبختی نداشت

 .زندگیِ من، تو، ما زندگی نداشت

 !ماندیکاش میای

ق نگاه گذرایی انداختم، گرد و ی اتای خاک خوردهبه پنجره

 .خاک همه جا را گرفته بود

های حیاط پژمرده شده بودند، تار عنکبوت باالی سقف کز گل
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 .ها همگی کهنه شده بودندکرده بود، لباس

  کنی تقصیر کیست؟فکر می

 !تقصیر تو

مقصر تویی هستی که گرد ناامیدی را در دلم روانه کردی و 

ا ر دلم و آوردی چشمانم به تاری کردی، ام را پژمرده قلب تازه

 .کهنه کردی

 !آیی؟چرا نمی

 .همگی منتظر صدای پا و بازگشتنت هستیم

 !سوزد؟دلت نمی

نشینم و به سوزد که هرروز روی حوض خانه میدلت نمی

دهم که شاید تو بین یکی از گوش می های رهگذرِ کوچهقدم

 پاک کنی؟ی دلم را رهگذرها بیایی و غبار غم زده

 .اشک مانند همیشه از چشمانم جاری شد و دیدم را تار کرد

صبر و استقامتم دیگر تاب تحمل کردن را نداشت و مانند تاب 

 .ام در حال پس افتادن بودبچگی

های قدیمیِ ساعت پدربزرگ یکی در میان قلبم مانند عقربه

 .زدمی

 .اهمگذرد؛ اما هنوز چشم به رها است که از رفتنت میسال
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 :اگر بخواهم خود را برای تو مثال بزنم من مانند

 یک مادر شهید چشم به راهم

 :من مانند

یک دختر بچه که منتظر بازگشت پدرش از سرکار است 

 منتظرم

 :من مانند

منتظر فرا رسیدن روز تولدش و خریدن یک پسر بچه که

اش که مادرش قولش را در روز تولدش ی مورد عالقهدوچرخه

 بود، منتظرمداده 

 .اممن خیلی وقت است که با انتظار همنشین شده

 .گذاردای تنهایم نمیتنهایی رفیق فابم شده است و لحظه

 !آه سردی کشیدم

 .ی روی میز سرد شده بوددلم مانند چاییِ یخ زده

 دلسرد شده بودم از بازگشتنش

 از در آغوش کشیدنش

 م انتظاریمن انگار توانی در جانم نمانده بود برای چش

 !دیدیگشتی و حال و روزم را میکاش برمیای

 ...!ماندیکاش میای
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 !های پاییزیبرگ

کنم و ی درختان پاییزی را زیر پاهایم له میهای زرد شدهبرگ

 .برمشود لذّت میخِشی که تولید میاز صدای خِش

ام و در دست دیگرم کمر عروسک کوچکم را در دست گرفته

 .مشکی رنگم را دارمدفتر و مداد 

ی های مردهبعد از کمی راه رفتن دیگر و شکستن برگ

ام نشینم و تکیههای قدیمیِ باغ میدرختان، کنار یکی از درخت

گذارم و دهم و عروسکم را کنارم میی درخت میرا به تنه

کنم به نوشتن افکاری که امروز ذهنم را مشغول کرده شروع می

 .بود

گذارم و مداد را برای نوشتن کلمات یم میدفتر را روی پاها

 .کنمآماده می

 !نام خدابه

 .ایمامروز با عروسک چوبیِ کوچکم به باغِ بزرگی آمده

های زیادی از شاخه چیده فصل پاییز شروع شده است و برگ
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 .انداند و زمین قطور باغ را پوشاندهشده

 !حالم مانند آسمان پاییز ابری است

 !های پاییز گریان استدلم مانند ابر

 !های پاییز زرد استام مانند برگرنگ چهره

 !های پاییز له شده استقلبم مانند له شدن برگ

 !جسمم مانند هوای پاییز سرد است

هایم غرق شده بودم و حالم را برای دفتر خاطراتم در نوشته

 .کردم که ناگهان باد تندی آمدبیان می

هایم از دفتر چیده شد و باد آن را ی نوشتهقدر تند که برگهآن

 .ی بر اثر باد، با خودش بردهای در هوا پخش شدههمراه برگ

ام گذاشتم و عروسک کوچکم را بغل گرفتم تا سرم را روی زانو

 .گرد و غبار در چشمانم نرود

 :در همین گیر و دار با خود زمزمه کردم

خودش  ی دفتر خاطراتم کسی دلم را باروزی همانند برگه -

 ...!برد
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 !این گونه باریدن خوب نیست

 .چشمان سیاهم را باران شدیدی گرفته است

و ابریِ دلم با صدای بلندی رعد و برق  بارانی که در آسمان تیره

 .گذاردشکند و سکوت زبانم را به نمایان میبغضم را می

 ...!آیدصدای شکستن می

 آیا صدای شکستن قلب کوچکم است؟

 .امشده نم در دریایی از اشک خفهکاحساس می

این گونه باریدن برای چشمانم خوب نیست؛ اما دلم را آرام 

 .کندمی

های که روی زانوجای اینخواهد تا سرم را بهدلم کمی بغل می

 آرام از بعد و بگذارم آن سفت هایشانه روی ام بگذارم، خمیده

 !نپرسد دیگری چیز و کند دلم مهمان لبخندی فقط شدن

ام عروسک اما هیچکسی در کنارم نیست و تنها دلدار دهنده

مغموم کنار تختمم است که با نگاه آرام و ناراحت چشم به 

 .ی خونیِ چشمانم دوخته استکاسه

 .خوانمدر نگاهش آرام باش را می

  !لبخند بزن
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 آیا جدی در نگاهش چنین چیزی است؟

کوچکم دل  یا که من از سر تنهایی به چشمان عروسک 

 .امسپرده

هرحال هرچه هست مرا وادار به آرام شدن و قوی بودن  به

 .آیدکند؛ ولی حسرتی عمیق در دلم به وجود میمی

 !ها آدم بودندگوید ای کاش عروسکحسرتی که می

 

 

 

 !امیدی پوچ

ی اشک بر روی گریه امانم را بریده، الله زارهای خشک شده

 ؟آییمی تو آیا هایم به تالطم افتاده، ی گونهصخره

زند که من دیگر طاقت دوری را ندارم، قلبم مانند گنجشکی می

 آیی؟مادرش را در آسمان غریب گم کرده است، آیا تو می

زنی  دلم از بس تنگ قامت بلندت شده است که تنم مانند

 آیی؟هفتاد ساله خم شده است، آیا تو می

 بس نیست این همه انتظار و دوری؟
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  این همه نبودنت؟

 !رفتنت و گذشتنت خیلی کم است از نظر تو؟

 انگار ی صبرم روبه لبریز شدن است، من که دیگر کاسه

 تو کردن فراموش تو، از شدن دور من، یبدرقه برای ایکاسه

 .است

 ات را به باد بسپارم؟که یاد و خاطرهشوی ناراحت نمی

های از سر انتظارم را تمام کنم و برای شوی گریهناراحت نمی

 بلند قهقهه بزنم؟ -ای بلندغریبه

 شوی از نبودن من؟ناراحت نمی

بیا و باری دیگر سوزن زنده بودن را به من تزریق کن تا بدانم 

 .کنمام و زندگی میکه زنده

ام و دلم را پایبند یک امید پوچ شدهی متحرک شبیه مرده

 .امکرده

 .دهدامیدی که گواه آمدنت را می

 .ای برای زنده بودنم دهامیدم را پوچ نکن، بیا و شانس دوباره

 بیا و مرا برای زندگی کردن بخوان
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 !انتظار تلخ

صدای پایی از کوچه شنیدم، با دقت به صدای رهگذر گوش 

 .دادممی

  !زدتند  -قلبم تند

 انگار صدای پای او بود، نبود؟

با سرعت بدون توجه به سردی هوا و لخت بودن کف پاهایم به 

 .سمت در خانه به پرواز درآمدم

 خودش ی بن بست انداختم، در را باز کردم و نگاهی به کوچه

 !بود

کوبید که ام میی سینهقدر محکم خودش را به دیوارهقلبم آن

ام را بشکافد، خودم را رها کند و ینهخواست، سگویی انگار می

به تو برسد، به آغوش تو، حتی قلبم تو را از من بیشتر 

 .خواستمی

 .با تو بودن کند قلبم حاضر بود من را فدای یک ثانیه

 .هایش زل زده بودمبا چشمانی پر اظطراب به قدم
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 ...،  ...... ، دو... ، سهیک

هایش چرا مسیرِ قدمبا تعجب به مسیرش نگاهی انداختم، 

 ی من نبود؟سمت خانه

 چرا من را ندید؟

 .با ترس به مسیرش نگرستم، قلبم ایستاد

 !ای به صدا درآمد قلبم ایستادی غریبهوقتی زنگ خانه

 .مانند ایست محکم یک قطار برای له نکردن یک آدم

 .کردی شهر برابری میقدر سرد بود که با سردخونهدستانم آن

 .بودم داشت که برابری کند، من مرده شاید هم حق

ی غریبه و محو اشک چشمانم را تار کرده بود؛ اما رفتن در خانه

 .توانستم بفهممشدنش از دیدم را می

 .او رفته بود

 .ی دیگری بسته بوددل به غریبه

 .شاید هم من برایش غریبه بودم و او آشنایی نزدیک

 .در خانه را بستم و روی زمین نشستم

 .لرزید؛ اما قلبم انگار خاموش شده بودم میبدن

تکه شده بود، جلوی مغزم سر بخشش فرود آورده  -قلبم تکه

 .بود
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آرام از جای برخواستم، قلبم سکوت کرده بود و مغزم برای 

 .آوردحرف زدن نفس کم می

شد و مرا همه چیز مانند بختک بر سر، تن و بدنم کوبیده می

 .کردتهی تشویق میبیشتر به نبودنم در دنیای 

هایم کر روی تخت اتاق دراز کشیدم و چشمانم را بستم، گوش

شده بود، دیگر قرار نبود که منتظر بماند زیرا انتظار چند 

 .اش با شکست مواجه شده بود و به پایان رسیده بودساله

 :آرام با خود زمزمه کردم

 !یچه انتظار تلخ -
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