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 خالصه

تعالی بسمه  

هدلوار : دلنوشته عنوان  

سار پرنده: نویسنده  

تراژدی عاشقانه،: ژانر  

 ex_vk@@ :ویراستار

هستند مهم خیلی هاچشم رابطه در! هاچشم ... 

زدن، پلک یک  

گرفتن، نگاه یک  

دهد؛می معنا یک و هزار  

فهمم،نمی فقط  

نکردی؟ برداشتی هیچ نگاهم از تو شدم، اتخیره همه آن من  
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 یا ماه چهارصد و هزار دو کنم؛ بیان گونه چه دانمنمی را تو از دوری مدت
 این به هاآدم که نیست عجیب ولی انگار؛ ندارد یکا... قرن دو یا سال دویست

روز؟ دو گویندمی زمان همه ! 

 فقط صبح تا شب. اندشیفته و شیدا خیلی دارند؛ دنیایی هم هاجیرجیرک این
 این شده؟ تکراری یک تکرار دارد دلیلی چه واقعا  ... کنندمی تکرار را ترانه یک

است؟ دارم دوستت جز ترانه  

*** 

کرد خودکشی انسان ! 

مرد تاخیر، لحظه هر در آدم و شد اختراع ساعت که قبل سال صد چند ... 

کند؛می خوبش استراحت کند، درد که پا  

کند؛می خوبش خواب کند، درد که سر  

کند درد که قلب اما ... 

کند درد که قلب اما ... 

*** 
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لبخند، هی  

 لبخند،

 ...لبخند

اند؟عاشق قدراین شوند؟نمی خسته هاعروسک یعنی  

شدم، عاشق که من چرا پس  

کشید؟ پر لبخندم  

دارد، خود پود و تار   در همیشه را عطرت که پیراهنت به  

پیچیده، موهایت دور که مویت کش به  

گیرد،می جای لبانت روی که رژی به  

شودمی امحسودی ... 

*** 
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 سبزمان شهر به را دشمنان و بگیری نگاه مبادا است؛ نگاهمان تالقی من، شهر
 ..فراخوانی

ستایممی را کوچولو متن این من اندازهبی چه ... 

*** 

باشد؛ تواندمی غریبی حال  

 تاکسی با. کردی پیشنهاد را آن تو که جایی شهر، حوالی تانیکوهس پارک در
 چه سیگار، آن بوی و تو عطر. بود سیگاری اشراننده و کردمی تر تر، که پرایدی

بودند متناقض ... 

 پنجاهی تراول دو امموجودی کل که آن با کنم؛ حساب خواستم من را مانکرایه
دادی راننده به تومانی دوهزار اسکانس دو و کردی مخالفت ولی تو. بود . 

 تا کردم صبر من و! شیممی حساببی کن، صبر حاال گفتی و شدم ناراحت
شویممی حساببی که دانستممی. شویم حساببی . 

 نشستی ایچوبی نیمکت روی. شدی خسته سرباالیی از تو و کردیم روی پیاده
 چی خستگی »گفتم خنده به«  نشد؟ اتخسته تو »گفتی نفس نفس، با و
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 را بودنم تو با لحظات من. نداشت معنایی تو با خستگی آخر! « اصال ؟ هست،
آویختممی دل دیوار به و گرفتممی قاب هم ... 

 با جلویمان از بهشتی در یخ یک. بوسیدم را هایتحرفی پُر و نشستم کنارت
خواستی بهشت در یخ تو و شد رد اشگاری ! 

 تراول دو همان امموجودی هنوز. رفتم ژولیده پیرمرد سمت به و برخاستم
 آرام تو و ریخت رنگی قرمز بهشت در یخ پالستیکی لیوان یک در. بود پنجاهی
 آماده را دو هر. خواستم هم دیگر یکی. آمدنمی بدم! « بگیر تا دو» گفتی کنارم
 یک و سبز اسکناس تا چهار گرفتم؛ رویش به رو را هاتراول از یکی من و کرد
«  نیست؟ تومن هزار لیوانی مگه: »پرسیدم. داد پسم هزارتومانی یک و زرد

شده تومن دو: »گفت حوصلهبی . » 

است شده یکی بهشت در یخ و تاکسی نرخ فهمیدم! رفت . 

 بازی لیوانم با من و خوردی تو را بهشت در یخ یک زدیم،می قدم که حالی در
 رنگ. بود رنگ سرخ بهشت در یخ آن از ترخنک و لذیدتر تو دیدن. کردممی

 لبانت روی قرمز، بهشت در یخ سرخ از تر سرخ سرخی و شده سو کم رژت
 بودم خریده برایت کیفیتی کم رژ که این از شدم غمگین من و بود بسته نقش

 رژ دانستیمی که این از کردممی سیر آسمان در و بود نظرم مد آن رنگ فقط و
من خاطر به هم باز و ستکیفیتیبی ... 
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 باره اولین: » گفتی خنده با و کردی ذوق. دیدیم را شهر از کوچکی منظرهء
 ترینقشنگ هم تو: » گفتم و خندیدم هم من! « بینممی ایمنظره همچین
 یاوه کردی فکر. خندیدی باز تو ؛ «دیدم عمرم کل تو که هستی ایمنظره

گویممی . 

 که بودی خواستنی رنگ مشکی مقنعهء و زرشکی گشاد مانتوی آن در تو
بپوشم چشم نتوانستم . 

 در یخ پر نیمه لیوان که حالی در. گرفتم عکس تو از امکشویی نوکیای موبایل با
 دبیرستانی دختران مانند و بود دستت توی هم اشرنگی رنگی، نی با بهشتت
 ستودنی اندازه بی چه زرشکی، هایلب آن با لبخندت، و بودی ایستاده صاف

 .بود

. عزیزم شدیم حساببی»  باشد؛ تواندمی غریبی حال! را آدم کشندمی هاعکس
ماندم من و رفتی، تو«  ... 

*** 
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 دستمال با صبح روز هر. بود خوشگلی دختر یه صاحبمون بودیم، که مغازه تو
 و ظرف هم کلی. بود صدا خوش هم خیلی. چیدمونمی مرتب و کردمی پاکمون

. کردمی توجه برادرهام و خواهر و من به خیلی ولی داشت ایشیشه چیزهای
 تازه. تریمخوشگل دنیا هایفنجون همهء از ما و داره دوستمون گفتمی بهمون
 موننمی خیلی قیمت گرون هایظرف دیدممی. بودیم قیمت گرون هم خیلی

 این با چرا دونمنمی ولی بخرنشون؛ تونستنمی پولدار مردم فقط چون مغازه تو
 رو ما و اومد زنی یک دفعه یک! خریدنمون زود بودیم، گرون خیلی که

 خیلی: »گفت و کرد تعریف ازمون کلی هم مغازه صاحب دختر خواست،
 داشت اتاق تا شیش که جعبه یه تو رو مونهمه هم بعد! « خوبه جنسمون

شد تاریک جا همه یهویی و چید . 

 

 ما گفتمی که اون! فروخت رو ما مغازه صاحب دختر چرا دونمنمی واقعا   من
 دوست که چیزهایی هاآدم همهء یعنی. تریمخوشگل دنیا هایفنجون همهء از

فروشن؟می رو دارن  
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خودم قلم به! داغ قهوهء لیوان یک قلبگاه، هایداستان مجموعه از » » 

*** 

است، آبدیده دیگر من دل  

زدمش دریا به که بس ... 

خودم قلم به ،... میرندنمی هرگز هاپروانه رمان از » » 

شکست یواش یواش زنی من، در . 

شکست؛ خب گوئیممی بشکند، دفعهیک آدم اگر دانی،می  

زجر... تدریجی مرگ شودمی بشکند، آرام آرام، اگر ولی ! 

خودم قلم به ،... میرندنمی هرگز هاپروانه رمان از »  

 

** 
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! را ریزشان به ریز. آیدمی یادم را دنبو  او با لحظات ریز به ریز که من مانند
 و مغزم در باشد، دی اچ کیفیت به شده ضبط طوالنی فیلم یک که انگار

شوندمی وحشی خاطرات این هم، او از جدایی از پس دانممی . 

 هم را باقی استخوان پاره دو. کنندمی خونین را تنم و آورندمی در چنگ
کنند جان نوش هاکرکس که بیابان، در گذارندمی ... 

بود؟ چه واقعا   زندگی  

خودم قلم به ،... میرندنمی هرگز هاپروانه رمان از » » 

**** 

 سبز من بیابان نبود؛ مجنون بیابان مانند نهادم، آن به سر که بیابانی من، بیابان
 خزان و. کردمی پاک را هاغم هایشستاره هایشبانه! هوا و آب خوش و بود

بود بهار همواره من بیابان و نداشت ... 

تو جنون حال بود خوبی حال چه! ببین و ... ! 

 پایانش بنویسند، هم هاافسانه در بخواهند را تو و من داستان اگر من، محبوب
شد خواهد تراژدی ... ! 

**** 
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 بازیگرانش هم ما. دانممی بود؛ جدی بازی یک زندگی. بازگرد! جانم بازگرد
 ببازیم؟ تلخ چرا ایم؛باخته آخر و اول که ما چه؟ ز   ایرفته حاال. دانممی بودیم؛

کن شیرین را باختن این و بیا... بیا . 

ببازم را تو شیرین بگذار ... 

کند می رها را گریبان غمش نه دارد، تمامی نه امشب؛ ستغریبانی یلدای چه ! 

خودم قلم به ماه، با همپیالگی کوتاه رمان از » » 

کنید زندگی شادکام شما الاقل بودیم؛ گسکام که ما ! 

 

*** 
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 به بفرستم و بادبادک کنم را دل باید عزیزم؛ است تمام تو و من قصهء دیگر
 چه... تو دل بلند کوه سرازیری در ایریزه سنگ کنم یا خورشید، دیار

ست؟خیالی  

 هم شقایقی دیگر... بلند چه ستکوهی نه و فراخ، چه ستدشتی نه دیگر
است؟ کرده خوش دل چه به آدمیزاد! کرد باید زندگی باشد، تا که نیست  

داری خودآزاری که تویی این! توام خود من ثریا،: رادمهر ! 

خودم قلم به ،... میرندنمی هرگز هاپروانه رمان از » » 

 

*** 

 

 

 

 رویای! نکن توجه: »گفتند و کردم تعریف آشنایان برای و دیدم را خوابش
نپریشا نه محالی، رویای تو که دانندنمی هاآن! « است پریشان ! 
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امخوابیده انگیز غمیک رمان  هایورقه الی ... 

 شیر. مانندمی بخواهند، که هاییآن کنم؛نمی اصرار هاآدم به ماندن برای دیگر
مانندمی بخواهند، اگر هاآدم... بروند بگذار. شودمی ترش بماند، زیادی اگر هم ! 

*** 

 

... اثر و ردبی... سفید بود، ساده بود، صاف کردم،می نگاه را دلم که او از پیش
 را دردش اما گرفت؛ دردم برید، کنارش و گوشه از زد، تا را دلم آمد، که او

 که گونه همان نیست؛ بدی سرانجام سرانجامش، دانستممی. داشتم دوست
. برسم خوشبختی به است قرار آخرش کردممی فکر. گفتمی همایونفر سرانجام

ساخت کوچک هواپیمای یک من، دل از او، . 

 که آن از تر،خوشحال و کند پرواز است قرار هواپیما این که بودم خوشحال
 را هواپیمایم چرا دانمنمی... فقط است؛ رسیده فانی غم این پایان روز باالخره

نکرد پرواز اصال  پراند، هوا به که ... 

 



 

 

www.cafewriters.ir 

 دلواره 
 سارپرنده 

 کاربر انجمن کافه نویسندگان

 

 

15 

 درد به دلم دید که اویی و سیاه شدهء مچاله دل یک و مانممی من جااین و
کرد رهایم و خورد،نمی ... 

خودم قلم به... میرندنمی هرگز هاپروانه رمان از »  

*** 

 نشیندمی. سوزاندمی دل خودش برای و نشیند،می آدم که رسد،می هم روز یک
 که کند،می نگاه خالی دیوار به قدر آن و ندارد، ایپنجره هیچ که اتاقی در
 باید که را که هاییزمان آوردمی خاطر به و نشیندمی. شودمی شاکی هم دیوار
 خودش و نشیند، می. نماند و ماند می باید که هایی زمان و نرفت، و رفتمی
 کند،می تبرئه را خودش خودش، برای شودمی قاضی گیرد؛می آغوش در را

 برای و نشیند،می آدم که رسد،می هم روز یک. کندمی مجازات را خودش
رسدمی هم روز یک. سوزاندمی دل خودش .. 

 بلند را دلمان توی هایحرف ببوسیم، کنیم، بغل را همدیگر رفتن، از قبل کاش
باشد دیدارمان آخرین شاید... کاش. بگوئیم ...  
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**** 

 

چرخم،می و چرخممی و چرخممی  

کنم،می له پا زیر را خاکی کرهء این  

گردم،می تو از نشانی دنبال هاقلم و کاغذها تجلی در  

کنم،می اشک را هااقیانوس و دریاها تمام  

کنم،می قطع بیخ از را هابیدمجنون تمام  

کنم،می محو شهر کل از را زادهاشرف صدای  

بده؛ نشانم رخ دیگر بار یک تو فقط  

باد مثل سرزمینمبی من توبی ! 

بنشین، اندکی  

بگذرد باران که ... 

آن نویسندهء پیشکش و سرزمینبی رمان از برداشتی » » 
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** 

 

 کشممی نفس هم باز و امزنده هم باز که دیدم و شدم بیدار وقتی صبح، امروز
 کردممی فکر داشتم باشم، داده زیستنم دلیل برای خودم به جوابی کهآن بدون
 ثانیه هفت و سی. کشدمی طول ثانیه هفت و سی میالد برج از سقوط که

 تمام چیز همه و! جا در مرگ ثانیه صدم دو پرواز، ثانیه هفت و سی! سقوط
شدمی . 

 

 دیگر. کردنمی گذر تنم روی از ایجاده هیچ دیگر. شدمی تمام واقعا   چیز همه
 دوست کودکی از من. پایان و، کوچک پرواز یک! تمام تمام. شدممی تمام

باشم خلبان یک داشتم ... 

 

 

خودم قلم به سوگ، سئانس رمان از » » 
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*** 

 

برو کامل میری، اگه ! 

نگرفته رو جلوت کسی! برو بری خوایمی. ندارم مشکلی رفتنت با من . 

 رو وسایلت! برو کامل میری، اگه اما شم؛نمی ناراحت هم رفتنت از باش مطمئن
 معنیبی و وجق عجق شکالی باهاش که رنگارنگی خودکارهای اون! نذار جا

 و بافتنی جعبهء اون. کنم پیداشون مبل زیر روز یه نذار! ببر کشیدیمی
 کامل که باشه یادت. خورننمی من درد به. ببر هم کوفتیت آشپزی هایکتاب
 اصال ؟ میدن، رات قبرستونی کدوم تنت هایلباس با. نذار جا رو هاتلباس! بری
! ببر پارچه دو یکی سوز استخون سرمای این تو شده، که هم خودت خاطر به

 رو گورت و بردار رو تابلوهات تمام رو، هاتعکس! کنی اذیت خوایمی عمیقا  
کن گم خونه این از ! 

 

 تو عکسی هیچ کال  نه،! باشه نمونده تو از اینفره تک و نفره دو عکس هیچ
 خاطرات. بزن آتیششون اصال  بکن، خوایمی کار هر ببر رو همه! نمونه خونه
 به کن منتقل رو هست ذهنم تو چی هر! خودت با ببر هم آشناییمون سال ده
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 که بریزم رو این اشک و گوشه یه بشینم تو از بعد خوامنمی. برو و خودت مغز
 چرا! بیام کنار رفتنت با تونمنمی من چرا هستی؟ هنوز چرا. نرفتی کامل چرا

  ً  رو رفتن این و رفتی االن تو که اینه مهم ها؛این نیستن مهم. بری اصال 
 از شهنمی رو من برگردوند، خاک تو از شهنمی رو تو. کرد شهنمی هیچکاریش

 همه اون دونممی رفتی؛می کامل بری میخواستی وقتی کاش! کرد بیرون هوات
 بنزینی هیچ با عکس همه اون شد،نمی جا چمدونی هیچ تو خاطره

 خودکار تا سه روزی من و ببری خودت با شدنمی رو هاتلباس سوخت،نمی
 رفتی؛می کامل بری، خواستیمی وقتی کاش... ولی کنممی پیدا هامبل زیر رنگی

هست تو همهء ولی نیستی خودت نیمه، نصفه جور این نه  

*** 

 هر جواب بخواهم اگر کردممی تصور چون دادم خوبی با را هابدی جواب من
 تنهایی از فقط من. ماندنمی برایم هیچکس دیگر بدهم بدی با را بدی
 را اشقلعه هایجاسوس خواستنمی که پادشاهی مانند دقیقا  . ترسیدممی

داد خواهد دست از را ولیعهدش دانستمی چون بشناسد ... 

 

نیستند؛ هاافسانه آهنین و محکم مردان آن فقط هاژنرال  

منم، ژنرال  
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دستانم، خیابان آسفالت که  

شده کهنه تو نبود از  

*** 

 خودم من. جوریمبی یوصله ما که فهمیدم باید، که چهآن از دیرتر خیلی خیلی
 هم بودی، امخواسته که تو و. باشم تو خواستهء توانستمنمی هم کشتممی را

بمانی امخواسته! نخواستی  

 

 اینکه داد، امبه بهار پیش سال صد که ستپوکری همان امجامدادی کهاین
 ساعت اینکه مانده، سامسونگش فرضپیش عکس روی هنوز امگوشی والپیپر
 مداد اینکه گرفتم، هدیه پیش سال شش که ستهمانی هنوز سفیدم مچی
 حتی داشتم، نگه اشزنده اول کالس از که ستکوچولویی آبی گاو همان تراشم
 اشمصنوعی گل و شکست که را راستگو آقای یادگاری مصنوعی گل گلدان اینکه
 امسلیقگیبی و خساست از که نه ام،داشته نگه هنوز شده کج اشساقه که را

 دل. بندندمی دل هم چیزها ترینمسخره به هاآدم که است این ماجرا باشد؛
 از که را ایهدیه توانمنمی من! نیست حرفی کم خودش برای است،
 ایآینه اگر حتی بیاندازم؛ دور امگرفته هدیه دنیا مرد تنهاترین و ترینمهربان
 مسیر از. دارممی نگه و کنممی جمع را اشتکه هزار باشد، رفته فنا به که باشد
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 چای استکان یک با حتما ننشینید، ثابتی صندلی روی نکنید، آمد و رفت ثابتی
 را آدم روز یک کوچک، چیزهای همین نشوید، ذهنی هایوسواس اسیر ننوشید،

دهندمی کشتن به ! 

 

سارپرنده| 8931 شهریور  

 *** 

 

 خیال به گوئیم،نمی چیزی گوئیم،نمی چیزی شده، کشیده گند به اعصابمان
 همه این از پس. نشکند دلشان که کنیممی را خودشان دل مراعات خودمان
 را چیزی زنیم،نمی داد ترکد؛می اشچرکی ءعقده جایی، یک دفعه،یک سکوت،
. رویممی و، زنیممی حرفی خنده با آوریم،درنمی را کسی اشک شکانیم،نمی

نداده هم تلفاتی هیچ . 

 داری خبر تو ولی شدی؛ ساکت چون شکست، دلت که دارم خبر بگویم خواستم
شدم؟ ساکت وقتی شکست؟ دلم که  ... 

 

سارپرنده| 8931 شهریور  
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 دیگر چیزهای خیلی بود قرار چیزها خیلی سرنوشت؟ کشاندمانمی کجا به
 ...باشند

بود فاجعه پادشاه، یک خودکشی مثل درست تو، رفتن  

*** 

 ببین تو و. کندنمی آرزو مرا کسی ست؛خداحافظی گند لحظهء شبیه امقیافه
 کسی نخواهدت، کسی که نباشی، کسی آرزوی که است سخت چقدر

 یک بزبان انگار اصال  نشود عوض تو هایحرف با حالش نفهمد، را هایتحرف
 بمیری نکند، باز حساب رویت هم تف حد در کسی زنی،می حرف دیگر درهء
 یاس گل نیاید، قبرت سر هاپنجشنبه کسی باشد، نداشته تو با کاری کسی هم

... نه یا کنندمی دفنت بمیری ندانی حتی... نخواند فاتحه نریزد، گالب نیاورد،
وحشتناک! است وحشتناک بمیری مرگت از پس کهاین اما نیست؛ ترسناک مرگ ! 

 

خودم قلم به سوگ، سئانس رمان از » » 

*** 
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 زمین هایماندرگیری میان زنجیری؛ این از آزادی فکر پی در هم خودت دانممی
 یهمه جور تنه یک خودم من نباش؛ درگیر تو اما! عزیز است، فاصله آسمان تا

نیانداز گیر در، را خودت فقط تو. کشممی را هایتدرگیری ! 

 که دهیمی عذاب را خودت چرا است، ماندگار من خانهء سقف بر سیاه ابر این
 تو کافیست اند؛کوک آسمانم ابرهای ساعت با چشمانم ساعت دانی، می بمانی؟

ببرد آب را شهر کل و بباریم ما کنی، وا لب . 

 به مرا هایتحرف نبود؛ ویروس و مرض از گذراندم تب در را تابستانم اگر من
 هم آن ماه، یک هم آن من، جان به مسری مرض کی وگرنه انداخت، لرز و تب
. جانم شویمی پشیمان سخت آید،می روز یک ماند؟ آویخته تابستان، چلهء توی
 شد؛ خواهند حسرتت روزها این تمام «دنبالم سخت بگردی بینممی روز یک» 

 سال چرا که دلم به حسرت هنوز من دانیمی! است؟ کشنده دانیمی حسرت،
 کشنده حسرت دانیمی نکردم؟ آشتی هرگز و کردم دعوا ساجده با سومم
 ها،این از پیش! کند؟می خفه دانیمی کشد؟می حسرت دانیمی! است؟
 بتواند نه اتاق، کنج بیفتد حرف کالم دو بخاطر کسی کردمنمی باور هیچوقت
 چه هر ایآمده تو بکند؛ غلطی هیچ بتواند نه بزند، حرف بتواند نه بخوابد،

کنی ممکن را بود غیرممکن . 
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 بزنی؟ نیش گیریمی حقوق! نه مردی؟ من برای تو ولی کردم، تب تو برای من
 اآلن من کنی؟می تحقیرم که مفتخری! برسانی؟ لبم به را جانم بریمی لذت
 چیزم همه زدی حرف کلمه دو! ستخالی خالی، دستانم! جانم ندارم چیز هیچ
! نشدم اصال  من. شدم پوچ شدم، نیست. شدم هیچ من. نشاندی سیاه خاک به را

 من حاال ، «من زیبای»  گفتی می که روزها آن گذشتند... من دل عزیز گذشتند
توام ننگ مایهء فقط ... 

 خانه این آتش که نکن توقف نکن، توقف! ویرانه این از بگذر! فالن های
نمانده زنده کسی دیگر حاال و داده رخ فاجعه. نگیرد هم را تو پیراهن ... 

 

ستبدی معلق پل... امپرنده ستبدی معلق پل  

*** 

 

 ...خودم

کنم،می فصله سه را سال  

نبینند را زمستان غم هایتچشم که ... 
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عمر یکوچه ترینبست بن در  

و امایستاده  

و نوشممی را آسمان ابرترین  

که کنممی فکر روزهایی آخرین به  

داشتم؛ دلم ترینکنج در را تو  

هاترینآسمان فراز بر نه ... 

#29 

 

من و ها فلسفه و هامریخ و هاماشه و نبایدها و بایدها میان شده غرق دنیا ... 

مشغولم داشتنت، دوست به همچنان ... 

 

 

#30 
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و زدم زل زدم، زل و زدم زل که هاییشب اون نمیره یادم  

و گذاشتم تو جای و گذاشتم تو جای و گذاشتم تو جای رو خودم  

زدم حرف زدم، حرف و زدم حرف خودم با تو طرف از ... 

رو هاشب اون! نمیره یادم ... 

#31 

 

تلخه حقیقت فهمیدم زمانی من ! 

 طالیی یسکه از خبری صبحش بالشم زیر گذاشتم رو دندونم شب وقتی که
 ...نبود

 

#32 

 

مرد، خواهم هم من روز یک  
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امتکه هر و  

شد خواهد ایپرنده  

کندمی پرواز آسمانش به رو که ... 

 

#33 

 

خاک، ای ولی  

؟... آید می دلت چطور تو  

 

شکستند را پرهایمان ایگلوله به اما بود آرزویمان پرواز ... 

 خانه این که دید؛ نخواهد هم آرامش رنگ. است تلخ حوادث آبستن من، ایران
است ویران پایبست از . 

 

باختند جان دیماه، سیاه پرواز در که عاشقانی همان پیشکش ... 
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#34 

 

خاکی مساحت این در ... 

ای،قهوه آسمان و  

شنی دیوارهای و ... 

خیس، های سقف و  

گلی دریای و ! 

خشکیده جنگل و ... 

تو، گور گوشهء مدفون یاس عطر کنار و  

؟... شودمی بهار آیا  

 

#35 
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 ساده. کردم سادگی بودم؟ ساده. نبودم احمق. کردم حماقت کردم؟ حماقت
 من. بودم شیشه توی خون من ام؛زندگی طول در بودم چیزها خیلی من. نبودم
 ایشکسته بال من. سوزاندم را همه دهان که بودم اینخورده های آش آن تمام

بودم گرد دوره یک پوسیدهء پالتوی من. بخشید سقوط را پرنده که بودم . 

 که هر من ولی. شد انسان هاده رنجور تن پذیرای که بودم داغی کورهء آن من
 آدم! باشم بدی آدم که نخواستم. نبودم بدی آدم کردم، که کاری هر بودم،
 نقاطی به مرا سرنوشتم. باشم بدی آدم نخواستم اما کشتم، را هاچشم کشتم،

بکشم ماشه به انگشت شدممی مجبور که کشاندمی . 

 

خودم قلم به سوگ، سئانس رمان از » » 

 

#36 

 

 شه،نمی درست وقتهیچ چیهیچ که فهمیمی واقعا   دیگه بعد به جایی یه از
 کنم؛ نگاهش هم بعد سال ده که نویسممی رو یادداشت این! وقتهیچ
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 سال ده از بعد نشد، درست چیهیچ سال پنج از بعد وقتی ببینم خواممی
شه؟می درست  

 نه. شهنمی درست وقتهیچ چیهیچ که دونیمی تو هم دونم،می من هم... نه
 چی همه سال، ده از بعد. شهمی تموم سال ده از بعد! سال ده از بعد نه اآلن،
 تا دیگه، سال ده تا! بخواب آروم تو، هم خوابم،می راحت من هم. شهمی تموم

 من دیگه بعدش بعدش،. کنممی نگاهت خواب تو قصه این شدن تمام
شهنمی یا شهمی درست وقتهیچ چیهیچ نیست مهم برام دیگه. خوابممی . 

ببینم رو تو خواب که بخوابم، خواممی فقط ... 

است مجاز نویسنده نام ذکر با تنها کپی: نکته . 

نرما مرجع نویسندگان افهک  

 خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی
 می شوند منتشر و اختهس موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان که

بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب به توانید . 

نجفی،نگارداردان حسین:مدیریت  


