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 پیرنگ نویس:
 خالصه:

 .نباشیمگذرد چه ما باشیم چه زندگی می

 .شودی رفتنمان ناممان هم از کتاب زندگی و زندگان پاک میدرست در لحظه

 .کند تمام خاطرات بودمان راشویم و سرمای خاک منجمد میبه خاک سپرده می

اورند و زدیم. به یاد نمیها قدم میکایک آنپای یهاورد که زمانی پابهدیگر کسی به یاد نمی

کرد، مان را که در گوش زمان غوغا میهای شبانههق گریهها و هقندهقه خشنوند صدای قهنمی

 .دانند در این محشر زندگیو مردمان تنها آن را زوزه باد می

 .تواند یادآور ما باشدتنها یک چیز می

 .مان که تمام دارایی ما بودهایی از قلب کوچکتکه

های زندگی هدیه کوچه پس کوچه ان را به رسم یادگار به رهگذران اینبهانهکه چه بی

 .دادیممی

قدر صبور کردند و چهر*حم بودند کسانی که همه قلب کوچک مارا لگد مال میقدر بیو چه

 .کردیمبودیم که هربار با اشک چشم آن را غبارروبی می

نشین قلب خود کوچک در سینه کسانی که آن را همتپید آن یک تکهچه گرم و پر مهر می

 .کردند

هایی از قلب خود را از دست دادیم و هزار تکه شد آن یک گاهی درست گاهی به اشتباه تکه

 .کفتقلبی که برای زندگانیمان خود را به سینه می

جا گفته نشد چه برسر و گم شد صدای عاشقانه هر تکه آن در میان هیاهوی فریبکاران و هیچ

 .های هزار تکه آمدقلب

گلی برای شکفتن وجود دارد وامیدی برای زندگی کردن. نجوای اما یقین دارم تا زمانی 

 .کشد که عشق جاویدان استرسد و به رخ زمین و زمان میها هرلحظه به گوش میعاشقانه آن
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 .هاستزندگی زیبایی رقص برگ در پس تمامی طوفان

 .هاستنشست و برخاست موجزندگی استقامت صخره در پس 

 .زندگی هنگام آواز پرندگان در فصل کوچ است

 .زندگی، عاشقانه بوسه اول مادر بر فرزند است

لحظه در عشق غرق شدن و نجوای عاشقی سر دادن در گوش زندگی یعنی لحظه

 .تمام فرزندانمان است

 .زندگی یعنی عشق و عشق همه هستی در نیستی

 .این است تنها راز زندگی

*** 

 !خواهدگاهی دلمان فریادی می

 .فریادی از *جنس بودن، از *جنس نفس کشیدن

هایمان که کشیدیم و تنها گوش خودمان کر شد فریادی که در پس تمام سکوت

 .گاهی بودای به آرامی نسیم صبحو در گوش عالم تنها زمزمه

را که به دور  های تنهاییخواهد تا خراب کنیم تمام دیوارگاهی دلمان پتکی می

 .خودمان کشیدیم

 .و گاهی چه بد این دیوارها بوی آشنایی دارند

*** 

http://www.novelfor.ir/


 

5 
  

 انجمن رمان فورکاربرسپیده رضایی  ▪
 هایی از قلبمتکه ▪

▪ Novelfor.ir 

 ول فور راهی برای پیشرفت قلم شمااانجمن ن ▪

 .شومگاهی عجیب دلتنگ می

گفتم برای عروسک قرمز پوش روی پاهایم، برای روزهایی که مادرانه الالیی می

 .شکافدوقت ندانستم تا کجا آسمان را میبرای توپ قلقلی که هیچ

وقت تمامی کردم هیچهایی که فکر میمشق شوم وگاهی دلتنگ مدرسه می

 .ندارند

 .کردمپیک نوروزی که تنها دو صفحه اولش را با دقت رنگ می

 .کردمها با عجله در زنگ تفریح رنگ میو باقی آن را بعد مدت

های دوقلو سراغم شوم برای ذوقی که از نصف کردن بستنیعجیب دلتنگ می

 .میامد

هایمان تنها یک یادش به خیر تک لحظهتکگاهی عجیب خیلی سریع سهم 

 .شودمی

ها زندگی کشم در پس تمام حسرتی که چرا بیشتر در آن لحظهو آهی که می

 .دهیمگونه از دست مینکردیم، و حواسمان نیست االن را همان

*** 

 !دلبر جان

گذاشتی تا قدت به اوج کاش گاهی، فقط گاهی عقل و منطقت را زیر پا می

 .رسداحساسم ب

رود؛ اما کسی که صدای سروصدا میدانستی کسی که پای رفتن دارد بیکاش می
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 .خواهدرساند دلش تنها یک بمان میرفتنش را به گوش عالم می

گذاشتی، نه برای من! برای بار هم که شده غرورت را کنار میکاش یک

د در پس کرد و گوش فالک را کر؛ اما خفه شدنهایی که دل را خون میعاشقانه

 .تمام غرور و سکوتمان

*** 

 !بین خودمان باشد

 خواهم که به فریادم برسیمن از تو نمی

 !خواهم که به سکوتم برسیاز تو می

فریاد که بکشی به گوش همه خواهد رسید؛ اما دوست داشتن یعنی به سکوت 

 .هم رسیدن

*** 

 !ظلم کردند در حقمان

کنند، و ندانستیم و نفهمیدیم حتی مردها نمیهمه کسانی که گفتند مردها گریه 

دانند چگونه آرام کنند دل خون به جیگرشان کنند، و نمیهم گاهی شانه خالی می

ها گیرند از سیگاری که پابه پای آنتر از دفعه قبل کام میرا و تنها هربار عمیق

 .سوزدمی

 !ظلم کردند همه کسانی که گفتند

 رودبیرون نمیخندد، دختر دختر بلند نمی
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شود شاد بود بدون بهانه و دلبری کرد و خندید و دخترانگی و ندانستیم گاهی می

 .کرد، و تنها یاد گرفتیم برای همیشه ماتم زده باشیم

 .یاد گرفتیم تنها رنگ زندگی سیاهیست

 .و چه بدکردند کسانی که فقط سیاهی را به ما نشان دادند

م زده و مردهایی که تنها دلخوشند به این و اطرافمان پر است از دختران مات

 .جمله که هنوز گریه نکردند

*** 

 !ایمی ما خودکشی کردههمه

 !نه اینکه تیغی برداریم و شاه رگمان را بزنیم! نه

 ایمقید تمام احساسمان را زده

 ایمهایمان را زیر پا له کردهقلب

ای زندگی رد پایی از هکوچهپسایم و تنها گاهی در کوچهمحبت را دریغ کرده

 .گذاریمآن به جا می

 .زنیمروها به هم تنه میایم به اجسادی متحرک که در پیادهو همه ما تبدیل شده

*** 

 .ها را روزیادمان دادند تنها روزها را شب کنیم و شب

 .کس نرسدیاد دادند جوری نفس بکشیم که به گوش هیچ

 .ترسیدیم و فکر کردیم زنده بودن جرم است
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 !شاید هم جرم بود

زند بر در جایی که خنده دختران حرام و به شاد بودنشان برچسب هرزگی می

شود و جواب بار شکسته میپیشانیشان، جایی که غرور پسرانشان هزاران

 .دهدشود دهانت بوی شیر میغیرتشان می

 .آری زنده بودن جرم که چه حرام است

*** 

هایی که پشت هر لبخند فریادها و گریه سپید موی گشتم و سوختم در پس تمام

 .داشتم

 .و کسی نگفت این خنده من از صد خنجر مرا بدتر است

*** 

گویم فاصله من و دلبر جان گفتی فاصله تو و من زمین تا آسمان است؛ اما من می

 .تو تنها یک تپش قلب است

 .و دارمای که من از تای که تو از من داری و فاصلهقدر فرق دارد فاصلهچه

*** 

 .بیاید فراموش کنیم

 .چه فایده داشت روزی هزاربار نامردی دنیا را دوره کردن

هایی که هربار از کسانی خوردیم که زمانی پناه چه فایده داشت شستن زخم
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 .دانستیمشانهایمان میپناهیبی

بیاید فراموش کنیم و شاید بخشیدیم کسانی را که ساختن آدمی را که حتی برای 

 .خودمان هم غریبه است

 .بیایید جوری دیگری شروع کنیم

 .شاید فردا اخرین روز باشد

 .لبخند را به یاد بیاورید

*** 

 .خواهد پتکی بردارم و درهم بکوبم دیوار حاشایتدلم می

 .کنی تمام آن راهای تو بود و حاشا میآجرش عاشقانهدیواری که آجربه

 .را برگردانم خواهد ساعتی داشتم تا گذشتهدلم می

 .سوزدهایی که برای تو هدر رفت میدلم به حال لحظه

دارم تا همیشه به یاد داشته باشم که آدما همیشه آنکه اما نه از تو ردی نگه می

 .گویند نیستندمی

*** 

 .صدا برویدبی

فهمد؛ ولی امان های و هوی راه نیندازید، کسی که دوستان داشته باشد سریع می

داشته باشد، اگر همه عالم را به صدا دربیاورید، او صدای رفتنتان را از کسی که ن

 .نخواهد شنید
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*** 

 .ام دیگر رمقی ندارندپاهای خسته

کنم، راهی طوالنی که جز ویرانه هیچ ندارد؛ اما راه پیش به پشت سرم نگاه می

 .ای بدون هیچ نوریرویم پر از پیچ و خم بدون هیچ نشانه

 .بندد؛ اما اشکی برای ریختن ندارملویم را میبغضی دیرینه راه گ

 .کندحس دلتنگی عجیب در قلبم سنگینی می

*** 

 .عاشقانه ما از نسل لیلی و مجنون نیست

 .شوداشک شوقی از وصال در آن ریخته نمی

 .زندشکسته فرهاد را به سینه نمیعاشقانه ما سنگ دل

 .شویمین آشنای هم میترعاشقانه ما غریبانه است، آری، ما تنها غریبه

*** 

 .تنگمدانم؛ ولی من عجیب دلتورا نمی

 .نه برای تو، دلم برای خودم تنگ شده است

 .دانستخندید و چیزی از شب بیداری نمیبرای کسی که قبل تو مستانه می

 .رساندندنوشتند و به گوش همه عالم میکاش این جمله را با طال می

 .دلشود و یکی بیوگرنه یکی دو دل میهاست عشق تبادل دل

 .. حتی برای تواری من دیگر دلی ندارم تا دیگر برای کسی بتپد
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*** 

 .شودگاهی عجیب دلم سیاه می

 .بینمکنم تنها یک غریبه را میبه آینه که نگاه می

 .توانیم به چشمان هم زل بزنیمتنها می

 من همیشه انقدر بد بودم؟

اعتمادم، بعد از خورد شدن غرورم و هزار تکه شدن قلبم،  نه، من بعد از شکستن

 .انقدر سیاه شدم

 .سوزد. من نابود شدمدلم به حال خودم می

 .پشت تمام اشتباهات دیگران که تاوانش را من دادم بدون اینکه بخواهم

 .ها که دود شدند و چیزی نماند برایمپشت تمام خواستن

 .ی گرفته شدهایی که به بازپشت تمام عاشقانه

 .آری من نابود شدم

*** 

 .های مهم زندگیتان تالش کنیدبرای آدم

 هایتانبرای نرفتنشان برای ماندنشان برای خاطره

 .اما اگر رفتند پشت سرشان آب نریزید

 .کار را بکنندتواند اینبار از شما بگذرد بارها میکسی که یک

گردند. چون رفتند و گشتند و دیدند که جز شما کسی انقدر ها برمیآن
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 .دوستشان نخواهد داشت

 .گاهی باید سوخت ولی اشتباهی را دوبار تکرار نکرد

*** 

 .گویند باالتر از سیاهی رنگی نیستمی

 شود؟مگر می

 .قبل از طلوع افتاب استترین لحظه شب هم درست چندلحظهتاریک

 .زندلین خنجر را به دل سیاهی میروشنایی که او

 .شاید باالتر از سیاهی هم رنگی باشد

 .به زیبایی و روشنایی سپیده صبح

*** 

 پایان

 سپیده رضایی و قلم مانایشان!سپاس از سرکار خانوم 

 

 

 

 پایانِ سخن، بِه که چه باشد؛

 که کُنَد جلبِ رضایت... !امید آن

 }انجمن رمان فور{
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