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 دلنوشته  بندی:دسته  ❖

 آنارشیسم رنگین کمانی: عنوان ❖

 راژدی تژانر:  ❖

 پورسم نگین قانویسنده:  ❖

 ویژه   :اثرسطح  ❖

 نژاد  شیصدف دروناظر:  ❖

 Bloomویراستار:   ❖

 نازلی طراح:  ❖

 مبینا دلگشایی کپیست:  ❖

 .کشدیعمرش را سر م یشهیو ش رودیرنگ چشمانش م

 ! خواندند؟یتر از احوال مجنونش مداشتم که مرا زرد رنگ  یمن چه نقش یکمان  نی رنگ سمیآنارش ن یا در
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 . ...زدند وندیو مغزش را پ دندیبند نافش را بر

 !درحال سوختن بود شیها سر دهد بزرگ شد و حال شکوفه  ینوزاد ونیخواست ش تا 

 *** 

 . ...دیاش جدا کرد و بو کشرا از بوته  یگل

 !مطبوع پر شد و کام گرفت، دودش تلخ شد و خاکستر اشعارش را سوزاند یحه یاز آن را اشه یر

 27/8/21: ریتوسط مد  شیرایو نیآخر

 *** 

 .افتاد نیدر دل زم انیشکافت و او گر آسمان

 !مرد انینوشت و گر خندان

 .کمان شکست و او دوباره متولد شد نیلبخند زد، رنگ دیو خورش دیبار باران

 *** 

 .دندیلرز ها شهی و ش  دیکمان رقص نیرنگ

 . ...و آسمان افتاد دیخند آدمک

 !هم هست؟ اهشانیس میاز سق تررنگیب  ،یمواز سمیآنارش نیا در

 *** 

 !را بست شیها او پلک د،یرا در  لهیپ پروانه

 را شکاند؛ شیها و کالغ تخم  دیبه مغزش رس ذهول
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 !وجود نداشت یلبخند معنو چیه ،ی هرج و مرج رنگ نیا در

 *** 

 .از هم گسست نیو زم دیزد کرد، انسان نشنادبار را گوش  یو آوا دیخند جغد

 .دیکرد و کودک خند هیگر مادر

 !گشت داریکمان پد نیو رنگ  دیها در آسمان پاشها، رنگتناقض نیا انیم در

 *** 

 تررنگیب یو ط حَسبیجهان ب نیو مغزها به خواب رفتند، در ا  دندیها چکو درها بسته شد؛ اشک دیغر آسمان

 .زِ من از مادرش زاده نشد

 *** 

 !دیگریمن در خود م خندد،یم گرانیمن در د خندد؛یم نهیدر آ من

 .کنندیم یاند و به ظاهر زندگها در خودشان مردهمن جا نیا

 *** 

 !ستاره مرد و ماه تنها شد

 .به خواب رفت یتیها خاموش و گالمپ ست؛یگر دیآب شد، خورش نیو زم دیونوس خند

 *** 

 !فیمعصوم و کث یتو صور یافراط یها چهره  جز آن  د؛یند چیرا گشت و ه ا یدن نیا نییو پا  باال

 !دیگریها مآن یها براسر چهار راه  خدا
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 *** 

 .دیگرایو قلب را به شکستن م ییدست را به جدا رسد،یو خزان از راه م شوندیدر هم آب م ها چشم 

 !گاهش او را سوزاندبرق ن ند،یبیچشمانش نم او

 *** 

 .دیجا را بلعبرمودا شکست و آب همه مثلث

 !فرود آورد میسر به تعظ  نیناقوس در آسمان پخش شد و زم یآوا

 *** 

 .دلباخته و دچار اندروا شد جاذبه

 !کردندیو موجودات، انسان را نقض م دیخندیدرخت م کرد؛یو وال در آسمان شنا م رفتیراه م پرنده

 *** 

  یدرخت بود، چه کس یبرا یاشهیو ر دیخورش یبرا یهر تارش رگ دند؛یخزیآشفته به هر سو م شیموها 

 !د؟یرا در ها شهیها و ررگ

 *** 

 .دیها را درخواب  کیبه  کیو  دیو کابوس از راه رس دیدر آسمان پراکنده شدند، آسمان خواب اها یرو

 !دیهرگز نخواهد خسب یچشم چیوهمشان ه یا یدر از

 *** 

 .دیگریو از تنش بغض م رقصدیشدت درد م از
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 . ...شب را روز دیروز را شب کرده بود و خورش ماه

 !دینجنب گریشد و ساعت د ختهیآو یدار زندگ از

 *** 

 .ها آزاد شدنداش را شکافتند و پروانه*نهیس

 !قفس نبود  یبرا یاپروانه گرید یول دندیبه هر سو دو چشمانش

 *** 

 . ...اوست یهمه به سو بازگشت

 .همه نخواهد بود یرایپذ گریکه د اوست

 د! عذاب و وحشت خواهد ش یسمفون شان،یها ناله ونِیو ش شودی برافروخته م آتش

 *** 

کمان پس از باران است و   نیا که رنگچر ر؛یخودت را در آغو*ش بگ رد،یکه خاک در آغوشت بگقبل از آن 

 ... . یپس از زندگ انیو طغ سمیآنارش
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی که مایل به 

 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
 

 

  :انجمن/xyz.cafewriters.forum://http 
  :وبسایت/xyz.cafewriters://http 
  :اینستاگرام/cafewriters_xyz/com.instagram://http 
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