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 احساس تدریجی مرگ : هدلنوشت

 کافه ناول انجمن کاربران | راد هاووش / صدیقی نفس : اثر

 یوسفی ژاله:  ویراستار

 

 https://novelcafe.ir/             : ناول کافه سایت 

 https://forum.novelcafe.ir/  انجمن ناول کافه :

 https://t.me/novelcafe_ir      کانال ناول کافه :

 

 

 وشته در انجمن ناول کافه فایل شده است.برای دانلود دلنوشته های بیشتر به سایت و کانال ناول کافه مراجعه کنیدلناین د
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 احساس تدریجی مرگ:دلنوشته نام

 صدیقی نفس راد، هاووش:نویسنده

 یوسفی ژاله:ویراستار

 رها هاست،سال مرا تو لیكن نیست؛ ممكن این. خانه این جایجای آن هر و دقیقه هر هرروز، بینم،می را تو
 .ایكرده

 و معنیستبی تو قاموس در عشق؛ بودی گفته

 سرودم؛ برایت هاغزل و بودم كر مجنون، من

 .نخواندی را ها آن هرگز تو دانم می و

 راد.. ه

 .کردمی جدا سینه از را قلبم که هاییناراحتی بودم؛ شاهد و بود لبت بر که را هاییخنده بودم، شاهد

 پاک ایفرشته چون من، برای زمان آن بودی هرکه اما؛ آوردیمی در پای از مرا چگونه دانمنمی و داشتی توان
 !بودی

 حال، که بودم خوشی در غرق ها،ساعت و شودمی زنده دوباره گذشته برم؛می پناه که هایم عکس و هاکتاب به
 .بود شده بدل جهنم به

 صدیقی. ن

 باشم؛ داشته را تو تا گذاشتم پا زیر را جهان من،

 .نداشتی را پاکم عشق لیاقت که هستی تو این حال اما؛ ندارد را بودنت لیاقت کردمی فکر من این

 تو، که نبودم بیش رهگذری من،

 .ستاندی را قلبش

 صدیقی. ن

 .بینممی را تو ولی نیستی؛

 .كنممی حس هایمشانه روی را دستانت ولی ای؛رفته

 ،من و كنیمی صدایم و خندیمی تو

 راد. ه مانم.می "حضورت" واهی لذت این در غرق

 کند، خراب را دنیایت عشق آن که برسد روزی اگر اما؛ و گذاریمی او برای را دنیایت شوی،می که عاشق گاهی
 .فرستاد خواهی قلبت متروکه گورستان به را او درنگبی
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 صدیقی.ن

 

 رقیبان و دارند؛ ب*لــ به لبخند دشمنان كه من با كردی چه رفیقم، نا رفیق

 .توست به متعلق كه قلبی، ربودن قصد

 اتاق، كف شده له سیگارهای تمام برای شبانه، دردهای قلب، این برای خواهم؛می دلیل

 ...تو از كندنم دل دلیل و شكستنم دلیل بی دلیل

 !چیست؟ دانیمی

 .هستی هایمدلیلی بی دلیل دلیلت، با خود

 راد.. ه

 

 است؛ گرفته سرچشمه آتش از وجودم

 .سوزاند را وجودم که تو، وجود خاطربه فقط

 که باشد، پلید تواندمی چقدر آدم یک مگر

 پست، چنین را عاشق یک رویای

 !کند؟ محو زمین از

 صدیقی. ن

 رحمبی زندگی این و دنیا سر بر کشممی فریاد

 کردی، پایمال عاشقم قلب با را غرورم که ایلحظه زدی، پس مرا که ایلحظه کردی، نابودم که ایلحظه چرا اما؛
 !نزدم؟ فریاد سرت گاهآن

 !هستی فریادهایم و دردها سرچشمه خود که تو

 صدیقی.ن

 

 آموختم مروتی بی رسم یار؛ از دیدم هامروتی بی

 .آموختم مهری بی رسم یار؛ از دیدم هامهریی بی

 یار؛ از دیدم هاخیانت

 .نداشت جایی زیستن خائن ،من قاموس در لیكن
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 راد.ه

 

  

 

 هایمدلبستگی تمام با! روم می

 .تو به

 .كردمی رو و زیر را قلبم كه ای،عاشقانه هایدروغ به

 عشق، این پای نشستن آخر! میدانی؟

 .كنممی روا خود به كه خیانتیست

 راد.ه

 

 .برو رفتی كه گونههمان نگیر؛ را سراغم دیگر

 . شودنمی باز رویت به خانه این در هرگز بكنی، جا از هم را قلبم در پاشنه بیایی، هم دیگر بار هزار

 راد.ه

 

 

 

 .نیست زیبا چشمانم در جهان دیگر سپارم؛می باد دست به ایتازیانه چون را دلم

 !باختم را دنیایم تمام من،

 .مانده باقی هایشتکه فقط و ندارم دلی دیگر

 چون بس؛ و است سیاه فقط برایم جهان

 .نشد باز کسهیچ دیدن به چشمانم تو از بعد

 صدیقی.ن

 .گیردمی دلم شود؛می که دم سپیده

 .ایمانده باقی ذهنم در هنوز رفتنت از بعد چرا دانماما؛نمی ریزممی اشک صبح تا شود؛می که شب

 .شودنمی پاک وقتهیچ پایش رد انداز،می قلبت به گذری که کسی گویند،می درست
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 صدیقی.ن

 

 

 

 

 نبود؛ سوختن جز چیزی عشق این شکوه

 .بودی امجاودانه مرگ عامل تو، و باختم من

 .بس و ماند باقی دلداگی جنس از خاکستری تنها و سوختم آتش این در من

 صدیقی.ن

 

 .پرمدعا عاشق! ای كردم، خم كمر هایتحرف آوار زیر

 خوردم، هازمین تو جای "هیچ" كه خود عاشقی طرفه یك مسیر در نیست؛ بد هم انصاف كمی

 .بلرزد دلت نازك حریر ایثانیه مبادا كه

 .زادپری نه انسانی، نه تو،

 تبسم، یك با كه بودی مرگ فرشته همان تو،

 .ستاندیمی جان من از

 .نبود جهانی دگر که بودم تو مثل اگر من،راد.ه

 .تو هایخنده و بودم خودم مرگ شاهد

 .سپردم خاک به ذهنم گورستان در را تو اول بار همان من، دانستینمی اما

 .نداشتی را هایماشک لیاقت گاههیچ تو، چرا دانمنمی اما؛ است اشک به عاشقانه یه شکوه

 صدیقی. ن

 

 

 

 .افتممی باران زیر خاطراتت و تو یاد به دوزم؛می چشم که باران ریز هایقطره و پنجره به
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 گفتیمی و گذاشتیمی کمرم پشت را، گرتحمایت دست و لرزیدممی باران شدت و سرما از که لحظات، یاد به
 !هستم من

 .جمله یک با هم آن! کند؟ گرم مرا سرما اوج در تواندمی کسی چه نیستی، که حاال اما

 .بگویی سخن تا تریراضی کنی؛می که سکوت

 بغض همان بگویی سخن اگر اما؛ دردناک و سنگین گلویت و شودمی بزرگ گلو در بغضت کنی، سکوت که وقتی
 .گیردمی را جانت که است سنگین

 صدیقی .ن

 .عشق وخیم بیمار بیمارم، 

 .طبیبی نه و یست درمان نه افسوس افسوس،

 .اند آشناتر برایم تو از هاغریبه كه قدرآن اند؛گرفته را تو جای هاغریبه كه کنم،می زندگی روزگاری در

 .شدی دنیا غریبه ترینغریب برایم اما؛ كی از نمیدانم

 راد. ه

 .عشق وخیم بیمار بیمارم،

 .طبیبی نه و یست درمان نه افسوس افسوس،

 .اند آشناتر برایم تو از هاغریبه كه قدرآن اند؛گرفته را تو جای هاغریبه كه کنم،می زندگی روزگاری در

 .شدی دنیا غریبه ترینغریب برایم اما؛ كی از نمیدانم

 راد. ه

 .كنممی پر را هایمریه ؛هوا این در كشممی نفس. آیدمی مرگ بوی حوالی این در

 آن مرگ تو، خاطرات مرگ استقبال به روم،می استقبال به. مرگ این به زنممی لبخند حال، این از سرمست
 .تو به حسم تدریجی مرگ عاشقی، روزهای

 .خدانگهدار! عشق ای. عشق این است پایان به رو

 راد. ه

 !شکند؟نمی شیشه این چرا اما؛ است ایشیشه است، سرد است، سخت زندگی

 !راند؟می طورهمین و کندنمی فراموش را من مرگ، حصار چرا

 را روحم رفتنت را، غرورم بودنت گرفت، را جانم تو رویای! خدا است سخت قدرچه آخ

 !مانده؟ باقی چیزی من از اکنون تو نظر از و
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 صدیقی. ن

 .داشتم دوستت واردیوانه عاشقی؛ کردممی فکر هااین از پیش

 .نداری روحمبی زندگی در وجودی دیگر اما؛ چرا دانمنمی اکنون

 !خوانی؟می احساسمبی چشمان از چیزی

 صدیقی. ن

 .ساخت صبورتر ایوبی هر از مرا عشق این اما؛ نبودم ایوب

 .درک به! رفتی؟

 .هایمخواب و رویاها در آغوشم، در کنارم، در جاست؛این زندگی

 .نکرد رهایم و تاخت دست به تازیانه و ماند بود، وفاتر با مرگ اما؛ رفتنت از بعد مُرد احساسم

 .بود بیشتر عاشق، اصطالح به توئه وفای از تدریجی؛ مرگ این وفای که داندمی خدا

 صدیقی. ن

 

 اما؛ ریختم پایت به داشتن دوست دنیا یک

 .نامردی تو

 .خواهمتنمی دیگر چون طلبم؛نمی را برگشتنت رفتی،

 .کنم اعتماد کس هیچ به توانمنمی دیگر که، دیدم را هایتنامردی و هاپستی قدرآن

 .کرد حذف امشکسته قلب از را تو همیشه، برای برگرداندنت روی

 صدیقی. ن

 


