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 دلنوشته: بندیدسته 

 :سیر در عرش عنوان 

  :تراژدی _ اجتماعیژانر 

 
 :کوهیار راد نویسنده 

  :محبوبسطح اثر 

 :ناظر - 

  :ویراستارaynaz_xd 

 :طراح  - 

  :کپیستSH.EL 

 که، ستشهری یقصه ما، یقصه
 سودای   سر در همه
 را آسمان فراز بر پرواز

 دارند؛ آزادی ی پرنده همچون
 اما

 که جاستاین مسئله
 !نیستند بیش خانگی مرغان 
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 !هاآدم

 کنند،چیزهایی را که عاجزشان می

 !دانندشوم می

 .مانند آواز  کالغی پَر ریخته بر بام برج  آزادی

*** 

 ام را که ب شکافی،جمجمه

 .شودمی یک پر از خالی نصیبت

 در این سرزمین مغزم را

 .حرف خورده استهای بیحرف

*** 

 است،زده هایم تاولدست

 کاریاز بی

 !در این هیاهوی  سکوت  اجباری

*** 

 ست؛از دید تو یک بازی

 ست کهاختیاریاز دید من، یک بی

 !شود، زندگی نمیاین زندگی

 !شودگیر میزنده

*** 
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 گیردسَرم درد می

 های کودکی شیرین عقلاز شنیدن خنده

 !در جهنمی به نام  زمین

 .بدون  درکی از وسعت  آن

*** 

 یکی در فکر نان

 !کنانفکر و خندهیکی بی

 یکی گریان از جبر ستمکاران،

 له کنان؛خیال و لهیکی من بی

 شویم،با هم می

 !مرداندنیای ساخته شده دست  دولت

*** 

 گیردوجدانم درد می

 های انسانیت را،وقتی کرم

 !کنمدر زندگی دیگران تف می

*** 

 امان از روزی که

 ات راکَمر خم شده

 !به این جماعت سوارکار نشان بدهی

 .تا عمر داری باید برایشان جفتک بندازی
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*** 

 ها را باید گشود،پنجره

 ها انداخت،را باید در کیسه زباله انسانیت

 .را کول کرد و سر  کوچه گذاشت ها آنبره با لباس 

 !ستجای چنگیز مغول چه خالی

*** 

 سخت است به مردمی که

 .ریزندبینند روی آن آب میتا آتش می

 !کنندیاد داد، آتش را با خاک خاموش می

*** 

 باید سوت زدن را تمرین کرد،

 هاهایی که آدمبرای وقت

 کنند؛ات را طلب میانسانیت

 !شود سوت زد و از کنارشان گذشتمی

*** 

 .ها گذاشتانسانیت را باید در کیف پول

 بخواهی خرج این جماعت کنی،

 !خوریبرچسب حیوانات می

*** 
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 جاها در اینپیله

 !از ابریشم نیستند

 هایی مسی هستند، کهسیم

 !اندهای انسانیت پیچیده شدهبه دور  کرم

*** 

 !گویند خاکی باشمی

 هاست؛ی کار کرمهخاکی بودن پیش

 !انسان را چه به خاکی بودن؟

*** 

 همچون طفلی گریز پا،

 هادویم دَر کوچه پس کوچهمی

 ها،از پی روزنامه

 !که از چه باخبر شویم؟

 !ها؟ها یا آدمیتآدم

*** 

 مانند پرگاری پیچ بریده،

 گردیم دور روزگارمی

 !است ی ما همیشه، کمی بیضیاما دایره

*** 
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 شودروع میجا شمشکل از آن

 که انسانیت را برای حل مشکل،

 !کنندمشکل گشا می

*** 

 ی گل؛تف به پای باغچه

 !دهندهایش، به زنبور نخ میکه گل

 زنندو برای خورشید لبخند می

 .فرستندای از برگ میو بعد برای بلبل نامه

*** 

 !ی درختتف به پای باغچه

 دهندهایش به پرندگان آشیان میکه درخت

 زنندو برای بهار لبخند می

 !زنندو بعد برای خاک دَم از ریشه می

*** 

 رانندگی کردن در این سرزمین

 مانند  راندن االغکی پیر

 .در بیابان خشک  خداست

 ولی شگفتا که مردمش،

 !اندحس سوارکاران  سوار بر اسب گرفته

*** 
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 میان ماندن و رفتن،

 !باید ماندن را انتخاب کرد

 تن حق از مظلومماندن برای گرف

 !و دادن حق به ظالم

 !و سپردن عدالت به دست حاکم  معذور

*** 

 شَرم را باد از صحرای دیده  برد،

 های زبر  به جایش شن

 .منطق تَه نشین شد

 اشریز، سیاه، آنچنان که سوزش

 .جان را از دیده گرفت

*** 

 !کُشت

 حسرت نور  پشت  پنجره،

 یکالغک اسیر شده

 .درون  قفس را

*** 

 !هایمان کوبیدارکوب عذاب بر تنه جمجمهد

 !ای چربی ماندزد و زد تا که از آن تنه تنها تکه
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 چه باید کرد با آن تکه که ادعای برتری دارد؟

 .کندتکه چربی که قدر دفاع از خود را ندارد؛ اما ادعای قدری می

*** 

 هایم ریختدندان

 بس که زندگی را به چَنگ

 .و دندان کشیدم

 !هایم باشد پیشکشناخن

*** 

 افتد؛درد به جان  جان می

 وقتی که میان فریادهای دادخواه،

 !رسدفریادهای حشو زده به گوش می

 رسمش پنهان شدن است

 .پشت مظلومان و به سود ظالمان

*** 

 نت،همه متهم ردیف اول خیا

 حیرت زده از این راز که

 !آدم  درستکار کیست؟

 !کیست که نه مجرم باشد و نه ظالم؟

 !درست کار باشد و مؤمن؟

 !نه نیست
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

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

 ید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته وخواه

 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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