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 مخمصهسودا:عنوان 

 :عاشقانه،تراژدیژانر 

 :شادابکالنترینویسنده 

 اثرسطح:- 

 :ناظر- 

 :ویراستارDiMond 

 :نژادکیانازتربتیطراح 

 :کپیستKliN 

 ها فرا گرفته؛ ماسوای دنیایم را تیرگی

 !به جز کورسویی از قلبم که سودای تو را در اندیشه دارد

 .کورسویی که غل و زنجیر کرده است مرا به حبس انزوا با تو
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 ... .هایت پر کرده چاردیواری ذهنم را یادگاری

 ات را یادت هست؟ ی سفالی فنجان لب پَر شده

 الله زرد رنگ با زمینه آبی، مزین شده بود؟ که با گل 

 را که همراه با همزادش از اللجین خریده بودیم؟ آن

 !دهد ها تمایز دارد؛ مزه عاشقی می گفتی: طعم چای در این فنجان با همه فنجان می

 .من  یوقتی تو رفتی او هم رفت؛ البته، با کج خلق

 .ریزند اینک مثل هندوها، که خاکستر مرده خود را در ظرفی می

 .است مانده  اش برایم های شکسته ظرفی از خورده

 .اش هم مانند من، دلبرش به زوال رفته حال فنجان جفت

 .ولی دلم طاقت نیاورد؛ شبانه بدون درنگ تا اللجین راندم

 .الله زرد رنگ زمینه آبی شدم گری خواستار لیوانی با گل از همان دکان سفال

 «!ای دیوانه»گر در تعجب بهم گفت: سفال« لب پَرش کند»بعداز درست کردنش گفتم:

 آری» بدون مکث گفتم:

 !ام دیوانه

 «... .لب پَرش کن

*** 

 ات را یادت هست؟ نارنجی  گلی بالش با روکش گل

 خوابی و سردردهایت بود؟ همان که عالج بی

 !اش را سوزاندم پرهای داخل

 !کارها مگر مجازات نیست؟ سزای همه خیا*نت



 

 
 

4 

  
  سودامخمصه 

  کالنتریشاداب 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 .پرهایی که عقده پرواز را در سر داشتند ولی در بالش، مبحوس بودند

 خودشان که طعم پرواز را نچشیده بودند؛

 خواندند که ولی وقتی که تو در بالینت بودی؛ در سرت می

 چگونه پرواز کنی؟

 هایت را رشد دهی؟ چگونه بال

 ...!برای پرواز

 ..!.برای رفتن

 ...!برای تنها گذاشتن من

*** 

 .ام های بودنت، اواخر شهریور دنبال پسته پوست نشده امسال هم مثل سال

 یادت هست؟

مگر جواب خنده، خنده نیست؛ پسته هم دل دارد باید »گفتی: زدی و می قه می وقتی اولین بار پسته پوست نشده را پوست کردی؛ قه

 «!برایش بخندم؟

ها را  شهریور جواب خنده پسته  از کلی پسته پوست کردن و خندیدن با تو؛ یک قرار گذاشتیم، هر سال در روزهای واپسین آن روز بعد

 .بدهیم

 !خندیدم و دگر هیچ خندم، چون دیگر تو نیستی که من بخندم؛ اصال من وقتی تو بخندی می ها نمی اما بعد از رفتنت دیگر به پسته

 ... .ها ی پسته ندهجواب ماند خ پس از تو بی

*** 

 :گفتند مان می همه اطرافیان

ها سبزی  اند، بر آن کنی، اگر زردی افسرده شان می اند، بزرگ کنی؛ اگر بچه داری را شاداب می هایت سبز هست؛ هر موجود ریشه دست

 .کنی امیدواری، تزریق می

 .تو را برای بهشت برینش انتخاب کرد اش مشکل پیش آمد، شاید به خاطر همین است؛ وقتی خدا برای درختان بهشت

*** 
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 .ها کردی آمد؛ که کل دیوار حیاط خانه را مبحوس پیچک چنان از این موجودهای ریشه دوانده خوشت می آن

 !ها را ل*ب پنجره جا خوش کردی شمعدانی

 !جای خانه قرار داده بودی های خاردار دوست داشتنی را به عشق من در جای ها، آن توپک کاکتوس

 .مان را سبز کرده بودی از وجودت از گیاهانت انهخ

 شان نباش! نگذاشتم جای خالیت را زیاد احساس کنند؛ نگران

 .اند هنوز گیاهانت سرزنده

 .کند هنوز پیچک، دیوارها را گرفتار خود می

 .کنند ها، با نسیم ل*ب پنجره بازی می شمعدانی

 .ندکن هایشان دلبری می ها هم هنوز با تک گل کاکتوس 

 .کنم؛ دستانم سبز شود شاید خدا در آگهی بعدی من را انتخاب کند من هم دارم تالش می

*** 

 پرسی؟ ات را نمی ریالی قدیمی 5احوال سکه 

ها  توانستی فرقی بین آن ات، نمی همان که جایی جز کنار ظرف چای و قهوه نداشت، همان که وقتی بین چای و قهوه دوست داشتنی

 .کرد ی میجیگر بگذاری؛ میان

 !اش کردم به کنار خودم ات از آشپزخانه نقل مکان اکنون بعد از رفتن

 تر گرفتی، کدام را انتخاب کنم؟ هایت یا مکعب سنگی که در آن آرام دانم بین یادگاری وقتی که نمی

 .دهد او مرا از دست این مخمصه نجات می

 ... .ت را انتخاب کرد امروز آرامگاه

*** 

 .کرد دار می ات را نم هایی که چشمان ات را اشک بار ببینم؛ جز خنده شمانتوانستم چ هیچ نمی

 .ترین تابلو نقاشی دنیایم بود ، قشنگ چشمان خیس قهوه مثالت

 !شاید بگویی: احمقانه است

 .ام را به تصویر بکشد ها تا باری دیگر، زیباترین تابلوی زندگی ریختند پشت سر شادی هایت اشک شوق می ولی چشم

 !شد هایت جاری نمی خندیدی؛ ولی آبی، بعد از شادی بر گونه ات بیشتر می های قبل رفتن ن واپسینای

 ... .داد هایت خبر دیدن فرشته مرگ را می گویا چشم
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*** 

 زدی؛ بدری که سبزه گره می اولین سیزده

 .«ات کنارت نشسته شان با اسب نیامده، تو که شاهزاده این برای دخترانیست که شاهزاده» با شوخی گفتم:

 .«ام همیشه در دستانم مثل گره این دو سبزه، سبز باشه زنم برای اینکه دست شاهزاده سبزه رو گره می»ات گفتی: تو با ته مونده خنده

 !هایم دوباره با دستانت سبز شود دست زنم برای اینکه اما بعد از تو، من گره می

*** 

 !وقت نگذاشتی برایت گل بخرم هیچ

 .گفتی: شاید این گل عزیزترین باشد، برای یک شاهزاده کوچولویی می

یاری شود؛ و با محبت، نور  های هدیه من، دست پرورده خودم باشد، با عشق، آب خواستی گل البته دلیل اصلی تو فقط این نبود. می

 !بگیرد

 .اند یاری و با سودا، نور گرفته بار، با دلتنگی، آب ها را برایت آوردم ولی این مروز هم چند شاخه از گلا

*** 

 .ات را در خانه حس کرده ات، قناریمان است، که بعد از من، نبودن بعد از رفتن

 خواند؛ اش را دیگر نمی های سحرخیزی ترنم

 .تواری تو همراه اس اگر هم بخواند؛ با فغان سوگ

 !خورد، اعتصاب غذا کرده چند روزی است آب و غذایش را نمی

 !رود کبوتر جلد شده آزادش کردم؛ ولی نمی

 .اش ناراضی نیست، از زندانِ فقدان تو ناراحت است فهمیدم از زندان فلزی

 !ات آوردم گاه همراه خود به خفته

 های سوزناکش را شنیدی؟ چهچه

 مند بود؟ گله

 ... .ات های مستانه ات، خنده مهربانی از مفقود بودن صدایت،

*** 
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 .داد ای رخ می اش در سرزمین دلم، زمین لرزه ای خیست، که با هر بار دیدن های قهوه چشم

گشایم، به آن دو گوی قجری بنگرم و به این دل دیوانه  تابلو نقاشی شده از آن را روبروی تختمان قرار دادم؛ تا چشمم را که می

 !ای برای همیشه بفهمانم که تو رفته

 !یا با رویاهای تو بخواب بروم؛ شاید خدا دلش برایم بسوزد

 .هایم را بدهد تا به سوی تو پر بگشایم زودتر بال

*** 

 همه جهان به درها زدند؛ تا دیوارهای خانه به من بگوید، که چقدر تنهاتر شدم،

 ... .بعد از تو

*** 

 !قالب عشق تو، افکنده شد؛ و با گرمای وجود تو شکل گرفتگویا عشق من به تو، مانند مایع کیکی بود؛ که در 

 آن هنگام، که از عشق تو به من در این دنیا به سمت پوچی رفت؛

 !یک کیکِ از قالب جدا شده بودم

 !انداخت های چنگال مانندشان، قلبم را چنگ می آمد و طعنه چاقوهای اطرافیان، بر روی قلب ناالنم فرود می

 ... .از دارا نبودن تو

*** 

 !ای؛ قبول گویند تو رفته می

 !دیگر بر نمیگردی؛ قبول

 کنی؟ گویند: چرا زندگی نمی دانم چرا می نمی

 مگر زندگی، گستراندن عشق به اطرافیانت نیست؟

 !اطرافیان من هم فقط تو بودی

 .خیزم هر روز، با عشق و عالقه تو برمی

 .کنم مان، را مرور می خاطرات با هم بودن

 .آیم ات می انگیز تو و به دیدار تو، در خفتگاه های دل کنم، از جامانده مواظبت می

 اگر زندگی نیست! پس چیست؟
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*** 

 !ام گم شده

 !های مانده از تو های خاطرات و نشان در کوچه پس کوچه

 اندازم و ی می هایش را نگاه زنم و پالک ها، قدم می در کوچه

 !برای خاطره بازی بیشتر شوم؛ ها کشیده می ی درون کوچه گاه

 اند؟ ها به ظاهر کوچه دانم چرا همه بن بست اما نمی

 .ام گویی در هزارتوی نرسیدن به تو، گرفتار این جهان بی تو شده

*** 

 مانند قویی که جفت خود را از دست داده؛

 .های لکنت گرفته از تو، شناور است خیالم، در دریاچه خاطره

 ام؛ نشانی مانده سر زدهپریشان و آشفته هر جا با تو 

 !ولی تو را نیافتم

 .ام ام، گوشه نشین شده تمسخروار ماه از تنهایی های تابش حال در دریاچه خاطرات، زیر

*** 

 شوم؛ ها، وقتی از خواب بیدار می صبح

 !برند هایم هنوز در خواب به سر می دست

 :گفتی افتم که می یاد حرفت می

 .«رود که دوستش دارند گونه کنار کسانی می شود و آن بدنش جدا میخوابد؛ روح آن از  وقتی آدمی می»

 !کند هایم به خاطر این است؛ که روحم در هنگام جدایی، دستانت را رها نمی حسی دست گویی بی

 .دوست دارد بیشتر با تو باشد

 خوابم؛ پس بیشتر می

 .شاید روحم، هواخوری بیشتر داشته باشد؛ در زندان تن

*** 
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 .کرد ورتر می شقانه تو، آتش عشق من را هر روز شعلههای عا هیزم

 !ی قلبم انبار کرده بودی ها را در خزانه ات هم برای این آتش، هیزم حتی بعد از رفتن

 .نوازد هایش را می چند روزیست که خزانه دلم، ساز رو به اتمام هیزم

 .من را به پیش تو برگرداندام؛ پس  ها، خاکستری افسون شده تو به خدا بگو که من بدون این هیزم

*** 

 ام؛ در دفتر زندگی

 .نگارد ی فقدان تو و امیدواری را می هایش، کلمه هر روز، زمانه بر روی یکی از برگ

 !هایت کنار تو بودن را رقم زند ای که، در دفتر مرگم به جبران همه نبودن امیدوار به زمانه

*** 

 اش، در حیاطبست عاشقی که  ای شده است؛ در بن جهان من خانه

 کنند، هایی از سودای عاشقی تو، فتوسنتز می پیچک

 !کنند هایی به درازای دلتنگی من، قد علم می و درخت

 ... .کنم ای به تلخی دست نیافتنی بودن تو، روزگار را سپری می و من بر مبلی از انتظار، با فنجان قهوه
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

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

 موبایل ساخته وخواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار 

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

 :انجمن http://forum.cafewriters.xyz/  

 :وبسایت http://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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