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 خاکستری قلب روح 

 نژاد تربتی کیاناز 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

  

 دلنوشتهبندی: دسته  

  :خاکستری قلب روحعنوان 

  :عاشقانه _ تراژدیژانر 

 :کاربر انجمن کافه نویسندگان نژاد تربتی کیاناز نویسنده 

  :سطح اثر- 

  :ناظر- 

 :ویراستار Aras 

  :نژاد تربتی کیانازطراح 

  :کپیستDoNyA♡Gh 

 .خواهدمی را تو دلم اوقاتی

 دارد؛ طلب را نگاهت قلبم اعماق در چیزی

 ..ثانیه به ثانیه خط، به خط اما

 رود؛می کما به نگاهت، یپروانه یواسطه به

 ماند،می من برای قلبی نه دگر، که

 !من بدون هاییبودن نه
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 آورم،می در تاریکی از را خودم اوقات گاهی من

 دور، جای یک روممی و

 پوشم،می نو لباس

 زنممی را عطر بوترینخوش

 رسیدم، جاآن به وقتی و

 .کنممی خیالت از خالی را خیالم

 

*** 

 

 کارهایم، تمام برای دلیل،بی من

 !آورممی دلیل برایت

 اندازی،می چنگ رحمانه،بی تو و

 لحظه هر انگشتانم، که موهایی لختی به

 .شود حک آن، روی بر ردشان که دارند را این آرزوی

 توست، دچار قدرهمین من قلب

 ... .رحمیبی دلیلبی قدرهمین تو و

 

*** 
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 همیشه، آیدمی یادم

 .گذاشتیمی جا را چیز همه

 :گفتم کردی، نگاهم هوا به سر وقتی

 !«نگذاری جا را خودت باشد حواست»

 توئم؛ من دانستمنمی روزها آن

 .تویی وجودم مالک یعنی

 گفتمش، هوابی

 گذاشتی جا هم را خودت تو اما

 .است ریخته خاکستر که، اتاقی کنج در

 

*** 

 

 هیچ؛ که من

 هم، خودکار جوهر روزها این

 .کشدمی را انتظارت

 شود،می خشک دارد گویی

 من چشمان شوری که طورهمان

 ... .شده خشک هاستمدت
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*** 

 

 بردارم، جلو به قدم توانممی نه

 .بروم عقب به قدم یک توانممی نه

 کنم؟ چه بگو تو

 .کردی رها بازار، آشفته این در مرا دست که تویی

 نزدم، دم و بودم هاحرف تمام شاهد من

 دادی؟ وا و نیاورد طاقت دلت چرا تو

 کردی، پر را ذهنم چرا تو

 !پایان؟ نه و دارد جواب نه که چراهایی از

 

*** 

 

 ها،دارم دوستت یواژه

 !شد زندانی امحنجره در بار هزاران

 تو، و من میان یعاشقانه

 بود؛ ماشین غل*ب آینه مانند

 .کندمی دور و راندمی خود از را، است نزدیک آنچه و کندمی نزدیک را است دور چه هر

 بود، نزدیک تو و من یعاشقانه گویی
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 .بازگشت برای کردی باز ب*ل تو نه و زدم حرفی من نه دیگر گونه،این که

 اما، شد، زیاد فاصله

 نبود؛ ماشین غل*ب آینه آن دیگر مانعاشقانه

 ... .کند نزدیکمان تا شویمنمی دیده آینه در که شدیم دور خیلی دیگر ما

 

*** 

 

 وقت،هیچ آدم یک

 دهد؛نمی گوش بار دو را آهنگ یک دلیلبی

 ماند؛نمی خیره هاساعت عکس، یک به دلیلبی

 دهد؛نمی ، را بودن دوباره فرصت کسی به دلیلبی

 زند؛نمی لبخند کنارت در نبودنت، از است پر دلش کهاین با دلیلبی

 شود؛نمی خیره ، گذشته دوازده از که ساعتی به هاساعت دلیلبی

 !کندنمی دوباره، تکرار به تبدیل را دلیلبی چیزهای خیلی دلیلبی آدم این

 .دارد دوستت بسیار دلیل،بی آدم این

 

*** 

 

 نکرد، تر را چشمانم نبودنت که است درست
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 کشاند؛ خاکستر به را قلبم روح رفتنت اما

 .کرد تیره را روشنم زندگی و

 است درست

 کنم،می مرور دوباره را هایمانحرف تمام

 !برگشتنت دوباره برای کنم باز ب*ل شودنمی دلیل این اما

 تو، مسیر در برداشتم قدم زیاد دیگر من

 شوی بلند جایت از تو است نیاز شاید

 .بگیری پیش در مرا مسیر و

 تو؛ به دارم نیاز من

 هایت،حرف به

 !گاهتبی و گاه هایتوصیف به

 ام،شده قلبم یدردانه یوابسته من

 ... . شد تر چشمانم حاال و

 

*** 

 

 دارد؛ بغض زندگی کنار، و گوشه این

 .ندارد هم نفس حتی شاید

 !ندارد هم، را بغضش دادن قورت جرعت شاید
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 .داشت را جرعت این زندگی بودی اگر شاید

 بپاشم، اسید زندگی این تصورات و خاطرات تمام بر اگر شاید

 .بگیرند خود به دیگر تصویری شایدها این تمام

 .ندارد هم را اسید پاشیدن جرعت حتی، زندگی این نباشی تو اگر اما

 کنم؛ فکر دیگر طور خواهممی دانی،می

 . کرد سایه ، را تو و دورانمان در گذاشت پا زود آفتاب فقط خواستی،می مرا تو کهاین

 

*** 

 

 شوم،می دلتنگت قدرآن گاهی

 کنم،می نگاه دوباره و دوباره را هایمانعکس تمام که

 اما،

 است؛ دیر اما

 !من بودن چنین این برای است دیر

 .فهماندیمی من به را نبودنت کاش

 داشتم؛ را هایتشانه کاش

 خواهد؛می گریه دلم من

 ... .کنند سقوط تو هایشانه روی بر هایشاشک که ایگریه

 زمانه، این در خواهدمی را تو دلم فقط من
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 !است دیوانه چه دلم

 !چشمانم بود کور من و بودی چنین تو

 را، داشتنت دوست تمام ندید

 من بر ، را هایتمالکیت میم تمام ندید

 !را قلبم مالک دادم دست از من و

 

*** 

 

 را تو

 ذهنم، خاطرات زندان در

 !امکرده هاشکستن به محکوم

 تو؛ و من فقط

 جرمت، با کنند چه گویممی من

 .من قلب ندای به دهی گوش باید تو و

 نیست، سختی مجازات

 ... . شو دلتنگم کمی فقط

 

*** 
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 فقط، تو از

 .خواهممی ، را گردنم دور به هایتدست شدن گردن شال

 بودنت، و آمدن برای

 منتظر؛ ایستم؛می گوشه همین

 !تو منتظر

 ! میمیرم تو، انتظار در ایستاده آخر دانممی و

 

*** 

 

 گفتم؛می برایت را واقعیت

 خیاالتم، شده بافته سرزمین سمت به شدمی ایدروازه گوشت یک اما دادیمی گوش تو

 تو و کردم،می تکرار دیگر بار هزاران من و

 .کردی دروازه را گوشت دیگر بار هزاران

 ..تو به نه اما گویممی را هاحرف آن همچنان من اما

 . داشتند را تو روز یک که خیاالتم، شده بافته سرزمین به

 

*** 
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 وقتی، دارد درد

 سربار، بغض این گلویم، به اندازدمی چنگ

 کاش؛ هم باز و کاش

 بودی، کنارم در وقتی دیدمتمی کاش

 بودی، نگرانم وقتی زدممی را دلم حرف کاش

 .نداشتمت انگار و داشتم را تو

 دارد؛ درد

 ... .افکارم به زندمی چنگ فکرت که زمانی

 خواهمت،می

 ... .بینمان یفاصله همه این از داد ای و فاصله، اما

 نیستی؟ گاهتکیه تو مگر

 کن، کم را فاصله پس

 خواهم،می را تو فقط من

 تو؛ به کنم تکیه بگذار

 .را فاصله این کن کم فقط تو و

 

*** 
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 ام،مانده برایت جورهمان من

 دیگری؟ برای تو

 خودم؛ برای خواهم،می را تو زیادی کمی و هستم خودخواه دانیمی

 !دیگران نه خودم خودِ برای

 زنی؛می شارژ به را آن عجله با وقتی کنممی حسودی دستانت در گوشی به حتی

 .دارد اهمیتی چه من قلب اما داری، عجله آن داشتن نگه زنده برای تو

 ! توست و من میان واقعی تمام هااین

 

*** 

 

 برایم، است مشهود و ایشده حرف کم

 !من با نداری گفتن برای حرفی چند هر

 بگویم؟ برایت را روز اتفاقات تمام خواهممی که بگویم چه من، اما

 شویم؟ قبل مثل تا کنم خدا خدا کی تا آخر

 کی؟ تا

 بیایی؟ خواهینمی دیگر واقعاً یا بنشینم انتظارت به

 مرا؟ خواهینمی

 چه؟ من پس

 گاه،هیچ نبودی من فکر به اول همان از
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 .دیگران قلب بر انداختن تَرَک و کردن تَرک در بودی استاد

 اول؛ همان از

 ... . را تو واقعی ندیدم و بودم کور من فقط شد، دیده اول همان از اتفاقات تمام

 

*** 

 

 کنند؟می خالی درونم چیزی چه دانیمی شودمی که شب

 ... .را دلتنگی

 .کردممی صبح را شب چای، لیوان یک کنار در تو انتظار به که هاییشب و ماندممی تو منتظر که هاییصبح همان دلتنگیِ

 خاطراتم، در شده رها دختر همان همچنان من و

 !توست منتظر که دختری

 بیایی، که

 .ببری خود با و بگیری را دستانم که

 شد؟ باران که شد چه

 نفره، دو هایقدم بدون بارانی

 اینفره یک چتر بدون

 بود؟ داده جای خود در را نفر دو که

 را، چیزها ترینچندش که بود این فقط من گناه

 .دیدممی نفره دو هایقدم و شده قفل دستان همین در
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 .بود دیگری چشم دیدن تو، گناه و

 . داشتنت برای نبود دیر حداقل شد،نمی گونهاین کاش

 

*** 

 

 !بود چه دانستمنمی که حسی از شده خالی

 .داشت خاصی شیرینی اش،شبانه هایگریه کنار در بود چه هر

 گاهی، و نفره یک هایعکس نفره، یک هایحرف

 .شودمی یادآور را نبودنت که لباسم جیب تک

 ها،این تمام با

 بود، همه برای که بودنت ایذره به ارزدمی نبودنت

 .گویدمی چه کسی چه نداشت فرقی

 .است برداشته هم ترک حال پارویمانبی قایق

 !شودمی دریا از پر دارد بینی؟می

 .بود کوتاه چه وجودمان عمر

 

*** 
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 نگویم، چیزی شاید آمدنت، انتظار در

 .دارد زیادی شوری دلم اندکی اما؛

 ...بیایی تا شوممی بودنت به خیره هاساعت

 ، شود پرشتاب وجودت از امنه*سی قفسِ شاید

 اما؛

 .توست وجود از همه هااین

 حتی،

 .شودمی شیرین برایم است، تو مالِ از چون تو انتظار

 

*** 

 

 همه این رعد از قلبمان و شد خواهد کور شتاب همه این از چشمانمان شد، خواهد غرق خورشید، پرتو در دستانمان که آیدمی روزی

 .شد خواهد خرد عظمت،

 .دید خورشید هایرگه همین در ، را تو چشمان رنگ توانمی گاهی

 .اوست پرتو درون هایاکلیل همان قلبمان هایخرده

 ما

 اما، باشیم غمگین بسا چه

 .است پرتو این هایاکلیل در خالصه وجودمان
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*** 

 

 باشد، که هم کجا هر ام؛گفته هاآن به

 .گرددمی باز کوتاه بخیری شب برای

 .است عظیم فردی، هایگفتن بخیر شب به شده خوش کوچکی، دل

 ...گرددمی بر او

 .نزدن حرف ساعتی چند از شده تر چشمانی به آمدن خواب برای همه، برای

 .گرددمی بر اما باشد، مغرور و حوصلهبی چند هر

 !نیست من یمرده دل کارِ انتظارت

 ... .بیا زود
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می
 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 تماسمنتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما 
 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:
 

 

  :انجمنht t p://f orum.caf ewri t ers .xyz/  
  :وبسایتht t p://caf ewri t ers .xyz/ 
  :اینستاگرامht t p://i nst agram.com/caf ewri t ers_xyz/ 

 

 

http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_xyz/

