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است شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  
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 شناسنامه کتاب:

 دلنوشته دسته بندی:

 های عروسکاشک نام اثر:

کاربر انجمن  ITF.FATEMEGOOLNAZ نام نویسنده:
 تک رمان

 تراژدی ژانر:

 ITF.FAARZANAH ویراستار:
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 !ام، در راهرو دری وجود داردشنیده

 .در، پشت در، عروسکی وجود دارد

مقدمه
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 !آیدهر شب صدایِ گریه اش می

 !ریزداشک می

 .اشک، اشک و اشک، مرهِم شب های تیره و تارش است

 

 :سخن نویسنده

عروسک به معنی "بازیچه" و اشک به معنی گریه کردن 

 .عروسک است

شیم و ها بازیچه میمادر اصل، منظور من این بوده که 

 .ریزیماشک می

 .ها تاحاال بازیچه شدنخیلی

 .من شاید شده باشه؛ ولی نه، نشدم

اما از ز*بون اون ها نوشتم؛ تا به کسایی که 

 .شندها داغون میکنند بگم اینها رو بازیچه میانسان

 .ریزندبگم اشک می

بفهمونم بهشون و بگم اگه این بال سر خودتون بیاد، 

 شید؟حالی میهچ

 .بدرود

*** 

 .داندهایش چیست؟ فقط خدا میدلیل اشک

هق عروسک، سکوت شب داند که چرا صدای هقفقط خدا می

 !شکندرا می

 ترسد از آن اتاق تاریک؟ترسد؟ نمی نمی

 ."شاید دلیلش این باشد"شاید

 !ترسد از رنگ سیاه شب شاید می

 !ترسدشاید می
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*** 

 !شودبیشتر می های عروسک هر شباشک

 .شوداش بلند تر میهقصدای هق

اش ای کوچکش، که درون س*ی*نهعمق زخم قلب پنبه

 !شودنهاده، بیشتر می

 !های این روزگارترسد از آدمترسد، میمی

 !کند، از زخم هایی که خورده استگریه می

*** 

 .زندها لبخند میریزد و روزها اشک میشب

 .لبخندی از رویِ اجبار

 .لبخندی که مجبور است

*** 

ها در گوشه ای از اتاق با َچشمانی که اشک در آن شب

خوابد و روزها مجبور است خاله حلقه زده است، می

 !بازی کند

 .مجبور است نقش بازی کند

 .مجبور است لبخند بزند

 تواند دوام بیاورد؟او تا چه حد می

*** 

 .خسته است

 .خواهد بازی کنددلش دیگر نمی

 .طلبدها را میلش دوباره همان اشکد

 .دوباره همان اتاق تیره و تار را

 .رسید. رسید به اتاق، دوباره بر رویِ کمد رفت
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 .هایش شددوباره اشک مهمانِ چشم

 کرد؟چرا گریه می

 !دانستهیچ کس جزء خودش و خدایش نمی

*** 

هایی که کشیده بالخره ل*ب باز کرد و گفت؛ گفت از رنج

 .است

 !تنگ استکه دل گفت

 .اشتنگ است برای خانوادهگفت دل

 .گفتریخت و میاشک می

 .خسته بود

 !خواستدل اش یک زندگی راحت می

 !زندگی ای بدون غم، بدون درد، بدون رنج

 .کردگریه می

 شنید؟اما کسی صدایش را می

*** 

 .کردعروسک بود، که ناله می

 .کشیدعروسک بود، که درد می

 .ریختعروسک؛ مداوم میهای اشک

 .چاره، دل تنگ بودعروسک بی

*** 

 .ریختعروسک اشک می

 شد؟اما آیا روزی تمام می

 روزی لبخند بر ل*ب داشت؟
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 گرفت؟اش، کل خانه را فرا میروزی صدای خنده

 کرد زیباترین عروسک دنیاست؟روزی احساس می

*** 

 تقصیِر که بود؟

 ها؛ یا عروسک های دیگر؟انسان

 ش یا خانواده اش؟خود

 شد؟آیا مجازات می

 برای کدام گناه؟

*** 

 .دیگر خسته بود

 .هایی که هرشب مهمان چشمانش بودخسته بود از اشک

 .دل تنگ همه چیز و همه کس شده بود

آمد و با او بازی خسته بود از دختر بچه ای که می

 .کردمی

 .خندیدهایی که باید میخسته بود از ساعات

*** 

 .دستش اشکانش را پاک کردبا 

 .گریستنباید می

 .خندیدنباید می

 .از این به بعد عروسکی سرد بود

 .آن شب تا صبح را بیدار ماند

 .گریستنمی

کرد نقشش را خوب بازی کند؛ اما بعد از چند سعی می

 .روز دوباره همان عروسک بود
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*** 

 .این بار دیگر کنار آمده بود

 .دیگر مهم نبود

 ب نداشت؟مگر او قل

 .کردمگر او احساس نداشت؟؛ اگر نداشت که گریه نمی

*** 

 دانی؟ـ می

 !برایم مهم نیست دیگر

 .هیچ چیز

 .هیچ کس

 .ام کشتم من همه را در قل

 .این را بدان

 .هایم دوست هستمدیگر با اشک

 .زنمدیگر پسشان نمی

*** 

 .ـ دیگر برایم مهم نیست

 .خود بودام بیتنگیدل

 .هایمشوم؛ ولی دل تنگ اشکتنگ میدلمن 

 .ماند که، این دنیا برایم ارزش نداردیادم می

 .ماندیادم می

 .ماند باید ساکت باشمیادم می

 .ماندیادم می

*** 
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 .ـ دل گیرم

 .از این دنیا

 .از این زندگی

 .از عروسک بودنم

 .از قلبم

 .از بازیچه بودن

 .از زمین

 .از زمان

 شوم؟مگر نباید دل گیر 

*** 

 گوید"دیوانه"؟رسم میـ چرا به هر که می

 مگر اشک ریختن به معنی دیوانه بودن است؟

 مگر زجه زدن به معنی دیوانه بودن است؟

 .شاید، شاید

 .من دیگر نیستم

 .خداحافظ

 !گونه استپایان این

 


