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 برداری کپی هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفاگمشده  دلنوشته

 .دارد قانونی پیگرد

========================================================== 

 مقدمه: 

 رباید،می را خیالم که محضی تاریکی این در

 کند،می تداعی را نبودت که تنهایی هایکوچه پس و کوچه این در

 چشمانم، خاموش مرگ این در

 جان،کم و صدابی هایتبسم در

 .شوممی گم

 هستی، هایمپلک پشت یخسته و آلودغم اشک همان تو

 !ایشده گم هادلتنگی انبوه میان در که

*** 

 ماه،

 کند،می پیدا را خود یگمشده ینیمه

 .بود شده گم تو هایزیبایی در که

 ببیند، را نبودت که هنگامی

 حیرانش چشمان عمق

 .شودمی خیس

 نزند، او به چشمکی چشمانت برق

 آشوبش، قلب

 !زد خواهد برق و رعد
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*** 

 انتهابی خیابان این

 نشاند،می خود جایجای در را پاییز که

 .کندمی نجوا را ایعاشقانه و خیس هایزدن قدم

 نیایی، تا

 درختان چتر بر آسمان

 .گریدمی

 تو انتظار به چشمانم و

 !میرندمی

*** 

 گیرد،می را قلبم گریبان دلتنگی

 یابد،می مرهم خودش برای

 کند؛ آوار سرم بر را خاطراتش هایزخم که

 هایش، اشک یدریچه پشت از و دوخته اتاق چوبی یپنجره به را نگاهش که مرهمی

 .کندمی فوران را، ایشده تلنبار هایغم

*** 

 چشمانت، مرگ

 .دردمی هم از را زندگی هاینفس

 عمیق، هایینفس تنگی

 را، تنهایی از حصاری و پاشدمی را جانم

 !فروشدمی اجبار، به
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*** 

 بارد،می تو لبان بر که لبخندی باران

 !کندمی تداعی خیالم در را شدمی سپری سرد، هوای و داغ یقهوه فنجان یک با که دارینم روزهای آن

 بپیچد؛ هم در زمان بگذار

 ها،سختی عمق در که باش تبسمی همان تو اما

 .کندمی القا آدم به را آرامش

 اندوه و غم تاب و پیچ بگذار

 آرزویش، که ببیند چشم با را ناتمامت هایخنده آنقدر

 !باشد تو زیبای لبخندهای

*** 

 چشمانت، فراسوی در

 است؛مُرده و نهفته اندوهی

 .اندازدمی نفس از را جان که

 زیرت، به سر و آرام نگاه

 .کندمی سیاه مرا قلب

 !ایداده هایم لبخند به دوباره جانی بخندی گر

*** 

 ها،ساعت

 شوند؛می گم خاطراتمان در

 که آنقدر

 .نشینندمی هایمانزدن قدم تماشای به هایشانثانیه
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 .دارند را هایمانخندیدن شوق دقایق،

 خورند،می را رزی گل آن یغبطه

 !رقصدمی تو دستان میان در که

*** 

 .ریزممی اشک کمی هایمدلتنگی در

 .نشینممی هایم غصه و هاتنهایی کنار در

 !سوزدمی امسینه در ذرهذره که دهممی شمعی آن به را نگاهم و شودمی هایم گفته تلخی، خاطرات

 مرگ، با آهسته و

 !شودمی قدم هم

*** 

 .امشده گم امانمبی هایاشک اوج در من

 مگرد؛ دنبالم

 .کرد نخواهد پیدا مرا کسی

 زند،می رقم برایت خواهدمی که را آنچه سرنوشت

 !هستی زندگی روح بی یصحنه این گردان عروسک تنها تو و

*** 

 هایم، حرف

 .اندگرفته خود به تلخی طعم

 دیگر، کسی

 .نیست آنها شنیدن به حاضر

 را؟! دلم درد آنوقت بگویم که به
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 .اندشده تلنبار امشده تکه تکه قلب بر

 .را دلم حال بشنود نیست کسی

*** 

 .امکرده گم شدهفراموش خاطراتی میان را هایمخنده

 چشمانم، دور اشک کاش ای

 باشد؛ آمدنت خوشحالی از

 افسوس، اما

 !دهندمی دست از را خود جان چشمانم مردمک تو بی

*** 

 ام؛کرده گم را راهم

 سرنوشتم، این یگمشده من

 .جویممی را تو بیراه در که

 خاطراتی، یاد به تازه من و ایرفته تو

 !امبازگشته عقب به

*** 

 .شوممی خیره آفتاب غروب به تنها

 دریا، لب

 !کنممی آرزو را ایرفته باد بر آرزوهای ام،خیره نگاه با

*** 

 تلنبار هایتنهایی از انبوهی میان در را خودت. شویمی زنده و میریمی بار هزار ثانیه در شوی،می که دلتنگ

 هاتن که ،کندمی ایناخواسته زندگی اسیر را تو محضی سکوت. ندارد وجود فرار برای راهی. کنیمی پیدا شده

 .آیددرمی فریاد به اش،شده زنجیر و قفل هایثانیه
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 راهی را سیالب که شویمی بهاری ابر. باریمی آرام و کنیمی کز اتاق از کنجی در شوی،می که دلتنگ

 .شودمی شدنت فراموش آور یاد که خاموش، عکسی قاب به خیره. کنیمی هایتگونه

 !شکندمی خودت در را تو یار، دوری. شکنیمی آخر در شوی،می که دلتنگ

*** 

 با که شوند،می شیرینی روزهای یادآور و طراوندمی را ذهنم. دهندمی من به دیگر جانی کودکی، خاطرات

 .داشتیم بخندهایی و بگو و نشستیممی کرسی حول ها، پدربزرگ و ها مادربزرگ

 گیرند؛می جشن آن در طالیی و قرمز هایماهی که است، رنگی آبی ضلعیشش حوض همان کودکی، خاطرات

 .اندوه و غم از دریغ

 همان درست کودکی، خاطرات. کردممی نوازش را رنگش طالیی موهای که است عروسکی کودکی، خاطرات

 .است من خواستنی یگذشته

*** 

 قطرات! سوختممی باران زیر تنهایی، دست در دست و زدممی قدم سرنوشتم هایکوچه پس و کوچه میان در

 ار درونم یناخواسته آتش تا نبود؛ یاور مرا کسی و کردندمی ورغوطه خود در را باران دیگری، از پس یکی اشک،

 لبش یگوشه لبخندی هم باز و بگیرد آرام کشیدهرنج قلب این تا نبودی تو بگویم، بهتر بگذار. کند خاموش

 هک است، شده هایمنبض آسمان در برقی و رعد و داد؛ شکست مرا چشمانم نینی در غم شدم، که تنها. زند فریاد

 که ایزندگی. خوانممی را آن ناباور که نوشت،می خود قلم با را دیگری چیز سرنوشت. کشدمی تیر قلبم گهگاهی

 !نوشتمی جان و دل با کمی کاش ای. کردمی معنا برایم را نداشتم را انتظارش

*** 

 عمق در. ساختمی سرازیر هایمریه در را گیر نفس عطری و کرد؛می مسخ مرا نقصش بی و رقصنده موهای

 لبخندهای! درخشیدمی چشمانش یسایه در آفتابی و پریدمی زیبایی فراز در شوق، با پرستویی چشمانش،

 تمام بودم حاضر که بود؛ تماشایی عجیب دلنوازش زیبایی. کردمی مجنون مرا زد،می که قندی چون شیرین

 !باشم او تماشاگر عمر،

*** 
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 :نوشتم را دلی

 ار شادی مرگِ که شمار،بی هایدلتنگی از مملو. انداختمی جان به آتش هایشنگاه که بود، لبریز دردهای از پر

 .کردندمی فوران

 .امن پناهگاهی بدون! سیاه و بود تاریک آن در روشنایی. بود قرار و آرام از خالی شد، نوشته که دلی

 دلتنگی، از که دلی

 !کشیدنمی نفس دیگر
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

 دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.برای مطالعه 

 این لینکبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 ه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.مراجع
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