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 اشعار: بندیدسته 

  :صداآوازهای بیعنوان 

  :ژانر- 

 
 :نجاتی معصومه نویسنده 

  :سطح اثر- 

 :ناظر _ 

  :ویراستار- 

 :نرجس شهبازی طراح 

  :کپیستSH.EL 

 ...ته خط

 صدای کلمات،آوازهای بی

 زداید؛ها را میکالمی واژهمانده در پس بیرد اندوه جا 

 ...و بوی باروت و دود و آتش

 !تراودزده بیرون میهای جنگاز میان ذهن

کشد بر دیوارهای مغز و بر یادها رد خون حقیقت را من و اشعاری خشک و خشن که گویی ناخن می

 .گذاردبرجای می
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 "آخرین شلیک"

 

 های خلوت این شهردر کوچه

 !آیدصدای شلیک می

 رد خونی کشیده بر دیوار،

 !آیدکه بوی تازگی یک دل سیر می

 در آن گوشه ی عالم چه غمناک است؛

 !آیدی مرگ نه اما پزشک چه دیر میفرشته

 یک نفر سقوط کرده از خرابی حال

 !آیدباران نه اما حال خوب چه دیر می

 ی این حجم سکوتصدای شلوغی و همهمه

 صدای فریادها که نه،

 . ...آیدکسی چه دیر میصدای بی

*** 

 "های خشکیدهکاج"

 

 نصیب تنها راجواب این دل بی

 .ی کاجستان بگویید بدهدهای خشکیدهبه کاج

 به باغ های خالی از درختی سبز

 بارهای پر شده از سنگالخی سختبه جوی

 جواب این دل خون شده از تلخی را

 .های بدیمن سرو پیر بگویید بدهدکالغ

 های زنده از حیاتر تنهصدای تبر ب

 های پشت ابر بگویید بدهدبه ستاره

 ی شورآمیزاین بود آن نوای عاشقانه

 که به هزار رنگ در نظرم مجسم کردی؟
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 این بود آن صدای خوش آهنگی که

 هایم نجوا کردی؟در تاروپود رگ

 برو ای سراب هیچ در هیچ

 .از سر احساس رویایی من دست بردار

 .سخت برو که آدم سنگی و

 که کوه غمم استوار است در مقابل تو

 ی درخشیدن امیدخواهم که روزنهنمی

 های سیاهم ببارانیبر ظلمت شب

 مفهومهایی بیخواهم با حرفنمی

 ام را اسیر گردانیهایدوباره ل*ب

 برو ای خاکستری مطلق من

 خواهم بروبروتو را دیگر نمی

 نگاه کن این من پریشان حال

 یدن است بروبروخسته از دو

*** 

 "های شهرصدای زجه"

 

 های آسمانناله

 غرش دو تکه ابر

 های نیمه شبدر حوالی

 در میان شهر شب

 زندروح پرسه می

 سمت قبرهای خالی از جسد

 زند وحشیانه تندبادمی

 خراش سختبر سر آسمان

 کندابر ناله می
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 تکه پر از آبتکه

 آدمک مچاله زیر فاضالب

 ال و بی نواخسته، خیس، بدح

 صداهای بیشکسته از صورتکدل

 ها روی دیوارهای کثیفسایه

 ها همه پر از افکار خبیثذهن

 خو؟کو؟ کجاست آن فرشته

 ها را جستجوکند تمام خوبیمی

 هیچ نیست ردی از درخشش امید

 دیدن بارش ابرهای سپید

*** 

 "هم بود و هم نبود"

 های زجر،این واژه

 .باب دلم نبود

 قصه آخرش،این 

 .ها نکردبا من چه

 این فکر و این خیال،

 .من را رها نکرد

 های منقطع،حس

 رفتارهای تلخ

 وجود،این اوی بی

 .من را رها نکرد

 تردیدها مرا،

 در بند خود کشید

 های شب،این زجه

 .من را رها نکرد
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 او ماند و دلبران

 در عالمی دگر

 این دود و این خزان

 من را رها نکرد

 رده شد،قلبم فش

 اشاز زهر خنده

 این مرد پست سخت،

 من را رها نکرد

 هم بود و هم نبود،

 گریه بود و خشمشب

 این حس انتقام

 .من را رها نکرد

 ناز مرا کشید،

 با دیگران پرید

 این زخم و این نمک،

 .من را رها نکرد

 قرص و سکوت و دود،

 زخمی به عمق جان

 این روح پر ز درد

 .من را رها نکرد

 رفتم به راه خود،

 جا ماند او ز من

 اش،این رد سایه

 .من را رها نکرد

*** 
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 "آوازهای بی صدا"

 

 های بر دهانمشت

 های فروخوردهحرف

 کراندر عالمی بی

 های غمای ترانه

 های وهمای خیال

 نت به نت واژه را

 آغشته نمایید به غم

 زار چشم راتا که اشک، شوره

 !مرهمی شود به زخم

*** 

 .کنج این قطار، مردی مچاله بود در

 .در عالم خودش، در فکر چاره بود

 .زخم دلش چه بود؟ این مرد پر غرور

 .کز راه مانده بود، از شهرهای دور

 .اش، ثابت و بی فروغچشمان خسته

 .خیره به پنجره، در عالمی دروغ

 .سیگار بر لبش، خاموش بود و سرد

 .از سر تا به پای، اندوه بود و درد

*** 

 "امتداد شب"

 

 .خودکار از دستم افتاد

 !و زمین ناله کرد

 .دلم لرزید از سرمای نگاهش

 . ...و درونم تهی شد از حس حیات
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*** 

 نام این زندگی است؟

 

 !است و خیال باطل

 امیدهای بیاین چشم

 این خیابان تهی؛

 . ...عابران پرغرور

 !سردسرد

 !پوچپوچ

 فروغ،ظلمت آسمان بی

 !پشت ابر

 !هایش را ربوده از زمینآسمان قطره

 چراغ آسمان،و چراغ بی

 !پشت ابر، قهر کرده با زمین

 !زندگی رفته است

 .عبورهای بیدر میان کوچه

 نام این همه سکوت،

 این همه خیال و وهم و خواب،

 !است مردگی

 .زندگی باز گرد و بمان

 !دل شهرمانبا مردمان مرده

*** 

 "شهر شب"

 

 شهر شبهای در کوچه

 زنندها چه پرسه میغم

 و رد پای درد مرد
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 زنندها به سی*نه میزخم

 رود از یادهااو می

 انگار که از اول نبود

 رود از شهر شباو می

 انگار در این عالم نبود

 های شهرشبدر کوچه

 کندبغضی چه ناله می

 لرزد زغمدستی چه می

 .کنداو را بهانه می

*** 

 "رویش"

 

 !ر هیچتیکه کردم ب

 !که جز هیچ نصیبم نشد از دنیایش

 . ...و دلی که شکست، شکست، شکست

 !هایشهایم را تکهحال آنکه برید رگ

 خون بود و غرور؛

 خاک بود و تپش؛

 !ام در خودو گلی رویید از هر تکه

 بارور شد و شکوفا؛

 !و خدایی که نوری نشاند بر وجودم

*** 

 "تبعید"

 

 .زخم شد رد شالق صداقت بر زبان ها

 .حرف های ناگفته و فروخورده درد شد
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 .دهد اجزای جانها سر میناله

 .شور عشق آتشین یار ما دیگر سرد شد

 .ها گشته خزاناین بهار جان ما از سردی ایام

 .هایم مرد شدکودک سرگشته حال لحظه

 نشان ام تبعیدیم خسته ز راهی بیرفته

 !...شد برگ های سبز باغ احساسم به یکباره زرد

*** 

 "سکوت"

 

 های درد بر من چو چیره شد،واژهشب

 گذشت؛چشمان سرد مرد آواره می

 اند،ها ویران نمودهاینجا سکوت

 !اندها غم را زدودهاینجا خیال

 های درد،رد نگاه مرد بر سایه

 .از عابران گذشت به رودها رسید

 لبخند تلخ او از یاد شهر برفت،

 !شب شکفت ها رسید، در قلببه کوه

 آن مرد سرد سرو من را رها نکرد،

 !در قلب شب نشست و آشیانه کرد

 درد فراق او در من اثر گذاشت؛

 !ها شکستتاب از دلم برفت، سکوت

*** 

 ها؛کشد درد بر استخوانشعله می

 .در پی آرامشی بر باد رفته

 مردمان عالم سخت گذرگاه

 تاب، مشت خوردهبا تنی زخمی و بی

 ت چو پوشاند، چون ابریی ظلمسایه
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 .ی از یاد رفتهآسمان تیره

 شود از بوستانی؛نه یادی می

 .ها ماندهنه ردی از خنده بر ل*ب

 .این چنین صداقت را نیرنگ برده

 به نزد شهر غرق آشوب و دوررویی؛

 .ها رخت بستهاین چنین از زندگی

 .های جاودانیصدای عشقصدای بی

 .شفشارد جان عالم را به مشتمی

 .های تکرار و پیاپیاین مصیبت

 ها همه خونشود دلمی

 هدف این روزهای سرد تا کی؟بی

*** 

 .صبر از دلم مخواه آرام جان من

 .از دست رفته است اکنون قرار من

 .دوری ز من مجوی تا صحبتی دگر

 .مبهوت مانده را جا مانده در سفر

 .آغو*ش باز کن و من را احاطه کن

 .درمان و چاره کنهای هجر را زخم

*** 

 .ای، هیزم روح راآتش کشیده

 .ای صبر و ستوه رااز دست داده

 .این زخم ها چه سخت قلب مرا شکافت

 .وقتی که رفتی و ردی ز تو نماند

 .وفا تو نیز یادی ز ما نماای بی

 .صداام آرام و بیتا روح خسته

 .در آغو*ش کشد جسم تکیده را

 .و کنار زند ابرهای تیره را
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*** 

 این بامداد شوم

 در کنج این اتاق

 امناگه که سایه

 .من را تنها گذاشت

 زندباران که می

 بر پشت بام ها

 مردی مچاله شد

 .هادر خاطرات

 دیگر از او نماند

 هیچ یاد و یاوری

 انگار که هیچ بود

 .در ازدیاد ها

 من ماندم و سکوت

 در پشت پنجره

 باران و رعد و برق

 .هادر آسمان

 رد شدم از او من

 جا ماند در دلم

 .آن مرد خسته از این انگارها

*** 

 ای یک مناینجا که ایستاده

 مردانه سربرافرآشته است از خاک

 ای یک مناینجا که زانو زده

 دهد به دست بادهایت را میغصه

 هایت خشکیده از ظلمتشاخه

 های تارت کو؟آن نوای شب
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 تار و پود خاطرات دیرینت

 باروی مستورت کوآن یار زی

 ای یک شباینجا که ایستاده

 هایشدود در پس توفانصبح می

 عشق می اید و می زند بر در

 تا که دریابد روح غمگینت

 هایم را به گرمی بفشاردست

 ایای منی که در من ایستاده

 ای من زانو زده بر خاک

 ایای که من را از یاد برده

*** 

 "گورهای سرگردان"

 .هراسانندسرد میما را ز گور 

 .ما خود گورهای سرگردانیم

 .ی بیدارخستگان دل مرده

 .های پنهانیمهای شبما ناله

 .ما را ز آتش دوزخ برحذر دارند

 .عمریست در آتش ظلم سوزانیم

 های خالی از باراندر پشت پنجره

 .ما مردمان زخمی این روزگارانیم

 است دست پوشانده ما را خموشی، یک

 .ی این زندانیمناامیدنان ورطهما 

*** 

 !ها از هم دورام و انگار فرسنگنزدیکی

 !ام و گویی فراموشی ما را بلعیده استدر یادی

 این ترس ما شدن من و تو؛

 !است این غریبگی که به میان ما افتاده
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 کنج خلوتگه خود مدفونیم؛

 . ...زیر بار خاطراتی دور

 بار،های فروخورده گویی هر این حرف

 .زخم هایی زده بر این پیکر

 کو کجاست آن عشق شورانگیز؟

 پایان؟های بیکو کجاست آن وعده

 ما دو تن یک روح بودیم انگار؛

 !در دو جسم شادمان دور از هم

 ای امید روزهای روشن،

 ...وقت آن است که بازآیی

 .وقت آن است که اندوهم را با کالمی از چشمانم بستانی

 های پرآواز؟هکو کجاست آن خند

 کو کجاست آن شور رمزالود؟

 !یک نفر اینجا به یاد تو بیمار است

 !وقت آن است که باز آیی

 هرگز مپندار که گذشته تکرار است؛

 !هر چه بوده سپردیم به دست باد

 .ایم ما از یادآلود را به یکباره بردهآن خاطرات سیاه غم

 وقت آن است بیایی از در،

 برداری، گرد راه از جامه ات

 در عمق چشمان من کنی النه؛

 !وقت آن است سکوت را از میان برداری

*** 

 .های خاموش و این سکوت راتابم این ل*ببر نمی

 !میان این ازدحام و شلوغی پرهبوط را

 های تلخ را؛تابم این سکون لحظهبر نمی

 !های مصنوعی پر ز درد رادر پس خنده
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 !کشددربرنگرفته تیر میهای تنم از حجم آغو*ش

 .ها می دهند تسکین سردردهای این روزهای زهر راقرص

 شناختیش اکنون؛تاب میآن من که بی

 !است تاریکی اتاق خاموش و سرد رادر آغو*ش کشیده

*** 

 !درون قلب شورانگیزم انگار که جهنم شده است

 .ای مبهم شده استآشنای دوست داشتنی روزهایم گویی غریبه

 زد و گذشت؛س کشید از آن همه عالقه که دم میپاپ

 !ام به یکباره پرتگاهی محکم شده استاینجایی که من ایستاده

 ...شاعر شده ام و تمام شب هایم شده شعر

 .داشت، رفت! گویی تنهایی من وحی منزل شده استآن کس که مرا دوست می
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی که 

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/ 

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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