نام دلنوشته" :رسنوشت"
نام نویسنده itf.fatemegoolnaz :
ویراستارNesa:
ژانر :تراژدی

1

"مقدمه":
رسنوشت،گایه انسانها را به بازی یمگید.
شاید "گایه" هم نه؛ بلکه همیشه انسانها را به بازی یمگید.
انسانها ،عروسک یمشوند و رسنوشت،با آنها خاله بازی یمکند.
***
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شاید هم رسنوشت ،قلم را به دست یمگید و یمنویسد.
ندگ ما!
یمنویسد از ز ی
بدبخت ما!
یمنویسد از
ی
یمنویسد از اشکهای ما!
یمنویسد،یمنویسد و یمنویسد.
ای کاش! جوهرش روزی تمام یمشد.
ای کاش!
فقط یمتوانم بگویم "ای کاش"! .
***
رسنوشت،قلمش را به دست یمگیید و یمنویسد.
ای کاش! یک روز ،در ورق زندگ من یمنوشت«پایان».
یمنوشت پایان و من آسوده یمشدم.
یمنوشت پایان و من راحت یمشدم.
یمنوشت پایان و من پرنده ای آزاد یمشدم.
رسنوشت ،مرا در قفیس تنگ و تار کرده و من مجبورم در آن بمانم.
قفس مرا یمرنجاند.
***
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رسنوشت ،آن قفس را خانهی من دانسته.
رسنوشت کاری کرد ،که من از داخل قفس به پرندگان که در آسمان پرواز یمکنند،
نگاه کنم و حرست بخورم.
لعنت به رسنوشت!
لعنت به قلمش!
لعنت!
رسنوشت به احساس ما نگاه نیمکند ،ما را پرندهای دانسته و داخل قفیس انداخته.
ن توجه است ،به اشکهان که از چشمانمان یمریزد.
***
رسنوشت ،صدایت یمزنم .از تو یک خواسته دارم.
"مرا بکش،قلمت را بردار و بنویس « ُمرد ،پایان!».
خدایا! چرا رسنوشت را،حاکم زندگ ما کردی؟
آه رسنوشت ،چه نرحیم!
چه نرحمانه یمنوییس،بدون آنکه احساس کیس را درک کت.
نرحیم!نرحیم و به اشکها یی هیچ کس،توجه نیمکت.
کار خودت را یمکت.
ی
آه رسنوشت!
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آه!
***

رسنوشت ،چرا؟
چرا؛ دست از بازیهای بیهوده َبر نیمداری؟
ُ
رسنوشت چرا راحت مارا نیمکیس؟
چرا یمخوایه زجرمان دیه؟
رسنوشت ،از تو تمنا یمکنم.
تمنا یمکنم بنویس "پایان" بنویس.
رسنوشت ،صدایم را بشنو.
***

رسنوشت.
آه رسنوشت ،چقدر بگویم؟
چقدر زار بزنم؟
چقدر داد بزنم؟
چقدر گریه کنم؟
چقدر تمنا کنم؟
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چقدر؟!
جوابم را بده.
بگو،بگو "پایان" .بگو رسنوشت.
رسنوشت ،آه!
نرحیمات زیاد شده.
خییل زیاد!
بگذار بمیم ،بمیم و راحت شوم.
***
رسنوشت ،نیمنوییس؟
جوهر قلمت تمام شود.
باشد ننویس ،ویل آرزو دارم ،روزی
ی
که دیگر نتوان بنوییس.
نتوان بنوییس؛ از بدبخت هایمان.
نتوان بنوییس؛ تا کیم خوشبخت شویم.
نتوان بنوییس؛ تا کیم لبخند بزنیم.
تا غم با ما غریبه شود.
نتوان.
***
تو نویسندهای؛درست است؟
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چه نویسندهی ظالیم!
فکر یمکنم که ،فقط یمخوایه ژانرها به داستانت بخورد.
یمخوایه داستان زیبا شود ،اما چرا درک نیمکت؟
ای کاش ژانری به نام "درام" نبود.
با نبود این زندگ زیباتر یمشد.
***

یمدان ،دلم یمخواهد ساکت شوم.
سکوت کنم.
ساکت شوم و فقط گریه کنم.
رسنوشت ،تو مصوب همهی اشکهای مت.
اگر تو چیی نیمنوشت ،من نی اشک نیمریختم.
رسنوشت ،بگذار ،بگذار بروم.
بروم و آزاد شوم.
راحت شوم.
بگذار.
***

7

رسنوشت ،تو یک کوله بار غم را به همراه داری.
آنها را بی انسانها پخش یمکت.
البته نامساوی!
ییک بیشی ،ییک کمی.
ییک بیشی غم بخورد و دیگری کمی.
ن انصافیست ،ن انصافیست که ییک بیشی بخورد و ییک کمی.
***

رسنوشت!
رسنوشت!
رسنوشت!
نایم که این روزها تکرار یمکنم.
چرا؟!
نیمدانم.
رسنوشت!
شاید یمخواهم صدایش را بشنوم.
رسنوشت!
رسنوشت!
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من یمخواهم تو را پیدا کنم.
بگو در کجا هست.
***

دیگر یمدانم ،یمدانم که رسنوشت ،نرحم است.
یمدانم.
و برایم مهم نیست.
دیگر دل گی نیمشوم.
گایه وقتها ،الزم است که اذیت شویم ،ویل مطمئنا در آخر به آرامش یمرسیم.
دیگر خواهیس نیمکنم.
***

گاه ،باید زخم خورد.
از رسنوشت.
ویل گاه ،باید بخشید.
بخشیدن خوب است.
یعت بهی از انتفام است.
شاید رها شوی ،از قفیس که رسنوشت آن را درست کرده.
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همه چی بستیک دارد به "رسنوشت".
***
چیی که انسان را قوی تر یمکند ،همی زخمهای رسنوشت است.
پس باید بخشید.
حت ممنون بود.
رسنوشت ،واژهایست که هیچ چی نیمتوان راجع به آن گفت.
***

و در آخر یمگویم که ،ممنونم از تو رسنوشت.
تو کیس بودی که زخم زدی؛ ویل راه درمانش را دادی.
ممنون.

پایان.
#فاطمه_گلناز
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