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 دلم برای خودم سوخت وقتی به سقف اتاقم خیره بودم و تمام شب دنبال کلماتم بودم

 تا پیدایشان کنم تا بتوانم خسته ام را طوری بنویسم که دردی که درونش نهفته اس

 آشکار شود که حتی وقتی نوشته ام خسته ام اشک هایم دیده شوند ،

 اشک هایم که سر میخورند روی گونه هایم ،

 دلم برای خودم سوخت وقتی تمام روز تا شب را منتظر یک توجه کوچک

یی سالم یا اصال صدایم کنی ، که حتی شده با خودم بگویم مهم بوده از تو بودم که حتی بگو

 . ام که صدایم کرده

 من دلم برای خودم سوخت وقتی فهمیدم که در خواب هم تو را فراموش نخواهم کرد ،

که در تمامی لحظاتم حضورت را حس میکردم، دلم برای خودم سوخت وقتی با عکس هایت 

 حرف میزدم

 زش میکردم از دور تو را میبوسیدماز دور تو را نوا

 من دلم برای خودم سوخت آن موقع که در خیابان ها دست هایت را نداشتم ،

گرمای حضورت را نداشتم، من دلم برای خودم سوخت وقتی که پشت گوشی صدای نفس 

 هایت را هم در ذهنم ضبط میکردم ،

راهم لمس کنم که وقتی که وقتی صدایم میکردی و میخندیدی دوست داشتم لبخند هایت 

 ... صدایم میکردی دوست داشتم لب هایت را هم لمس کنم

 من دلم برای خودم سوخت وقتی فهمیدم هیچ جزئی از زندگی تو نبودم

 ... وقتی که تمام زندگی اَم بودی
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 مائده زمان : نویسنده

 آتنا عزیزی : دکلمه

 (علی نوری نژاد )صدای عاشقانه : میکس

 

 آتنا عزیزیبا صدای  دل نوشتهو ویدیو دکلمه دانلود دکلمه 
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