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 دلنوشته بندی:دسته 

 ها : سماع در میان آشفته زیستنعنوان 

  :عاشقانهژانر 

  :گیسو آرامیسنویسنده 

  :سطح اثر- 

  :ناظر- 

  :ویراستارDiMond 

  :کیاناز تربتی نژادطراح 

  :شادیکپیست 

 تمامِ روز کنارم هستی و من برای بیشتر کنارت بودن، تمام شب را

 . ...به تو می اندیشم
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 دانی،چه که میبیشتر از آن

 دهم،چه که بروز میبیشتر از آن

 . ...دوست دارمتو را 

*** 

 !خواهمچیز زیادی که از دنیا نمی

 برای زیستن، برای نفس کشیدن،

 تنها از تمام وسعت زمین

 !خواهم و بسای از آغو*ش او را میتکه

*** 

 .اما تو باید باشی، برای جبران تمام دردهایم

 شوم،هایی که از دنیا سیر میبرای لحظه

 .مه بدهمباید باشی تا بتوانم به زیستن ادا

 .ترین دلیلم برای برخاستن باشیخورم باید قاطعانهوقتی که زمین می

 . ...تر بودن من، تو باید باشی و بمانیهایم، برای دیوانهبرای خندیدن ل*ب

*** 

 !خواهد و نه پر و بالپرواز، نه استعداد ذاتی می

 !ود برسمخوج توانم به اام میهمین که تو کنار من باشی، در همین دنیای کوچک

 . ...به اوج یک شیدایی، خشنودی

 .عشق تو، مرا به این کلمات پایبند کرده است

 همه کلمات و آرایه و افعال برای چیست؟این

 :ی ساده بگویماین بار ساده
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 !دوستت دارم

 . ...فقط همین

 امبه قدری خیالت را در سرم پرورانده

 .اندکه موهایم عطر تو را گرفته

 دانمیم عطش شدیدی به تو دارند و نمیهالحظه

 ها،خواهم در میان این آشفته زیستنچندروز، چندماه یا چندسال دیگر زنده خواهم بود؛ اما می

 !ام کنیبرای یک زندگی دو نفره و آرام همراهی

*** 

 .دیشب خوابت را دیدم

 ؛شد بازگردم به همان خوابکاش می

 برویبه آغو*ش بگیرمت، هرگز نگذارم 

 و من

 تا ابد در همان خواب حبس شوم و

 . ...تو هم در آغو*ش من محبوس بمانی

*** 

 ها توباید باشی،جور وقتدارد و اینگاهی غم به سمتم خیز بر می

 دانم این گونهات پناه ببرم. خوب میتا به آغو*ش

 تواند،گاه نمیزندگی هیچ

 . ...ی برنجاندمرا با هیچ اندوه

*** 
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 !گویمبتوانستم بهت ها بود، که نمیاز حرفخیلی 

 اش را نداشتییا تو وقت

*** 

 . ...دانمیا چمی

 !شدام از خجالت سرخ میشان گونهمن هم هربار موقع گفتن

 هایم را نوشتم وطور شد که عاشقانهو این

 . ...کلماتم محبوب آدمی شد

 ای؟تو از من چه ساخته

 !دخترکی نویسنده و عاشق

*** 

 روند؛ها، تمام شهر به خواب میشب

 اندیشم کهمانیم و من تا صبح به این میبو، بیدار میهای شبتنها من و ستارگان و گل

 !هایم باشدتواند جایگاه مناسبی برای بو*سهات، چقدر میچشمان بسته

*** 

 دردت به جانم؛

 .آیدمان میقی به سراغوقت به هر طریاندوه که دست بردار آدمی نیست، ناگهانی، وقت و بی

 اندازد؛کند و گیرمان میکند، گاهی هم مشکلی را سَد ما میگاهی خزان را بهانه می

 اما

 !اش کن به سوی منی مرا بده و راهیاندوه اگر به سراغت آمد آدرس خانه

 !خرمهایت را به جان میتمام دردها و غم

 . ...های تو برای منتمام خستگی

*** 
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 ام را آغاز کنم؛بار دیگر متولد شوم و از ابتدا زندگیتوانستم یکمیاگر 

 !یدایت کنم و بگویم: دوستت دارمکردم تا }زودتر{ پحتما دنیا را زیر و رو می

واهم دیگر عاشقت خ زاران بارهود و باگر این امکان وجود داشت که هزاران بار دیگر متولد شوم، قطعا باز هم تو تنها انتخابم خواهی 

 .شد

*** 

 ست؛ی بارانیزندگی یک کوچه

 ام تا انتهای کوچهمرا زیر چترِ تنهایی

 .همراهی کن

 !ست، گر با تو پیموده شودزندگی مسیر قشنگی

*** 

 .ثانیه هم ارزش زیستن نداردتو، حتی برای یکزندگی بی

 .باید از حجم انبوه هیچ، تنها به آغوشت پناه برد

 . ... «وجود تو است»و جهنم و مرز باریک میان بهشت 

*** 

 گذارم،نویسم: دوستت دارم و بعدش ]...[ میوقتی برایت می

 یعنی؛  

 !نهایت ادامه داردی کوچَک تا بیدوستت خواهَم داشت و این جمله

*** 

 همگان مسافریم و رونده از این جهان تهی،

 اما
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 د تو،جوها یکی باید باشد، یک آدمی دیگر از ومیان آشفته زیستن

*** 

 . ...از روح تو، در کالبدی دیگر

 !یکی بلغزد و شب را شکست بدهدهایتان روی تاریکی باید باشد که کنارش صدای خنده

 .ستهایت خالییکی که کنارش یادت برود جیب

 کسی که به دقایقت معنا ببخشد و بتوانی

 .به همراه او، به جنگ با آینده بروی

*** 

 دیگر بگویم که خواهم قاطعانه بارمی

 !خواهمتخیلی می

 

 . ...خیلی

 .دانمکه چطور یا چگونه شد را هم نمیاین

 مگر عشق همین نیست که سرزده از راه برسد و

 گیرت کند، پنهانی دل از تو بدزدد وغافل

 !وقتی به خود بیایی که دیگر کار از کار گذشته

 .امات شدهگونه دلباختهمن هم این

 !دلیل، ناگهانیبی

 . ...ی توها تنها دلباختهبین تمام آدم

 !ام شدیبدون آن که بدانم چرا یا این که دقیقا چه زمانی این اتفاق افتاد، تمام زندگی

 !اما حال این اتفاق افتاده و کار از کار هم گذشته

 !خواهمتمن تو را خیلی می

 . ...همین
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 .آهسته الی شالیزار موهایم بگذار و هایم سرک بکش، شقایقی از باغ رویاها بچینبه خواب

 .رومببین! من بی تو حتی به خواب هم نمی

 ام؛ی آرامشهمه

 شد؟ی خوشبختی برایم تفسیر میتو اگر نبودی، چگونه واژه

*** 

 خواهم، هر بهاروَ من می

 . ...همین گونه برایم تکرار شود

 !تو کنارِ من، من کنارِ تو

 .ستو این زیباترین تکرار زندگی

 

 پایان اثر و آغازِ این بهارِمان

 1400اتمام اثر در: ششم فرورین سال 
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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

 وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس منتشر شوند می توانید به

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن /http://forum.cafewriters.xyz 

  :وبسایت/http://cafewriters.xyz 

  :اینستاگرام/http://instagram.com/cafewriters_xyz 

http://forum.cafewriters.xyz/
http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_xyz/

