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 کپی هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا ماگمای عشق دلنوشته

 .دارد قانونی پیگرد برداری

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

  :مقدمه

 ار وجودم خاکستر اکنون و امکرده تجربه را سوزانش ماگمای عشق از من. نشد قسمت و بود من تقدیر تو عشق

 !برندمی نبودت بادهای

*** 

 .اندبرداشته ترک نیز هایشخیابان و کوچه حتی قلبم بردار، گام نرمک نرم آرام آرام

 !برداری گام سریع مبادا

 !برداری گام محکم مبادا

 !کنی خوردتر دلم شیشه مبادا

 !شود ناامید بیمارم قلب بهبود برای امیدم اندک همین ترسممی

 !بیا آرام بیا،

 !را بیمارم قلب کن تیمار و بیا

 .است دستانت در دردهایم مرهم دردی، همه طبیب خود تو دانممی

 !بیا آرام بیا،

 !برداری گام سریع مبادا

 !برداری گام محکم مبادا

 !کنی خوردتر را دلم شیشه مبادا

 !زارم حال طبیب ای بیمارم قلب به برس و بیا آرام

*** 
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 !بردار قدم قلبم برهوت در آرام

 !است امزندگی هایثانیه واپسین که داردمی اعالم امسینه خس خس

 !است پوشانده یأس غبار را دیدگانم آینه که دهدمی خبر چشمانم تاری

 !دهدمی هستم آن متحمل که زخمی از خبر امسینه چپ سمت درد و

 !است مانده رفنت بزرگ حسرت آوار زیر قلبم، کوچک جسم

 !شود گاهت تکیه روزی بود قرار که بمانی کسی آوار زیر است سخت چه و

 !بردار قدم قلبم برهوت در آرام

 .سوزانندمی را سرنوشت جان شوند آزاد اگر ام،سینه زندان در زندانی هایآه

 است؟ سوزجان مظلوم آه گویندمی که نیست گونهاین مگر

 !روزگار به گفت مریزاد دست باید

 .است کرده حک دلم بر را دیدگانت دیدار حسرت گونهاین که ماهریست حکاک روزگار

 !بردار قدم قلبم برهوت در آرام

 بود؛ بودنت از پر روزگاری امزندگی خالی بیابان

 !سوزاندمی را وجودم بودنت گرمی روزی که کویری

 .بردار قدم قلبم برهوت در آرام

 .کن لبریز عشقت دریای از را قلبم برهوت آرام

 .کن پر را قلبم کویر هایترک آرام

 !باش ناآرامم قلبِ آرامِ

 ...باش آرام

*** 

 حاصل؟ چه شدی چشمانش عاشق! دال
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 حاصل؟ چه شدی آشیانش ویران و دیوانه اگر

 ندارد سرانجامی عشق این! دال

 ندارد راهی دلت اون سوی به

 داد؟ تدبیر را کرده خود شود کی! دال

 باد خودت بر لعنت که ردیک خودت

 !عشق این با است سیاه روزگارت! دال

 هق؟ هق و اشک کردی آغاز اکنون از تو

 گردد هایتدندان همرنگ گیسوانت، که زمان آن تا! دال

 گردد ذوب خودسرانه عشقش، ماگمای در دلت

*** 

 .کند وادارت هایی کار چه به تواندمی عشق گیرایی کنینمی درک نباشی، عاشق تا گویندمی

 دارد حالی چه بودن کسی نگاه مخمور فهمینمی نباشی عاشق گویندمی

 .دیوانگی وسعت به دارد عالمی شدن عاشق ندارد؛ دم و شاخ که شدن عاشق

 .باشد آویزتدست تواندمی نه و کنی، رهایش توانیمی نه پوسیده، طنابی با ستچاهی شدن، عاشق

 ،تحمل وسعت به صبری دریا، وسعت به دلی که شود عاشق تواندمی کسی نیست، هرکسی کار شدن، عاشق

 .باشد داشته قراریبی وسعت به قراری و دوری

 !بپرس مجنون از است، آموزگار خودش عشق نیست، آموختنی شدن عاشق

*** 

 !کرد عالم یدیوانه مرا گونهاین که چشمانت دارد عالمی چه

 !کرد حالی نگاهم به را عشق گونهاین که نگاهت دارد حالی چه

 .چشمانم آسمان در بازی چون هم؛ نگاهت کندمی بازی و است باز تو یدیده باز
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 خروش و جوش به افتاد نگاهت دیدن با نگاهم باز

 خروس بیداری بانگ داد سر که دم آن از

 کرد ذوب را دل سنگ عشقت ماگمای باز

 کرد سنگ را عالم یسوزنده ماگمای عشقت باز

 گور تا مرا بردمی عشقت باز

 !دور آنچنان بینمنمی را روز آن

 کرد پا به غوغا دلم در عشقت باز

 کرد؟ پا به چرا را رفتن کفش قلبت حال

*** 

 !شوندمی رد نور سرعت به رحمی،بی با هاآن و بگذرند ندارم دوست که هاییثانیه تمام به لعنت

 !است ماندگار نیز نماندنش با که ماندنی به لعنت

 !باردمی هایمگونه برهوت روی بر و شودمی باران که بغضی به لعنت

 !است عاشقی فصل برایم نبودت، با حتی که پاییزی به لعنت

 !است سرد هم باز ولی نیست؛ تنم پالتوی بودنت گرمای دیگر کهاین وجود با حتی که زمستانی به لعنت

 !عاشقی نمادهای تمام به و ایفل برج به عشق؛ شهر به پاریس، به لعنت

 !رساندمی مشامم به است شده ترکیب سناتور بوی با که را تنت عطر بوی روز هر که بادی به لعنت

 !مباش داشته دوستت کورکورانه و عشقت یجاده در ببندم چشم شد باعث نورش که نگاهت خورشید به لعنت

 !است عشقت یآشیانه هم باز نبودت وجود با که قلبی قلبم؛ به لعنت

 !کنندمی فرش را هاخیابان روز هر آمدنت انتظار در که چشمانم به لعنت

 !گرداندمی ذوب را وجودم خودسرانه که عشقت ماگمای به لعنت

 !کند پر را جایت کسی نداد اجازه گاههیچ که حسی احساسم؛ به لعنت
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 یالتخ سیل که قلمم به نفرین شوم؛ قلم به دست امروز تا دادند هم دست به دست که چیزهایی تمام به لعنت

 ...نیستم ماهری شناگر من داندمی که وجود این با حتی کند،می روانه قلبم دفتر بر را

*** 

 جانم؛ امکرده مالک را تو چشم عشق برای من

 !ندارد وجود منی حتی تو برای بدانم گرچه

 !است این عشق جانم، آری

 است؛ گاهتمحبس بود خواهد چشمی جفت دو همان اتهستی هم باز شوی،می نیست بدانی اگر حتی

 !هایش گونه روی بر ایچاله سیاه هم شاید

 .بیندمی چیزی در را عشق کسی هر که دانممی را این ولی چیست؛ عشق داندنمی کسهیچ دانم،نمی

 نیز جلد دو در حتی نه و صفحه دو در نه بند، دو در نه سطر، دو در نه کلمه، دو در نه عشق که دانممی را این

 .شودنمی توصیف

 !بود خواهد نیز ماندگاز و مانده قلبت در هنوز که اینمانده است، آور عذاب چه و

 !است دردناک عشق

 نگاهت؛ با نگاهم وداع از تردردناک

 رفتنت؛ از بعد جسمم به روح گفتن بدرود از تردردناک

 عشقت؛ ماگمای در قلبم سوختن از تردردناک

 ...از تردردناک

 !است دردناک عشق آری،

*** 

 است؛ بارانی شدت به امروز دل هوای و حال

 !باش آساسیل بارشی یآماده لحظه هر پس

 .است چشمانم یکرده گره هایمشت حاصلش و کرد سوراخ را دلم بام خیالت هایتگرگ
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 !امپریده رنگ رخساره یشیشه بر کوبدمی هایماشک باران مشت چشمانم، هایمشت

 وسط؟ این گویم چه من است، تو فکرت دریای غرق اگر دل

 وسط؟ این گویم چه من است، خفگی درد به عاشق اگر یا

 !مقصری خودت تو آید، تو دنبال به لحظه هر اگر دل

 !مقصری خودت تو توست، پای زیر به دل فرش این اگر یا

 .کنندمی حرکت وار حلزون نبودت، هایثانیه

 خیلی را این. است بخش لذت برایت عاشق این دادن زجر شاید آیی، نمی و دانیمی نیز خودت کنممی گمان

 !بنندمی تپش رگبار به را قلب نگاهت، با نگاهم تالقی که زمان آن از درست ام؛شده متوجه است وقت

*** 

 اشک یقطره هر

 ایست،خاطره

 ایست،خنده

 ست،خیالی

 ست،غمی

 دردیست،

 ست؛بغضی بارش

 !ترمسکوت کمی فقط

 !ترسبک کمی

 باشی، که عاشق دارم اعتقاد

 کرد قلم را بغض شودمی

 !ساخت روانه تنهایی دفتر بر را اشک سیل و
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 باشی، که عاشق دارم اعتقاد

 !طلبدمی نفره دو هوای باران بارش حتی

 !طلبدمی دست در دستی پاییز هایبرگ خش خش

 !طلبدمی را یار پهلوی گرمای زمستان، سوز

 !سازدمی ناب ایعاشقانه نیز سیگار دود از عاشق

 ...دیگر است عاشق

*** 

 .است دیوانگی هایتخاطره تاوان

 است شده سفرتهم تو رفتن با که ستا قلبی عشقت، تاوان

 .امشده متحرک ایمرده که است منی تو، رفتن تاوان و

 شود،می اتزندگی وارد نفر یک روز، یک

 شود؛می رفتن سفر عازم نفر یک همان دیگر، روز

 است ساخته خاطره برایت یکسال یاندازه روز؛ یک همان در کهاین از غافل

 !نیست بیش دیوانگی هاخاطره تاوان گفتم کار اول همان من و

 !تن محبس در مجنونی با اممانده من حال

*** 

 .سِتاند دستانم از را دستانش چرخت که نگردد چرخت فلک هی

 !بیشتر هم شاید گرفتی، را تمام بیست نمره، بیست از

 !داری فعالیت نیز نویسندگی یعرصه در حکاکی، جز به دانستمنمی روزگاری

 بگذرد؛ زدی امزندگی بر که نبودش طرح از چندی بگذار

 .شو قلم به دست امآینده در نبودش نوشتن برای بعد
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 .باشد داشته وجود ایآینده اگر چند هر

 جمعه، روز هر دلگیر غروب در که دلتنگی این

 گمانم به ،.خواهدمی تورا که زندمی فریاد گوشم در و کوبدمی دلم فرش به پا مدام و شودمی امیقه به دست

 !درآورد پای از مرا روزها همین

*** 

 .دهدنمی دلم به دلت از خبر چیزهیچ دیگر

 کند؟ تعبیر برایم معبر کدام را هایتچشم خواب

 !نیست کارساز دیگر حافظ فال

 .ندارد تمامی هایتچشم برای دلواپسی این

 و گیردمی دست به تبر آخر اتدوری درد

 نویسد،می نگاهت وصف در خالصانه و گرفته دست به قلم که را دلم

 !کندمی نابود

 !دلواپسی نیست کوچکی درد

 کنم توصیفش توانمنمی

 !را طوفان های مصیبت داندمی رفته دریا به... لیکن

 باشد؛ کرده سفر عشقت دریای به که کسی

 خریده جان به را نگاهت طوفات هایمصیب قطعا

 .نیست جدید چیزی تو، برای دلواپسی و

 !دلم کشتیِ ناخدای تو و دریاست عشقت باالخره

 !نبود انتظار از دور به چیزی قلبم بردن غارت به

*** 
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 است، گرفته دلم

 !آورد در را اشک شاید که ایجمعه روز غروب از بیشتر

 است، گرفته دلم

 !است گرفته را گلویم راه که بغضی آن از بیشتر

 است، گرفته دلم

 !دارند نیاز باریدن برای تلنگر یک به که چشمانم ابریِ آسمان از بیشتر

 است، گرفته دلم

 .نیست بیش حرفی بودنشان ادعای که کسانی تمام از

 .کندمی آشیانت ویران فقط که عشقی از

 !کنندمی لهت کنند، بلندت که آن جای به خوردی، زمین وقتی که مردمی از

 است، گرفته دلم

 !گذارندنمی تنهایم گاههیچ که هایمتنهایی تمام از

 است، گرفته دلم

 ...خدا از همه، از او، از تو، از خودم، از

 !سوزانممی دل خودم برای چنیناین که خودم از

 !خوانیمی کلماتم از را ضعفم و عجز که تو از

 !است سوزاندم حال در چنانهم عشقش ماگمای که او از

 !کنندمی قضاوت آگاهی هیچ بدون زیرا همه؛ از

 ...است داده قرار هایمشانه روی را زندگی سنگینی به کوهی که خدایم از و

*** 

 بینم؛می را امهستی من سوزان، جریان این در
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 !هستی کردنش زندگی برای راهی دنبال به همیشه که هاییزندگی همان از

 .است سوختن حال در امزندگی چوبی قایق که بینممی آتش، رود این در

 !کندمی تر سوزان را آن عشق ماگمای که است جهنمی عمر

 باشیم؛ دلیل دنبال به برهوت این در باید

 !خوابیدن آرامش با حداقل نه، که آرامش با هایشب برای دلیلی

 !دارد فرق آرامش تا آرامش آری،

 ...گرفتی را هاآن راحت خیلی که توست چشمان من، آرامش و

 باشیم دلیل دنبال تو، هزار این در باید

 نشویم؛ گم میانش در شدن گم با تا

 !نکنم گم را تو چشمان تا امشده گم تو، هزار این در که است وقت خیلی من اما

 !باشی نداشته شدن، بیدار برای ایبهانه هاصبح دارد درد

 دارد، زجر

 است؛ سخت

 ...را زندگی برزخ این کنیم تحمل باید. هستیم تحمل به مجبور اما

 ...امان

 باشد؛ کارها یضمیمه جبر که روزی از امان

 کشت را آرزوها و دل حرف باید که فهمید خواهی آنگاه

 ساخت اجبار از کاجی جایش به و

 !است اجبار اشتغذیه که زیرا نیست؛ هادرخت مانند که کاجی به لعنت و

 ...نیست خشکاندنش به قادر هم میلیبی آفت حتی که چیزی

*** 
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 خیالم از پیش کمی کردی گذر

 بنالم دوریت ز روزم و شب

 

 .نویسممی را است گفتنش از قاصر زبان آنچه هر

 کشم؛می خجالت کلمات از خودم

 کنند، بیان برایم را نگاهت کنممی مجبورشان ثانیه هر و دقیقه هر ساعت، هر روز، هر زیرا

 !کنند توصیف را عشقت ماگمای

 چرا؟ دانیمی نیستند، بیش خائنانی کلمات

 !اندکرده کوتاهی حالم و حس بیان در که شوممی متوجه خوانممی را هایمنوشته دوباره و دوباره چه هر چون

 

 را دلم تو بردی و کردی گذر

 وبالم گردن بر شده یادت و رفتی

*** 

 قلبم هایتاریکی در سوسو زندمی یادت

 قلم؟ کرد تواند کی بیان، را عشقت وصف

 توست چشمان تنها من ظلمات نور

 دلم آرامش و آشوب هستی تنه، یک خودت اصال

 شد صفحه هزاران باز نگاهت وصف دفتر

 عاقلم یدیوانه یک من تو، عشق مسیر در

*** 

 زبانم؟ است نگاهت وصف از عاجز که گویم چه من
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 رهانم بیرون دل از را تو که توانمنمی چرا که دانم چه من

 آبی تو تنها دل، سوزجان و افروخته آتش بر

 سرابی یک برایم تنها که دانممی من و دانند همه

 عجیبت عشق دور به گشت دل و گذشت هاسال

 غریبت چشم جفت دو آن نگاهم با آشناست چه

 دلتگنم تو برای من عمر، از سال هزار کند گذر گر

 دلسنگم عشق را تو رنجاندنمی عمر، گذر این دانممی گرچه

*** 

 شودمی جان را مرده این تو، سمت یادم آرام رودمی

 شودمی گلستان دنیا من، سوی یادت افتد در گر

 قدم زندمی من، یاد تو چشمان حوالی در

 شود؟می جان ای چشمانم، در ایلحظه یادت بیوفتد

 کار نیست را دخترک این تو، به کردن فکر جز

 شودمی چراغان جهان یادم، سرت در بیوفتد گر

 جانانم ای سازدمی تو یاد را زندگی هایفصل

 شودمی بوستان چه دنیا خزان این برای از وجودت با

*** 

 کن، رهایم

 !خواهدمی مردن اندک اندک دلم

 کن، جدایم

 !کرد سوا دنیا تمام از مرا که دنیایت از
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 است، گیر دلم

 !است دلگیر بدجوری صیادت هایچشم آن از

 است، گیرنفس

 !کشدمی هایمریه رخ به وحشیانه را نبودت اکنون و بودی روزی که هوایی آن است گیرجان

 کشم،نمی نفس

 !کشممی سیگار سخت اما کشم؛می نفس

 !کشممی سیگار هایت،نفس هوای جای شب هر رفتی که روزی آن از

 بلرزد، دستم ترسممی

 بیوفتد؟ قلم نکند

 ...کشممی دیوار روی را نگاهت شب هر رفتنت، از بعد

 ...کشممی خار جگر بر

 !کشممی عذاب چقدر من و نیستی تو دانینمی

 !کشممی دیدار به را مرگ تو، از بعد گویممی که نیست بیخود

 ...بکشم دیوار زندگی و خودم بین هم شاید

*** 

 !بساز و بسوز یعنی عشق

 !هیاهو پر سکوتی یعنی عشق

 !احساس و لب فریادهای بر زدن خاموشی مُهر یعنی عشق

 !داد ترجیح کندن دل به را کندن کوه که کسی فرهاد، یعنی عاشق

 !داد ترجیح هوشیاری به را دیوانگی که کسی مجنون، یعنی عاشق

 .بود نخواهد بعید ازت چیزهیچ باشی، که عاشق
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 .زندگی داستان در خاکستری شخصیتی شویمی

 است؛ شهر هایخیابان و کوچه در دویدن حال در همیشه چشمانت باشی، که عاشق

 !کنی پیدا نگاهش از پایی رد که باشد

 !ندارد وجود اصال هیچ، که معنا اتنامه لغت در رفتن باشی که عاشق

 !دهیمی ترجیح بهشتی هر به را نگاهش ماگمای در سوختن باشی، که عاشق

 !بود خواهد بارزت صفات از قراریبی باشی که عاشق

 !نویسیمی را اتناگفته هایحرف باشی که عاشق

 !اندنویسنده همه عاشقان،

*** 

 .دهدنمی دلم به دلت از خبر چیزهیچ دیگر

 کند؟ تعبیر برایم معبر کدام را هایتچشم خواب

 !نیست کارساز دیگر حافظ فال

 !ندارد تمامی هایتچشم برای دلواپسی این

 و گیردمی دست به تبر آخر اتدوری درد

 نویسدمی نگاهت وصف در خالصانه و گرفته دست به قلم که را دلم

 !کندمی نابود

 !دلواپسی نیست کوچکی درد

 کنم؛ توصیفش توانمنمی

 !را طوفان هایمصیبت داند،می رفته دریا به لیکن

 باشد؛ کرده سفر عشقت دریای به که کسی

 خریده جان به را نگاهت طوفات هایمصیب قطعا
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 .نیست جدید چیزی تو، برای دلواپسی و

 !دلم کشتی ناخدای تو و دریاست عشقت باالخره

 !نبود انتظار از دور به چیزی قلبم بردن غارت به

*** 

 شد افسانه دلم در عشقت پس زین

 شد دیوانه نیز مجنون این پس زین

 گیردمی دلم من، از نگیر رو

 شد دانه صد دلمیک تو، عشق ایت دلفریت

 دست به گیردمی قلم اکنون من قلب

 شد بهانه را نگاهت وصف دفتر، باز

 جانم؟ نگاهت دارد زلزله مگر

 شد ویرانه دلم این نگاهت با نگویم آه

 میرممی شود کمرنگ دلم در تو عشق

 شد بیگانه دلم با عشقت که روزی باد دور

 خانمانبی دلِ این خوادمی را تو چون

 شد آشیانه دلت را عشقم بگویم پس
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

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

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

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.

 

 

 اهی اجتماعی:رمانیک رد شبکه
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