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 دلنوشته: بندیدسته 

 :خوابپیر بی عنوان 

  :تراژدی _اجتماعی ژانر 

 
 راد: کوهیار نویسنده 

  :ویژهسطح اثر 

 :ناظر ARAWMIXIA 

  :ویراستارBloom 

 :کیاناز تربتی نژاد  طراح 

  :کپیستSH.EL 

 !امها را به تماشا نشستهروزهای زیادی است که آدم

 .دودشان میزنان به سمتاند و منتظر کسی هستند که نفسهایی که ایستادهآدم

 .دونداند، میزنان به سمت کسانی که ایستادههایی که نفسآدم

 .زننددوند، در تنهایی خویش با سلوک قدم میاند و نه میهایی که نه ایستادهآدم

 .اندهایی با لبخند ژکوند پنهان شدههایی که بدون چهره، پشت چهرهآدم

 !ها در انتظار وصال هستند و من در انتظار محالبیشتر این آدم

 . ...محال بودنت

 «!ها را باید یکبار ببینی و یک عمر در فکرشان باشیبعضی»گویم: برای همین می
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 !صدایم زد دخترکِ کبریت فروش تنها

 .اش دوختمهایِ گریانِ لبخند زدهچشم بر لَب

 !بغض کرده بودم

 آسمان آرام بارید، خیس شده

 .خندیدو دخترک باران زده باز می

 !ارزیدلبخندش یک اسکانس هزارتومانی می

*** 

 دخترکم،

 .شدسودای آرزوهایت به چراغ قرمز آویخته 

 .ات هرگز به دست شاهزاده نرسیدهای بلوریکفش

 .ها به مجازی سنجاق کردندهایت را دولبریتیاشک

 !هایت را بفروشلبخند بزن و گل

 . ...جا کسی دالل خوشبختی نیستاین

*** 

 .هایت بگذارهایت را در جیبدست

 .هایت را به درون بکشغصه

 .هایت نیستندههایت، نه غصنه دست« بگیر»مردم این شهر 

 . ...!ها فروختندهایت را به هشتکقصه

*** 
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 .دار، نگذار با تو قد بکشدخشمت را نگه

 .هاست در شهر باالنشین شده استقانون زندگی سال

 جا هرچه غضبت بیشتر باشد،خشمت را پنهان کن، این

 . ...!خواهدکیفر بیشتر می

*** 

 .تحویل کرد ی دخترکی سر چهارراه، سال راصدای خنده

 .زندهای ملتِ باالنشینِ مدافع حقوق بشر را واکس میدخترک حواسش نبود، حاجی فیروز دارد کفش

 !هاست هفت سین دیگر سبزه و سکه نداردانگار که سال

*** 

 .انگار که کودک کاری در سرشماری نیست

 .کنندیها مهای امید هر روز باالتر از دیروز، خوشبختی را قاب خبرگذاریشاخص

 .خوردی خیالی، ورق میهامانها درگذشت، تنها میان رتیتراژ خبرِ کودکی از گرسنگی میانِ خرابه

 . ...!کشدها، تا هفت سال بیشتر قد نمیباید نوشت که شاخص امید به زندگی در سر چهارراه

*** 

 !ای؟به انتظار کدام باغبان، در باغ به انتظار نشسته

 اند،ش را مردم دائم الخمر به تن پوشیدههایباغی که درخت

 اند،کودهایش را متوهای مُخدر خورده

 . ...!هایش بوی محمدی بدهندشاید محال باشد که گل

*** 
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 !آرام بفروش رزهایت را آرام

 .ستهای آنهای خانه تنها خار ساقهسهم تو از گل

 .ها خواهند بردهای گران قیمت به کافهعِطر و لطافتش را عشق

 !ها، خون تو را خواهد مکیدکس نخواهد فهمید که قرمزی گلبرگ

*** 

 .اندهایشان بستههاست چمدان غم را در پشت مردمکمدت

 .اندهایشان پوشیدههاست رخت عزا را بر تن لَبسال

 .اندهایشان، گوشواره کردههاست که هر روز امید را به گوشاما روز

 . ...!های جنوب شهر، ظهور خواهد کردرابهبرای شنیدن صدای پیامبری که در خ

*** 

 !اش، داغ مانده بودهای حالل بر دل داغ دیدهشانگار که حسرت آغو

 .کردهایش را نگاه میی کفشی فروشندههای عاشقانهکه هر صبح پشت دیوار خداحافظی

 . ...!کردهایی که از آن عاشق خریده بود، راحت بود ولی پاهایش هنوز درد میکفش

*** 

 .رفت؛ گویا ابر بهار را به خدمت گرفته بودهایش به دنبال گذشته میچشم

 . ...ش گشوده بوددوید؛ گویا پدر در آن سوی زندگی آغوپاهایش به دنبال آینده می

 !های اسپندتر از پوچیِ دانههای حال محبوس بود، پوچاما افکارش میان میله

 . ...!کردندگی میانگار دو آدم و یک انسان را ز

*** 
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 !هایت را که داده بودی، نگرفتندهای سر کوچه دستمترسک

 هایت را نخریدند؛هایت، آرزوهایت و هدفغصه

 .ها، لبخندهای غمانکت را سفت گرفتندولی دوربین

 . ...!هایت را به جای کثیفی دستانت مُفت نخریدندها پاکی اشکعکاس

*** 

 .اندو دلت افتاده زالوهای رفاه طلب به جان چشم

 !دوشندهایت اشک و از دلت زندگی میاز چشم

 .از کودکانی یتیم که صدایشان صوت ندارد

 . ...انداست پدری نکرده جا پدرها خیلی وقتاین

*** 

 .مرشدها خوشبختی را تکه تکه کردند و از مردم جدا ساختند

 . ...!زدهای قرمز، به باران لبخند میچنین شد که کودکی با چشماین

*** 

 :روی داروهای اطفال به جای مصرف بعد از غذا باید نوشت

 .»مصرف بعد از دود«

 . ...های مدل باالخورد، دود اسپند و اگزوز گاریکودک کاری که دود می

 «.!خوردد میغیرقابل مصرف برای کودکی که دود اعتیا» باید نوشت: 

*** 
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 .برای زیارت خدا الزم نیست به خانه کعبه رفت

 :گویدتوان در چشمان کودکی دید که مدام دیالوگ تکراری میخدا را می

 »آقا گل بدم؟«

 !هایش را که خریدی، خدا را در لبخندش خواهی دیدگل

*** 

 هایت در دست خداست؛دست

هایی که هرگز زیر رادیکال خفت نرفتند و همیشه در خوشبختی به توان صفر اما زیر پاهایت پر است از تهی

 .رسیدند

 !این همه تقلب مشکوک نیست؟

*** 

 .های تا نخورده برای ثروتمندان استاسکناس

 .شان هستندهای ته جیبِ کوک خوردهکودکان سرچهار راه، دلخوش به صدای سکه

*** 

 !فقر از زیر همین پُل شروع شد

 ی در صورت کودکانهای زیبایتوانست منحنیآن وقتی که یک امضای ناقابل می

 .نقاشی کند

 . ...!هاست که در این کاروانسرا اقامت نکرده استگویی که کاروان خوشبختی قرن

*** 
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

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

 ان در قالب نرم افزار موبایل ساخته وخواهید که رمان ها و شعر هایت

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/ 

  :وبسایتyz/http://cafewriters.x 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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