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 واندلنوشته خان اخ 

 لنگار دا 

 

 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

  

 دلنوشته بندی:دسته 

 خان اخوان: عنوان  

  :عاشقانهژانر  

  :نگار دارداننویسنده 

  اثرسطح:  

  :ناظر 

 تیم ویرایش انجمن راستار:وی 

 :آیه طراح 

  :کپیستparadox 

 گرفتیم یجا یو در من طرح گذشتیم یوزش

 اتاق یژرفا یکیتار در

 ختمیریفانوس را به فضا م طرح

 دمیکاویرا م یراه نجات المیشده بودم و در خ گم

 ! یستین یام همراه با هستکردم گم شده حس

 دیرفتن بر سرم برچ یهاهیاز سا یدست

 ...دمیلغز گرید یمن در خواب و

 تنم هنوز روشن بود یهاشهیر
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 وزشی میگذشت و در من طرحی جای میگرفت

 در تاریکی ژرفای اتاق

 طرح فانوس را به فضا میریختم

 گم شده بودم و در خیالم راه نجاتی را میکاویدم

 !گم شدهام همراه با هستی نیستیحس کردم 

 دستی از سایه های رفتن بر سرم برچید

 و من در خوابی دیگر لغزیدم

 ریشه های تنم هنوز روشن بود

 و نسیم روشنایی بر لبانم طرح میچید

 :یک لحظه گذشت

 و لنگری بر چشمانم در ورطه ی وجودم بر روی روحم ریخت

 من کجا بودم؟

 آیا من سایه ای گمشده در رویایت هستم؟

  بهتی در پستی تنها ماندم

 پاسخ ماند یب یانعکاس

 من کجا بودم؟ پس

 قلوب ی حضور خسته انیدر م غروب دم
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 شده از احساس دهیرم یتفکرات انیم در

 غنچه سراسر باغچه را گرفته بود یبو

 ختیریتر از قبل بر هم م شیدرهمم را پ یو موها دیوزیم باد

 : باز کردم و زمزمه وار گفتم سر

 !تمیزیچه آسمان  -

 گرفت دلم

 گرفت بیعج دلم

 : ندیگو یکه مردم م شنوم یهامون م یکرانهو در امتداد  شودیکو ممغوالن در سرم ا نیسهمگ یههیش هنوز

 !شدهحالش بد  نیزم -

 میچند لحظه غفلت اجدادمان هست ۀ سال گذشته است و ما ثمر هزار

 ... کرد دیبا عبور

 . کرد دیعبور با د؛یآیم ییصدا

 کشاندیخلوت م یانسان را به سو یو ابعاد زندگ ستین یمتیمال گرید

 رنگ اغراق گرفته است بیغر یاریفتن با انس گر و

 خورندیهست که تکان م ییهاپونه میهم در راه نس هنوز

 زدیریاست! عشق را بهم م یبیغر زیچ جذبه
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 ! ستین یابد هیعشق پسر همسا گریکرده د رییتغ هاینشان

 شده؛ یپرتقال انار روزها

 ست؛ین زیجا دیدرخشش خورش گرید

 کرده؛ بنا یزیها چچشم یرو خواب

 ست؛یدیاز ناام یپر از خلسه که فرار در آن حاک ییفضا

 کند؛یم یجاده نوازش را تلق یترهم بر رو یهاشن

 ست؛یواژگون ن گرید اسوجیها در الله و

 د؛یآیدر تهران فرود نم ییمایهواپ گرید

 آب شده؛ شیهابرف زیتبر

 شده ترنیخون خرمشهر

 رود باز هم خشک گشته؛ ندهیزا و

 . زمیخیواب بر مخ از

 و در دستان سرنوشت چاقو قرار دارد؟ ستیچرا پشت من خون دانمیرا شکر تمامش خواب بود. فقط نم خدا

*** 

 . بود و بس گرانیکه تنها شناختشان از ما حرف د یمردمان یپر شد از قضاوت ناروا مانیبه خط زندگ خط

 . شدن شد شروع به فراموش گرید یاز آغوش گر،ید ییاز جا مانیزندگ

 شده معشوق ساده ایعاشق و  یکه بالک کردن برا ییگذاشتند... از همان جا انتیکه نامش را خ ییهمان جا از
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 کردمیجا خوش م 77از کافه  یادر گوشه یروز شلوغ کار کیبود به قصد خواندن شعر پس از  یوقت چند

 یهایراه فرار از دل مشغول گری.. د. سپردمیبه دل و جان م یمخاطب خاص چیشاملو را بدون ه یشعرها و

 . بود رازیدر ش یکوچک ابانیکز کرده در خ ۀ همان کاف میبرا ایدن نیا

 . دردناک بود میبرا نیو ا خوردیبخواند خاک م اشیمخاطب اصل نکهیو اشعارم بدون ا گفتمیم شعر

 ؛یو گذاشتن استور یگرفتن چند سلف ینه برا رفتمیم کافه

 مخاطب؛یب یتها و تکرار مالقا اری دنید ینه برا رفتمیم کافه

 . رمیداغ اسپرسو جشن بگ یهقهو کیرا با  ییتنها نیکه تنها باشم و ا رفتمیم کافه

 کیو با  نشستیم یخودم بود، مرد یکه همان مکان گر گرفته 7 ٔەشمار  زیبود در کنار م یچند وقت اما

 ! خواندیسهراب م تفاوت

 ! هم هشت کتاب سهراب را آن

 . انداختیکنار قلبم م ی آن مرحوم گرگرفته ادیبود با اشعار سهراب قهر کرده بودم؛ چرا که مرا  یوقت چند

 اال ازکاشان رفته بود و ح یهاتا کوچه پس کوچه نستاگرامیا یها از پست اشیعاشق یکه ادعا یمرد همان

 . ام هستبالک شده یو رد پا انتشیخاطراتش زخم خ مجموع

 پناهم را به دادگاه خدا سپرده یب یهااند را به خدا و اشککرده تمیرا که اذ یگرانیوقت است د یلیخ من

 ! ام

 ! نداشت نمیشیبه معشوق پ یشباهت چیکه ه گفتمیاز آن مرد م داشتم

 کردیچهره اش را آشفته تر م یاترپ یهر نکیهمراه با ع اشیمشک یموها خرمن
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 . کردیم تمیاذ اش یسادگ نیمن نداشت؛ ساده بود و ا یبا مرد آرمان یمالک چیه او

 کردیم ریاو ذهنم را درگ ادیام تنها  ییوقت بود در لحظات تنها چند

 ... آشنا یبیغر ب،یمخاطب غر آن

 شده میهست که کابوس شبها یکه حاال چند وقت یبیغر

 ! دمیرا هم نشن شیصدا یاش دلم را برده بود؛ خنده دار است من تا حاال حت یدگکه سا یبیغر

 حضور یغبطه خوردم که گرما دایاز عشقش به آ خواندمیتر گذشت... داشتم شاملو م شیپ یوقت چند

 ... را در کنارم حس کردم یکس

*** 

 . نگفتم یزیلرزش صورتت رو حس کردم و چ ،یبار دستم رو تو کافه بام گرفت نیاول یبرا یوقت

 . : وسعت قلب آدما به دستاشونهیدستم رو مشت کنم و بعد گفت یخواست ازم

 . نثارت کردم یا وونهیو د دمیبهت خند من

 بزرگ یاهایبا احساس و رو کیکوچقلب  دهیکوچولوت نشون م یدستا نیا یگفتی! مزیاز همه چ غافل

 ! یدار

 . ترسونهیمن رو م اهاتی: رویگفت

 ! وونهیو گفتم د دمیمن باز بهت خند و

 . یدیترس بیاون واحله تو عج یچرا اون روز، اون لحظه و تو کنمیدرک م حاال

 !“ مرد بودنت بود ینشونه  نیو ا یرو بلد نبود کیکوچ یشکوندن دال آخه“
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 و خاطرم هست ادی یبار که دستات رو گرفتم تو نیاول هرهنوز خاط حاال

 . میکن فیتعر گرانید یبرا میتونیکه م هیخاطره ا نیاول نیدونم ا یخوب م و

 یقضاوت همه حق را به تو دادند ول در

 ! دارترم که من راز نگه نجاستیا نکته

*** 

 د؟یکن یهمراه ییمرا تا کوچه باغ تنها شودیم ستین یراه

 دهندیرخصت ماه را نم یاجازه  دهیپرتغال سر به فلک کش درختان

 د؟یآسمان ببر یها یکیمرا تا نزد شودیم ستین یراه

 اتیح نیز الذت ا یغم و غصه اجازه کنیول چدیپیخانه م یدم کرده همراه با بهار نارنج در فضا یچا یبو

 . دهندیکرده نم دم

 د؟یو تنها بگذار دیببر قیب حرمرا تا ل شودیم ستین یراه

 را که نماز غفلت بر من ربود یطانیش پرستمیتمام وجود م با

 د؟یبکشان یمرا تا بندگ شودیم ستین یراه

 تورم گرفته به هالکت کشاند یرا نرخ ها میآرزوها ی خانه

 ... میآ یرد با شما نمدراز دا یراه یکی نیا دانمیم

 ام یزندگ یسفر شوم و بروم در دور دست ها کیسوار  شدیم کاش

 و غصه بخورم زمیاشک ر یشوم؛ به راحت کودک
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 افتد؛ یکه انشاءاهلل از زبانشان نم ییها نیاز هم خواهدیم یمصلحته معجز یروزها کم نیا دلم

 ند؛یگویاز حال خوب خراب شدشان م ننتیب یکه تا م ییها نیا از

 . ندیگویم شانیها از بدبخت ساعت نندینش یکه م ییها نیاز هم خواهدیهمدم م کیروزها  نیا دلم

 . تا به من ثابت کنند بدبخت تر از اقبال من هم هست نندینشیم

 که در شب تنها و تنها به من چشمک زند؛ دخواهیم یروزها ستاره ا نیا دلم

 . خواهدیم یخواب ابد یروزها کم نیدلم ا من

 که کودکان دارند ییها نیهم از

 خواهمیدارد م نیکه ا یاسباب باز نیاز هم میناله کنم و بگو زمیدارم اشک بر دوست

 . توانمینم یول

 . ستزشت ا تیبرا یبزرگ شده ا گریتو د شودیجمله مدام پژواک م کی

 . بس است تیخنده برا یبزرگ شده ا گریتو د ندیگویم گرید یکم

 یاعتماد یفراتر از ب یزی؛چ خواهدیباور نکردن م گریروزها د نیدلم ا من

 غبطه نخورم گرانید یالیخیبر ب گریدارم د دوست

 خواهمیقبل از تو را م ییروزها تنها نیا من

 . خواهمیرا م ییتنها آرامش

 ترک نخواهم کرد یبه قصد فراموشجهان را  گرید من

 رندیبگ میتصم میبرا گرانید خواهمینم گرید
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 . کنمیترک م یابد یرا به قصد خواب یبار زندگ نیا من

*** 

 ست؟یاش چ دهیپمپاژ خاطرات در خون فا کنمیهزار بار با خود فکر م یروز

 ... سردرد، توهم و درد ،یخواب یب

 د؟یکنیترش م فیکه هست ضع ینیعاشق چند جان دارد که هر بار با رفتن تان از ا کی مگر

 . ستیگذشتتان ن ی شده مالیبود عالج غرور پا سرد

 م؛یسنگدل تر میه دیکه نشان م یزیاز آن چ ما

 م؛یشکنیم دل

 . میگرفته ا ادیرا خوب  راهش

 زندیم یدیدر من ساز ناام یا کودکروزه نیا

 ... کندیگله م کشد،یم ادیفر

 ستیبند ن ییجا چیمملکت به ه نیمستقل که دستش در ا یهمچو مادر زین من

 زمیریم اشک

 خواهدیغوطه ور از عطرت را م راهنیو پ شیروزها کودک درونم آن ته ر نیا

 خواهمیدوستت دارم م هحیبا را تیاز جانم ها یروزها کم نیا من

 ... ستیمسائل سخت ن نیا درک

 است تر فیدهد ضع یکه نشان م یعاشق از آن کی دیکن باور
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 ! آهنگ حرف دلش را بزند کینکند  خدا

 ... ندیاز تو بب یکوچه اثر کی هگوش خدانکند

 دیبا نام تو در آ یهنر یه اثرک یبر آن روز یوا

 کندیبه بعد فقط پرستش م ییعاشق از جا کی

 . آنها در شب ستارشان را گم کردهاند د؛یاطرافتان باش یعاشقها مراقب

*** 

 ! را داشتم همچو موالنا یکس کاش

 ! شدمیم یکس یشمس زندگ کاش

 ... شعر کی یزیصاحب تبر ای

 تپر شور یغزلها انیبودم در م یحافظ کاش

 دمیدیرا با عرفان م ایدن یمثل سعد کاش

 ! یتوس یبه شگرف خواهمیم یروزها دانش نیا من

 شاملو باشم کی یدایروزها دوست دارم آ نیا من

 . پور نیام صریق یدهیبه خانه رس یکالغها ای

 باشد نیپرو ینقش بسته از رمان ها داستانم

 . غبطه اش را خورد شیبارها در شعرها مایکه ن ییسهراب از همان ها یاز نفس ها یرنگ دیشا ای

 ! هم چو ملت عشق سمیبنو یروزها دوست دارم دست به قلم شوم؛ آثار نیا من
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 . کتاب جنگ و صلح معروف شود هیشب دیشا سمیبنو

 برمیباال نم شیایه قصد نب گریرا د میروزها دست ها نیا من

 شدم دیناام کی یزندگ تیصادق هدا من

 کنمیم یرا معن یفاضل نظر یروزها غزل ها نیا من

 ... ندارم یمعن گریروزها د نیا من

 کس نخواندو چیبار ه چیکه ه انیشده آثار خاموش نرگس صفو ست؛یزنده ن گریروزها د نیا من

 ! فروغ فرخزاد همانند خواهمیم یروزها اشعار گنگ نیا من

 خواهم یاز تو م یروزها کم نیا من

*** 

 ! رهیگیخون رو م یکه جا کنهیدرد اونقدر تا جزء جزء بدنتون نفوذ م یگاه

 ! درمان تمام دردهاتون شهیم یالیخیو ب یحسیکه ب دیکشیاونقدر درد م یگاه

 ! شکنهیمرگ ساده بدجور دل معبودتون رو م یآرزو هی یگاه

 ! داستان نیقسمت ا نیبهتر شهیرفتن م یوگاه

 . یهاش رو پاک کن امیپ دیبخش همونجاست که با نیسخت تر دونمیم

 ! زیهمه چ یرو یچشم ببند شهیهم یبرا دیجاست که با همون

 یمونیتا ابد م یگفت میسالگ 51 تولد

 . یرفته بود شهیهم یبرا میسالگ51تولد  و
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 ! میوقتا مراقب بچه ها باش یبعض

 ! اون هنوز بچه س دی! باور کن کنهیم یبزرگ یکه نوجوونه فقط ادعا یاون

 ! رو بکشه گهید زیو هزارتا چ انتیو خ یو سرد یالیخیطعم ب نکهیا یبچه س برا هنوز

 ! کنه اهیرو س لشیپروفا ستیهنوز بچهس حقش ن اون

 ! بزنه یفرار از درداش دست به هر کار یبکشه و برا ارگیس

 ستیاطراف ما آدم بزرگ ن میوقتا فراموش نکن یگاه

 ! دارن یبزرگ یکه ادعا ییپر شده از بچه ها یمجاز

 که نهیسوالش ا نیروزا بزرگتر نیباشه ا گرگیو ا کسیکردن ا دایتمام دغدغش پ دیکه با یکس اون

 ”!باشهدوست پسرش دوس داشته  کنه تا یرو چه رنگ موهاش“

 ! ستیسخت ن زایچ یلیوقتا درک خ یبعض دیکن باور

 : یخونیمتن رو م نیکه ا یمحترم یآقا یآها

 . هنوز بچن یکه به راه انداخت یعشق و عاشق نیا یکنن؛ اونا برا یاطرافت باش؛ بذار بچگ یبچه ها مراقب

 ! کننیبچن و دوستت دارما رو باور م هنوز

 ! گفتنات باش ریشب بخ مراقب

 ! دونهینم یاز حس نودوست یادیز زیبچه چ هیباش  مراقب

 ! . خانوادشهمیستیشده که اون مصببش من و شما ن یمجاز یبد وارد فضا ایبچس! حاال چه خوب  بچه

 نشد؟ نیو غم بخوره چرا آنال نهیبا دوستاش، بش یده و خوشگذرونخن یبه جا دیکه با یکس

 ! گهید یبالکم کرد؟ چرا لفت داد و هزارتا چرا چرا
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 ! خورهیبر نم ایدن نیا یجا چیبه ه یفرهنگ ساز کمی

 ! میرو پاک کن نستامونیا ایتلگرام  میروز مجبور کیباالخره  دیکن باور

 ! میاز دست داد ارویک نمی! ببیلاص یایبه دن میبرگرد میروز مجبور هی

 ! بودن یالیما خ یداستانها یآدما میباور کن میروز مجبور هی

 میمجبور به باور کردن زخمها هست ما

 میفرار کن یمجاز یایاز دن نکهیا یبرا شهیهم یبرا میبر میروز مجبور هی

 ! میحالمون رو امضا کرد یقصاص زندگ میشد ایدن نیکه وارد ا یاز روز ما

 فراموش بشه یمجاز یایدن نیا شهیهم یکه قراره برا یرزو دیبذار پس

 ! میدینکش شینوجوون را به آت هی یکه زندگ میبه خودمون اعتماد داشته باش یاونقدر حداقل

*** 

 میصورتش را بشورم و بگو رمیدست خودم را بگ شومیم اردیروز که از خواب ب کیدارم  دوست

 ! نکن هیگر

 . رودیم یاشاره ا نیبا کوچکتر یو رفتن ماندیم یماندن

 ! نکن هیگر

 . یدار یادیزته نرف یراه ها تو

 . یخوانده نشده دار یقیهزاران کتاب و موس هنوز

 . یحل نشده دار لههزاران مسئ هنوز



 

 
 

15 

  
 واندلنوشته خان اخ 

 لنگار دا 

 

 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 که ییو ببرم جا رمیرا بگدارم دستان خودم  دوست

 . شکستن آسان نباشد دل

 . نباشد ایرو کی یفراموش

 ینشده ا ریتو هنوز انقدر پ میببرم آن دور دستها و بگو رمیروز دست خودم را بگ کیدوست دارم  من

 ! یغصه بخور دیبا هنوز

 . دهیبه مقصد نرس تیاهایرو ههنوز ساحر ده؛یبه آخر نرس اتیزندگ یهنوز نت ها تو

 . کنم یخود مادر یبرا یروزها اندک نیدوست دارم ا من

 | دارد یقانون گردیاز اون پ یبردار یو هرگونه کپ دهیبخش از دلنوشتم به چاپ رس نیا |

*** 

 ! شناسمیکرونا را نم من

 . ردیآدم را بگ کیجان  تواندیندارم که چگونه م یاطالع چیه

 را ببندد؛ یراه تنفس تواندیچطور م ای

 . شناسمیرا م یاقالم بهداشت یاز کرونا فقط کمبود بعض من

 رندیگیرا م یماریب نیا یا چه کسان قیدق دانمینم من

 چقدر است یماریب نیمرگ بر اثر ا درصد

 دهستن یماریب نیدر معرض ا ییکشورها چه

 ! اند زهر آماده کرده پاد یماریب نیا یبرا ییچه کشورها و
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 از کجا نشأت گرفته؛ روسیو نیا دانمینم من

 ساخت بشر، ای ستیجانور روسیو نیا اصالً

 آمده یاز وقت دانمیفقط م شناسمیرا نم روسیو نیا من

 . ماسک ندارند گریها د داروخانه

 شودینم دایپ گریالتکس د یها دستکش

 . ماسک ندارند گریداشتند امروز د دیبا قسم درخواست خر روزیکه تا د یماسک ساز یها شرکت

 ها خوب شد؛ یلیخ یجهات برا یلیاز خ دانمیم یول شناسمیرا نم روسیو نیا من

 ! ال بروندشد تا مردم شم لیکار تعط یو محلها مدارس

 ! دهندیراحت به افراد منفور دست نم الیبا خ گرید هایلیخ

 ! بعد از مدتها درخانه مانده اند هایلیخ

 ! شده اند کارتریکه هستند ب ینیها هم از ا یبعض

 شناسمیرا نم روسیو نیا من

 کرده رییتغ زهایچ یلیآمده خ یاز وقت دانمیم فقط

 شودینم نهیشده و قم قرنط لیجمعه ها تعط نماز

 رد؛یگیکرونا را م یجلو دیگویم یاما طب اسالم ستیروغن بنفشه کاربردش چ دانمینم من

 دفاعتر شدند؛ یکه هستند ب ینیها از ا یلیخ

 . بر گوش ما تاخته شد یلیباز همچو س یفقر طبقات و
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 ! ستیچ یفرقش با سرماخوردگ دانمیاصاًل نم ای ست؛یکرونا چ دانمینم من

 یریگیمرا در آغ*وش نم گریآمده د یقتاز و دانمیم فقط

 یریگیرا نم میدستها یحت گرید دانمیم

 ! یتا مرا پس بزن شودیبهانه م تیکرونا برا یگاه دانمیم

 خواهدیم زیچ کیدلم  دانمیفقط م شناسمیکرونا را نم من

 "چیست اتیبرود تا بفهمم عذر بعد زودتر“

*** 

 زن است کی یتو همان نوازش احساس در رگ ها یصدا

 است که ماهش را گم کرده یتو آسمان یصدا

 کنمیم یماه خاطره باز ابیوجود تو در غ یهمان معشوقم که شبها با ستارهها من

 ربوداست که طعم گسش تمام وجودت را خواهد  یترک قهوهتو  ینوازشها طعم

 کندیم یهوس تلخ یهستم که گاه گاه یاما همان دختر من

 کندیتو را استشمام م یکه هر کجا هم برود باز صدا و بو ام یهمان من

 ت،یها بتیتمام غ با

 ت؛یها تمام نبودن با

 . یکرد ابیکه دوستت دارم را از من غ ییتمام روزها با

 پرستمیاز امروز عاشقانه تو را م میبا تمام دردها من
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www.cafewriters.ir 

 

 پرستمیتو را م میاه با تمام درک من

 تر از عشقمان شود؛ شیهست که تنفر من از تو ب ییهنوز روزها یدانیم

 د؛یشلوغ دوباره تو را خواهم د ابانیخ کیروز در  کیدارم  مانیمن به خود ا یول

 را لمس کند؛ یجنس مؤنث دیو شا ستین یخال تیآن روز دستها در دانمیم

 . نه من یدر آن روز نه تو خوشحال دانمیم من

 . شدیرابطه راحتتر م نیزخم ا دیمن تو را رها کردم؛ شا یگفتیبه همه م شدیم کاش

 نه من تو را؛ ینیبیمرا م گرینه تو د میصادق باش یبا هم کم ایب

 م؛یرا لمس کن ییجدا میا مدت قرار گذاشته کی تا

 م؛یما حماقت را به جان عالقهمان انداخت م،یبا هم صادق باش ایب

 یخوابیشبها با سردرد م تو

 . الیها با فکر و خ من شب و

*** 

 کوچک؛ه شکوف یا کرده رید

 ده؛یفرا رس بهار

 . یجا ماند یتو باز هم در بحث ثابت قدم و

 یدهیبهار جان م نیدر بال یاز هر احساس دهیو تو رم کندیرا نوازش م راهنتیپ مینس

 میماه با هم بشکاف نیقرار بود در ا ما
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 رابطه نیدر ا گرید یزمستان دنید یمن و تو در کنار هم برا ستیمثل قبل ن زیچ چیه گریحاال که د و

 م؛یمنتظر

 . نجایهم درست

 شدند؟ینم یدر تنگ تو زخم هایکه ماه ییدلم تنگ نشود برا روزها چگونه

 اشتباه نبود؟ کیرا که دوست داشتن تو  ییفراموش نکنم روزها چطور

 با تو بمانم؟ چگونه

 ! شیدر پس رو یو من بهار یزمستان تو

 ! رابطه نیگل بودم و تو همان گل سرخ ا کیخار  من

 تو غبطه خوردند؛ ییبایز یو برا دندیمن را د یزخمها همه

 . ینوروز من تو

 میآیوش تو مآغ شوازینو به پ یمن با لباس و

 از تو بودم؛ یبه دنبال نشان یدر تک تک لحظات خانه تکان یرا بخواه راستش

 گم شد؛ میها کتاب انیدر م تیها عکس کنیول

 سلب شد؛ راهنیپ انیدر م عطرت

 . شد لینا ابانیبه ب ایکه دلش از در ینوروز یغرق چشمان تو بودم و تو مهمان من

 ! ستمیعشاق تو ن هیشب من

 کنمیم شیتو را در خلوتم ستا من
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 کنمیرا به هدف لمس چشمان تو لمس م توریشبها مان و

 عکس خوش کردم کیچشمانم را به  من

 بازگشت به خانه از زندان یبرا ستیراه عشق

 ! ستیکه ن یابانیبه خانه در خ گردمیتو بر م با

 ! ستین گریکه د یدر آغوش شومیم گم

 (مبارک شیشاپیسال نو پ )

*** 

 رفتند؛ ستند،یآدم رفتن ن کردندیکه ادعا م ییآنها ههم

 شد؛ رانیلحظه و کیبه  تانیآرزوهاه خان

 . دیا جا ماندخروار آواره ریشما ز و

 ستند؛یهستند، ن شهیتا هم کردندیکه ادعا م یکسان ههم

 . سردرگمشان است یاهایچشم انتظار رو یدر گوشها یکس کندینم یفرق چیه شانیو برا روندیم

 ! هایز ندانم کارا یلیبا س گردندیباز م یاز مدت پس

 ... دیو دوباره آغوششان را بخواه دیبچه شو د،یخام شو مبادا

 خروار نجاتتان دهد، ریاز ز خواهدیبلند کرده و م تانیدست ندامت به سو آنکه

 ... ندارد دوستتان

 ! فرق دارد کیتنها  گرددیکه پس از مدتها باز م ییاو
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 ! نکرده دایاز شما را پ بهتر

 کندیشما را جستوجو م رانیشهر و یو کوچه پس کوچهها شودیحالتان م یایها جوبعد از مدت آنکه

 گذشته را دوباره آباد کند، رانیو خانه دهد یقول م و

 خدا قسم دوستتان ندارد؛ به

 . بار رفته راه برگشت را خود بلد است کیکه  او

 . ستین یندامت شما کاف یبرا یدست گریکه د رودیم یبار جور نیا

 ... دیخام شو مبادا

*** 

 میبمان داریبا هم تا صبح ب ایب یشب به رسم عاشق کی

 امینوجوان غیدر یب یبگو و من از نوازشها اتیدوران کودک یهایاز دلتنگ تو

 میل کنصبح درد و ده اشع نیبا هم تا نخست ایشب ب کی

 تو زمستان شد یکه ب میبگو یاز بهاران من

 ... پژمرده شد اطیحه که با نبود من در گوش ییبگو ییها تو از گل و

 میت شومس یبا هم به رسم عاشق ایشب ب کی

 ساختمان را پر کند تیها خنده یصدا تو

 . دنتید شتریچشمانم را پس بزنم به شوق چند لحظه به من خواب دم کرد و

 م؛یبا ماه بگو میاز درد و دلها تیبرا خواهمیب مش کی
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 ،یبود یبد قول اریتا خود صبح تو  میبگو ،ییآ یکه چرا تو نم میگله ها از

 . یسر تمام قرارها حاضر نشد میبگو

 دیبگو دیشب تا خود صبح از تو گله کنم آنقدر گله کنم که مهتاب به زبان آ کیدوست دارم  من

 ! رفته، بخواب ست،ین

 بمانم؛ داریتو ب الیشب تا خود صبح بدون تو با خ کی شدیم کاش

 . یو بوسه بارانت کنم که به خواب رو رمیاز نداشته ها چنان در آغوشت بگ یصبح با حجم و

 ... تماشا کنم المیعکست خودت را در خ یقرنها به جا دیمن ماهها ،سالها و شا و

*** 

 کنه؛یکم حرف نه! بلکه اللت م یزندگ یهست که تو ییاتفاقا

 داره؛یساعت دست از حرکت بر م یعقربه ها یزندگ یهست که تو ییها لحظه

 . شدیم لیبودن تبد یبه قهقه که نه! به مصلحت ایلیهست که بعد رفتن خ ییها خنده

 به بعد دمار از روزگارت ییجا هیبلکه از  ستین یهست نه تنها تموم شدن ییها هیگر هیجداست،  هیگر بحث

 ! ارهیم در

 از طرف امیپ هی دنی،واسه د گذرهیاز مرز سه چهار ساعت م یگوش ههست که زل زدن به صفح ییروزها

 ! اری

 ! دهیم حیترج یدیانتظار رو به نا ام گهید هیآدم

 گهیفکر کنه اون رفتن د نکهیتا ا گردهیبر م یروز هیبل فکر کنه طرف مقا دهیم حیترج گهید هیآدم
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 ! نداره یبرگشت

 ! یدست بکش خوادیهست که فقط دلت م ییجاها هی ییزمانا هی ،ییوقتا هی

 . یشکست یچیه یغرورت رو برا نکهیانتظار، از ا از

 یکن یخودت زندگ یبرا یریگیم میبا خودت تصم ییزمانا هی ،ییجاها هی

 ... اما

 ! شهیخاطرههاتون دوباره پر رنگ م ادی اد؛یدوباره م ادشیلدت تو روز

 . لحظه اون کنارت بود نیدرست تو هم شیسال پ کیفراموش کن  فقط

 ... فراموش کن فقط

*** 

 د؟یبمان شتریچند لحظه ب شودیم

 د؟یآرام بخشتان نثارم کن یها ز آن نگاهشود باز ا یم

 د؟یخطابم کن "زمیعز"دوباره  شودیم

 ! سالم یراست

 ! یخوشحال باش یا که نامش را معشوق گذاشته ییبا او یخوانیمتن را م نیحاال که ا دوارمیام

 میبگو خواستم

 ! زدیمبادا خواب آرامت بهم بر زدمیپلک نم یکه خواب بود ییها وقت

 استشمام شتریچند لحظه ب یبرا زندیم راهنشیات را به پ هنوز ادکلن تلخ مردانه وانهید نیا میبگو خواستم
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 ! کردنت

 ! یمیو عشق قد زیعز دوست

 دهمیجان م تیبه هنگام عصبان تیو باال رفتن ابروها تیآن اخمها یهنوز هم برا من

 هست؟ ادتیخودت را  یراست

 ! ختیریم تیشانیپ یآشفتهات موقع حمام رفتن رو یکه موها ییها وقت

 . آرام جانم میات نگو مردانه یاز آن صدا گرید

 میخواستم بگو یا تا از خواندن خسته نشده یراست

 قصد رفتن هیاستوارت  یها گام دنیقبل از د یآن روز که چمدانت را برداشت کاش

 ... ماندیحسرتش با من نم دیشا "دوستت دارم" گفتمیبار آخر م یبرا حداقل

 ! به کامت باشد دلبر جان یزندگ

*** 

 سمیو رفتن تو بنو دیاز شروع سال جد آمدم

 ! یآمد پارسال هم نبود ادمی

 ! دلت با ما نبود یول یبود یگاه

 بهتر را یکی نکهیرفتنت، در مورد ا در مورد کردمیاخر سال داشتم فکر م یروزها نیدر ا یرا بخواه راستش

 کنم؛ نتیگزیجا

 . که رفته خواهدیرا م ییآدم دلتنگ او یول
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 " ام رفتهیرفتنت را پذ یهنوز دوستت دارم ول" سمیدر دفتر بنو آمدم

 نبودنت برابر با مرگ است؛ یگفتیموقع م نیآمد پارسال هم ادمی

 ! زندیدر پوستت م یاما چه راحت نبض زندگ حاال

 . نمانده یآن باق یاز تو بر رو یعطر گریکه د یراهنیاز پ سمیبنو ات؛ دهیاز خاطرات پالس میبگو خواستمیم

 . نشد یول خواستم

 کنند؛یلحظات مرا وادار به جنون م نیو خاطراتت در ا یرفته بود رحمانهیب تو

 سمیکه گذشت بنو یحماقتم در سال درجهاز باال رفتن  خواستمیم

 " بودن در رابطه الزم است پروا یب" یگفت یآمد م ادمی

 کرد یخواه دایاز من را پ یاتاقت رد یدانم در خانه تکان یاما م حاال

 ...کوتاه تا گل سرخ خشک شده یا دهیقص از

 ! بود چقدر عاشقم وانهی: دییگو یبا خود م دانم یم

 یصحبت را باز کن یسال نو رو کیتبر امیپ کیتنگ شود و با  میقرار است دلت برا دانمیم

 ! سال نو نیلعنت به ا اما

 شعار ریاست دوست داشتن مرا ز قرار

 "نو ینو و آدم ها سال“

 . یکن دفن

 ... یمرا سرکوب کن منطق یحرف ممکن احساس ب نیتریقرار است با منطق دانم یم
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*** 

 | دةیالمج ةیأعلن النها عیباسم إله الرب |

 . دیخودش رس انیاخوان هم به پا خان

 !« به قول سهراب» اند  غم موزون، چه شعرها که سروده نیا یبرا

 ! ی: غم و شادکنهیم یدو حس را تلق سنده،ینو یبرا یثار ادبا یهمه  انیپا

 . دیمختلف خان اخوان لذت برده باش یچند ماه از قسمت ها نیدر طول ا دوارمیام

 نیبهتر یرزوحس خوبشون تشکر کنم و براشون ا شون،یدوستان بابت همراه یلیجا داره که از خ جا نیهم

 را دارم لحظات
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی که مایل به همکاری 

 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:

 

 

  :انجمن://f orum.caf ewri t ers .xyz/ht t p  

  :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/

