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است  شده  اماده تک رمان  درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir 

 

 شناسنامه کتاب:

 دلنوشتهدسته بندی: 

 بروکانام اثر: 
 طوفان_ کاف نام نویسنده:

اجتماعی، تراژدی، تلخ ژانر:   

ABY_Z:ویراستار 

 AlmaBerry کپیست:

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
3 

 

 دلنوشته بروکا

کاربر انجمن تک رمان کاف_طوفان   
 

 
 :مقدمه

 وقتی کودک سرچهار راه،

 ...!لرزددر سرما می 

 وقتی کودک سر چهار راه، 

 ...!ستهایش را نفروخته گل

 »به درک که، چشمان تو زیباست«

**** 

 آید،که می  زلزله 

 !کنموحشت نمی 

 تنها با لبخندی، سقف را 

 ...کنمتر می خ*را*ب 

**** 

 !خفه شدم 

 در زیر کوهی از هوس، 

 گذارندمی که نامش را عشق  

 و به دورش مرزی از دلدادگی،

 ...کشندهای خاردار می با سیم 

**** 

 که، لبخند بزنید، این

 !نشانه قوی بوَدن نیست

 ...تنها گریزی از »من« بر »او« ست

**** 

 

 

 وقتی کودک سر چهار راه، 

 ...!لرزددر سرما می 

 وقتی کودک سر چهار راه، 

 ...!ستهایش را نفروخته گل

 »درک که، چشمان تو زیباستبه «

**** 

 !جااین

 بلند که دست بزنی، 
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 .شودصدایی شنیده نمی 

 یک دست،

 ...!عجب صدایی دارد

**** 

 !بر پشت بام که بایستی

 ت پایین که بیاید، نگاه

 ...لغزندپاهایت می 

 باید برای اوج، بال داشت 

 !نه، شجاعت

**** 

 !انسانیت

 دینی است که 

 مبلغ زیاد دارد؛ 

 !ولی پیروی ندارد 

**** 

 

 

 از افکار انسانی که 

 تنها گوشت و استخوانش 

 !ماند، نترسید می 

 کسی از گوشت و استخوان،

 ..!انتظار شگفتی ندارد

**** 

 !مردم

 هنوز عزادار مردی هستند که،

 سال پیش، جانش را فدا کرد؛  ۱۴۰۰

 ...کنندولی رومیناها را فراموش می 

 ...کنندمی آتناها را فراموش  

 !کودکانی که قربانی انسانیت هستند

**** 

 !تا کی منتظر ماند؟

 منتظر روزی که،

 قدرت مرد به َمردیت 
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 و قدرت زن به فهمش،

 !باشد؟

**** 

 ...!ترین ِعطر دنیا، مال شماگران

 ...!ترین ِعطر دنیا هم مال ماارزان

 .ترین برند دنیاستانسانیت ارزان

 .استفقط کمی فقر الزم 

 **** 

 

 

 

 !وطن پرستی را ول کنید

 جاست که وطن آن 

 حرفت را از گوش نه، 

 ...شنوندبلکه از چشم می 

 .کنندلبخندت را نزده، ل*مس می

 .کننداشکت را نریخته، جمع می 

 !گیرنددستت را رها نشده، می 

**** 

 !ننگ باد مرا

 !د*ر*د باد مرا

 !غم باد مرا

 !جنگ باد تو را

 !نیرنگ باد تو راناله و 

 !کشد، مراقبر در آ*غ*و*ش می 

**** 

 !پوشند ها لباس بره نمیدیگر گرگ 

 ...انداکنون کناری ایستاده 

 ها هستند که و تنها بره 

 در بازار قصابان،

 !کنندکاسبی می 

**** 
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 !هادر عابر خیابان 

 قدم که بزنی،

 .هایت را زنجیر خواهند کرددست

 !به جرم فرار

 ...!فرار از آماس اذهان

**** 

 !ها خالی از کبوتربام

 !کبوتر خالی از حس پرواز

 !پرواز خالی از عشق 

 !عشق خالی از احساس

 !احساس خالی از حقیقت

 !به راستی 

 !شود؟دنیا را چه می 

**** 

 !خوانندنژاد پرستی را بد می 

 تیز، اما یکی با تیغِ 

 ُکند، و دیگری با تیغِ 

 .روندمی به جنگ انسانیت  

 !شودنژاد پرستی رو سفید می 

**** 

 !افتددهانم آب می 

 وقتی آدمکی را که، 

 هایش کوتاه؛ ولی افکارش بلند گام

 و زبانش چون زهر! تلخ است،

 !بینممی 

 وسوسه تف کردن آب دهانم،

 !بر روی سرشت او

**** 

 کسی که خیلی از خودش راضی باشد؛

 !تواند از او ناراضی باشدمی باید بداند که هرکس  

 !ی کارش باید خودش باشد و بسپس پیشه 
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**** 

 !زنید همه دم از شجاعت می 

 کنند،ها دنیا را تکرار نمی شجاع

 ...!سازندبلکه تغییرات دنیا را می 

**** 

 ایم، تا وقتی که دموکراسی را در بند کشیده 

 !نباید منتظر جهانی از پویایی باشیم

 ....دهیمدنیای مردگان را گسترش می فقط 

 **** 

 اند؛ دیکتاتورها از گور برگشته  

 !ایمو ما آنارشیسم را دچار شده

 !کشتبادل فرهنگ پیش 

 !فقط زنده باید ماند

 **** 

 کند؛کسی که کودتا می 

 !از مرگ هراسی ندارد

 کند؛نشیند و حکم می کسی که پشت میز می 

 !برای از دست رفتن، داردهمواره تعدادی سرباز 

 .شودفرق مرکز و محیط هم عیان می 

 **** 

 

 جوب، نشسته بر ل*ب 

 کنیم؛ سازی میفرهنگ را فرهنگ 

 نوایان داخل جوب،اما صدای بی 

 .لرزاندیمان را نمی های صوتی گیرنده 

 !لرزیدکاش دل هم کمی، برای فریادهای خاموش، می 

**** 

 ها، واژه ر*ق*ص مرگ میان  

 !الِل سر چهارراه راِ کشت، کودک 

**** 

 برای بیمار نشسته ل*ب پنجره

 نام؛های بی و چشم دوخته به رهگذر کوچه 

 !گل، مصنوعی و طبیعی ندارد

 !خواهد؛ نه محصول باغچه رااو دیدن باغچه را می 
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 **** 

 !هاعاری پهن شده میان خیابانهای بی تشک 

 شوند تنیده میها راحت در هم آدم

 !شوندتر از هم گسسته میو راحت 

 :یکی فریاد بزند

 !رهگذر چیست؟تکلیف عابر بی  -

**** 

 !داند؟کسی را چه می 

 !ی دنیای دیوانگان باشیمشاید ما، دیوانه 

 **** 

 ...گوی سقف رویاها هم نیست توان ما دیگر جواب 

 مانند فکر خوانندگی در ذهن یک آدمک الل، 

 !!!است دگر رویا دیدنحرام 

 

**** 

 

. این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد   

. برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید  
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