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 قدمه:م

 سوزد؛یم نگاهت عمق در چشمانم

 پوسد؛یم یمحض سکوت انیم در میها ب*ل

 !کن نگاهم مرا یاهیثان

 شوم؛ دلگرم بگذار

 !گرفت خواهم قرار و آرام یباش تو

*** 

 

 !دیکن میرها نابودم؛ یایرو ریدرگ من،

 سوزانم؟ و داغ یها نفس نیا شد دهیکش آتش گناه نیکدام به

 . ...شدیم داده یجان و شد یم گرفته یجان یچوب یپنجره پشت در

 و سوزاند؛یم را جانش مهین جان ایگو کرد،یم محاصره را اشزده خی دستان که یباران

 !بدرد او فکر از را سیخ یایرو نیا تا نبود یکس

*** 

 

 !شودیم دهیشن امخسته قلب در که استییها ادیفر مرگ من سکوت

 !سوختمیم سرنوشتم یسرما در و دمیچشیم را ییتنها طعم
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 برو؛ آرام

 !شکندیم بفهمد اگر قلب نیا

*** 

 .شوندیم قرار یب امیزندگ یهاهیثان

 !بشمارد را امافتاده شمارش به یهانفس تا ستین یکس

 .کردندیم فرار امرفته باد بر یزندگ از که بود قلبم یهاتپش تنها

 !کنم سکوت دار،نم یخاک ریز در تا شومیم محکوم من و

*** 

 ،یسرد زییپا

 ختیریم را دمیسف یموها

 بار نیا و

 نبودت؛ یبرا چشمانم

 . ...بارندیم

 !یرویم یوقت شومیم قراریب

*** 

 

 ،یخاموش یایرو
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 !فروختیم میها پلک زخم به را مرگ و ربودیم را المیخ

 !کند مجنون مرا تیها قدم یصدا تا دهمیم لغزنده یاجاده به را نگاهم

*** 

 

 چشمانش، یگود در شده گم یهااشک

 کردیم تر را خاطرات

 .دیکشیم آتش به را اششکسته قلب همزمان و

 کردیم اهیس را جانش یب و یزییپا یروزها ،یدلتنگ

 !شدیم وجودش سلول سلول در ینیسنگ غم و

 !بودند آزرده و مُرده که یاخسته چشمان و ماندیم او

*** 

 

 کردیم اهیس را یقلب سرنوشت، قلم

 سرودیم شعر یناتمام یها درد از

 !کردیم پاک را یدل یها نوشته و

 ماند،ینم یباق یزیچ چیه

 !مرگ از یکاغذ تکه جز
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*** 

 

 ،یقرار یب یها کوچه در

 ها؛هیثان باران

 .کنندیم خود ریاس مرا

 تنها، امخسته یهاقدم

 گذارندیم برجا را خود نقش

 !کنندیم گم قرار،یب را خود و

 

*** 

 

 ،یدلتنگ یها اشک

 شکنندیم را چشمانم یچهیدر

 بارندیم امتشنه یهاگونه بر آهسته، و

 و کنندیم شتریب را یدلتنگ

 !ندیشویم را غرورم
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*** 

 

 ن،یسنگ بغض با

 .میزنیم ییهاحرف اتاق نیآهن سکوت انیم در

 ؛یاشده فراموش یگذشته و

 !کندیم پوشم غم خاطرات ریاس را، خاموشم و مشوش ذهن

*** 

 

 !اندشده میها روز میتقو ،یزخم یها ساعت

 مات، خاطرات با را امیخیتار یگذشته

 !کنندیم کاوش

*** 

 حسم، یب و سرد دستان انیم در

 شدیم رهیت یگل پژمرده

 تو، انتظار به چشمانم و

 !بسته
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*** 

 که شوندیم گسترده قدرآن میهایقرار یب

 !درندیم هم از را آرامشم مرز

 روحم یب قلب و

 آشنا، یزندگ با و شودیم یجیتدر یمرگ تماشاگر آرام آرام

 !شودیم بهیغر

*** 

 

 . ...کشدیم خود یسو به را چشمانم اشک یقیعم پرتگاه

 گاه چیه که غرور، از یپرتگاه

 !شد نخواهد پا سر

*** 

 سرنوشت، نیا کنار و گوشه در

 سوزد؛یم یجان

 شودیم شکسته یدل

 !کندیم محاصره را او که است روزگار سماجت تنها و

 شکند؛یم اما خورد؛ینم شکست
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 که یامردانه ثبات و غرور

 !بود داشته نگهش محکم سالها

*** 

 !دالور یا

 باز؛ زندیم ادیفر عشق سکوتت از

 باز؛ کندیم یطلوع مشق غروبت از

 !دالور یا

 !استقامت دار نگه تو

 ؛یخوب دار امانت تو

 !جنگ و جبهه انیم در

 !یعشق و فضل شکوه تو

 !شجاعت یا دالور، یا

 !خوردیم را اتقبطه یمهربان

 !دهدیم را خود جان یریدل

 !دیشه یا دالور، یا

 !یهنیم افتخار تو

*** 
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 !گرید یغم هم باز

 . ...رودیم و دیآیم! ندارد دم و شاخ که غم

 !است یکس چه هاغصه نیا یقربان ستین معلوم و

 !روزگار بد احوال بر یوا ،یوا

 . ...نهدیم قدم من یسو به که یبد احوال

 . ...شومیم بدحال وقت، آن

*** 

 . ...کنندیم دنیبار به شروع چشمانت یهاابر ،یشویم که دلتنگ

 نشناسد؟ یدلتنگ که یقلب هست مگر

 کوله دلتنگ یگاه. ندینشیم لبانت بر لبخند وجودش با که یشویم یلحظات دلتنگ یگاه

 !تیهاغصه یبارها

 . ...تیها یکودک دوران یمنطومه در تیها هیگر چتر دلتنگ یگاه

 !یشویم بودنت یمنزو و ها طنتیش دلتنگ

 !لغزنده و آور بغض یهایدلتنگ ای نیدلنش و پابرجا یهایدلتنگ

 که، مواج یایدر وسعت به ستیاکلمه دلتنگ،

 !یکنیم دلت مهمان را آن سکوت کی با گاه و زاریب بودنش از گاه
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*** 

 (خفاش شبمهدیه ): کپیست

مراجعه  www.novelfor.irهجهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن ب

  فرمایید.
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