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 .کند در ته اقیانوس تنها یک پالنکتون باشدمقدمه: دختری که آرزو می

 

 

 !خندممی

  .دیگر تب هم ندارم... داغ؟ نه داغ هم نیستم

  .امدق کرده داند شایدام. کسی چه میدیگر به یاد تو هم نیستم... سرد شده

  .کندهای تنم درد میتک سلولمن تک

 

_________________________________________________________ 

 

 !رحمهبا تمام طرفداریام از عشق باید بگم که عشق گاهی وقتا خیلی بی

 .رسییعنی گاهی وقتا تو دیر می

 خواست، عشق اولش باشیدلت می

شق تو بینی اونم عاشقه در صورتی که اگه تو زودتر رسیده بودی، شاید عارسی که میاما وقتی می

 !شدمی

 .و این تلخ ترین قسمِت هر داستانیه

 

 

 ...یه "بسه" ی بلند ته گلوم مونده

شم که انگار مادرزادی اللم... اینا تونم، جوری الل میشه، نمیخوام ازش حرف بزنما ولی نمیمی

یه جای همش زمانی اتفاق میفته که از عشق سیلی بخورین، اونم نه یه بار... زمانی که اشتباهی، تو 

 .اشتباهی، عاشِق اشتباه ترین فرِد روی زمین بشین

 .کندهای تنم درد میتک سلولمن تک

 

 

کنم بعد جاهایی که خونم، صدامو ضبط میمن صدامو دوست ندارم اما هرشب برای خودم شعر می

 .کنمشعر شبیه منه بغض می

گم: زنم و میهـ*ِن خودم میکنم که اشک نریزم و ضعیف نشم، خیلی وقتا توی دبغضامو خفه می

 ساکت باش! یادبگیر سکوت کنی... بی رحمیه نه؟

 .کندهای تنم درد میتک سلولمن تک

 

 



 از یه جا به بعد دیگه این درد نیست،
 حس میشیندیگه بی

 .این روال زندگیتون میشه

 راه میرین،
 کنین،کار می

 خندین ومی

 کنینزندگی می
 هاهمه چی خوبه

 دلتنگ نمیشین،فقط دیگه 
 هاخوبه گمفکر نکنین اینی که می

 نه جونم،

 !شهشدی تنگ میشی ولی دلت واسه اون روزایی که دلتنگ میدلتنگ نمی

 !شهبدجور تنگ می

 مچاله

 .له

 .کندهای تنم درد میتک سلولمن تک

 

 

 دلم فقط واسه پاییز تنگ شده،
 بارهجایی که هوا ابریه، ولی نمیاون

 باد میاد

 .لی بارون نمیادو

  .زنیجا که هندزفری توی گوشته و میوِن مردم توی خیابونا قدم میاون

 :کنیب زمزمه میزیِر لــ

  پاییز اومده

  پاییز اومده

 .پِی نامردی

 

 

 گیرید ولی به روی خودتون نمیارید،از یه جایی به بعد تنهایی رو یاد می
 تونی ازش لذت ببری،باشی میشنیده بودم، اگه با تنهایی رفیق شی و بلدش 

بخش باشه ولی لذتش فِیکه! یعنی تِه گیرمش ولی باید بگم که شاید لذتکه من دارم یاد میبا این

 خوای،دلت یه چیز دیگه می
 تونی بیاری،ولی به زبون نمی

 چون نداریش

 .نیست



 

 

 دونید من چه عادِت بدی دارم؟می

 تونم برم،من نمی
 کنم،تونم یهو ول نمی

 .من باید خودم ببینم، بشنوم و بشکنم بعد برم

  تازه بعدشم نمیرم،

 یعنی فقط ظاهراً میرم،

 !وقت واقعی نمیرمولی هیچ

 !شم حتی اگه به زبون بیارموقت واقعی متنفر نمیهیچ

 تونم بگماگه هم ببینم و بشنوم، هیچی نمی

 ...هیچِی، هیچی

 کنم،فقط نگاه می

 .تونن نامهربون باشنکنم که چقدر آدما میفکر می کنم و به ایننگاه می

 

 

  خواد انقدر بگم که خالِی خالی بشم،خواد انقدر حرف بزنم، تا یه کم سبک شم، دلم میمن دلم می

 .وقت توانستن نیستولی خب خواستن هیچ

 زنم وبازم لبخند می
 کنم،تمریِن سکوت می

 .تمریِن تحمل

 

 

است باهات حرف بزنم و تو خوابت میومد، این آهنگ چاوشی رو خوولی من یه شب که دلم می

 :فرستم و میگمواست می

  شب است مرِد حسابی

 

 برای_معشوق_هرگز_نرسیده#

 

 

 ...دلتنگم... دلتنگ خودم، دلتنگ اونی که بودم

 خندم،دیگه االن از ته دل نمی

 .کنمدیگه حتی بغض هم نمی



 !االن فقط الکی هستم... خنثی

  .خودممدلتنگ 

  .کننها فرار میوقته تا میام چیزی بنویسم، واژهخیلی

کنید، وقتی دلتون خیلی پره، وقتی سرتون خیلی شلوغه، وقتی غصه دارید شده یه جا وقتی گیر می

 !همه تقصیرا رو بندازید گردن اونی که رفته؟

 

 ترین آشناتون تنگ شه؟شده دلتون واسه غریبه

 

 بازم دلتون بخوادش؟شده بدون هیچ منطقی 

 

 

 .اممن از خودم رفته

 

 

  خواد که هیچی ازم ندونه،دلم یکیو می

 بیاد ورداره ببرتم یه جای دور

 !بگه بسه، دو دقیقه آروم باش

 به هیچی فکر نکن،
 فهمم،من تو رو می

 .کنممن تو رو درک می

 من نمیرم، حتی اگه اشتباه کرده باشی

 .مونممن می

 

 

  کنم،میمن هروقت گریه 

 کشهمامانم نیمه شب میاد پشتمو دست می
 گه هوای چشمات صاف شد،می

  دلت سبک شد،

 .حاال بخواب

  بوسه، میره بیرونبعد منو می

 !وقت نفهمید من بیدارماما هیچ

 یه بار چندوقت پیش اومد باالسرم گریه کرد،
وقت درست شکنه اما، هیچیشد یواشکی گریه نکنی، تا ما هم بفهمیم توام دلت مکاش می» گفت 

 « شینمی

 



 

 میگما به اون حالی که یهویی یه بغض میاد کنج گلوت میشینه،

  کنهنه ولت می
  شکنه که حداقل آروم بگیری،نه می
 گن؟چی می

همه درد و ام به این معنی نیست که من الیق اینی کافی برای تحمِل دردا قویکه من به اندازهاین

 !رنجم؛ نه؟

 

 

  کس موندنی نیست،یچه

 ته تهش خودتی و خودت رفیق،

 ...گذرهگذره، ولی میسخت می

 .شهفراموش میشن، ولی اون خاطراِت روزای اولشون فراموش نمی

  .چسبهبه دلتون می

 .میره توی پوست و خونتون

 

 

 گه بیخیال؟هایی آدم میدونی چه موقعمی

های منطقی شده که حسش اشتباه بوده، ولی دلش انهایی که آدم سرش پر از دلیل و برهاون موقع

 خواد قبول کنهنمی

 ...خواد تموم بشهخواد تموم کنه، نمینمی

 خواد دلشو پیِش منطقش کوچیک کنه؛نمی

 یادمه یه بار حالش خیلی میزون نبود،

 :گفتبغض گلوشو گرفته بود و می

 :که دلم ازش شکسته بود ولی بهش گفتمبا این

 خوام از دستت بدم،بری، نمیخوام نمی
 دونم اشتباه کردی ولی بیخیال،می

  بیا فراموش کنیم،

 خیال خب؟بی

 

 

 یه جایی آدم وایمیسه
 گیره،دستشو به زانوش می

 کنه، سرشو پایین میندازه،به آسمون نگا می



 بنده و بغضشو قورت میده،چشماشو می
 جا روی زمین میشینه،بنده و هموندرو محکم می

 ...ذارهسرشو رو میز می بندتش،ذاره و میدکارو الی دفتر میخو

  خیلی خستس، خیلی درموندس،

 « دیگه کم آوردم» گه: می

 خواد چشاشو ببنده و تموم شه،دلش می
 خواد بره،دلش می

 .برای یه بار

 !فقط این آدمارو بـ*غـل کنین

 .الزم نیست بپرسین چته فقط بغلش کنین

 

 

 .ی عالقه استنقطه بدترین نقطه ضعف،

 .ای وسط نیستفهمه عالقهآدم از یه جایی به بعد می

  همه چیز فقط خطای دید احساسته،

  کنهجایی که دلتنگی تو رو داره خفه میاز اون

  !بینیاما از طرف مقابل بیخیالی می

 از یه جایی به بعد باید یاد بگیری محکم باشی،

 .مثل یه لبخند پر بغض

 

 

 .هایم را بفهمیدست دارم حرفقدر دوچه

 .هایم را درک کنیدقدر دوست دارم نگاهچه

 هایت غمگین است؟قدر نگاهخواست یک نفر از من بپرسد چرا اینقدر دلم میچه

 بارانی است؟ قدراین چرا چشمانت
 رنگ است؟قدر بیچرا لبخندهایت این

 .ز غم؛ دفتری پر از خاطرهکس نبود، همیشه من بودم و من، دلی پر اولی افسوس هیچ

 .کندهای تنم درد میتک سلولمن تک

 

 

 !تر شیمکشیم تا قویخب ما درد می

  کنی،کشی که بعد از اون دیگه هیچی حس نمیولی یه روزی جوری درد می
 حتی خودت  

  تونه از پا درت بیاره،شی که دیگه هیچی نمییعنی جوری قوی می



 !حتی مرگ

  مگه نه؟
 مرحله رسیدین؟به اون 

 

 

 دونی چیه رفیق؟ترین درد میسخت

 بفهمی تموم راه اومده رو اشتباه اومدی، کهاین

 .که بفهمی حاال باید کلی راه برگردیاین

  مثل من که باید اندازه چند سال عقب گرد کنم

 .و دوباره شروع کنم

 شد به عقب برگشتکاش می

 .سخته، خیلی سخته

 .بندهاش یواش راه نفستو میچیزی شبیه گاز گرفتگی یو

  .فهمی دیگه تمومهجا میبندی و اونچشمات رو می

  خواستی نرسیدی،نه تنها به چیزی که می

 .بلکه خودتم از دست دادی

 

 

دلم برای خودم سوخت، وقتی به سقف اتاقم خیره بودم و تمام شب دنبال کلماتی بودم که بتوانم 

 اس آشکار شود که حتی وقتی نوشتمی که درونش نهفتهام" را طوری بنویسم، تا درد"خسته

 امخسته -

 .اشک هایم دیده شود

 .کندهای تنم درد میتک سلولمن تک

 

 

ای انقد آسون، اما در نهایِت غم واسه عشِق دورش نخونده بود؛ اونجا که تا حاال هیچ خواننده

 :گهمی

 "!راحت باش، دورم از تو و دنیای تو"

 

 دیدید دِل آدمی بتونه از معشوقش دور بمونه؟ ولی شما مگه +

 فهمه؟دل مگه فاصله می

 

 



 .من برای غِم هیچ آهنگی اشک نریختم

 برای خودم اشک ریختم،

 !انگیزترین نوعِ غم است...؟فهمد اشک برای خود، غمچه کسی می

 

 

 ...تنها یک روز

 شود؟نمی

 ...تنها یک ساعت

 شود؟نمی

 ...یک دقیقه

 نه؟

 ...حظهحتی یک ل

 شود دیگر،نمی

 شودوقت برای تو نمیکسی که رفته هیچ

 !گوش کردی؟

 .وقتهیچ

 

 

 :خواد که تولدش بهش بگمدلم یه یاری می

 «!گن روز تولد هرکس عیِد اونه ولی تولد تو عید منهمی»

 

 .گمهای قشنگی بهت میحیف نیس آخه؟ نگا چه جمله +

 
 برای_معشوقه_هرگز_نرسیده#

 

 

 گم مامان هرکی با دل عاشق شد،میامروز 

 .تهش با عقل برگشت

  ...گم به خودم قول دادم هروقت دلم دوسش داشت بکوبم تو دهـ*ن خودممی

 .مامانم فقط بهم نگاه کرد و لبخند زد

 

 



 باهاش از شعر حرف بزنی و بگه

 « کنمنمیوقت باز اگه قرار باشه برای تو شعر نخونم، دیگه الی هیچ کتاب شعری رو هیچ »

 برای_معشوق_هرگز_نیامده#

 

 

کس هیچ حسی نداری، فقط چیز و هیچشی که به هیچحسی دچار میاز یه جایی به بعد به یه بی

 .دونی جای یه چیز تو وجودت خالیهمی

 کنمخیلی وقته خودمو صدا می

 .جواب نمیده

 .فکر کنم خیلی وقته از من رفته

 .کندهای تنم درد میتک سلولمن تک

 

 

شه، از شدت غم توی خودش فرو میره و همه چیز رو توی گن وقتی یه ستاره خاموش میمی

  .بلعهخودش می

جوریه که یه گم همه چیز یعنی هرچیزی که اطرافش باشه یا بخواد بهش نزدیک بشه، اینوقتی می

 .شمکنم دارم خاموش میحس می .شهمی چاله درستسیاه

 

 

  اومدم خوابگاه،
 االییمتخت ب

  .تازه نامزد کرده

 کنهداره باهاش چت می

  خندههی بلند می
 دقیقه براش خوشحالمچقد پنج

  هاش میرهدلم برای خنده

 .کاش همه اندازه اوالی رابطه خوشبخت باشن

 

 

گه، جوابش رو فردا صبح زیر دوش به خودم جوابی هستم؛ مثال یه نفر یه چیزی میمن آدم غایب

 .میدم

 .ب غض شدیم و تو گلوِی َهم افتادیمیِه م شت 



 

 

  تفاوتی رسیدم که اگه االن خودمم خودمو ول کنم برمبه این حجم از بی

 .گم: خب به درکیه کالم می

 

 

 !ولى رفت« ی تو منو دوست نداره هیچ كس به اندازه» که گفت این

 این یعنى چى آخه؟

 

 

 !تاحاال شده از چیزی بترسین؟

دلیل؛ منطقی یا غیرمنطقی شو من پیش اومده از یه چیزی بترسم، بادلیل یا بی واسه من اکثر اوقات

گذره و ترس من فهمم، هرچیزی که هست زندگی منو تحت شعاع قرار داده، روزها میفقط خودم می

  .شهمی داره بزرگتر

 گیرههای خوش رو از من میکم کم لحظه

  .کشههای زندگیم سرک میهمه جای روزمرگی

  .د این ترس درستیه واسه روزایی که تا االن داشتمشای

  شاید این ترس باید باشه تا من به خودم بیام،

  .رو شم، تا بِدوم که به خواستم برسمتا روبه

  .باالخره یه روز صبح که از خواب بیدار شم

 شم کسی بیاد اون زخمو بزنهمنتظر نمی

  .زنمخودم می

  .مونم و ترسممن می

  .زنمستای خودم اون اتفاق رو رقم میخودم با د

  .تر شمبعدش شاید قوی

 .ترین ترسامکنم حتی به قیمت بزرگمن رشد می

 

 پایان

 

 

 

 



 ما نزد اثر این حقوق تمامي و است شده منتشر و تهیه کافه ناول سایت و انجمن درفایل  این

 .است محفوظ

 

 .کنید مراجعه ما تسای به بیشتر های رمان خواندن براي

 

 :سایت لینک

www.novelcafe.ir 

 :انجمن لینک

www.forum.novelcafe.ir 

 :تلگرام کانال

https://t.me/novelcafe_ir 
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