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 !دانم چیست خواهد که نمی این روزها، دلم چیزی می

 شوم، دانم چرا زود به زود به خدا متوصل می این روزها، نمی

 دهم و جالب این است که در انتظار جوابش حتی کارم به جایی رسیده که خدا را به خودش قسم می

 .شوم ها به سقف اتاقی با کاغذ دیواری بنفش خیره می ساعت

 کنم تنها نیستم، این روزها حتی احساس می

 های چوبی قرمز با عروسککه گوشه کنار اتاق را 

 .کنم در خیالم، پر می

 های چوبی دور و برم من تنها نیستم فقط، عروسک

 اند، اند و با اجسادشان دورم را شلوغ کرده مرده

 !فقط همین

*** 

 .دلم دریای خون است

 شوند و سپس در دریای خونی دلم بخیر میهایم ت اشک

 .شوند ها شناور می در کنار مرده

 .جوشد دانم چرا این روزها دریای دلم در خود می نمی

 دانم گیج شده است، دریای ملتهب دلم این روزها می

 .زنند ای که قهقهه می های مرده پر شده از آدم

 .کنم شان می من هم یاری

 .کنم حس میحال، بهتر سردرگمی دلم را 

 .کنم ها را همراهی می خورد و من آن مرده او خون دل می

 دهم؛ ها قهقهه سر می ام با آن با دلِ خون خورده

 .خندانم خندم و می می

*** 

 ماند دوست دارم بدانم چیزی که در گلو می

 اند برای مردگانی که روزی قاتل زندگان بوده

 !وجود دارد؟
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 .اند ی قلبم پر شده از مردگانی که قاتل قبرستان گوشه

 این مردگان

 .هایی هستند که روزی دست بر گلویت بودند همان

 هایی هستند ای دیگر همان و عده

 که از پشت، خنجر زدند بر بدنت؛

 !بدنی که حاال پر شده از قبرستان خودشان

 این روزها جالب است که مردگان فراموشی را در مغزهای

 اند؛ شان جای داده لتهبم

 .تر خودشان نباشند تا ساده

*** 

 شناسی؟ تو مردگان را نمی

 ها همان کسانی هستند که روزی به بازی و شوخی وارد قلبت شدند؛ آن

 .حاال ولی جدی، راهی قبرستان دلت

 !شاید بحث، بحثِ لیاقت است

 اند شاید کسانی که قبرستان دلت را پر کرده

 .ستنددان معنی لیاقت را نمی

 .تو بدان، حداقل خودت لیاقت دوست داشتن خودت را داشته باش

*** 

 درست زمانی که قلبت، دلت

 .ات نرم شده بود ضربه خوردی روحت و عاطفه

 طور است همیشه همین

 دهد، رود و حالتش را از دست می به یک خمیر دست بزن فرو می

 !اما حاال به سنگ دست بزن، چه اتفاقی افتاد؟

 .رود و نمیآری سنگ فر

 تو خودت اجازه ورود مردگان به دلت را دادی
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 ها، تو خودت مغز ملتهبت را پر کردی از فکر بیهوده آدم

 !ها آدم

*** 

 این روزها

 .همه چیز خوب نیست

 کنم احساس سرما می

 .کنم هایم حس می حتی این سرمای نکبت بار را زیر استخوان

 !این روزها حتی مغزم همراه خوبی نیست

 تواند یادآور خاطرات باشد؛ نمی

 ام تواند یادآور روزهایی باشد که صدای خنده نمی

 ...گوش فلک را کر کرده بود

 هایی باشد که با خوشی تواند یادآور پرسه نمی

 ...ردک ها را متر می خیابان

 !کند ام نمی مغزم یاری

*** 

 هایم را نداشتم گاه آمادگی بستن زخم هیچ

 .تر شوند و این دلیلی شد تا ملتهب

 کنند ای را یاری می هایم غریبه گونه

 !گاه برایم آشنا نبود که هیچ

 دهانم را بستم

 تا چیزی نگویم،

 تا حالم خوب باشد

 اما؛

 دانستم این نمی

 خفه کردن صدایم

 .دهد رین صدا را سر میت روزی بلند
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*** 

 هاست نه آغو*ش گرمی وجود دارد مدت

 ی پهنی و نه شانه

 همدمم دیوار کنار تخت است

 اش شدم مدتی است بسیار دلبسته

 او شاهد تمام کارهای من است

 کند دوستش دارم چون فاش نمی

 دهد تا آخر گوش می

 . ...کند و نه تهدید به داشتن آتو اما نه همدردی می

*** 

 خواهد؛ ارتفاع میدلم 

 !خواهد دیگر ترس دارم اما، دلم می

 گویم ها را می ها، همان آدم بزرگ که آدم این

 .جلوی چشمانت ریزترین هستند حس خوبی دارد

 گاهی ارتفاع نیاز دارم،

 ترس دارم اما نیاز دارم تا خود را بزرگ ببینم

 ها را ببینم ها روشنایی چراغ نیاز دارم تا شب

 .درخشند همان روشنایی که در تاریکی مطلق شب می

 . ...آورند اما، زنده بودن در تاریکی مطلق خبر زنده بودن را می

*** 

 رود که هیچ چیز ندارم؛ آید و می روزهایی می

 نه تصویری برای دیدن،

 نه آهنگی برای گوش دادن،

 نه کسی برای حرف زدن و

 .نه چشمی برای اشک ریختن

 ...شوم بیدار میخوابم و  فقط می
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 شنوند؛ هایم نمی حتی چند روز است گوش

 .هایی را که یک روز، اوج زندگیم بودند های آدم شنوند حرف نمی

 بیند، االن، چند روزی هست که دیگر چشمانم نمی

 .هایی را که یک روز، زیباترین بودند آن دسته آدم

 زند؛ حتی، حتی دیگر لبم لبخند نمی

 .یی که یک روز الیق لبخند زدن بودندها برای همان دسته آدم

*** 

 چه دل خوشی دارند پرستوها،

 چه صدایی دارند

 گویم گاهی با خود می

 کران؛ چه تنها نیست این آبی بی

 گذرد اما کمی که می

 ...آید شنوم و نه شلوغی به چشم می نه صدایی می

 .اند تا زمانی بروند ی چیزها آفریده شده انگار همه

*** 

 داشتم در خاطرات غریبانه؛از حاال قدم بر

 ای از روی درخت این خاطرات مانند تک شکوفه

 هاست، کنند بر مغز ملتهبی که مدت سقوط می

 . ...شناسد و نه چیزی به یاد دارد نه کسی را می

*** 

 خورد موجی که به ساق پایم می

 ...کند دریغ م*ست می مرا در خلوت خود بی

 خورد موجی که به ساق پایم می

 ...شود جریان زندگی مییادآور 

 خورد موجی که به ساق پایم می

 !جاست کند اندکی زندگی این حالیم می
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*** 

 شد اتفاق افتاد آنچه نباید می

 شکست، همه چیز

 ...فاصله گرفت هر نزدیکی که بود

 و سرانجام خودت ماندی و خاطرهایت

 !شد چه نباید می  خودت ماندی و نبایدهایت و آن

 ها نزدیکی مثال سَم بود برای تو و تو غرق شدی در فاصله

 شنیدم خواستی بگویی؟ صدایی نمی چه می

 ام تو دلت لرزیده بود و من چانه

 . ...دیدی و من نبایدها را تو مرا می

*** 

 کشی؛ تو مرا در آغو*ش می

 ...ام درست زمانی که تن به سردی سنگ قبر داده

 زنم به خاکی که مرا در خود حل کرده است ا ناآرامی چنگ میکشی و من چه ب مرا به آغو*ش می

 .فهمی و این رنج عظیمی دارد تو حتی دوست نداشتم را هم نمی

*** 

 بارد؛ دیگر عادتم شده که وقتی باران می

 دفتر دستکم را بردارم و به همراه یک چای جگر سوز،

 !رویم ی سفید روبه در حیاط بنشینم و خیره شوم به صفحه

 ...رویم حرکت دهم ی گلویم را بسوزانم و زمختی مداد را روی سفیدی روبها جرعه

 .پلک نزنم و فقط بنویسم

 .وقتی تمام شد آهی بکشم و انگشتانم را دور ک*مر استکان حلقه کنم

 .شوماند را با جان و دل حس کنم و دوباره ترغیب به نوشتن  ی استکان چسبانده  داغی که هنوز هم خودشان را به دیواره

 !شود در عطر باران کنمش از چای دارچینی که عطرش گم می بینم دوباره پر می و وقتی استکان خالی را می

 ...ای نخوانده مانده افتد فردا امتحان ریاضی دارم و هنوز چند صفحه ناگهان یادم بی

 .کنم، گویی ندارد ها، همه معنی زنده بودن را دارد، و ناشکری جایی در این زندگی هر چه کنکاش می این
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*** 

 کنم وقتی پاهایم را دراز می

 ام و عطر آبنبات توت فرنگی را زیر بینی

 کنم احساس می

 گویم؛ با خود می

 !شاید زندگی در همین شیرینی خاص کوچک خالصه شده است

 .شاید زندگی به همین کوچکی باشد

 اصالً فکرش را هم نکنی اما در پایان نه شیرینی باشد

 .ات بود تا چند دقیقه قبل زیر بینی و نه عطری که

 .زندگی همین آبنبات کوچک است

*** 

 !شویم در هر قطره آن زند و چه ساده غرق می باران می

 ها شد و فقط لذ*ت برد گاهی باید منکر تمام بدی

 ی باران گاهی لذ*ت برد باید از هر قطره

 ها کنار پنجره بنشینی؛ گاهی فقط باید ساعت

 اندازی، پای راستت را روی پای چپت بی

 ات بگذاری دستت را زیر چانه

 !ست اش ارزشمندتر از هر عطری و فقط عطری را بو کنی که هر قطره

 . ...باید به این باور رسید که زندگی همین دقایق کنار پنجره است

*** 

 ها را بفمیم شود اگر معنی حرف بهتر می

 کاوی وجود داردها کنج همیشه پشت همین طور پرسیدم

 ًها مهم بودنت وجود دارد همیشه پشت به من چه اصال

 هایی وجود دارد، ها نارضایتی همیشه پشت هرکاری دوست داری بکن

 همیشه پشت نه بابا عیبی نداردها دلگیری و درد عظیمی وجود دارد،

  !بندیم می شود و نه زنجیری به دور پای کسی ها را بفمهیم دیگر نه مغزی ملتهب می اگر این
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*** 

 گاه گاه گاهی، گاه و بی

 آید حس تنهایی به سراغم می

 دانم برایم مهم هست یا نه  ترین حرفی از جانب او که نه می و با کوچک

 !اش بودم شوم که گویی هزاران سال دلبسته چنان دلگیر می آن

 اما چنین نیست،

 . ...هاست دلم مانند تار موهایم نازک شده من مدت

*** 

 . ...روم ر دارم از این درد، به شدت، شدید درون دیوار میمن دیگ

   !پس کی چشمانم به درستی خواهد دید این همه زیبایی را؟
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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

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

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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