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 مرگ پژواک 

 اکبریان آتریسا 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

  

 دلنوشتهبندی: دسته  

  :مرگ پژواکعنوان 

  :تراژدیژانر  

 :کاربر انجمن کافه نویسندگان اکبریان آتریسا نویسنده 

  :سطح اثر- 

  :ناظر- 

 :ویراستار DoNyA♡Gh  

  :طراحMAHLA 

  :کپیستDoNyA♡Gh 

 ...چرخیممی خویش گرد به و دویممی وقفهبی سال، سالیان

 !ما بر شودمی تحمیل روز هر که آوری سرسام دوران و

 شاید، تا

 اندک، چند هر فرصتی برای شاید

 کوچک؛ و ناچیز چند هر

 !باشیم خوشبخت باشیم، داشته رفاه باشیم، داشته آرامش

 از باریکوله با و شودمی انداز طنین هایمانگوش بر مرگ پژواک ناگهان یابیم،می دست آن به تازه که زمانی اما
 !اندوه غم، حسرت،

 ... .شویممی مانآورده دست به تازه رفاه و هاداشته تمام و کائنات این ترک به مجبور
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 .نیستند مربوط یکدیگر به و باشدمی متفاوت یک هر موضوع اما هستند؛ تراژدی هاپارت: نکته

 

*** 

 

 !سکوت و ظلمات

 هم، برای هستند خوبی بسیار زوج

 اما،

 کس، همه و چیز همه از ترسان منِ برای اما

 !مرگ یعنی

 !نابودی و نیستی یعنی

 آشنا، و غریبه از است گریزان است هامدت که کسی برای

 است سالهایسال که انتظاری چشم برای

 است، مانده اشجانان راه به چشم

 ثانیه، یک برای حتی اش،لیلی صدای شنیدن برای دهدمی جان که مجنونی برای

 !دلخسته عاشق یک برای

 دلدارش؟ مرگ خبر آوردن نیست روی زیاده کمی

 مجنون؟ این حق در نیست رحمیبی کمی

 نیست؟ نامردی کمی

*** 
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 رویا، یک یگوشه تنها،

 انسان، یک از خاطره هزار هزاران با ایستاده

 !منتظر

 !دلدار آن بیاید هم باز که شاید

 بتواند هم باز شاید شاید،

 !را زیبایش جمال ببیند

 ... .شاید

 !را صدایش بشنود هایشگوش هم باز

 !باشد رسیده پایان به ذهنش، تنهایی از سرشار و آلودخاک همیشه پستوهای در خود، کنار کردنش تجسم زمان شاید

 !شاید

 

*** 

 

 

 شده روزهایم این گیرگریبان که خفقانی

 را، تن این کند قطعهقطعه دارد سعی

 !را امشده له پا زیر قلب کند پاره و بدرد

 را وجودم از مانده باقی هایذره آخرین خواهدمی

 .کند خاکستر و بسوزاند آرامآرام
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 او، با شوممی همراه اما من

 !نیست برایم آن جز ایچاره که چرا

 

*** 

 

 کالبد، این از ستاندمی توان و تاب و روحم و جان بر کمکم کند،می رسوخ که سرمایی سوز و شب انتهایبی ظلمات میان در گهگاهی

 .حیاط خلوت و دنج یگوشه در است کرده خشک جا که مادربزرگ رفته در زوار آهنین تخت روی نشینممی

 هایهیزم عجز از سرشار هایالتماس و فریاد و داد رحمانهبی چگونه که برممی آتشی تاببی و سرکش هایشعله نزدیک را دستانم

 .کنندمی مبدل خاکستر از تلی به و سوزانندشانمی و سوزانندمی و سوزانندمی و شنوندنمی را نوابی

 .شده کشیده آتش به هیزمی نه و بوده هیزمی نه زمانی هیچ گویی

 چون و شودمی شدیدتر بغضم اشکلمه هر با جمله، هر با صفحه، هر با و زنممی ورق را خاطراتم دفترچه شوندمی گرم که دستانم

 .دهم جان تا فشاردمی ترحمی هیچبی محکم، را گلویم باشد، داشته را جانم قصد که قاتلی

 شده آمیخته بغض این و خوانممی و گیرممی دست در را دفتر هم باز بد، حال آن از یابممی رهایی که لحظه چند بعد هم باز آخر در

 .برسم آرامش به و بزنم ورق را خاطراتم تمام که وقتی تا شودمی تکرار بارها و بارها نابسامانم حال و گریه با

 !یابم رهایی خود بدبختی و درد پر گذشته اسارت از و بسپارم افروزمان آتش رحمبی جالدان دست به هم را دفتر که وقتی تا

 .کنم رها را امگذشته و آینده شود هدفم تمام که وقتی تا

 

*** 
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 شود،می نزدیک انتهایش به عمرم شنی ساعت که حال

 فرو خواب به شدنشان محقق تجسم با هاشب و اندیشیده آن به بار هزار هزاران که امکودکانه رویاهای و آرزوها تکتک به که حال

 .امرسیده ام، رفته

 ... .حال

 ایستگاه این از مرا و کند سوارم تا آیدمی سویم به آور سرسام سرعتی با که مرگ السیرسریع قطار استقبال به باز آغوشی با که حال

 .شتابممی یابد، رهایی آخر

 !ابد تا بود، خواهد من همراه نیز جهان دیگر در که حسرتی مانده، باقی وجودم بطن در حسرت یک تنها

 .کردنت رها حسرت

 

*** 

 

 !نشست گِل به دروغین هایتوانینمی ساحل بر رویاهایم کشتی و کرد سقوط کائنات رنگین آسمان در آرزوهایم هواپیمای

 است هنوز که هنوز من و

 اممانده حیران و سردرگم

 من؟ چرا آخر که

 

*** 

 

 !من بر وای ای

 وجودم؛ تمام و من بر وای ای
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 !وجودم نحسی و شومی و من بر لعنت

 !من بر لعنت

 گذاشتم،نمی منجالب چون دنیای این داخل را پایم من اگر شاید

 .راسوخته دل این دهد دلداری و بکشد موهایم بر اشمادرانه عشق و محبت سر از دستی که بود مادری حال

 :بگوید که بود مادری حال

 .هستم من تا نترس چیز هیچ از

 ... .شاید

 

*** 

 

 ... .است تلخ حقیقت

 مانشده کبود گونه و هاگریه به توجهی و کوبدمی هایمانگونه بر محکم سیلی چون را خود نامردی و تلخی روز هر که تلخ قدرآن

 .ندارد

 .است ترتلخ دروغ اما است؛ تلخ حقیقت

 .است ترتلخ است فریب و حیله همه مقابلت طرف احساسات ابراز بدانی اینکه

 .ایگذرانده سرشت بد فریبکار آدم یک کنار را هایتسال و روزها تمام فهمیمی که است زمانی ترتلخ آن از و

 !است تلخ خیلی

 .کندنمی را شانگفتن یارای زبان که دیگر تلخی هزار هزاران و

*** 
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 حسادت سدهای ریختن فرو و درون آماج هجوم

 !اطراف هایپدیده و حوادث روی بر بسته همیشه هایپلک پوشاننده هایپرده

 سرگردانی؟ همه این میان کرد باید چه

 

*** 

 

 .اندشده گم امگریه و بغض نمور و تاریک زندان اندرون در هاستسال هایمخنده

 .دهندنمی را اشاجباری زندان از را لبخندم خروج اجازه که اندبدطینت و بدرفتار بانزندان دو هایمشب و روزها مهمان هاستسال

 !درونش بسازد محبت و مهر النه تا نشیندنمی ایپرنده دیگر قلبم آشیان در هاستسال

 امرفته خواب به درون از هاستسال

 .گاهی شودمی امشرمنده هم قطبی خرس که عمیق آنقدر خوابی

 !یأس و کابوس جنس از خوابی

 !درد و مرگ جنس از

 مطلق؛ خفگی جنس از

 ... .هاستسال

 

*** 
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 انداندیشه و تعقل دارای هاانسان گویندمی

 .کندمی جدا پروردگار مخلوقات دیگر از را هاآن که است ویژگی همین و

 پایان،بی کائنات همین درون من اما

 !گوسفند جامه در بینممی را هاییگرگ

 راستی به یا گشته کور و نابینا من چشمان

 .برندمی تاراج به و کشندمی آیند،می که بدطینتی جانداران این

 کشند؟می یدک را انسان نام واقعاً

 ... .انسان

 

*** 

 

 جانمان و روح بر شودمی اندازطنین که مرگ پژواک

 دردمی هم از را هایمانگوش هایپرده و

 ما به رساند یاری که هستیم دستی انتظار چشم هم باز ما و

 !شده تعیین پیش از سرنوشت این از دهد نجاتمان و

 

*** 
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 زناننعره و بست خواهد بازو به را زرین بازوبند باشد بیشتر قدرتش که او آخر در است، سهراب و رستم نبرد چون مغلوب و غالب نبرد

 .کندمی اعالم میدان پیروز را خود

 ... .همیشه شود،می پیروز مغلوب بر که است غالب همیشه اینجا اما

 

*** 

 

 تنهایی به مانیمی تو و روممی کنانخنده

 !مرگ هم شاید گریه، و بغض میان

 و گشاده لبانی با و سرخوش روممی

 را، تو گذارممی جا

 من از برایت بماند شبحی شاید تا روممی

 !خاطراتت میان

 !بدانی را قدرم تا روممی

 !نگاهت رحمیبی و رفتارهایت هایت،حرف با زدیمی پس را او تو و بود همراهت همیشه که را کسی تنها بیاوری یاد به و بفهمی تا

 ... .را تو کنممی رها و روممی

 

*** 

 

 



 

 
 

11 

  
 مرگ پژواک 
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 است بازی لیلی یک مانند زندگی

 .اول یخانه همان به گردیبرمی باز و هشت یخانه تا کنیمی شروع اول خانه از

 .گردیبرمی اول خانه به بازهم کنی خوبی یا بشکنی دل چقدر هر بکنی، که کاری هر بروی، که کجا هر تا است همین هم زندگی

 .دادن ادامه به کنی شروع صفر از باید هم باز

 .برایت شودمی تکرار بارها و بارها بازی این و

 ... .بارها

 

*** 

 

 وجودت از بزدایی که را خاطرات غبار و گرد

 کهنه، و خاکی یافت خواهی دفتری

 شده نوشته بزرگی فونت با آن روی که دفتری

 !هایمهاشتبا دفتر

 اشتباه و است اشتباه اشصفحه به صفحه که دفتری

 کوچک و بزرگ

 جدید و قدیمی

 .ایشده مرتکب سال سالیان که است هاییاشتباه همه و همه و

 شدی؛ آشنا او با که افتادند اتفاق زمانی هایتاشتباه بیشتر و

 ... .او با
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*** 

 

 شد؛ خواهد گم من وجود چالهسیاه در نگاهت رنگین تأللو

 .کشت خواهد را روزهایت کودکانه هایشادی رفتارم خشونت و سردی

 !مادیاتم تمام و من از شو دور ترسریع هرچه پس

 

*** 

 

 پریشان و متشوش افکارم

 یار تابیبی و عشق از سرشار وجودم

 !کوالک چون سرد چشمانم

 !وجودم در احساسات تفاوت است شدید چه
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می
 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

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

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:
 

 

  :انجمنht t p://f orum.caf ewri t ers .xyz/  
  :وبسایتht t p://caf ewri t ers .xyz/ 
  :اینستاگرامht t p://i nst agram.com/caf ewri t ers_xyz/ 

 

 

http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_xyz/

