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 دلنوشته مداد سیاه انجمن رمان فور

       

 نام دلنوشته:مداد سیاه

 نویسنده :tahereh_hکاربرنودهشتیا

 ژانر:اجتماعي_عاشقانه                

 *به نام امیِد زندگي*

 : مقدمه                             

 شود.درست همان زمان که زندگي بي رنگ مي

 گریممداد سیاه دست مي

 کنیم،و دوباره زندگي را خط خطي مي

 اما غافل از تکرار یک تکراِر تکراري

 زنیمدست به کشیدن یک تکرار مي

 گذاریم.و نام آن را تولدي جدید مي

 رسد.تولدي که به مرگ مي رسد و مرگي که به تولد نمي

 ام با مرگ نمي شود زندگي کرد.فهمیده

 شود با زندگي مرد.اما مي

 

 

 يکناي و موهاي مرا رنگ ميمداد سفید دست گرفته

 کنمغافلي از اینکه من خیلي وقت است که تو را رنگ مي

 با مداد سیاه...

 آن هم تک تک روزهایت را

 دیر کردي رفیق...

 من خیلي وقت بود که منتظرت بودم،

 منتظر اینکه بیایي و موهایم را در دفتر نقاشي سفید کني

 دنیا دیر رسیدي...

 آید...خالء سیاه به چشم نمي ام که سپیدي موهاي من در اینآنقدر سیاهت کرده

 دیر رسیدي.

 دقیقا بعد از مرگ سهراب!

 آمدي...اي کاش زودتر مي

 اي مرگ! اي رفیق نیمه راه!

 ام حست کردم.گاهي تا یک قدمي

 اما بي معرفتي کردي و پا پس کشیدي.
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 خیلي منتظرت ماندم اي مرگ!

 رفاقت دنیا براي من سودي نکرد.

 ام.از دنیاي سیاه و سفیدش خسته

 به دنبالم بیا!

 من منتظرت هستم...

 

 یک فنجان قهوه ي سرد میل داري؟!

 تلخ است.

 به تلخي زهر!

 به تلخي درد...

 به تلخي اشک!

 ي سرد با من صرف مي کني؟!یک فنجان قهوه

 ام.از تنها نوشیدن خسته

 گالیه از تلخ بودنش نیست.

 چسبد...رد تنهایي نمياما قهوه چه گرم و چه س

 ي سرد بیاورم؟!یه فنجان قهوه

 رایگان است!

 خوریم.چیز کمي است اما با هم مي

 خواهم،دلیل نمي

 مشکلي نیست اگر میل نداري.

 نوشم!من باز تنها مي

 

 

 کودک دبستاني...

 شود.مداد سیاه را اگر زیاد بتراشي کوچک مي

 شکند.نوکش مي

 هایش بردار!ها و نداشتهدست از سر داشته

 ها جاي بازي نیست.کودک دبستاني قلب آدم

 ها مداد سیاه نیستقلب آدم

 که ثانیه به ثانیه آن را بتراشي!

 ها شوخي ندارد،قلب آدم

 فهمي!دوستت دارد، نمي
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 تمام دار و ندار تو همین یک قلب است.

 توان دوباره خرید.مداد سیاه را مي

 قلب آدم ها را چه؟!اما 

 همه یک قلب داریم!

 آن را نبازیم به هر کودک دبستاني.

 کند.مان ميتراش

 سال اولي است!

 شویم!داند تمام مينمي

 هر کسي تنها یک قلب دارد...

 

 

 اولین کاري که کردند این بود

 که مداد سیاهي دستمان دادند

 و ما را به حال خود رها کردند تا بیاموزیم

 م بازي کلمات با حروف را...بیاموزی

 که از آن بیاموزیم بازي دنیا و آدم هاي دنیا را.

 اما...

 نگفتند چگونه و نگفتند چطور!

 ي ما این بود که نوشتن را بیاموزیم.وظیفه

 چگونه و چطورش به آنها ربطي نداشت!

 اندازد؟داني این مرا یاد چه چیزي ميمي

 برد.یاد آن احساسي که ناگهان به قلبت هجوم مي

 فهمي از کجا آمد و به کجا مي رود!طوري که نمي

 اما تو وظیفه داري عشق را بیاموزي!

 شناسد.عشقي که خودش هم خودش را نمي

 براي آدم هاي عاقل قابل پذیرش نیست که یک عاشق دیوانگي دارد.

 ي.تو مجبوري بیاموزي که یک عاشِق عاقل باش

 داني و خودت...چطور و چگونه خودت مي

 حواست باشد که تو حق نداري الف را خمیده بنویسي!

 حواست باشد که باید تمیز نوشت و تحویل معلم داد!

 حواست باشد که غلط ننویسي.

 در این صورت بیست نمي شوي!
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 اما من خوب مي دانم...

 در اینجا تالش براي کامل شدن بي فایده است!

 گیرد...ي بیست نميدر کالس عشق نمرههیچ کس 

 این جا خدا معلم است!

 پس هرچقدر دوست داري غلط بنویس،

 بخشد تمام غلط کردن ها رااین معلم مي

 و فراموش نکن...

 عاشقي که دیوانه نباشد مجنون نیست...

 

 

 خدا که حواسش هست!

 اما بي حواس ما هستیم که حواسمان نیست.

 به زندگي کردن

 زنده بودن! نه صرفا

 اینقدر در تکرار گم هستیم،

 ي آن نخواهیم شد.تا خودمان را از آن باال نبینیم متوجه

 خدا با آن عظمتش موجوداتي بي حواس تر از ما ندیده است!

 گوییم حواسمان نبود.شکنیم و ميزماني که دلي را مي

 کنیم.شویم و بي حواسي را بهانه ميبارد ميزماني که دلیل قطره قطره مرواریدهایي که از چشمان دیگران مي

 بیند و ما حواسمان نیست!زماني که خدا مي

 حواسمان پي یک عشق رفته یا شکستي تلخ در زندگي، جا مانده!

 کنیم...گذرند و ما در حال، گذشته را زندگي ميها ميثانیه

 سوزد براي خودمان.ب دلم ميعجی

 حاال تو به این سوال من پاسخ بده!

 کشي؟!کني یا تنها نفس ميکه آیا زندگي مي

 

 

 کنم.نشسته ام با مدادي سیاه و طراحي مي

 امي سفید زندگيزنم به روي صفحهطرحي را مي

 یک لبخند!

 کشم،طرح یک لبخند را مي

 لبخندي سیاه و سفید.
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 یک جفت چشم!

 کشم،ک جفت چشم را ميطرح ی

 چشماني سیاه و سفید.

 یک جفت ابرو!

 یک جفت چال گونه!

 من زندگي را ساختم از عشقي سیاه و سفید...

 از لبخندي تلخ و از چشماني خیس و از ابرو هاي در هم گره شده.

 کند.زندگي گاهي برایم اخم مي

 زند.گاهي به حالم زار مي

 پاشد!ميگاهي به رویم یک لبخند امید بخش 

 زنم،زندگي را طرح مي

 زندگي یک عاشق را

 که چه زندگي اش برایش اخم کند، لبخند بزند، داد بزند، فریاد بکشد، یا به آغوشش بکشد...

 تواند ترکش کند!نمي

 ماند.زندگي براي من زندگي مي

 چه تلخ چه شیرین.

 چه تو آن را یک فرد بداني.

 چه یک قاب نقاشي!

 و چه یک زندگي...

 

 

 عشق را چشیده.اي آیا؟!

 منظورم عشق چوب کبریتي است؟!

 داني عشق چوب کبریتي چیست عزیز؟!اصال مي

 شود،چوب کبریت، آتش که بگیرد تمام مي

 یعني بهاي ماندنش نسوختن است!

 ماند.حال دو راه مي

 اینکه بسوزانیش و شومینه را روشن کني تا گرم بماني.

 وزاني و سرما را تحمل کني!یا اینکه نس

 عشق چوب کبریتي چیزي است شبیه به این...

 ماند اما اگر نسوزدمي

 و اگر نسوزانیش...
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 اگر فداکاري نکني و بسوزاني باید فراقش را بچشي

 زند.و اگر نسوزاني تا مغز استخوانت، در حد مرگ، یخ مي

 عاشق واقعي چه مي کند؟

 زند؟!سوزاند یا یخ ميمي

 کني.خ زدن را انتخاب مياگر ی

 باید به تو تبریک بگویم،

 تو عاشقي!

 داني این مثال مزخرف را براي چه زدم؟!اصال مي

 خواهد.براي اینکه بگوییم عشق فداکاري مي

 براي اینکه بگوییم عشق آسان نیست و هر عشقي عشق نیست و هر عاشقي نیز عاشق.

 سوزاند!عاشق کسي است که در یک عشق چوب کبریتي، یخ میزند ولي نمي

 

 

 به ماه قسم که عاشقم!

 داند.ماه مي

 او همدم من بود!

 شدم،وقتي که از بغض سنگ مي

 وقتي که از گریه دریا میشدم،

 دید!او بود و مي

 من شاهد دارم.

 حرف من اگر پیش تو قیمتي ندارد!

 از او بپرس...

 برایت خواهد گفت.اگر بپرسي 

 ام؛هاي نزدههاي نکرده و زّجهاز ناله

 هاي بي پایاني...برایت خواهد گفت از درد و دل

 خدا را چه دیدي،

 شاید اگر ماه وساطت کند، بتواني باورم کني!

 سوزد؟!داني دلم از چه مياما مي

 از اینکه براي باور من به شاهد نیاز است.

 رنگ باخته! از اینکه صدق کالم من برایت

 نقاشي هایم را ببین که ماه است و شِب تیره.

 انگار من هم رنگ باختم و نقاشي هایم نیز جز سیاه و سفید رنگي ندارد...
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 خواهم اسم فامیل بازي کنم.مي

 با حرف "خ"

 در ستون جدول ها این ها را نوشته است:

 معناي زندگي

 معناي عشق

 معناي زیبایي

 معناي اشک

 

 معناي لبخند

 و معناي...

 هرچه فکر کردم

 نفهمیدم قصه از چه قرار است!

 سرخورده از اینکه بازنده ي بازي خواهم شد،

 نگاهم را به آسمان دوختم، و چشمانم برق زد.

 معناي آسمان

 معناي عظمت

 معناي تنهایي

 معناي یار

 و...

 خدا...!

 کیست که تمام این ها را داشته باشد جز خودش؟!

 ا تمام این هایي که در ستون جدول بود!اما ب

 تنها با یک چیزش بدون وقفه مي شود که به تو رسید

 و آن هم...

 معناي تنهایي است!

 و تو عجیب تنهایي...

 گاهي وقت ها...

 دافع بودن بهتر از عاشق بودن است.

 بي هم بودن بهتر از با هم بودن است.

 نخواستن بهتر از خواستن است!
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 ر از دوا بودن است.درد بودن بهت

 گاهي باید آنقدر بد باشي...

 تا بدانند ارزش خوب بودنت را

 

 گاهي باید ساده گذشت؛

 تا بدانند ارزش همیشه بودنت را

 گاهي باید از کوه بودن دست کشید

 و مرد بود...

 کند.نه اینکه، مرد آني است که گریه مي

 باید نگاهي یخي داشت!

 و سرد بود با آنهایي که...

 دهند.بودن غرورشان را به گرماي وجودت، ترجیح مي

 گاهي وقت ها

 باید یک زن بود!

 تا بفهمي پشت هر لبخند چه ابري در گلو دارد.

 و پشت هر قطره اشک چه سیلي نشسته است!

 گاهي باید تنها یک زن بود.

 یک زن بود

 و یک زن بود!

 

 

 اي آیا؟!چشمانت را دیده

 ام است.ي بازي هاي بچگيشبیه تیله

 آمد!ي سیاه که از آن بدم ميدرست همان تیله

 شد.و در بازي ما، سهم خواهرم مي

 کنم.اما حال به اینکه آن تیله را به خواهرم داده بودم حسودي مي

 بچه هم خودت هستي!

 اصال چرا باید با آن چشمانت همه را از نظر بگذراني.

 اي تو فیض ببرند، ها؟!تا از آن چشم هاي تیله

 دیگر نبینم به چشمان هیچ کس جز خودم وصل شوي.

 اي یا نه!هر لحظه ببین که بند کفش هایت را بسته

 آري!
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 اینطوري بهتر است.

 راستي...

 افتم؟شوم یاد چه ميداني هربار که در چشمانت غرق ميمي

 گوید.یاد آن شعر از علي ارحامي که مي 

 گشم از اونگاهم کرد و لرزیدم خجالت مي

 بگویید عاشقت گفته نگاه محشري داري""

 

 

 هیچ وقت آرزو را با خیال اشتباه نگیر!

 خیال، ساخته ي یک ذهن خالق است.

 اما آرزو...

 ي یک قلب زنده!ساخته

 پس اگر زماني از خیاالت تهي شدي

 نترس!

 اما اگر روزي رسید که آرزویي برایت نمانده.

 اي.حتما به مرگ خودت نزدیک شده

 آید.سر مرگي است، که پیش از مرگ مي صحبت من

 ها...مرگ آرزو ها، یعني مرگ قلب

 و اگر قلبي نتپد

 پس صاحبش خواهد مرد!

 ها دارند.آدمیان عالقه ي خاصي به خاکستر کردن آرزو

 هایت برسد! ولي تو نگذار که دستانشان به آرزو

 آن ها را در قلبت نگه دار...

 گذار و حسشان کن.هایت را روي قلبت بو گاهي دست

 یا اینکه آرزو هایت را بردار و فرار کن به ناکجا آباد...

 ات نرسد.هاي دست نخورده تا دست هیچ کس به آرزو

 با آرزو هایي زندگي کن.

 که مي داني هرچقدر هم خیالي باشند،

 به حقیقت نزدیکند

 و هرچقدر دور باشد،

 در فرداي تو حضور خواهند داشت!

 مرگ آرزوها
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 دردناک ترین مرگ تاریخ است؛

 نگذار که قبل از مردن

 به مرگ برسي!

 

 

 زني؟!به چه تیشه مي

 به ریشه هایم؟!

 هاي خشکیده نیازي به تیشه ندارند!ریشه

 براي نابود کردن من نیازي به تیشه زدن نیست،

 ام نزن.پس تیشه به ریشه

 ُخشکم،اگر آب را از من ریغ کني مي

 پس تبر به دست نگیر.

 هایت را به خون قلبم آلوده نکندست

 اشکه اگر مي خواهي از تپش بي اندازي

 تنها نگاهت را

 محبتت را

 و عشقت را

 از او دریغ کني، کافي است!

 دانممي

 اي...دانم که تو هم از این متن هاي تکراري خستهآري! مي

 ام!من هم خسته

 رسمو هربار که به نگاه سردت مي

 کنم،هایت را لمس ميیا هر بار که تیغ کنایه

 گویم:مي

 بگزار بزند!

 باالتر از سیاهي که رنگي نیست...

 شود.ولي وقتي تمام این ها یک تکرار مي

 رود.شوم که سرش از چرخیدن گیج ميمانند چرخ و فلکي مي

 داند که تمام چرخیدن هایش بیهوده بوده.و خوب مي

 ت که قبال بود،زیرا هنوز همان جایي اس

 با همان مسافر هاي تکراري!

 شود"آه که "گاهي آدم، چه قدر خسته مي
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 ي چرخ و فلکيآیا این آدِم خسته

 آنقدر شجاع است تا تغییر کند؟

 آن هم بین آدم هایي که حتي وجودش را نیز انکار مي کنند؟

 چیزي تا بهار نمانده است

 و نه محبت ي قلبم نه دگر محتاج آب استو درخت خشکیده

 خوب فهمیده...

 که نباید توقعي از کسي داشته باشد!

 خودش هست و خودش...

 خودي که دیگر تمایلي به "ما" شدن ندارد.

 فقط به امید یک تغییر است که زنده است.

 فهمیده است

 نیازي به محبت غیر نیست،

 وقتي خدایي هست!

 و نیازي به آب نیست،

 وقتي معجزه وجود دارد!

 ر چیزي نمانده است...و تا بها

 

 

 در علم روانشناسي:

 چیزي وجود دارد به نام "خالء احساسي یا عاطفي"

 گویند.به مواقعي مي

 که فرد نه خوشحال است، نه ناراحت

 نه امید دارد، نه انتظار؛

 نه براي پاسخي براي این حالتش است و نه هیچ!

 کند.نه چیزي خوشحالش مي

 و نه برعکس.

 داني ِکي به این وضع دچار خواهي شد؟اما مي

 دقیقا زماني که دویدن هایت به بمست میرسد.

 رسد،زماني که عشقت به هوس مي

 رسد.زماني که هدفت به هیچ مي

 و زماني که

 نشيآنجا است که در انتهاي بمبست مي
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 گویي؟و مي

 اگر بمبست است پس دویدن براي چیست؟!

 چیست؟! اگر هوس است پس عشق براي

 اگر هیچ است پس هدف براي چیست؟!

 و تو وارد قفس خالء، خواهي شد

 و دیگر چیزي برایت مهم نیست،

 اما چطور است به این فکر کني

 اگر بمبست است شاید راه درست نبوده است!

 اگر هوس است شاید اصال عشق نبوده است

 و اگر هیچ است شاید هدف اشتباه بوده است!

 انسان هاي ترسو است.خالء احساسي براي 

 که از ترس دوباره به بمبست رسیدن،

 از ترس هوس بودن

 و از ترس هیچ بودن!

 زنند.نقاب بي تفاوتي مي

 و از دوباره دویدن،

 دوباره عاشق شدن

 و دوباره هدف ساختن!

 ترسند.مي

 فراموش نکني

 زند.بازنده همان کسي است که زانو مي

 شود.و تسلیم زندان خالء مي

 به بازي ادامه بده

 اي شک نکن!و لحظه

 کند.ات را تماشا ميکه خدایي هست و بازي

 خدایي که هربار زمین خوردي دست هایت را محکم گرفته!

 و تو را به سمت خوشبخي پرت کرده است.

 فقط کافي است خدا را پیدا کني...

 ي راه را برایت روشن خواهد کرد.او خودش ادامه

 

 

 باید با خون نوشت...بعضي چیز ها را 
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 دلنوشته مداد سیاه انجمن رمان فور

 آید.داني مداد سیاه به کارت نميدرست آن زمان هایي که مي

 هاي خیس تو را نخواهد خواند!چون کسي دیگر نامه

 خورد!یک ُمشت چرندیات و خوزعبالت که به درد این مردم نمي

 گذاري.منظور همان چیز هایي است که تو نام آن را دلنوشته مي

 د با مداد سیاه نوشت؟!مگر دلنوشته را مي شو

 دلنوشته را تنها مي شود با خون نوشت!

 آن هم روي خود "دل"

 ي دل کردباید درد ها را سر لوحه

 که اگر کسي قصد ورود کرد، بداند

 نیاز نیست با احتیاط حمل کند!

 ها، شکسته است.زیرا شکستي

 اش نکنند!هاي شکسته ي دلت، زخميولي مواظب باشد که خورده

 خورد...این دلنوشته ي به سر آمده دیگر به درد من نمي

 شود با مداد سیاه نوشت.مگر نه، که درد من را نمي

 پس فکر نکن که این چرندیاتي که خواندي، دلنوشته بود!

 که اگر مي خواهي دلنوشته بخواني، باید به قلب آدم ها رجوع کني.

 یا حق

   


