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 بندی: دلنوشتهدسته 

  :احساس تورمعنوان 

  :عاشقانهژانر 

 (  :کاربر انجمن کافه نویسندگان نژاد تربتی کیاناز نویسنده 

  :منتخبسطح اثر 

  :ناظرMobiNa 

  :ویراستارDEL'ᵃʳᵃᵐ 

  :نژاد تربتی کیانازطراح 

  :کپیستDoNyA♡Gh 

 :مقدمه

 .را نبودنت کند،می یادآوری مدام هم شب این

 .دادمی را نبودنت شدن غروب دیر بوی خدانگهدارت، چون شود،می طوالنی باراین هایمنوشته

 .دارم را تو دیروز از ترپررنگ شوی،نمی یکرنگ تنها نه گذردمی که روز هر
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 !را مجنون و لیلی دانیمی مسخره تو و گویممی شدن تو زبان ورد از من

 برای ساحلی را مانقلب دویمان هر ما من، زبانیبی تمام در و تو حسیبی تمام در کنار، و گوشه این در اما

 .ایمکرده دیگریک هایقدم

 هایمگونه و خواهندمی اشک فنجانی چشمانم اما ست؛کنی فکر چهآن از ترخسته روحم و دارد خواب چشمانم

 .را سوزش سیل

 .هاگریه این تمام در بیابمت باید است؛ این کالم یخالصه

*** 

 .خاطرات برای دهممی جان من و شودمی شب

 ... .غمگینم راه اول در من و نیستی تو که بد چه و. داشتنت دوست پوست زیر در احساست دویدن برای

 .پیمان و احساس و قلب و عقل زند،می ناکوک ساز

 .کنممی رها هایتنفس شنیدن دوباره با را درد این من و شودمی افزوده گلو درد به

 .نشیندنمی دل به هم، نوشتن و بیداری شب حتی دیگر

*** 

 .است شده روان قلم این جوهر و نیستی

 .کندمی فرو قلبم در خنجری مثال را نبودن کنارت در عمرِ گذر هم، روی بر شده سیاه کاغذهای شدن انباشته

 هاساعت قراربی و مانممی بیدار خیالت به. امشده کردن گذر کنارت از گونه میگ میگ به محکوم من گویی

 .شوممی تو با رفتن کلنجار

*** 
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 !است من رسیدن پایان به شروع همان شب

 .دارد طلب را آغوشت بلکه نیست، کوه محتاج باراین که شوممی فریادی دچار هاشب گویی

 .بیایی تا کنممی خفه بغضی در را آن هربار من و

*** 

 .کاغذ این جان به کن رخنه بعد و را صدایت بشنوم دوباره کن صبر

 که وسیع چنان بلکه باشد، کم که این منظور به نه کوتاه گویممی. خواهمتمی وسیع و کوتاه حد همین در

 .شد نخواهد تمام

*** 

 ... .جنون و پریشانی در اممانده معلق

 را اشادامه که دهدمی پر دلم در را ایپروانه اتکلمه هر آخر چنین این و بوسمتمی صدایت از هاشب این

 .کنممی تکرار

 .دوریم و دارم نیازت تابانهبی

*** 

 .آنم از نقطه دورترین در من که نزدیکی جایی همان به تو

 و ساده قدرهمان دهد؛ جای خود در را صدایت خواهدمی من چشمان نیست، نگاهت من چشمان یالزمه

 .مانفاصله اشک نه شود تو صوت از پر باراین خواهدمی. محکم

 .را امشکننده روح کندمی نوازش اتکلمه هر اتمام میان کشیدن نفس آن و صدایت

*** 
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 ... .دیگریمیک آن از چون کرد، خواهیم پیدا را دیگریک ما

 .دل این از ایساخته ایخانهغم چه کن نظاره خورد،می خون دلم دوریت از

 .گیردمی ش*آغو در را وجودم تمام نگرانی شودمی زرد وقتی که پنجره، پشت گلدان درون گل مثال ایشده

*** 

 .شد خواهم تنگدل موهایم تاب و پیچ تمام یاندازه به باراین

 .داد قورت هاپیچ آن از راحت را فکرت و شد فرجی شاید بلکه

 .نشود گشاده وقتهیچ کاش و خورد گره نگاهت در اما باراین و زد چرخ

*** 

 !بازویت عظیم نهضت در شوممی گم خاطرات، از جدا من و شودمی شب

 .تو سمت گرددمی بر ناخودآگاه پا، زیر برگ هر شکستن باران، قطره هر ریزش با لحظه، هر من افکار

*** 

 .کنیمی پادشاهی برایم دلم شهر در خوب چه

 .شودمی زمستان میان در داغ چای از ترچسبدل زندگی، یجاده در کردن گذر تو فکر با روز کل

 .قلبم با کندمی خوب چه راستش بگویم صادقانه ندارمت؛ وقتی صدایت کندمی چه

*** 

 ... .تنگیدل را من و آوردمی در پا از تی*مس را همه شب،

 .است هایمشب و من میان تلخی سمفونی شود،می ورغوطه وسیعم افکار در یادت که زمانی

 را هایشاشک ریزش که ستشبی گذراند،می خاطرات مرور برای را شب انتظارت در که دخترکی از ترخسته و

 .بیندمی
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*** 

 !مطلق تاریکی رفت؛ کنار سفید یپرده و شد وارونه بارهیک به چیز همه

 داری؟ یاد به. دارد ماه که آسمانی از بپرسی؟ ماه از و بیایی زودتر شودمی

 دارد؟ جای من خالیِ از پر مغز در تنها تنیده درهم خاطرات این یا

 توست، از خاطرات توست، از هایمشب این افسوس توست؛ از همه بنشیند، تنم به لرز باراین دارد اهمیتی چه

 .توام از من و توست از اشک

 .بودنم تو با دیار از گذشت شودنمی

*** 

 .شودمی صبح ترس با همراه هایمشب این موی به مو

 افکارم تسکین برای دوایی و گذردمی دیروز از ترسخت. شدن سپرده قلبت مزار به از ترس فراموشی، از ترس

 .نیست

 من؟ قلب برای نگرانی از حجم این رواست

 !را هایتگفتن بخیر شب و بخیر صبح را، هایتحرف خواهم،می را وطنم تنها من

 .را دلم غبار بر کشیدنت دست تابانهبی بار؛این خواهمتمی تابانهبی چه

*** 

 .غم عظیمی کوه اندازه به و است فاصله هادشت او و من میان

 .هایتحرف تمام در اممانده جا هاشب همان در من، که دانیمی چه تو

 ... .را نبودنت خاکستری اندازدمی چنگ وقتی یادت؛ قبال در ناچیزم چه

 .بار هر نویسدمی تو برای دانستمی چه قلم و جوشاندمی اشک تو راه در دانستمی چه چشم
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*** 

 !زیبایی چه کنی درک آمدی وقتی که رویش بر اندازمبی خط و بنویسم مدام

 و صبح برای داد ادامه شودنمی که کن خیالی هایمشب برای. روزهایم در هست یادت هم نباشی من؛ پرفروغِ

 .نداشت را تو اششب که خورشیدی دیدن دوباره

 و بکش؛ آغوشم در و بگیر یاد را شدن دریا. هاستزیادی تمام از قحطی که اینجایی در را اقبالم ایکرده پر

 .زیبایت و عظیم هیبت در کن غرقم

*** 

 .خویش برای نویسمتمی سخت گونههمین و دلم در خواهمتمی عامیانه

. آمد امروز خورشید دیشب؛ از بعد اما. دوریت کویر در بودم داده جان حال به تا من نبود گر هم خورشید نور

 .بینیمی جنوب از را نورش هم تو که خورشیدی همان

 .دارم را تو قلبم در لحظه هر من! جنوب و شمال یا باشی کنارم کند؛می فرقی چه

 .دارد را خواستن هم باز هم، از باشد دور چقدر هر نگاهمان مسیر

*** 

 .را کهکشان تمام و آسمان گیردمی فرا مطلق بیداری شود،می که شب

 !کنی را فکرش چه هر و کهکشان و آسمان باریک هایراه از شوممی کوچکی جزء من و

*** 

 .فراقت در ریختمی اشک و زدمی صدا را تو باران امشب

 از گیردمی روی ماه و زندمی صدا را تو ستاره شود،می شب که زمانی خیال؛ پود و تار در شدم ماهری بافنده

 ... .ما
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*** 

 .ماند جا اتخنده نقش همان در من دل

 .قلبم در شودمی ترمستحکم که پیمانی و. گرفته خود به تلخی روزهای این گذردمی هم دیر چه

 دارد؟ جای وجودمان کتابِ در قلب یک تنها یا هردویمان؟ قلب در

*** 

 دیوار بر اندبسته نقش تو، مثال و اندمرده هاشاپرک بودن تو بی سردِ کویر همین در ترینم،ماندنی یاد به

 .خاطرات

 .باش داشته نگه قلبت در را یادم اما نیستم؛ منی شاید بیایی که زمانی کنم؟ چه نپندارم تو به گر

 .بود خواهم خواستارت همیشگی من که

 .یارت سوی از تو، برای نیز این

*** 
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 قالب نرم افزار موبایل ساخته وخواهید که رمان ها و شعر هایتان در 
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 

 

  :انجمنht t p://f orum.caf ewri t ers .xyz/  
  :وبسایتht t p://caf ewri t ers .xyz/ 
  :اینستاگرامht t p://i nst agram.com/caf ewri t ers_xyz/ 

 

 

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

