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  هبوطمعراج 
 Atryssa.RA 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

  

 دلنوشتهبندی:دسته 

 معراجهبوط:عنوان 

 :تراژدیژانر 

 :نویسندهAtryssa.RAکاربرانجمنکافهنویسندگان 

 اثرسطح:- 

 :ناظر- 

 :زندگیویراستار 

 :نژادکیانازتربتیطراح  

 :کپیستKliN 

 !خیا*نت

 !خیا*نت

 !خیا*نت

 !جا مانده از واپسین دیدار بر هبوط قلبم  شب رنگ ی غم نامه  ها بار، بر نویسم این کلمه را میلیون می

خورده است  ام که زخم قلب بیچاره ، بر آتشین  های با گدازه   را، تا حک گردد  روزگار  های کنم ناجوانمردی تکرار می

چرخند  گردند و می در جامه گوسفند که می  هایی هم اعتماد نکند به گرگ های این روزگار! تا باز حجم نامردی  از

 !بارها و بارها به گرد آن

 . ...ی که شروع معراج هبوط است در قلب منو دوران سرسام آور
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 چشمان غرقه به خونم،

 !دهد تاوان خیانتت را پس می

 پایان گیر افتاده میان حنجره،  های بی و هق هق

 اند، تک تارهایش، پاره شده  ای که تک حنجره

 !های از ته دل از شدت فریاد

 ات، های کشیده چه تصویر قشنگی است، انگشت

 .تر در آغو*ش انگشتانی کشیده

 اما مشکل اینجا است،

 اند، هایی که انگشتانت را به بند کشیده آن انگشت

 !انگشتان من نیستند

 !ای او را بر من انگشتان مرد دیگری است که ترجیح داده

*** 

 !رنجیده، طرد شده، سرگردان است

 میان آسمان و زمین،

 میان بایدها و نبایدها،

 و بال،میان هزاران درد 

 تر است از دیگری، که هر یک، دردناک

 های به خون نشسته مادر، در اسارت چشم

 .های شبانه، در رنج تک پسرش از گریه

 و طناب داری بلند،

 شود محکم، که پیچیده می

 دور گلوی کبود شده از

 .فشار دستان پدر

 !روزگار عجیب است

 عجیب است و غریب،
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 آویزد طناب مرگ که می

 ناه مرد کوچک،گ برگردن بی

 سازد قاتل را و رها می

 !قاتلی غرقه شده در خون

 !روزگار بسیار عجیب است

*** 

 !گفتی بمان

 !گفتی بمان و منتظر بازگشتم باش

 چشمانم را برهم نهادم و ایستادم به انتظار

 روزهای بلند مانند چند سال

 اما چه شد که نیامدی؟

 چه شد که از خاطرت رفت این دخترک غمگین را؟

 چه شد که رها کردی من را؟

 ی شب رنگ، کنج این خانه

 به انتظار ماندم و ماندم

 سالیان سال، اما نیامدی

 هایت مبدل به نیامدن شد آنقدر آمدن

 !که به جای خودت خبر عروسیت آمد

 :و سوالم این است

 گناه من چه بود؟ گناه دل بی -

*** 

 !ای ببین چه بالیی سر من آورده

 !نببین و دقیق نگاه ک

 نشین سیگار، که چطور هم
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 !ام و تنهایی و سیاهی شده

 بینی؟ دیگر اثری از من گذشته می

 !نه

 !بینی نمی

 !این آدم روبرویت تهی است

 !خالی است از هر احساس

 !پس مواظب باش

 پایت را روی دم این،

 !گرگ زخمی نگذاری که دریده خواهی شد

*** 

 !چه آرامشی دارد تنهایی

 ر اتاقنشستن، کنج دیوار نمو

 !و در آغو*ش کشیدن خود چه لذتی دارد

 !گذاری خود را چه لذتی دارد که بدانی تنها خودت هستی که تنها نمی

 اینکه بدانی بامعرفت ترین آدم دنیا

 !خودت هستی! چه لذ*ت بخش است

 !من عاشق این تنهاییم

 !عاشق و مجنونش

 !گیرم خود را محکم پس در آغو*ش می

 !کنم به خودم خیا*نت نمیدانم خودم هرگز  و می

 !درست بر خالف تمام اطرافیان دو روام

 !من با خودم صادق هستم

 !صادق صادق

*** 
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 !امان آتش چه تماشایی است   های بی شعله

 !هایی به رنگ آبی دریا های آتشین سرخ، با زبانه در هم آمیختن زبانه

 !چه صحنه زیبایی است

 دهد این در هم آمیختن، و چه گرمایی می

 های روشنی بخش اما همین زبانه

 ای بیفتد، وقتی به جان تکه چوب بیچاره

 !سوزاند سوزاند و می می

 !کند تا یه تلی از خاکستر تبدیل شود آنقدر تکرار می

 !ماند از آن چوب جز خاکستر چیزی باقی نمی

 !ای ها می توانند هرکسی باشند، با هر نوع سلیقه این شعله

 !ی ما روشنی بخش باشند، یا بسوزانند و خاکستر کنندتوانند برای زندگ که می

 ها اما این ما هستیم که با انتخاب آن

 .کنیم که کدام یک باشند تعیین می

 !تعیین کننده ما هستیم و انتخابمان

*** 

 آورم انگشتر زرین ازدواجمان را، از انگشتم بیرون می

 گذارم آن را و می

 !ات های عاشقانه کنار هزاران هدیه و نامه

 .شوم، از بند و اسارتی که برایم ساخته بودی آزاد می

 !هر روز! هر شب! هر لحظه

 !نشیند روی لبانم و چه لبخند زیبایی می

 !روم آن سوی دنیا روم! می می

 !در دورترین مکان از تو و امثال تو

 !تا شاید اندکی فراموش کنم تو را

 !چشمانت را! عطرت را
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 !و هرچه که به تو مربوط شود

 !کنم تو را از تمام مجهوالت ذهنم پاک می

 !اما تو فراموش نکن مرا

 فراموش نکن دخترکی را که عاشقانه دوستت داشت

 !اما تو مجنون دخترکی دیگر بودی

 !کس چه کردی فراموش نکن که با غرور این دخترک بی

 !هیچ زمانی

*** 

 !شود بر روح انسان، چون تبری تیز غل و زنجیر خشم که آویخته می

 !شکند، عقل و فکر را در هم می

 !احساسات را! اندیشه را

 !کند همه را با خاک یکسان می

 !خشم حس خیلی بدی است، خیلی بد

 !آورد حسی است که انتقام می

 انتقامی از جنس کینه و نابودی،

 !ندارد و نخواهد داشت  که سرانجامی جز حسرت و پشیمانی برایمان در پی 

*** 

 مکن تنهایی را مشق می

 .بر تک دفتر خاطراتم

 !من تنهایم

 !من تنهایم

 !تنهای تنها

 هزاران هزار بار، این کلمه مهمان

 !شود رنگم می صفحات دفتر شب
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 و در آخر

 شود، منتهی می

 به جمله

 !من همیشه تنهایم

 !همیشه

*** 

 .سیاهی دنیا چیزی است که همیشه بوده، هست و خواهد بود

 !، بارها و بارهااینکه دنیا بی وفا است، اثبات شده

 رسند، ثابت شده اینکه هیچ وقت دو عاشق به هم نمی

 !بارها و بارها

 و کماکان باز هم این عشق،

 برخالف جریان وزش باد،

 !کند حرکت می

 تا شاید بتواند، برساند دو مع*شوق را به هم

 !اما بیهوده است

 !پوچ و بیهوده

 های کوری هستند، زیرا همیشه گره

 ای را هر چه بافته کنند که کور می

 !پس تالش مکن

 !ات تحلیل خواهد رفت که فقط انرژی

*** 

 !شوم در دریایی از سرگردانی غوطه ور می

 !اندوه

 !غم
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 !حسرت

 !اشک

 دست و پا میزنم تا شاید،

 .برایم منجی پیدا شود

 !و نجاتم دهد

 زنم، دست و پا می

 !تا غرق نشوم

 !تا تسلیم نشوم

 !تا نمیرم

 آیا کسی هست

 یاری کند؟مرا 

 و نجاتم دهد از این،

 !سرنوشت تاریک

 کسی هست؟

*** 

 !مرگ کلمه عجیبی است

 !خیلی عجیب

 پر از آشوب و سردرگمی،

 !تهی! خالی

 مرگ پایان است یا آغاز؟

 آغاز است یا پایان؟

 مرگ دقیقاً چیست؟

 است که های سال پرسشی است که سال

 .فکرم را به خود مشغول کرده است

 !مرگ
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*** 

 !ک! تیک! تاک! تا تیک

 .گذرند ها به سرعت می ثانیه

 های باران، چون دانه

 ریزند از آسمان فرو می

 .آیند بر روی زمین و فرود می

 پیوندند و کم کم به هم می

 !شوند رود می

 !رودی به نام دقیقه

 دقایق چو سوارکاری ماهر،

 زند بر اسب زاللش، هی می

 .تازاند اسب را تازد و می و می

 .ریزد دیری نگذشته که رود دقایق، بر دریای ساعت فرو می

 !گذرد چه سریع زمان می

 !بدون درنگ، بدون هیچ صبری

 !کند تازد و جاماندگان را رها می می

 برد، ها را هم همراه خود می فرصت

 !ای ها استفاده کنی یا نتوانسته ای از آن هایی که توانسته فرصت

 !شوند گذرند و دور می در هر حال می

 .ماند ها به جا می آنقدر دور، که تنها شبهی از آن

 !شبهی به نام حسرت

*** 

 .شوم غرقه در خون می

 !های وحشتناک غرق در رویاهای پریشان و کابوس
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 زنم دست و پا می

 میان بایدها و نبایدها،

 .میان تاریکی و ظلمات بی پایان

 های شوم میان جیغ رها می

 !نابه هنجار گلویم

 نشینند تیره که می و دستانی

 !کنند میان خود، این تن خسته را روی بدنم و اسیر می

 شوند و کم کم دیدگانم تار می

 .روم درظلمات فرو می

*** 

 !رفیق

 .واژه عجیبی است

 !ای رفیق نارفیق

 کنی بدون ما؟ چه می

 رفیقی که در اوج نیاز، با خنجر از پشت،

 فیق است؟قلبت را تکه تکه کند، ر

 !خیر، او یک آشنای غریبه بیش نیست که به تمام اسرارت آگاه است

 !ترین فرد دنیا نارفیق است، نارفیق غریبه

 این را بر قلبت حک کن،

 .تا هیچ زمان از یادت نرود

*** 

 زنم صفحات دفتر خاطراتم را ورق می

 ورق به ورق،

 صفحه به صفحه
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 بند به بند

 جمله به جمله

 ش،ا کلمه به کلمه

 !تو هستی! تو

 !اش مهر شده نامت چو امضای من، بر هر صفحه

 !اما

 . ...اما

 تو، کجایی؟

 نویسم، کجایی؟ حاال که این نامه را برایت می

 با که هستی؟

 کنی؟ چه می

 این سواالت هر روز، هر لحظه، هر ثانیه

 !ریزند روح و روانم را به هم می

 !ای از من یک مجنون به تمام معنا، ساخته

 خواهم این آخرین پل اتصال میانمان را ر زمان میه

 خورد کنم، به آتش بکشم و خاکستر کنم،

 . ...تا شاید

 شاید اندکی از این سوز جانگداز قلبم،

 که با رفتنت اوج گرفته،

 !رهایی یابم

 !توانم نمی

 !توانم نمی

 !توانم نمی

 چرا؟

*** 
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 سوزانمت، سوزانی و می می

 !قانون جهان همین است و بس

 هر کاری که انجام دهی

 !چه خوب و چه بد

 !گردد بر می  به خودت

 توانی در زمان حال پس تا می

 !بسوزان و با اسبت از روی مخروبه آرزوهایم رد شو

 چون وقتی نوبت به من رسد،

 !ای را، به سرت خواهم آورد ام کرده خیلی بدتر از امروزی که به ظاهر از اسب خوشبختی، سرنگون

 !منتظر باش

 !منتظر

*** 

 خدا ی همیشه

 در هر زمان و مکان

 !نمایی زبان به دروغ باز می

 روی؟ آخر برای چه نمی

 دهی این انسان خسته و درمانده شده روی و اجازه نمی چرا نمی

 از همه جا و همه کس،

 !به درد خود جان بسپارد

 شوی روی و دور نمی چرا نمی

 ام؟ از این قلب تکه تکه شده

 چرا؟

*** 
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 خسته و درمانده شده از همه جا و همه کس،

 تکیه داده به دیوار کاهگلی مخروبه مادربزرگ،

 !ریزند از صورت کنند وفرو می ها آزاد می هایی که خود را از بند پلک و اشک

 شود؟ گیر ما می این چه سرنوشتی هولناکی است که گریبان

 کند میان خود، و غرقمان می

 !رویم در باتالق مشکالت شتر فرو میزنیم بی هر چه دست و پا می

 چرا همیشه تنهایی سهم ما از این دنیای موازی و کائنات عظیم است؟

 چرا؟

*** 

 انتها  شوم در ظلمات جنگلی بی گم می

 !دوم، با تمام توان می

 !بینم دهم اثری از آزادی نمی اما هر چه ادامه می

 !گویی این جنگل، انتهایی ندارد

 !اند تا مرا برای همیشه محبوس کنند میان خود دیگر داده ه شاخه یکگویی درختان شاخه ب

 !تا ابد

*** 

 !خواهم هوایی برای نفس کشیدن می

 !خواهم جان دهم نمی

 !خواهم نمی

 !ام کنید یاری

 !نفسم را برگردانید

 !چگونه زنده بمانم بی نفس

 !بی هوا زیستن، عاقبتی جز مرگ و نیستی ندارد

 !ام کنید یاری
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*** 

 روزهایم ابری استهوای 

 !ابریِ ابری

 آرامشم که رفته باشد،

 تنهایی هم خود را چون آذرخش

 رساند سریع و باقدرت، می

 کند  می جان را قطعه قطعه و این کالبد بی

 من تنهایم،

 !تنها تنهای 

 !مانم ام و می درون این کائنات عظیم تنها مانده

 !ای کس و بی هیچ پشتوانه بی

 !هر لحظه و هر ثانیه

 !تا ابد

*** 

 اند؟ ها رسم جدیدی پیشه کرده مهمان

 کنند، کنند، قضاوت می خورند، غارت می آیند، می می

 کنند، متهم می

 روند، می

 !روند شمار اتهامی که تو را نشانه می های بی مانی و انگشت تو می

 !ها دگرگون شده است عجیب رسم مهمان

 !عجیب

*** 

 خواهد دلم نیم نگاهی می

 نت،از جانب چشما
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 حتی برای یک لحظه

 حتی،

 !حتی برای یک ثانیه

 کند هایت را طلب می دلم چشم

 خواهد دلم عسلی چشمانت را می

 !که غرق شود در آن

 و فارغ شود از هر که هست و نیست،

 !خواهد دلم تو را می

 اندازی؟ نیم نگاهی به این عاشق مجنون شکست خورده، می

*** 

 های بسیاری در سی*نه دارم سخن

 مانند، که در صندوقچه اسرارم باقی می

 !تا ابد

 !تا قیام قیامت

 تا تو هیچ وقتِ هیچ وقت

 !نفهمی عاشقت بودم

 نفهمی برادر گفتنت چه آتش جانسوزی

 !زد بر قلب کم طاقتم، می

 !ام نفهمیدی مهرت، خیلی وقت است که نشسته بر قلب بیچاره

 آه و افسوس که هیچ وقت مرا نفهمیدی

 !هیچ وقت

*** 

 گذشت از احساسات قلبم،

 های آتش عشق درون چشمانم را زیر پا گذاشت شراره

 عشق نهفته در صدایم را نشنید،
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 !مرا رها کرد و رفت

 !های شبانه تنها گذاشت مرا با صدها هزار خاطره و چشمان سرخ شده از گریستن

 !هایم را ندید، عشقم را ندید، من را ندید وابستگی

 !ام را دید یهای دنیو تنها اندوخته

 !تنها گذاشت مرا با خود و رفت

*** 

 خواهد سرشار از مرگ، دلم هوایی را می

 سرشار از نابودی و یأس،

 خواهم نفسی عمیق بکشم و دیگر بازدم نداشته باشم، می

 .هایم را بر هم ببندم و دیگر باز نکنم خواهد پلک دلم می

 !خواهم من فردا را نمی

 !خواهم فقط آرامش می

  !خواهد درد را می  ی آرام و بیدلم مرگ
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

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

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

 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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