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 ه دلنوشت بندی:دسته  ❖

 روزگار شان یدخترک پر: عنوان ❖

 ی تراژدژانر:  ❖

 پورقاسم  نینگ نویسنده:  ❖

 محبوب  :اثرسطح  ❖

 خط بنفش ناظر:  ❖

 Zahra_sbnویراستار:  ❖

 من الینا پوراطراح:  ❖

 مبینا دلگشایی کپیست:  ❖

 .شکندیم صدایو ب شودیتنها، در خود جمع م کند؛ ینم اد یفر  رود،ینم رونیب زند،یقدم نم

 .کشدیم غیج صدایب

 .ردی گیم یو روانش را به باز کندیاو را خرد م هازمزمه

 شاد بود؛ حال،  یکه روزگار ی دخترک

 روزگار است. شانیپر ی رکدخت
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 .آورمیو خم به ابرو نم دیگریچشمانم م زنم،یو حرف نم ردی گیدلم م زنم،یو دم نم شودیدلم تنگ م

 .کندیم  ایرا اح جان یخسته و ب یهاکه دل ام، یپرانرژ یولتاژ من

 . زدیآویو پشت گوشش م کندیکفشش خرد م یکه احساساتش را با پاشنه ی دخترک

*** 

 .کشدیرا م ایو در شوندیچشمش از اشک، پر م ی هاچاله

 .دیرویم ی و جنگل نوشندیبلندش، آب چشمانش را م یهامژه

 . شوندیم ز یر  گاه سر   ز،ین اهای در نی و رسوا نشد؛ اما بزرگتر  دیاشک، از چشمانش نچک ی اقطره گاهچیه

*** 

 .کندیو اشک چشمانش را پاک م  دهدیتاجش را به باال حرکت م

ذهنش  یخودش را به قهقرا  شود،یکه از دهانش خارج م یا کلمه نیو با اول کندیاش مبخش چهره نتیپر غرور را، ز  یلبخند

 . راندیم

*** 

 .شودیم اندازنیطن ی سوزناک یهاهق هق نش،یریش یهادر پس قهقه

 ندارد.  یبه حام ی ازیخودکفاست که ن  یدختر او  اندازد، یبه چهره م بندهیفر   یو نقاب شودیاحساسش متحول م ی که، به سادگ  یدختر 

*** 

  رنگ یاحساسات ب رند،یمیها مرنگ  کشد،یپر م نیها را به فرشتگانش بدهد و آنان را برگرداند، لبخند از زمکه خداوند، بال یمادام

 .دیگریم نیو آسمان به حال زم شوندیم

*** 

 .ونددیپیبه خاطرات م نشیر یلبخند ش شود،یبلندش کوتاه م یسویگ خوابد،یاشاره شعف چشمانش م  کیبا 

 . گرددیاوست بازم ادی که مامن  یبار به آسماناندوه   یا آوازحوا، ب دخت



 

 
 

4 

  
 روزگار شانیدخترک پر ➢

 پورقاسم  نینگ ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

*** 

 .شودیو آهنگ م چدیپیم  شیتار تار مو نیها مابزمزمه

 .ناآرام قلبش ی هاچهیدر  یاست برا ی که، مملو از سلوت یآهنگ

 نباشد. دنیرقص یبرا  ییگر مو رندیمیم هاآهنگ 

*** 

 .که وجودش از آن است کندیرا طلب م ی دستان ناتوانش خاک سرد

 مرده خالصه نشود. ی هاو دل نیدر دستان چرک شیروزها یکه دغدغه یبرگردد به همان اصل خواهدیم

*** 

 .دندیدرخشیها در چشم او مستاره ییبود، گو  زتریانگرنگ نگاهش از آسمان شب هم دل

 مردند.  ز یها نبلندش قفل چشمانش شد، ستاره ی هارا در آغو*ش گرفتند و مژه گر یدکی یابد  یخواب ی برا شیها پلک یوقت

*** 

 .ردیگیم یو چشمانش قاب آسمان را ابر شود یم ر یسراز  شیآب از موها ی هاچکه

 .کندیطلب نم شی هاهیر ی برا یژنی اکس گری که، د یو دخترک  ردیگیتلخ را در خود نقش م یکه، لبخند یلبان

*** 

 .کردیبود که گوشش را کر م یمیتر بود و مغزش، پر سر و صداتر از پانتومآسمان هم مغشوش یثباتیآرامشش از ب

 ها بود. آدمک  یاهیس انیم دیسف ی تناقض او

*** 

 د؟ یآیم دیتر از او پدو حصر، ملهوف حدیآسمان ب نی در ا ایآ

 .رودیم دهیو بال بر دیآیبال م سبک با،یشکننده و ز یاپروانه همانند
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 . خوردیها خط ماز چوب خط آدمک ی اهیدر ثان و

*** 

و کنج متروک لبانش به  شوندی اشکال زنده م رند،ی گیچشمانش جان م شیها به پرنگ  شود،یبا آواز قلبش هماهنگ م ینیطن

 . ...که ناگاه شودیباز م یاخنده 

 بود. دهیپرکش ادها یبود، که از   ی او عروسک کوک ستد؛ ی ایحرکت م از

*** 

 .از دست ندهد یجدول زندگ ی تا تعادلش را بر رو کندیدستانش را باز م

 .شودیوارد قلبش م دنیدر  ینفرت برا ریت یو در پلک بر هم زدن  شودیپروازش به عرش م یبرا  ی به نام عشق، بال یتلنگر 

 .شودیم ر یاس  اشیاوهام ذهن انیکه در م  یشانی دخترک پر  و

*** 

 . ...سش یخون نو یمهیسردش را ضم یهاو نفس  کندیم شی هاقلم را آغشته به خون رگ

 .بود سشیدست نو  یبرا نقصیب یا هیچشمانش آرا اشک

 شدند که آن دختر متحمل شده بود. یخشک و قلبش مات خاطرات چشمانش

*** 

 . ...یگر با شوق به آوازشان گوش نکن رندیمیم ها یقنار ، ی گر نظارگرشان نباش رندیمیها مو پنجره شکنندیم هانهیآ

 .در دام مرگ گرفتار است  بیعج میروزها  نیا  دختر 

 ! یاریاز دست    غیدر اما

*** 

 .کندیم ادیقلبش او را فر 
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 .شود یم زیسر ر  رونیبه ب شیها عقلش از چشم یهاسرزنش

 . دیبافیخود با عشق آن را م یکه روز شود یم یبلندش طناب دار یموها ش،یآور زندگخفقان ی هاهیثان نی در ا و

*** 

 .دادندیم یسوار شیهاها به آدمکقدم گذاشت که بالن ییایباره به دست باد سپرده شد و به دن کیبادکنک احساسش به  

 آن دخترک نداشت... .  یهابادکنک یبرا ییکه جا  ییایدن

*** 

 .افتاد و خشک شد نیبه زم شیگلبرگ رز زندگ نی آخر 

 .دوباره نبود یکالیژ یبرا یدیام

 و باغبانش ندانست. دیدم اششهیبود که آفت به ر ی اتنها دانه او
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی که 

 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
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

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