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 ههرگون و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا دلنوشته به همین اشک ها قانعم

 .دارد قانونی پیگرد برداری کپی

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

 ژانر: عاشقانه، غمگین

 :مقدمه

 .اندهایم را شستههایم تمام دلتنگیاشک 

 !اند هیچآب که نرفته

 !پیچندبیشتر به دور گلوی احساساتم می

*** 

 .زنندها در سرم نبض میاتفاق

 آمدنت،

 دل بستنم،

 رفتنت،

 !و شکستنم

 .چینمبه همین سادگی تا طلوع خورشید از رفتنت واژه می

 .هستم چینی قانعراستش را بخواهی بعد از تو به همین واژه 

*** 

 چکَند،هایم که میاشک

 شکند،هایم میسد دلتنگی

 .فهممشان را نمیی میانرابطه

 !باردتنگی هم میجوشد، دلامّا اشک که می

 !است، این جوشش تمام نشدنی و این بارش تکرار شدنی و چه هماهنگی غم باری

*** 
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 !عشقلیلی بی

 !هنوز هم همان مجنون شیدایم

 .افتمتر از گذشته از پا میچیز تغییر نکرده، فقط دلتنگهیچ 

*** 

 !ها را به خاطر آوردیمان تپید، شاید آن روزشاید روزی نبض ذهنت روی خاطرات

 !روددرست همان لحظه که دخترک کوچکت از سر و دوشت باال می

 .پیچدی تلخ جدایی در مشامت میبندی و عطر آن قهوهچشمانت را می

 کنم؟هایمان تنهایی زندگی میچند فصل است که در خاطره دانیمی

 !کندکس جایی را که خودش در آن زندگی کرده خراب نمیآخر آدم عاقل هیچ

 !تو در قلبم زندگی کردی

 .چکدای شکسته و پر از غم که از در و دیوارش خاطره میاست تبدیل شده است به مخروبه امّا چندی

 !دارمطاقت مرور خاطرات را ن

*** 

 .قدر اندوهگین، برگ برگ خاطراتم را جمع کردیبمیرم برای تو مادرم که چه

 !ها به یغما رفته استالی آن کاغذبهدانستی دخترت تا صبح النمی

 :گوییخندم میبمیرم برای قلب مهربانت که تا می

 ؟دخترم، حالت خوب است -

*** 

 !اممن هنوز حیران مانده

 !توام یا خاطراتت؟به راستی دلتنگ 

*** 

 :گویندمی

 نویسی؟چگونه پر از غم می -

 جوابی ندارم

 اما، از چشمانت که افتادم

 .هایم خزیدیادت آرام آرام به درون نوشته

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 به همین اشک ها قانعم

Romanik.ir  5  رمـانـیـکــانجمن 

 نیلوفر نانکلی

 کنیهرچه دوری می

 !کنممن صبوری می

 دهمطاقت از کف می

 !بی تو بیمارم، بیا

*** 

 .هیچ حواسم به نبودنت نبود

 در سالن سینما امطبق عادت همیشه

 !کنار خودم برای تو جا گرفتم

*** 

 سخت بود باور رفتنت

 :گفتمو من ناباورانه می

 .مهربان من، نامهربانی بلد نبود -

 !که هر چیزی شروعی دارددریغ از این

*** 

 .گفت رازدار من استمی

 !گفتامّا بعدها فهمیدم که درموردشان به همه جز به خودم می

*** 

 :هایت به همه بگوییکنی با آن حجم انبوه بغضکه سعی میها سمت جداییفقط آن ق 

 .بی او طاقت ادامه دادن دارم -

*** 

 بازهم دو لیوان چای ریختم

 امّا

 :های نم دارم گفتمطبق معمولِ همیشه چایت سرد شد و من با چشم

 !او چای سرد دوست نداشت -
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 هایت در دستمجای خالی انگشت

 !کندعجیب درد می

*** 

ی هایت دلتنگتابانه برای دیدن کفشهای تاریکم است و دلم چه بیهای رفتنت ناقوس شبهنوز هم صدای گام 

 !کندمی

*** 

 !دیگر باران هم عطر آن روزها را ندارد

 .دهندی دلتنگی سر میالی خاطراتی که هردم در گوشم زمزمهدر البهام چه معصومانه پیر شده

*** 

 !شددیگر تمام 

 ست ونه امیدی به بازگشت تو ا

 نه امیدی به قدم برداشتن من

 !شویمصدا از هم دور میگذرد و ما چه بیزمان می

*** 

 .باران دیشب رد پاهایت را از خیابان شست

 !توانند ردپای حضورت را از قلبم با خود ببرندهایم نمیباری است که سیل اشکچه ناهماهنگی غم

*** 

 !هایم را پاک کنمکه اشکنم تر از آغمگین

 .هایم شویتر از آنی که مرحم زخمسنگ دل

*** 

 .برم خواب پناه میبارد، زودتر از ترس هجوم خاطراتت، به آ**غ**و**شباران که می

 دانی؟آخر می

 !کنددانی که من هنوز جای خالی بارانیت در آن شب بارانی بر روی دوشم سنگینی میمی

*** 
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 .که نتوانستم آن را به قلبم بفهمانمتر آنباور رفتنت و سختسخت بود 

 !کندکند و عطر حضورت را احساس میتپد، به یادت دلتنگی میهنوز هم چون گذشته به یادت می

*** 

 !هایم را شکستیبال

 نگذاشتی پا به پایت پرواز کنم

 !امها از تو دور افتادهو این گونه شد که قرن

*** 

 !تو نیستمدیگر دلتنگ 

 اما دلتنگی برای خاطراتمان،

 .آوردصدا مرا از پای درمیچه بی

*** 

 !ی زیبا قسمبه شیرینی آن لحظه

 .ریزمها اشک میهایم را ندارم ساعتکه قدرت ضبط خوابگاهی از این

*** 

 .دیگر تحمل روزهای تکراری را ندارم

 .یک روز دیگر هم گذشت و ندیدمت شود کهکه، روزشمار تقویم یادآور میحداقل تا زمانی

*** 

 .قدر سریع از آن روزها گذشتیممان را روی دور تند گذاشت که آنکنم کسی روزهای باهم بودنگاهی فکر می

*** 

 دیشب دیدمت

 همان لبخند همیشگی

 های معصومهمان چشم

 همان زیبایی خیره کننده
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 .تازه شدم شاخ گل رزی را چون گذشته به من دادی و من از عطر آن

 !حیف و صد حیف که در خواب دیدمت

*** 

 .دیگر توان یادآوری خاطراتت را ندارم

 .سپارمشوم و یادت را در قلبم به خاک میتر از پیش میشکستهبا هر بار یادآوری دل

 .پیچندوار به دور گلوی احساساتم می شود و خاطراتت پیچکاما با طلوع خورشید روز نو می

 !ی تلخی استروز چه چرخه این مرور هر

*** 

 .های من فراتر از تحمل من استکنم حجم غماین روزها احساس می

 !شکنمصدا میچه بی

 .بافمو به امید فردایی بهتر رویا می

*** 

 !گیردگفتی نفست بی من میمی

 !ای کنار او نفس راحت بکشیاما این روزها خوب یادگرفته

*** 

  !عشق یک رویای تو خالیست

 .دویها دنبال دلت میتابانه سالبرد و چه بیگیرد و قلبت را با خود میآیی، اوج میتا به خودت می

*** 

 ها گذشتیمهایی که روزی باهم از آنکوچه

 !کنندبه احساساتم دهن کجی می در نبودت

*** 

 بارد؛آسمان می

 بارد و می

 !باردو می
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 دلم باز هم غم دارد؛

 و غم دارد؛

 !داردو غم 

 .دیگر از این روزهای تکراری متعجب نیستم

 !است روزی که عطر حضورت، در آن نباشد، باز هم مانند سابق، تکراری

*** 

 !خواهد به تلخی عشقدلم قهوه می

 .شودجوره شیرین نمیها که هیچاز آن تلخی

*** 

 !هایم تمامی ندارندغم

 .کندام خوب کار میحداقل تا زمانی که حافظه

*** 

 .ی عشق و دوست داشتن بودیبرای من، تو اولین تجربه

 !ات نبودمحیف و صد حیف که من آخرین تجربه

*** 

 .ات را از کنارم ببربیا جای خالی

 افتد،روزها تا نگاهم به نبودنت میاین

 .شومتاب میسخت بی

 !ریزددانستی از نبودنت روزی صد بار این دل میکاش می

*** 

 .شوندهایی که پشت سرت، ریخته میمانم و اشکیبعد از تو من م

 !های قلبم، گذر کنیبه این امید که شاید راضی شوی و برای یک بار از کوچه پس کوچه

 .هایم قانعمبعد از تو من به همین اشک

 .مان ادامه بدههم بودناما تو بعد از من به بی

 !بودمتقصیر خودم بود، باید بیشتر مراقب افسار دلم می
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

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

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

 راجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.م
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