
 



 

 
 

2 

  
  شبتمنای 

  طباطباییغزاله 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

  

 دلنوشتهبندی:دسته 

 تمنایشب:عنوان 

 :عاشقانه،تراژدیژانر 

 :غزالهطباطباییکاربرانجمنکافهنویسندگاننویسنده 

 اثرسطح:- 

 :ناظر- 

 :رزسیاهویراستار 

 :ترالنمحمدیطراح 

 :کپیستKliN 

 هیاهوی دلم، در غوغای بی

 !ای برای گفتن دارد هایی نانوشته تاریکی، حرف

 .خواهد دلم می

 شمعی روشن کنم تا گرمایش را،

 .وجودم احساس کنم با همه 

 ...لعنت به این تاریکی

 ...لعنت به تمنّای شب

 . ...لعنت
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 هایم، خاطراتم شعرهایم، نوشته

 .ها، مثل پرندگان در پروازند همه در دور دست

 .شود ام! امّا به نرمی، لبخند بر لبانم جاری می آری خسته

 .در تُن چشمانی برای خواب

 .در روح تمنّایی برای پرستیدن

 !چشمانت را نبند

 .ی عافیت من؛ گویی به تمنّای چشمان توست صندوقچه

*** 

 های تو؛ دست

 .کشد ویر میسرخ و زرد را به تص  درختانِ

 .ی ما را رفتی و شکستی دلِ رنجیده

 رفتی و گذشتی ز اوج تمنا؛

 .ای هیچ نشانه  بی

 .ام! با تو بودن را تمنّا کردم تو  بی

 .نبودت را هزاران بار مرور کردم

 .ساعت به ساعت، سال به سال

 .هایم را یک عمر نگاه کردم تو؛ گریه  بی

*** 

 کنند؛ اد میهای هزار و یک شب ی همیشه از قصّه

 .های دل خسته قصّه

 .های خفته در خاک غم

 .های شکسته، در دستان سرد برگ

 .خندان  های گریان امّا، صورت

 .ای بهترین آرزو؛ تو را از خدا درخواست کردم
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 !من

 .ای عصیان دلباخته

 .گری از جنس تمنّا آشوب

 .تو عاشق باش؛ من مع*شوق

*** 

 .نشین با لباسی زیبا، لبخندی دل

 .سپارم های زمانه می طرات تو را به دست، برفخا

 !غافل از همه چیز و همه کس

 .زنم می هایمان را به چشمانت گره    لذّت شادی

 دهم گیسوانم؛ اجازه می

 .به دست بادهای زمستانی رهسپار شوند

 کنم تا شاید؛ ات را نوازش می هایم صورت نرم و بارانی  با دست

 .مهای زمانه شو خودم غرق ساعت

 .زمانه   های زمانه بی ساعت

 .رهسپار اما افتاده

 .گم گشته اما ویران

*** 

 !کند زمانه مرا در خیاالتم غرق می

 .کند دنیا مرا ویران می

 .کند هایم مرا عصیان و زبانم حیرانم می چشم

 !گذشتی؛ چه ساده

 :گویم برای همین است که می

 «کند می  قلبم تمنای وجود تورا پریشان»

*** 
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 !ت چه شنیدنی هستندخاطرا

 .تر شود رنگ  ی آتش وجودم کم توانند همانند، سیاه و سفید باشند. خاطراتم را به دست آب سپردم تا شاید، شعله گویی می

 !های من در وجود تو زیستن را آموخته، اما مرگ را خیر گریه

 سپارم؛ تا شاید تو را به دست خداوند می

 ام غرق شدی، که تو، از اول همان مسافری بودی که در خاطرات گذشتهکنم  ای رخ دهد، حال درک می معجزه

 همان مسافر بازمانده؛

 .با خاطراتی از خلوص تمنا

*** 

 !قبل تو این چنین نبودم

 ! ترین نبودم  عاشق

 .دانم که اسیر بودم دانم که بودم! اما می اصالً نمی

 .هایی ننگین ای همچو زندانی در قفس دیوانهام،  ای که جانم به لبم رسیده، دیوانه شده با من چه کرده

 دانم که این چنین نبودم، می

 .تاریک و پر تمنا نبودم

*** 

 .دهد زندگی مرا به سوی تقدیر سوق می

 کنند؟ تقدیر را چه معنا می

 !ی پدر را موی سپید مادر یا دستان پیله بسته

 .خواهد خواهد، قضاوت هم نمی تقدیر را ساختن نمی

 .خواهد صبر می

*** 

 !کنم وجو می ام را در دو قسمت جست روم. تنهایی جلوی آینه که می

 .هرچه در آن است منم، و هر چه در من است در درون توست
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 . ...جز من نیست  در آینه

 !تاریکی چه زیباست

 .ی آینه را های شبانه زمانی که باور کنی قصّه

*** 

 !باید به فکر تنهایی خود باشم

 . ...ه بیرون برویمدستش را بگیرم و از خان

 !ی عمرم آکنده از عطر خیاالت توست؟ چگونه دم از تنهایی زنم! وقتی که لحظه لحظه

 !من تنها نیستم! این تنهایی من است که تنهاست

 .این داستان تمنای تنهایی من است

*** 

 !گذارند را به نمایش می هایش، حسرت گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید. دیواری که بوی ناامیدی و پنجره

 .که دیگران را ز خود دور کنم نه برای این 

 !گر باشی؛ چه کسی برای نجاتت بلکه نظاره

 .کند دیوار را آوار می

 کند؟ آیا می

 .دانم دانی، من هم نمی اگر نمی

 .هایم شده های من غرق در دانسته دانسته

 .کند هایم نوازش می و تمنّای وجودم را چو ستایش دست

*** 

 !کند ام می سیاه، مثل شب تار که دیوانه

 .کند خشم درونم را نوازش می

 .کند و آشوب قلبم را خاموش هایم را آرام می اشک
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 !خواهد دلم جز این تمنّا هیچ از تو نمی

 . ...هیچ

*** 

 !دانستم من عاشق بودم امّا؛ خودم نمی

 .دانستم غرق در لحظات خود بودم، گویی انتظارش را داشتم که نمی

 چه قدر عجیب است این حس و حال من؟

 !شاید هم؛ گمشده بودم

 .دانستم اسیر جاده بودم، شاید هم نامرد نانوشته بودم و نمی

*** 

 .کند کند، با فروغ اخالص تو دیروز و امروز می قلبم هر ثانیه، تو را تمنّا می

 .کند آن شب، زیر باران ز حال و هوای تو جانم را گلوله باران می

 .صدا خندیدم بی  هایم می بارها در پشت اشک بارها و

 .کنم العبور می همانند سنگ؛ خود را خفقان و صعب

*** 

 !کنم که حرفی برای گفتن ندارد در زمانی زندگی می

 .سیاه است و بیهوده

 .شوند اجازه ورد زبان می هدف و سخنانی که بی افکار پوچ و بی

 !آری زبان

 کند. تا شاید امیدی که گویی تقال می ها بلکه؛ زبان دل اما نه زبان حرف

 .داشتن خود داشته باشد برای زنده نگه

 گناه زبان چشم، که همانند برف پاک و بی

 .کند اش می در شادی  است، و تنها امیدش برگشت و دیدن لبخند او غرق

 .ستها هاست که در تمنای گریزان از آشنا و غریبه کند. مدت زبان قلب، که با تپیدن معلوم می

 .این است زندگی آدمیان در جهان خلقت
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*** 

 !هاست های قصّه داستان زندگی من، همانند داستان آدم برفی

 های شبانه که مرا یاد آور چه خوب است قصّه

 .کند ام می گذشته

 ای که گذشته چه معنایی برایت دارد؟ تا به حال فکر کرده

 دهد؟ ی تاریکی نجات می ی تورا از خلسه ه و آیندهای که گذشته زندگی قبلت را ساخت تا به حال فکر کرده

 .خواهد بداند ی توست که می ی تاریکی، همان تمنای گذشته خلسه

 ای یا خیر؟ آیا فکر کرده

*** 

 ها، این ساعت

 ها، این ثانیه

 این روزها،

 !ای تلخ هیچ فرقی ندارد کنم که وجودم با قهوه می  احساس

 .کنم تلخ فکر می

 .گیرم تلخ مداد به دست می

 .نویسم و تلخ می

 ها، دلیل، به حضور آدم های بی خواهم دست بردارم از توجه دیگر می

 .کند خاطر می شان مرا آزرده  که آغو*ش خیالی

 ای زنم، خواهم بو*سه می

 ام؛ بر روی پیشانی تاریکی

 هایم را های این سال که تمنای شب

 .کند یادآوری می

*** 
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 .چه خیره کننده است

 .اش درخشان است ب که ماهاین آسمان ش

 :گویم وار می شوم و زمزمه اندیشم، دلتنگ می بندم، می هایم را می چشم

 صدای شب، در این آرامش بی

 .اند اند، پر از خاطرات هایی که پر از اضطراب چه بسیاراند دل

 .شوند، که یک نفر کنارم بود ای، که همیشه یادآور می خاطرات شیشه

 !ن شبچه خیره کننده است ای

 .قرارم که تمام روز را برایش بی

 ها برای انکار کردنش حقیقتی تلخ که آدم

 اند، خود را غرق در تمنّای غفلت کرده

 . ...تمنّایی از جنس؛ خواب امّا بیدار

*** 

 ام چه قدر طوالنی است؟ زمان حکم تنهایی

 !حکم مرا زود اجرا کردند

ای بگردم که یک زمانی  ام مهر بزند، و در تاریکی شب، به دنبال سایه هاییشد! حکم قصاص این روزهای آخرم را تن باورم نمی

 !های دلش آرام جان من بود حرف

 دانم کجاست؟ کنم، نمی اما پیدا اش نمی

 !العبورم ی صعب چه قدر نامرد است این سایه

 . ...تنهایم گذاشت،به همین راحتی

 !از کجا معلوم

 .گریم شان می های خندم، با گریه شان می های کنم، با خنده شان می ایشان دارم، جانم را فد کسانی که دوست

 .از کجا معلوم

 .شد، مرا با خوابی عمیق تنبیه کنند کاش می ای

 .دانستم که حکم قصاص من همین است و بس در آن زمان بود که می
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*** 

 !داند نامردی است روزگار مرا محکوم، به حکمی کرده است که می

 .داند اجباری است داند خیا*نت است. و می وفایی است، می   داند بی انی است، میوجد  داند بی می

 ای؛ بینی. باخت نداده در همین زمان است که خودت را می

 .نه پول را  را،  نه زندگی

 نه خانواده را، نه عشقت را،

 . ...و نه دوستانت را

 !انداز نگاهی به خودت بی

 .در آینه به خودت نگاه کن

 .ه خودتفقط ب

 !بینی در آینه چه می

   ات را؟ خودت را یا خود از دست رفته
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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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