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 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

  ا

 دلنوشتهبندی: دسته 

  :اندوه یک طنینعنوان 

  :تراژدیژانر  

 :آرامیس گیسو نویسنده 

  :سطح اثر- 

  :ناظر- 

  :مومنی ملیکاویراستار 

  :طراحEssence 

  :کپیستDoNyA♡Gh 

 .باشندمی سپهری سهراب از هستند پرانتز داخل پارت، هر اول که جمالتی: نکته



 

 
 

3 

  
 اندوه یک طنین 

  آرامیسگیسو 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 (بسپار خاک به را اتچهره ای،شده هیچ شبیه)

 

 انگیز نفرت کوچکِ ءشی

 بیهوده و سرگردان معنایش،بی اعداد با که

 .چرخدمی خود دور به

 هایمناخن شدن کشیده خراش گوش صدای

 !شودمی امهنجره هایجیغ ملودی پریده، رنگ و گچی دیوارهای روی

 !کند آزاد را خود و بشکند را هایمدنده خواهدمی گویی کوبدمی امنه*سی به محکم قلبم

 شاید

 پیش هاسال

 امکودکانه هایهق هق میان در

 و بودم ختهبا جان

 را روحم کاغذی هایقایق

 ...بودند برده ناکجا به

 

*** 

 

 (گریدمی اتاقم در ابری)
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 !همینجاست دنیا آخر

 !من کنارِ درست، همینجا
 

 .کندمی گوشزد من به را نبودت که ایخالی جای همین دقیقاً

 من و نیستی تو که جایی

 ...ام قاصر دردهایم نوشتن از

 ...خیالم در واهی وجود از وَهم یک و بمانم من و نباشی تو دیگر که جاییست پایان ینقطه

 !بود خوب شودمی

 پیش شب از که بالشی به و برخواست هاصبح

 تو جای به

 کشیدمش، وش*آغـ در

 !زد لبخند

 توانممی

 و کنم آماده برایت دم تازه چای

 بخوانم، برایت را داری دوست که ایترانه و بنوازم گیتار

 ...باشم آرام و بگذارم اتمردانه هایشانه روی را سرم

 بود، آرام توانمی هم هنوز

 چرا دانمنمی فقط

 ...دارد نوسان ذهنم در و است رنگ کم تصویرت

 ؟!دانیمی
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 اما دارد ادامه زندگی نباشی تو

 !همینجاست من پایان
 

 ...نیستی تو که جایی درست

 

*** 

 

 •( کند می غم پر را جهان یادت)•

 

 یافتم، را تو که روز آن و

 تو، از پس بارانی روزهای از خبربی

 !برداشتم گام آرزویت دنبال به

 !نگذر راحت من از

 !نیستی من رهگذر تو

 بمانم، امآمده

 !نیستم تو مسافر من

 

*** 

 

 (جست باید باران زیر را عشق)
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 ...چکدمی هاچشم از کند، طغیان اندوه اگر

 .شودمی سرازیر قلم از

 ...دریاب چشمانم باران از را عشق

 ...دریاب وَهم، یپنجره یگوشه در شب، جغد اندوه طنین از را عشق

 ...وجودم از خالیست اتاقم

 !نیستم من اینجاست که آن

 .است گسیخته خودش در که دختریست جاست این که آن

 !خویش یسایه ز حتی هراسدمی اینجاست که آن

 ...خندندمی من به هاغم

 که مغزم در رفته فرو ترکِش یک تو فکر و

 .شوم خالص آن از توانمنمی هرگز

 !خندممی من

 ایستادند، من تماشای به عالم همه مردم و گریستم که من

 در چطور که ببینند بار این

 اندوه یک نهایت

 ...خندممی

 

*** 
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 (دارم سخن سوختهام، درونِ با)

 

 !خزدمی ذهنم در همیشگی سوال

 ام؟گشته گرفتار اتاندوه دام به کِی

 دلتنگی، جنس از اندوه یک طنین

 .است کرده فراهم برایم را ماندنی یاد به مرگ یک

 یافتم هنگامی لغات ز را خود تنفر و

 ...بگنجانم جمالت در و بسنجم کلمات با را نبودت غم حجم نتوانستم هیچگاه که

 یافتم وقتی لغات از را خود تنفر

 ...بودم قاصر دلتنگی وسعت توصیف و نوشتن از که

 .ندارم دست در را قلم گرفتن قوِای

 و دهممی جان اتاقم یگوشه

 من جز کسی

 ...شنید نخواهد را امدخترانه هایگریه صدای

 !نیست حرفی باشد آغوشت و باشد غم

 ...سپارم جان آغوشت بهشتِ در تا بارممی تو وش*آغـ در

 

*** 
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 (تنهاست درونم چه)

 

 درونم یسالخورده کودک

 ...دارد پرواز اندکی آرزوی

 ...شده طرد و امخورده سر

 .امنشسته هایمخنده مرگ تماشای به که من

 .گنجدنمی واژه در که درد وسعت

 ...اممانده من

 ...بیتابم و ندارم تاب

 ...پریشانم

 ...بگو چیزی

 !بشکن را سکوتت

 ...برگردان را قرارم و آرام

 .دارد نوسان هایت نبودن و بودن در امزندگی

 ...شب دستان روی دهممی جان

 غم هایشانه روی گذارممی سر

 ...بندممی را آلودم اشک چشمان و

 .است شده منجمد رگانم در خون

 .دارد جریان وجودم در درد
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 .خنددمی امخیره نگاه در مرگ

 کن، صدایم

 !گیردمی جان دوباره تو صدای با دختر آن

 

*** 

 

 (عشق و اشکال عاشقانه تعبیر یعنی قشنگ چه؟ یعنی قشنگ)

 

 خواهدمی دلم

 شوم ایخشکیده رنگ نارنجی برگ

 ...رقصدمی باد دستان در که

 ایگوشه در که نوری کم یستاره آن یا گیردمی پناه اتمردانه هایشانه روی و زندمی پر که باشم کوچک گنجشکی خواهد،می دلم

 !زندمی چشمک تو به آسمان از

 

*** 

 

 (برد هازندگی اندوه وسعت به مرا عشق تنها عشق، و)

 

 !دل ای
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 میان ایمانده تنها و غریب چه

 !ماندن و رفتن

 .ندارد برگشت راه که عشق

 ...بِگشا ایچاره

 تابی،بی چه

 پریشانی، چه

 !ویرانی چه

 !دل ای

 ...آرامی و شادی فریبنده چه

 پریشان، حال این دلیل ای

 !نکن دریغ دیوانه منِ از را خودت

 

*** 

 

 (تنهایی آنکه مثل دلت، گرفته چرا) 

 

 ...دلتنگی یفاجعه عمق به ببرد پی نیست، کسی

 ها،آدم تمام از امشده دور

 منزوی و گیر بهانه
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 خیره، و مسکوت

 .امکرده حبس اتاقم در را خود

 ...مانده خالی دفترم سَطرهای و شده سرد ای،شیشه فنجان در چای

 !را ما یممنوعه دیوار بشکند، نیست کسی

 غم، ای

 ...کندمی تابیبی گنجشک همچو که کوچکی قلب برای سنگینی چه

 تو

 که ایساده حرفیِ دو

 ...ایکرده ویرانم ساده

 !کن تحمل کمی را اینبار

 !بروی ساده شودنمی

 و باش آرام و بمان یکبار همین

 ...ببین را امشیدایی

 !کن تحمل را اینبار

 .بگیرم پناه قلبت یالنه در بگذار

 تو را اینبار

 من، تاب و تب پای به پا

 .کن دنبال را امتباهی

 روزی شاید
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 باشی، تو اندوهم پایان

 باشی، تو طلوعم

 ...باشی تو مقصودم

 ! داندمی چه کسی

 

*** 

 

 (بیهوده بود، بیهوده)

 

 دشوار چندان نه کلماتی با سادگی یک تعمق در مجنون واژگان با

 !کرد خواهیم ار*قم صبح تا

 کیست؟ بازنده

 بیاورد؟ در تشریفاتی هر از عریان واژگان و کاغذ یک چالش به را درد یک عمق توصیف تواندمی کسی چه و

 !گریدمی هم باز و زندمی جا و دهدمی باخت امخسته ذهن به چشمانم صبح تا

 !تو یاد بر قلبم و داد خواهد باخت قلبم به ذهنم

 ...دلتنگی جنسِ از بودم باخت یک یبرنده من

 ...بنویسی خوشبختی از برایم خط سر از و بگذاری دردهایم جلوی اینقطه و بیایی کاش ای

 

*** 
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 . (بود باید دچار)

 

 !بگیر وش*آغـ در مرا و کن نوازش را موهایم

 ...بگیر آرام تو دل ای قدمیست، چند این در مرگ

 وبگذار کن پاک دستانت با را هایماشک

 آخر دم این

 ...رَویم شاداب دل با

 

*** 

 

 (فردایی در روزنه یک حسرت در تو که داند می کسی چه)

 

 !کرد زندگی توانمی را هالحظه

 ...وَهم یک با

 ذهنت در کمرنگ تصویر یک

 که واژگانی عطش و

 ...ماندند باقی محبوس سکوت یک در

 ...بچین مرا وجود شقایق

 .کندمی آرام مرگ یک فقط را اندوه این
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*** 

 (تنهایی این در گاهیست دیر)

 

 دلتنگی

 !شب نبضِبی هایرگ روی بر خزدمی

 ...است تر احساس یشده خراشیده صورت

 را تاب بی مَنِ یک

 که منی از

 اوست، خیال در غرق

 ! دهید نجات

 

*** 

 

 (زیبایی شدن پروانه اندازه به تو بگشا، را اتپیله)

 

 کیست شاپَر همان درونم

 فرسوده، جسم یک اسیر که

 ...است پرواز آرزوی در

 و است گسیخته هم از من وجود
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  آرامیسگیسو 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 تو وجود

 امزندگی در

 ...دارد نوسان

 

*** 

 

 (اندود دود با رسد، راه از شب)

 

 اتاق، این

 !است من قتلگاه

 احساسم، روی خاطرات

 .کشندمی سوهان

 رسایت، صدای و

 کُندیست تیغ

 !وجودم شاهرگ برای

 !کنممی سکوت اینبار

 سکوتم از شاید

 ...جستی را هایمدرد عظیم حجم

 همچنان من و
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 تو، دل پویش در

 شهر آن و شهر این در

 ...دوممی سرگردان

 شاید

 اتفاقی

 رنگ، خاکستری خیابانی در

 ...خورد چشمانت به گذرم

 

*** 

 

 (هوا پژمرده گوشه، این در)

 

 کرد، تالش بایستمی

 دل، در که امیدی نگهداشتن زنده برای

 !نمیرد تا کندمی تقال

 !لغزدمی پلکی یگوشه اشکی و

 ...زنندمی حرف آرزوهایم بودن محال از همه، هم هنوز

 پی در پی هایاندوه و هانشدن میان دلی، غریبانه چه

 !است تو پویش در شجاعانه
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 شده، چیره امزندگی بر تاریکی

 روزی

 ...درخشید خواهد کناری، گوشه در کوچک، ایستاره

 

*** 

 

 (امرسیده رنج ی جلوه به)

 

 محالم، آرزوی ای

 ...کرد خواهد درد قلبم، از ایگوشه در ابد تا جایت

 مرا که هاستمدت تو سکوت

 .کندمی تباهم و رنجاندمی

 و من مرگ رفتنت

 .است من هایلحظه ترس نبودت

 که افسوس

 نخواهم، چه و خواهم چه

 ...است من تقدیرِ مرگ

 

*** 
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 ( شدی؟ دلتنگ چه از)

 

 آزرد، مرا دلتنگی پیچک

 هافاصله دیوار

 افروخت، بر امزندگی بر ایسایه

 .کشید شعله تاریکی

 !شد رنگ پر نبودت

 دقایق پوچ یلحظه

 ...شد آویخته دار به تک به تک

 را، آرزویت

 کوچک گلدانی یگوشه

 .کنممی چال

 !رویدمی حسرت گیاه

 

*** 

 

 . (است قفس در ایواژه)
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  آرامیسگیسو 
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 فرسود ایجاده

 پژمرد، گلدان داخل اشتیاق یغنچه

 ایهنجره قفس در ایجمله

 ...ماند محبوس

 دل جانِ

 !انگاری سهل چه تو

 گذریومی رویمی

 خاموش، سکوتی در

 کابوس یک یخلسه در مرا

 گذاری،می رها تنها

 وَهم یک

 ترکمرنگ اندکی

 ...تر روحبی اندکی

 !اینجاست پایانم

 

 99 ماه اردیبهشت نهم
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی 

 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:

 

 

  :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/

