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 وست حسینی ر.د |  راغانی چ افکار دلنوشته

 
  :مقدمه

 

 .شود جرقه آغاز ميچیز از يکهمه

 

 ماندكه هرچه مغناطیسي مي افكار و احساسات خوب، مثل يک میدان

 

  شد.اگر قلب مهربانت را از حصار دورتر شوي، جاذبه آن هم زيادخواهد

 

 گر ، آزادكني؛ با چشمانِ خودت نظارههاي غم،كینه و دشمنيزنجیر

 

 .شد  ي درونت خواهيرهاشدن فرشته

 

 1400/10/7: شروع

  

*** 

 .گیر و عذاب دهنده هستندكلمات در كنار هم زيبا، مُتاثر، دل

 .است و بیانشان دشوار كلماتي كه نوشتنشان، سَهل

 اند هايمان قرار گرفته حصار دندان ِتا وقتي كه پشت

آمدن   شود و تالش براي بیرونچیز خوب است؛ اما وقتي شكسته ميو حَبس هستند؛ همه

 .شودكنند؛ همه چیز واژگون ميمي

 

 

 متاثر: غمگین 
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  *** 

هاي پايیز، تمام خاطرات را فراموش كنیم و هر  ها مثل ريزش برگكاش میشد ما آدم

 .روزي جديد آغاز كنیم روزمان را با

كند؛  مي هاي پايیز، زير پاهايمان، گوشمان را نوازشخِشِ برگ  آنچه از صداي خِش

 .اندها هم به تاريكي ابدي رسیدهتوان فهمید، ديگر اين برگمي

ها هم قبل از  ها تا زماني كه جان در تن دارند، اين را درک نخواهند كرد كه برگانسان

 .آرزوهايي براي خود دارندمرگ 

در بین ذرات باد، سفري بدون بازگشت در   دانند كه بعد از رقصیدنها چه مياين برگ

  .هاست انتظار آن

*** 

 .شكندي زمستان، دلم را نميزده هاي يخديدن گل

 .كندي پايیز، سردم نميديدن درختان بـر*ه*ن*ه

 .كشاندسم بهار، مرا به خود نميديدن لبان تب 

 .كشاندگرمي تابستان بر روي صورتم، درونم را به آتش نمينوازش

هايم را روانه  گذرد، اشکرحمانه ميام كه بيي زالل زندگيفكر كردن به رودخانه

   . ...كندمي

*** 

 ! ...برو  -به »زندگي« گفتم: 

 !خنديد

 .پس همیشه بمان -او گفتم:  به

 !خره گرفتحرفم را به س
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 شوي؟ به زِوال من، تو اين دنیا خوشحال مي -گفتم: 

 !سكوت كرد

 .فُرقتِ من از تو، تنها آرزوي منه  -ادامه دادم: 

 اما ديدن طَرَب تو در اين دنیا، تنها آرزوي  - : گفت

 ! ...منه

 

 زِوال: نابودي 

 فُرقت: جدايي 

 طَرَب: خوشحالي 

  خره: مسخره كردن س

*** 

 شوند؟ ها، خُرد میهای پاییز را دیدی که چگونه زیر پاهای آدمبرگ

رحمی، پاهای تنومندمان را روی بدن  ها با بیای را دیدی که ما آدمگرفتن جان مورچه

 گذاریم؟ َنحیفش می

 گر مادرش هست؟ دستان نوازش  ِگریه و شیون نوزادی را دیدی که خواهان

 .ساز رنگین کمان آسمان زندگیت است شاید ابرهای تنگ، زمینه

 *** 

کهنه را  هاست که این بغضکند و هیچ درمانی ندارد... . مدتهاست که گلویم درد میمدت

 .کردم که مبادا فَوران شود مثل آتشی، خفه

گیری کردم که دیگر سرخی  شدن آبشار شور چشمانم، جلو  هاست که از سرازیرمدت
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 .است  چشمانم، عادی

داند  می آغوش کشیده؛ ولی کسی چه ها را درام، گوش خیلیهاست که صدای خندهمدت

 که جز تظاهر، چیزی بیش نیست؟ 

 ...دانمنمی

 .است  فام این تاتر قصد تابش بر روی شامگاه، بدون مهتاب وجودم کردهگویا، انوار زرین

 

 مغلوط: اشتباه 

*** 

جا  كس آنچیزي، بروم به دياري كه هیچ  دارم كه تنهايي بدون هیچ آرزوي روزي را 

 نیست؛ 

 .قدر، بدوم و بدوم كه ديگر پايي براي رفتن برايم نماندنآ

 ! ...مهم نیست 

كه بر دلم مانده بود؛ خالي كنم  هاييقدر فرياد بزنم، از ته وجودم كه حسرت تمام ضجهآن

 .تا زمین به لرزه درآيد

 ! ...اين هم مهم نیست

ي  هايم را پنهان كردم؛ اجازهبودم و گريه كه حبس كردههاي عمرمي تمام سالبه اندازه

 .روانه شدنشان را بدهم

 .باشم  داشتهقدركه ديگر جاني در بدن ن آن

 ! ...اين هم برايم مهم نیست

 .است  تنها چیزي كه برايم مهمه، تعويضِ كارگردان افكارم

*** 
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 !زيباست  سكوت، چه

 !بخش است قدر لذت، چهتبسم

 !كردن، چه قدر خوب استگريه

 قدر دردناک است كردن، چهغیظ

 ...و

 !بار استقدر مرگچه تنهايي،

 میوه آن را بخوري؛ شايد اما اگر آب

 آرد؛ رنگ بودن؛ بیرون وجودت را از يک

 هاي يک روحِ صورتي، با تركیب رنگ

 هاي قرمز، زودتر از يک ويروس، به تاريكي

 !كرد  اطرافت، نفوذ خواهد

 *** 

 مهرباني هم حدي دارد، 

 ناراحت نشدن هم مرزي دارد 

 .و گذشت هم حد و مرزي دارد

 گرچه، پشت خطوط سفید، شلوغ است؛ 

 ست چنان، جاي من خالياما به اين باورم، آن

 .پیچد كه صداي شهر مي

 *** 
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 .يابداست و پايان مي  ار، گسیل، مانند جوهر خودكزندگي

 .شودگیرد و گاهي خاموش ميسرخ، گاهي اوج ميموسیقي سینه ولوم

 شود، ها پاره ميخاطراتمان، مانند ورقه فصل دفترچه

 . ...با اين تفاوت كه عمرشان يكي بیشتر و يكي كمتر

 

  واز و بومي شمال شرق آمريكا و كانادا. پرهاي اينسرخ، پرنده خوش آ سینه :توضیح

تیره   اش پرهاي مثلثي شكل به رنگ قرمزسیاه براق بوده و در زير سینه-پرنده مشكي

 .شوندديده مي

*** 

 .شويم ي پرپیچ و تاب سراب، نزديک ميبه التقاي جاده 

 در امتداد طوفان خشمگین،

 صف بلند صنوبرهاي سبزپوش و آواي شیرين سینه سرخ

 كه صدايش همچون ابري آشفته، پهناي كرانه را پیموده، 

 !آخر زندگي نیست اين تیتراژ

 .خبري است كه ما را با خود، خواهد برد به شهر

 

 التقا: به هم رسیدن 

*** 

 .شوندآيد، در پي و كوهاي غريب به سمتش خم ميكفشي، پديدار مي

 كشند، ها به سويش سر ميآرايد در پیش و گردهكسي مي
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از   ي سرد و عبوس، من در آن چاه تنهايي، از صورت مسرت بخش خورشید و در آن روزنه

زده زمستان،   يخ هايام، از گلي پايیز و در آن رودخانه زالل زندگيدرختان بـر*ه*ن*ه

 :پرسیدم

 چه بايد كرد؟  -

*** 

 راهي براي ما؟  رفتنیم با پا؛ اما كو راه خواهان

 دنیايي اَلوان، بدون غم؛ ولي پنهان  خواهان

 .شد، آن دنیاي رنگارنگ

 ...ي تاريک و كالمي آخرآاليش در اين روزنهاي بيچهره خواهان

 ، هاخواهانبدون رَغبت، دست يافتن به اين 

 .شود دشوار، براي ماهامي

*** 

 !مهربان باش

 خواهي خودت را پشت آن صورتَک، تا كي مي

 پنهان كني؟ 

 هاي قلبت را پر كنند، بگذار وَقَب

 .ها آن را حَبس كردي، بیرون آيدبگذار، وجود نگارينت كه مدت

 ! ...پس لبخند بزن 

 .، وجودت را آرام كني توانييلبخند بزن به اين دنیا كه تنها با اين كار م

 ي مُولَع تو، به چهره جاست كه وقتي زندگيآن

 .كشدشود، عقب ميمُواجه مي
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 مُولع: شاد، مشتاق 

*** 

 در سراشیبي »افكارت« مُماِنعَت نكن، 

خوردگي مسیر را براي گذاشتن اولین گام انتخاب   هاي مغزت، كدام تابببین، نورون

 .كنندمي

 راه تويي،  باش؛ ناخوداي اين اما به ياد داشته

 ! ...هاي درخت گردويتنه شاخه

*** 

 .ندارد  تر از خورشید، چیزي وجودكرد،گرمكودک، گمان مي

 خريد،اش را به جان ميهر روز صبح، گرمي

 . ...بار، دستان كوچكش را به سمتش، دراز كند و لمسش كندتا بتواند براي يک

*** 

 .كندقدر كه با زندگي، شوخي كني؛ زندگي هم در واقع با تو شوخي ميهمان

 !شو پس ازش دلسرد ن 

 .باش راه بازي كردن را باهاش، بلد

 تر بگیري، روي دوشت، را جدي چه بسا، آن

 شود، هايش، غافل ميكند و تنها كسي كه از خندهسنگیني مي

 ! ...تويي

ات نقش بسته،  چايت را بنوش و به تصوير هموار اين بازي كه روي شیشه صاف پنجره

 !بنگر
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 *** 

 ي آن باال كه به التقاي دو داالن طرح شده

 شوم؛ پیرمردي را ديدم، نزديک مي

 صورتِ مشفقش، نور عجیبي داشت؛ 

 .هاي صورتش نفوذ كردندانگار كه ستارگان محقر آسمان به تک تک سلول

 .نداي ماليمي از طرفش آمد

 "دت باشدست! ياانتهاي راه پرتگاهي"

 .اعتنايي نكردم

 به انتهاي مسیر كه رسیدم؛ خودم را در 

 . ...چال ديدمسیاه

 *** 

 .كشدتیک تاک ساعت، مرا از گرداب خیال بیرون مي

 هاي اين مسابقه ثانیه -گويد: اش ميملودي

 رو به اتمام است و تو هنوز از خط فرجام فاصله داري، 

 كنم، هماني كه هايم را عوض ميكفش

 .را به رسن سرخ نزديک كرد ها بهايش دادم؛ اما منمیلیون

 !آري

 اين است رسم بردن، در اين مصافي كه 

 . ...تو درحال دويدني
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 رسن: طناب

 مصاف:نبرد 

*** 

 .كنیدبا مرور خاطرات تلخ گذشته، خودتان را پیر مي 

 !پس، اجازه ندهید

 .شويدكردن آن اتفاقات به ديگران، تنها خودتان خُرد مي با بازگو

 !پس، اجازه ندهید

 با چشیدن آلوچه عیونت و پرواز كردنِ ذهنتان به گذشته، 

 .استكنید كه نبرد را بردهونل را خوشحال ميهاي سفید و زردِ تتنها نور

 !پس، اجازه ندهید

*** 

 . ...ي چوبي افكارتان را چراغاني كنید بیايین، كلبه

 جا را دارين، بگذاريد، وقتي قصد رفتن به آن

 .؛ ببینید بودند هايي كه پنهان شدهبتوانید زيبايي

 .بگذاريد، امواج درياي افكارتان، راهشان را به مقصد اصلي ادامه دهند

 ...پس 

 !ت اس كار همینكنید كه برترينمُشوش افكارتان را پاک

 *** 

 .هادنیا در پشت طلق رنگي عینک، مثل سرابي از طعم

هايت محفوظ كني و آن زمان كه  چش كني؛ عصارشان را زير دندان دوست داري مزه
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 هاي میوه به جلوي ات در اثر پالتبخش افكار خاكستري نجات

اهیت  اي تمام شده است و به خیابان مي تاتر چند دقیقهريزند؛ پردهنوک انگشتانت مي

 .اي ايستاده

شود كه از  شود. وقتي قفل سجن دلت باز مياي رد نميهاي سفیدي كه هیچ پرندهوسط خط

 .باشي سرزمین فیلم، متعابد شده

 *** 

 ردپاهايي كه نقش بستن بر روي زمین، 

 .ترندشان بیشتر و گاهي از آرامش، باهم دوستگاهي از فرار، فاصله

 .كافي است غنچه مورفینت را در دلت تزريق كني

 *** 

 چه كسي، خبر دارد از فردايش؟ 

 اي خبر دارد كه كي تصمیم به پیوستن به اين جهان دارد؟كسي، از غنچهچه 

 اش خبر داشت، كه خار گل چگونه رفته رفته درون قلبش فرو رفت؟ چه كسي، از گذشته

 ...كاكتوس است؛كه ناگهگر گلهمچون دستاني كه نوازش

 !دستانت، قلبت را در آغوش كشد

 *** 

 است؟ آن باال چه گونه -به او گفتم: 

 .است دلنشین - گفت: 

 قصد آمدن به زمین را نداري؟  -گفتم: 

 . ...ات را بر روي رُخش نكشیدي هاست كه دستان نورانيسال
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 ...دانم كي آيم؛ ولي نميمي - گفت: 

  . ...هايت در خیاالت باشدپايین آمدن نهال شايد آمدنم، به

 *** 

 ام كه مدامابيروح و مهتكوير، اين جان بي آسمان

 ي حصار شده هاي آتشینش، قلبآلود پیغامبا مشتِ گل

 .گیرد ي خود مياسارتگاهم را، تحت اراده

 برم، ام را پیش ميزده با اكراه، دستان يخ

 !اش؛ اما اين همان نور بودبا وجود تفاوت خیسي

 .هايم كرداش را حايل پنجهگرم و روشن، همچون كرم شبتاب، پیله

  *** 

 .دخترک به زمین افتاد

 !خاصیتبي -مادرش خطاب به زمین گفت: 

 . ...رنگ غم، دخترک را در برگرفت

 !با تو نبود  -به زمین ب*و*س*ه زد و گفت: 

 *** 

 .كندگاهي اوقات ديدن دريا، آتش حسادت را درونم فوران مي

 !سپارد؛ اما در سكوتي دنیا گوش ميهاي همهيک گوشِ شنوا، كه به حرف

 .تر از هر قرصي استک نجوايي كه، آرام بخشو ي

 *** 
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 . آب، شفاف و پاک باشد  ِسعي كنید، درونتان همانند لیوان

 .ي يک طرفه اتوبان، مستقیم باشدافكارتان، همانند جاده

باشد و   داند، بزرگهايش مياي كه خودش را مادر عروسکقلبتان، همانند قلب دختربچه

 .دهد دستانتان، همانند ماه تابان كه امیدبخش شب است؛ به ديگران امید هديه

 *** 

در سكوت صدايي از درونم شنیدم؛ امواجي طوفاني، همچون صداي آبشار كه شرابه 

 .كشندغوش ميشود؛ آاليش رُخش را در آمي

خود را   ي آسمان، اش، در آينهگردد و كاشانهموج در درياي سكوت به چشمان من باز مي

تراش خورده با   اي مرمر،ديد كه به مجسمهشبیه به گیسوي زني آشفته از كوه پايین مي

 .تپید مي  هاي كمیاباي از اللهروح كه تنها قلبي با پردهبدني بي

 *** 

ها؛ اما  ي مَذموم آدمكند، در برابر قیافهاي باشم كه سكوت ميآينه خواهم مانندمي

 .كندمي را منعكس است كه زيبايي درونش، آن هزاران حرف سكوتش،

 كنند، فهمند و تالش براي تغییر خود مياي ميپاره

 ...اي نديدند؛ اما زنند و انگار كه آينهاي هم خود را گول ميعده

 !شكند رسد كه آينه دلش ميزماني هم مي يک

 پي است؟  هاي پي درآيا دلیلش به سكوت

 

 مذموم: زشت 

 *** 
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 ديروز در غربت شهر، من بودم و خروارها خاک،

 .كردوري كه خاطراتِ تیره و روشن را زنده ميهاي شعلهبا هزاران چشمه

 .ي آبي، ناجي من استكمان در آن صفحهامروز، رنگین

 . ...روحش چنان آشنايي، گرما بخش و صدايش دلنشین 

 *** 

 بیني كني؛ ميتقويم را كه نگاه مي

 ها«، مانند ماشیني كه ترمزش را بريده، روزها«و »هفته»

 . ...گذردبا سرعت از میان من و تو مي

 ر خوبي باشي، كا اما تسلیم نشو! تو خودت سعي كن روغن

 !تا زود به زود روغن ماشینت را تعويض كني و تندتر براني

 ! ...است  اين هنر

 *** 

 كشاند و  هاي خاک را مسريزه واي ابريشمي باد، سنگنج

 .كشددلتنگي مراهم به دوش مي

 .رسدكنان به قطار خاطرات تنگ، ميپاهايم رقصان

 اش، لباسي از جنس آب كههاي كودكيدر میان كوپه

 .شوداست؛ پديدار مي هاي آتشین نقاشي شدهاز گريه

 داشتم   هايم بود؛ دوستسفر كفش اي كه همجامه

 ي نسیم بسپارم تا ام را به حالهديده تن تفت

 .هاي روشنش برساندبه آوازه
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 *** 

 من را از میان جمعیت سیاه بیرون كشید، ،زندگي

 ات را بازسازي كردي؟ قايق شكسته - گفت: 

 !روزِ باراني آره، همان -گفتم: 

 .كردندميها هم تو را آينه خود انتخاب اي كاش، آن - گفت: 

 .ات را دنبال كنندهمراهشان برو؛ شايد سايه

 . ...رومبه ديار خويش مي -گفتم: 

 .ي ورودشان هستندي ذهنم آمادهكوچه هايستاره

 *** 

 !جالب است 

 كند، حتي ساعت هم، اعدادش را باهم ست مي

 كنیم؟   سِت هاي حقیقي دنیا،پس چرا ما نبايد خودمان را با زيبايي

  *** 

 .شودشويم، حقايقِ زيادي برايمان روشن ميغرقِ زندگي كه مي

 .كه زندگي، تنها بازي كردن نیست، بلكه بايد مبارزه هم كرداين

 اي كه زمان زيادي از آسفالتهمیشه مانند جاده

 !گذرد، هموار نیست كردن آن نمي

 .دشو همیشه شادي و خنده، مهمان لبانمان نمي

 پستي و بلندي دارد،

 .كنیم كردن آن ميكوه كه تالش فراواني براي فتحهمانند دامنه
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 !هم همین استاين

 شود، خوريم، لباسمان خاكي ميبه زمین مي

 . ...هايي فراتر از آنبیند و يا شايد هم چیزدستانمان آسیب مي

 اما مَرهمش، روح خودمان است، 

 .آيد ش؛ شايد زندگي، دلش به رحمدار و به آغوش بگیرروحت را نگه

  *** 

 مكعبِ روبیک را ديدي؟

ها با دستانمان،  هايش با نظم در كنار يكديگر چیده شدند؛ اما ما آدمي رنگاز اول، همه

 .شويمشان ميشاهد جدايي

شويم و به هر طريقي آن را درست  كنیم... پشیمان ميگذرد، مكث ميمي دقايقي كه

 .كنیممي

براي از   ها شاهد خراب شدن يک زندگي هستیم، شاهد شنیدن آه يک مادرما با اين دست

اتمام آن   ي چوبي كبوتري كه مدتي ازي تنش، شاهد شكستن النهدست دادن پاره

را از بین   خودمان آن  ه به ما اعتماد كرد؛ اما ماگذشت و شاهد از دست دادن فردي كنمي

 .برديم

 .ها، صورت گرفتها، با همان دستي اينآري! همه

 . ...روبیک، فرق دارند ها با مكعبشويم؛ اما ايندرست است، در آخر پشیمان مي

 .راهي براي جبران ندارد 

 *** 
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 خودش تنهايي را انتخاب كرد؟   ماه، مگر

 !نه

 خَرد، اما اعتزال را به جان مي

 داند كه اين تنهايي همیشگي نیست، مي

 ستاره، دربا چشماني انتظار، منتظر چشمک يک

 .دل ظلمات است

 كني؟ مي  پیدا  تر از تاريكي شبكجاي دلت را نوراني

 مند مباش، پس از خلوتت گِله

 باراگر قرار بود كسي با تنهايي بمیرد؛ ماه، هزاران

 !زيرخاک رفته بود 

 

 اعتزال: تنهايي 

 *** 

هم ديگر   زماني  رود؛ اما يکاش را زياد كني؛ باالتر ميبالُنِ افكارت، هرچه قدر شعله

 .ي راه ندارد اي براي ادامهشود و شعلهانرژيش تمام مي

 آيا خودت را بايد كنار بكشي؟

 !چیز بالنت را به پايین انداز؛ ولي مانع صعودش، مَشو نه! حتي اگر شد، همه

ي شخصیت توست، نه انتخاب افرادي كه سعي  روشني و تاريكي افكارت، تعیین كننده

 كردن مسیر مُحَوَلدر

 .افكارت، به سمت پايین هستند
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 *** 

 .ترين بازيگر هر فرد، خودش هستنزديک

را يک فرد عالي و بدون هیچ   كه حال بدِ درونت، مثل سونامي مواج است؛ اما خودتاين

 دهي، غمي نشان مي

  نقش  زند؛ اما سعي درهايت موج ميكه درون چشمانت، درياي كوچكي به وسعت غماين

 كني، اگر بازيگري نیست، پس اسمش چیست؟ هايت ميببستن لبخند روي لـ*ـ 

 . ...دهد و يكي كمترخوبي انجام مي  با اين تفاوت كه يكي نقشش را به

  *** 

 دارم« هايي ما »دوستهمه

 زيادي درافكارمان داريم كه خواهان رسیدن به آن هستیم، 

 سعي كن طنابش را بگیري، 

 !ات با آن، بیشتر نشود تر از اين فاصلهتا بیش

 *** 

 خواهم نقاشي كنم، ذهنم را مي

هم   با؛ انتهايشموجود زي قسمتش را پروانه بكشم؛ قسمتي ديگر، دستان ناجي آن يک

هايي از  ريسه كشید، تا شاهد دنیاي بزرگ بیرون باشد و در آخر،ي امیدي را خواهمپنجره

 كرد،چراغ را نصب خواهم

 !ياد ماندني باشم  گر اين اتفاق بهتا با چشمانم، نظاره

 *** 
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 .گیردها، درقالب يک آلبوم قرار ميهاي آدمبدي

به  اي از شن اش، جامهكسي كه جاده  ي پیچ و خمِ خاطراتت و خوش به حال آندرون جاده

 .است  تن كرده

 گذر طوفان خشمگین از روي خاطرات، 

 . ...كشاندآتش درونش را به خواب مي

 *** 

 !من »همان« دخترم

 پیش، سال   همان دختر چهار

هاي باطراوت، رنگ سبز به خود  همان دختري از جنس كوير، كه افكارش با وجود نهال

 .است  گرفته

 *** 

 كند، اعماق سیاهي چشمانت، آشكارت مي

 !چشمانت را نبند

 !را قفل نكن درش

 و نگذار قطرات باران، به آن نفوذ كند، 

 !درونت باشد رسان حالبگذار، عمق چشمانت، پیام

 ...خیالت راحت

 .شماري از اين كار داردتجربه بي

 *** 
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 قدر به كنیم و آناي، كِز ميي ما، روزي گوشههمه

 هاي ديوارشويم كه منفذهرو، خیره ميروبه ديوار

 .بینیمرا بسته مي

 رسیدي! چشمانت را ببند و دوباره باز كن،  اين به اين معنا نیست كه به آخر خط

 !هاي باز را ببین كه براي تو باز شدنمنفذه

 .بیني، هدايت كن ذهنت را به سمت خوش

 در آن مسیر گام بردار و زندگي كن، 

 ...اين را قبول كن 

 .ها را ندارد چون مغزت، قصد فراموش كردن شكست

 *** 

 هر چه قدر هم تغیر كني؛ بازهم همون آدمي، 

 تواني آن چهره مهربانت را زنداني كني، هیچوقت نمي

 .شودي پرتگاه، نزديک مييک روز طاقتت به لبه

 .دهيقراري نجات ميكني و خودت را از اين بيداري و قفلش را باز ميكلیدش را برمي

 عي كن، آن قسمت از چهره بدت را زنداني كني، پس س

 .شوي مطمئن باش؛ پشیمان نمي

 *** 

 گذرم،زنم و ميلبخند مي

 .كنم گیرد و دردها را فراموش ميچون با لبخند، قلبم آرام مي

 كنم، هاي زندگیم را زياد ميهر روز تعداد، قناري
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 .هاي گوشم را پاک كنندتا صداي گريه

 كنم، ستوار ميقدر اهايم را آنگام

 .نشیني كند  تا اصطكاک راه، خودش عقب

 *** 

 .لغزددهد و تا نوک انگشتان شصتم، ميباران صورتم را مقصد قرار مي شلپ شلپِ

 !خواند، به سمتم بیا مرا فرا مي

 است،   راهي كه گم كردي؛ راهنمايش دست من

 .ات برگرد دنبالم بیا! قطراتم را بشمار و با همان تعداد، به خانه

 !طر داشته باشنامم را به خا

 *** 

 . ...پاياني براي افكارمان نیست

 هاي حازم توست، رُقعه نوشته شده، هر شب منتظر گام

 جهت دَهَم، توانم میعاد بيتوانم تو را از میان ابرهاي سیاه، بیرون بكشم و نه مينه من؛ مي

 .هاي ذهنت شود و روشني بخش رخسار محزونتزين نمط، فانوس رنگیت، گذرگاه كدري

 

 رقعه: نامه 

 میعاد:قول 

 زين نمط: به اين ترتیب 

دلنوشتمو اينجا به اتمام میرسونم و خیلي ممنونم از مهربونايي كه تا اينجا همراهیم كردن با  

 اشتن. گذ ي كه وقت
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 پايان رسید.«»با تشكر از نگاه زيباي شما، اين اثر به 

 

 

 

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

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