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 :مقدمه

  من دل سالم

 .بشنوند را صدايت نااشنا افراد تا بزنى را هايتحرف كه يافتم جايى برايت

 . بزن را هايتحرف سانسور كمى با من دل

*** 

 :پرسيدم هست، دوستم كردممى فكر كه كسى از ديروز

 نه؟ يا مهمى كسى براى فهميد شهمى چطور-

 : گفت

 .رفتارش روى از-

 : گفتم

 رفتارى؟ چه مثال-

 : گفت

 .نمياد سراغت سراغش، نرى تو تا-

 .شد مچاله دلم

 :پرسيدم

 كنيم؟ فراموش كشهمی طول چقدر-

 : گفت

 .دوسال-
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 :گفت ولى شد پاره دلم

 .كرديم عادت شدن، له به من و رفتارها و سخنان اين به تو-

 : گفت دلم

 .كنيممى تالش هم با-

*** 

 نه... نه باشد، شده ايجاد درشان سوراخى يا باشد برداشته نم هايمعاشقانه آنكه نه

 .است شده غمگين و خسته خيلى دلم فقط نشده؛

 .ندارد جمالت دويدن و كلمات كردن رديف به ميل كه خسته و غمگين انقدر

 !دلخورم و دلگير سخت مجازى دنياى از روزها اين من

 بعد كنند؛مى هادلبری ايند،مى عشوه كنند،مى ناز دلت كنج كنج نشينندمی ايندمى

 .روندمى دليل، بدون و مرتبهيك

 .دارد شدن مچاله و شدن قايم هواى دلم روزها اين

 بيام؛ راه باهاش بايد

 .مياد راه باهام داره عمره يه چون

 بگيرمش دستام تو دارم دوست

 :بگویم بهش ارامم هاىنفس با و

 .دلم عزيز   عزيزم، دل   نخور غصه داريم، رو همديگه تا عزيزم، ىگنجينه-

*** 
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 .شود بيدار خواستنمى امروز دلم

 .كند فكر ديگران هاىرنج به خواستنمى

 .است شده پنهان كنارش و گوشه در هايىغم چه بياورد ياد به خواستنمى

 .نباشد خواستمى فقط

 كشورم، اوضاع مانند اطرافيانم، اوضاع مانند نيست، خوب حالش من دل   روزها اين

 .جهان اوضاع

 .نيست خوب حالش

 .گذارممى تنهايش من و راندمى مرا اما سراغش؛ روممى

 .بگويد هايشغم از من با خواهدنمى حتى شناسمش؛مى

 عجيبش، قدرت با باز كه كندمى دل درد   كه با دانمنمی ماند،مى تنها مدتى وقتى

 .هادل درد و هادل تمام سوى به كندمى باز اغوش

 !دلم

 .برگرد سويم به زودتر تنگم، دل برايت من، دل  

*** 

 .هست زیبا كلمات گاهى

 .هست مهربان هم صدا گاهى

 .كندمى پمپاژ كنارش هم قلب

 را؛ دوستى انسان
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 اما

 .نيست اتصالى نقطه طرف ان اما

 نيست؛ كسى يعنى

 باشد؛ خواهدنمى اما هست يعنى

 .نيست تو با دلش چون

 .شودنمى كنى، تفهيم دلت به بايد وقت ان

 .نيست تو خواستن تنها

 .نفهم دل دو ميان مانىمى تو و

 .فهم ن   ديگرى و نافهم يكى

*** 

  من دل

 .بپرد بيرون سينه از خواهدمى ديروز از نه، امروز

 .بپرد گلستان نام به گل از پر استانى سوى به و بپرد

 هزار هزاران و خاك خروار خروار ميان از را شده پرپر هاىگل ديروز، از كه استانى

 .اوردمى بيرون شبنم

 كه شريف هاىانسان و كارگران اندوه و غم ميان است كرده گم را خود ديروز از من دل

 .بودند هايشانخانواده اورنان

 .فهمدنمى چيزى سياست از من دل
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 .ندارد دركى تبليغات و گفتمان و انتخابات از

 دست از پدر پسران و دختر داده، دست از پسر مادران و پدر درد اندوه، و غم فقط

 .فهمدمى را داده

 !من غمگين و تنگ دل

 چيزى ،(گمنام هاىسمت و كلمات همين) كارفرمايان و مسئوالن كارى كم داليل از

 .فهمدنمى

 را داده دست از برادر خواهران   و برادر رنج داده، دست از شوهر همسران   درد اما

 .فهمدمى خوب

 .شد منفجر يا ريخت فرو معدن چرا داندنمى

 و شودمى پاره شود،مى خونين هادل ها،دل ها،دل چقدر بحران، هر با داندمى اما

 !ميردمی

*** 

 !دلم خير صبح

 مياى؟ بيرون دورت ىپيچيده كالف و خودت از دارى اروم اروم پس

 خوبى؟ سالم،

 .نيستى خوب دونممى

 .كرد كمك نامرئى نور اون هم باز اما

 .شىمى پا سر و گيرىمی انرژى كجا از تو فهمممى باالخره كه من
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 از تو ضربان تموم اندازه به دارم؛ دوستش خيلى بگو زندگى و انرژى منبع اون به اما

 .روحبى جنين در تشكيلت هنگام

 .دارم دوستش كنون، تا تولد ىلحظه از هام،نفس تموم اندازه به بگو بهش

 .زوده گفتنش براى هنوز اما بدم هديه بهت خواممى دلم،

*** 

  چیست، اشهديه فهميده كه ديروز از دلم،

 .كندمى خيز و جست و خنددمى كودكان مانند

 شدن مچاله و گريختن ميل باز ايند،مى سراغش به كه مجازى و روزمره زندگى افكار

 .دارد

 اما

 .باشد شاد كودكان مانند كندمى سعى هم باز اما

 .باشد شاد و كند فراموش لحظاتى براى را خود

 كوتاه هاشادی عمر و طوالنى بزرگسالى، در دردها عمر دانيممى خوب من، دل و من

 .است

 .باشيم شاد ارزشمند ىهديه ىانديشه با كنيممى سعى پس

 .نينديشيم غم به اندكى فقط نه، غافل

 !چيست؟ ما هديه كنىمى تصور تو راستى

*** 
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 .عجيبند عجيب، هادل

 .شوندمی تنفر از مملو گاه و عشق از مملو گاه

 .شادى از مملو گاه و غم از مملو گاه

 قدم اشنا يك براى گاه و دوزندمى بهم را زمان و زمين ناشناس يك براى گاه

 .دارندبرنمى

 ها،شنيده امواج به نسبت گاه ناشنيده، يك شنيدن براى زنندمى له له گاه

 .اندحسبی

 به حتى بخشندنمى گاه و نگاه يك اشك، قطره يك كلمه، يك با بخشند؛مى زود گاه

 .بخشندنمى خراش، دل ىضجه هزاران قيمت به مرگ، قيمت

 بر هامريخى فضايى ىسفينه نشستن از ترعجيب حتى عجيبند، عجيب گاه هادل

 .خانه بام

 (؟!است عجيب و بزرگ بسيار هادل يا است كوچك هاان هاىسفينه يعنى)

*** 

 .است دل هستى، هاىگنجينه و هاامانت ترينبزرگ از يكى

 هركسى به قدرت، و ثروت دين، رنگ، مليت، جنسيت، به توجهبى خدا كه دلى همان

 .بخشدمى

 ورزد،مى عشق كند،مى ويران سوزاند،مى كند،مى اباد كند،مى رشد تپد،نمى تنها دل

 .شودمى نفرت پر

 .نيست كردن ويران و نفرين نفرت، سوزاندن، اهل من دل
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 .باشد دور بيهوده، زارى   و نخوت حسادت، حسرت، از دادم يادش

 .بدهم خالق به خلقتش هنگام از ترباشكوه را ان خواهممى

 .مگذار تنها راه اين در مرا من، همراه و دوست من، دل

 جهالت از ات،سادگی دانممى من كنند، قلمداد چه را اتسادگی ديگران نيست مهم

 .نيست حماقت و

 .است صداقت و محبت از تو، سادگى جنس

 .است قيمتى خدا پيش جنس، اين دانممى و

*** 

 .باشد خوشحال خوشحال، هایدل تمام یاندازه به خواهدمی من دل

 !ظاهرین حتی

 !دروغین حتی

 علی و فاطمه راستین فرزند تنها روزگار، مرد بهترین عالم، انسان بهترین تولد اخه

 .است

 من، دل

 عزیز، و مهربان دل

 .کن نیکی گذشته، از بیش و باش خوب او بخاطر را امروز

 .مهربان ممنون

*** 
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 درد و بادهاغم تمام روى بر بكشد دست بنشيند، خودش كنار خواهدمى دلم گاهى

 :بگويد و هايشدل

  بگو-

 نيست، كسى اگر

 !هستم كه من

 گردن؛ رگ از ترنزديك نه

 .خودم به نزديك اما

  بگو

 .هستم من

 كشم؛مى اه كنارت كنم،مى بغض كنارت كشم،مى درد كنارت

 .برخيزى كنممى كمك و

 .هستم من

 .نخور غصه

*** 

 .فهميممى را ماندل حرف راحت چه

 ضررش؛ به چه و هست نفعش به چه دانيممى ترراحت ان از

 .خواهدنمى را ما او بفهميم خواهيمنمى كه دلمان و ما حال به بدا اما

 .است خوشحال ما بدون او
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 بشوى؟ خيالبى مدتى توانىمى دلم،

 بروى؟ كما به يا بميرى مدتى توانىمى

 جريان ام،بيداری هاىرگ در را او نزنی، نبض را او و شى خفه توانىمى ببخش؛

 ندهی؟

 .لطفا   بكشم، نفس من تا شو خفه لطفا   دلم

*** 

 .هستند هاانسان باطنى و ظاهرى عضو ترينمظلوم هادل

 .شوندمی بددل يا دلخوش گاه

 دل، سنگ گاه

 دل، ساده گاه

 دل دل، دل، و

 اشانسانی خصوصيات به تازندمی كالمى هر به

 .نامهربانى به كوبندمى يا

 !تصميماتمان؟ و ما تابع دلمان يا هستيم دلمان تابع ما راستى

 بزند، حرف خواهدمى امدينى يا اخالقى شان خالف وقت هر كردم سعى كه من

 اشخفه دارم، قدرت اگر و شوم هايشزمزمه به اعتنابى نداد گوش. كنم نصيحتش

 .كنم
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 ازش نداشتم همراهى قدرت شوم، تابعش است درست حرفش كه وقت هر اما

 چه. زنممى زار كنارش من كه گويدمى حقش از مظلومانه چنان گاه بخواهم، معذرت

 :گويممى وقت ان نيست برحقش ىخواسته به رسيدن توان وقتى كنم

 .نازنينم دل برايت بميرم-

*** 

 تانعالقه مورد انجمن داخل را كسى اسم روز هر است سخت چه دانيدمى هيچ

 :بگوييد دلتان به نتوانيد و ببينيد

 .نيست-

 اگاه براى و ببينيد را است غريب حسى تداعى برايتان كه اسمى است سخت چه

 بده، پيام يكبار تنها برو، كه بيفتد پايتان و دست به دلتان روزش، و حال از شدن

 .بذار اسمش روى بر انگشت يكبار

 :بگويد و كند ايستادگى دل، همان حرمت، و شان برای تاناراده و عقل اما

 .ندارى را حق اين توقف، نه-

 .كنيدمى تالش است، قراربي كه همان براى ارى و

 !سختى تالش چه و

*** 

 !نداشت دل و بود داردل توانمى

 .كندمى غوغا ان در هادل صداى كه دارم اشوبىپر قلب سينه، در من

 .است من زندگى مستند ترينعجيب ان، غوغاى پر سكوت
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*** 

 .ندارم درمانى برايش و دلتنگم

 دارى؟ تو

 گويى صدايم، بر بخشروح ارامشى و است لبم بر مليح لبخندى جوكر همچون

 !هستم دردىبى و غمىبى تنديس

 اما

 !ندارد بيرون به راه كه گردباديست دچار كه عميق اىدره چون درونم اما

 .بودن بخش نويد دلتنگى با ايست معجزه

 دارى؟ مرهم تنگم، دل

*** 

 .شدم اشنداشته حضور قراربى امروز

 .ايد قرار اندكى تا حضورش از ساختم تجسمى خود، براى كه قراربى انقدر

 !هيچ نيامد، قرار اما

 امد؛ هم اشك

 امد؛ هم بغض

 .شد ترسنگين سنگين، حجم

 .من دلتنگى حجم

*** 
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 .ندارد درمان دلتنگى، اين

 .ندارد دل خود كه است كسى بدست اما دارد؛ يعنى

 .ندارد تنگ دل اما دارد؛ دل يا

*** 

 .لرزاند را قلبم نسيم، مانند بويى باريك، و تنگ اىكوچه ميان در ديروز

 !است؟ خاطرات تداعى چيز، هر از بيشتر بو دانستيدمى هيچ

 .مهربان دل يك است، دل اينكه بخاطر نه؛ است، من دل اينكه براى نه! نازنینم دل

 . لرزيد كرد، حس را سيگار خفيف بوى وقتى! نازنيم دل

 .امدنمى خوشم سيگار از وقت هيچ

 به را شبنم گاه لرزاند،مى را قلبم رسد،مى مشامم به وقتى ضعيفش، ىرايحه اما

 !كندمی هديه هايممردمك

 آه؛... آه

 .بود مهربان كه نامهربانى مرد اشناى بوى

 .كردمى بيدارم نمازش اكبر هللا سحرگاه، هر كه اىپاكيزه هميشه مرد اشناى بوى

 .است اموخته او از را خود قدرت ناخواسته روحم كه محكمى بسيار مرد اشناى بوى

 .دارد همراه به را پدرم بوى و خاطره من، براى سيگار خفيف ىرايحه

 !كن دعوت خوابم به را خود شبى نامهربان،. هستم تو دلتنگ بسيار بابا

 .توام نامرئى مهربانى تاببى و طاقتبى
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 .كن حضورت ميهمان مرا شبى

 .هستم تو دلتنگ

*** 

 از را او خواهىمى كه شودمى تنگ انقدر كسى براى دلت كه هست زندگى در دقايقى

 .كنى بغلش واقعى، دنياى در و بكشى بيرون روياهايت

 .ماركز گارسيا گابريل

 .ننشست دلم به باال، ىجمله دو اندازه به هايشنوشته از كدام هيچ

*** 

 !صلوات دل، پدرت بر اى

 .بكشم نفس بگذار

 .بردمى نفس دل، تنگى

 !شوى؟نمى جانم چرا من، جانان

 !تو جان فداى به من

 !شوى؟نمى جان تو چرا

 .جوشاندمى من در شعر ىچشمه دل، تنگى كه است رسمى عجب

 .تو براى شعر

*** 
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 و روبرويم خدا و نشستم من صبح، نماز از بعد خدا ىقبله به رو پيش، لحظه چند

 .كنارم دلم

 .بود پهناورى كوچك جمع چه

 .شنيد خدا و كرد جارى زبانم بر دل و زدم حرف من

 مواقع، ان زنى،می حرف خدا خود براى فقط مواقع بعضى اما شنود؛مى هميشه خدا

 !شنودمى بيشتر خدا انگار

 .بود بسته زبانم به اميد مظلومانه چه دلم

 كشورم، براى سالمتى دعاى از گفت زبانم

 مردمم، براى

 پيران، و دختران كودكان، ها،زن ىهمه براى

 فلسطين، و افغانستان سوريه، بحرين، اردن، قطر، نيجريه، مصر، الجزاير، مردم براى

 دانشگاه، و مدرسه هاىكالسي هم همكاران، دوستان، براى

 خانواده، و فاميل خويشان، ها،همسايه براى

 تلگرام، گروه و مجازى دوستان مجازى، هاىانجمن دوستان براى

 خانواده، و دوستان اشنايان، ىهمه اموات براى

 و اعتصامى پروين تا نشسته دل در روحانيان از ام،زندگی دوران عزيزان ىهمه براى

 هدايت، صادق

 .كردم دعا همه براى
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 .هستم راضي هايت،داده به خدايا گفتم انگاه

 .ببخشاى ارامش يا ببخشاى يا بينداز دل اين به نگاهى

 .دل اين است تنگى دل و درد از پر

*** 

 گردم؛مى و چرخممى ساز النه پرستوهاى گروه با روزها، اين

 .صدایند و سر و هيجان از پر پرستو، همانند

 .اندكرده شركت ساختن براى مهاجرت همايش در گويى درحركتند، و ايده از پر

 جوان؛ و زيبا شكننده، ترد، گونه، همان

 يابد،مى انديشيدن يا استراحت براى مجالى تا كه تنگ دل اين از امان اما …اما

 .كندمى برخواست و نشست موالنا، اشعار همانند

 .غردمى و نالدمى و چرخدمى

 .بادا چنين هست، تا

 اما بكاهد اتتنگی دل عمق از تواندنمى نيكوكارى، و خرسندى و هيجان هيچ دانممى

 .بكشم نفس بده رخصت

 .هست تو خود تو، از ترمهربان دانممى

 .باشم داشته ظاهرى ولو ارامشى بگذار و بيا كنار من با

 .من بخاطر من، براى بامن، حتى باش مهربان! مهربانا

 .الهى شوم فدایت تويى، من ىكعبه گاه بدانى گذارممى و كشممى تو بر دست
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 .باش ارام من، ىديرينه دوست

*** 

 .است اشک قطره یک و آه یک اندازه فقط تنگی، دل اوج

*** 

 . هستم عصبانى خودم از امروز

 .نشسته اىگوشه مظلوم و ترسيده دلم

 دهدمى گل و ناآشنا هاىراه در دهدمى جوالن مرتب چرا! كنم لهش بزنم خواهممى

 ها؟غريبه به

 !شى؟نمى ادم دل، اى چرا

 سرعت با و سبد در بيندازنت بسكت، توپ مانند خواهىمى قدر چه اندازه؟ چه تا

 !شوند؟ دور ازت

 دل؟ اى چرا

 !مهربانى؟ اينقدر چرا من دل

 !نيستى دنيا اين براى تو قسم، خدا خود به

 . ندارى تعلق زمان و افراد اين به تو

 .شو بزرگ دوستى، درحق خيانت و نامهربانى توجهى،بى يك ىاندازه به كمى من، دل

 .ديگران رنگبى يا سياه بازى از بمان كنار حداقل پس شوى، بزرگ خواهىنمى اگر

 !نترس بيا... بيا من دل
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  ترسى؛نمى كه بترسى چيزى از بايد

 راهت به اىثانيه دروغين، هاىحباب داستان و تفاوتىبى از نجوايى با بتوانم تا بيا

 .بياورم

 بتوانم؛ اگر

  بتوانم؛ اگر

 .بتوانم اگر

*** 

 است؛ تنگ دلم

 است؛ غمگین

 .است خسته و داغون گرفته،

 !چيست دانمنمى و دانممى كه است چيزى تنگ دلم

 .داشت ساله 31 تاريخى در ريشه من، براى ديروز

 ؛1 کربالی عمليات از گذردمى سال31

 .مختلف هاىشهر هاىبچه ايران، هاىبچه توسط مهران سازى ازاد از گذردمى سال31

 .بود من خاندان از ها،بچه ان از يكى. بود من شهر از ها،بچه ان از يكى

 .بود من دل هایلخته و هاریشه از ها،بچه ان از يكى

 عمر؛ يك يعنى سال،31

 .شما بيشتر سن از بيشتر
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 نشد؛ اما باشد همسر توانستمى كه جوانى رفتن از گذردمى سال31

 .نشد اما باشد پدر

 روزها اين كه جديتى و اخم و تيره ابروى و چشم تيره، موهاى متوسط، قد با جوانى

 .دارد خواهان عجيب

 .معمولى كلمه، يك در و ساده حرف، كم

 .سوزان اشک و اه و دل سوز و شده پرپر رزهای گل و مزارش و بود او بودم، من ديروز

 .بود ساله 51 االن ماند،مى اگر كه ساله 20 جوانى و بودم من ديروز

 !بود؟ هاخيلى ىشده فراموش االن رفت،نمى خدا ميهمانى به مهران در اگر شايد

 شده؛ تنگ برایت دلم

 .من قهرمان چیتخریب شده تنگ برایت دلم

 .شده تنگت سال، 31 اندازه به دلم

 .شده تنگ دلم

*** 

 !هاآدم آى گرفته دلم

 فروشند؟مى صداقت كجا دانيدمى

 مهربانى؟ كمى يا

 محبت؟ با نگاه كمى يا

 .رنجيده عجيب دلم
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  شما از هاآدم اىرنجيده عجيب دلم

 !باشم آدم توانمنمى من كه شرمنده

 .ماسك همه اين ميان

 گرفته؟ دلم شنويدمى! هاآدم آى

 .گرفته بدجور گرفته

 بخندید؛ من بر

 .گردم خیابان پوش ژنده آن من

 .دهدنمی رنج مرا نگاهتان، سرمای از بیش شما خنده

 !هاآدم آی

 چیست؟ گناهم

*** 

 .كنم زمزمه شعرى دلم، براى امروز خواهممى

 .اشصبوری باز و مهربانى صبورى، تمامى براى

 هادروغ ها،تهمت ،هاتوهين ها،رنج ها،غم دردها، چه گويىنمى چرا! محجوبم دل اى

 اى؟ديده هانامرادي و

 دلكم؟ خندىمى

 .اوردم كم مقابلت در كه گويم چه

 .گويممى است، معر مانند كه شعرهايى ان از برايت پس
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 غول همان هستند، كنكور ازمون دادن مشغول هابچه كه حاال همين اكنون، هم

 !كوپال و يالبى

 محبت؛ خريدار دارم دلى

 محبت؛ بازار است گرم كزو

 دل؛ قامت بر دوختم لباسى

 تارمحبت؛ و محنت پود ز

 دلكم اين و من براى را شعر اين پيش سال صدها كه طاهر بابا كند رحمتت خدا

 .گفتى

 .بسرايم برایش توانممى چه ببينم خب

  هادوران تمام در كرده سفر اى

  هازمان در حرمان درد كشيده اى

  عشاقى تمام يادگار كه اى

  فرهادى بهاى خون كه اى

  مجنون ىسينه غم اى

  ليلى بر نشسته درد اى

  نجيب و صبور هميشه اى

 رحيم و چكان خون هميشه اى

  شب هر كنم فخر تو به اى
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  روز هر كنند جفا تو به اى

  من عزيز و روشن دل اى

  رحمانى خداى يادگار

  دم هر جان به را تو كنم حفظ

 .مواليى پاى بورياى

*** 

 .نكرد كودكى كه است كودكى تنگ دلم

 سرگردانى بيابان در امدن فرود و نوجوانى پرچين از پريدن ندانست كه نوجوانى تنگ

 .چيست جوانى،

 دلم؛

 دلم؛

 اطرافيان، و محيط و جان جسم، روح، هاىاشفتگى در كه است جوانى تنگ دلم

 .نكرد جوانى نفهميد، جوانى

 .هايم ناگفته ىهمه ىهمه اى من، ىهمه اى توام تنگ دل

*** 

 .هستم تو هاینبودن و بودن یهمه دلتنگ

 .هست صدایت در نهفته شیطنت تو، با گفتگو تنگ دلم

 .شنیدنم تو از و گفتن تو از لحظات تمام یحوصلهبی و قراربی دلتنگ،
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 .باش جان ارام مرا و بیا

*** 

 .است تنگ دلم روزها، این

 .است غم پر دلم تنم، سیاه لباس مانند روزها، این

 .عزادارم هم خودم برای حسین، امام مظلومم امام بر عزاداری کنار روزها، این

 چرا؟ پرسممی کنم، فکر خود به تا روزها، این

 شنیدم؟ اینگونه چرا کردند، اینگونه چرا گفتند، اینگونه چرا شد، اینگونه چرا

 است؛ گرفته دلم حال روزها، این

 .شود باز اسمانش کمی شاید ببارد کاش

 .کند روشن هم مرا دل اسمان بیتش،اهل و حسین برای باریدنش شاید

 .شاید داند،نمی کس

*** 

 .هستم تند و بلند تن ان با حتی صدایت، شنیدن تنگ دل

 .هستم همیشگی اخم ان با حتی صورتت، تنگ دل

 .هستم کردنت نگاه موشکافانه آن با حتی چشمانت، تنگ دل

 .هستم بود، دستور و سرزنش از پر که کلماتت، تنگ دل

 .هستم بود، سیگار و اسکناس و تمیزی بوی از پر که بویت تنگ دل

 .هستم نگرفتم، جای ان در گاه هیچ که جسمت، لمس تنگ دل
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 .هستم نادرت هایقهقهه و اندک هایخنده تنگ دل

 .هستم زمختت، چندان نه و گرم دستان لمس و گرفتن تنگ دل

 .هستم تو صدای یک بو، یک یادگاری، یک لباس، یک دیدن تنگ دل

 .هستم تو دهان از نامم، شنیدن تنگ دل

 .بابا توام تنگ دل

 .هستم بابایم تنگ دل

*** 

 :گویدمی من دل و است شب نیمه

 زنی؟می سر من به کمتر روزها این چرا-

 دهی؟می دلم به دل کمتر چرا

 دلم؟ بگویم چه

 کنم؟ حزین را تو نوای قبل، از بیش که ترسممی بگویم

 کنم؟ همراهی بغض و اشک با را تو قبل، از بیش

 !دلم؟ کنم چه

 !کرد؟ باید چه

 .ساعت تاک تیک صدای و سکوت و هستم من و است سحر

 .چای قوری و ابجوش کتری قلقل صدای و هستم من و است سکوت و است سحر

 .اشوب پر و خسته و محزون و قراربی دل با هستم من و است سکوت و است سحر
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 دلم؟ بینیمی

 .ببینی اسیب کمتر تا گریخت هم تو از باید

 .دیگران زخمی دل بر مرهمی گذاشتن برای دارم نیاز را تو

 دلجویی، برای دارم نیاز تورا

 خنداندن، برای

 بخشیدن، ارامش برای

 کرد؟ شاد را دیگری غمگین، دل با تواننمی که گفته کسی چه

 .کنممی چنین هاستسال من

 !خواهیمی که خواهممی را ان برایت دلم،

 گذر، در هایثانیه ای است تنگ دلم

 .شب خلوت و سکوت ای

 است؛ تنگ دلم دلم، ای

 .است تنگ بدجوری

*** 

 .بزنی حرف داری دوست باشی، تنها وقتی

 صحبته؛هم یک تنگ دلت

 .هست نام یه تنها که کسی با

 !عکس یک و نام یک
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 صدا، ویس یک گاه و

 فقط

 .هست خوای،می وقتی

 .هست بگوید تا هست

 بودنش، هست با و

 را پریشانت روح کند ارام

 و

 .را تنگت دل

*** 

 .تنهاییم در گفتاری قراربی من و است شب نیمه

 کلیدهای تقتق و ساعت تیکتیک و شب نشیندل سکوت در و است شب نیمه

 .دارم درونم در اشوب از پر دنیایی سیستمم، یصفحه

 بر زمانی شاید که چشمانی برای نویسممی اشوب، پر درون با من و است شب نیمه

 .کند تشکری هم شاید و بخواند کنجکاوی، یا بیکاری سر از و بیفتد نوشته این

 .شده تنگ خودم برای دلم

 .بینمنمی گوش خود، مانند... یابمنمی خود، مانند که است زمانی دیر

 کمانی، رنگین فکر یک و طالی چشم یک ابی، زبان یک سبز، گوش یک برای دلم

 .است شده تنگ
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 برایشان دلم نویسم،می اندزیسته وجودم در که هایمداستان هایشخصیت از وقتی

 از دستی سرشان و چشم بر. شوممی دوست و مهربان. خورممی غصه. شودمی تنگ

 که انچه از طاقتبی وگاه، اورممی چشم بر اشکی نم همراهشان. کشممی خالق مهر

 هاان از قرارتربی گاه خودم. داستانشان سرنوشت در دهممی تغییری شود، باید

 .شوممی

 .شدممی شنیده انتظار، و غم و درد تنگی، دل اوج در گاهی کاش

 ارامش خنکای وجودیم کمان رنگین در سبز، ان و طالیی ان ابی، ان گاهی کاش

 .ریختمی

 .امخسته بسیار من! تقدیر ای... زمان ای... زمانه ای... انسان ای... خدا ای اه

 .بفرما عنایت سبزی و ابی ایقطره اندکی، مرا! پروردگارا

 .بفرما عنایت خود، نشینیهم و خیال راحتی اندکی، مرا! خدایا

 .بفرما عنایت محبت و زندگی شوق اندکی تنها اندکی،! خدایا

 .نویسممی کلیدها، تقتق و ساعت تیکتیک میان در من و است شب نیمه

 . بشنوید مرا هستم، من نویسممی

*** 

 باران، زیر

 دلت، بی

 تنهایی؛ چقدر که داندمی خدا تنها

 .من تنگ دل ای
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*** 

 .نیست خون پمپاژ برای ایتلنبه تنها که دل

 .نیست خون و پی و رگ ریزش و رویش محل تنها که دل

 .نیست زندگی نفسنفس برای تنها که دل

 است؛ نشاط و شور جایگاه گاهی دل

 هوس؛ و عشق جایگاه گاهی

 نیاز؛ و ارزو جایگاه گاهی

 خدا؛ جایگاه گاهی

  و

 .است غم جایگاه عجیب، گاه

  دلتنگی، وسعت به غمی

 هوس، یک ویرانی وسعت به غمی

 عشق، یک تولد قدرت به غمی

 ...به غمی

 !ناتوانی و گناهبی من، قلب توای چقدر

 .مظلومی و گناهبی چقدر زند،می تکیه تو یدیواره به سکوتش تمام با غم وقتی

 !من تنگ دل

*** 
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 .سالم

 .روینمی هم دلتنگیت سراغ حتی که شویمی دلتنگ آنقدر گاه

 بگویی، دلت برای ایجمله حتی توانینمی که لرزدمی دلت و دست قدری به گاه

 .بخوانی

 .داری دل رود،می یادت که حوادثی و روزگار غرق آنقدر گاه

 .داری دل هم خودت رود،می یادت که دیگرانی برای و دیگران با آنقدر گاه

 محبت، سزاوار دلی

 ارزش، و عشق سزاوار دلی

 خودت، داشتنی دوست نجوای و محبت پر دست سزاوار دلی

 !خودت دل

 !سالم دلم

 !سالم من تنگ و غمگین دل

 .برسم خداحافظی به سالم از تا امدم

 .بگویم هاخاطره و یادها از امدم

 .هستم قهاری بازخاطره من عجیب که

 ادبی، هایسایت در حضور روزهای اولین از خاطره

  مجازی، افراد اولین از خاطره
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 و لبخندها ها،محبت ها،شک ها،جدایی ها،دوستی ها،بغض ها،ذوق اولین از خاطره

 .هااشک

 .دل داشتنی دوست هایاحساس تمام روی گذاردمی داغ بد گاهی بودن، بازخاطره

 .را صداقت و محبت یهزارگانه حواس کندمی داغ نقره بد گاه

 .را انتظار هایساعت کندمی ازاردل و سیاه بد گاه

 .هاان تو، او، از یابی خبری تا را تو کشدمی گاه

 قلبت؛ ینشده فتح یقله تا بردتمی گاه

 .ناامیدی و حیرانی و گیجی یدره در کندمی پرتت گاه و

 .من دل است، واقعی دنیای از ترپیچیده بس مجازی دنیای

 .کنی اعتماد صداقتت، یصدگانه حواس به و روی جلو دلت، شمع با باید که دنیای

 .من دل باورهایت، به زندمی گند گاه که صداقتی

 بسنده خود، حواس و دل از خط، هزاران و خاطره صدها داشتن وجود با اینک من

 دلم،! کوتاه ینوشته همین به کنممی

 غمگینی؛ گاه و خسته گاه و تنگ گاه دلم

 نت*یا**خ و تزویر ریا، چاپلوسی، تیره، ناامیدی، ر خت   هیچگاه که دانیمی خود اما

 .کنینمی تن به

 و گریاند و ترساند و لرزاند را تو که هر. جلیلی رب خود، صاحب یهدیه یگانه تو دلم،

 .نهراس کرد، تنگ و غمین
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 .دمدمی تو بر هم باز دمید، ادم گل بر که نفسی اولین مانند حق نفس یگانه آن چون

 من، دل فقط

 من، تنگ   دل  

 مکن؛ ناپاک و سیاه را خود

 .باز یابی جال حق، نفس با تا

 

 .من دوستان باد، همراهتان حق دست

 

 

 

 

 

 .3244roman.ir/threads/1https://forum/: تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب

 

https://forum.1roman.ir/threads/3244/
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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 911ashki |  دگرگون حال دلنوشته

 Shamimfarhadi|  دیگر ای واژه و ی دلنوشته

 Shayea|  پشتمه خدا دلنوشته
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