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 طلوع

 یزمان ترنم

 mco.l@gmai87zmanytrnm ه:سندینو لیمیا

  1401 /11/03ش: ریپذ خیتار – 02/03/1401ت: افیدر خیتار

DOR: 20.1001.1.27835480.1401.2.5.5.8

د، بو دوخته شمچ مانآس به که ییهاسال تمام مانند

 از که یآسمان هب .دکرمی نگاه آسمان هبم، ه شب نآ

 حل ساکن هایآب در و خوردمی ایدر هب د،بع به ییجا

 ایدر جانیب هایموج مانند یاگهواره یندلص .شدمی

  .زدمی لبخند او و رفتمی جلو و عقب

 ماندن داریب د،بو رفته فرو خواب در که ییایدن میان

 را ییهازیچ نگارا .دیرسمی نظر به یزینگاجانیه زیچ

 ؛نندیبب توانستندنمی میعظ مملکت کی که دیدمی

 شدن رنگکم یتیاهمیب هب ،هازیچ آن اگر یحت

  د.باشن هاستاره

 .ددهمی تیاهم که باشد یکس تنها او خواستمی دلش

 برگ هر هب د،مرمی خفا در که یمیعظ یستاره هر هب

 عمرش یانیپا هایهیثان یبرا سکوت در که یازهیپائ

  د.بو شده هار یراست به که ییایدن به و ختیمیر اشک

 یبار را واسشح د،آممی افق از نرمک نرم که ینور

 سکانس که شد ادآوری و کرد معطوف خود به گرید

 شمانشچ ت.اس اجرا حال در یآرام به اشعالقه مورد

 ترقیعم لبخندش و شدند قفل ایدر و مه نیب خط یرو

 از آهسته او و شدند متولد یآرام به نور هایرتوپ د.ش

  د:کر زمزمه اششدهخشک هایلب میان

  !باستیز چقدر -

 فکر یدیخورش به تنها او و بود دوباره تولد حال در ایدن

 ،یمتوال بار نیهزارم یبرا چشمانش شیپ که کردمی

 و دادمی جال را لبشق ع،طلو ییبایز .دکرمی لوعط

 رد ر.بهت مانه ه،لبتا د.بو افتاده کار از انگار ...مغزش

 هاانسان ؛ختیمیر دور دیبا را هاغزم ا،بیز یلحظه نیا

  د.کنن یزندگ هاقلب با که گرفتندمی ادی دیبا

 دمدهیسپ در...که یاشده هار یایدن همان مانند درست

  .دکرمی یزندگ

 از بعد مه نوزه ت.گرف یقیعم دم و بست را چشمانش

 ستاند د.بو تابیب صحنه نیا یبرا سال نیچند

 یصندل از و دیکش صورتش یرو آرام را اششدهچروک

 رفت نشانه ایدر یمنظره به را نگاهش نیخرآ د.ش بلند

  ت:گف و
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  م.کن صبر فردا طلوع یبرا تونمنمی -

 د.بو کوچولوشازده او کاش کردمی آرزو که بود جانیا و

 دادن تکان یکم با تنها که ییکوچولو ازدهش

 هابار و هابار را غروب و طلوع توانستمی ش،ایصندل

 که یایداشتندوس یکوچولوشازده مانه .دنیبب

 که ییکوچولوازدهش د.بو کرده فتح را خودش یایدن

 د،ریبگ را شیجا توانستنمی کسچیه

 آسمان رد ش،سرخ گل کنار در که ییکوچولوازدهش

  د.کر غروب

 

 

 

 

 

 


