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 دلنوشته بندی: دسته ❖

 خانه کاعذی عنوان:  ❖

 تراژدی ژانر:  ❖

 کوهیار راد نویسنده:  ❖

 منتخب سطح اثر:  ❖

 ReiHaneناظر:   ❖

 Sh.elویراستار:  ❖

 ملیکا مؤمنی طراح:  ❖

 ققنوس سفید کپیست:  ❖

 ! تنها یک دست بود سهم من از تو،  

 ... آن را هم عصایت گرفت

 !سرت! خودت را که گرفت؟ فدای

 !نکند که حکمت خدا باز برای ما قصه شد؟
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 !به تو گفته بودم که سنگ شدن، تاوان دارد

 ...دهم ی درس تو را من م ن یحال تاوان بزرگتر 

 تو شدم!  ی آزمون نداده، مردود مردانگ من

*** 

 !سهم من از تو

 است که یسرد تیحال تنها گران

 !شودی ها پنهان م برف  ر یزمستان، ز   هر

 اما شود؛ی دست به کار م   یرفتگر

 ...نشسته بر دل من را یهاکه پارو کند، برف  ستین یکس

 دلم کوالک شده است!  در

*** 

 است  نی درد ا

 مرگ لبخند من را داشتند،  یکه آرزو ییهاآن 

 !اندشده  ی قدم همدرد ش یپ

 نبودنت تا چه حد سخت است، مگر

 !سوزانند؟ ی دشمنانم هم دل م  که

 !گفتی راست م  نهی آ د یشا

 کرده است. م یرسوا  دم،ی سف ی موها

*** 

 !ایخدا
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 که  یبفهمان  تیهابه آدم  کاش

 !ستیداشتن، به خم شدن ابرو ن غم

 ورت داده است... ق مهین ی هابغض به

*** 

 !الیخیرا ب امی کودک  ی هاقصه

 ...شاهنامه شده است کیخودش   ی تو برا رفتن

 !رودی م  الیخوانِ خرستمت به جنگ هفت  هرشب

 نبود.  یدر مرام فردوس  دن،ی خاطرات جنگ با

*** 

 !تمام شد

 !خواندن دارد، رفتن تو  اتینماز آ

 !شهر به راه افتاده است ن یدر بطن ا یازلزله  بد

 !ها پنهان کرده استنبودنت آفتاب عشق را در دل  و

 ... ستی امسال، تمام نشدن  کسوف

*** 

 بود که  ی چادر اهیشب س

 !را پوشش نداد  میوقت، روزها چیه

 خاطرات،  ی هاسوراخ  از

 را به چشمانم یخفگ  نگاهت

 ... داد ی م ه یهد
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*** 

 !گرفتم، دوست نداشته باشم اد ی

 .قفل شده است  میهای دلخوش  یدستش رو   م،یگرفتم که خدا  اد ی

 گرفتم نخواهم و خواسته نشوم؛ اد ی

 ...دی آی حساب تو که وسط م اما

 !اموختمی ن چیکه ه فهممیم

 بودم با احتمال صفر مطلق...  یشاگرد زندگ  من

*** 

 !سمیبنو تیبرا خواهم یم

 !یبخوانم و تو با نور نشسته در چشمانت، بخند بلند

 ...ام ام و بارها خوانده صبح نوشته  از

 امده، یتو هنوز ن ن یتحس یچرا صدا دانمی نم

 !دهدی سر م هیگر  وان ی از درون ا مادر

 !کند؟ی به تو، حسادت م  نکند

*** 

 !داغ نشسته بر دل

 !؟ییآی دعوتت کنم، به خوابم م

 شبانه مادر،  یهایی خدا قسم که بدون الال به

 !ستیرا در طالع من ن یسرد، خواب  یکابوس  جز

*** 
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 صدا؛ ی ب ، یتو آمد

 .شکست ت یصدا  یِها با ملودسکوت خانه بعد از مدت  اما

 !چه پر سروصدا ،یرفت  تو

 .ستیدر خانه سکوت ن  گری روزها، د  نیا  یول

 خواندی شاگرد فالش م  ک ی ای گو

 . .. تیهابودن  بر پادکست  کشد،ی فندک خش م ی صدا و

*** 

 ...امجهانت را امتحان کرده  ی هاتمام مسکن 

 !امشهرت را به صورت زده  یهانقاب  تمام

 !امدهی ت را دزدمحله  ی هالبخند  تمام

 .تیهااز فکر پلک بستن  کندی سرم درد م یول

 گر یساعت، سال و قرن د چند

 را از تو آرزو کنم،  سهمم

 ؟ یشوی م ه برآورد

 ! ؟یبرآورده شدن بلد اصال

*** 

 .من تحمل نبودنت را دچارم کنند،ی م ی که زندگ هیبرخالف بق

 .شود ی به سر م  روزی روز، مانند د  هر

 ام،ی که جوان یدی دی م کاش

 رود ی به ذره به سر م ذره
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 . غم به سر شود.. تا

*** 

 .کردم  ف یخودم تعر ی رفتنت و نبودنت را از همان اول، بارها برا ی تئور

 .چند روزه بود  یبغض  یغم با چاشن  ی کم تصورم 

 !یرفت

 . غم چند صدساله..  ایدن ک یبغض با  ی شد کم  امتجربه

*** 

 .امشده  یمبارز قهار

 .است ده ی چیعاشقان پ ار یدر د امآوازه

 !نیو بب ایب

 ام که هر روز شده  یمجنون

 .رودی م ی لیل  یِجنگ با هفت خوان دلتنگ  به

 بود که  ده ید  میها چشم  آخر

 پنهان از فرهاد،  خسرو

 ... رفتی م ن یری شب به قلعه ش هر

*** 

 .ستیدلتنگم و مجال شرح ماجرا ن

 که شود ی آنقدر دلم مچاله م  یگاه 

 ست؟یچ قراری ب دانمی نم

 ست؟ یدلتنگ ک  یحت  ای
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 نشست  توانی م  فقط

 دلِ تنگم،  ی برا صدای ب و

 . دیکش ی گاریبر سر س آتش 

*** 

 .داشت ان ی بود که جر یبخش دیدردِ ام ی زندگ ، یتا تو بود

 ؛ یرا بست  اطیح یِزهوار دررفته یِکه در زنگ زده  تو

 سر بستن ندارد.  الیشد که خ یی زخم طاقت فرسا   یزندگ 

*** 

 .جا انداختم میامشب نامت را در قصه و شعرها 

 !بخواب ،یخواهی مال توست و اگر م  امشب

 .ستیمنتظر تو ن گر ید  یبدان که کس ،ی امدیشد و گر ن صبح

 !را هم با چمدانت ببر  تیهاو خاطره  یادگاری  ایکن، ب ی لطف

 :گفتی عقلم م یدلم چرا گوش نکرد، وقت دانمی نم

 وقت است دسته چمدانت، آماده رفتن است.«  ی لی»خ

*** 

 .نه ییتکرار من در من هر روز در آ 

 !وجدانیب

 .مردند اها یآقاق ، یامدی که تو ن آنقدر

 عادت کرد  یکسی به ب  دلم

 .سکوت، دوخته شد  یبا نخ نامرئ  میهالَب  و
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 !را بگو  میهاچشم

 ساعت شب، نیترک یکردند در تار  عادت 

 شه یقسمت اتاق، به التماس باران به ش ن یتر گوشه

 .بدوزند  نگاه

 !نه؟ م، یهست  هیشب چقدر

 در خود شکستم...   شهیو من مثل ش یآمد   یمثل باران وحش  تو

*** 

  پایان 
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 « کافه نویسندگان مرجع رمان»
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می 

 هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته وخواهید که رمان ها و شعر 
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس 

 .بگیرید
 نگارداردان  حسین نجفی، مدیریت:

 

 

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

   :وبسایت/xyz.cafewriters://http 

  :اینستاگرام/cafewriters_xyz/com.instagram://http 
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