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 دلنوشتهبندی:دسته 

 گردعاشقکافه:عنوان 

 :عاشقانه،تراژدیژانر 

 :فرشتهباباخانیکاربرانجمنکافهنویسندگاننویسنده 

 اثرسطح:- 

 :ناظر- 

 :ویراستارAtryssa.RA 

 :ملیکامؤمنیطراح 

 :کپیستKliN 

 .به سوی کافه می روم، آرام و قدم زنان .ساعت شش عصر است

 !کافه تریا همان کافه همیشگی،

 درست کنار پنجره، ای دنج گوشه، در پس کوچه های عاشقی

 .مانم منتظرت می

 ات شعر بریزم، در فنجان چای، هنگامی که آمدی خواهم می

 عطر خوشِ عشق، قند پهلویش هم

 یک صندلی خالی، و سهم من شد تو نیامدی، افسوس اما

 . ...سکوت سرد ،همراه با یک فنجان اضافه

 !خواهم دیگر چیزی نمی، جز یک فنجان داغِ امید، کافه چی زودتر بیا
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 من هم مانند بقیه آرزو داشتم،

 !تنها آرزوی من تو بودی

 .شد رفتم رد پای تو به سادگی پیدا می همه جای این کره خاکی که می

 کردم در چتر خیالم شبانه روز با تو زندگی می

 .کند و حاال ندارمت، نبودنت در قلبم بی نهایت درد می

 شوند؛ هایم در بطن خفه می بغض

 کنم تا کمی اکسیژن به مشامم برسد پنجره ها را باز می

 .کنم مزه می ام را مزه و فنجان قهوه

 چه تلخ است

 !طعم گس نبودنت

 کشد نتی هم، جای خالیت را به رخم میاین عطر پاییز لع

 .کند و شرمگینم می

 دادی کاش بودی و مرا در آغو*ش خود پناه می

 !اما نه

 من یک عاشق بی خانمانم؛

 !عاشقی که دلش بدجور برایت تنگ شده

 !برای دست هایت، چشم هایت و هرم نفس هایت

 پاییز دلبرم تو ادامه بده به دلبری کردنت

 .در دسترس نیست زیرا عشق مورد نظر

*** 

 محبوبِ من

 .هایت، آرامشی دارد که هیچ دریایی ندارد چشم

 .هایت، آرامشی دارد که هیچ کتابی ندارد حرف

 .نگاهت، آرامشی دارد که هیچ مهتابی ندارد

 .هایت، آرامشی دارد که هیچ غزلی ندارد عاشقانه

 .موهایت، آرامشی دارد که هیچ عطری ندارد
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 تک این استعاره هاو من در تک به 

 .هست شدم هیچ بودم و

*** 

 دلبر

 در این روزهای گنگ و مبهم

 ها، قراری الی این بی بهال

 ام به دل؛ قلمم را سپرده

 نویسد تا تمام دردهای این دنیا از تو می

 رنگ زندگی بپاشند

 !به در و دیوارهای این شهر

 !ها فراری شوند غم

 .ی روز های من شدیمانند روزی که تو سر فصل تمام

*** 

 گویم جانِ دل می

 ای با تو بگویم که دیدمت؛ خواهم از آن لحظه می

 :آن لحظه که محوات شدم و زیر ل*ب گفتم

 چه کردی با من دلبر جانانه؟

 !چنین دل بردی از من عاشقانه که این

 آن حال عجیب

 هایت وای از چشم

 آن روز قشنگ ترین اتفاق تاریخ بود

 !ه دارمتخدایم را شاکرم ک

*** 
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 ترین عاشق ای عاشق

 !دارم  دانی چقدر دوستت دانم نمی می

 زند تر می کند، نبض دقایق تندتر می دانی دوست داشتنت خونم را گرم نمی

 . ...دانی اما نمی

 به حضانت لبخند تو گواه

 .که از تو زندگی را آموختم

 !کند شعر های مرا هایت نجوا می همان جایی که ل*ب

 شود ساز عاشقی کوک میجا که  همان

 !تا تو بنوازی بکرترین ترانه تاریخ را

*** 

 پاییز کنار من ایستاده است

 .زند گویی دخترکش را صدا می

 ماه مهر

 که از نامش پیداست

 است، پر از عطر خوش مهربانی

 از جنس بهار نیست محبوبم

 ها روید از ل*ب نگاهش شکوفه می اما با نیم

 .سراید عشق میوار  و زمین دیوانه

*** 

 اند و نا آشنا این روزها چقدر گرفته

 گیر نبود؟ مگر فقط غروب جمعه دل

 این روزها

 زنم قدم که می

 .کنم غم شهر را با تمام وجودم احساس می

 کردم، شان می شوم که لم*س تنگ دستانی می گاه دل
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 .رفتم گرمی که با خیال راحت در آن ها فرو می های آغو*ش

 رمان بود؛دوست داشتن کنا

 .گرفتیم و ما چه ساده آن را نادیده می

 کوبید که هم را دوست بدارید او اما چون کودکی پا بر زمین می

 !شاید فردایی نباشد

 شدیم با بی توجهی تمام از کنارش رد می

 بی خیال روزهایی که

 !اش شویم شاید دلتنگ

*** 

 من محال است که

 الی خواندن غزلی از حافظ بهال

 های عاشقانه شاملو برای آیدا، یا زمزمه

 با تمام صداقت

 دوستت دارم ها را

 !به زبان نیاورده باشم

 و در پس سیاهی شب

 .ات را به آغو*ش نکشیده باشم نگاه

 .هایت را از دور نشنیده باشم من محال است که صدای قدم

 آشنای من، ی غریبه

 کمی در سکوت مرا نگاه کن؛

 !به چشمانم خیره شو

 رایت آشنا نیست؟ب

 ها چطور؟ دارم دوستت

 نیست انگار،

 . ...اما من

 شناسم، هایت را خوب می گرمی دست
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 !جانان من

 تو بگو

 ها آیا عطر خوش خاطره

 اند؟ از ذهنت پریده

 .گونه است شک این بی

 اگر به خاطر داشتی

 ما همان ممکن ترین غیر ممکن جهان می شدیم؛

 !افسوس

 در خیالت نیست

 آرامی را که ی نهآن عاشقا

 ام در کنج تنهایی زندگی

 !شد محال ترین اتفاق دنیا

*** 

 آدم زیباروی قصه من

 های دلتنگی در این ساعت

 .ها بار فریاد زدم نام تو را صد

 هایم هزاران بار تو را کم آوردند نفس

 .هایم مچاله شدم ها بار در تنهایی و میلیون

 ام؛ ای دل نازک شده شاید هم ذره

 !جی نیست جاناندرد العال

 کافیست چشمانت را ببخشی به دیدن من

 .تا احوالم را مثبت کنم

*** 

 خیابان از نفس افتاده بود؛

 .های کوتاه از پل چوبی عبور کردم با قدم
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 !ها وحشت زده بودم، زمین پر شده بود از سمفونی مرگ برگ

 ها، چشم دوخته بودم به صدای خش خش زیر پای رهگذر

 .شد یهایم خیس م و گونه

 .ها بگذارم خواستم پایم را روی برگ نمی

 رسید؛ این زیبایی برایم کمی ترسناک به نظر می

 !ناکش تو را هم با خود ببرد ترسیده بودم این پاییز، با تمام دلتنگی و غروب غم

 .رویایی را که به دار مکافات گره زده بودم کور کند، سقوط کنم به پایان حجم دلتنگی

 م مثل هیزم شکنایست اما من می

 ! شکنم های درد را می و تمام این آیینه

 خندم، تر از قبل می شوم در اوج خزان محکم گلدان می

 شود ی آذر رو به دلم باز می پنجره

 !گیرم تا بگذرم از غروبِ مرداب گونه در دورترین فاصله، امیدم را از طلوع می

 .کنمباشد که سرمای این پاییز را با گرمای دلت تابستان 

*** 

 و روزی خواهد آمد

 .  الی سیاهی آسمان چشمانت به که گم بشوم در ال

 غرق بشوم در موج به موج زلف پریشانت،

 .هایت لبخند بشوم، مستقر در گوشه ل*ب

 نشین در عمق گلویت، بغض بشوم خانه

 و در انتها تو شعر بشوی

 . بنشینی بر روی قلمم

 روی برگ کاغذ کاهی

 اش پایانی بنویسم از عین تا قاف

 !یعنی عشق

*** 
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 ام ای پرنده

 !محبوس در قفس دلتنگی

 پرنده ای که بال هایش شکسته،

 !زخمی است

 درست؛

 اما کافی است که

 پای تو در میان باشد،

 تمام هفت آسمان را بی وقفه

 به عشق تو در مدار عاشقی

 . پرواز خواهد کرد

*** 

 !های زیبایم ترنم عاشقانه

 به بغض دلِ قاصدک؛

 !الیی چشمانِ عاشق ِشمعی سوزانبه اشک ط

 قسم که

 لحظات جدایی از تو،

 روزگاری بس تلخ بود و گس،

 عجیب هم

 !ناگوار

*** 

 چشمان تو

 با ابر خزان

 سوار بر

 بال اندوه

 .بیگانه است
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 تو فقط

 !با من بیا

 گیسوان زندگی را

 شانه بزن

 که لبخند

 اقاقی پوشَت

 ! تنها احتیاج من است

*** 

 مدادِ رنگین سکوتم

 .کند هیاهوی تنهایی امید را نقاشی میدر 

 .اعتیادِ انتظار یک ثانیه هم مرا به حال خود رها نمی کند

 !دل مشغولِ مجادله با آمدن توام

*** 

 انگشتانم

 .دیگر نای نواختن ندارند

 صدای ساز ِ تنهایی

 می چکد

 .از سر انگشتانم

*** 

 ستاره گم شده منم

 که هرشب،

 با سوسوی چشمانت

 ام آسمان سی*نه

 .شود ستاره باران می
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 باخیش الرینین سایریشماسی ایله

 اوریومین آسیمانیندا پارالیان

 . ...ایتگین اولدوزومسان منیم

*** 

 نشینم با خودم می

 ساعتی در سکوتِ مطلق؛

 تر چند قدم آن طرف

 .رسد نوای مبهمی به گوش می

 تَر انگار یک قطار با سرعتِ هر چه تمام

 .کند از تونل ِ ذهنم عبور می

 دلم تنگ است،

 گله دارم،

 از آیه های ندامتی

 اند که با لجبازی تمام قفل شده

 !به من

 کاش بیایی

 !و پاره کنی این زنجیر را

*** 

 پیچک سرد و سیاه نبودنِت

 پیچیده بر اشعارم؛

 .فشارد محکم گلویم را می

 ام، سکوت تنهایی

 گوش جهان را کر کرده

 و بغضی به آوارگی لیلی
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 . ...ام نشسته در چهره

 چه غریبانه

 تارهای تنهایی،

 هایم پشت اشک

 .اند به پرواز درآمده

 روزی از همین روزها

 !کنم نبودنت را تالفی می

 هراسی نیست

 . ... من از جنگ عشق آمدم

  ( پایان)
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 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_xyz/ 
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