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 دلنوشته: بندیدسته 

 :البرنوم عنوان 

  :تراژدیژانر 

 
 :اکبریان آتریسا نویسنده 

  :محبوبسطح اثر 

 :ناظر MRyWM 

  :ویراستارZahra_sbn 

 :مبینا دلگشایی  طراح 

  :کپیستSH.EL 

 کننده است،ام خیرهزیبایی

 .کنم و زندگی را مرگمرگ را زندگی می

 کنم چشمان رادارگریز آدمیزادنماها رااغواء می

 .دهم مرگ را به هر کس که خواهان چشیدن طعم من استهدیه می

 !من یک البرنوم هستم
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 گور، مرگ

 حسادت، نفرت، خشم،

 !خشونت، عشق

 !نیستی، مرگ

 زنداین ضربان قلب دیگر نمی

 مایه، این ضربان سست

 .دهدهای خون را هل نمیدیگر عقربه

 .این ضربان، مرده است

 خموش و ناالن میان منجالب مرگ سر خم کرده و

 .منتظر جالد خویش است

 !جالدی که تنها فکر رفتنش جوانه مرگ را در بطن وجودش کاشته است و حال رفته است

 .در شبی سرد با زندگی که از عنصر وجود آدمیزدای سست عنصر بیرون کشیده شده است

*** 

 !شگرف

 .میرندسارها میمرگ، پرنددر این وادی 

 ها پیش،شان چون تکه سنگی که سالاحساسات

 بر سر فرعونیان فرود آمد و هالکت را برایشان به ارمغان آورد،

 .ریزندبر سر و صورت آدمیان فرو می

 .هالکت، سرآغازی نه چندان خوشایند برای آدمیزادهایی از تبار سارها

*** 

 افتدافسار زندگی که به دست ظالم می

 .دگر جایی برای مردان نیکوسگال باقی نخواهد ماند

 .عشق در بطن به بطن وجود آدمی کشته خواهد شد و مرگ را برای همگان تداعی خواهد کرد

*** 
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 .رفتن، دور شدن، محو گشتن

 .های سفاکگریز از سیل آدم

 . ...گرفتار

 !گرفتار در غل و زنجیر افالکیان

 !ها از بانگ مهیب سور اسرافیلخراشیده شدن گوش

 هایمو من با لبخندی کشیده شده تا گوش

 .شومگر این دنیای مضمحل مینظاره

 !یک مرگ آنی

*** 

 .انجماد و انعقادی از جنس یأس

 .های نازک قلبایست سیالن خون در میان شریان

 . ...خفتن

 خفتن مغز در میان انبوهی از ظلمات،

 درجه زیر صفردمایی چند 

 !بند طالیی رنگی که زین پس از آن من خواهد بودو گردن

*** 

 .هاست خالی از روح شدهاین کالبد سال

 .درست از همان روزی که پیچک انگشتانت در میان انگشتان کسی جز من آرام گرفت

 .تو رفتی و مخروبه شدن کاخ آرزوهایم را به چشم ندیدی

 !تنها رفتی

*** 

 .نوردده تمام تنت را در هم میاختناق، ارتعاشی ک

 احساس،تبرزینی تیز و بران در دستان یک قتال بی

 .اندکی مقاومت و سپس سقوط در کهکشان نیستی
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*** 

 استراق سمع مردمانی از تبار یاوه گویی

 .و غلتانیده شدن در قلزم هجو

 .ای که جز رنگ سیاه و سپید چیزی برایش باقی نمانده استتیراژه

 !رامون امروزی ماهمان جهان پی

*** 

 ناپذیرتاریکان و رسوخ سردی وصف

 .در جزء به جزء کالبد فگار

 .انجمادی نفرین شده که تو را خواهد بلعید

*** 

 یک خط سفید رنگ راست ممتد

 .شودو سمفونی مرگی که نواخته می

 ضربانی که در دمای صفر درجه

 .ایستدمی

 !این مرگ، ماحاصل ایستادن زمان در یک آن است

*** 

 کوفتن یک حبه قند،

 .خرد شدن، شکستن

 .فامحل شدن در زالل آبی بی

 .مغز نهفته استهای چوبی بیروی آدمکسرانجامی تلخ که پیش

 دور گردان یک قطعه فیلم

 .شودکه بارها و بارها تکرار می

 .دیالوگ به نام زیستنفیلمی بی

*** 
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 .شاید باید عاشقی و عاشقی کردن را کنار بگذاریم

 .خودعشق چیز بسیار عجیبی است که چون جوی آب در وجودمان جریان می یابد و ما را از خود بی

 .شاید باید حال در صدد خشکانیدن این جوی باشیم

 عشق سودی برایمان نخواهد داشت

 .مان دفن گرددهای جسم و روحشده پس باید در منجالبی ظلمانی و منفعن میان تمام فراموش

*** 

 جدال غالب و مغلوب

 آور و ظلمانیدهلیزی خفقان

 .که گذرگاهی است به سوی پلیدی و شناعت

 !های به وسعت صورت تو است و بسز به خاطر اشکتاریکی این دهلی

*** 

 قکلبخند مجعول یک دل

 .که نشانیده شده بر ل*ب های ترک خورده

 !لبخند او شادی نیست درد است! اندوهی است بی پایان که قدرت ابراز آن را ندارد و نخواهد داشت. تا ابد و یک روز

 !این خاصیت یک دلقک است و بس

*** 

 لبخند مجعول یک دلقک

 .که نشانیده شده بر ل*ب های ترک خورده

 !است! اندوهی است بی پایان که قدرت ابراز آن را ندارد و نخواهد داشت. تا ابد و یک روزلبخند او شادی نیست درد 

 !این خاصیت یک دلقک است و بس

*** 

 .اندازداش قلبم را به لرزه میرخسار نادم

 . ...او کجا و من کجا
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و زمان را به اسارت گرفته گویی تیرگی و ظلمات آسمان در شب هم نشئت گرفته از تاریکی قلب اوست که این چنین زمین 

 .است

*** 

 ام راتکه شدهضاللتی عظیم که کالبد تکه

 .کندو ظواهر خارجی غرق می در منجالب متفعن ناامیدی مطلق

 . ...کنیتوجه به عاقب این دلخسته نادم رهایم میو تو بی

*** 

 جهانی سراسر انهدام و نیستی،

 .بردظلمات و اسارتی که جهانم را به یغما می

 .هدفی بی انتهاستلل و معلولی نامشخص سرچشمه این بیع

*** 

 جهانی متفعن،

 لبریز شده از مکر و حیله،

 و بهتان زنانی مکار که

 !شان دروغ است و بسسرچشمه سخنان
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 «ویسندگان مرجع رمانکافه ن»

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

 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:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/ 

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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