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است شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

دلنوشته دسته بندی:  

!آیدنمی در صدایم ،کمک ام اثر:ن  

کاربر انجمن تک رمان (ن.حزار) نام نویسنده:  

تراژدی ژانر:  

green voice :طراح 

گلبرگ ویراستار:  

ECLIPSE :کپیست 
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فروش، کبریت دختر از ترخسته  

.روحم تمام در بلعممی را سرما  

من؟ جان فهمیمی فهمی؟می  

!من یپوسیده عروسک  

.بینداز من تن بر را تزویرت لباس  

کشممی امشده ترخالی ش*و*غ*آ در را تو بازهم  

دردهایت، برای بومی بعد و  

 .شد خواهد نیازم

 

 

 

:مقدمه
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سفید اما فر،  

سیاه اما برف،  

آیدمی چشم به دیگری جور چیزهمه جااین  

دهد،می خورشید نور طعم شب، آسمان  

.کندنمی برخورد نگاهی هیچ به ها،نگاه  

!افسوس  

.ندارد طاقت را دلم ون*خ دیگر هم، هایمدست  

 !افسوس

*** 

.نیستم ومیشگرگ یخانه این اهل من  

دیگر، خواهمنمی  

.تو آن از غریبه کلید این  

کِی؟ تا بچرخانمش  

اما برزخ؛ روی به ابد تا هاپنجره این  

.یتوخال و تاریک هایاتاق شهر  

را خاکسترش زیر آتش عطر کند،می تنفس نفس، از ترتنگ دیوارهایش که هاهمان  
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را قلبت نهال وجودِ یشیره جرعه،جرعه مکدیم  

را موهایم جنگل ها،آن کشندمی و کشندمی  

.کالبد بدون هاینگاه با  

 .خواهدمی آسمان پرواز، فهمیدمی آخر

*** 

 میمیراند،

!خاردار هایلامانی  

زنی؟می گول را کسی چه  

!زادهون*خ دخترک ای ای،مرده هاستسال تو  

آلوده، شهر این میان را شدن بالغ که زمانیهمان  

.دادند خوردت به کودکی در  

!کن گریه خواهی یا بخند،  

پوشاننده روانی دوحالت این اصلاً  

باشند؛ هم تضاد شاید که  

؟دارد خودت حال به فرقی  

ذهنت، در مردم هاستسال دیگر که دانممی  
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 .ایگشته خودت نگاه تنهای و گرفته خفقان

*** 

گاهی، هم هنوز من  

.افتاد خواهم کردی، فرو جانم و جسم در که لامی آن فکر به  

.آیندمی هاحوالی همان  

مرا، غم جادوی و موسیقی کوچک هایپری  

.کندمی راهی دژم سوی به  

کرد باندپیچی را قلبت چگونه راستی  

 شدم؟ محو دیگر که

*** 

!من عروسک کن گوش خوب  

آید،نمی در صدایم دیگر هرچند  

.بسپار گوش را هایمنوشته پس  

 شنیدی؟

.بیا من با اکنون  

بیا، من با  
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.هایتقلب در بزن کلیدیبی قفل را هایمدست  

بیا، من با  

 .ببر دلتنگی خیال صحرای به مرا

*** 

باشم، عروسک خواهمنمی گاهی  

.ببرم ابد شهر به را شده همیشه از ترخفه که صدایم  

دارم، زیادی سال هزاران هاگاهبی و گاه این از  

باشد کاغذ شنوای گوش ستکافی فقط  

.قلم یشده خلاص طاقتِ و  

بگویم، هیچ از برایت بخواهم اگر  

 .بگیرد بر در را خامت جسم تمام تا شوم لال باید

*** 

بودم شده حسبی قدرآن  

کردند؛ خاموش من در مرا که  

.قلبم دور به شدند پیچک که جانبی هایپروانه همان  

بودم شده حواسبی قدرآن  
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.انداختم همه چشم از را خودم هک  

شده؛ سرد حوالی این چقدر  

 کو؟ دردهایت ژاکت عروسکم

*** 

.صدابی و سرد خیالم،بی بازهم  

اما دارد؛ پر اینیمه هنوز امزندگی  

.کندمی فرو چشم در را خودش اش،خالی ینیمه  

حوالی این کسی، منداندوه هاینفس صدای  

خورد؛می لبخندم از خالی و شده کر هایگوش به  

 .شودمی پاره دلم، صبر سد

*** 

!من با بگو نکن، سکوت  

مرا، وجود پود و تار که روزی آن  

داری؟ یاد در را زدی پس گرمت دستان همان با  

ببرم، کوی کدامین به من حال  

را واژگانم دردآلود هقهق  
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 را؟ تو کام تلخی و

*** 

!ناسازگارت عشق این بر شیطان لعنت  

کوچکم؟ عروسک دانیمی  

.شوندمی ورحمله من به گاه ای،خوردهخاک عشق هایجنازه  

و گیردبرمی در خفقان را امحنجره تا که است گاهآن  

 خاموش شود،می گم د،*ر*د یزدهخزان بهار از گشتهمجنون واژگان این خارهای میان قلبم، صدای

 .میردمی میرد،می شود،می

*** 

چیست؟ هیپوفرنیا  

معشوقیم از ترتنگدل آن در که حالتی  

نیست راهی را او بازی، در که کودکی از ناامیدتر و  

.اندگذاشته جایش ناکجا جایی در دوستانش و  

.است دلتنگ او گویم؛می را ناخودآگاهمان ضمیر  

 او،

تو؟ و من درون کیست او  
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جدایی، از زنجیرهایی با را ام  

.کندمی متصل همبه  

تو؟ من یا بودی من تو کیست؟ او  

نگاهت؟ در من یا شدی آغاز من نگاه در تو  

!آخ  

کند؛می د*ر*د صدایم بازهم  

 .دلتنگی در گیر و گرفته

*** 

کردم، تو با آرزوهایم سلاخی به شروع که زمانی  

.نیست ایچاره مرگ جز را دلتنگی فهمیدم  

نداشتم را خود قتل جرات که گاهآن  

.بود کرده مسخ را روحم تو، خلاص تیر و  

ولی بود؛ مرده دلم که گاهآن حتی  

از ایپنجره رویبه امخسته هایبال  

شد، باز چشمانت هایتیله از ترسیاه جهانی  

.کشت نکرد؛ غرق مرا سیاهی این باراین که  
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.نکشیدم ته را خودم ازهمب  

.امزنده من و پذیرفتند را مرگ سیگارها  

!ببندی را چشمانم و بیایی روزی کاش  

پیله، در ایپروانه مثل مانممی منتظر  

 ...را امشده تمام تمام کن خاموش و بیا

*** 

.بازیچه هایعروسک دنیای  

.ون*خ ایقطره مثل خشکیده؛ یادهای دنیای  

.نبردم امگرفته گر دل از نحسش، وجود کردن پاک به دست هاستسال  

است، زده دلتنگی تلخ رنگ را قلبم از نیمی که حالا  

بریده؛ را درونم پاک دخترک امان دردش که حال  

 .ببرم را نفسش باید هم من

*** 

شوند؛می ذهنم یملکه چهاردیواری، این دیوارهای بر شده رسوب هایدلنوشته گاهی  

.مجنونم حواس بر غلبه نفرت، مظلوم حس  

!خیالبی آه  
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 فریاد تو کنار در شهر تمام مرا نام که هنگامی را، اتگونه سرخ گل نجوای اولین آن بگویمت، نگذار

.کشیدند  

!دلم یخانهصاحب چارهبی  

 .هایششانه بر شد سرازیر تو تملک با هم دلم هایدیواره هیچ، که هاسقف تمام

*** 

!زده آتش قلم ای و  

 خواهی مرده درختان یریشه بی سفید کاغذ کشمنت و مهتابش و شب یبازیچه را من دستان کی تا

 کرد؟

 .بزن ریشه را افکار حیات ینقطه! امشب کشمنمی

*** 

.نفرتت هایتازیانه ز خیالمبی  

عشق ها،ستاره تمام یاندازه به دستم در  

.بدهم دستت به که دارم عاطفه سبد یک زده، خشکشان انگار که دیگرم انگشتان میان و  

!شد حیف  

!شودنمی پیدا دارم دوستت امواج از صدایی من عشق دریای در که شد حیف  

.مسافر کنم روزتشبانه نجوای که ندارم صدایی دیگر  
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!روب  

محافظت گُردان جنس به هم را گردانه تمام من  

آورم،می در  

 !برو

*** 

من میان هاتناقض  

.اندکرده غوغا ذهنم در خالی جای یک و  

است؛ کرده ویران را شهر هایخانه تمام سیل دیروز که قدرآن  

.آیدنمی بر دستش از کاری هم شهردار حتی  

بنددمی را چشمانش شب هر دیوانه یک آخر  

.توبی هاثانیه گذر برایش، شوندمی مرگ و  

!میشد عادی چیزهمه تا بیایی که میشد کاش  

.من جزبه چیزهمه  

 .را خود کشیدن نفس یاد شکستمش؛

*** 

من هیاهوی  
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است؛ کرانبی سکوتی در غرق  

زند،می جار که فردایی میان  

!نفهم هایآدم ای  

خشمگین هایتناقض از پر فصلی  

سرد، حقارتی با همراه  

آمد خواهد  

همیشه از ترحواسبی شما و  

گذرید،می و شکنیدمی  

را خود هایقلب یا  

 ...را دیگریک غرور یا

*** 

را چشمانم گشایممی گویان هذیان  

.کاودمی را اتخالی جای اختیاربی دستانم و  

!حواسمبی قلب بر وای  

.بود کرده فراموش اختیاربی را نبودنت باز  

.عروسکی سفید هایلباس همان با ستدخترکی. کندمی ساکت هایشدست با مرا خراشدل جیغ  
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.دهدمی هل پنجره سمت به را ورتمص  

.رفته فرو صداها پرواز در چقدر شهر  

.خنددمی او به شبیه کسی همه،این میان  

که بودم حیات صوت شنیدن غرق  

ای،شده ظاهر مرگم زیبای یفرشته قالب در دخترک، آن جای تو، کردم حس  

گرفتی نادیده را هایماشک  

 .کشیدی بیرون ام،نه*ی*س کنج ترینخاکی از را قلبم و

*** 

را اشزندگی سیلی ترینحکم*م کسی انگار  

باشد؛ گذاشته کنار من برای  

که نوازدمی سوخته ساز امگونه چنان  

!صورتم برسد چه گیرد،می آتش هم دلم  

زنند؛می سوسو چشمانم ناامیدی، باتلاق این در  

کرده گیریخفت را نشاننفس دخترک کسی  

!خلوت ایکوچه در  

رسد،نمی گلوگاهم به هوایی آخر  
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 عروسک؟ من با شد چه

*** 

!آری  

.عروسک گویممی را قلبم کرد؛می نگاهت که هنگامی را خوردهزخم آن معصوم نگاه ندیدی شاید  

دارد؟ حسی چه قبل یدفعه شکستنِ صوت همان با شدن تباه هربار دانیمی چه تو و  

توست؟ آن از نفس آلوده شهرکلان این مالکیت ترینپوشسیاه نه، که مقدس آیا و  

برسد؛ گوشت به اسمم بینیمی که را قبرها شاید  

.نفرت هایموریانه مهریبی از را من یواشکی هایلرزیدن اند،شناخته هم مردگان  

.رساند گوشت به مرا نام فریادشان روزی پوسیده، هایاستخوان همان شاید  

آورده؟ خبری مگر فردا این از کسی  

!آه  

 چه تو جنون رستاخیز دانستممی که دانممی و افتممی داشتم موقت جسمی کنارت که هاقدیم یاد

.شد خواهد  

 کشیدم؛ گونداج غاری در داغی هایجهنم بند در زیبایت احساس یاندیشه با را خود و دانستممی

 که من بر روزگاران باشد حیف! عروسکم. نداشتم هم بریدن نفس فرصت که سوختند را تنم چنانآن

.نکنی ش*و*غ*آ رهای را، شهری یشده تبعید که نداری رحم قدرآن شاید تو دانستم،می خود  

کشند؟می ته کلماتت یا بزنی حرفی من با خواهیمی اصلاً داری؟ گفتنت برای چه  
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نبود، ادمی  

!داهلان یک همانند نهادم؛ عروسک را تو نام من  

بود، سازچاره خیانت نخِ دوختم؛ هایمدست با را دهانت  

!جانم بود یافت قابل هم سوزن  

.خواهش رنگخوش جام سودای از پوسیده مهرهای همان  

!هردو آری، بودیم و نبودیم مقصر  

 هستم؟ که دانینمی مگر تو و بودم اما شدم؛ دچارت

*** 

که جاستهمان کافونه شهر  

سرریز، شوندمی عشق از مردمان  

.مردمش تمام دانند نه*ی*س در مرا راز  

!نامیدند سراب مرا ساخت، شهر یشهره مرا تو عشق  

!عروسکم تو هایمستی سرابِ  

جاست؛آن که وطن اما نبودیم؛ شهر آن ساکن تو و من  

.شهرهمان سوی کند پرواز روحم بازگردم، خواهممی  

کنم؛می نگهدارت را هافرشته ام،شده خیالبی را خدا  
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 !امپارهپاره عروسک نگهدارت جبرئیل
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.دارد قانونی پیگرد برداری کپی هرگونه. است شده منتشر و تایپ رمان تک سایت در فایل این  

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

TaakRoman.IR 

Forums.TaakRoman.IR 
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