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 وقتی یهو بعضی وقتا میرم تو خودم و گریه میکنم ، وقتی میام و باهات از تنهاییام حرف میزنم،

 ... ازینکه من برای این دنیا ساخته نشدم، ازینکه دیگه چیزی شادم نمیکنه

 معنیش این نیست که میخوام بم توجه کنی ،

 !این نیست که به ینفر نیاز دارم که دلش برام بسوزه یا درکم کنه، نه

 , میخوام یچیز فقط من …کنی کمکم نمیخوام …من نمیخوام درکم کنی

اونم اینه که دیگه نباشم، نباشم که بخوام بی دلیل شاد باشم ، بخوام الکی بخندم و ادای مثل بقیه 

 .زندگی کردنو دربیارم

 نمیخوام دیگه قوی باشم، نمیخوام وایسم جلوی مشکالت و بشکنم، بشکنم و باز بشکنم و

 اصال به روم نیارم که چی بم گذشته.. میدونی؟

 میخوام اسمم خط بخوره از تو دفتر حاضرای این دنیا، میخوام برم تو لیست غایبا؛

 ...الکی دل دردو بهونه میکردم که نرم مث اون روزای دبیرستان که وقتی خسته بودم

! …حتی یادم رفته که چند وقته روحم درد میکنه، چند وقته دیگه هیچی برام مثله قبل نیست

 ..آوردم کم وقته خیلی شدم، خسته

 ولی تو نگرانم نباش، من حالم بد نیست، فقط ، هوای این دنیا بم نمیخوره،

 وم کنه.. قهوه های تلخی که غذای روز و شبمه،باید جمع کنم برم یجا که روح مریضمو آر

شمعی که پا به پای بیداریام تو شبا تا صب سوخت ،کاغذی که زیر بار حجوم کلمات تو مغزم له 

 ...شد

 ...باید تنهاشون بذارم، اونام حتما تا االن خسته شدن ازم.. باید برم بخوابم ، برای همیشه

 زهرا کیانی : نویسنده و گوینده
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