
 



 

 
 

2 

  
 ناد 

 وادی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 

 

  

 دلنوشتهبندی:دسته 

 ناد:عنوان 

 :تراژدیژانر 

 :کاربرانجمنکافهنویسندگانوادینویسنده 

 ویژه:اثرسطح 

 :حوراناظر 

 :ویراستارsh.el 

 ح:طراMobiNa 

 :کپیستKliN 

های  روی، سایبان شیروانی را محکم کن تا روزمرگی ای می های آن مغزهای دکمه حسابی اگر برای بی

ی  ها شیبی بساز برای روانه کردن قطره به قطره همسایه بر سرت سرازیر نشود؛ از رنگ به رنگِ ناصافی

 س.و برای آخرین بار، شاپرک را ببو آبیِ پیراهنت بر زیر کاجِ سرکوب شده...
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 !ی شب شاه مهره ای

 های تند، در این ترویجِ سوادی

 !های رنگین است؟ چه جای بازی با کبودی

 ...ها ی آیینه ی متهم به ننگ را، چه سود از لم*س آهسته تک پروانه

 !ی مدعی؟ چه باک از نکوهشِ زمانه

 !چه نای رزم از برای سرمایه ی شکسته کامیابی ها؟

 !های این دیار؟« تو»ه، بر ندای زنگِ پایان تمامِ ق شدسنجا« منِ»چه رحمی باقی مانده از 

*** 

 .کند اعتنای زمین، تَرَکی بر دیوار بگذارد یا خرابه هایت را بدار؛ فرقی نمی جانبِ سرشکستگی

 نیک، سیرمانت را در آغو*ش بگیر و بر بالین نیمکتی دلگشا بنشان؛

 .ستانو چنان بهای آیینِ آلوده را، از انتهای سرآغازی دیگر بِ

*** 

 گذرِ قدیمِ ناتوان،

 .روالی محو را بر پیشانی می زند

 اهلِ ریای اخوان،

 !کجای تعادلِ روزگار اند؟

 !صدا نباش های بی های منفرد و تغییر چَشم به راهِ فرصت

 ر...دمی از نو بگی

 .های حوض، تکمیل است گنجایشِ مَحرَم

*** 

پاشد. در  دارد و، بر جان و تنِ نیلوفر می نشیند. رنگِ سنگ را بر می مادر می ی های خاک در کنج باغچه ای از تمامِ کبودی سایه بی

 .های قرن رقصم، به دورِ سعدهای پیر و امیدساالری گذارم و؛ می سیرت، روایی از ناروایی ها را بر سر می عمق اغنایی بی

*** 
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 .ترسد های بعد می ابِ بندها، از شب روشنیسرآمدی طلب کن از مَنِشی درمانده که به خطری چنین روشن بیارزد. سیمای حس

های باغ را به سرابِ  اند قسم، که تمامِ ترنج های عریان فرو رفته اجابت به زیرِ هیچ های بی ای پرت که از تالشیِ سال به کمانه

 .ام لبخندهای تو مربا کرده

*** 

میان خواهد گذاشت و؛   زیستیم که قدم در سابقی بی از. در اخیری میهایت را بپرد ی انعطاف ای ارزان، هزینه در بَدوِ خواب راهه

های نااهل را، بر خامیِ گندم  آویزد که ستونی از باب ترین مروتِ تاریخ، رسمی را به دار می مثال در پایانی های بی ای از دو خطی شبهه

 .زند گون مسیر جار می

*** 

هایی که  ی فرصت ی آدمی است. چقدر دور است، چاره اش گذشته سرچشمه شود؛ مغزهای آغشته به هو*س، از منطقی که شل می

 .جمع شدند و رفتند

 .بخواهی نیست، به سکوت عادت نکن هایی که دل هایی که داشتنی نیست و خواستنی ذهن! در این وادیِ دارایی

جنسش از چرمی سوخته است که تنها ها  ی هبوط هم تغییر کند، باز هم این خواب بوی گذر خوش نیست و نبوده که اگر قاعده

 .های زنده نیست ی درخت بر رویش مانده؛ اما خبری از تَری ای از پوست تازه الیه

 ی باغِ آفتابگردان؟ خواهد. کجاست حاشیه تَشر عقل می دلم، نوشتنی بی

 د!هایت نبو م، تویی که کسی در گریهدر آخر ه

*** 

ای  ماند؛ و درگاهی از جمالِ علوم به دورِ صوت خوش رنگ پرنده ابرهای کسوف میتصویر به جا مانده از قرنی مشترک، در سنای 

 .کشد ای روشن، به تصویر می ی جوانه چرخد که انعکاسِ طلوع دریایی دیگر را در قرنیه می

*** 

 خندد؛ ی عروسکی که همواره در تعالیم مسحور قلبش می ماورای پَرِشِ شرمی سرخ بر گونه

شوی،  فشارد. روز هنگام که از اوهام دیروز بیدار می های هستی را بر اضالع حصار می ی تَخَطی جانی، سرمه های ای از وهم قرینه

 .طاقتی رسیده بر بازوان درخت خوابیده

 !اند به امیدِ روای سخنانی که در مغزهایتان عفونت کرده
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*** 

 کند شب چکه می

ای شور خرسند است. غنیمتی است، شاهدی حاضر و یاوه گو در  های ماه، به انتظارِ قطره ی صحرایی که گیج از دلتنگی از دیواره

 .های خالی از امّاهای بدبین ثانیه

 !طلبد گیرد؛ جهل، از قانعی رانده رقیب می ها آرام می کسی ی بی ردی از خلوتی خونین، بر بهانه

*** 

 .«فردای بهارستان، پاییز است»در گوشِ قاصدکی چنین زمزمه کرد:ای ناگزیر،  ه خاتمهای محکوم ب دیرینه

ای نورگیر درآوردم. همان دَم، به ظاهری مستعار در آمدی و نظیرترین مکملِ  سحر، به هوای رهسپاریِ بیماری سر از دل پیچه

 .هایت را بخشیدی خنده

 .شکند آینه تنها به آرزوی دیدنِ خود، می

*** 

خواندند.  در دلشان می« بِاَیِّ ذَنب قُتِلَت»ی اعتبار از درک کسانی بودیم که به قدری وصف شنیدن از مُشَوِقی ظالم، گویایی  زندهسا

 .پرورد های بلعیده شده را در خود می تاریخ چنین نموده که دردی از راسخی

 ب!بکو

 ب!وبک

 !ی پروانه را بر عداوتِ راسو بکوب عزت پیله

*** 

 ی؛شو در هپروتی ناخوانده اسیر می شعف، به هنگام

 زنی، کمی قدم می

 کنی ی باد را نوازش می ساقه

 ی.بر ها لذ*ت می از آوازِ نازک ریگو 

 !دریغ

 .از خفای ترکیدن حباب، بیدار شدم
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*** 

 اند؛ هایم باد کرده جوانی

 .ای عطر که آورانِ صدق نهانم باشد خواهد، با ذره خسارت می

 .«بر بسوزند چوب درختان بی»رهای رها کرده و آخ که خواهد از شع شوق می

 .چقدر ماهیتم از کف دستی فایده، کوتاه است

*** 

 ها را به وسعتی مضحک رساندم، به پیشنهادی امتداد پَرتی

 .و سمبلی از آینده را بر فلزِ رو به روی عکاس خانه، آویختم

 .«گذرد تکرارتر از آن است که می بی»ه بودم:ی شهر، از روی کاغذی باطله خواند های کتابخانه در شطرنجی

 .«محکم بر روی نیمکت خویش بنشین»تر برایت بگویم: روشن

*** 

گشتیم که روزها بود،  های بلند نگرفتیم. اوقاتی به گَردِ مدار ضربانی می کردار شدیم و سراغی از فشارِ واژه های بی ی سهوی دل بسته

 .برم کرد؛ بازهم در خیالِ شکاف موازیِ جهان، به سر می میهایمان را پنهان  نمایشی از دیوانگی

*** 

 !های روزگار بخند ای نشسته بودند. تو هم به دلقکی بلعید و آنان به قم*ارِ خنده ی گوشت همزادشان را می خارپوستی، تکه به تکه

 .توانیم مدت زیادی در روشنایی بمانیم کدام نمی کنیم؛ اما هیچ ها دوری می ما از تاریکی

*** 

های درون ذهنم را از دستی به دستِ دیگر سوق  ده بود؛ قدرت اتصال نقطههای کهنه بر دستانم سایه افکن شایدی رقیق از انتخاب

 .هایم حاملش بود ام را سُر دادم که داشتنی ای از تنهایی دادم. لختی قبل، وجهه  می

*** 

های مقطعی بودند که گویی سالیان طوالنی است که به دنبال  مسیری هایم ندارم؛ همان بی تعریف درستی از انحنای جمعه

 .ای در من، از آن شکفته بود ای ادامه دادم که شاخه حرکت، به سمت و سوق معانی دوند. بی ها می صدایی بی



 

 
 

7 

  
 ناد 

 وادی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

*** 

 .ی تعهدی بگویی که سزاوارِ آن هستی ی انجمنی کردم تا کمی از خودت، برای ادامه تو را آویزه

های پود و تار  کنند خاکی اند به وسعتِ بینایی نابینا؛ تا کی شیون می رو بگیر از پوسیدگانِ خماری که به دورِمان سرپوشی کشیده

 پیراهن برادر...؟

  .«اینجا کسی هوشیار نیست»عقل و عار را به دوری بینداز که فی الحال، نطق و نقد و 
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته وخواهید که رمان 

 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/ 
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