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 .چرخد  یغم در مدار آن م وستهی را باخته و پ شیکه جهانم رنگ و رو شودی م یمدت

 که هرگز ترکت نکرده بودم؛  ییاز آدم ها، از تو جدا مانده ام، از تو یانبوه انیم در

 .یکرد می و رها ی تمام شکست یرحم یآن هنگام که قلبم را به ب یحت

 مانده ام... .  التیتو، کنار خ یهنوز هم نرفته ام و ب من
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 در کنارم؛ کشمی...باز نام تو را حصار ممیروزها  نیا  یهاهیو آه گر در تک تک، اشک

 م یها قصه تفاوتیتو، همان آدمک ب نام

*** 

 .هم افتادن یام روخسته  یهاپلک گر ید یبار

 .انددوستانم را پر کرده یکه حوال  یخاکستر   یهارنگ  یام بروزوم کرده شودی م یمدت

 .ام دچار درد شد، آشفته بود*نهیس

 .میاوریتاب ب زانمانی بودن عز  نیدر مقابل اندوهگ میتوانینم کدامچینه او، ه نه من، دانمیم خوب

 .میمانده بود یدینا ام یایدن رنگیب یهابه رنگ  رهیخ  شانی پر   یچشمان با

 "ندارد دیبه رنگ ام ی لیم گر ید ی کس  جانیدر ا ": گفتیوز وز باد م یصدا

*** 

 .می ها روز و شب شودی! به اجبار سر متیهاامدنین ی در تکاپو

 !اش آسان است...چقدر نوشتناجبار

 .کنمیجستجو م یاجبار را در تار و پود زندگ یمعن

 ؛یحرف دارد، و هزاران معن  پنج

 :یعنی  اجبار

 !...اما دست خودت نباشدتیهاهیبرود در ر ،یدلتنگ  یهوا یسم ژنیاکس ینخواه

 .کنند دنیصورتت اما تو را وادار به خند یهنوز خشک نشود رو تیها رد اشک ،یعنی

 .یاز جانت را پشت سربگذار یاکه با هرقدم، تکه یراه برو یر یمس در

 .ی ادهیکه او را تا به حال ند یرا بگذارند در دست کس  دستت
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 وسط؟ نیا ماندیهم م ی مگر قلب ، یات کن*نهیرا وارد س یعشق بخواهند

 ...راز جنس اجبا یعشق

 به خواندش ندارند!  یلیهم م گرید  یهایلیو خ ستندیکس آماده ن چیه دنشیشن یاما برا   گر؛ ید ی زهایچ  یلیخ  یعنی  اجبار

*** 

 م؟ یها را چه کنعوض کرد، دل توان یها را مرنگ 

 !ها چهدل ف یپس تکل رود،یم یسمت رنگ ک ی هر 

 را چه؟  یپس دورنگ خوانند،یرا صداقت م یرنگ کی

 کرد؟ یرا چه خواه ی رنگیب یزجر انفراد  یتر از دهانت بزنبزرگ ی حرف

 و دل پاک بودن را چه؟  دنیبودن به خند لیم یها گذشته، برنگ  از

*** 

 .دارم یزندگ ی نیگذشته در س نی ریاز خاطرات ش ی اتلخ از جنس حسرت، همراه حبه یاقهوه

 .گرفته  یظیغل را مه گانمده ی د  یایدن دن،یاند نه قصد رفتن دارند، و نه قصد بار جاخوش کرده  رهیت یچشمانم ابرها در

 !بعد رفتنت مرا چه شده دانمینم جوشد؛ یدلم غم و افسوس م در

 .دارم، و نه به مرگ یبه زندگ یلیم نه

 .شود میهایتمام ناراحت ان یپا دیشا مرگ

 .از حس مبهمم را دفن کند یاذره تواندی... هرگز نماما

 .است شده یتنم، نام تو حکاک  یهاتک تک سلول در

 .خواهدیضربانم از خدا م دنیقلبم تو را هر بار با تپ یها خون در رگ یقطره قطره

 .گذرانمیرا م می من با همان زندگ دمد،یتو را در خود م یهاکه نفس  ییهوا
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 د؟ ی آ یبگو، مرگ به چکارم م تو

*** 

 .رفاقت  اط یرا کاشتم، در ح دینهال ام

 .زنندیشکوفه م مانیزندگ دیام  یهاباور دارم گل م، یز ی بر  شیبه پا ماننیب تیمیاز صم ی اعشق، ذره یکم

 .میکن گر یدوست داشتن خرج همد ی ما کم اگر

 . کنندیکوچ م هانی خاطرات تلخ، حسرت گذشته و همه ا  رنگ،یب یهارنگ 

*** 

 ؟یوشنیرا م  م یدلتنگ یهازجه یصدا

 دستانم را چه؟ یهاشکستن تک تک استخوان یصدا

بارها و   کنمیدستانم را مشت م  دنینفس کش ی اذره یبرا م،یدور گلو  چدیپیاز دست رفته م یهاخاطرات روز ی هاچکیکه پ هربار

 کاش بشکند. ،یدیناام وار ید  یآجرها  یبر رو زنمیبارها ضربه م

*** 

 باشد،  نیریخاطرات هرچقدر ش

 .گذاردیخط قرمزش را پشت پا م ی که نبض دلتنگ ینور، همان وقت  یی دور از پرتو ، یدر کنج اتاقک کاهگل  یروز

 .را درون قلبت به جا خواهد گذاشت زهرش

 و دلچسب، نیریخاطرات ش همان

 "را از دست داده شیجوان  یوقت است رنگ و بو یلی خ ":ندیرا خم کند، که گو تیچنان زانوها یروز

*** 

 .بود و بس ستنیقبل از آمدنت فقط ز یزندگ



 

 
 

6 

  
 حسِ مبهم  ➢

 وفا  _ح  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 .یدیو سرد ناام  ک یتار ی هادر گودال ستنیز

 را بعد از رفتنت تنفس کنم؟  یدلتنگ یآلوده یهوا چگونه

 .زده را هم دفن کرداسرار قلب ماتم یها صندوقچهساعت را برگرداند به عقب، همراه عقربه یهاعقربه شدیم کاش

 .مان را فراموش کنما تمام خاطرات خوبوجود داشت، ت ییکاش دارو ای

 ادامه داد؟  ستنی ها، بازهم به زخاطره نیسنگ  یبا کوله پشت شود یم چگونه

*** 

  دنیوقت است؛ فقط کارش تپ یلیرا که خ ی فقط با لم*س دستانت گرم کنم دل  یاندک خواهمیسردم، م ی هادست بگذار در دست

 .یاز هرگونه احساس  یشده است، خال

 ؛حرام شد می زود آغوشت براچقدر   افسوس

*** 

 !روندیجنگ م دانیها مدام در مچرا دل دانمینم -

 و صداقت و محبت ندارند؟  ی به پاک یلیاست؟ چرا دگر م شده را چه هاآن

اند؟ بجنگ  دیها نبادل یی گویها را بارها و بارها شکستند، حال تو بگو بازهم مخودخواه دل یهااند، آدمکهها زخم خورد+ دل

 ها... . احساسات شده است دشمن دل

*** 

 .سمی از دوست داشتن بنو یکم تی تا برا رمی گیقلم در دست م ی وقت شوندیگم م ی ها حتواژه 

 !اندات سنگ گذاشته*نهی مغرور مگر در س یشهرزاده

احساساتت را.   یصدا ی ! تا نشنویاگذاشته  تیها به گمانم پنبه در گوش ؟ینیبیام. مگر نمآب شده تی هااز غم نبودن یشمع همچو

  میها دارم در جواب تمام دوستت ز ی! تا مبادا ناخوداگاه تو نینکند هراس دار ؟رحممیدلبر ب که چه شود  ی ارا بهم دوخته تیهال*ب

 ؟ارم... دوستت دییبگو
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*** 

 اند؟سرنوشت را چگونه نوشته

اما درمان را نه! مگر جرم    سدینویوجود ندارد. درد م یحیتوض شانچکدامیه یها، برا ها، اندوه و اشکلحظه ری، تصاوتمام خاطرات

 آلود.غم  ی آن هم در هوا ستن یاست ز

*** 

 .ها ی کسیام درون گورستان برا دفن کرده یدلتنگ یهاجسم میامروز بازهم حجم عظ

 ت یشان براوجود دارد، از کدام  یار یبس یهامن گورستان در

 م؟یبگو

را   تیهایادگاری ! من از همان روز تک تک میگویهمان روز نحس رفتنت را م ؟یبه خاطر داررا  یآن روز باران ت؟یبزنم برا یمثال

 .اممخصوص هرکدام چال کرده ییهامانند را درون گورستان یدو ابر خاکستر  ر ی تصو یرا حت سوانتیخاطراتت را عطر خوش گ

 است گورستان بود و نبودت. تمام من شده ی دانیم حال

*** 

 .کندینظرم را جلب م ییتابلو  گذارم،یقدم م ی دلواپس یدر کوچه

 .رندیگیحصار م اهیس ی چشمانم را ابرها نم،یبیرا که م  رتی چرا تصو دانمینم

 .فشاردیرا م م یگلو کشیو بار  ز یت ی هابا چنگال یلعنت بغض

از   رندیگیسرچشمه م ها نیا  همه کشد؛ یخود را به رخ نم  گونهنیتو ا یتنها چهره دنیاز د میها یوانگیهم بدانم، حالت جنون د  دیشا

 .من بود یایدن یرا گرفته است که روز یو دستان ستادهیا  تیکه در پهلو  یآن دخترک ریتصو

 ساخته است. وانهی د گونه نیا  مرا

*** 

 ، ی احافظآن هم بدون کدام خد یارفته
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 .میبویشدام و مدام م یمن هم معتاد ست،ی بودنت جار تفاتیعطر ب یدلتنگ  یهاهم در کوچه هنوز

 !باشد زدهخی نبودت   یتمام جانم از شدت سرما م، یهاو ل*ب اورندیها خبرت را بقاصدک یروز نکند

 گذاشته شده باشم؛  ادگاریقبرستان به  ی*نهیو من درون س اورندیاز تو ب ی خبر   افسوس

*** 

 .یبیوجود دارد و نه طب شیقلبم به وجود آمده، نه درمان برا یدرون رگها یدرد

 !. از جنس درد، پر از آه و حسرتبردیم یکه مرا روبه تباه یام حس مبهم؛ حس را گذاشته اسمش

 . ...دیسوخت و ساخت، شا دیبا هایمیبه قول قد دیشا  ست؟یچ چاره

 ام. اش را گم کردهخورد شده  یهاکهیت ی را که حت ی ام بسازم قلباما نتوانسته سوزم؛ یسال م یهااز سال من

*** 

 .امامشب قبل از خواب تو را آرزو کرده

 .تنم جدا کرد یها شد؟ تو را از تک تک سلول خته یزمان چگونه گس

  یتو ب ستین یراه  گونه چیه فهماندمیو سپس با کلمات تو را م دمیخندیم  یکوتاه یمدت ،یخواندیم یی از جدا م یبرا یاگر روز دیشا

 .تو باشم یمن و من ب

 !تو ماندن هرگز  یب

 چه...!   حال

*** 

 .چمدانت را باز کن یاآلوده کرده است، گر قصد آمدن کرده یحالیرا مهِ ب یشهر دوست یهوا

 .ستین ی کس داریمشتاق د  یشهر، کس نی که در ا  چرا

 .خواهدینم جانیدم و دلدار، در ا هم ی کس  میتجربه کرد ما
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 .اندرا خاموش کرده ی شهر سکوت است، چراغ دلتنگ ن یا یموسق

 .ندارد دنیبه تاب یلیدلش گرفته و دگر م ماه

 .حصار کرده  اهیس یهارا ابر  دیخورش

 .کندیعطر آرامش را پخش نم شیهادگر موج ایدر و

*** 

 .امنوشته یزندگ  یهاعبرت یدر دفترچه

 .گذردیدلت م ی هاابانیکه از کوچه و خ ییوقت دل نبند به عابرها  چیه

 .به توقف ندارد  یلیکس م چیه  ایدن ن یاما در ا  ،یتو ندان دیشا

 .مرد ماندن و خوشبخت کردنت است ی چه کس داندیرا بسپار به خدا، او خوب م دلت

 

     انیپا

۱۳۹۹ 

     یسیاز کارگاه دلنوشته نو ی ادگاری    
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی که مایل به همکاری با 

 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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