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 است  شده اماده تک رمان درسایت کتاب این

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

شرم کنید!نام اثر:  

ستاره لطفینام نویسنده:  

تراژدی،اجتماعیژانر:  

طالطراح:  

Pegah.a:ویراستار 

Kiyan:کپیست 
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 .ایدنموده برف زیر  را  خود   سر   که   هستید خطاکار  مشت  یک   تانتمامی

 جایی  به هاگویییاوه  این  با  بفهمید   خواهید نمی و  اید کشیده  حیاییبی یپوسته  روی   بر  را  شرم  نقاب 

 .ویران  بسی  یجامعه  این  در دهید  رشد   را   افکارتان  اندکی.  رسیدنمی
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 خزان غم رمیده در حالم، 

 خدا من به گرفتاری دچارم ای

 

 های تاریک مغزم، در مابین سلول

 .زندقدم میچیزی شبیه بر هیچ  

 هیاهویی بزرگ،

 .رسدهای خشک، به گوش میخش شاخهوزد و صدای خشهای افکارم میالی کوچهدر البه

 !جان درد 

 کند، آری جانم درد می

 !برای چه؟

 .برای چه قرص جان دردی نیست که تسکین بدهد دردم را

 آه بر من،

 .ای را شنیدم امروز خبری سهمگین و ویران کننده

 !ها شده بود روزنامهتیتر  

 «!دختری که تحملش سر آمد و دست به خودکشی زد»

 .ای داد بر من

 .کنندمردمانم خود را زنده به گور می

 !تحمل

 !صبر

 اند، دانم کجا رفتهنمی

 هایم دیگر جان خود را دوست ندارند؛ج*ن*سدانم که همفقط می

 اوضاع به قدری خ*را*ب است که گاهی، 

 کنی، ن این همه مغز فرسوده تصور میوقتی خود را میا
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 .خواهد سر به بیابان بگذاری دلت می

 ای اجباری، زندگی

 !اجباری موهوم 

 خودکشی در ذات من، 

 !زبانه کشیده است

*** 

 

  !زندزندگی ضربه می

 

 .بارها و بارها شده مشتی از سوی زندگی در دهانمان کوبیده شود 

 .پنجه نرم کنیم  افتیم و در قعر نادانی دست و در دام بی

 .های ساعت پس دهیمبار شده خطایی کنیم و تاوان آن را با تلخ گذشتن ثانیههزاران

 !هایمان را تکان دهیمبار نشده از این حماقت محض دست برداریم و کمی شاخکاما یک

 کنیم و هر چقدر زندگی سنگ جلوی پایمان بیندازد،مان شرم نمیهمیشه از وضع بحرانی

 .کنیم ا پررویی حماقت قبل را تکرار میباز هم ب 

 به نظر من،

 .زنیم دیگر تنه میزنیم و به یکیک عده هستیم که فقط برای بدبختی دست و پا می

 .شویم تر میو روز به روز بیچاره

 .انتهایش های بیدانیم، برای بدبختیفرستیم و آن را منفور میاز طرفی هم لعنت بر حیات می

 .توانیم خود را اصالح کنیمعیب بر روی جان ما حک شده و نمیکه  غافل از این

 گناه عمد همین است، 

 .اتاصالح نکردن شخصیت نادان و فرریخته

 !کند به سوی بدبختی و نادانیکه تو را جذب می
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 *** 

 سلول به سلول،

 رج به رج آرزوهایم 

 !کنندخون فواره می

 زمین و زمان، 

 ثانیه و ساعت، 

 !داد بر جماعت   ایایستاده و 

 عوامی هستیم از ج*ن*س تیغ، 

 !خراشیم آرزوها را با جیغمی

 همه بد ذات و خودخواه،

 .ی مازمانه شده بازیچه

 مردمان سرزمینم،

 ی هم زنند بر شانهمی

 !کنند شرمو نمی

 .دیگر راستانیم جان آرزوهای یکمی

 .نمانده مردانگی و دلی خیرخواه

 همه از یک ج*ن*س هستیم،

 !اما بدخواه

 بشر همه از منند، 

 !اما مانع منند 

 اند، حسودان قدعلم کرده

 .هاشتافد به دور دستانسانیت پا بر*ه*نه می
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 *** 

 سخنی نمانده برای گفتن، 

 !دیگریمهمه زخم جان یک

 گویند از درد بمیر، می

 .جان ده و آب شو

 !قرارت را برای رفیق باز نکنی دل بیاما سفره

 .شویخوری و خرد میاش را میبهکه بدجور ضر

 زاد،اعتماد به آدمی

 !مانند این است که قبر خود را بکندی و قدری خاک روی خود بریزی

 انسان اگر قابل اعتماد بود، 

 .کشیدبه این زودی پس نمی

*** 

 هایم، اشک

 .ها را به زبان بیاوردرگبار کلماتی است که قلبم نتوانست آن

 !ما کجاییم؟

 .مابین مرز مرگ و فقر درست در  

 .ایمما ایستاده

 گردباد بدبختی، 

 .زند بر صورتمانوزد و سیلی میمی

 لرزیم مانند بید ایم و میما اختیار از دست داده

 .ای کن ای جسم ناچارچاره
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 !زنند به تو یک زخم نابکاراز هر طرف می

 ای که دشمن توست، شده دیده ببندی به روی زمانه

 .مانی بسته و طوفانی در ذهناین منم با چش

 نمانده رسم وفاداری، 

 .کنمدیده باز نمی

 !خورم زخم از طرف همان دوست نالوتیمی

*** 

 

 کنی، هایت منع میقدری اکسیژن را از ریهکنی و بهنفست را در س*ی*نه حبس می

 گذرد؛ اوایل به سهولت می

 اما 

 گذرد، ها میتاک عقربههرچقدر که تیک

 .کندید و کل بدنت تمنای نفس کشیدن میآجانت سر می

 و این یعنی به مرور،

 .شودنفس نکشیدن برایت دشوار می

 !گونه استحیات هم همین

 بهانه،طفلی هستیم بی

 مان را در آشیانه، گذرانیم زندگیمی

 تر، شویم بزرگکنیم و میرشد می

 !و اما رسوای زمانه

 بگذرد؛   که زمان مانند تیری رها شده از کمان همین
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 !دهدکند و جانت را سایش میآشفته میزندگی تو را دل

 ای، هیچ دغدغهماییم که بی

 کنیم برای بزرگ شدن تالش می

 !دانیم که چیزی جز عذاب نداردو اما نمی

*** 

 !رقصدبد ذاتی، اندرون ما می

 !شرم کنید

 حیایی شما روا نیست این حجم از بی

  !شکند ای را میشیشهچنین قلبی  که این

 دنیای من، 

 .ها نشأت گرفتهلبریز از سیاهی محض است که از انسان

 !ای سیاهایم در هالهغرق شده

 !ای ناآشناایم در غریبهگم شده

 این ما هستیم؟ 

 !همان اشرف مخلوقات

 !آه

 !نه

 زنیم و ما به همدیگر تنه می

 !چشم خوشبختی یکدیگر را نداریم

 رفاقت، 

 !نمانده
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 !اثری از رفاقت در این زمانه نمانده

 !مان راایم مردانگیای مملو از بدجنسی و از دست دادهایم در خلسهرها شده

 ی من،جامعه

 !اند بر جانکنند؛ بلکه تیغبه یکدیگر کمک نمی

*** 

 .گفت حکایت مانند آدمی گرسنه استمی

 تا وقتی که شکمش خالی است و در تنگ،

 کوشد؛ کند و میتالش میبرای رسیدن به غذا  

 شود، رسد و سیر میاش میکه به خواستهاما همین

 !خورد هم میحالش از غذا به

 .عشق هم همین است 

 !زنیات سیراب شد، او را پس میکنی و عاقبت که دل تشنهبرای او تالش می

 !منطق بودشعور بیبه گمانم او یک بی

 شود؛ذا میحتی آدمی هم بعد از دو ساعت باز محتاج غ

 !چه برسد به عشق

 .عشق که جای خود را دارد

 خواستم بگویم، می

 !تا ابد محتاج تو خواهم ماند

*** 

  !قضاوت 
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 !ای سیاه افکنده، قضاوت استاولین چیزی که بر روی زندگی ما سایه

 گذاریم و با جهالت تمام، پا بر روی احساسات یکدیگر می

 !جا، تاوان داردآنکه بفهمیم قضاوت نابهدهیم؛ بیبین قرار میذرهشخصیت همدیگر را زیر 

های اشتباه را به زبان وقتی که از اندرون هم خبر نداریم، بهتر است زیپ دهانمان را بکشیم و حرف

 .دار نکنیم نیاوریم و شخصیتی را لکه

 آنکه از کسی خبر داشته باشند؛ و اما امروزه، مردمان من بی

 .کنند دار میدهند و اصل او را لطمههای سمی قرار میقضاوت  او را مورد

 بهتر است کمی چشمانمان را باز کنیم و 

 .گرددبینیم، روزی به خودمان برمیچه را که برای مردم میبفهمیم هر آن

 !پس در این مسیر ناهموار، زیباتر فکر کنیم و ببینیم

*** 

 فردای من،

 !بازتاب افکار امروز من است 

 اندیشم و تر مینروش

 .گذرانمزیباتر زندگی را می

 زنند، ی هم میگونه شانه بر شانهاش ایندنیایی که مردمان

 !تر کنیمارزش ندارد که آن را بر کام خود تلخ

 و اما مابین این احساسات فوران کرده،

 گیرم برای شیرین کامی خود، کشم و یاد میمن انتظارم را می

 !باشم  از کسی انتظار نداشته 

 من به تنهایی،
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 .زنمتوجه به موجوداتی به نام »انسان« زندگی خود را رقم مینشینم و بیای میگوشه

 !زیباست

*** 

 نفر در این شب تار، یک

 !دلش از هر دردی گرفته

 .خنددو اما دیگری از هر دری می

 عیب و نقص نبود؛ و درست بود که نسل آدمیزادها بی

 .دور از ذهن بوداما دل شکستن کمی  

 .خطایی که امروزه، همه به آن مبتال هستند 

 .کنند شکنند و اعتنا نمیی دل یک دیگر را میشیشه

 ها قدرت دارند، حرف

 !طور ها هم همینعمل

 .کنندها شرم نمیو اما انسان

 زنند و آن آوای سهمگینی که از ل*ب خارج شده،حرف می

 !زند بر صورت دیگری سیلی می

 چنین شتابان اشرف مخلوقات؟کجا این

 !کمی انسانیت آرزوست

*** 

 .مان بکشیمبهتر است همه دستی به زندگی

 !بس است حقارت 

 .ای جهان را ببینیمها را از روی افکار خود بتکانیم و ذرهباید خاک
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 .ها، اهمیت بیشتری بدهیمعینک تیرگی را از چشم برداریم و در برخورد با انسان

 !اندیشیم، تاثیر منفی آن است، از همنشینی غلط است و به هرچه که میکشیمهرچه می

*** 

 مان، های گوناگوندر پس احساس

 .عشق را محترم بدانیم

 .و اما اندکی درک نخواهیم داشت که معنای این جمله را تحلیل کنیم

 چیز،مانند همه

 شویم و تنها در این میان،عادی از این نوشته هم رد می

 !شودحرمت میکه بیعشق است  

 خواهم رفت از دیاری که مهر،

 !ی آدمیزادی استبازیچه

*** 

 !مهربان باشیم 

 گیرد؛ جای دنیا را در برنمیای که هیچخط نوشتهنیم

 !تواند یک جهان را سست کند اما اثر او می

 !تر باشیمبهتر است کمی مهربان

 .ن کنیم هایماجای سرزنش آغو*ش بگشایم و لبخندی مزین ل*ببه

 چه بسا که نسل آدمیزادی، 

 !در حال منقرض شدن است و دست من به کجای جهان بند است که کمی درس انسانیت یاد بدهم؟

 توانم فریاد بکشم که مهربان باشید؛من فقط می

 !تر مهربان
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 *** 

 .و شاید درک ما از زندگی درست نبود

 .نماندیمماندیم؛ اما  شاید باید برای همیشه خوب می

کردیم؛ اما کردیم. دل شکستن کمی دور از باور بود؛ اما شاید نباید لبخندهایمان را دریغ می

 شوند و با یک پلک زدن، شکستیم. هزاران شاید که در مغزم، ردیف می

 .شودماشه کشیده می

 !ماندیمما باید خوب می

 !چسباندیمهایمان، یک رفتن مینباید در انتهای آمدن

 .اید ما انسان نیستیمو اما ش 

*** 

 نرمک،  و اما آهسته و نرم»

 «!ماند کس جز خودت، برایت نمیام که هیچبه این نتیجه رسیده

 تمام من را، 

 !فهمدمن می

 درد من را،

 !دهدمن تسکین می

 تو و هزاران نفر از ج*ن*س تو، 

 .بازهم برای جسم من از تیغند

 فکری که آلوده به منفعت خود است را 

 !خواهم هایم نمیالتیام زخم  برای

 و اما خود من نیز،
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 !کنمکس خوبی نمیبه هیچ

 !کنیم؟کس! و اما ما برای چه شرم نمیجانی هزارانمنی به فکر جان خود هستم را چه باک از بی

*** 

 بانگ فریاد کودکان، 

 !کشاند جانم را به موازات مرگ می

 !ای کشنده، مرا در بر گرفته دلشوره

 ی که شبیه پایان است، اآینده

 !کشدانتظار ما را می

 نگرانی فرزندهایمان برای آینده،دل

 !ای است برروی قلبم خدشه

 کنم؛خواهم د*ه*ان بگشایم و از امیدواری دم بزنم؛ اما از هر جهت که فکر میمی

از امید، بندد که  ای نان و این د*ه*ان مرا میلولیم برای تکهای نزدیک، همه درهم میدر آینده

 !سخنی نگویم

*** 

 !آه بر من، آه بر تو 

 ی تاریخ و جهان، ترین نقطهدر مبهم

 .دل باختیم

 !کند، جای مهر ورزیدن نیستکس معنای عشق را درک نمیجایی که هیچ

 ای که آدمیزادی برای عشق تالش کند و او را به تمسخر بگیرند، در ناحیه

 !جای زیستن نیست

 دیدارها محدود باشد، رسیدن احتمالی باشد، را*بطه مخفی باشد... آه بر من، ما زندانی هستیم یا 
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 !؟مجرم

 جای من و تو، 

 .جا نبود این

 .زندگی ما، کمی دور از باور بود 

 نشینند،مردمان من با نفرت دو عاشق را به تماشا می

 .کنند گویی میو اما با اشتیاق، یاوه

 !ه، برویم از این دیار؟آه و هزاران نال

*** 

 !مهربان بودیم، از هر جانوری نیش خوردیم 

 .ها دادیم همیشه بودیم، از خود گذشتیم، خود نخوردیم و به آن

 !اما جواب از خودگذشتگی ما چه بود؟

 !ای بیش نبودنشناسینمک

 از آن زمان به بعد،

 !آموختم بد بمان و موفق شود

ها ظرفیت ندارند و بیشتر از ظرفیتش خوب نباشم؛ چرا که انساندر ذهن من حک شد که برای کسی 

 !کنندرودل می

 !آور شدماز آن زمان، من یک انسان شرم

*** 

 .نشینمزندگی را باری دگر به تماشا می

 توانیم آینده را تشخیص بدهیم؛ کدام از ما نمیهیچ
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 .کنیملحظه، د*ه*ان بگشاییم و کاری    توانیم در همیناما می

 اما هیچ یک از ما، 

 .کند حرکتی نمی

 یک بزدلی در تمام ما،

 !رقصدمی

 یک از ما، هیچ

 !توان این را نداریم که برای زندگی خود بجنگیم 

 من زندگی را باری دگر، 

 .خواهمبرای جانی دگر می

 جان، منِ بی

 .امام و جان باختهالی این زندگی پو*ست انداختهدر البه

 فریاد نکشم،من اگر  

 .شود تمامی آرزوهایم نابود می

 من انسانم و 

 !حق زندگی دارم

 !خواهم خفه باشممن نمی

 اند؛ مرا در نطفه خاموش کرده

 .یابم کشم و از این حماقت رهایی میاما باری دگر من فریاد می

 آری،

ودند، پوزخند چشم و به مشکالتی که مرا اسیر کرده ب روز دیر نیست که من طعم زندگی را میآن

 !زنممی
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 !ای از سیاهی دنیوی مدفون شدهمان در هالهجامعه

 باختگان نه برای مال بلکه برای جان، جان

 .دهندسر به تیزی تیغ مشکالت می

 !گذارند، فردا را چه کنند؟امشب را با نونِ خالی از نان، سر به بالین می

 است؛ ویروسی که گریبان همه را گرفته  

 .خواهد همه را در سیاهی مطلق گم کندها دست بردار نیست و مییبه این آسان 

 گیر است زندگی،نفس

 اگر مردمان من دست به دست هم بدهند، 

 !دهیمانگیز پایان میما به این غروب غم

*** 

 روزی از روزگاران زندگی،

 !خندممن می

 !گردمآزادانه می

 !و تار نیست   ام دیگر تیرهآینده

 .سازما شجاعت خود، برای »خود« میآن روز را من ب

 

 ستاره لطفی 

 !پایان
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 .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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