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دارِ زنانه، هي  هاي غم ي، حاال تو هي اينستا را پر كن از پستتواني سرش را از زير برف بيرون بكش آدمي كه خودش را به نفهمي بزند! نمي

عكس پروفايلت را بردار و سياهش كن، در جوابش يك كلمه يك كلمه حرف بزن. هرجور راحتي را اسلحه كن و طرفش بگير، خودت را گم و 

 .گور كن و ساكت باش

 .ني دو هفته پيش در فريزر، غم و دلتنگي را همراهش ببلعهاي قرمزت و سرت را گرم كن با كيك بست اَستون را بپاش روي ناخن

 .كند داري ادا در مياوري و پارهم كني باز فكر مي  انگار نه انگار، كسي كه اراده كند، توراحالِ تورا نفهمد، خودت را لت

*** 

 . . . چسـبد لبـخند مي

 !گويـد ي آذري برايـت از عـشق مي وقتـي مردي با لهجـه

*** 

 !ست  هاي دهن لق به روي تو باز شوند، ناز كردنت منطقي چشم تا وقتي اين

 رفتـنت برابر شد با ؛

 . ...هاي اعصابم شورشِ قـرص

*** 

 دارد،  صورتش را با سيلي سرخ نگه مي

 . ...هايت گل انداخته   گويد: لپ و مادربزرگ مي

*** 

 يقين دارم بدرقه كردن از حوا به ما ارث رسيده،

 !در اين كار را بلد نبوديمها كه از شكم ما ما زن

 .قدر حواسش به قرآنِ محمد بوده، تا بگيرد باالي سر مردش كه از زير آن رد شود به گمانم حوا آن

 . . . ي آب را فراموش كرده كه كاسه

 !ي بدون آب گشتُ گشت تا رسيد به نسلي كه من زنش بودم هي نسل به نسل اين بدرقه

 .ي آب در كابينت كنار يخچال خشك مانده بود زدي و كاسه ، وقتي روي قرآن بو*سه ميات كردم پس به تبعيت از او بدرقه

 !حاال فهميدم دليل اين را كه هرگز برنگشتي
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وار شده و هنوز كه هنوز است به    ي حياطمان جا خشك كرده، عيال قدو قواره روي درخت كاج وسط باغچه   حاال فهميدم چرا اين كالغِ سياه بي

 . . . . رسيدهاش ن خانه

*** 

هاي عينكم مي افتم،  ي پيراهن به جانِ شيشه ي اتوبان، و با گوشه ي آپارتمان حاشيه هاي دوجداره نشينم، پشت پنجره هر صبح تا شب مي

اي ه زنم به تمام مسيرهاي احتمالي كه تو از آن خواهي آمد. نكند تو هم مثل من، انتظار داري اين چشم وقتي خوب برق افتاد، زل مي

 !آستيكمات سراب آمدنت را نبيند؟

*** 

 .توجهي كنار آيد     هيچ زني نيست كه با بي

 سـت؛    من، زني

 ...هاي يك شهرِ غريب  گـُم شده در خيابان

 قـدر همـان

 تـنها

 تـنها

 . ...تـنها

*** 

دار يك        هاي نم هايت، مثل دراز كشيدن روي چمن هايي كه تمايلي به خوابيدن ندارند، فكر كردن به تو و تمام حرف ها وقت بستن پلك شب

 .چسبد شب گرم تابستان و نگاه كردن به آسماني كه پر شده از ستاره مي

 .كاش آدم هزار پهلو داشت اي

 .توان تو را و آن شب را تمام كرد ميبار ازين پهلو به آن پهلو شدن ن با يك

 !نهايتيد     هردو بي

*** 

 .خرمالوهاي حياط خاتون، با برفي كه رويشان نشسته بود

 !زد در آن صورت معصوم هايشان نور باال مي    زدند، كه سرخي گونه قدر كرم پودر به صورتشان مي انداخت كه آن مرا ياد دختران دم بختي مي

*** 
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 .ديگر برنگردد برود و را بگير تا مادرش سرِ زا ي عشقت بيا و نطفه

*** 

 .انتظاراتت را كم كن

 .انداز باالتر نشينم پاي نوشتن برايت، كالهت را بي همين كه آرايش كرده مي

*** 

 !كنه برم كه؛ مامان گريه مي فقط وقتي تو رو از ياد مي

*** 

 .ي يك زن به وقتِ ناراحتي؛ شب بخير گفتن است تنها حربه

*** 

 .الزم نيست اعدامش كنيد بخشش }؛{

 .بخشش الزم نيست}؛{ اعدامش كنيد

 

اي كه آخرش به حتما ختم  طور هستيم، يك كاما، گيومه، حرف پس و پيش شود برداشتمان فرق ميكند، اگر بيايد در جمله ها هم همين ما زن

افتد به جانمان، كه نكند  شود مثل خوره و مي ر به آن ميريزد و فك اي كه تاكيدي و تاييدي ست، كل ماجرا را بهم مي شده، اما بيايد در جمله

ماند جز چشماني كه زيرش يك بند انگشت گود رفته و كبود شده، پوست صورت زرد  سان نشود و در آخر چيزي از زن نمي فالن شود، نكند بي

 !رنگ و چهار پاره استخوان با عنوان دست و پا

 !ندازدا هيچ چيز مثل فكر كردن زن را از پا نمي

*** 

ي من خاک بر سر  ها براي نوشتن از مردِ قصه نوشتن از تو و بياد تو به خودي خود سخت است چه رسد در فصل كيوي و باران! اگر چه واژه

 .اند اما همين بوي پرتغال و بهشت وقتِ صحبت از تو مي ارزد به خاكسپاري كلِ ادبيات  شده

*** 
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 .شه بينم دردم بيشتر مي رو مي  دارم و زخم برش ميشدي مثل چسب زخمي كه هربار از روي زخمم 

 !بودنت خيلي چيزها بهم ياد داد

 . . . . وجود باشن   تونن بي بودنت بهم ياد داد آدما در عين حال كه وجود دارن، مي

*** 

 .هاي خوبت رو از دست بدي خوام بخاطر من موقعيت نمي

فقط يه بالشِ كه صورتت رو بچسبوني بهش و آروم اشك بريزي و لعنت بفرستي به اين  اين جمله يعني ويراني و دواي غربتِ بعد از شنيدنش،

 .هاي ممنوعه حس

*** 

 :سردرگمي يعني

 .دلتنگ باشي اما دلت اِرور بدهد كه: آدمِ مورد نظر يافته نشد

*** 

 .زد كرد مني كه ساز مي نوشت، مني كه نقاشي مي شه براي مني كه قبالً بود. مني كه مي دلت تنگ مي

 !رو از زير تختت مياري بيرون، روشو يه اليه خاک پوشونده  گيري دوباره شروع كني. سازت تصميمي مي

 . . . .درست مثلِ خودت

 ! كني توني خوب تميزش مي دار مياري و تا مي دستمال نم

زني. صداش درسته ريتم  دونه سنتور چيه روي تارها مي اي كه اصال نمي گيري و مثِل بچه هارو دستت مي حسِ خوبي بهت دست ميده، مضراب

 . . . . كرد هاي نشسته روي وجود من رو تميز مي شد و خاک كاش يكي پيدا مي شينه. همون موقع تو فكر ميري كه اي نداره اما به دلت مي

*** 

 .تي كه تنها هستنآدما وق

 .وقتي توي اوج مشكالت غرق شدن

 صحبتي دارن و نه يه گوش براي شنيدن. وقتي خودشونن و يه دنيا غم، كنه براي يه لغزش حسابي، وقتي نه هم وقتي زندگي داره دل دل مي

 وقتي پر از نياز به آرامشن، نياز به توجه، نياز به خواسته شدن،

كنه. همون موقع  شه. درست همون موقع چرب زبوني مي ن درست همون موقع يكي آسه آسه وارد زندگيشون ميمن براي اين آدما نگرانم! چو

 پذيريش به اين اميد كه اون متفاوته با بقيه. حاال هرچي بت  خواي محكم باشي آخرش سست ميشي و مي كنه و تو هرچقدرم مي دلبري مي
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شه مثل يه پرونده قتل. يه پرونده  نه تو كَتِت نميره كه نميره... اما يجايي ناچاري قبول كني، ميطوريه.  طوريه، اون گن اينه اينه اينه، اين مي

 اي با يه عالمه قتل زنجيره

 .قرباني

بيني نه! تو هم يكي از اون  فهمي دخترا حداقل يه وجه اشتراک دارن اونم اين جمله ست: اين با بقيه فرق داره. اما مي اونجاست كه مي

هايي هستي كه فقط بخاطر بد بودن شرايطشون خو*ردن به پستِ اين قاتل زنجيره اي. اما فرق تو با بقيه اينه كه تو هنوز شاهرگت  قرباني

 بريده نشده،

 خوره و تو همه چيز رو باختي، توني احساست رو از نو بسازي و بايد بتوني. كه اگر نتوني؛ حكم به نفع اون رقم مي توني خوب بشي، مي تو مي

 . ...يعني احساست رو

*** 

 .دل بستن، حساس شدن، گير دادن، گريه كردن، فاصله گرفتن، جدا شدن، دل كندن

 !ولي مثلِ روز اول شدن؛ از همشون دردناكتر

*** 

 !كنند ديوونه شدم همه فكر مي

 ات ميرم، بار قربون صدقه يك

 كنم بار هم فحش و ناسزا نثارت مي و يك

 تمدونند كه؛ بار اول دلتنگ نمي

 .كنه اما بار دوم، دلتنگي داره ديوونم مي

*** 

 كـه هرجـا تو هستي، اون نيـست بفهم كه از اين

 !ديگـه تمومه

*** 

 . ...تو لبخندِ ايـن روزهآ را به من بدهكاري

*** 
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 درست همون لحظه كه رسيدي به اوجِ داستان؛

  . ...فهمي كه؛ قهرمان داستانت يه گرگ بوده مي
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 «كافه نويسندگان مرجع رمان»

 همكاري با ما هستيد و يا نويسنده هستيد و ميدرصورتي كه مايل به 

 خواهيد كه رمان ها و شعر هايتان در قالب نرم افزار موبايل ساخته و

 منتشر شوند مي توانيد به وب سايت ما مراجعه كرده و با ما تماس

 .بگيريد

 نگارداردان حسين نجفي، مديريت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  

  :وبسايتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اينستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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