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:درباره کتاب

برای اطالعات  . این کتاب متعلق بھ تارنگار تنھایی، اولین و بزرگترین سایت مرجع در زمینھ عشق می باشد       
.بیشتر لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید   

http://blog.leomoon.net 
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. .می دونم 

.می دونم اون روزی می رسھ کھ باید از ھم جدا بشیم   

.اون روزی می رسھ کھ باید بھ قلبم بگم دیگھ نباید بھ یادت بزنھ        

.فقط می دونم اون روز دیر یا زود می رسھ  . نمی دونم اون روز چی بھت بگم 

.روزی کھ مجبور میشیم قلبھامونو پس بگیریم  

. . .فقط اون لحظھ رو می بینم کھ   

. چون دیگھ حرفی برای گفتن نمونده   ،روبروی ھم ایستادیم و بھ چشمای ھم نگاه می کنیم

.حتی سیل اشکام ھم نمی تونھ لحظھ ای باعث پلک زدن چشمام بشھ  

. داره قلبمو می سوزونھ  ،فقط حس می کنم گرمایی کھ از دستات بھ دستم می رسھ   

.سرم رو روی شونت میذارم تا اشکامو نبینی اما حیف کھ لرزش بدنم رو حس می کنی     

:سرم رو با دستای یخ زدت از شونت جدا می کنی و میگی  

"بھم قول بده دیگھ گریھ نکنی "

.ھنوزم ظالمی . . . از ھمھ دنیا فقط ھمین برام مونده بود    

،دستامون کھ جدا میشھ  

. جلو پات میشکنھ،صدای قلبم رو میشنوم کھ روی آسفالت خیابون    

:دستمو میبوسی و بھم میگی

." اما دوستت داشتم ،می دونم حرفامو باور نمی کنی   "
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. . .آخھ پس چرا؟   

."عزیزم باور کن فقط بھ خاطر تو بود    : "بھم میگی

. . .آخھ چھ جوری باور کنم؟  

.چون دیگھ طاقت سنگینیھ نگاھمو نداری   . عقب عقب ازم دور میشی و سرت رو می اندازی پایین   

 فقط ھمینو برام ،بھ جای اون قلب قرمز و پر از عشقی کھ ازم گرفتی     . اما تصویر چشماتو تا ابد برام گذاشتی     
.گذاشتی

.تو میری

.سفرت بخیر عزیزم 

. . .اما من بھ کجا؟   

. . .تو از اینجا میری اما منو با ھمھ خاطره ھامون انجا تنھا میذاری        

!ھنوزم ظالمی 

. . . برام دعا کن کھ من بھ اون روز نرسم   ،می دونم اون روز می رسھ اما اگھ دوستم داری  

 

 

بد جوري عاشق شدي؟

طرف گذاشتھ رفتھ یا ازت جدا شده؟ ھر بھونھ اي ھست ، بذار باشھ مھم اینھ كھ رفتھ و حاال       ! چي شده رفیق  
اولش خاطرتو میخواست تا ھمین یھ ماه پیش برات تب  . شایدم میگي بھت جواب رد داده .. جاش خیلي خالیھ    

ولي. ھر روز تلفن ، قربون صدقھ ، كادو و ھزار راه و روش واسھ تو سرھم میكرد تا مونسش بشي        . میكرد
بعضیا میگن اي. بعضیا میگن ھوایي شده ، دلش پیش یكي دیگھ گیر كرده    . نھ تلفني نھ خبري   . یھو غیب شد

میگي این دل بي صاحب كي قرار میگیره ؟ بال بال       .ھر كي واست یھ نسخھ میپیچھ    . بابا از اول دروغ میگفتھ    
.شاید این یھ فرصتھ كھ نجاتت بده    .گوش كن رفیق  . مثھ سنگ سخت شدي ، داري سخت تر ھم میشي  .میزني  

نذار تلخ بشي ، این دل صاحب    . تا نپریده حواست بھ من باشھ. شاید مرغ آمین ھمین االن رو درخت كاج نشستھ 
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زندگي خیلي . زندگي بھ ھمین یھ راھي كھ تو داري توش در جا میزني ختم نمیشھ     ! داره ، صاحبش ھم تویي   
میگي عاشقش. این راه نشد یھ راه دیگھ ، این یار نشد یھ یار دیگھ      . یھ عالمھ شعبده و تر دستي بلده  . خالقھ  

اگھ عشق بود كھ نمیرفت و تو رو نیمھ. بگو سر كاري ، الكي خوشي!! بودي ؟ اینا ھمش حرفھ ، كدوم عشق   
عشق یھ. عشق نشوني داره . اگھ حرفامو نمیخواي گوش كني ، گوشاتو بگیر اما چشماتو باز كن     . راه نمیذاشت 

! . . . ھمین كھ طرف بھ ھر بھونھ اي رفتھ ، خودش یھ جور جوابھ  . طرفھ مایھ دردسره  

اگھ عشق اون با وفا باشھ چھ بي وفا روشنت   .پیام رو دریاب ، اگھ تو میگي عاشقشي من یكي باور میكنم     . . .
كرده ، یھ چراغ رو دلت جا میذاره كھ میتوني با اون ھمھ كس و ھمھ چیزو روشن ببیني ، یھ چراغ از مھر و         

اگھ یارت ھمچین نگاھي واست كاشتھ ، . عشق مثلھ بارونھ ، خشك و تر رو با ھم خیس میكنھ   . محبت و ظرافت 
بھت میگن اشكال نداره ، . میگي از دوریش رنج میكشم  .بذار این نگاه ، توي روحت جوونھ بزنھ ، زاللت كنھ   

بذار خامي و نادوني ، تو  .  كنھ بذار این عشق تو رو پاك و زالل   . رنج كشیدن ، مثھ سونا براي روح ماست  
تا حاال فكر كردین كھ ممكنھ شما در نفر یھ جایي آدرس رو        . وجودت با حرارت این درد و رنج ، پختھ بشھ     

برو تو عمق. نذار با خیالبافي پات گیر كنھ تو گل واموندگي    . عوضي اومدین، حاال رسیدین بھ كوچھ بن بست   
یادت باشھ ھر غم و غصھ اي با نگاه دقیق و ھوشیار ما ،   . وجودت سرك بكش، خودتو دید بزن، خودتو بشناس 

بازم ارزش درسي  .حتي اگھ ھمھ سرمایھ زندگي تو رو بھ باد بده     . با خودش راه حل و كلید قفلش رو مي آره     
.كھ میگیریم رو داره یادت باشھ ھر كسي الیق عشق نیست 

 

 

اون روزی کھ رفتی

. دیگھ نفسھ نمونده بود کھ باال بیاد،اون روزی کھ رفتي   

.انگار نفسم مثل خودم خشک شده بود 

. .داشتم خفھ می شدم اما اصراری برای باال اومدنش نداشتم     

.میذارم ھر جوری کھ راحتھ باشھ  

. . .ھمون طوری کھ گذاشتم تو راحت باشی  
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چی میشد

،چی میشد کھ زندگی مثل جزء صحیح بود   

بدون چیزای اضافھ     

یا مثل قدر مطلق بود  

!فقط مثبت

بگیریم بھ سمت مثبت بینھایت  Limای کاش از زندگیمون   

. . .ولی  

!زندگی ھمش از آدم رادیکال میگیره        

 باز کوچیک میشی ،ھرچی ھم بزرگ باشی 

ای کاش خوبی ھامون رو بھ توان برسونیم 

! . . .nو از بدی ھامون رادیکال بگیریم با فرجھ ی     

. . . . .

. . .

 

 

----

.باز ھم سالم اونی کھ عشقو بھ من داد   
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،فکر کردم ھمھ چی برام حل شده   

،اما قبول کن کھ من یھ شیرم  

،یھ شیر کوچولو کھ پشت اون یال و کوپال و جاللی کھ داره   

،یھ دل کوچولو ھم داره 

،یھ شیر کوچولو کھ از ھمھ دنیا فقط یک لحظھ با تو بودنو می خواد  

.خیلی ظالمی کھ اینو ازش بگیری      

،شاید باورت نشھ اگھ بھت بگم کھ چقدر دوستت دارم    

،اما دلم می خواد کھ تو ھم بھم بگی   

. حتی اگھ یھ کوچولو باشھ  ،من باور می کنم  

.حتیاگھ راست نباشھ 

.گل من از ھمھ گل ھای دنیا برام عزیز تری     

فقط یھ سوال

فکر می کنی بزرگترین گناھم چیھ؟  

اینکھ دلم تو رو می خواد؟  

!!! باید چھ تاوانی برای این گناھم بدم؟   ،اگھ اینھ 
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عشق و زلزلھ

بھ جای دستھ گلی کھ فردا بر گورم نثار میکنی  
 یادم کن  امروز با شاخھ گلی کوچک

بھ جای سیل اشکی کھ شاید فردا بر مزارم بریزی 
امروز با تبسم مختصری شادم کن
امروز کھ در نزد توام مرحمتی کن

فردا کھ شوم خاک چھ سود اشک ندامت 

.یھ وقتایی آدم مرگ رو خیلی نزدیک میبینھ   

!می کنن کھ ممکنھ یھ لحظھ بعد نباشن    مثل این روزا کھ تو تھران مردم ھر لحظھ با این فکر زندگی       

اونم اینھ کھ کسایی کھ . بھش اطمینان دارم  ذھِن منھ کھ اما االن کھ ھیچ چیزی معلوم نیستو یک چیزی تو   
،اما اگھ زنده موندم .  اگھ اون رو ُمردم کھ ھیچ ،امروزبرام کالس میذارن و احساس واقعیشونو نشون نمیدن    

نمی خوام یھ دختر زلزلھ زده ای     . دلم نمی خواد بھم ترّھم کنن . دوست ندارم طرفم بیان و برام دل سوزی کنن     
 چون اون روز  ،من قبال ھم خیلی دوست داشتم   نمی خوام بشنوم کھ ! باشم کھ از سر دلسوزی بھم محبت بشھ  

!ارزشی نداره. دیگھ باور نمی کنم 

 دستای تو منو از زیر   ،شاید حرفم خیلی از روی خود بینی باشھ اما دوست دارم اگھ ُمردم و زیر آوار موندم        
 خودت خاکم کنی و آخرین کسی کھ تو این دنیا می بینم بعد از     ،با قطره ھای اشکات ُقسلم بدی . آوار در بیاره  

آخرین    اگھ قراره بمیرم دوست دارم لحظھ ی آخر تو پیشم باشی و       ،تو باشی ) فرشتھ ی ھمھ ی خوبی ھا (مادرم  
...چیزی کھ چشمام تو این دنیا می بینھ چشمای تو باشھ   

. .آخرین حرفی کھ میگم این باشھ کھ     

.ھمین." خداحافظ   . عزیزم تا آخرین لحظھ ھم ھنوز دوستت دارم        "

.این طوری فکر کنم با راحتی بمیرم       

. قول میدم تو اون دنیا ھم مواظبت باشم،اما در عوض مطمین باش کھ تنھات نمیذارم   

قول میدم حتی فرشتھ ھای بھشتی ھم جای فرشتھ ی زمینی منو کھ خدا یھ روزی از آسمون برام فرستاد        
.نگیرن 

. . برای خنده ھات شاد بشم ،قول میدم برای اشکات گریھ کنم  

،اما اگھ ببینم بعد از من ناراحت باشی    
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.فقط اون روز کھ دیگھ دوستت ندارم    .  نمی بخشمت،اگھ زندگی رو با ھمھ زیبایی ھاش دوست نداشتھ باشی  

 

 

سکوت

سکوت سرشار از حرف ھای نگفتس و خاطرات ننوشتھ    
نمی دونم اینو قبول داری یا نھ 

"باز چرا ساکتی؟   "اگھ قبول داری پس چرا بھ من میگی   

.می تونم باھاش تو خالء زندگی کنم  ; شاید خیلی وقتا سکوتم آزارت بده اما من سکوت رو دوست دارم    
عاشق اون سکوتم کھ تنھا صدای نسیِم نفس ھات ُپرش می کنھ   

 عاشق آوای سکوتم     عاشق ھزار حرف نگفتم   

... میشھ حس کرد، اما میشھ فھمید، یا نوشت، شاید ھیچ وقت نشھ گفت،حرفایی کھ توو سکوت ھست   
.زیباترین خاطره ھام سرشار از سکوتھ    

...تو بگو
با کدامین جملھ گرمای دستت رو تفسیر کنم کھ بشنوي؟ 

یا چھ جملھ ی بگی کھ آرامش نفس ھات رو بھم بده؟    

...بدون کھ
. زیباترین آرزوھام با سکوتھ    ،زیباترین خاطراتم    

 برای شنیدن  ، یھ نیمکِت چوبی می خوام کھ َپِر پرواز منو تو باشھ برای رفتن بھ اوج سکوت    ،من از این دنیا  
.آوای سکوت 

...حاال تو بگو 
اگھ عقاب تیز پرواز سکوتمی 

اگھ مرد راھی و اھل پرواز 
ھم پرواز شھر سکوتم میشي؟ 
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لبخند چشم تو

تنھا دلیل من کھ خدا ھست   

و این جھان زیباست    

 عزیز و گرانبھاست  ،و این حیات  

! لبخند چشم توست 

ھر چند کھ با تبسم شیرینت  

آن چنان مست می شوم   

!کھ نمی بینمش درست 

لبخند چشم تو  

.وجود خدا را آواز می دھد   , در چشم من 

.تمامی روح حیات را پرواز می دھد  , در جسم من  

-کھ دوریت از من گرفتھ است  - جان مرا  

,شیرین و خوش

.دوباره بھ من باز می دھد  
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چند خطِ  عشقی

عشق رویای آن   . زندگی خواب است  .

.صداقت نخستین بخش کتاب عشق است    

ھرگز کسی را میازار  : ساده ترین درس زندگی آن است   .

در حالی کھ ھمھ چیز را خریداری میکند        , محبت خرجی ندارد   .

.خوشبخت کسی است کھ خدا دلی پر عشق بھ او ارزانی کرده است     

را می چشد  کھ دنیا طعم صلح  آن وقت است  ,وقتی قدرت عشق غلبھ کند بر عشق بھ قدرت  .

.بھتر اینھ کھ غرورت رو بھ خاطر عشقت فراموش کنی تا عشقت رو بھ خاطر غرورت         

 

 

!خداوندا من در کلبھ فقیرانھ خود چیزی دارم کھ تو در عرش کبریاییت نداری           

زیرا من ھمچون تویی دارم تو ھمچون خود کجا داری؟ 

 

 

:::

. . .باز ھم سالم  

.و باز ھم این دل بھونھ گیرم بد جوری بھم گیر داده    
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،گیر داده کھ ناجور ھواتو کرده 

ھوای صداتو کرده، دستھای سردم ھوای دستھای گرمت رو کرده، 

،چشمھام ھوای دیدن چشمھاتو داره  

. . .جدی جدی قبول کردم کھ دلم ناجور دیوونست     

  . . .ھر چی بھش میگم آخھ کھ چی    

"ھمین کھ بدونیم کھ ھست، برامون کافی نیست؟ : "میگھ

."اون کھ وقتی ھم کھ بود مال ما نبود، مال خودش بود، مال کارش بود  : "میگم

"تو از کجا می دونی؟   : "میگھ

اون کھ. . . دیگھ چھ برسھ بھ " من وقت ندارم حتی بھ خودم فکر کنم  "اون کھ خودش میگفت کھ : "میگم
، اینا رو یادت نیست؟ "خودم"،" من"ھمیشھ اول بھ فکر خودش بود، ھمیشھ میگفت  

"خداحافظ  : "یادت نیست بھ چھ راحتی گفت  
ھق ھق گریھ ھامون رو نشنیدی؟ یادت رفت؟

 "دیگھ برای چی بریم؟ کجا بریم؟     

 "آخھ عقلت کو؟ دوست داشتن یک طرفھ کھ فایده نداره    : "میگم

!؟. . .من کھ عقل ندارم، من دلم، تازه از کجا میدونی؟ شاید اونم    : "میگھ
"شاید اونم برای خودش دلیل داره، حرف داره     

"دیوونھ تو از کجا میدونی؟ بھ چی اطمینان داری؟ ھان؟   : "میگم
.سرش رو میندازه پایین و باز ھم اشکھاش قطره قطره کھ نھ گولھ گولھ می افتن جلوی پاش        

!کاش میدونستم کھ این اشکھاش کی میخوان تموم بشن  

. . .دلم تنگھ، یھو یادش می افتم، نمی تونم   . . . آخھ چی کار کنم دیگھ  : "میگھ
  ."شاید اون دوستمون نداشتھ باشھ، شاید اون فراموشمون کرده باشھ اما نمیتونم فراموش کنم کھ دوستش داشتم  

من ھم نمی تونم بعضی کارھاشو فراموش کنم، : "میگم
آخھ مگھ دیوونھ ای ای دل دیوونھ؟ 

یادت نیست کھ بود و نبودت براش فرقی نداشت؟  

23 از  12صفحھ  
http://blog.leomoon.net

http://blog.leomoon.net


درد دل ھای گالره      
امین بابایی پناه  : ویرایش و تایپ   

یادت رفت کھ چقدر خودش رو برات میگرفت؟  
یادت رفت بی توجھی ھاش؟ 

یادت رفت ھمھ اون کارھاش کھ ھر روز تو رو میشکوند؟ ھر روز تو رو می سوزوند؟   
"یادت رفت؟

یادم نرفتھ اما خوب می بخشیم، مگھ چی   : "میگھ سرش رو میکنھ اون ور و اون دور دورھا رو نگاه میکنھ و  
میشھ؟ مگھ ھمھ ما ھم کارھایی نکردیم کھ بقیھ باید ما رو ببخشن؟ مگھ اون ما رو چند بار نبخشید؟ اینھا رو تو          

" یادت نمیاد؟ 

آخھ از کجا معلوم کھ اون االن ھنوز ھم دوستت داشتھ باشھ؟   : "میگم
. . . "از کجا معلوم کھ دلش رو بھ یکی دیگھ   

."من کھ نتونستم کس دیگھ ای رو بیارم تو خونھ دل، شاید اونم نتونستھ باشھ  : "بغض گلوش رو میگیره و میگھ

."نمی دونم. . . شاید ھم تا حاال  . . . شاید ھم . . .  شاید  شاید، فقط : "میگم

 

ای خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا                                     

ھیچ کی ندونھ خودت میدونی کھ

خودت دادی 

خودت گرفتی 

.دیگھ خود دانی، فقط صبرش رو بھ من بده کھ راضی باشم بھ اونی کھ تو می خوای      

.خدایا خیلی دوستت دارم، خیلی زیاد        
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. . .تو بھ من بگو , نمی دانم 

.نمی دانم دلم گم شده یا اونی کھ دل بھ او سپردم   

.نمی دانم عشقم گم شده یا معشوقم  

. بھ من اعتماد کردند   نمی دانم اعتماد بی جا کردم یا بی جا        

.نمی دانم لیاقت او را نداشتم یا او الیق من نبود   

نمی دانم  , او قدر ندانست یا من . نمی دانم من در حق عشقمان خیانت کردم یا او     .

.نمی دانم خدا این را قسمت ما کرد یا ما خود قسمت را رقم زدیم         

دل کندن آسان نیست  , نمی دانم چرا وقتیکھ دل بستن سھل است     .

داد تا از دنیا ببریم یا دنیا رو داد تا دل بکنیم       " دل "  نمی دانم خدا بھ ما   .

.ھنوز نمی دانم با بودن او زندگی سخت است یا بی او 

. . .  سخت تر است یا تحمل جای خالیش توی تک تک لحظھ ھا  

.نمی دانم شکستن غرورم سخت تر است یا شنیدن صدای شکستن قلبم       

را یادم بدھی  " نفرت"را آموختی یا می خواھی    " عشق"نمی دانم تو بھ من   .

چرا رفتی؟   : " بپرسم کھ یا   "چرا آمدی؟  : "نمی دانم کھ بگویم "

تو بھ من بگو, من نمی دانم   . . .
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... باز ھم

باز قلم ھوای اضافھ کردن بر سطور ناخوانده تو را دارد          , باز دلم تنگ است  , باز ھوا بارانی است    .

دیگر چھ بگویم؟ چھ بنویسم؟ درد دلم را با کھ بگویم؟    

ھم نمی توانم چیزی بنویسم , این نوشتھ ھا را نشانت بدھم  , روزی, دیگر بھ ھوای اینکھ شاید .

.چون دیگر فقط خواب برگشتن تو برایم رویایی زیباست   

قلبھا , دلھا صاف , یکرنگ, بی دعوا, بی کنایھ, در کنار ھم  , با ھم, ما. رویای زیبایی بود   , دیشب خوابت را دیدم 
نھ تر از بی وفایی  , چشمھا نمناک از گرمای عشق , لبریز محبت   .

ھنوز, لبخند قشنگ چشمھایت قبل جدایی    , برق چشمھایت, یک لحظھ از آن خواب ھنوز ھم پشت پلکھایم نشستھ  
ھم بھ خاطر می آوری؟  

.ھنوز ھم آن لحظھ واضحتر از خورشید پیش چشمھایم است   

 کھ با رویای تو خداحافظی      اما دلم نمی خواست   می دانستم کھ خوابم, غصھ دلم را پر کرد  , سپیده کھ دم زد 
کابوسی کھ, با کابوس نبودنت ,  زندگی عوض کنم  دلم نمی خواست جای رویای شیرینم را با واقعیت تلخ       , کنم

.در خواب ھم نمی دیدم کھ بھ واقعیت بپیوندد 

باز ھم دنیا بھ من لبخند می زند و باز ھم بی محلی من لبخند را بر لبانش خشک میکند         , باز ھم صبح شد   .

... باز ھم ھمھ چی بی تو   

 

 

من و خدا

. باز اومدم سراغت ،خدایا  

.بی ھوا امشب یھ جملھ ای بھ گوشم خورد کھ دلم رو لرزوند   
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می گن خدا غیرمستقیم با آدما حرف می زنھ اما یھو یھ تلنگوری بھم زدن کھ این حرف رو خدا داره بھ تو        
. از زبون یکی از بنده ھای خوب خودش   ،میگھ

." یعنی دوست داره بنده ھاش فقط برای خودش باشن    ،میگن خدا غیوره  : "یکی داشت میگفت

 حتما ، مگھ قبول نداری کھ ھر برگی کھ از شاخھ مي افتھ    ،آخھ بنده ی نا شکر خدا  : " یھ صدایی تھ دلم گفت  
."خدا حکمتی توش قرار داده    

می. شاید االن ھم خدا می خواد دل تو رو از ھر چیزی و ھر کسی کھ تو دنیاست بُبّره تا فقط مال خودش باشی        
...خواد ھواست فقط پیش خودش باشھ   

!"وقتی کھ دیدی بی غمی بدون خدا بھ یادت نیست   : "یکی دیگھ از دوستام میگفت 

.عشق من خیلی زمینی بود   . وقتی کھ فکر می کنم میبینم راست میگھ  

. اون برام یھ جورایی یھ بت بود    . فکر می کردم تو این دنیا تکیھ گاھم اونھ  . ھمھ دنیام اون بود   

. درست یکی مثل من . بفھمم کھ اونم بنده ی خداست .  جلو چشمام بشکنھ ،خدا خواست کھ این بت  

!اما انگار خدا ھمھ دلم رو می خواست کھ مال خودش باشھ    . من نصف بیشتر قلبم رو داده بودم بھ اون    

شاید. شاید ھنوزم خیلی باور ندارم کھ دوستم داری   . خدایا اینو خوب میدونم کھ من بنده ی خوبی برات نبودم  
 نشنیدي؟،میدونی چرا؟ چون خیلی صدات کردم  . باور ندارم کھ بھ فکرمی   

نمی دونم جند صد کیلومتر.  ھر ثانیھ صدات کردم  ، ھر لحظھ، توو بیداری ،توو خواب. خیلی برات حرف زدم     
 حرفمو،چند صد ساعت باھات درد دل می کردم. راه رفتم و سر بھ آسمون می کردم و باھات حرف می زدم    

.وجودم تھی از معنی شد . اما یھو پشتم خالی شد  . بھت میزدم

.راستش اینھ کھ خدا جونم از دستت خیلی شاکی شدم       

نبود؟. اما دست تو کھ بود. خدایا خیلی چیزا دست من نبود       . خیلی دلم شیکست کھ تو ھم حرفمو نشنیدی   

.ناجور زدی توی ذوقم 

آخھ چھ فرقی داره؟    . میدونم این کفره اما من بھ خودم گفتم کھ دیگھ باھات حرف نمیزنم    
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.خدایا چرا اونا کھ یادت نمیکنن انگار بی غم ترند؟ انگار شاد ترند و تو بھ حرف اونا بیشتر گوش میدی              

میگن کھ خدا ھر چی اونا بخوان زودی بھشون میده کھ دیگھ صداشون رو نشنوه اما دوست داره کھ بنده ھای     
...برای ھمین دیر جوابشون رو میده  . خوبش زیاد صداش کنن  

آخھ پس . خدایا حرف منو ھم گوش بده کھ بفھمم می شنوی  ! اما خدایا من کھ فکر نمی کنم از اون خوبا ھستم   
دلم . یھ جوری نشون بده کھ می شنوی . من دلم بھ چی خوش باشھ؟ خدایا من ھم می خوام بھ حرفم گوش بدی  

خدایا اون ھمھ اشکامو ندیدي؟ . خیلی گرفتھ   

فکر کنم اگھ ھمشون رو جمع کرده بودم تا حاال حداقل یھ دریای زالل و قشنگ داشتم کھ توو ساحلش می         
.تونستم تنھایی بشینم و غروب رو نگاه کنم و بھت فکر کنم و باھات حرف بزنم  

اما حاال چی دارم؟   

خدایا مگھ ندیدي؟ مگھ نشنیدي؟  

.توی این دنیا بجز تو کسی رو ندارم   . یا منو ببر زودی پیش خودت یا دستمو بگیر تا گم نشم  . خدایا تنھام نذار   
اما در عوض ھمھ اینا یھ دل آروم و مھربون بھم  .  ھمھ مال تو ، احساسم،دلم.   من مال تو ،تو اگھ منو میخوای

.بده

.فقط ھمینو ازت می خوام  

.ھمین
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. . .تو می دانی  

,تا یادت در قلبم شکل می گیرد , نمی دانم تو چھ نسبتی با اشک داری کھ تا نامت بر زبانم جاری می شود     
.اشک از خانھ چشمانم سرک می کشد 

.قلبم تپیدن آغاز می کند   , تا نگاھت را بھ ذھن می آورم  

لحظھ ھای با تو  , خاطرات تلخ و شیرین بودن و نبودنت را    , در گوشھ تنھایی ام خاطراتم را مرور می کنم     
.و اکنون می فھمم کھ عشق چھ ھا می کند , لحظھ ھای انتظار را   , لحظھ ھای تنھایی را   , بودن را 

.و تو می دانی کھ موسیقی متن این خاطرات اشک من است کھ از گونھ ھایم بر زمین سقوط میکند   

.تو می دانی و من خوب می دانم کھ تو می دانی و می فھمی و حس میکنی    

اما بدان اشکھای من معصومانھ تر از باران ھر شب در ھجرانت       , خوب می دانم کھ تو معصومی ھمچو باران 
.می بارند 

آیا باری دیگر دستاِن مھرباِن بارانیت شانھ ھایم را لمس نمی کند؟     
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 آیا باری دیگر گرمای شانھ ھای مردانھ ات مأمن دلتنگی ھای کودکانھ ام خواھد شد؟     

 

 

. . .دم مرگ رسیدم اما بھ ھوای تو نمردم 

با تو چھ زندگیھایی کھ تو رویاھام نداشتم     
تک و تنھا بودم اما تو رو تنھا نمیذاشتم   

چھ سفرھا با تو کردم چھ سفرھا تو رو بردم    
دم مرگ رسیدم اما بھ ھوای تو نمردم

دارم از تو مینویسم کھ نگی دوستت ندارم   
از تو کھ با یھ نگاھت زیر و رو شد روزگارم   

دارم از تو مینویسم دارم از تو مینویسم     
موقع نوشتنا وقت اسم گذاشتنا

کسی رو جز تو نداشتم اسمی جز تو نمیذاشتم   

من تموم قصھ ھام قصھ توست  
اگھ غمگینھ اون از غصھ توست    

اون از غصھ توست   

با تو چھ زندگیھایی کھ تو رویاھام نداشتم     
تک و تنھا بودم اما تورو تنھا نمیذاشتم 

حتی من بھ آرزوھات تو رو آخر میرسوندم  
میرسیدی تو من اما آرزو بھ دل میموندم    

ھی میخواستم کھ بگم کھ بدونی حالمو
اما ترس و دلھره خط میزد خیالمو  

توی گفتن و نگفتن از چھ روزھایی گذشتم     
انقده رفتم و رفتم انقده رفتم و رفتم کھ ھنوزم برنگشتم        
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ھر چی شعر عاشقونست من برای تو نوشتم 
تو جھنم سوختم اما مینوشتم تو بھشتم 
اگھ عاشقونھ گفتن عشق تو باعث شھ    
اگھ مردم تو بدون چھ کسی وارثھ شھ   

 

 

تنھا دوست من... تقدیم بھ او 

.دوباره تا وقتی این جاده بھ انتھا برسھ بھ تو فکر میکنم     

.انتھای این جاده سرزمینی کھ فاصلھ من وتو رو صفر میکنھ        

بھ این جاده کھ اولش از تو دورم می کنھ و اخرش از کسایی کھ بھ رنگ     . بھ صفر میل میکنھ ! نھ صفر نمیشھ 
بی رنگی عشقن فکر می کنم    

وبھ خدایی کھ این فاصلھ ھا براش تعریف نشدس        

 این بار دیگھ فقط بھ تو فکر می کنم    وباز بھ تو 

.بھ تویی کھ وسط روزمرگی زندگی گمم می کنی بعضی وقتاام برعکس یادت از ھمھ بدبختیام نجاتم میده     

.شاید فقط یھ خواب باشی

.ولی نگران نباش ھیچکی جرات نداره از خواب بیدارم کنھ     

.آره این جاده مثل یھ فرصت بی انتھاست برای خواستن       

.خواستن چیزایی کھ داشتنشون امکان نداره    

...بازم نگران نباش من عادت دارم از خدا چیزای غیر ممکن بخوام اونم ھی واسم ناز کنھ           
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. . .و اما این بار مي نویسم اما 

.دلم براي تاپ تاپ قلبم تنگ شده   . دلم براي دلم تنگ شده  

راستش نگراِن دلم شدم؛ نكنھ دیگھ نتونھ بزنھ؛   

!راستش دارم حس میكنم دلم یخ زده؛ قلبم سنگ شده       

.یعني وحشتناك ترین اتفاقي كھ آرزو داشتم ھیچ وقت نیفتھ    

.انگار كھ این چشمھا دیگھ عادت كردن كھ ابري باشن    . ھنوز چشمھام مي باره اما بي دلیل    

.چشمھام مي باره اما نھ براي كِس دیگھ اي؛ این بار فقط براي خودم         

.این دفعھ حس میكنم دلم خیلي براي خودم تنگ شده    

، براي ھمھ وقت گذاشتم  ، ھمھ رو دوست داشتم،تو این ھمھ وقت 

. براي ھمھ احترام قایل بودم؛ اّلا خودم        ،احساسات ھمھ برام مھم بود  

.حس می كنم در حق خودم خیلي ظلم كردم    

.االن كھ با خوِد خودم خلوت میكنم؛ خیلي شرمندش مي شم   

:وقتیكھ ازم مي پرسھ كھ

چرا منو دوست نداشتي؟ چرا منو داغون كردي؟ چرا با من این كارھا رو كردي؟ منو بھ كي فروختي؟ مني         "
چرا این  . از ھمھ بیشتر عاشق توام . مني كھ تو دنیا از ھمھ بھت نزدیكترم  . كھ قراره تا آخر راه باھات باشم   

"كارو باھام كردي؟
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.وقتي این ھا رو بھم میگھ فقط مي تونم سكوت كنم چون حرفي براي گفتن بھش ندارم        

 بدون اینكھ اجازه این كار رو داشتھ باشم و براي این كارم یك عمر        ،من اون رو فدا كردم  . اون راست میگھ 
.شرمندش مي مونم

. پیِش وجدانمھ،اما توي خلوت تنھایي ھام تنھا جایي كھ سرم ھمیشھ بلنده   

.نمي تونھ بھم چیزي بگھ؛ چون ھیچ وقت نذاشتمش زیر پام    

.ھزار وجدانم یھ جورایي خداي دوم منھ    . بار حرف دلم رو گوش نكردم تا پیش وجدانم سربلند باشم   

.ھر شب قبل از خواب بھش جواب پس میدم  

.مبادا كسي رو رنجونده باشم .مبادا دلي رو شكونده باشم   

.مبادا حق كسي رو پایمال كرده باشم   

.مبادا حرفي زده باشم یا كاري كرده باشم كھ با اصول اولیھ زندگیم تناقض داشتھ باشھ       

.ھر وقت كھ شرمندش نبودم با وجداني آسوده مي خوابم 

، اگھ كسي منو رنجوند  ،حاال تو این میون اگھ كسي دلم رو شكوند  

 بھ جز یك نفر؛ ،اشكال نداره؛ حتما دلیلي براي این كارش داشتھ     

.كسیكھ تا نبینم خدا جواب كاري كھ در حق من كرد رو تو ھمین دنیا نشونش بده؛ نمي تونم ببخشمش   

. . .نمي تونم 

. اما شاید ھنوز اونقدر دلم بزرگ نشده كھ بتونم ببخشمش  ،خدا منو ببخشھ 

. اما فعال كھ اندازه دِل یك گنجشك كوچولو میمونھ   ،امیدوارم یھ روز دلم بشھ اندازه یھ دریا   

.فقط ھمین . خدایا فقط منو ببخش   
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