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 طراح: نفس تهرانی

ترالن محمدیکپیست:   
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 پیک هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا دلنوشته پله های شکسته

 .دارد قانونی پیگرد برداری

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

 !قلبم زنگ زده است

 .خاطر رطوبت زیاد بلکه به خاطر سرمای زیادنه به 

 !هوای قلبم سرد است، دما کمتر از صفر و هوا مه آلود

خواهد از کار بیفتد. گویا مثل ساعتی کنم فرسوده شده. شاید میشنوم؛ اما احساس میصدای زنگ زدنش را نمی

 !شده که با تیک تاک سختش قصد خاموشی و سکوت را دارد

 !سکوت کندخواهد شاید می

 .شاید به جای من او از سرما خسته شده

 شود؟ خبری نیست؟پاشد؟ برف تمام نمیهوا نورانی و گرم است؛ اما چرا آفتاب به قلب من نمی

 سکوت چرا؟

 !حداقل بگویید آفتاب از من فراری است

 !حداقل بگویید باید تمامش کنم

 !ام رازدهبگویید تا ببندم قلب زنگ

 . ...بگویید

*** 

 دانی؟تو کجای شهری؟ تو از حال من چه می

 !شنومچون بلندگو میشنوم؛ اما صدای تو را همی صداها را گنگ و محو میمن همه

 .سو است؛ اما برای دیدن تو، چشمانم بهترین عینک دنیا هستند برای دیدن دیگران چشمانم کم

 کنی؟ن شوخی میگویی فراموشم کن؟ با مدانی که راحت میتو از حال من چه می

 !ایسوزانم؛ اما در قلبم هم حک شدهات را میشوم و پروندهی ذهنم میمن وارد صندوقچه

برای ورود به قلبم باید کلید داشته باشم؛ اما کلیدش دست توست. کلید زندگیم، عمرم و نفس کشیدنم همه در 

 .دست توست

 خواهی با این همه کلید چه کنی؟می

 !ت کنی؟مرا سمت قبرستان پر
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*** 

 !کنم قلبم و تمام وجودم تکه تکه و از هم دیگر دور شده استاحساس می

 !خودم را گم کردم. یک پازل هزار تکه شدم

 !شوندهایم هم یک تکه از این پازل میهایم را جمع کنم؛ اما اشککنم پازلهایم سعی میبا اشک

دانم کدام تکه برای کدام قسمت است. قلبم م؛ اما نمیام را درست کناندازم پازل وجود تکه تکه شدهدست می

 !ترسمزند! میتند می

 :گویمکنم و با خودم میزنم، گریه میداد می

 !خدایا خودم را گم کردم -

 هایم کجا هستند؟ من کجا هستم؟تکه

 شوند؟هایم درست نمیچرا پازل

*** 

 !بیا نگاهم کن

 !خوشحالی؟ من دیگر نیستم تماشایم کنی

 !مانمخوشحالی؟ من دیگر نیستم تا بگویم هوایت را دارم و با تو می

 .چون وزش مالیم باد، عقب گرد کردممن آرام آرام هم

ی ات را روی زمین انداختم و در کرانهآمدی و من کالهات در دستان باد گرفتار شده بود و جلوتر میتو کاله

 !آسمان گم شدم

 !خوشحالی؟ دیگر نیستم

 !کنیتر سقوط میی شکسته باال بکشی باز پایینقدر خودت را از این پلهچههر 

 !رسددیگر دستت به من نمی

 ام، خوشحالی؟به اندازه تمام کارهایت از تو دور شده

*** 

 .کنم در قلبت جایی برای من باز کنمن زیاد اهل خواهش نیستم؛ اما از تو خواهش می

 .م را نشکنگاه قلبکنم هیچاز تو خواهش می

 !خدایا به خودت قسم دلم بد گرفته

 .خواهمت و دلم... و دلم گویا هوای گرفته و مه آلودی را داردو دریاهای روی زمین می ی اقیانوساندازه

 !کنماز تو خواهش می
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 !کنمالتماست می

 !بیا و برای من باش

*** 

 .دانم زندگی یک دوئل استمی

 .دهد و برعکستو را هل میتو شخصی را هل بده، شخصی دیگر 

 !های طالیی و نرمی ساخته شده که قدم زدن درونش تاوانی داردقلب من از ماسه

 !تاوان فرو رفتن

 !ماندقدر که تنها سرت بیرون میروی، آندرونش فرو می

 !خواهی خارج شویشوند؛ اما حال خودت نمیها برای نجاتت دراز میدست

 .این استتاوان قدم زدن بر روی قلبم 

 !شویاند و غرق میها که تو را در آغو*ش گرفتهشوی میان دستان نرم ماسهگویی طلسم می

 مثل طلسم است نه؟

هایش و درون قلب ساعت محو دهند و میان تیک تاک ساعت، تکان عقربهگویا ساعتی مقابل چشمانت تکان می

چون خلع، شیرین است یا شوی، دنیایی همی میشوی! آن زمان دیگر خودت نیستی. وارد دنیای خالی و پوچمی

 نه؟

 .خواهی درونش بمانی، یک جور راکد ماندن و برای مدتی سکوت کردندانی؛ اما مینمی

 رحمم؟من طلسمت کردم؟ من بی

 .گذاشتی، حال باید تا ابد بمانی در این خلع، در این طلسم، در این جادونه. تو نباید روی قلبم قدم می

 !ماندنیمحکوم به 

*** 

 ام قسم،های خشک شده بر روی گونهبه اشک

 به بغض در گلویم قسم،

 .رسمکنم؛ اما به تو میدنیا را برعکس می

 به جان خسته در تنم قسم،

 های تندم قسم،به نفس

 به عرق سردم قسم،

 !یک روز تو مال منی
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 !گویی دوستت دارمیک روز به من می

 دانی چرا؟آن روز دور نیست، می

 .امها عملی شدند و من مقابل تو ایستادهچون تمام قسم

 .حال فقط یک قدم بردار

 !یک قدم کافیست تا ته بازی را اعالم کنم

 .شودیا تو با من یا تو با دنیای منعکس که عکس من در بند بند وجودت حک می

*** 

 .ترسیدم؛ اما جدیداً به درک عجیبی از آن رسیدممن همیشه از کابوس می

 .بینمبینم چون خوابی نمیگر کابوس نمیدی

 !اندشاید تصویر سه بعدی .ها شباهت عجیبی به تصویر زنده دارندسکابو

 !شوندکنم با برداشتن عینک سینما این تصاویر ناپدید شوند؛ اما نمیقدر آرزو میچه

 توان با نام زندگی موفق شناخت؟اند، یعنی آخر زندگیم را میاین تصاویر برجسته و بزرگ به زندگیم حمله کرده

شاید هم نه! باید بر اساس نقشه پیش بروم! نقشه! کدام نقشه؟ همانی که در فیلم بازی شد و در آخر همه 

دیدم! زمانی آرزویم ندیدن کابوس بود؛ مردند؟ یا اینی که من باید االن فیلمی جدید بسازم؟ ای کاش کابوس می

 !اما اکنون نظرم عوض شده

 شد؛ اما حال کسی نیست که مرا بیدار کند؟اید کابوس با بیدار شدن تمام میچرا؟ ش
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

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

 این لینکبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.

 :اهی اجتماعیرمانیک رد شبکه
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