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 :مقدمه

 !کوچک پر از راز و رمز یادفترچه

مقابل چشمانت  اهیس یکه با خواندن آن روزگار یادفترچه

 !ردیگیم یجا

 !اوریب طاقت

 نخواهد کرد! رییبگذرد رنگ نگاهت تغ هاساعت
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وقت به آن دفترچه نده چینگاهت را ه ! 

گذاردینم یباق تیبرا یاهیاز س ریبه غ یزیچ چون ! 

دهدیرا به تو نشان م اهتیس یزندگ ! 

دهدیرا نشانت م اتیبدبخت ! 

 .هزار برابر درد و زخم! با

یکه به آن دفترچه نگاه انداخت یبار نیآخر  

ندارد یارزش چیه ایدن یدیفهم  

تو یناراحت یبرا  

است؟ تیحرف واقع نیا اما  

گذردیم گرید یزیدر دلت چ تو  

 !شودیها درست نمحرف نیبا ا که

 دگویدلت بهت می

 وبر

 دگویاما قلبت به تو می

 !بمان، بمان و حقیقت دردناکت را باور کن
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 یامیان دوراهی مانده

 یکشدرد می

 !زنیاما دم نمی

 یدارچیز را در خودت نگه میهمه

 ینویسفقط می

 یبه امید روزی که نجات پیدا کن

 !میان این زندان تاریک

****** 

 

 ینویسمی

 !ات را به یادت میاوردای کوچک که تمام زندگیدر دفترچه

 !طاقت بیاور

 !هرچقدر بگذرد رنگ نگاهت تغییر نخواهد کرد

 یخواهی مهربان باشمی

 یتواننمی

 یخواهی آرام باشمی

 یتواننمی

 یخواهی عصبانی باشمی

 !توانینمی

 !فقط بنویس در آن دفترچه کوچک

 یکشمی هرروز و هرشب درد

 !خواب و غذا نداری
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 تحرف مردم برایت تکراری شده اس

 (توانیطاقت بیاور، تو می)

 دها بفهمانکسی نیست که به آن

 !توانداو نمی

****** 

 !های پر ترحم برایش تکراری شده استدیدن نگاه

 تتوانساگر می

 دکرهمان موقع خودکشی می

 ددستانش دیگر طاقت نوشتن ندار

 تت داده اساو توانش را از دس

 !اما هنوز امیدی در دلش وجود دارد

****** 

 دگویبا خود می

 !شدهایم خشک نمیبنمیاید روزهایی را که خنده روی لیادم 

 دمانتنها چیزی که همیشه در یادش باقی می

 !سیاهی بود

 !سیاهی مطلق

****** 

 

  ....قطرهقطره

 !هایش روی دفترچه کوچک فرو میامدگریه

 دهر صفحه جدی

 دیدقطرات ج

****** 

 !های خودش را داردهر زندگی سختی

 یاما سختی این زندگ

 !کامال متفاوت است

****** 

 !نویسد به امید روزی که سیاهی نابود شودمی

 !به امید روزی که نجات پیدا کند از این زندان

****** 
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 ؟تا کی سیاهی

 ؟تا کی باید تحمل کند

 ههر لحظ

 گیردسیاهی میان ابرها جای می

****** 

 !رحمی آسمانبرد از بینفسش می

 اهقطره بارانقطره

 دآمدنروی زمین فرود می

 هبا هر قطر

 !یادش میامد که چقدر تنها است

****** 

 !کندنگاهش را از مردم پنهان می

 !تواند حس کندسرمای تنش را فقط خودش می

 کدفترچه کوچ

 !کس استباز هم یادش انداخت چه بی

****** 

 دتواند زندگی کناو نمی

 !توانش را ندارد

 دخواهد آزاد شواو فقط می

 !های تاریکدر میان این زندان

****** 

 !وقت تغییر نخواهد کردرنگ نگاهت هیچ

 !توانی دو رنگی باشیتو نمی

 دتپقلبت هنوز که هنوزه می

 !حم باشیردهد بیو اجازه نمی

****** 

 !جاودانگی تو دختری هستی از جنس

 !ته استپاکی درونت چشمانت را در بر گرف

 !توانیتو نمی

****** 
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 !وقت این اتفاقات نمیوفتادکاش هیچ

 ندختری مهربا

 دکرکه اگر پاکی درونش بر احساساتش غلبه می

 !توانست دنیای خود را بسازدمی

 

 

 

 

 

 

 

****** 

 

 ronahi.bتیم تولید: 

 .دییمراجعه فرما www.novelfor.irدر انجمن به  تیو عضو شتریب یدانلود رمان ها جهت
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