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 برداری کپی هرگونه و باشدمی پخش قابل رمانیک انجمن در صرفاًگناهکار  دلنوشته

 .دارد قانونی پیگرد

========================================================== 

 اجتماعی غمگین، :ژانر

 :مقدمه

 !نگردمی عذابش هایمیله به مبهوت

 !دهد نجات سیاهی در غرق دریای از را او و شود او منجی کسی شاید

 است؟ کسی آیا

 است؟ رسیده جاه چنین به مرادش راه کدامین در بوده؟ چه ابتدا از او گناه

 !ست؟ا حالی شوریده این علل کسی آیا

 !است؟ مرحمی شود؟می چه هایشزخم سوزش حال نبود بس دیگران طعن

 !گرفت خود به گناه رنگ زمانی چه از تارش دنیای

 .اشمب سیاهش قلب تاب و تب. باشم هایشدرد شنیدن برای گوشی خواهممی من اما ندارد؛ پایانی هایشمصیبت

 !خواهی؟می نیز تو

*** 

 .کندمی مرور را شده تلمبار دلش در که هاییحرف تمامی و است درگیر خود با تاریکی در غرق

 :پرسدمی خود از

 دوستان کنار در و نچشیدم را آسودگی طعم همگان، مثل چرا بود؟ چه ابتدا از من گناه ام؟کرده چه من -

 !نبودم شریک هاکالس هیاهوی در امدبستانی

 !بردممی سر به خبریبی در آن از نیز خود که بودم اعمالی در شریک امکوچک دستان با کودکی همان از چرا

 .بود امپی در پی هایزخم و کسیبی خواستار تولد زمان از من وجود شاید
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 چیست؟ درد داندمی که! ام؟نکرده تجربه را چیزها چه طفولیت آن در و امدیده چه من داندمی که

 که زیاد قدرآن. امکشیده بسیار شودمی تالقی برایت ذهنت از ایگوشه در درد یواژه از که معنایی همان از من

 !امگشته سیراب

 !نوشت کج و شکست من برای فقط آن قلم که سرنوشت در خورد رقم اشتباه به من وجود شاید

 !دانممی بعید اما بفهمد؛ مرا که باشد کسی شاید

 مک ایمه هایم،نفس تلخ عطر بخار هنگام آن در که بفهمد و کند معنا را من بخواهد اگر کسی زمانی گمانم به

 !نمانده آن از بیش رنگ

 .گرفت من از را درد از پشیمانی گونه هر جای که شد وارد من بر هاییخلل

 تاوان حال انداخت،می دور و شکستمی هم در را لطیف هایروح که گناهکار یک. است نمانده غمی مرا دگر

 !دهدمی

 .گذشت او بر چنان که تاریکی اعماق در خسته روحی با تنها

 !تاریک روزهایش

 !تاریک قلبش

 !تاریک وجودش

 !تاریک دنیایش

*** 

 بزند؟ کنار ناکشترس دنیای از را غفلت یپرده که است کسی آیا

 ببارد؟ تا باشد آن گلوی بغض و خسته دل برای ایشانه که است کسی

 غرش هک برقی و رعد به ماند؟می شبیه چیزی چه به کنی گریه آسوده و بشکنی نتوانی که را بغضی دانیدمی

 !باردنمی باران اما کند؛می

 شود؟ هایشچشم شوق اشک باعث تواندمی کسی

 کند؟ کم دردهایش بار کوله سنگینی از کمی هایشغم الی به ال در که است کسی آیا
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 شود؟می او ناجی کسی داند،می گناهکار را خود که انسان این برای آیا

 .دارد سنخیت اش،ابری همیشه گردون با که کندمی اجمال را گناهکار این معیشت که هاییحرف تکرار هم باز

 نقطه هم کج خطوط همان اما نوشت؛ کج برایش هم را خط چند آن که هرچند را گناهکار این سرنوشت روزگار،

 !است درد از پر آن برای اشنقطه

 هب و شود متولد دوباره که بپذیرد که است او این اما دهممی گوش هایشحرف به و شوممی برایش راهنمایی من

 !نباشد گناهکار خود قول

 !کنی روایت گناهکار ای برایم حاضری. امآمده سخنانت شنیدن برای هستم درونت ندای من -

 !گناهکارم من نیست نمایان بشنوی؟ چه خواهیمی تو -

 .دهم اتنشانه بتوانم که باشد راهی شاید -

 !نیستم خوبی سفرهم من اما باشد؛ شاید گوییمی که راهی -

 !نه یا آییمی سفر این به من با تو که گویممی من گاهآن ،بگو زندگانیت از بیا -

 .بپرس خواهیمی چه هر -

*** 

 خواهد؟می هم قلبت -

 .خواهدمی را بلندم صدای با هایگریه امحنجره خواهد،می را امکودکی قلبم! هه -

 .دارند امیدی شرایطی هر در همه ای،شده خاموش چرا -

 !کنم باورش مجبورم که دانمنمی بیش دروغی را امید کسیبی خالء این در من -

 !گوییمی سخن گونهاین همین برای ایخسته قفس این از تو -

 !زندگیست نامش که زارمبی زندانی از نیستم، خسته تاریک قفس این از من! گناهم به محکوم من -

 کند؟نمی تاخفه درد همه این بغض گوییمی که سخن کنیمی که فکر تو. دارم سوالی یک من -

 !کشیدنم نفس دنبال به بغض این در است هاسال من -

 داشت؟ خواهی حالی چه شوی خارج روزی جااین از اگر -
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 !جوانی نام به گذشت چیزی من از. ندارد من حال به فرقی دگر! هه -

 !خندب دردهایت برابر در زیباست، لبخند .است ناامیدی و یأس از سرشار هایتحرف نقطه به نقطه. است اشتباه -

 لبخند کند،می درد شلبخند و نخندیده هاستسال که من هایلب برای گیرد،می همیشه که من قلب برای -

 .هه چیست؟ دیگر

*** 

 !دهد نجاتت نیست کسی گاهآن نشو، غرق هاغم در کشی،می نفس کنی،می زندگی تو اما -

 روزهای تحمل من اما کنندمی زندگی هاآن. نیست دیگران زندگی همانند من زندگی! زندگی زندگی،. هه -

 !را حقارتم

 خودت یعنی. ببری در به سالم جان هایشباتالق از دانممی بعید که ایرفته فرو تلخ ایخلسه در تو -

 !خواهینمی

 !شناسینمی را امیدی که است زیادی هایسال است، پیدا که چنانآن .ایانداخته دور را امیدت

 !امداده دست از را آن کهکشان من اما ؛بدهند دست از را امیدشان از ایستاره دیگران شاید. انداختم دور! آری -

 بوده؟ چه تو گناه بپرسم توانممی -

 و گرفتممی دستانم در انتقامم خاطر به را پاک هایروح! حماقت ترینبزرگ شد که بود امسادگی من گناه -

 !انداختممی دور و کردممی مچاله کاغذی چونهم

 !بایستند توانستندنمی خود پای روی دیگر که زدممی را خود یضربه طوری. کردممی خورد را غرورشان

*** 

 زخم قدر همان شوندمی بزرگ که وقتی خوردن، هاشونگیبچه تو که هاییزخم یاندازه به هاآدم یهمه

 از رو هاشوندرد تمام انتقامِ! ندارن خود نادرست رفتار و منفی افکار روی تسلطی هیچ که طوری! زنندمی

 !بشه خاموش درونشون آتیش تا گیرنمی هاگناهبی

 !کنندمی لج دنیا با که شهمی طوری شونروحی حال

 رو خودشون یآینده گذشته، توی موندن جای به و ببخشند انتقام، جای به نگرفتن یاد هااون. ندارند تقصیری

 !بسازند
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 .کنندمی رنگ رو دیگرهم دنیا با

 .رو هااون موهای دنیا رو، دنیا هایروز هااون

 !مشکی مداد با هااون

 !سفید مداد با دنیا

*** 

 نه؟ است سخت خیلی! باشی مرگت منتظر و بنشینی ساکت که است جاآن ثباتیبی اوج

 بود، انتقام فقط که تو گناه. دهیمی عذاب را خودت! ایشده آلوده چرا و ایبوده کسی چه که رودمی یادت

 !نیست زیاد برایت این از بدتر سزایی

 !نیستی بلد هم کردن شنا و منفی افکار از دریایی در ایشده غرق

 !گناهکار اما بیگناهی منجالبِ در

 !کند خوش جا هایشلب بر کی اشخالصانه تبسم که بگیرد تصمیم او بگذار

 !مانقصه گناهکار همان کند، پیدا را نجاتش راه که بگیرد تصمیم او بگذار

*** 

 !آوردمی زبان بر را خود سخن باز گویممی هرچه. انداختم بود، کرده احاطه را او که ایتاریکی به گذرا نگاهی

 !است جااین در هم گناهکار و است جاهمین گناه قعر اش،پشیمانی و اندوه با اشحالی پریشان چنان در

 چه هر داند،می مقبول گذشته از بیشتر را اشاالن حال خود او گویا. کردم مناظره او با و رفتم اشرهایی برای

 !اوست خود دست اشزندگانی یادامه باشد،

 خوش او با و دهدمی ترجیح دانند،می تقدیر همه که را تنهایی او اما بودم؛ برایش همدمی نیست، کار در اجباری

 !است

 !داندمی خدا باطن در و است آباد ظاهراً خودش قول به

 د،باشن داشته آن جبران در سعی و شوند پشیمان شدت به نادرست کار آن از اگر اما هستند؛ جایزالخطا آدمیان

 !شودنمی گیرنفس و سخت دیگر شانبرای زندگی روز دو آن
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 درگیر خود با و کندنمی رها را نآ ایثانیه عذاب و اضطراب و هایشخودخوری تمام با که هست هم دیگری

 .گذاردنمی راحت را او که هاییکاش تمامی و شودمی

*** 

 چیست؟ کندمی نابود را من و شما که چهآن دانیدمی

 که دنیایی در مرد خواهی زنده زنده! مکدمی را اتخون و افتدمی اتجان در که هاییاضطراب و منفی افکار! آری

 کسهیچ که آهنی همانند! کرد خواهی امضا اتزندگانی ینامه پایان در را اتنابودی خودت دستان با خودت

 !هیچ و زندمی زنگ خود به خود او اما کند؛ نابود را آن تواندنمی

 !بسازیم را خود دنیای و داریم نگه سبز را خود هایدل منحرفات، در رفتن فرو و باختن جای به بیایید

 !دهید شکست را آن پیروزی یانگیزه با شدید هم غصه و غم دچار اگر. نیست انسان توانمندی در شکی

*** 

 !نبود خوبی سفرهم سفر، این گناهکار

 باش: نظرش در چنین شاید گفتم خود با

 گشتیم چه هر

 دلی اهلِ نبود شهر این در

 بـدانـد کـه

 !مـا تـنـهـایـیِ و دلـتـنـگـی غـمِ

 .است اشتباه به مانحدس اوقات گاهی ما یهمه اما

 آرامشی این و است آرام گویدمی

 .ندارد کسی از دیگر که است انتظاری مدیون دارد االن که

 .کندمی کنترل را آن کهبل کندنمی بیان را ترس نبود که شجاعتی! نداشت را زندگی شجاعت

*** 

 !بست دردهایش تمام بر را چشمانش من ذهن یگوشه در تاریک ینقطه همان در گناهکار
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 !تپدنمی گرفت،می همیشه که اشسیاهی از پر قلب

 !است دیر دیگر اما شکست؛ و برگرفت در را قفس هایمیله تمامی وجودش سردی

 !نیست اششادی و غم در فرقی. شویممی غرق شکبی کنیم، چه هر در غرق را خودمان

 ای!شده غرق که هاستقرن و است دیر هم باز بیاید که هم نجاتت قایق

*** 

 !تنهایی خود، تنهایی یپیله در تو که داندمی کسی چه

 !فردایی در روزنه یک حسرت در تو که داندمی کسی چه

 !زیبایی شدن پروانه یاندازه به تو بگشا، را اتپیله

 (سپهری)سهراب 

 !زمینی روی هایخوشحالی یهمه سزاوار تو بینداز، دور رو غم

 !ببینی زیبا را آن تو اگر زیباست زندگی

*** 

 دخو سیرت گاههیچ شود،می هاآن کوردلی باعث منحرفات به دادن بال و پر که دانستندمی هاانسان تمامی اگر

 !کردننمی آن در غرق چنان را

 !بازیمی کند، پریشان را تو که چهآن هر به را خود جایی، روزی،. متفکر و باشی توانمند قدرچه هر

 .نیستی بیش ایمنزوی کردی پیدا را خود که هنگام آن

 !دنیا ز اتدوری از متحیر

 !نداری تاریکی این از جستن ز طلبی را خود تو

 .نبودی افکارت مبصر ات،زندگی در

 !کردی زندانی ساختی، خود دستان با که محبسی در را خود

*** 
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 .کردی فراموش را ورزیدن قناعت نگاهی در گاهی

 !انداختی دور دیگران طعن وجه در را زندگانی گوهر

 !آمدی فرود زمین بر ابر ش**و**غ**آ از که بودی بارانی یقطره همان تو

 !تابیدمی قلبش جهان بر که بودی خورشید لبخند همان تو

 !بودی اتزندگی هیاهوی همان تو

 .است هم او باشی هرجا. توست همدم تو، منش

 !شد خواهی متهم او با بخواهی اگر هستی، شکیبا او با بخواهی اگر

 !باشی هایتمصائب تماشاچی تا کنی منحرف را آن است کافی. است نهان تو منش در تو خصلت

*** 

 !انسان ای است تو با سخنم

 .بگیری یاد را کردن زندگی دنیا این در باید خود که فهمیدی طفولیت همان از خودت

 فراخنای در را خود یاندیشه شدنت بزرگ با. شدی بزرگ هامدت بعد خواستی،می کمک کارهایت انجام بر اوایل

 با و یشدمی خودپسند توجه ایذره با! چیست بخشیدن چیست، اشتباه دانستی! دادی گسترش زندگی قوانین

 !منزوی توجهیبی ایذره

 سپس و دادیمی قرار افکارت مقطع در را باطل و کردیمی نادانی. کشیدنمی که کجاها به را تو غفلت ایلحظه

 !شدیمی شرمنده و مدهوش آن انجام از و فهمیدی را آن معرفت دادی، انجام که کاری از بعد

*** 

 .شود زنگار و تنگ تو برای وسعت این با جهان و شوی مشکل و رنج دچار زندگی در که نکن کاری

 رایب را خود انسانیت و کنیمی فراموش را خود ارزش تو که وقتی اما است؛ باالتر هم فرشتگان از تو ارزش و قدر

 !سود چه اندازیمی دور اتزندگی حقایق آوردن بدست

 اطرافیانت هایپند به و دهی انجام را همان و است تو صالح به چیزی چه کنی درک که است آن برای شعور

 !بمانی پروانه همیشه تا تو و نبرند خود تاریک یپیله در را تو منحرفات تا شوی قائل ارزش
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 !نباش ناشکر نبود، مرادت وقف بر روزی زندگی اگر

 !تو خالف بر روزی و تو صالح به روزی نیست، یکسان همیشه روزگار وضع

 شدن، دیده برای هازیبایی این تمامی. کنینمی هم را فکرش که تو به نزدیک و است زیاد قدرآن دنیا هایزیبایی

 .خواهندمی بصیرت چشم

 !آخر حرف و

 است ممکن که دهدمی رخ حوادثی جهان، این پرده پشت در! نیستی آگاه عالم راز از تو. نشو امید نا و باش آگاه

 !باشد تو سود به

 !باش صبور هایتسختی برابر در

 !زیباست زندگی
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 نادیا بیرامی

 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

 رمانیک بازدید فرمایید.برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت 

برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به مراجعه کرده و 

 یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.

 

های رمانیک در شبکه
 :اجتماعی
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