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 است شده اماده تک رمان درسایت کتاب این

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

دل نوشته دسته بندی:  

من بازی شب هایخیمه عروسک نام اثر:  

 Melika_Yari : نام نویسنده  

انگیز غم عاشقانه، ژانر:  

BatKian   طراح:

 SETAYESH :ویراستار  

*Khas* :کپیست  
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 .اند! چشمان شهالیی و موهای ابریشمی دارندفریبها زیبا و دلعروسک

 !شان را ببیندتواند درون جسم چوبیکس نمیاما هیچ

 !زیرا چوب، دیدنی نیست

 .ها را باید احساس کردعروسک

 های عاشقانه نهفته است!شان خیلی رازها و دلخستگیدرون

 

 

 

 

 

 

 

 

:خالصه
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 !هاگریه نکن عروسک شب

 ی تاریک و تنها؛خیمهاین 

 !فقط تو را دارد

 !گریه نکن

 !دادند و بستو را فقط بازی می

 !پس گریه نکن

 کنند،ها که گریه نمیعروسک

 !ها که اشکی ندارندعروسک

 ها دلی ندارند؟آن

 !ات را پنهان بسازپس بندهای نمایشی

 ش دارد؛نگذار کودکی که تو را در آغو

 ها،که تو چه شب بداند

 ی تاریک،محضر آن خیمه در

 شدی وهایی میی دستبازیچه

 .ساختیدیدگان او را رو به جهان روشن می

 عروسک من،
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 !دیگر گریه نکن

 من فقط تو را دارم!

*** 

 ماندی، ثابت حرکت، درحال دنیای در که زمانی

 .شد فروغبی و تاریک نگاهت

 نماند؛ برایت روحی و قلبی

 !نماند برایت هم غمی و جسم حتی

 گشت، ظاهر برایت پشت از هاییبند

 .شد وصل چوب تکه دو به انتهایش که

 !ایهشد بازی شب خیمه عروسک یک به تبدیل نیز تو بدان

*** 

 اند؛ساکت ها،عروسک

 !خاموشه فریاد اشاندرون چون

 کنه،نمی نگاهت

 .کنهمی سیر عروسکی دنیای در نگاهش چون

 .خوابیده عروسک اون دنیای در رویایی
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 که، پوشی قرمز عروسک همان

 !میدی بازیش دستات تو رحمانهبی تو

 !کنیمی خالی اون سر بر رو هاتخشم گالن

 .داره ایزنده جسم نه و فهمهمی احساس نه که عروسکی

*** 

 ال،ال عروسک، ال،ال

 نگاه، نداره دنیا این

 .فردا تا بخواب

 !نباش بیدار

 ال،ال عروسک

 !دنیا این نداره دوستت

*** 

 !نذارید نمایش به رو من عروسک یخسته روح

 !ندید نشون نامردها به رو اششکسته جسم و قلب

 !بکشید رو نحس یخیمه اون سرخ هایپرده

 !من عروسک
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 !نکن گریه

 !کشیدی عذاب قدرچه بفهمن نذار

 .تنته روی زخم قدرچه ببینن نذار

 !بخند

 .نذار راهی غم برای دیگه

 .نداری نفسی دیگه ای،خسته خیلی دونممی

 .برو بخواب، آسوده دیگه حاال ولی

 بینی؟می رو نور

 !کنهمی صدات داره

 !شو دور جااین از! برو! برو

 !نمونده ازت هیچی دیگه بفهمن نذار

*** 

 بازی، شب خیمه هایعروسک

 کنن؛می نگاه زنن،می هق کنن،می بازی ریزن،می اشک خندن،می

 !کنهنمی نگاهشون کسهیچ اما

 !شنوهنمی رو هاشونگریه و هاخنده صدای کسهیچ
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 !بینننمی هم مرگشون حتی

*** 

 هاشون،قصه آخر وقتی

 بسته، پرانتز نقطه، دو بشه

 !بخونه رو هاشونداستان که نیست کسی بازهم

*** 

 شدی، که عروسک

 !نداره معنایی برات عشق

 

 من، عروسک بخواب پس

 !نداره وفایی دنیا این که

*** 

 شدی، که عروسک

 باشی، پری تونیمی

 !آنابل یا

*** 
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 !من عروسک سالم

 بخونی، نامه تونینمی دونممی

 .کنی حس رو احساسش پر هایکلمه تک تک تونیمی خوبیبه دونممی اما

 !خوبی؟ من، عروسک

 کنن؟نمی اذیتت

 !شده تنگ برات دلم خیلی

 شدی؟ دنیا تسلیم چرا

 کنن؟ اسیرت گذاشتی چرا

 !برگشتم من ببین،

 !برگرد دوباره بیا،

*** 

With a little time take a look and find what you're 

searching for 

 شده؟ چی بفهمی که برهمی زمان کمیه

You are Broken on the floor 

 !شدی شکسته زمین روی
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And you're crying crying 

 !کنیمی گریه داری و

 

 !من بازی شب خیمه عروسک به تقدیم

 !کننمی تماشا رو شدنش بازیچه دنیا یهمه که

*** 

 !نبین مرا فروغبی چشمان

 چرخیدم، قدرآن و رقصیدم هرسازیبه تو، دستان در من

 برایم جانی نفرت، و گاهوبیگاه هایسرگیجه از دیگر که دادی، امبازی قدرآن

 !نمانده

 و کنه مانند که را جسمم به چسبیده فلزی هایریسمان بدهی، پس را هایمبال

 !کوبممی صورتت بر و شکسته را افتاده قلبم جان به خوره

*** 

 .ندارد تپیدن توان اتچوبی قلب و ایخسته دانم،می

 !خواندم شبیک و هزار را، قلبت هایشبیک و هزار من

 است؟ باقی اتجسم بر ها،زخم هنوز بگو! عروسک ای
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 دو در بزرگ زخم دو به را خود جای که سفیدت و بزرگ هایبال آن خالی جای

 کند؟می درد داده، تکمر جهت

 !من یفرسوده چوبی عروسک ای ام،خوانده را هایتبال چیدن حکایت

 !چیست؟ مجدد پروازی برای بالیبی درد مرهم راستی،به

 !زده آتش ققنوس آن خاکستر و است نور کوه یگانه آن من، مرهم

*** 

 !کن گوش

 .را پایم و دست خوردنهمبه ترقترق صدای

 !ندارد شکستن با شباهتی هیچ که صدایی

 !شودمی نواخته اماسارت هایبند از که آهنگی صدای

 !کن گوش

 با را نبردی و کندمی سپر سینه ظلمات، مقابل خموش، فریادی در من، سکوت

 !کندمی آغاز سرنوشت

 !نزن صدایم دیگر، پس
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این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است.هرگونه کپی برداری پیگرد 

 .دارد قانونی

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


