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 ر نارنجعنوان: عطر بها 

 ر: عاشقانهژان 

    :گیسو آرامیسنویسنده 

  :آیهطراح 

  :کیاناز تربتی نژادویراستار 

  :ترالن محمدیکپیست 

 

 دسته بندی: دلنوشته 

 !آییام که میخواب دیده اند،رویاهایم عطر بهارنارنج گرفته

 .شودجهان کوچک من، کنار تو چه محشر می

 !(جایی که فقط من باشم و تو) ما

 های شهر،ها و شلوغیجایی دور از تمام آدم

 من برایت ترانه بگویم و

 تو

 .هایت، آرام کنارم بنشینیبدون دل نگرانی
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 !اتهای دلنشین و مردانهنوای زیستن است، خنده

 خندی و منتو به آرامی و متانت می

 .میرمباری دیگر برای تو می

*** 

 .و من در شبی وجودت را به وضوح احساس کردم

 .درست در قلبم

  !ات نبودمجا بودی، من متوجههمیشه آن

*** 

 ها انسان، تنها نام تو را با سنجاق بهو در میان میلیارد جمعیت جهان، مملو از انسان است

 "دل"

 .امآویخته

*** 

 .تو پیوسته، درگیر زندگی خود بودی

 شوم؟ات میدانستی که دلبستهحواست نبود، چه می

 ...حواست نبود جانِ دل

 !کرد، روزی به همین راحتی تمامِ دنیای من شویکی فکرش را می

*** 

 گر این عمر، کنار تو به سر شود؟شود مگر چه می

کنارت بنشینم و موهای سفید رنگم را برایم ببافی، من هم برایت از سماورِ قدیمی، در استکانی ک*مر باریک، چای تازه دم بریزم 

 .های قدیمی و فرسوده را ورق بزنیمو با هم آلبوم

 .ی حیاط خانه قدم بزنیمدستان لرزانم را بگیری و با هم در باغچه

 ...اما

 !اما به گمانم یک عمر، برای داشتنت بسیار کم است

*** 
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 .درخشد توییدر شبِ تارم، آن امید که می

 .که همواره به زندگی.ام ادامه دهمو تو، زیباترین دلیل، برای آن

 و من یقین دارم،

 روزی که به چشمانم خیره شوی،

 .چیزی همانند بهشت را تجربه خواهم کرد

*** 

 آن دارم که مبادا ناخواسته در دل بیم

 به گناهی آلوده شوم و

 گرفتنِ تو

 .گناهم باشد "تنبیهِ"

*** 

 ام،هاست که برای داشتن تو جنگیدهمن مدت

 !ناامیدی در عشق روا نیست

 درخشد، که توی امیدی در دلم میهنوز هم روزنه

 "آییبرای دیدنم می"

 . ...انگیزِ منغم غروب زیباییست، برای تمام روزهای "آمدن تو"

*** 

 نشینم به تماشایبا یک فنجان چایِ تلخِ تلخ، می

 !امها و زمین معلق ماندهسقوط خویش، و گویی بین آسمان

 !جاستبرزخ همین

*** 

 ...شنبه

 ...یکشنبه

 ...دوشنبه و
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 تقویم را ورق نزن، بدون او،

 !است "غروب جمعه"تمام روزها 

 گردی؟به دنبال چه می

*** 

 !امدهمن را، از من نجات دهید، من به تازگی مُر

 ی شمسی است،ی یک وجبی، منظومهگویی این جمجمه

 تمام جهان پیوسته،

 !چرخدبه دورش می

*** 

 .هایم، آسمان شهرمان هم بارانی نیستهایم خالیست و نه جیبنه دست

 !کدام پژمرده نیستنداند و هیچهای کوچکم در گلدانشان در حال رویشگل

 ای،سقفی هست و خانواده

 کاغذی هست و قلمی،

 ...بومی هست و رنگی

 جانی هست و نفسی،

 !گیتارم نیز کوکِ کوک است

 .این حجم انبوه برای چیست که امانم را بریده است

 ...زنهار

 .به گمانم یک مشکل اساسی وجود دارد

 !اندکی دلتنگم، گویی تنها جای یک نفر خالیست

 و افسوس که

  !شودتمام جمعیت جهانم به همان یک نفر خالصه می

*** 

 !خواهد بشود یا نشودمی

 چگاه به وصالت نخواهم رسید وفوق فوقش هی
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 شوم با پایانی تلخ و گَس، درست همانند طعمِمییک قصه 

 ...خرمالوی نارس و کال

 !خواهی بمان، می خواهی برومی

 !یا ویرانه خواهم شد، یا آواره در کوچه پس کوچه های پَستِ خاطرات

*** 

 کدامهاییست، که هیچجهان، مملو از آدم

 .شبیه تو نیستند

 من همان دخترکی

 ی تمام شهر بود وی چشمانش آوازهکه شُهره

 ازتحسین آدمی، چنان خودستا شده بودم که گذر نگاهم

 !افتادحتی به طور اتفاق، به خلق نمی

 !انداند که سالیان سال است سر آن شرط بستهخود آمدم و دیدم دلی از من ربودهتا که جانِ دل آمد و یک آن، به 

 !پویدچو جمال او، میهاست که چشم به دنبال کسی همحال، مدت

*** 

 .امی علی چپ زدهخودم را به در و دیوار کوچه

 .گویی هنوز دلتنگی مرا از پای در نیاورده است

 !تو هم به رویم نیاور

 ام،د را باختهمن دنیای خو

 اممن ویرانه

 من خزانم،

 . ...به رویم نیاور

  .ام را همواره بدون تو ادامه دهمهای بعدی زندگیخواهم یک آن باورم شود که قرار است فصلنمی

*** 

 با خودت نگفتی، پاییز نزدیک است؟

 چتر زیر باران، دلم بگیرد؟مبادا بی
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 خت کابوس، بگیرد؟ام رنگِ زُمُنگفتی شاید در نبودت زندگی

 با خودت نگفتی

 رحم دلتنگی شوم و بغض ظالمانه گلویم را بفشارد؟شاید اسیرِ دستانِ بی

 .ات گشتمدنبالت آمدم، در پِی

 نیمه راه

 !امدر بین انبوه تاریکی گم شده

 جانِ دل!؟

 ام،بدجوری زمین خورد

  "خواهی دستانم را بگیری!؟نمی"

*** 

 !کنددیر نمی گاهمی گویند خدا، هیچ

 !ی جهان تاریکم باشدی امید، گوشههنوز هم شاید روزنه

 "!ای رخ بدهد، خارها گل بشوندشاید معجزه"

*** 

 ای برای زنده ماندن،ای تو بهانه

 !گیسو در نبودت، میل به زیستن ندارد

 .کاش از دنیای پوشالی من دور نشوی، که جهانم کنار تو زیباست

*** 

 .امام و زانوهایم را ب*غل زدهی کور زندگی نشستهترین و سردترین نقطهدرست در تاریک

 .اندکرده "تب"هایم باز هم برایت زلغ

 . ...چه هولناک است، تصور دنیایم، بدون تو

*** 

 خواستم از تو دور شوم، یک آن به خاطر آمدی،می

 .برایت غزل شدم
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 یادت را دفن کردم تا که نیاید به سراغم اما،

 !پیچک دلتنگی رویید

 این همه هیاهو برای چیست؟

 ام،من آدمِ رفتننه 

 "فراموش شدن"نه تو آدمِ 

 

 

 "جانِ دل"

 1399/6/26پایان : 

 

 

 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 اخته وخواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل س
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

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

http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
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 اینستاگرامxyz ht t p://i nst agram.com/caf ewri t ers_/ 
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