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 اشعار: بندیدسته 

  :ناکجاآبادعنوان 

  :تراژدیژانر 

 
 :راد کوهیار نویسنده 

  :نفیسسطح اثر 

 :ناظر - 

  :ویراستارZahrapl 

 :کیاناز تربتی نژاد  طراح 

  :کپیستSH.EL 

 برورد؛ عِطرت و بیایی تو اینکه

 !امبوده غرقه خیالم در یعنی
 بماند؛ عِطرت اما بروی، تو اینکه و

 .کنم حست انستمنتو من اما بودی؛ تو یعنی
 کن گذر من کنار از

 .مباش هوابی اما
 بکشند، نفس اگر هایمریه تو حضور در

 !اندکرده کبیره گناه
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 رسد،شب که از راه می

 ساعت خوابم را

 !گذرانمبه انتظار آمدنت از سر می

 آیی و آرام زیر پوستِ افکارمتو می

 خزی؛می

 خندم ومی

 کنم؛آن بغض مییک

 .شودبالشم خیس می

 . ...شودها خیره میچشمان کم سویم، به عقربه

 صبح است

 آفتاب زده است،

 !امای و نه من خوابیدهتهاما نه تو رف

 مثل هرشب که تا صبح خیال رفتن نداری

 ی نبودنِ توست کهی بودنِ من و قصهو همچنان قصه

 .شودها تعریف میدر کتاب قصه

*** 

 زندمی موج

 صورتمان، گرمای بر

 !جانبی عاشقِ یک حضورِ

 . ...ستهاییماهی از پر قلبم،

 هایم،اشک اقیانوس کف در که

 بسته دهان هایفصد در

 !سازدمی امید

 .است ایستاده آزادی تیغ لَب بر نفر یک و

 .زندمی فریاد بلند خود تقدیر در را، فراموشی

*** 
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 عمر ما گذشت، اما

 هنوز در خاطرم هست

 که برای صبح شدن،

 !خواستم و نه نسیمنه خورشید می

 گشودم،همین که چشم می

 آبشار سیه گیسوانت

 شدنم جاری میبر زندگی و چشما

 !کردزندگی برایم دلبرانه طلوع می

 !آه

 .امکه االن دیگر به نور و نسیم دلبسته

*** 

 از چه برایت بگویم؟

 گناهی عاشق؟کاری عشق؟ یا از بیاز گنه

 بگذار بگویمت که همگان عشق را

 . ...اندتر، خوش سرودهپیش

 از چه بگویم؟

 عدالتی؟از عدالت بگویم یا از بی

 !عدالتی باشدخواهی بیر بگویمت که عدالتی نیست، میبگذا

 گمان کنم

 ام،یا من دیر رسیده

 یا تو زودتر بر قطارِ دیگری

 !ایرفته

 تو را در کدام ایستگاهِ قطارِ زندگی،

 ام؟بدرود گفته

*** 
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 عشق به حرمتِ، رخ تو

 .به دور گیسوانت طواف کرده است

 !اشته استی حضورت، زمین را از چرخ باز دجاذبه

 ! جانانچشم از من مگیر ای جان

 گرمای عشق را از دستانم بگیر

 های دلتنگی، محبت راو در کوچه

 !با من فریاد بزن

 در گوشم زمزمه کن

 !بگذار برایت دمکی بخوانم

 قسم به تاری چشمانم

 آنچنان سوزانم که گرمایم

 !کندهر یخی را آب و هر سنگی را خاکستر می

 !بیا

 !که چگونه نگاهت کنمیادم بده 

 کارت،من در گرداب چشمانِ فریب

 .امهاست که جان باختهسال

*** 

 !زندگی من در هیچ چیز خالصه بود

 های ساعت دیواریِ مادر بزرگ،تاکهیچ چیزام با تیک

 .دادزندگی را از نطفه گذر می

 !کردهایم را پیرتر و موهایم را سفیدتر میغم

 .خواستمدر آن میان، به اشتباه 

 .خواستم که دوست بدارم و دوست داشته شوم

 دانم که پر توقع بودم؛می

 .شدماما باید که نباید عاشق می

 !تو آمدی
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 ام،های زندگیی هیچکسو من کسی را به اندازه

 !خواندمبه اشتباه عشق می

*** 

 رای بیدهای کنار جاده فرقی ندارد،ب

 آید،که عشقی همراه باد می

 یا که بیاید؛ عِطرش برود

 اما برای من که بیدی عاشق بودم،

 !ها داردفرق

 اینکه تو بیایی و عِطرت برود

 !امیعنی در خیالم غرق بوده

 و اینکه تو بروی، اما عِطرت بماند؛

 .یعنی تو بودی، اما من نتوانستم حست کنم

 .هوا مباشاز کنار من گذر کن؛ اما بی

 هایم اگر نفس بکشند،در حضور تو ریه

 !اندگناه کبیره کرده

*** 

 .نشین شدلبخندی زدی و میمیک صورتت دل

 !گفتی برو! دور باش

 .خیالت راحت، من خواهم رفت

 از زندگی و قلبت پرخواهم کشید

 .ها خواهم رفتآشیانی بیو به آشیانه

 .شومهایت میی گم شده الی چشمخاطره

 . ...کور افکارت شوم نقطهمی

 .خندیهایت میو تو باز با عشوه

 .دیگری را فریب خواهی داد
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 .هایت اغوا بودرسم تمام عاشقانه

 در پایان،

 لبخندی میزنی و خالی از خداحافظی،

 .کنیزد میبا جادوی چشمانت، بازگشت را گوش

 .نه بازگشتی نیست و من نخواهم آمد

 ام،ها شدهآشیانی بیمن پناهنده

 ارباب دل؟ها را چه به دلدادگی با خانمانبی

*** 

 

 های روشن! دل ابری است... ـفروغ شب

 چشم بگشا و آفتاب نگاهت را

 !در قالب چشمانم بتابان

 اتمن هرصبح به شوق طلوع

 .شومها میگشایم و اسیر رقصه پردهچشم می

 های خشکیده لَب طاقچههای بسته و گلهرصبح پنجره

 هایم،ترین سلولنبودنت را بر بنیادی

 زندمیتازیانه 

 مو جایی میان سْینه

 ها،در اعماق قصه

 ها،میان رَقص واژه

 هاو در کورترین حواس

 !شودبه فلک دلتنگی کشیده می

 و تنها حواس من از برای مرگ

 .به لَمس دستان توست

*** 
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 !هوای خانه مسموم است

 ی نبودنت چون سمی مهلک،گرده

 .ها کرده استخاطرات را اسیر تخت

 کوبدها میرحمی بر شیشهباران با بی

 رحمی باران،ها ناله کنان از بیو شیشه

 !کنندها میتو را نفرینِ قاصدک

 هایت،کالم خندهموزیک بی

 .گرامافون را هم به سکوتِ اجباری وا داشته است

 اینجا همه چیز جفت و جور است؛

 اما نبودنت برای دل تنگ من

 مانند یک سیل مخرب

 .تگور اسبرای عابر بی

*** 

 :باید بگویم

 !امزنده

 دمکی هم نفسی با اندوه،دم

 شکافد وام را میسْینه

 گذرد واز حلقم می

 .شود آه از گلو خارج شدهو می

 !دیدی

 هرچه تیغ کُندت را

 ام کشیدی،با توهم تیزی، بر شریان زندگی

 ! ...ماما بازهم زنده

 ما را از لَب تیز شمشیر وهمی نیست،

 هایِ بدون نشانی،تو با کاغذِ نامه دریغ باشد که

 !بد رگ خواب ما را بریدی
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*** 

 عندلیب،گلی بیام بوته شده

 ام،که خارها را اسیر تنه کرده

 .کندهایم چکه میشیره تنهایی از چشم

 هایم از زمین به باال خزیدهریشه

 .اندهایم سر به فلک نکشیده، خم شدهو شاخه

 *ز شدندهایم جوانه نزده، هردانه

 !و من اینجا

 ها،جایی میان بوته

 امبه زمین سنجاق شده

 کنم،و رفتن رهگذری را تماشا می

 .هایش رفتکه مرا ندیده با قدم

 .پنداشتمرا چون گل نمی

 من تنها گلی خارپشت بودم که

 .عندلیبش را تمنای گزیدن نبود

*** 

 .هاستدر دلم که تنگ توست، گله

 .هاستدرد فراغ کشیدن، رسم عاشقانه

 کنار کشیده از عشق تو،

 .هاستروی من، جاده خاطرهروبه

 دن را فرقی نیست،دن با نبوبو

 .ترین مکان دنیاستوقتی جای خالی تو خالی

 !هاتو را نداشتن، مرا کشته در گذر عقربه

 .هاستکتاب مثل ساعت شنی بین قفسه

 یستن،چشم تو را ندیدن و با تو گر

 .هاستکاشانهرسم عاشقیِ تمام بی
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*** 

 دردمندم و آرزو به دل

 قلم به دست و شکسته دل

 !اممن زندانی قفس زندگی، از آزادی پر ریخته

 !تو بگو چه نویسم؟

 است که آتش گیرد قلم ترسم از آن

 ات با تنفر از عشقمو بسوزد قلب

 تو بگو چه نویسم؟

 که یار! رخی نمور ما کنی

 !ها را به پرواز اجبار کنیروانهپ و

 تو بگو چه نویسم؟

 ام تمام شودکه گریه

 .هایم هدیه کنیو خنده را به لَب

 تو بگو چه نویسم؟

 جان از بطن رود

 !دش ربوای تنگ به آغوو تو را لحظه

 دنویسم که ما را که در عشق شانس نبو

 هرچه بود و نبود، تمامش خیالی از

 . ...دها بوگورستان عاطفه

*** 

 عاشق میان کلماتِ عاری از رحمِ

 .کندمعبود سقوط می

 آرام و آهسته زندگی را

 .کندبا پایانی گزنده، تمام می

 ها مانندسقوط میان واژه
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 مردن نیلوفری میان مردابِ سرد

 .کشددور شدن زندگی را به پرتره جهان می

 پرتره پر از لبخند مونالیزاها

 نی کههای چوپابه پرتره ماتم

 ها،گوسفندانش را نه گرگ

 بلکه مردم به گله زده است،

 !کندبدل می

*** 

 عشقم را به صالبه نکش

 .که هَوست را به صلیب خواهم کشید

 ست،تو را چه شور و فهمی

 !ستوقتی که عشق از دید یک زندانیِ تنها آزادی

 .است سد جدایی بر شط عطش بستن را گناه

 اپسین روزِ غروب غرور،هایی که در وتک واژهتک

 .کننداند، تو را تهدید بر قفس میراز من را فهمیده

 مگر با قلم و کلمات هم می شود جنگید؟

 !آرام! آرام

 !قضا به قاف خواهد رسیدفریادت بی

*** 

 احساسم به تو خاص بود؛

 اما میان عام، درمالئی که تیربارم کردی،

 .دویدهایم چکید و در عابر پیاده خون از چشم

 حال، عشاق درمیان خونابِ صلیبِ میدان شهر،

 .خوانندکنند و آواز میزنند، نجوا میقدم می

 که شوند؛ هنگامیهای قلبم تنگ میشریان
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 های محکم مردمانِ فراموشکار را کهفشار قدم

 دوند،به دنبال عشق خیالی خود می

 هایمبر پوسته خونی که با وجود تو در رگ

 .کنمت، احساس مییافجریان می

 هایاعدام از عشق، هدف من سنگ فرش شدن خیابان

 !ی خون، زیر پای مردم شهر نبودعصر از اللهولی

*** 

 خاطرم را آزرد آن دَم که

 چشم فرو بستی و بر دیگری رهسپار شدی

 .قلم از دستم افتاد

 .ی میان اتاق، طاق خوردپنجره

 باد آرام الی کاغذ شعرهایم خزید

 ای که شعرهایشرد آن صفحهورق خو

 .هایم از آن صبح بارانی، نوشته شده بودبا اشک

 !ام دیدممیانه تابستان با چشمان ابری

 ها،تک فصلهایم در میان تکمن یک دیوان شعر را با اشک

 .به هوای زمستان، برایت نوشته بودم

 است که کالغ نشسته بر درخت سرو میان حیاط هم فهمیده

 ترین غیرعادی این روزهایعادیگریه کردن 

 !ستمجنونِ بی لیلی

*** 

 !خیال کن که پر از خالیِ خیالم

 .خیال کن که خیالت به خیالم راه نیافت

 هاست که یه مغز پر از خیالِ خالیمدت

 !دیگر جایش را به مغزی خالی از خیال باخت
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 های حافظ راهای سهراب و عارفانهعاشقانه

 .ن به خیالم نبودهم امیدی بر راه یافت

 تو بگو چه کردی! که با خیالِ داشتنت،

 ته کشید تمامِ خیالم؟

 !بر بام آرزوهایم ایستادی

 .به سویت دویدم، اوج گرفتی که در خیالم سقوط کردم

 آموخت کهکاش در مکتب، حکیم می

 . ...ستبعضی آرزوها تنها به قیمت یک تصویر خیالی از زندگی
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 «ویسندگان مرجع رمانکافه ن»

 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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