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 "نام دلنوشته: "رسنوشت

  : itf.fatemegoolnazسندهینام نو 

 :Nesa راستاریو 

 یژانر: تراژد
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 :"مقدمه"

 .دی  گیم یها را به باز انسان رسنوشت،گایه

 .دی  گیم یها را به باز انسان شهی" هم نه؛ بلکه هم"گایه د یشا

 .کندیم یها خاله باز و رسنوشت،با آن شوند عروسک یم ها،انسان

*** 
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 .سدینو و یم د ی  گهم رسنوشت، قلم را به دست یم د یشا

ی  سد ینو یم
 

 !ما از زندگ

ی  سد ینو یم
 !ما از بدبخت 

 !ما یهااز اشک سد یو نیم

 .سدینو و یم سد ینو سد،یمینو یم

 .شدتمام یم یکاش! جوهرش روز   یا

 !کاش  یا

 . !"کاش  ی"ا میبگو  توانمیم فقط

*** 

 .سدینو و یم د یی  گرا به دست یم رسنوشت،قلمش

  کیکاش!   یا
 

 .«انیپا»نوشتمن یم روز، در ورق زندگ

 .شدمو من آسوده یم انیپا نوشتیم

 .شدمو من راحت یم انیپا نوشتیم

 .شدمآزاد یم یو من پرنده ا انیپا نوشتیم

 .تنگ و تار کرده و من مجبورم در آن بمانم مرا در قفیس رسنوشت،

 .رنجاندمرا یم قفس

*** 
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 .من دانسته یآن قفس را خانه رسنوشت،

 کنند،که در آسمان پرواز یم  کرد، که من از داخل قفس به پرندگان    یکار   رسنوشت

 .نگاه کنم و حرست بخورم

 !به رسنوشت لعنت

 !به قلمش لعنت

 !لعنت

 .انداخته دانسته و داخل قفیس یاما را پرنده کند،به احساس ما نگاه نیم رسنوشت

 .زدیر که از چشمانمان یم  ن  هاتوجه است، به اشک ن  

*** 

 

 .خواسته دارم کی. از تو زنمیم تیصدا رسنوشت،

 .«!انیُمرد، پا» سیمرا بکش،قلمت را بردار و بنو "

 ا یخدا
 

 ؟یما کرد ! چرا رسنوشت را،حاکم زندگ

 !رحیمرسنوشت، چه ن   آه

 .را درک کت   که احساس کیسآن ،بدونیسینو یم رحمانهن   چه

 .کت  کس،توجه نیم  چیه یی هاو به اشک رحیم!ن  رحیمن  

 .کت  خودت را یم کاری 

 !رسنوشت آه
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 !آه

*** 

 

 چرا؟ رسنوشت،

 ؟یدار نیم َبر  هودهیب یهایدست از باز  چرا؛

یس  چرا راحت مارا نیم رسنوشت
ُ
 ؟ک

 ؟زجرمان دیه خوایهیم چرا 

 .کنماز تو تمنا یم رسنوشت،

 .سی" بنو انی"پا سیبنو  کنمیم تمنا 

 .را بشنو میصدا رسنوشت،

*** 

 

 .رسنوشت

 م؟یرسنوشت، چقدر بگو  آه

 زار بزنم؟ چقدر 

 داد بزنم؟ چقدر 

 کنم؟  هیگر   چقدر 

 تمنا کنم؟ چقدر 
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 !چقدر؟

 .را بده جوابم

 .". بگو رسنوشتانی"پا بگو،بگو 

 !آه رسنوشت،

 .شده اد یز  اترحیمن  

 !ادیز  یلیخ

 .و راحت شوم می  بم م،ی  بم بگذار 

*** 

 ؟یسینو نیم رسنوشت،

 .جوهری قلمت تمام شود یآرزو دارم، روز  ویل س،یننو  باشد 

 .یسیبنو  نتوان   گر ید که

 .مانیها از بدبخت   ؛یسیبنو  نتوان  

 .میخوشبخت شو  تا کیم ؛یسیبنو  نتوان  

 .میلبخند بزن تا کیم ؛یسیبنو  نتوان  

 .شود بهیغم با ما غر  تا 

 .نتوان  

*** 

 است؟ ؛درستیاسندهینو  تو 
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 !ظالیم یسندهینو  چه

 .ها به داستانت بخوردژانر  خوایهکه، فقط یم  کنمیم فکر 

 ؟کت  شود، اما چرا درک نیم با یداستان ز  خوایهیم

 .به نام "درام" نبود یکاش ژانر   یا

  نینبود ا با 
 

 .شدیم باتر یز  زندگ

*** 

 

 .ساکت شوم خواهد دلم یم ،دان  یم

 .کنم  سکوت

 .کنم  هیشوم و فقط گر  ساکت

 .مت   یهااشک یتو مصوب همه رسنوشت،

 .ختمیر اشک نیم ی   من ن ،نوشت  نیم یی   تو چ اگر 

 .بگذار، بگذار بروم رسنوشت،

 .و آزاد شوم بروم

 .شوم راحت

 .بگذار

*** 
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 .یکوله بار غم را به همراه دار   کیتو  رسنوشت،

 .کت  ها پخش یمانسان ی   را ب ها آن

 !ینامساو  البته

،یب یکی  .کمی    یکی شی 

 .کمی    یگر یغم بخورد و د شی  یب یکی

 .کمی    یکیبخورد و  شی  یب یکیکه   ستیانصاف ن   ست،یانصاف ن  

*** 

 

 !رسنوشت

 !رسنوشت

 !رسنوشت

 .کنمها تکرار یمروز  نیکه ا  نایم

 !چرا؟

 .دانمنیم

 !رسنوشت

 .را بشنوم شیصدا خواهمیم د یشا

 !رسنوشت

 !رسنوشت
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 .کنم  دا یتو را پ خواهمیم من

 .در کجا هست   بگو 

*** 

 

 .است رحمکه رسنوشت، ن    دانمیم دانم،یم گر ید

 .دانمیم

 .ستیمهم ن میبرا و 

 .شومنیم ی  دل گ گر ید

 .میرسمطمئنا در آخر به آرامش یم ویل م،یشو  تیها، الزم است که اذوقت گایه

 .کنمنیم خواهیس   گر ید

*** 

 

 .زخم خورد د یبا گاه،

 .رسنوشت از 

 .دیبخش د یگاه، با  ویل

 .خوب است دنیبخش

 .بهی  از انتفام است عت  ی

 .که رسنوشت آن را درست کرده  از قفیس ،یرها شو  د یشا



 
 

10 
 

  ی   چ همه
 

 ."دارد به "رسنوشت بستیک

*** 

 .رسنوشت است یهازخم ی   هم کند،یم تر  یکه انسان را قو   یی   چ

 .دیبخش د یبا پس

 .ممنون بود حت  

 .آن گفت راجع به تواننیم ی   چ چیکه ه  ستیاواژه رسنوشت،

*** 

 

 .که، ممنونم از تو رسنوشت  میگو در آخر یم و 

 .یراه درمانش را داد ویل ؛یکه زخم زد  یبود کیس  تو 

 .ممنون

 

 .انیپا

 

 فاطمه_گلناز#

 


