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 دلنوشتهبندی:دسته 

 سیاهبازی:عنوان 

 :تراژدی،عاشقانهژانر 

 :کاربرانجمنکافهنویسندگانسیاهخطنویسنده 

 حبوبم:اثرسطح 

 :ناظر- 

 :ویراستارKIAnaz 

 :ترالنمحمدیطراح 

 :کپیستJacklin 

 قراریدریایتوفانی؟چهبازیداردنگاهت،باتالطموبی

 کشانمکهگویاهرگزآدمایمیگونهلختیهسیاهینگاهتبهجنونحیوان

 !نبودم

 چهسیاهبازیداردنگاهتباهوایاین

 !روزهایم؟
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 !های سردم شده این روزها غریبانه بودن تکرار ل*ب

 !ام؟ ماندم من غریبه شده

 !خوانند؟ یا دیگران مرا غریبه می

 هایم، پایان شب غریب شدم در تکرار بی

 غریب در نگاهت،

 در نامم،

 در تفکرات و خیاالتم؛

 !هایم و شب  ی من است را*بطه چه سمفونی تلخی 

*** 

 .ها اشکال غریبی هستند ها، سایه سایه

 .اند، نه با دیگران  نه با تو

 تنها، ولی پر از تاریکی

 !های آفتابی ازیه روزو سیاه ب

*** 

 .هایم، پژواک روحتان نخواهد شد روزی خواهد آمد که دیگر طنین خنده

 .شود رسد که دیدار ما، تنها به سنگی سرد و سخت وابسته می روزی فرا می

 ی دستانت را به دیوار بینمان بکوبی روزی که تو، گره

 و من، دستم را بیاورم باال که دستت را بگیرم و

 !خورد کند به خاک بر

*** 

 . ...گویند: بگو می

 گویم: از چه؟ می

 . ...زنند: از خودت ل*ب می

 :گویم کنم و می اندکی مکث می

 !خندد ای که از درد دلش می دیوانه
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*** 

 .بیند گردند، چیزی جز سیاهیه آزگار نمی هایم می هر کجا که چشم

 سیاهی،

 تاریکی،

 تنهایی،

 .اند هایم به این همه تیرگی عادت کرده چشم

 .جا بر نگرد ای هورازم، نیا، به این

 جا مردمانش به روشنا، این

 !عادت ندارند

*** 

 .فهمند اند که تنهایی را می یادگاران تاریکی، تنها کسانی

 !هاست ای که محبوب دل دهند به فرشته طمع تلخ دود را بیشتر از هر کسی در دنیا ترجیح می

*** 

 کنم هایم را جمع می ای آرواره لحظه

 !که یادت، برود از خاطرم

 ات، اما، هر بار یاد چشمان ماه گونه

 کند که دوباره هوایم، دلم را خون می

 .کشی بخواهد هوایی که تو نفس می

*** 

 کنم از زمین خاکی زندگی میای  در نقطه

 که،

 !ی نگاهت، گیسوی مواجت... هیچی هایت، تیله هوایت نیست، صدایت نیست، یادگارانت، ریتم نفس

 .اند در حوالیه من رویاها مرده

*** 
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رک مورد نظر جا مکن که مشت تر از آنم که با روشنای نگاهت، گرم کنم دلی را که هزاران سال است به خاکستر تبدیل شده، سعی بی تاریک

 !هاست که خاموش شده خیلی وقت

*** 

 .در شهر من هوایی نیست که منتظر وصالش باشی

 .شهر من شهر دود است

 .شهری که بارها و بارها، از هر نم اشکی سیل روان شده و آن را تخریب کرده

 .خوابی است شهر من شهر بی

 !خوابی است شهر من شهر بی

*** 

 .ی مروارید چشمانت دنیا را به آتش کشیدم برای یک قطره

 !حاضرم سیاه کنم شهری را از تار و پودش که تو را نخواهد با من

 اما تو، چه ساده دل بریدی و به دیگری بخشیدی

 ...و نادیده گرفتی آن همه عشق و احساس را

 !بافت ها می   اها روی یک شبه سفید کردی خرمن مویی را که با عشق لم*س دستانت شب

 !دیدم چه فریبی در انتهای نگاهت بود و نمی

*** 

 .خواهم خواهد، من نیز نمی اگر دنیا مرا نمی

 .شان هستم ی دنیا بر علیه من باشند، من نیز بر علیه اگر همه

 !اگر این سیاهی از وجود من است، با کمال میل همه را درگیر این سیاهی خواهم کرد

*** 

 ...داشته باشمتتوانم  به جهنم که نمی

 !توانی قسمت دیگری باشی ولی تو نیز نمی

 ؟!یا با من، یا در خاک

*** 
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 !زنند هایش به همه چشمک می دهم به شبی که ستاره ستاره را ترجیح می های بی شب

 !کشد ماه، با آن همه ستاره باز هم تنهاست چه دردی می

*** 

 نشیند،  هنگامی که بغض همانند تیری در گلو می

 !کند فکارم گیر میخیالت در ا

 !ترین خاطرات نیز در خیالم شیرین است حتی تلخ

*** 

 .کنی زمانی که به من نزدیکی، مرا از خودم دور می

 کنی مرا وادار به ندیدن و کور بودن می

 و

 .کنی مادامی که تو خوابی، مرا مجاب به بیداری می

 ...خوب است

 .گاهی تنها باشی و به جایی بروی که کسی منتظرت نباشد

*** 

 ای است که ماه تر از سیاهیه شبانه های من تلخ دانی که خنده دفترم، تو بهتر از هر کسی می

 .درگیرش شده

*** 

 آهای مردم دنیا،

 !بشنوید پژواک مرا

 !هایش زندانی کرد و برد، پس بیاورید قلب مرا قلب مرا در چشم

*** 

 ...کند به نواختن می باران که شروع

 !زند تر از هر موقعی، نبودت را فریاد می تر و غمگین گیرد، اما این دل من است که نا آرام زنند، زمین آرام می ها لبخند می گل
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*** 

 کند، شود، لبانم پک عمیقی از هوایت را طلب می شب که می

 !بار است ای از تو برایم مرگ اما دکتر گفته است ذره

 .مرگ چه دلنشین است اگر به تو آغشته باشد

*** 

 .کنم گرفتگی دلم را با آهنگ نگاهت باز می

 ...های بلندت مانند تیری در قلبم فرو رفته مژه

 .کنی قلمم را چه شیرین دلبری که با یک نگاه تلخ می

*** 

 !مکد ی جانم را می امیدی قطره قطره نا

 .ای امید اند و خالی از چکه ها ناالن آدمک

 .اند ها ناالن ران امید برگرد، آدمکهو

*** 

 !ای در آن نیست، من به ماه چشم دوختم و ماه به من هایی که ستاره معلق گشتم در شب

 ...آورم خواهم لمسش کنم، دستانم را باال می می

 .شود ی چشمانم سرازیر می پرم و قطره اشکی از گوشه از خواب می

*** 

 !ر شبی پر از سیاهیزند بر سرم، دود کنم خودم را د گاهی می

 .کشی زند بر سرم که، نباشم و نبینم دلی را که به بند می گاهی می

 !زند بر سرم که، به کل دیوانه شوم، پرت کنم خودم را از ارتفاع زندگی می

*** 

 .ی نگاهت محو لبخند شیرینت شدم، آواره

 !دلم لرزید، بند دلم باز شد و پژواک ها به بیرون پریدند
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 .ی نگاهم بودی با لبخند، خیرهاما تو همچنان 

 !تر، کاری کردی که فرهادوار دورت بگردم ترم کردی، مجنون  تو با نگاهت تنها

*** 

 !دانم که حالم چگونه است؟ گاهی نمی

 .خواهد دانم من چه می  نمی

 !گرید بهانه می کند، بی بهانه قهر می گیرد، بی بهانه می دانم که گاهی دلم بی  فقط می

*** 

 !ام؟من آدم رویاهایت نیستم خواهد از سنگ در سی*نه چه می قلب مهربانت

 .های درهمم مرا ببخش که هر بار، با هر لبخند پر از امید و گرمت، سرد کردم دلت را با سگرمه

 !مرا ببخش

*** 

 خداوندا

 خواهم، ای آرامش می لحظه

 !ای بیارامم لحظه

 .رود ی خاطرات به خواب می کنجهات، هر شب با ش دانی که این بنده ام ولی تو می کسی ندیده
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 «نویسندگان مرجع رمانکافه »

 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

 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_ir/ 
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