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  سال و چند ماهیک 

  آرامیسگیسو 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

  

 دلنوشتهبندی:دسته 

 یکسالوچندماه:عنوان 

 :عاشقانهژانر 

 :کاربرانجمنکافهنویسندگانگیسوآرامیسنویسنده 

 ویژه:اثرسطح 

 :ناظر- 

 :ملیکامؤمنیویراستار 

 :ترالنمحمدیطراح 

 :کپیستJacklin 

 !میگویمجانِدل؟

 

 زندگیآنقدرهاهمکهمیگویندبدنیستها،

 .شایداندکیروزهایمانتکراریوشبهایمانتاریکوحزینباشد

 .شایدراحتدلمانباهوایابریپاییزبگیرد،یاحتیمشکلیماراازپایدربیاورد

 !امامیدانی؟

 .کنددوستداشتنتو،خوبحواسمراازاندوهزندگانیپرتمی
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 .هاست که خفته است  رحم من، احساس تو مدت بی

 .کشم و صورت سردِ احساست را لم*س خواهم کرد  دست می

 شاید باری دیگر از خواب برخیزد و

 !تلخی زندگی از کام برود

*** 

 .من تو را همچو مادرت دوست می دارم

 . ...همان قدر پاک و منزه

 هایت لحظه "حال"تاب برای   قدر بی  همان

  !که مبادا غمی آهسته کنج دلت بنشیند

*** 

 ...تند، تا مرا بیشتر به دام خود، بیندازد  اندوه هر لحظه به دورم تار می

 گویی اینبار

 .راه فراری نیست

 ها،  اموشیشود و من در اعماق فر  ام آهسته، در تاریکی غرق می  زندگی

 !خواهم مُرد

*** 

 "دل"

 .اگر از سوی صاحبش طرد شود، ویران می شود

 !رحمانه شاهرگ امیدم را بزن  بی

 امید به بودنت، به آن که روزی دوستم خواهی داشت

 !مرا به انتظار وا می دارد

 . ...و این مرگیست مکرر

*** 

 کاش یک روز هنگام طلوع

 .یایندتمام رویاها آرزوهایم به همراه خورشید ب
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 .ها کمتر بشود  ها در هم شکنند، فاصله  شاید جاده

 . ...شاید هم اتفاقی، در باغ بهارنارنج دیدمت

*** 

 !حافظا

 .میل به یار دگر ندارد "دل"او در طالعم باشد که 

 مهری سزاوار من نیست  بی

 اما

 . ...دل به رفتن ندهم

*** 

 .رود  شتر در اندوه فرو میی تلخی ایام چه روزیست، که دنیایم هر لحظه بی  خاتمه

 .اند  کنند، احساساتم بر روی قلبم وَرم کرده  هایم درد می  لحظه

 .کنم  گیرم و خاموششان می ها را می  رسند، جان واژه هر لحظه ممکن است به طغیان برسم، احساسم به گلو که می

 . ...و سرم پر است از فریادهای خاموش

*** 

 .ات سرسام آور است انتظار و دلتنگی

 !ام  چقدر از تو دور مانده

 !هایم را گول بزنم  تابی  ها و بی  هایت دلتنگی  توانم با عکس  دیگر نمی

 ای دارند،  روحت که نگاه سرد و خیره  های بی  عکس

 !توان، به آغو*ش کشیدشان و هرگز نمی

*** 

 ...دل چه مشقتی می کشد در انتظارت

 .ز تو اما، هنوز هم گاهی در دل شوق دیدار دارم من خاموشم

 کنم که ام، گویی هربار فراموش می از عهد شکنی خود را در خلوت خویش بد نام کرده

  .کنم  ام فراموشت می    با خود پیمان بسته

*** 
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 جانِ دل؟

 .هایم پایان بده   بیا و به دلتنگی

 .روند  *ش مرگ میاگر انتظار و دوری همیشگی بماند، رویاهایم به آغو

 و

 .میرد هایش مکرر می  گیسو در لحظه

 !مانم اگر برای من نباشی، تا عمر دارم از خدایمان دلگیر می

 .ای  کافیست هرچه از من جدا مانده

 !ببین

 ...روم و نه تو  نه من می

 دانی؟  می

 !عشق همیشه پیروز ماجراست

*** 

 ...به تو بگویم دوستت دارمای بارها و بارها    دلم می خواهد هرروز به گونه

 :مثالً گاهی کنار گوشت آرام زمزمه کنم

 "دوستت دارم "

 :هایم بلند بگویم   و گاهی بلند بخندم و دستانت را بگیرم و با چشمان پر از شوقم به تو بنگرم و میان خنده

 "دوستت دارم ماه من "

*** 

 !اندکی بیش از حد کسل شده ام

 .مولی مثل تمام روزهای دیگر استبعد از ظهر یک روز ساده و مع

 .رسم  تر بنظر می  تر و خسته  اند و هیچ چیز تغییر نکرده است، فقط گویی من اندکی شکننده  های سابق  ها هم همان آدم  آدم

 !خواهد با هیچکس همکالم شوم قدر خسته که دلم نمی  آن

 !یزم و جمع کنم و برومهایم را داخل چمدانی بر  خواهد تمام جمالت و عاشقانه  دلم می

 ...دانم  کجایش را هم نمی

  !ها دور باشم، خیلی خیلی دور  می خواهم از تو و تمام آدم

*** 
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 .ام، دیگر هیچ اتفاق تلخی مرا اندهگین نخواهد کرد  من دچار یک دلمردگی شده

 .شده در عمق دریاها، هرچند موج بر من فرود آید بر من اثر نیست من مثل آن کشتی غرق 

 تواند مرا   ام، هیچ چیز نمی   من به اوج یک غم رسیده

 از آنچه که هست

 .تر کند  غمگین

 ام،   های تو خودم را از دست داده   اعتنایی  من، با بی

 . ...خواهی برو  حال تو هم هرجا که می

*** 

 آییم،  من امیدوار هستم، باالخره روزی باهم کنار می

 کند  تر می   همین امید مرا به زندگی مشتاق

 .و من یقین دارم، کنار یکدیگر خواهیم درخشید

*** 

 خواهی،  من نه آنم که تو می

 .نه آن که دلت اشتیاق وصالش را داشته باشد

 . در من دیگر شوقی برای زیستن نیست

 مرا در این تباهی رها کن،

 ...نه چشمت دنبال من است، نه دلت با من

 .یز هم فرا رسیده، تا چشمانم تنها نباشندپای

*** 

 کنم،  ام کِز می  ای از تنهایی  ات، من هم در گوشه  برو پی زندگی

 تو هم فراموش کن اگر

 کسی،

 !تپید  روزی دلش برایت می

 ...فراموش کن

 !باقیش با من

 من و این زندگی خیلی وقت است که
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 .با هم سر جنگ داریم

 دانستم آخر  می

 .لرزد   غیر می تو دلت با

*** 

 .به دنبال تصاحبت نیستم، دلت باید با من باشد

 .خواهم   من تورا تمام و کمال می

 گر تردیدی داشتی،

 هایت لغزید،  گر قدم

 تو آزادی که بروی

 اما

 کند،  به گمانم زندگی کنار آن که برای خوشحال کردنت تالش می

  !قدرها هم بد نباشد  آن

*** 

 هایت  دمیک سال و چند ماه از ق

 از آمدنت

 .گذرد   هایم می  از بهارِ وجودم و جوانه زدن امید در رگ

 و این دومین پاییزیست که

 با خیالت تنها

  .زنم  ی این شهر پرسه می  در عابر پیاده

*** 

 .وقفه دوست دارم  من تو را بی

 کند که تو کیستی؟  چه فرقی می

 ای، غریبه

 !یا یک دوست

 .خواهد  دوست داشتن که نسبت نمی

 همین که همیشه در خیالم حضور داری،
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 همین که مالک تمام احساساتم هستی و

 همین که با تو خوشحالم،

 ! یعنی از هر کسی به من نزدیکتر هستی

  !خواهد جان دل  دوست داشتن که نسبت نمی

*** 

 !کند   ها را از یکدیگر دور می  روزمرگی، آدم

 اما تو

 هایت  هایت، میان دلنگرانی  ن مشغلهدر میا

 …گاهی به حالِ دقایقم فکر کن

 زنهار که از

 حواس پرتی تو

  .رحم دلتنگی شوم  اسیر دستان بی

*** 

 تا وقتی کسی دلش گیر کسی باشد،

 .شود   ناچاراً پایش هم گیر می

 !کشاند   های اضافیست که آدم را به دیوانگی می  و همین ماندن

 .ایستی به تماشای آن کسی که هست اما برای تو نیست  که خودت می این

 .هاست  رحمانه ترین خودکشی  و این بی

 ام   من هنوز هم کنارت مانده

 اما روح من

 . ...ها مُرد  خیلی وقت پیش

*** 

 فراقت مرا از پای در آورد،

 .من از درون شکسته بودم

 .مهایم را ببینی، ایستاده به کام مرگ رفت  خواستم ضعف  نمی

*** 
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 و اگر بپرسند، چه مدت زیستی؟

 گویم در همان چند لحظه که او  می

 .خندید  می

*** 

 !کلمات را ساده نگیرید

 خزند، آهسته و در خفا  کلمات می

 .گیرند  جان می

 ی ساده  همین چند کلمه

 کُشد، تو را به طرزی می

 کنی ،  که دیگر نه گریه می

 !خندی  و نه می

 ی ساده از او بود،  همین چند کلمه

 .که روح مرا کُشت

*** 

 .اشتباه از من بود

 .دانستم  هنوز مفهوم محال را نمی

 .ماه ها به انتظارش نشستم

 او نیامد،

 !بار دگر پاییز شد

*** 

 !ی من  آدمک خوشگل قصه

 برای این زندگی

 برای این زیستن

 برای آن که در روزهای سخت طاقت بیاورم،

 تنها
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 .و کافیستوجود ت

*** 

 ...ندیش جانِ دل به آخر قصه می

 پروا بی

 !دلت را به دستان من بسپار

 های کوچک هستند،  همین هراس

 .کند که آدم را از زیستن منع می

 اس  ها برای آخر قصه  همین دل نگرانی

 گذارند، که نمی

 ی دلچسب کنار هم بودن  از لحظه

  .لذ*ت ببریم

*** 

 تو در دلم، "مِهر"تنها 

 .ا در این جهان نگه داشته استمر

 و اِال که اگر نباشی

 . های بدنم به جان هم خواهند افتاد تک به تک سول

 .وجودم از هم گسیخته خواهد شد

 .نبودت همه چیز را بهم خواهد ریخت

 .و من و دنیایم تا ابد با هم دشمن خواهیم شد

 

99/7/11 

  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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