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 :کنید کلیک زیر لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان این اثر در

 98رمان  انجمن

 مقدمه:

 .نویسدبرای خودش می

 .کندخواند و حتی برای خودش زندگی میبرای خودش می

 !تواند به دل بنشینداما این تکرارها عجیب می

*** 

 حس من است دیگر؛

 !خواهی صدایش بزنیتوانی هر جور میمی

 .اما این حس متعلق به من است

 از من چه انتظاری داری؟

 !ست اراده کنیگذارد، فقط کافیخواهی در اختیارت میچه که میحس من صد برابر از آن

 !همین و بس

*** 

 .کندها حرف زدن به انسان کمک میگاهی وقت

 !هایی که دیده است را فراموش کندکند بدیکمک می

 .شودوقت یک شنونده خوب پیدا نمیاما هیچ

ثابت کنند غیبشان دوست خوب را بازی کنند اما وقتی نیاز است خودشان را  توانند نقش یکها راحت میانسان

 زند؛می

 !راه حقیقی را پیدا کردشود شنونده و همو آن وقت است که می

 ...شناسد، حقیقتا بهترین شنونده استهایت گوش کرده و تو را از خودت هم بیشتر میکسی که به حرف

 !های خوب باشیدمراقب این دوست

http://forum.roman98.com/
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*** 

 !های زیادی با هم دارندحس من و دریا شباهت

 مثل دریا؛ حس من

 در بعضی مواقع ارام است،

 شود،در بعضی مواقع کمی خشمگین می

 رساند،بعضی مواقع سود می

 !شودشنگی میتکند و بعضی مواقع هم باعث رفع بعضی مواقع غرق می

 !ترسم که مانند دریا طوفان به پا کنماز آن روز می

 !که آدم بزرگی باشم، نهنه این

 !یا شبیه استها به دری انسانحس همه

 .به دریا خیره شو

 !های خودت و او بسیار استتفاهم

*** 

 !خواهدبعضی مواقع دلم مرگ می

 !آری، مرگ

 .مرگی از جنس خاموشی و خواب

 !بند و باریبه دور از هر گونه حاشیه و بی

 !ودم باشمهتر است به فکر خکنم. در این یک فقره بهای اطرافم فکر نمیخواهد؛ به انساندلم مرگ می

 !کنم ود شریکچیزی نیست که بخواهم دیگران را با خایا این

 هست؟

*** 

 حس من وجود داشت؛

 ...مثل حس تو

 !کند حس من را همان کسی کشت که به خاطرش به حسم پر و بال داده بودم؟اما چه کسی باور می
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*** 

 احساست در این لحظه چیست؟

 احساس چیست دیگر؟

 .شناسمتو من دیگر خودم را هم نمیهاست به خاطر سال

 ام؛هاست به خاطر تو جلو آیینه نرفتهسال

 .ام را ببینمهای بلند شدهخواهم مو و ریشنمی

 .امهاست دست به غذاهایی که دوست داشتی نزدهسال

 .امهایی که با هم در آن بودیم، نرفتههاست به مکانسال

 .امتهپا نگذاش سفر بودیم،هاست در مسیرهایی که همسال

 پرسی؟آن وقت تو از حسم می

 !کمی درکم کن

 !توانی؛ لطفا از من دور شودانم نمیتوانی، که میاگر هم نمی

 .ها قبل که رفتی و دور شدیمثل سال

 !باز هم برو

*** 

 ...غم از دست دادنت، کمرم را که هیچ

 !غرورم را شکست

*** 

 گویم دوستت دارم؛می

 !هم تو نیز دوستم داشته باشیخواو چه ساده می

 !آه! فراموش کرده بودم من و تو از دو دنیای متفاوتیم

 !شود دنیاهایمان را یکی کرد؟اما مطمئنی که نمی

 !ای برای یکی شدن احساسمان هستمصبرانه منتظر معجزهچون من بی

*** 
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 !گرفتمت، تنگ شدهاجازه و شرط در حصار میدلم برای روزگاری که بی

*** 

 .دهدتر از آن است که نشان میحس من نازک نارنجی

 حس من زود رنج است؛

 .شودزود غمگین می

 .خوردکمی بیش از حد مهربان است و از همین رو ضربه می

 .کندحس من کمی زودتر از موعد اعتماد می

 و این خوب نیست

 ...اما

 اما حس من کمی کینه ایست

 !کمی که نه

 !کندمی، کینه توزی میحس من کمی بیشتر از ک

 کند،هایت را فراموش نمیبدی

 هایت را همیشه به یاد دارد،تندخویی

 !کندشنود و آن را در خاطراتش ذخیره میهایت را میاحترامیبی

 !لطفا حواست به حسم باشد

 ...توانم در مقابلش بایستمت انجام دهد نمیاگر بخواهد کاری بر علیه

 ".متعلق به من استاین حس "گفته بودم که 

 !توانم در برابر خودم بایستم، متاسفموقت نمیمن هیچ

*** 

 !گفتراست می

 !گفتاز اولش هم راست می

 .کردمنباید به تو اعتماد می

 .تو کمی بیشتر از کمی اشتباه کردی
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 !تو از اول هم برای ماندن نیامده بودی

 !اصال بگو ببینم دلیل بودن کوتاهت کنار من چه بود؟

 نقشه جدیدی داشتی؟

 !گفتراست می

 .گفتحس من راست می

 !تو اصال قابل اعتماد نبودی

*** 

 .های ناراحت کننده و غم انگیز استاین روزها سرم پر از حرف

 !اما حسی ندارم

 .کس و هیچ چیز حسی ندارماین روزها به هیچ

 .اندکنم اتفاقات اطرافم کار خودشان را کردهفکر می

 !من مرده استآری، حس 

*** 

 .همه چیز در یک زمان مشخص اتفاق افتاد

 عادی بودی؛

 زیادی ادعای عاشق پیشگی کردی،

 سرد شدی،

 مرا نادیده گرفتی،

 .حرف از رفتن زدی

 .گقتی عاشق شخص دیگری هستی

 .ادمگفتم دوستت دارم و تو چه ساده تمام احساسم را به یغما بردی و من چه ابلهانه به تو اجازه رفتن د

 ...نه

 !که عشق را گدایی کنمنه این



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         8 

 

98نگارشگر انجمن رمان هسامیار زاهد |دلنوشته حس من   

 !هرگز

 !فقط کمی حسرت به دلم مانده، همین و بس

*** 

 .ی ترقی محسوب شدیتو برای من پله

 که از تو سواستفاده کرده باشم؛نه این

 !نه

 .تو با رفتنت، تنها بودن را به من یادآوری کردی

 با رفتنت به من فهماندی که کسی را ندارم

 کار کردم؟چهو من 

 !صادقانه بگویم، نوشتم

 رفت هستما فکر به خاطراتمان در حال پیشبنوشتم اما کم کم و اوایل فقط می

 هایم استتنها مشکلم غمگین بودن فضای نوشته

 !اما این را بدان

 ".شودنویسم اما غمگین خوانده میمن شاد می"

*** 

 نبود؛حس من از یک جایی به بعد، دیگر متعلق به من 

 !عروسک خیمه شب بازی تو شده بود

*** 

 !امشب شکم به یقین تبدیل شد

 هاست دیگر با کسی مهربان نیستممدت

 زنمهاست دیگر لبخند نمیمدت

 شومهاست از رنج کشیدن مردم دلگیر نمیمدت

 هاست که فقط انسانم و انسانیت ندارممدت

 کنمام و زندگی نمیهاست که زندهمدت
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 !وجود ندارد و کالبد تو خالیِ من در حال گشت و گذار است "منی"که دیگر هاست مدت

 !آری امشب شکم به یقین تبدیل شد

 !...امهاست که مردهمن مدت

*** 

 !خندیدیهاست دیگر به یاد ندارم چگونه میمدت

 زدی،چگونه حرف می

 هایت را،شیطنت

 گاهت را،های گاه و بیلوس بازی

 را،طرز لباس پوشیدنت 

 هایت را،دوستت دارم

 نوع راه رفتنت،

 طرز صحبتت،

 !هیچ چیز را به یاد ندارم

 ی نمایش چشمانم است،روی صفحهاما تصویر بزرگی از سیاه چشمانت درست روبه

 !رنگ کنمتوانم فراموشش کنم و یا حداقل یادش را کمکنم نمیکه هر کاری می

*** 

 گویی؟چه می

 چه داری که بگویی؟

 !انه فریاد نزنبهبی

 !کسی که جهان هم اکنون نیازمند شنیدن فریادش است، من هستم

 گیری که پس نیفتی؟چرا دست پیش می

 !کند کسی که اشتباه کرد من بودمهر که نداند فکر می

 !هه! خیلی جالب است

*** 
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 .رسدتر از حد معمول به نظر میاین روزها حس من کمی عصبی

 !دانمدلیلش را نمی

 !صبر کن، شاید هم بدانم اوه!

 .اری درست است، روز تولد آشناییمان نزدیک است

*** 

ها دانستی خودم عاشق هستم؛ باعث بروز خیلی از مشکلکه میای که داشتی، با اینتو با حس و عالقه بچگانه

 !شدی

 ها،باعث دور شدنم از جمع

 .عذاب وجدانی که نباید داشته باشم

 حس شک به همه،

 !نبودم که از دوستانم دور باشم، اما به خاطر تو شدمکسی 

 !مان به راه بودنفره ۴های همه چیز عادی بود، جمع

 !هایمگاهم، لبخندهایم، شیطنتهای گاه بیمحبت

 ...اما تو

 !گذاشته بودی، همه چیز را به هم زدی ای که نامش را عشقبا پرورش حس کودکانه

 !وقت حق عاشقی نداشتیوستش داشتم عاشقم نبود، اما تو هیچمن خوشبخت نبودم، اری کسی که د

 :شود به زبان ساده گفتی مرا، عشق و عالقه تعبیر کردی و میهای سادهجان گفتن

 «.تمام روابط دوستی بینمان را خراب کردی»

 !وقت مانند گذشته نخواهد شدچیز، هیچ و حال بنشین و افسوس بخور، دیگر هیچ

 !هیچ وقت

*** 

 حس من هنوز هم با شنیدن صدایت

 !رسدبه مرز جنون می

*** 
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 !فهمی از تنهایی و ترس؟تو چه می

 !ها؟فهمی از دور شدن از جمعچه می

 !وشش کنی؟فهمی از خاطراتی که باید به اجبار فرامچه می

 !فهمی؟چه می

 ،های برادر و عمل نکردنتو از دیدن گریه خواهر و دم نزدن، شنیدن نصیحت

 فهمی؟می چه

 فهمی؟راستش را بگو! چه می

 !اگر تو به جای من بودی مرده بودی

 !پس تو دیگر پاپیچم نشو

 !پاپیچ نشو و سرزنش نکن

 !کنیکنم درک میا که تحمل میگاه کمی از فشاری رخودت را جای من بگذار، آن

*** 

 :داند کهحتی حس دیوانه من هم می

 شود داشتها را نمیبعضی"

 "!اندازه دوستشان داشتشود بیاما می

 !فهمی؟تو چرا نمی

*** 

 .داردهر کس از این دنیا چیزی برمی

 !اما حس من یاد گرفته است که تنها دست بردارد

*** 

 .ها در برابر طوفان ایستادام، مثل درخت سروی که سالخسته

 !و روزی که به نسیمی دل داد، شکست

*** 
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 خواهد؛حس من کمی مرگ می

 !همین و بس

*** 

 !داند اخر جاده به کجا خواهد رسیدچه کسی می

 !کسهیچ

 اصال بگو ببینم کسی تاکنون انتهای جاده را دیده است؟

 مستمعی هستم برای شنیدن حقیقت،

 .اری حس من هم اکنون نیازش، کمی تعریف از انتهای جاده است

 یک تعریف کوچک هم کافیست،

 ی که در آن زیر نور سوزان خورشید،خواهم بدانم جاده خاکفقط می

 دارمها به سختی قدم برمیدر برف و زمستان، باران و کوالک فصل

 !رسدبه کجا می

 رسد؟خوبی مییخواهم بدانم ایا این همه راه به ثمرهمی

 !که اگر نه زودتر تمامش کنم

*** 

 گین است؛حس من امروز خشم

 !هم بریزدخواهد تمام زمین و زمان را به دلش می

 آید و تمام بالهایت فراغت نزد ما میکند که خدا در اوقااین روزها فکر می

 .کندزمینی و آسمانی را بر من و حسم نازل می

 !و آری من هم با او موافقم

 .خوب این حس، حس من است

 .توانم بر علیه خودم باشممتعلق به من است، من که نمی

*** 
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 !حس من

 حـس من؟

 .خواستم توصیفش کنمویم میراستش را بگ

 .اما خب انسان درون گرایی نیستم که قادر به توصیف خودم باشم

*** 

 !رسدتر از حد معمول به نظر میاین روزها حسم کمی دل نازک

 !دل نازک شده است

 ...آید وقتی کهدانم اما خب، چه کاری از دست من برمیمی

 ای کوچک در دست دارندهمه اطرافیانم دشنه

 !اندهایشان کردهو قلب نازکم را هدف ضربه

*** 

 !نشستی تا هم صحبتت شومها به انتظارم میگذشتند آن دورانی که ساعت

 !خواستیی من را میتمام شدند آن روزها که مهر و عالقه

 ...کردی وبه پایان رسیدند روزهایی که از حرکاتم ذوق می

 .گذشتند روزهایی که باعث افتخارت بودم

 !نداری صدایم را بشنوی کنی و حتی دوستست که برای رفتنم لحظه شماری میحال روزگاری و

 !ام بگیریتر نادیده، تا راحتکنی تا دیگر حسی به تو نداشته باشمامروزه هر کاری می

 !خوانیامروز روزی است که تمام حرکاتم را جلف می

 !به نظر تو امروز روز مرگ من نیست؟

 :کردم که بگویمآه فراموش 

 «!کشی، چه برسد به افتخارامروز روزی است که حتی از کنار من بودن و آوردن اسمم بر دهانت خجالت می»

 !و به راستی خدایا... آیا این است انصاف زندگی؟

*** 
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 ...کردیبا وجود آن همه تعریفی که از من می

 داد کهای احتمال نمیحس من حتی ذره

 !از چشمت بیفتم

*** 

 ...ها کمی، شاید بیشتر از کمیگاهی وقت

 !کندها را میدلم هوای گذشته

 توانم چه کار کنم؟هــعی، می

 !...هیچی

 !فقط به نوای غم انگیز حسم گوش کنم

 !همین و بس

*** 

 شویم؛گاهی وقتا تنها می

 .تنگگاهی وقتا دل

 !ممکن است کسی حرفمان را درک کند و دیگری به آن پشت پا بزند

 کنندخطابمان می "دیوانه"دردسر مردم شویم و چه آسان و بیبا کمی دردسر بین مردم بهترین می

 !هه

 شوی؟چرا سردرگم می

 دنیا همین است؛

 !تا بوده همین بوده

*** 

 فهمی از حال بدم؟تو چه می

 تواند درکم کندتنها کسی که واقعا باور دارم می

 !حس من است
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 !حس متعلق به من است که آن هم گفته بودم، این

 !خوردهه! اگر حس من نتواند من را درک کند، به درد جرز دیوار هم نمی

*** 

 !ها نیاز به گفتن دارمگاهی وقت

 .آری گفتن و درد و دل کردن

 کند را با کسی در میانی دلم سنگینی میخواهد دردهایی را که رودلم می

 !بگذارم که شاید تمام شوند

 .درد من نداشتن هم صحبت استترین اما بزرگ

 !کندو این بیش از حد روی دلم سنگینی می

*** 

 .ها حسی بود که بخواهم راجع بهش صحبت کنمقدیم

 ها منی هم وجود داشتاین هم بگویم که قدیم

 اما هم اکنون که نه دیگر خودم هستم و نه حسم،

 !حرفی برای گفتن ندارم

*** 

 .موهایم را از ته تراشیدم

 .ریش هم ندارمام، حتی دیگر تههایم را از ته زدهریش

 .های عطرم را شکستمتمام شیشه

 .ام را به آتش کشیدمهای نقاشیتمام بوم

 .کوبیدم های پیانوهزاران هزار بار با مشت بر روی کالویه

 .های گیتارم را پاره کردمتمام سیم

 !ز هم دریدمهایی را که دوست داشتی را اتار و پود تمام لباس

 اما چه شد؟

 .خواستم فراموشت کنم، خواستم دیگر جای خالیت را حس نکنم
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 اما چه شد؟

 !هیچی

 .درد نداشتنت بیشتر شد

 .گویدفهمیدم حس من هم گاهی مزخرف می

 !توانم فراموشت کنمگفت که با از بین بردن چیزهایی که دوستشان داری میآری مزخرف می

 !گفتواقعا هم مزخرف می

*** 

 !کنم حسم را از بین ببرمسعی می

 !از ریشه نابودش کنم

 .اما تا زمانی که کسانی که دوستشان دارم کنارم هستند

 !این کار ممکن نیست

*** 

 های حسمکی از نصیحت

 «.ساختن یک دیوار بلند دور خود من بود»

 !و من ساختم، آری دیواری به عظمت احساسم به دور خودم کشیدم

 !کردماشتباه 

 !من باختم

 !من خودم را به تو نه، بلکه به خودم باختم

*** 

 .از محکم بودن خسته شدم

 !جود زار بزنی، واقعا سخت استکند با تمام ومحکم بودن در حالی که حست وادارت می

 !خیلی سخت

*** 
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 .شودکم کم نفس کشیدن هم سخت می

 .دهدکم کم زندگی رنگ امید را از دست می

 .گیردتمام جهان اطرافت را ترس و تنهایی فرا میکم کم 

 درست زمانی که

 «!کندوقتی حست تو را وادار به عاشق یا فارغ شدن می»

 !ستآن روز، روز مرگ هر انسانی

*** 

 !تواند با حسش به جایی برسدکس نمیروزگار به من ثابت کرده است هیچ

 .شود هم کم کم فراموش« حس من »پس زمان آن رسیده است 

*** 

 !حرف دلم را به کدام آدم بالغی بزنم که مرا به تمسخر نگیرد

 کنداین اواخر حس من کمی بچگانه رفتار می

 !حتی باعث شده است که مانند دیوانگان به نظر برسم

 چه کنم؟

 !شود کرد؟چه می

 !این هم زندگی شاید مزخرف من است

*** 

 رسد که نه من هستمزمانی می

 !و نه حس من

 هایمامیدوارم آنقدر قابل قبول نوشته باشم که در آینده شخصی با خواندن دل نوشته

 !کمی، فقط کمی مرا یاد کند

*** 
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 ؟«این حس متعلق به من است»یادتان هست گفته بودم 

 !دروغ گفتم

 !این حس متعلق به من نیست

 .کنداز من سوء استفاده می

 .این حس فقط در من است

 ه من احتیاج دارد،گویا برای زندگی ب

 .گیردانش را میکند و ذره ذره جدرست مانند مهاجمی که در بدن میزبان زندگی می

 !این حس قصد دارد ذره ذره مرا به مرگ نزدیک کند

*** 

 .زنم و به فکری برای کشتن احساسم هستمزیر باران قدم می

 هه، انتظار شنیدن جمالت عاشقانه زیر باران را داشتید؟

 ام نیز،ترین لحظات زندگیزها در احساسیاین رو

 !به فکر کشتن احساسم هستم

*** 

 شد؛کاش تمام می

 !همه چیز

 !شدکاش همه چیز در همین لحظه و امشب تمام می

 !مکدی وجودم را میحس من مانند خوره به جانم افتاده و ذره ذره شیره

 ...حال درستی ندارم

 .این روزها اصال حال درستی ندارم

 .تمام کسانی که دوستشان داشتم تو زرد از آب درآمدند

 !ها طوری قلبم را شکستند که هیچ جوره قابل ترمیم نیستی آنهمه

 کنمشان عذرخواهی میکسانی که دوستشان داشتم را ناخواسته ناراحت کردم و از همه

 !امیدوارم ببخشند
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 !امیدوارم

 ن کشتی را به دست گرفتهچیز دست من نیست و تنها حس من سکاانگار هیچ

 !من واقعا متاسفم

*** 

 .امشتن حسم گرفتههای مکرر اطرافیانم تصمیم به کبنا به خواسته

 !ارمدانم من که قابلیت انجام چنین کاری را نداما می

 !اما مجبورم

 !حتی اگه خودِ من هم از بین برود، مجبورم

 !نویسماز این پس بدون حس می

 !عت باز هم ایرادی از کارهایم خواهند گرفتدانم این جمااما می

 خیالشندگی، حسم، اما بیام، پوششم، حرکاتم، رفتارم، زاز زندگی

 !سازیممی سوزیم ومی

*** 

 ۱۳9۷دی  ۱۵

 هسامیار زاهد

 حس من

*** 
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 98رمان  انجمنمنبع: 

 تایپ و دانلود رمانمرجع  98رمان 

ایپ و ت ،محفلی دوستانه برای ایرانیان است. در صورت تمایل به هر نوع همکاری با مجموعه 98انجمن رمان 

 بر روی لینک زیر کلیک کنید: ،دل نوشته و آثار خود و یا خواندن آثار دیگران ،نشر رمان

 98عضویت در انجمن رمان                                                     
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