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  امنپناهگاه 

  باباخانیفرشته 
  نویسندگانانجمن کافه Cafe Writers 

 

 

 

 

  

 دلنوشتهبندی:دسته 

 پناهگاهامن:عنوان 

 :عاشقانهژانر 

 :فرشتهباباخانیکاربرانجمنکافهنویسندگاننویسنده 

 اثرسطح:- 

 :ناظر- 

 :رزسیاهویراستار 

 :طراحMAHLA 

 :کپیستKliN 

 تر از تصور، خدایی دارم مهربان

 .عاشق تر از مع*شوق

 ؛ کسی که هر لحظه مرهم دلِ بیمارم است

 !تر از مادر است مهربان .حتی اگر قهر کنم باز هم نازم پیش او خریدار دارد

 اش را از دامن او به قرض گرفته؛ به گمانم مادرم مهربانی

 ی ابرها، معبودی که در آن سوی آسمان، پشت پرده

 .کند با مهربانی نگاهش مرا دنبال می

 . تا دل من سبک بال تر از قاصدکدر باد رقصان شود

 . دهد خدایی که آغو*شِ پدرم بوی امنیت او را می

 خدای خوب ِمن،

 .قرار آرام بگیرد دلِ بیمهمانِ شعرهایم کن، تا کمی این ، شاخه شاخه مهرت را، با بوته بوته گل سرخ
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 .نویسم برایت می 

 !های ناتمام از عاشقانهِ

 .لبریزیِ موج موهایت

 .هایت اشکِ چشم

 .هایت زیباییِ سخن

 پاکی ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاحساست

 !ها به صف شوند تا در این لحظات پر شورِ عشق، عقربه

 .کندتر حرکت کنند و زمان بایستد

 .ای ها شده درست همان جایی که تو هم آغو*ش قافیه

*** 

 روی خاطره خالی خیابان،

 .کند باران رنگین کمان تداعی می

 . ... نگین چشمانت را در خاطره بازی نگاهم

*** 

 :دلبر جان

 !یابم یا هم را که بگردم، در هیچ جای دنیا بوی تنت را نمیهای دن تمام عطر فروشی

 .های تو خواندنی تر است های دنیا را اگر بخوانم باز هم دوست دارم همه کتاب

 .های دنیا را گر بروم بازهم پناهندگی در آغو*ش تو شیرین تر است تمام پناهگاه

 .لق منیشود که بگویم در عالم ریاضیات تو تنها قدر مط پس ریا نمی

*** 

 به تو که فکر می کنم؛

 .هایت و آرامش صدایت به چشمان گرمت، سرخی ل*ب

 !گردم برای وصف زیبایی ِ تو البه الی دفتر شعرهایم، دنبال واژه می

 . ... یابم! جز این که بگویم: تو زیباترین مخلوق خدایی ولی بازهم برای وصفت چیزی نمی
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*** 

 .ای تو زیباترین فصل خدا

 .پاییز، از تو آموختم

 .های پاییزی که دلتنگ لم*س زمین شدند تواند نتیجه افتادن باشد! درست مانند برگ گاهی عشق می

 .شان راهم فدا کنند، له شوند های من و تو جان و حاضرند زیر قدم

 . ...تنها به قیمت عاشقی

*** 

 !ام را فاش کنم خواستم عشق و عاشقی نمی

 . کند دانستم که نگاهم، تمام وجودم را فاش می دم به زنجیر قلم؛ اما نمیتمام قلبم را، تو و افکارت همه را قفل کرده بو

 شدم. شب که می آمد، تابت می شد بی صبح که می

 . ...دانی من و رمز و راز دلم را خوابت و اما حاال تو همه را می بی

 . ها را تا خورشید طلوع کند و ماه غروب بگو برایم عاشقانه دوستت دارم

*** 

 .از غمی شومدلم پر شده 

 .هایم از شدت سرما یخ زده نفس

 !ام دانم در کدام زمستان جا مانده نمی

 . ...ای پر مه و غبار بر روی آیینه نشسته چشمانم مانند الیه

 .رقصد خندد و نه می دانم که دلِ من تنگ شده که نه می اما خوب می

*** 

 همه جا هستی؛

 .های شعرم ال به الی واژه

 .تنمکلمه به کلمه سخن گف

 .ام در رویا و خیال شبانه

 !تنها جایی که نیستی و ندارمت در کنارم است
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*** 

 :پاییز را بگو

 !گیرد اش دامن بهارم را می دست از سرم بردارد،آخرین دلگیری

 . ...گذارد این دختر بهاری با نسیم عاشقی برقصد و نمی

*** 

 !ترسم ترحم پاییزی می من از سیاهی تندیس درد، در دست بی

 . ها را ریزد، تندیس کهنه غم ها ذره ذره فرو می شت پرده انتظار برگکه پ

*** 

 ها شکست؛ از نگاه تو تمام آیینه

 .در نبودنت، چه غبار غمی نشست

 . ... ها بر روی این آیینه

*** 

 !افسرده پاییز

 . پرد در آغوشت ها، دستپاچه می دلتنگ مهر تو شده که با رق*ص برگ

*** 

 .گذرد روزهای پاییزی من بی بهار می

 آورم رویایی را، من چگونه تاب بی

 .های پاییز زده؟ که آویخته بودم در خلوت تپه

*** 

 !نویسم های شعرم را در محفل دلواپسی می واژه

 . ...زند که واژها را فریاد میمیان سکوت سنگینی 

*** 
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 .های خورشید کشم، از خوشه طالی عشق را بیرون می

 . ات تا اذین ببندم در گیسوان طالیی

*** 

 :در خلوتگاه تنهایی

 !بینم نمی روی خط ممتد آرزوهایم نقشی

 .کشم قراریانتظار می های بی فقط، در کوچه

 هایی که، ایستگاه پایانی را با ریلی از واژه

 .کند هایم را با خود حمل می قطار بغض

*** 

 . ...است بر پشت بام خانه پشت پنجره؛ باران مهمان شده

 بر آسمان چشمانم، مهر حیران شده در سردی

 !های تو سکوت واژه

 . برم اوا به شهر عشق میمن تو را برای مد

*** 

 .هوا مالیم است

 !آسمان هم پر از اشتیاق... اما من نه

 بی حوصله و پریشانم؛

 !ام از لحظات باقی مانده، از خاطرات جا مانده خسته

 .های شبانه و تکرار این دلتنگی

 .های مدام مرا اندوهگین کرده هق هق

 !استخوان بغض در گلویم جا مانده

 . ...شوم به ساعت خیره می

 دانم چه مقدار از شب گذشته؟ نمی

 .زند اما قلبم، نامنظم تر از قبل می
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 کنم؛ امشب با تکرارهای دردناکی مرورت می

 !همه زخم هنوز هم عاشقم با این

 دانم شاید هم البه الی این تکرارها، نمی

 !گردم در به در دنبال نشانی از تو می

 (و فقط )عشق

 . ... شود میمیم( و نام تو، پایان من )

 

  ...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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