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 : نویسنده

 (رادمهر انایل)

 : نام اثر

 ( های منبندواژه)

 : نوع اثر 

 )دلنوشته(

 : سطح اثر

 (اینقره)

  

 

 : ژانر اثر

 (یتراژد)

 : تعداد صفحات

 ( دوازده)

 : اختصاصی بودن اثر 

 ( بله)

 : حقوق اثر
 (تمامی حقوق این اثر نزد رمانیک محفوظ است.)

 اثر: اطالعات 

 

 اثر: لینک های 

 

 
 : لینک تاپیک اثر در انجمن

 )کلیک کنید(

 : لینک نمایه نویسنده

 )کلیک کنید(

 : انجمن رمانیک لینک 

 )کلیک کنید(

 : لینک سایت اصلی رمانیک

 )کلیک کنید(
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 تیم اجرایی اثر: 

 

 : طراح جلد

 ((هستی همتیآرا ))

 : کپیست

(S O-O M ) 

 ویراستار: 

 (هانی.میم)

 : منتقد

(Laluosh ) 
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 لیانا رادمهر |من یهابندواژه

 
 مقدمه: 

 گورستان سرد و تاریک است 

 ام بر سر گوری که دروازه سقوط من است به درد و رنج! و من نشسته 

 کمی دورتر از این گور، مزار کسی است که عاشقانه دوستش دارم. 

 ایستم! نشیند؛ ولی من می می ای برجانم ترس چون موریانه 

 اند! هایی که بعد از تو در گلویم ماندههایم، سخنانم و بند واژهی حرف تا بگویم از همه 

 *** 

 آورند. دسته دسته سیاهی و تباهی بر تو هجوم می 

 نگری! کشانی و از دور به رژه سربازان حزن می خود را به کناری می 

 هستند تا کارشان را انجام بدهند. فرمان  اند و منتظر  سربازان آماده به حمله 

 دستورشان روشن است: 

 «»نابودی تو!

 کنند، سربازان حمله می 

 بر اندیشه نازک خیالت! 

 برند به آن روز شوم! و تو را فرو می 

 *** 

 . گویمدر خیالم با تو سخن می 
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 لیانا رادمهر |من یهابندواژه

 
 گفتند: بودم همه می  چون کودکی 

 فهمد!چیزی نمی -

 ام درک کردم. م کودکی ولی من همه چیز را با تما

 شان!ریختند از اندوهبودند و خاک بر سر می صدای هیاهو و فغان مردمانی که بر سوگ نشسته 

 کردم! بودم در این محشر و به این و آن نگاه می و من ایستاده 

کشاند به سوی گردابی که نامش قبر  شدند و دستی که مرا می چادرهای سیاهی که همنشین خاک می 

 است. 

 ** * 

 داشت. شود لنگری که مرا درجایش نگه می خواستم از آن گرداب فرار کنم؛ ولی آن دست می می 

 کند. به زور تو را در آن غرق می

کند، بر سر  زوری نداری و به زور بدون آن که بدانند از حس ترسی که جانت را در خود قتل عام می 

مانی  اندازنت و تو می دارد خداحافظی کنی و در گور می برند تا از آن مردی که جامه سپید بر تن گور می 

 کند. و چیزی که جانت را نابود می

 *** 

 کند. حس تلخ مرگ آرام آرام به جانت رسوخ می 

 رود؛ چنگال سردش در قلبت فرو می 

 کشد!و به آنی بیرون می 

 کنی هایش نگاهی می وقتی به چنگ 
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 لیانا رادمهر |من یهابندواژه

 
 بینی. خون قرمز رنگ قلبت را بر دستانش می 

 تر است. ش از سوختن استخوان نیز دردناک درد

 *** 

 کنی. تو دیگر توانی برای ایستادن نداری و بر کف آن زمین مرطوب سقوط می 

 جسم سفید پوشی در فاصله کمی از تو دراز کشیده! 

 نگرید. پنداری که نشسته است و به تو می ات می در دنیای کودکانه 

زند و بخواهی؛ اما سوار سیاهپوشی دور دستانت حلقه می خواهی با تمام وجودت فریاد بزنی و کمک  می 

 کند! کالمت را در گلویت حلق آویز می 

 *** 

 کند! پوش رهایت می گاه که جسم سیه افتد و آن هایت به شماره می نفس

 آید. زندگی از گلویت بیرون می  آوای خسته 

 خواهی که آزاد شوی! کشد؛ فقط می به آنی چیزی تو را بیرون می

 شوی. اندازی و رها می محکم بر آن ریسمان ناشناس چنگ می پس 

 کنی تا بدانی آن ریسمانی که آزادی را به تو داده کیست؟ سرت را بلند می 

 گوید! های تار برایت قصه میخندی، چون کیست به جز آن که شب با دیدن تبسمش می 

 بر چهره دارد.  تر هست حتی با آن ماسک اکسیژنی کهبرای تو از هر قهرمانی قهرمان 

 *** 
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 لیانا رادمهر |من یهابندواژه

 
 دارد.فضای اندوه باری که سردی غم را به خانه آورده، گورستان نفس آدمی را به تپش وا می 

 ای ایستاده دخترک کوچک تنهای وجودم گوشه 

 و برگذر این حزن سنگین و غمگین 

 نگرد... ساکت و خموش!می 

 *** 

ه از سر ترس، درد و رنج آن دم  گیرد بعد از آن همه آشوب و سکوتی ک سکوت وجودم را در بر می 

 کشد؛ منحوس فریاد می 

 باید از فریاد سکوت ترسید، چون گاهی اوقات از فریاد هم سنگین و بلندتر است! 

 گرید. ایستد و بر این درد سکوت می اش از عظمت فریاد سکوتم می و آسمان هم با تمام بزرگی 

 خبرداری یا نه؟! 

 ای است که در آن گور سرد خاموش ماندفروخوردهاین سکوت همان بغض 

 کند!گونه عصیانگری می و حال این 

 *** 

 خواهد تا تمام زمین و زمان را برهم بزنم و با آشوب و عصیان بگویم: دلم می 

 من کودک را چه به این همه ترس!  -

 دانی دل کوچکم تاب ندارد و از آنی که در گور خفته است؛ مگر نمی

 بینی؟! جنگل لرزان نگاهم را نمی  ترسد، مگرمی 
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 لیانا رادمهر |من یهابندواژه

 
 *** 

 خواهد! دلم آغوش گرمت را می 

 نه آن گور سرد را... 

 زدقلبم چون کژدمی که بر خود نیش می 

 کند تا اندکی آرام بگیرد! خودزنی می 

 اما فقط فریب است و نیرنگ، 

 برای آرام کردن خود! 

 *** 

 خش خش

 خس خس

 هر دو هم وزن و هماهنگ یکدیگرند. 

 های پاییزی و عشق است، دیگران صدای برگ یکی برای 

 دومی هم شاید سرمایی باشد که پاییز برایشان رقم زده است! 

 اما برای من دستورالعمل مرگ جانم است؛ 

های آنانی است که تو را بر  های نیمه جانی است که دیگر نایی ندارند و خش خش قدم خس خس ریه 

 گذارند! دوش گور سرد می 

 های پاییزی! نشانند، در آن رقص برگ ت می و سنگ سرد بر مزار
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 لیانا رادمهر |من یهابندواژه

 
 *** 

 های سردی که دیگر گرمایی ندارد! نفس

سازد و منتظر  نشیند و حس گس خودخواهی را شعله ور می چون تیغ تیز بر جان دخترک درونم فرو می 

 کسی است، تا او را نابود سازد.

 *** 

 هیاهوی وجودم چه کسی بهتر از دخترک چشم سبزی که کمی دورتر از من و  

 کند! با آرامشی عجیب نشسته و تنها به آن منظره نگاه می 

 ریزم. افتد فرو می برم و زمانی که نگاهش به نگاهم می با هجوم به سمتش یورش می 

 دخترکی تنها، میراث دار افسون چشمان توست. 

 مانند نام صاحبش! زاری همیشه سرسبز مبدل به شبی طوالنی و بسیار تاریک شده درست  آن مرغ 

 *** 

 نشینم! کنم و کنارش می من عصیانگر را سرکوب می

 در چه تضادی است میان ما،

 او شب است و تاریک و من روزم و روشن. 

لیالی ستیزه جویی که همه عالم و آدم از او به ستوه آمده بودند؛ اینک مظلومانه کنارم نشسته و چشمانی  

 وخته است! که دیگر زنده نیست را به آن دخمه د

 *** 
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 لیانا رادمهر |من یهابندواژه

 
 روم!دانم کجاست، می خیزم و به سویی که نمی از کنارش برمی 

تا شاید چیزی برای رهایی جانم بیابم و کسی را تا روانم را آرام کند، که دستی مرا از رخوت و سستی  

 گردانم... خود اوست، کند... رو برمی رها می 

 ست که دستش مرا به آن گور کشاند. همانی 

 *** 

 های بسیاری از ه شب رهگذری ک 

 اش به خدا شکوه کردمجهل

 هایی که نثارش کردم. و چه بسیار نفرین 

 خواند.ای می نشیند و بی حرف فاتحه با لبخند فروتنانه می 

 خواند و یا باز در پی سخن پراکنی از من است! دانم بر گور پدرش فاتحه می نمی

 *** 

 ام.ته گیرم و چشم به مزار تو دوخ کمی از او فاصله می 

 گوید: دوزد و زیر ل*ب چیزی می سخن چین شهر چشمانش را به من می 

 خدایا شفایش بده!  -

 خواهد بلند فریاد بزنم و بگویم: دلم می 

 تو مرا به جنون کشاندی، پس از خدا برایم درخواست شفا نکن!  -

 بگذار در این گورستان هم کمی آرامش داشته باشم، 
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 لیانا رادمهر |من یهابندواژه

 
 اگر هنوز اندکی وجدان داری! 

* ** 

 گفتی: زنم؛ چون به یاد سخنت افتادم که می اما مهر سکوت بر لبانم می 

 مردگان حرمت دارند. -

دانستی که این به اصطالح زندگان خیلی وقت است  هیچ وقت سخنی از حرمت زندگان نزدی؛ چون می 

 اند!که حرمت شکسته 

 *** 

و   درهم  روند به کنجی و اندیشه مقابل دیدگانم می کنان از  او که رفت دوباره سربازان تاریکی و درد رژه 

 کنند! من را ترک می  برهم

 اند.چون امروز به اندازه کافی خیال و جانم را تاراج کرده 

 خوانند.ها همراهش می رقصد و نوای شوم بوم سیاهی چادر سخن چین شهر در سر پاییزی می 

 *** 

 زند:می  دایم سپارم که آوایی صها گوش می من به سمفونی بوم 

 برخیز، برخیز!  -

 گیرد، خودش است... دخترک چشم رنگی که قامتش در چشمانم جان می 

 روم؛ شانه به شانه با قامتی شکسته از نبودنت. شوم و همراهش میبلند می 

 *** 
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 لیانا رادمهر |من یهابندواژه

 
 ترسم که دوباره جنونم برخیزد! خواهم با تو سخن بگویم؛ اما می هنوز می 

 ام را جنهم کرد، خفته باشم! ت و بین مزار تو و آن گوری که کودکی و این بار من باشم که در کنار

 شاید دیگر در خیالم نیاید و داغم نزد این ترس جان فرساید. 

 *** 

 نویسم برای او می   گویم وبرای پدرم می 

 هایی که هرگز تمام نخواهد شد! از سخنان و بندواژه

 

 پایان دلنوشته بندواژه های من 

 لیانا مسیحا 
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 لیانا رادمهر |من یهابندواژه

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

 

 

 

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

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

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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