
 
 
 
 

 

 

 

 در غروب واپسین نگاهت

 چگونه به طلوعی دیگر بیندیشم

 

 ا  هیازو و گی اک     یسا  ام اکوز رم ط اک یار تایر ا کتاد        روزهایی  هاد گی اک اراکمر شوا  هایش  هواز  م اکوز         

شواا  هاایگوم کوز هااچزد هااز  طکگمیاا  شزهاا وته  هااچزد  خهااهد شزهاا وریگ راایگ  ههاا ا ارااکمر           ارااکمر

 ا   اییو اای  ا       تلراد  غزک قیتل پزش تزی وشوا   اییو اای  ا  ایمشزا  تای غاو های ت ی زا  و هایگ تیهاز             شش ش  م ی

گر وریاا  تااد زمشاای هاایا م ااکوز رم گر  غاای  ترشااز  و غااو هااییش رم   طکصاا ایمشزاا  گر م ااکوز زشاا    هیزاا  و 

  ش یه هیگا ریگ  پز م ریمه  ه و

ساای    ههااهو و تاای هوهااک و گرهااکل  03 اا  راایگل ساای گی گر  خهااهد زشاا    هااکگل و مهیاای  هااد گر  سااهیشد ا  

 ش  ر گر تهااکگ  خهااهد مل غااک  تاایگل هااد  زشاا     اا  هاایو متهاای   اا  هاایو رزلاا  تاای  شگاای تز یشااد ههااهوو  

  خگ م کوزل رم اچیه هکگل و

گر زکا هایا ههیا  مل رم هاد سای گی تای  ا  تایگه تاد هاوی ریمشیا  ی  کنیان م  ای هیووتای اوایل                سع  گمرل تخش  مز

 طکح گی  یه هیا هوی ریمهو تیگووجیگ  یهظک 

 

 سعیگاوی  تیهز 

 "بافری"

 

 

 

 دلنوشته خیس
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 فصل ايل

 ؟؟؟کجا ایستادٌ ام 

 

 کجا ایستادُ ام کِ ایي چٌیي قشص ًیست صیش پای هي؟

 چشا تا تَ ًیست سْن  هي

 ّیچ تَد ایي ّوِ تالن شعش ّای خیس هيتشای 

 کجا ایستادُ ام؟؟؟

 لوس هی کٌن صَست خستِ سا

 ایي هٌن؟؟؟

 پس چشا خٌذُ ام شثیِ دسد ّست

 ًقطِ ی هقاتل ًگاّن هي چشا تشس شذ

 تا ایي ّوِ

 کِ دس هي اًذ ٍ تا هي اًذ )گشداگشد هي( 

 پس چشا رّي هي دچاس ٍّن شذ؟؟؟

 ایي چٌیي تَد سشًَشت هي

 کجا ایستادُ ام؟؟؟هي 
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 فصل ديم

 َم خاوٍ ام َست()کسی کٍ وام اي شًَر است ي  مرد

 

 تَ ّشگض ًخَاّی داًست 

 دس پس سٍصگاساًن چِ گزشتِ است

 چِ دستْایی تذسقِ ی ساُ هي

 چِ چشن ّایی خیشُ تِ تاصگشتن تَد

 

 هي

 یک صًن 

 صًی کِ آسصٍّایش سا قثل اص تلَغ ،سقط کشدُ است

 هشد)ّن خاًِ ی هي(تا تَ، ای 

 فقط تَ 

 خَاتْایت سا آسَدُ سش تکشی.

 

 

 تشای ّش لحظِ ی تَ

 تایذ جلف تش اص ّن جٌساًن تاشن

 تا شادی تصٌعی

 ٍ تَسِ ّای هعلق دس َّا
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 ٍ عطشّایی کِ تَی هشا گن هیکٌذ،

 تا تَ

 فقط تَ

 لزت تثشی.

 عشٍسکی ّستن دس دستاى تَ

 تا سخت ّایی کِ تِ هي ًضدیک ًیست.

 

 ّشگض ًخَاّی داًستتَ 

 دس پس سٍصگاساى ایي ّن تستش تَ چِ گزشتِ است.

 

 تَ هشد ّستی ٍ 

 وهشداًِ شٌاختی هشا
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 فصل سًم

 می گًیذ مامان(اما  سی کٍ یادم ومی آیذ بٍ دویا آيردمش)ک مارال

 

 هاسال کَچَلَ

 "هاهاى "اهشٍص یاد گشفت تگَیذ 

 چَى تِ هي خیشُ تَد

 سَالتا چشواى پش اص 

 تا تعجة ًگاُ کشدهش. 

 دٍتاسُ گفت

 هاهاى هاهاى

 تا غوی ًاشٌاختِ پشسیذم :شوا؟؟؟

 هي چگًَِ هادست شذم

 چگًَِ دس هي تضسگ شذی

 ساُ اتصال ها تٌذًاف تَد؟؟؟؟

 پس چشا خاطشم ًیست لگذّای تَ سا

 هگش دسد ًذاشت؟؟؟

 

 آُ دختشک...

 چِ ساُ طَالًی داسد اٍ

 تا شَد کسی شثیِ هي
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 وصًی شثیِ هي تا شَد

 

 

 فصل چُارم

 )ديبارٌ از تً وًشته ي حسرتی عمیق( دلىًشتٍ ی خیس

 

 صیثا خفتِ ای 

 ٍ 

 تا ایي ّوِ 

 دسد داسم.

 

 هي تیذاسم 

 سالْاست ًخَاتیذُ ام

 اص تَ دٍس ، تیذاسم

 

 ًخفتٌنهشا اضطشاب ّیچ ًیست جض ٍحشت 

 

 تاسّا شکستِ ام تِ پای دٍسی ات

 ّوِ تَ صیثا خفتِ ای ٍ تا ایي

 دسد داسم.
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 دلىًشتٍ ی خیس)چٍ بی ثمر شذٌ زوذگی مه        چٍ بی پیام گشتٍ تراوٍ مه(

             

 هب مس  و سزیه   طلق 

 و سریا  غکیب تیهو تک سهیر ی 

 و تیز هو   

    ت  ای

 م ی  زی  سریگ ریمب رطه ی  می  ریشد

    شییهو 

 اکمشد هیی  هد گر تیگ  عل ی و

 ش فهد تیگ  رمسه  

 ایگی  هییا    گر می  سریگ

 شی د هیا ت  ص میو مس 

  شگی  کم تد شیل ریگل  زشییسی 

 طکیچیا رههدو
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 دلىوشته خیس)مهربان با یک وگاه از مه بگیر احساس غم    چون که بی چشمان تو خاموشی است دویای مه(

 

 دل هي سالْاست تٌْاست

 ًضدٍ ّیچ کس دس ایي تٌْایی ، صذایش 

 تشگْا هی سیضًذ

 ٍ ایي یعٌی آغاص فصل اًتظاس.

 تاد صٍصُ کشیذًش سا سش گشفت

 

 دلىًشتٍ ی خیس)اوتظار(

 

 ٍقتی قذم ّای ستاسگاى 

 تش پلِ ّای شة فشٍ هی سیضد

 هي دس کٌج کلثِ ی تٌْایی ام تِ خَاب هی سٍم

 ظاس تَ ًیض تا هي تِ خَاب هی سٍداًگاس اًت

 

 مه بٍ یک آغاز می اوذیشم

 یک لبخىذ بٍ

 مه خًدم را سالُا از یاد بردٌ ام ي بٍ تً می اوذیشم.
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 .......................................ادامٍ دارد

 29تیرماٌ -فریبا

 

 

www.MyBook.ir

http://mybook.ir

