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 دکلمهبندی: دسته 

  :رحمجانان بیعنوان 

  :عاشقانهتراژدیژانر ، 

  :وفا_حنویسنده 

  :سطح اثر- 

  :ناظرReiHane 

  :ویراستارDiMond 

  :آیهطراح 

  :کپیستSH.EL 

 

 دانم شاید هم سرد باشد؟سرد نیست؛ نمیبارد از زمین و زمان، نه! هوا در این روزها سردی می

دانم چه شده! دگر بود و نبودم برایش فرقی ندارد، گیرد؛ نمیاما سردی اطراف من از برخورد جانانم سر چشمه می

  !ای انصاف نداردذره !کنداش را از من دریغ میلبخند مهربان

 . ...رحم شده است خدایاجانانم بیقلبم را زیر پا ماند و لگد مال کرد! احساسم برایش پوچ است؛ 
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 .رحم، باری دیگر نزد ما بیاجانان بی

 .تفاوتیبیشده با همان دوگوی یخی، همان دو آبشار 

 .ام جانانمدر کنار شومینه نشسته

 !ام بیا فنجانت را برداری سرد روی سینی گذاشتهگذرت شد نکند نیایی! دو فنجان قهوه

 انصافی جانانم؟دگر تا چه حد بی

 تفاوتت نیست؟گناهم چیست، که در تقدیرم چیزی جز نگاه بی

 سهم من از تو... چیست؟

*** 

 یادت هست جانانم؟ مان راروز اول آشنایی

 در آن روز عشق من نسبت به تو متولد شد؛

  !یک عشق بسیار کوچک و دلنشین، تو را آن روز در قلبم قفل و زنجیر کردم

 !چقدر مهربان بودی تو روز اول آشنایی

 رحم، قلبم درهمان دیدار اول، دلم را کادو پیچ کردم و هدیه دادم به تو؛ بی

تک کلماتم ندیدی؟ آخ، باز تمام وجودم به آتش کشیده شد، با یاد آوردن دانم چرا عشق را درون تکا بودی، نمیجخبر از همهاما تو! بی
 !مان. چقدر صمیمی بودیهای خوبلحظه

 دل با تو چه کرده است؟دانم روزگار سنگنمی

 !استاحساس ساختهگونه تو را بیجانانم، که این

 دیم؟زمی ها باهم حرفیادت هست ساعت

  !دهیخوری، حال سالی نو شود، بهاری آغاز شود، حتی جوابم را نمیبدون هیچ دل

 هایت کنار بیایم؟ محلی کردنجانانم من چگونه با این رفتار سردت، بی

 ...رحمجانان بی
*** 

 گویم یارمسافر؛ می

د ام، تو خود خواستی بروی، قلب کوچک مرا پسنم بیرون نکردهاشکسته تو مانند مسافری مدتی درون قلبم اقامت داشتی، نه! من تو را از قلب

 !ماندیرفتی اما عطر خاطراتت را جای !نکردی

 !هایت را فراموش کردیتنگیرفتی اما، چمدان دل

 رفتی، افسوس به حال دلم، بانبودنت چگونه کناربیاید؟ 

 ر بیاید؟ات درون قلبم به یادگار گذاشتی کناچگونه با دردی که بعد از رفتن
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 ات را چه کنم؟ندیدن

 ات را پایه چه حسابی بگذارم؟نشنیدن صدای

 

 :بگویم

ام اقامت دارد آن هم اقامت ابدی، تا ابد درکنارم آشفتهرحم جایی نرفته است! او هنوز هم درون قلبهیس دل دیوانه، آرام بگیر، جانان بی -

 .هست! قرار نیست جایی برود

 ؟شوداما... مگر باورش می

 !داشتنت است برای قلب دیوانهنیستی، نبودنت توان سنگین دوست

*** 

 چرا؟ ندیدی داشتمدوستت. چارمبی برقلب نشاند تیری جانانم، تو؛ تفاوتبی نگاه بازهم

 !است شده رحمبی جانان یدلبسته که را دخترکی نکن رها

 ام؟شده خاکستر به تبدیل من هفتهکل و دیروز امروز، دانیمی نگذار، تنهایم نرو

 جانانم؟ است راست! داری دوست مرا جز کسی گفتند

 !دلکم سنگ باش خوش چه؟ من دل پس گویمنمی

 .امکرده کادو برایت خوب آرزوهای از پر سبدی

 .ببینم هم کنار در را شما اشکی چشمان همین با خواهممی

 . ...بگیرم قاب را تان هایب*ل روی لبخند

*** 

 

 گردان؛آفتاب گل به امدوخته را حسرتم از پر نگاه

 !پایین اندازدمی را سرش بسیار شرم از گیرند،می را جانانش روی تیره ابرهای تا است، عاشق چقدر

 .شنوممی را اشعاشق کوچک قلب ضربان صدای
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 .اندپوشانده را خورشیداش روی رحمبی ابرهای... اما خواهد،می را اشجانان دلش

 ندارند؟ دل

 ندارند؟ منطق

 چه؟ انصاف

 نه؟ ندارند را کدامشانهیچ

 !کردندنمی جدا عشقش از را عاشق یک داشتندمی اگر

 .کنندنمی درک را داشتندوست معنی دگر هم ابرها حتی، که شده زمونه دوره

*** 

 !رحم، دیدمتدیدمت ای یار بی

 !ای جان جانان، دیدمت

 !احساس، دیدمترحم و بیبی

 !ات، دیدمتفدایت خاک بشوم بر زیر پایجانم 

 .گالیلت وفایم نگاهی نینداختی به گلبی یار

 رفتی که باز آیی. آمدی یار؟ آمدی جان؟ آمدی... ؟

 !اتات، یارهمیشگیاما... تنها نه، آمدی همرا لیلی

 .امگانههای بچهفرو ریخت تمام ذوق

 یدی مرا؟هایم، دگونهاند رویگوله ریختهایم گولهاشک

 صدای شکستن قلبم را شنیدی؟

 بغضی سنگین مهمان گلویم شد چگونه مانند بقیه بگویم تبریک باشد؟ 

 چه تبریک باشد! نابود شدنم؟ 

 خورد شدنم؟

 ی متحرک شدنم؟ مرده

 شان؟کدام

*** 
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  .رسد روزی که هر از بار آرزوی مرگت را بکنیشوی! میچقدر سخت است، نابود می

ام ات او را دوست بداری، ولی او حتی نیم نگاهیفراموش کردنش نباشی؛ سخت است دگر تو با تمام احساسات پاک و دخترانهاما حاضر به 

 !ی چشمان عاشقت نکندحواله

  !ای برسد که باید او را با دیگری شریک شویدرد دارد آن لحظه

 توانی تقسیم کنی؟ ات را میی تنپاره

 ا او شریک شوم؟رحمم را بچگونه جانان بی

 . ...هرچند آن کسی که باید کنار بکشد آن دخترک نیست، منم، بله خود من

 شان؟ کنم بیناست، من دگر چه میشان دوطرفهبینحس

 !لوح چیز دگری نیستوجودم جز مزاحمی ساده

 .استقلبم درد دارد بفهم فراموش کردن کسی که تمام دنیایت شده رحم، سنگبیجانان

 . ...سازمسوزم و میبخت بشو من هم میات درکنار عشقت... خوشبرس به زندگی اما تو

 

 

 . ...پایان

 

 

 

  



 

 
 

7 

  
 رحمبی جانان 

 وفا_ح 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 

 

 «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

 شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماسمنتشر 

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/ 

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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http://instagram.com/cafewriters_xyz/

