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 دلنوشتهبندی:دسته 

 ودادممنوعه:عنوان 

 :عاشقانه،تراژدیژانر 

 :آتریسااکبریاننویسنده 

 وبمحب:اثرسطح 

 :ناظرMRyWM 

 :ویراستارKliN 

 :آیهطراح 

 :کپیستKliN 

 تاب و مجنونم، خورد به چشمان بی گوی رنگین چشمانت که گره می

 ایستد، گویی تمام جهان در یک آن از حرکت و دوران سرسام آورش می

 !شود در دو کلمه گویی تمام جهان فقط خالصه می

 !من و تو

 !من و تویی که ممنوعه هستی برای یک عاشق دلخسته

 !رود خیزد و هرشب به امید دیدار رخ زیبایت فردا به خواب می عاشقی که هر بامداد با یاد چشمانت برمی

 !و منی که عاشقانه دوست دارد این ممنوعه را

 !دوست دارد این وداد ممنوعه را
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 !زندگی دلچسب است

 .اش پرستی مثل پایبند ماندن کنار کسی که عاشقانه دوستش داری و بیش از هر چیز و هرکس، با تمام وجودت می

کند و طنین دلنشینش به جانت آرامش  های بلندقامت زیر پاهایت برخورد می هایی که امواج بلندپرواز دریا به صخره مثل وقت

 .بخشد می

 همچو روزهایی پاییزی که

 .کشد ت نوازش بر گیسوانت مینسیم مالیم دس

 ...ای من نباشم تواند، زیباترین لحظات زندگی من باشد، حتی اگر آن مجنونی که کنارش ایستاده ها می تمام این

 !تر ی من است! بسیار بسیار مهم تر از دل شرحه شرحه شده خوشبختیِ تو مهم

 .ناب را با تو شریک نباشم خواهم، حتی اگر لحظات تمامِ لحظات دلچسب زندگی را برای تو می

 !تو فقط خوشبخت باش لیلی من

*** 

 عطرت را دوست داشتم  آید همیشه یادم می

 !شد نسبت به یک شیشه عطر قدر زیاد، که آتش حسادتت برانگیخته می آن

 ام، داد به قلب دلخسته عطر تلخی که همواره آرامش می

 !اما حال از این عطر متنفرم

 !یزی که مربوط باشد به تونفرت دارم نسبت به هر چ

 !کشد برایم کاری که اسم همسر را یدک می مربوط باشد به خیا*نت

 !نفرت دارم

*** 

 های روزانه به نام درد و بدبختی و فالکت

 به نام نابودی و مرگ و حقارت

 به نام غموض دیجور

 به نام سستی و کاهلی

 به نام ظلمات و تاریکی

 !به نام کاهلی اطرافیان و له شدن آرزوها زیر پاهای یک فرعون معاصر
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 !به نام عشق

 !به نام خیا*نت

 !به نام عاشقی کردنی که سرانجامش خیا*نت است و بس

 !رنگ افتاده زیر چشم به نام چشمان خونین و گودی تیره

 !به نام درد

 !به نام مرگ

*** 

 !سیاهی چشمانت آرزویم بود

 !های سال سال

 گلی مادربزرگت را ت هست چادر سفید رنگ گلیاد

 که بر سرم کردی؟

 یادت هست؟

 چادری که حال تنها یادگاری است که یک دختر

 !یک همسر و یک مادر از همسرش دارد

 !تنها یادگاری

 !کس حتی یک پالک هم نمانده برای این دخترک بی

 !حتی یک پالک

*** 

 !برای من میان انگشتانمی توست  ای را که تنها بازمانده فشارم نامه می

 شد در یک آن ای گویی قسمتی از وجودم به آتش کشیده می با هر کلمه

 عاشقی کردم و حال

 !رسم عاشقی کردن را یاد گرفتم از تو

 !باید عاشق و مجنون کرد و بعد رهایش کرد

 !به همین سادگی و آسانی
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*** 

 !است ام گوش فلک را کر کرده خبر رسوایی

 الی شهراز پایین شهر تا با

 !ام نمای هر کس و ناکسی گشته انگشت

 فقط به یک دلیل

 !عاشقی کردن

 گویی عاشقی کردن در این شهر و دیار جرم است

 !برند برایمان که حکم جدایی می

 !های این شهر درندشت کوچه پس روی های شبانه در کوچه هایمان، جدا از پیاده جدا از هم، جدا از نفس

 !جدا از همه چیز

*** 

 دارم بنشینم کنار پنجرهدوست 

 هوا ابری باشد و رعد و برق بزند آسمان

 !در یک دستم فنجان داغ قهوه تلخ باشد و در دست دیگرم قلم و دفتر

 !دوست دارم بنویسم چند خطی نامه

 !های جا مانده میان ترمینال همیشه شلوغ قلبم نامه که نه چند خط از حرف

 !دوست دارم بنویسم دوستت دارم

 !دارمدوستت 

 !دوستت دارم

 !چاره پُر گردد های دفتر بی آنقدر این جمله را بنویسم تا تمام برگ

 کنم و من بازهم شروع به نوشتن می

 !ی قلبم تکه شده هایی خرد و تکه در میان شیشه

 !دوستت دارم

 !دوستت دارم و تو دوستم نداشتی

 !داشتنم بشوی اما باز هم دوستت دارم آنقدر که مجبور به دوست
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*** 

 .خواهد ترین جای رستوران را می  دلم یک جای دنج در گوشه

 !تا بنشینم و بنشینی آنجا

 دوست دارم جای دسر مقداری عشق،

 جای نو*شی*دنی مقداری محبت،

 !و جای غذا تو را سفارش دهم برای شام

 نم کهدوست دارم فریاد بزنم و عالم و آدم را خبردار ک

 !دوستت دارم

*** 

 آهسته و پیوسته

 آرام آرام و اندک اندک

 رساند، های دریا می کشان به موج پشتی که تازه سر از تخم درآورده و خود را کشان چون الک

 شتابم، به سویت می

 ای به نام مرگ پشت رویاهایم توسط مرغ دریایی اما الک

 .ودش رود و گرفتار مرگ زودهنگامی می به غارت می

 !قبل از رسیدن به دریایش

*** 

 حرفی است ی سه عشق تنها یک کلمه

 ع: عزیزترین

 سنگ ش: شهاب

 ق: قلک کائنات

 !شود عشق کنار هم می

شود تا یادآور دوست داشتن و دوست داشته  سنگی ناآرام با سرعتی شگفت به داخل قلک کائنات انداخته می عشقی که چون شهاب

 !شدن باشد
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*** 

 !بگو

 ام؟ ای با دل افسار گسیخته بگو چه کرده

 که حال به جز تو

 از هر چه هست و نیست

 !بیزار و فراری گشته است

*** 

 .خواست کسی باشد که مرا بلد باشد دلم می

 حتما خواهی گفت بلد بودن دیگر چیست؟

 گویمت و من می

 !تر از عاشق بودن یا حتی دوست داشتن است بلد بودن بسیار مهم

 ها با آنها فاصله دارد؛ بلد بودن دنیایش فرسنگ

 !هایت کنار می آید کسی که تو را بلد باشد، با تمام پستی بلندی

 .داند چه زمان سکوت کند می

 چه زمانی سرت فریاد بکشد

 هایت بگیرد چه زمانی نم اشک از گونه

 . ...داند می

 !خواست کسی مرا بلد باشد دلم می

*** 

 ی صبح ایستادن هنگامه

 حد و مرزمان و کنار تک درخت رویاها و آرزوهای بی

 !طعم و عطر هایی ارزشمند و خوش شوند به میوه گویند و مبدل می های اسپیدی که خرامان خرامان آغو*ش بهار را ترک می شکوفه

 !سال زحمت یک کشاورز برای بزرگ کردن این تک درخت باثمر  های ی سال ای از ثمره کده رنگین
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 دهند برای میزبانی از عروس زمین، هایش بزم شادی سر می تک شاخ و برگ کدرختی که ت

 !است، آن هم در چند قدمی خود شمار ما با هم بوده های بی درخت پیری که شاهد قهرها و آشتی تک

*** 

 !خواهد از جنس پرواز هایی می دلم بال

 !شوند و تو را متحیر هایی که ناگهان بر دوشت سبز می از همان

 ها را نیز کور کرده و تو را خاص؛ هایی که سیاهی پرهایش چشم کالغ ن بالاز هما

 خواهد تا با آن هایی می دلم چنین بال

 !تا ابد و یک روز مخفی کنمت میان آغوشم

 کس نتواند ببیند تو را؛ دوست دارم چنان دور تنت بپیچانمشان که هیچ

 !کس هیچ

*** 

 ناپذیر است، ای وصف عشق واژه

 .ه به نادرستی تفسیر میشدقدر دور ک آن

 عشق، عالقه نیست،

 ی دیگر از یک انسان دیگر ای از قلب است که با پاره پاره

 ربا، ی آهن چون میدان مغناطیسی دو تکه هم

 ربودند، دیگر را می یک

 .کردند اما مردم او را به اشتباه دیرین عالقه تفسیر می

*** 

 .چایی را با ذوقِ آمدنت دم کردم

 .ند که خبر آمدنت را که شنیدم چگونه قلبم به دوران افتاد و هل شدمدا فقط خدا می

 .قدر هول که چندتایی ظرف از سفر مشهدمان از دستم افتاد و شکست آن

 !فدای سرت اصال

 !بشکند، فقط تو بیایی
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 . ...نشستم و منتظر ماندم ولی

 .نیامدی که نیامدی

 .ام تا تو بیایی مانده ی حیاط زنگاربسته و من هنوز هم چشم به درِ آهنیِ

*** 

 جوشان عشق را داخل لیوان پر آب قلبم قرص

 .کنم رها می

 !شود و عالم و آدم را خبردار ام لبریز می شده  با جوشانیده شدنش گویی عشق اندرون قلب لبالب

*** 

 .کشاند اش تو را به اعماق خود می زاری است که سستی عشق چون شن

 .اگر دست و پا بزنی به پایین کشیده خواهی شد

 .پس آن را بپذیر و در آغو*ش بگیر

*** 

 .کشاند اش تو را به اعماق خود می زاری است که سستی عشق چون شن

 .اگر دست و پا بزنی به پایین کشیده خواهی شد

  .پس آن را بپذیر و در آغو*ش بگیر
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

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

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

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

 :انجمن http://forum.cafewriters.xyz/  

 :وبسایت http://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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