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 :درام،فلسفیژانر 

 :ریحانهسیدحسنینویسنده 

 ویژه:اثرسطح 

 :ناظر- 

 :ویراستار Mahi 

 :طراحMAHLA 

 :کپیستKliN 

ی ما  های برآمده انسان بودن معضلی در اضالع تاریک جهان بود. انگاری که تمام نیازهای عالم درون رگ

داد اما  ها گلویمان را خراش می ها و دلتنگی کرد؛ تمام تنهایی جمع شده بود و از هزارتوی قلبمان گذر می

های  ی منزوی بدن د. منظومهآم این ما بودیم که هیچ بخاری از دهنمان در زمستان زیستن بیرون نمی

کشید و منتظر خاک شدن بود. این زنده بودن بود،  های افکار بود که فقط نفس می جانمان درون تابوت بی

کس حق فرار از واقعیت را نداشت  قدر هم رنج نداشت. در این منظومه هیچ داد وگرنه زندگی آن که آزار می

 س...ته را داشت، ترسِ از دست دادن نفین منظومه وهم قلبی آشفنالیدند. ا و دیوارها هر روز از تنهایی می
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وقت نرفتیم هست. یک جای خیالی یا حتی  یک کلمه آلمانی به معنای دلتنگ بودن برای جایی که هیچ Fernweh فرنوی یا

وقت قرار نیست بهش برسیم و مهم تر از همه جایی که داخلش  مان، جایی که هیچ های دست نیافتنی زندگی واقعی در دوردست

 مان؛ زمینه تاریک ذهن ای ابهام در پس شهری با هاله ی ما، آرمان خستهرنگ درون ذهن  ای کم گیریم. دریاچه آرامش می

زدند ولی هیچگاه به مقصد  کشیدند، قدم می های شهر سرک می کردم همه این حس را داشتند داخل کوچه و خیابان حس می

ه احساس دلتنگی؛ مانند بخاری کردند، محکوم ب رسیدند. دلتنگ جایی بودن که هیچوقت در آن قدم نزده بودند. فقط حسش می نمی

ی ما حس متعلق بودن به جایی را داشتیم  داد. همه زد یا حسی که دم طلوع خورشید به ما دست می مان ضربه می داغ که به صورت

ه ی ما دنیایی خیالی داشتیم ک هایی که داخل بازاری شلوغ گم شده بودند. همه آمد که کجاست! مانند بچه که هیچگاه یادمان نمی

ها را بیرون پریدیم و در آخر در واقعیت تک و تنها حبس شده  ها را امتحان کرده بودیم. تمام پرتگاه برای رسیدن بهش تمام راهرو

 .بودیم

*** 

غرق شدن فقط یک فعل نبود، غرق شدن یک سبک زندگی بود. میشد داخل هرچیزی خود را غرق کرد تا خاطرات به ابدیت غوطه 

ی ما بود. نفس ها  ای ابهام بر روی تنهایی کهنه طرات نای نفس را از ما گرفته بودند و غرق شدن هالهور شدن محکوم شوند. خا

ها از قحطی فاصله گرفته بود.  رقصیدند و خاطرات خاکسترهای ریز و درشت مغزی بودند که مایل مان می درون ریه های نیمه سوخته

تر بودند  کشید، انگار وزنه هایی نامرئی داشت که در مقابل دیگر مشکالت سنگین میتنهایی، تنهایی بد دردی بود از همه بیشتر پایین 

ها  ای پرواز؛ تنهایی آدم زدند دریغ از قطره کشت، آنقدر بال می ماندند. این تنهایی بود که پرنده ها را می و به سنگ های سرد زمین می

شد و  کرد تقالها تبدیل به فریادهای خاموش می تشان تالش نمیشدند کسی برای نجا کشت بعد از اینکه غرق می را متفاوت می

ای از اعماق  کرد، زمزمه دادند. این سوز سرمای تنهایی بود که لحظه به لحظه غریب روزگارمان می فریادها در سرمای آب جان می

 .ای تنها رسید، زمزمه ای آسمان به گوش می های طالیی فیروزه اقیانوس تا بلندای مناره

*** 

خندید، چون اگر شب بلند بود باز هم فردا صبحی در  می«. هایمان فوران کند خندیم تا حس کرختی مرگ درون رگ قدر می آن»

هایش؛ آدمیت بود  سان بود و دلتنگیشدیم اما چه کنیم ان ی ارغوانی افق گم شده بود. دلتنگ می کمین بود. خانه درست در همان لکه

کسی. اصالً ما بودیم و دنیا نبود. ما تموم شدیم ولی جهان آغاز شد. درد من این بود صدسال دیگر کسی خبر  پایان بی و یک کوه بی

بخواهد  شدیم، چندبار خواستیم حرف بزنیم ولی نشد. اصال صدسال دیگر مایی نبود که مان غرق می نداشت چندبار داخل خاطرات

 .کردند که این دنیا بدون آنها وجود ندارد هایی دلتنگ که روزی حس می حرف بزند. هیچکس نبود و این ما بودیم با استخوان

*** 
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ها خاک کشته شده. تصویر قدیمی لجوج روی  شدم. خودِ قدیمی من، همان کسی که زیر فرسخ دانی گاهی اوقات دلتنگ خودم می می

آید آخرین باری که در کالبدش خندیدی کی بود؟ تنها باالی سر گودالی عمیق اشک  دردناک. یادت میآینه، انعکاسی درخشان و 

ریخت. مگر نگفته بود بخند تا مرگ دور شود پس چرا خودش دیگر اینجا نبود. بلند خندید، به طوری که سکوت قبرستان خاطره  می

شد و من  شد پشت گردنش حس کند. مرگ تزریق می ش را میهای سرد ها منفجر شد ولی مرگ دور نشد بلکه حتی دیگر نفس

گریستند و مرواریدها  های گورستان می هم زمانی که درست روبرویمان قرار دارند. کالغ زدم چرا باید از دردها فرار کنیم، آن لبخند می

ه شدن در برزخی سرد بود توانست از دست مرگ فرار کند. حتی خود مرگ هم محکوم به کشت آمدند، هیچکس نمی به سخن می

 .رفت مکانی که آدمیت به نبرد با جاودانگی می

*** 

قدر دور که  دویدم آن کردیم. من از افکارم می ها را امتحان کرد، بستگی داشت که از چه چیزی فرار می برای فرار کردن باید تمام راه

هایش  انتها که تمام ماهی ماند، الژوردی بی انوس الژورد مییادم رفته بود داخل آنها حبس شدم. از باالی این صخره کل دنیا مثل اقی

حس دریا طوفان ایجاد  های آینه شکسته شده بود، بدشانسی بعد از هر تزریق بر روی طنین بی به آسمان کوچ کرده بودند. تکه

ترس تنها راه رها شدن از درد  ترسید اما ها. انعکاس لرزان از من می چرخیدند، کابوس ها معکوس می کرد، جایی که تمام ساعت می

تر، دریا   کرد، گشنه تر از قبل می کرد و آن را حریص نیست و من درمانی بر عالج تنهایی هایم بودم. تنهایی به روح آب رسوخ می

وجودمان  خواست. دریا مرواریدهای صدفی رنگ هایش را می خواست، انتقام تنهایی آورد. دریا خون می های نیشش را بیرون می  دندان

داشت. این من بودم که بعد از غرق شدن در وان کوچک حمام آرزوی دریا شدن را داشتم.  را برای غنیمت داخل خودش نگه می

گرفتند از صخره  ام اوج می شدند، صداها درون مغز متروکه شدند و حروف داخل بزاق دهانم خشک می هایم به اعداد تشبیه می نفس

 .به رنگ قیر شده بود و آسمان دیگر وجود نداشترفتند، اقیانوس  باال می

*** 

ای زنده بودن را با خالء پر کرده بودند. حس  شدند، انگار داخل سرنگ نقره گانه آدمیت لحظه به لحظه سِرتر می های پنج حواس

ات تنها طناب داری دور شد. تالش کردن برای نجات از باتالق احساس فام به بیرون سرازیر می های سیه ی شب تکراری بودن از روزنه

شد هم صیدشان کرد. تقاطع منطق و  شدند و نمی مان بود. احساسات نیز تکراری بودند به زور سرازیر می گردن این بدن درمانده

های برف از بلندای آسمان بار غم را  داد. دانه های خشک شده بود. چقدر هوا بوی سوز تنهایی می احساسات همان کوچه دلتنگ نفس

های قلب  کردند. حفره مان آزاد می کشیدند و دیگ اسیدشان را درون قلب کردند. عواطف ته می ها را رها می شید و بهمنک می

 .شد سوخت و یادها از یادمان شسته می می

*** 
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نی که به دادیم. حس زنده بود رفتیم و حس زنده بودن را درون خودمان پرورش می گرفتیم، دورتر می گاهی باید از خودمان فاصله می

ویران؛ دروغ  هایمان، حس کردن تالطم امواج نامرئی در دنیایی نیمه نفس کشیدن بستگی نداشت، حس کردن گذر زمان در کنار پلک

بود، انسان برای زنده بودن خلق نشده بود برای حس کردن احوال ناخوش این دنیا بود که از بهشت سقوط کرد و از ترس جهنم 

ی زمرد جنگل میانش شنید. باید مواظب  توان از درونِ همان توده های رودخانه را می د. صدای جریان رگضربان اشتیاقش پایین آم

کشید. رویاها را نباید زندگی  رویاهایمان در شبی که ماه کامل هست باشیم، دنیای وارونه انتظار ما را در پشت در همان رویاها می

شد و حس سقوط و پرواز در  تر می های گیتی نزدیک مان. زمین به لبه ی روی گردن هکردیم مانند نبض زند کردیم باید حسشان می می

های  گرفت. شاید همین االن هم بر روی سکو پرتاب جهان بودیم و قرار بود به دوردست های موجودات بیشتر از قبل جان می رگ

شدی یا حس  میشد، بازهم در تنهایی خودت غرق می تر رنگی پرتاب شویم. اگر جهان در حال فروپاشی بود و هر لحظه سرآغاز مبهم

 آموختی؟ کردن لحظات را می

*** 

پردازی، بهایی که ممکن هست باعث ویرانی زندگی تو شود. مشخص نبود چه  ست که تو برای توان هستی خود می و این بهایی

پیچید،  آسا به دور خود می گم مانند ماری غولپایان؛ سردر ترساند، پایانی همانند رستاخیز یا وجودیت بی چیزی بیشتر بشریت را می

فارغ از اینکه بداند هرپایانی شروعی دوباره هست و هر شروعی یک اختتامیه زیبا. شاید تاریخ مصرف این دنیا گذشته بود برای همین 

اش  به غار تنهایی افکند و مار سرخورده کرد. سرگیجه و تهوع کلمات را به بیرون می ترمان می هم جَو مسمومش هر روز منگ

شد آسوده از هر بدن جدیدی و  کشید فارغ از بازدمی جدید، تمام می گشت تا بغض هایش را حبس دنیای تاریکش کند. نفس می برمی

 .ی نور و دوام تاریکی. نفس حبس شده طلوع و مرگ هر پرتو در غروب زنده بود رها از زندگی جدید، او آدم بود، زاده

*** 

نشست.  های مردم می جان این شهر رانده شده بود داخل قلب های بی د، غباری که از تاریکی به سمت کوهدا شهر بوی خاک می

کردم  خواند. بچه که بودم گمان می هایشان الالیی می ی نابودی انسانیت را در گوش گرفت و زمزمه تاریکی در وجودشان ریشه می

بلعید،  تر شدم متوجه شدم این تاریکی بود که نور را می قدر بزرگ هر چه شود، اما همیشه بدی مغلوب روشنایی کورکننده افق می

لرزید ولیکن  شدند، زمین می ها هم پنبه می همیشه قبل از اینکه روشنایی در مکانی ظاهر شود تاریکی عشق را شکست داده بود. کوه

ود، سیبی که چشمک زد و آدمیتی که وسوسه شد؛ ی خواستن آغاز شده ب انسانیت فقط معنای یک کلمه بود. گناه از همان سرچشمه

اش را بر دل سرمای زمین حرکت داد و انسانیت را دزدید.  های مشکی بازی تکراری بود اما شر هیچ وقت مغلوب نشد، مهره

پشت های دیگران بود. بعد از یک مدت طوالنی بر روی زمین تاریکی بود که  هایش آلوده به خون چشم هایش معصوم و دست چشم
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گفتند در پس هر باختی یک برد پنهان هست  هایش کور؛ می کرد و مردم هم سرتاسر چشم بودند و عقل نقاب آفتاب فرمانروایی می

 های ما بُردِ کسی دیگر نبود؟ اما از کجا مشخص بود که باخت

*** 

کرد. به آدمیت بودن  از گلویشان چکه میها یخ زده بود، صداهای نامفهوم زمین را به حکمرانی درآورده بودند. خونابی قیرگون  نفس

شد چون حرف زدن گناه بود و ساکت ماندن پاداش داشت. به همین سادگی نبود که چیزی  خوش آمدید، اینجا صداها خفه می

های ناگفته؛  ریخت و تاسف، تاسف بود و یک دنیا حرف رفت، بغض فرو می مان فرو می ها داخل چشمان نگوییم، درد داشت؛ خار

سوی رادار آدمیت هر ثانیه  های سبز کم ها دور از آن سقوط کرده بود. چراغ خشید بابت زندگی دشواری که اهمیت دادن به آن مایلبب

ی ما گذاشته بود و در دادگاه جهنم جز توبیخ چیزی در  هایش را بر روی سی*نه شد نفس کشید چون دنیا قدم شد. نمی تر می رنگ کم

 .ه ما بودیم و یک دنیا انسانیتی که در حقمان سوخته بودانتظارمان نبود. گفتم ک

*** 

گرفتم تا دیگر بر روی زمین چکه نکند. احساسش مانند  دانستم تنهایی از کجای عالم نشأت گرفته است، دستانم را زیرش می اگر می

ت در بند است. ما بودیم رگبار احساساتی دانس دید اما می های قفس را نمی ای که دیگر میله کشت، مانند پرنده اسید از درون ما را می

شدند.  مان حل می شدند و درون خون تاریک مان می خزیدند و وارد قلب ی ما می شان کرد، از زیر جمجمه شد کنترل که حتی نمی

ا واقعی. مان وجود داشت، غیرقابل باور ام های قلب هایی که داخل فرورفتگی شد احساساش کرد، خراش غیرقابل دیدن بود اما می

دانم واقعیت پشت کلمه درد انباشته شده است، واقعیتی گَس  کنم و می ست؟ درد؛ من هر لحظه حسش می دانی دیگر چی واقعی می

کردم اما نبود و وای به حال ما که فقط حسش کردیم اما لمسش  به رنگ قیرگون چاهی که داخلش گم شدیم. نور را حس می

 .مان را نگرفت گاه دامن هیچ

*** 

ای نداری که راه بردن جسمی تهی از  کنم وقتی که روحت مرد داخل یک مراسم ساده جسمت هم قربانی بشود، تو هیچ ایده رزو میآ

هایم را روی چشمانم نقاشی  جانت فرار کن! هر وقت پلک روح چه حسی دارد. فرار کن، وقتی روحت را از دادی از شر جسم بی

هایم  نشیند، تاریکی از پشت پلک هایی که به اغما رفتن کنج وجودم می شاید یکی از همان شب ترسم که بینم؛ می کنم، سیاهی می می

تر قدم بردار و پشت سرت را نگاه نکن. ارتفاع  به آفاقم شیوع پیدا کند. فرار کن، قبل از کشته شدنت داخل این دنیا فرار کن! محکم

تر  گفتند هرچقدر بیشتر دنبال معنای زندگی بگردی راحت شی. راست میاعماق وجودیت دنیا را نسنج ممکن هست از پریدن دست بک
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بارید. چشمانت را ببند قول  دهی و این من بودم بدون ذهنی سالم برای خواندن کلماتی که از زبان آسمان می ذهنت را از دست می

 د!ترسی ه مییک فردای بهتر را به نگاهت بده، مرگ که سهل بود زندگی باید از ما مرگان جهش یافت

*** 

شد و  ها گم می شد، قطرات امید پشت کوه کرد و به قلب آن حمله ور می آلود شهر بیدار می های گل تاریکی خودش را از زیرزمین

ها بود که باران تن کثیف شهر را نشسته بود، اما  شتافتند. سال کردند و به دیاری دور می ها گذرشان را از سمت شهر کج می برف

شد. مرگ تدریجی بود؛ آرام اما سهمگین در  شد و در آخر مهر سکوت از آسمان صادر می پشت گلوی همه جمع می چرک و خونش

کرد و قلب را  ها را پاره می شد که رگ هایت به فریادهای زیرپوستی تبدیل می گرفتی و دم نهایتی را آتش می ات روزهای بی تن زنده

دانست که تاریکی بختکی جدید برای قلبشان  برای هیوالهای شهر نلرزید، گویی میدرید. مردمک چشمان خورشید یک بار هم  می

رسیدند ما بودیم که هالک دنیایی شدیم که  ها نبودند که به خانه نمی هست. حقیقت راهش را به خانه گم کرده بود و دیگر این کالغ

 .از اولش هم یکی بود ولی هیچکس نبود

*** 

ن هستم، هزاران مایل دورتر از کسی که واقعا هستم و میلیاردها سال فاصله از چیزی که به آن قرار من فقط یک آدم با هزاران پایا

ای کاهی روی مرداب  ها، خانه ی بشریت، رویایی ممنوعه در پردیس سایه ای تاریک در اعماق کتابخانه هست تبدیل شوم. قصه

ام بود. من کسی  ی چهره د درست تصمیم گرفت کدام نقاب بیشتر اندازهش ای از گور برگشته، فراری از واقعیت؛ نمی ها، زنده کابوس

شد از آن حذر کردن، مشخص نبود که من انعکاسی تنها از شخص درون آینه هستم یا  بودم که به آن تبدیل شده بودم و نمی

یم شاید هم ترسناک، شخصی که هر شد بفهمیم که چه کسی هست گاه نمی ای واژگون از سیاهی دیوار؛ این دردناک بود که هیچ سایه

 .ای از ابهامات خاک این دنیا بود و ما فقط به آن چسبیده شده بودیم روز در آن وجودیت داریم فقط یک هاله

*** 

کرد و مجهول  باور کردن فقط یک تصمیم دو مجهولی بود؛ مجهول اول دلیل این بود که ایمان در همان لحظه به روحمان رسوخ می

خیز دشت  های فراموش مان دور شود و خودش را در گودال ه چه مقدار زمان نیاز داشتیم تا آن باور برای همیشه از چشمدوم این بود ک

سوخت اما  کردیم ذهنمان می مغزمان پنهان کند. حقیقت فقط انعکاسی از دروغی شفاف درون مغزمان بود. اگر به آن زیاد فکر می

وقت زاده نشده بود درست مثل پارادوکس نوری که همیشه قبل از تاریکی به محل  هیچ چیز به یک نحوه دروغ بود و حقیقت همه

 !ترین وجود عالم بود رسید اما با این حال پرسرعت قرار می

*** 
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هدر دادن عمر، سپری کردن دقایقش با عالقه ای سرشار از امید نبود، حرام کردن عمر ما بودیم که به امید فردایی بهتر، خوب بودن 

مان هم تمام نشده بود. ما از اول  مان را ندیدیم و در ترس و فالکت و امید جان خود را باخیتم، با اینکه حتی نود دقیقه زندگیامروز

ی  کردند که قرار هست یک روز درد خانه مرده به دنیا آمده بودیم، داخل هوایی که گردِ درد پاچیده بودن از همان ابتدا یادآوری می

بینی انعکاس آینه! من  ها در کمین هست. می گفتند بلند خنده سر ندهید تا مبدا گوش دنیا بشوند؛ که بعد از مصیبتوجودمان را بزند، 

دانستم سایه  دانستی من کیستم. این من بودم که نمی ی من بودی و می بیشتر از تو حبس ابد شده بودم اقال تو عروسکی زیر سایه

 گی نداشتم؟ی زند تنهای چه کسی هستم و چرا اجازه

*** 

ارتفاع  های کم بلعیدند و موج سکوت به صخره دیگر را می رسید؛ صداها هم دادیم هیچ صدایی دیگر به گوش نمی اگر خوب گوش می

هایی که گم  کرد ولی دلتنگش بودیم، مانند خاطره خش ضبط صوتی که دیگر کار نمی کرد، مانند صدای خش وجودمان اصابت می

ای درکار نباشد،  شدند آینده ها بودند که باعث می ال سالگردش سالیان دراز راه پیمودیم و اصال همان خاطرهشده بودند و ما به دنب

هایم بودند، بوی دودی کهنه اما همیشگی درون مغزمان بودند، خاطرات همه چیز ما بودند. همان  های نامرئی بر روی مشت زخم

طور که گفتم اگر خوب  کردیم. همان آوردیم و حسش نمی دیگر به خاطر نمی کردیم، گذر زمانی که صدایی زنگ ریزی که حسش می

 .پیچید دادی صدای ریز ریز شدن وجودمان درون جمجمه خالی می گوش می

*** 

کشیدم و  رنگ شهر نفس می زدیم. در کنار نورهای کم ی دورمان قدم می زده از گذشته ی ما تنها در کنار تصویری کدر و ماتم همه

های  یافتیم. کس دیگری نبود که بار خاطرات و مشکالت را بر دوشش بیاندازیم. فقط دست هایمان می ودن را درون رگحس زنده ب

های  کردیم عمق ناراحتی قدر هم تالش می ی مردم شهر؛ ولی بیا قبول کنیم که فرقی نداشت، هر چه های غریبه سرد من بود و نگاه

شد، ناراحتی مانند پتکی بلند بر خودآگاه فارغ از هستی  واجی بلند به ساحل یادآوری کوبیده میوجودمان را فراموش بکنیم باز هم با ام

زده را داشتم، جایی که احساسات با  بست، حس کور بودن داخل سرزمینی ماتم مان رخت می کم از چهره کرد و لبخند کم برخورد می

 .شد نگاه منتقل می

*** 

زد، عاری از هرگونه  مان برق می شدیم و چشمان ای که به آسمان خیره می همان لحظه شاید فقط یک لحظه واقعاً وجود داشت،

کردیم. من با تنهایی و انزوا  چرخید نگاه می مان می روزی که آشفته دوره مردمک چشمان احساسات فقط به آسمان و چرخش شبانه

دند، داخل سکوتی که جاری بود باعث خش افتادن بر دیوار ش دلیلی که داخل سرم منفجر می های بی خو گرفته بودم اما صداها؛ بانگ
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کردند و به پشت صفحه ازلی پناه  گرفتند و از من فرار می شدند و اینجا من بودم و کلماتی که دیگر سرجایشان قرار نمی روحم می

ه کلمات بعد از مرگشان به جا های قدرتمندی ک چاله های خالی روی صفحه بلعیده شوم، سیاه بردند، شاید هم روزی توسط حفره می

 .گذاشتند می

*** 

ات را بلند بزن تا به قهقهه تبدیل شوند. مردمک چشمانت  نفست را دروغین نگه دار تا بیشتر حس زنده ماندن بکنی، پوزخندهای الکی

های لرزانشان را  دند، دستکر خزد، اما پیروان تیرگی کویرهای ماه را برای دریا شدن نگاه می را درون تاریکی به دنبال روشنایی می

ای از خورشید بود. شب  گشتند که فقط آینه ها را به جست و جوی ماهی می کردند. ساحل درون تاریکی برای چرخش نگاه ماه دراز می

ه گاه سیاه نشده بود ما بودیم که از روز خسته شدیم، ماه را خورشیدی برای شامگاه خطاب کردیم. هم یک دروغ بود آسمان که هیچ

 !اند چیز خوب بود تا یک روز که فهمیدیم درون شب زنده هستیم و روزها خشکمان کرده

*** 

حد و مرز و بلدترین قله عشق هست، عشقی که مشخص نیست  یا همان آگاپه به معنای عشق بی Agape داخل زبان یونانی کلمه

دهیم که  و مرز دوست داشتن کسی یعنی اهمیت نمیحد  ست؛ بی ها جاری شده نشأت گرفته و در وجود انسان ی گم از کدام ستاره

درخشید، تنها چیزی که مهم بود تا آخر همین دنیا نفس کشیدن  کرد یا ماه امشب دیگر نمی خورشید از آسمان هفتم به اول سقوط می

گاپه درون وجود نشان از زندگی، در هر صورت آ ای بی در کنار کسی که دوستش داریم هست. شاید حتی خودمان باشیم یا سایه

 .کنم هرکس بود و من مطمئن بودم روزی احساسش می

*** 

خورد، سمفونی غمگین ارواحی که اسیر تکرار عذاب بودند  های جهنم درست مقابل مردمک چشمانم تکان می گفتند دروازه دروغ نمی

که دیگر از خاطرم دور شده بود و به  افتاد که معلق بود. زمینی خورد و درون دنیایی می چکید. نگاهم سر می ام می داخل جمجمه

پیچید. کلمات از دستانم بر روی اجساد کاغذها سر  ی زمان درون گوشم می زده های زنگ شد، نفس های گیتی نزدیک می لبه

لحظات های تکراری بود، مترادف تاریکی  ها به عقب برگشتن در زمان نبود، زندگی کردن با کوله بار مصیبت خوردند. تکرار ثانیه می

 !آوردند جهنم داغ است و زمین با درد نفرین شده است دردناک، خاکستر تفکرات مردمان سیاره فراموشی بود که زمانی به یاد می

*** 
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معنی بودن ما بودیم که در  معنی بود. بی ی راه بی کشید، خسته نبودم اما ادامه حسی نداشتم فقط آتش بود که داخل وجودم زبانه می

ترسیدیم که باطل حق را قورت بدهد غافل از اینکه هیچ حقی وجود نداشت و بطالت گذر زمانی  شدیم. می گم می پس حقایق زندگی

آمدیم نور  خوردند و تا به خودمان می شدیم روزها از روی دستمان سر می دیدم. روی دور تند زندگی تکرار می بود که به چشم نمی

خواستم دیدن  خواستم خودم باشم؛ تنها چیزی که می خواستم تغییر بکنم و نمی کرد. من نمی مان می ی حقیقت زخمی کورکننده

 .های ما قول داده شده بود ی بهاری بود که به زمستان دل دوباره

*** 

کرد؛ بانگ ترس های وحشی و غریزه  تابید و تاریکی های که پشت سر گذاشته بودیم، انسان جوانه می از تضاد نوری که سفید می

گفتند  گرفت، می دانست تاریکی از کجا سرچشمه می ای نور، کسی نمی زد. مخلوقی مبهم از هاله در وجودش شکوفه میهای دروغین 

شد  رفت؟ شاید فقط مانند همان قطب های مخالف آهنربا از ما دور می نبود نور تاریکی را به دامان گیتی کشید اما نگفتند نور کجا می

کشید. بخشی از تاریکی ما بودیم و نمی توانستیم انکارش کنیم، اما نور وجود  ظار آدمیت را میو تاریکی پشت شیشه های شکسته انت

 !ما کجا رفته بود؟

*** 

دانیم هیچ چیز به ابتدا  گردیم و می سوزیم، کمتر به عقب برمی گردانیم، کتاب ها را می نویسم برگ ها را برمی پایان را ما می

کنیم، مثل  پذیریم هر چقدر هم سخت باشد و زندگی می رسد. تغییر را می انیه به انفجار میث گردند و همه چیز در یک صدم برنمی

  !همیشه
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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/ 

 

 

 

 

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