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 کپی هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا ی تلبیسبگینهآدلنوشته 

 .دارد قانونی پیگرد برداری

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

 تراژدی، عاشقانه: ژانر

 

 :مقدمه

 ی حیاتدر کرانه

 !کشمی وجودم میقلم خوب بودن بر آبگینه

 .کنمدردآگینم پنهان می ها را واپس لبخندخستگی

 .زنمی قلبم پینه میها را به ویرانهغم

 !من خوبم

 .ام که حالِ توصیفِ حال ندارمای از آن شدهقدر مدهوش جرعهام و آنخستگی نوشیدهفقط کمی 

 .نگرمکند، میآغوشش را برای وجود سردم باز می مستانه به اندوهی که

 !آغوش، آغوش است دیگر

 چه آغوش بهاریِ معشوقت باشد،

 .چه آغوش زمستانیِ اندوه رفتنش

 

  

*** 

 !من خوبم

 .آرامش برایم کنار بگذاریدفقط فنجانی 

 !ین روزها ابر غم، هوای دلم را عجیب بارانی کردها

 .چتر گرم محبت به دستم دهید

 کنم؛چیز زیادی طلب نمی

 .فقط کمی در هوای من پرسه زنید
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 !خبر استمن از من بی

 .دهمکم خود از کف میکم

*** 

*** 

 !من خوبم

 !شومام فقط بگذارید مستغرقِ باتالق تنهایی

 مدتی زانو به آغوش بگیرم،

 ای با خود خلوت کنم،چند دقیقه

 .کمی سکوت پیشکش خود کنید

 !منزلتم شود آغوشِ سرد اِنزوا بگذارید

*** 

 !من خوبم

 ی قلبش،فقط در کرانه

 !اتاقکی کوچک داشتنم، آرزوست

 در واپسینِ مهِ اذهانش،

 !ای رهگذر خاطرش شدنم، آرزوستلحظه

 شی تجویز کنید؛برایم کمی فرامو

 ترافیک سنگینی در ذهنم به راه انداخته،

 !دهمکم امان زِ کف میکم

*** 

 !من خوبم

 !فقط از هیچ، هیچ ندارم

 او را، دیدممی وقتی

 .چشمم از آنِ من نبود

 !او را ساختدر ژرفای خود مستغرق می

 شنید،گوشم جز او چیزی نمی
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 !نوای سکوت او را خریدبه جان می فقط

 جز او کسی را دادمغزم، به قلبش راه نمی

 فقط او به خلوتش راه داشت؛

 !همه را او با خود به یغما برد اما

 !االن من ماندم و هیچ

*** 

 !من خوبم

 !امفقط کمی زهرآگین شده

 بی او، تلخیِ هر لحظه

 .مرا از مر زهر ساخت

 گوییدش

 !نثارم کند شهد وجودش را

*** 

 !من خوبم

 . ...امستهفقط اندکی خ

 های نابجا،از ماندن خسته

 !چراهای بیاز رفتن خسته

 ای از زندگی بنشینم،بگذارید گوشه

 !از این رفت و آمدها نفسی چاق کنم

*** 

 !من خوبم

 فقط هنوز هم در آخرین ایستگاه زندگی،

 ام،چشم به راهش ایستاده

 مان را بستم،چمدان جفت

 افتیم؛او بیاید راه می

 ...اما
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 افسوس که نه او پای آمدن دارد،

 !نه من پای رفتن

*** 

 !من خوبم

 فقط هنوز هم مجنونی بیش نیستم

 که با یک جرعه محبت

 بندم؛دل می

 ...اما

 بارها شکستن پشت هم

 !آن پیوند ناگسستنی را بشکند تواندنمی

*** 

 !من خوبم

 !فقط دلم اسیر مخلب یخ شده

 شکننده است، درست؛

 توستاما انتخاب با 

 که پیشکشش کنی

 گرمای وجودت را،

 !یا یخ شکن احساس زنی آن را

*** 

 !من خوبم

 فقط زمین و زمان،

 .کنندخاطر او را در ذهنم نجوا می

 پتک فراموشی بر ذهنم بکوبید،

 ای فارق از اوبگذارید لحظه

 !رنگ خواب بر چشمانم بپاشم
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*** 

 !من خوبم

 .فقط کمی من بودن کم دارم

 !، تفاوتش زمین تا آسمان بودمنی که با من

 .جا کنمهایم را جابهبگذارید من

 آخر، این من کجا و آن من کجا؟

*** 

 !من خوبم

 .امهای ساعت گیر افتادهفقط در بین عقربه

 این زمان را، گویممی هر چه

 ای است بر رفتن؟آخر چه عجله

 مسیرم بیاید،بگذار تا هم

 !کندنثارم میخندش را فقط صدای تیک و تاک نیش

*** 

 !من خوبم

 .امفقط خود گم کرده

 دوم؛های قلبم میدر کوچه پس کوچه

 های او،اما تنها نشانه

 !خنجر احساس دست گرفته بودند

 هر چه گشتم،

 .باز هم خود نیافتم

 بگوییدش قلبم دیگر جایی برای کسی باقی نگذاشته،

 !کمی بار و بندیل خاطراتش را جمع و جور کند

*** 

 !خوبم من

 .فقط نقاش ماهری هستم

 ی تظاهر،در آینه
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 .رویم کشیدملبخندی برای آدمک روبه

 ای از قلبش سر جایش نبود،تکه

 !آن را هم کشیدم

 پاک کردم، رد اشک

 !رنگ شادی بر ذهنش زدم

 از جلوی آینه کنار رفتم،

 آن آدمک هنوز هم همان بود،

 های جامانده در آینه؛با تکه

 واهدولی هر وقت بخ

 ایستد،جلوی آینه می

 جورچینش که کامل شد

 !نگردبه خود زیبایش می

*** 

 !من خوبم

 !امفقط کمی به تنگ آمده

 ها،بگذارید در پس خوب بودن

 .ای نقاب شادی از صورت برکشملحظه

 ی قلبم بنشینم،بهانه گوشهبی

 قلم اشک دست بگیرم

 .و کتاب خاطراتم را ورق زنم

*** 

 !من خوبم

 .افکنداهی ابر دلتنگی بر قلبم سایه میفقط گ

 قلمی به دست قلبم دهید،

 !بگذارید کمی از دردهایش بنویسد

 ست؛ی دردآگینیقصه
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 ...اما

 بخوانیدش تا قلبم ترغیب شود

 به نوشتن دردها،

 هابه گفتن سختی

 !هانه در خود تلنبار کردن آن

*** 

 !من خوبم

 کنمفقط عزمی راسخ طلب می

 :گویممیکه وقتی 

 .کنماو را فراموش می -

 !فراموش کنم او را

*** 

 !من خوبم

 فقط کمی قلبم را به عاریت بگیرید،

 بگذارید با مغزم خلوت کنم

 بارشاید این

 !عقل، تیشه بر سرو غرورم نزند

*** 

 !من خوبم

 خواهم از جنس آرامش،فقط ساحلی می

 غروبی از جنس دلتنگی،

 بحری از جنس رفتن

 !ی آن بهر سفرر کرانهو قایقی ب

 !بگذارید، بگذارم و بگذرم

*** 

 !من خوبم
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 خواهم،فقط کمی دوری می

 با چاشنی قدم زدن در خیابان،

 با نوای اشک باران،

 !زیر چتر خاطرات

*** 

 !من خوبم

 .فقط دلم عزم رفتن دارد

 خواهم،یک جاده می

 یک چمدان خاطره

 !و یک پای رفتن

 !کنمهم قربانی میبگذارید بگذرم، چمدانم را 

*** 

 !من خوبم

 فقط چشمانم میل خوابیدن ندارند؛

 !اندشده شیدای شب بیداری

 !مدتی بسته نگاه دارید درِ ذهنم را

 !یخ در برگرفته چشمانم را

 .ی گرم خواب بر تن کنندای جامهبگذارید لحظه

 

*** 

 !من خوبم

 ام،ای سکوت نوشیدهفقط جرعه

 !سکوت به جان خردبگذارید گلویم طعم سرد 

 .زندام ساز خستگی میحنجره

 !ست بر آنسکون، تیمار مناسبی
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*** 

 !من خوبم

 .امای معاوضه کردهفقط قلبم را با سردخانه

 .امخاطراتم را، در آن سرد و متوقف کرده

 !انداحساساتم به اشتباه یخ زده

 پی او، هدهدی فرستید

 زندله میقلبم له

 !اودر طلب گرمای وجود 

*** 

 !من خوبم

 !ورش در ذهنمالی افکار غوطهام البهفقط زندگی را گم کرده

 !ستبگوییدش ذهنم خسته از میزبانی

 چند روزی را، در سرای خود سر کند

 !شاید که سَرم از یاد بَرد یادش را

*** 

 !من خوبم

 افتمفقط گاهی به زانو می

 در برابر نگاه نافذش،

 در برابر وجود گرمش،

 برابر قلب پر مهرش؛در 

 !امشان کم آوردهاما همیشه در برابر فقدان

*** 

 !من خوبم

 افتند،هایشان به زانو میفقط گاهی چشمانم در مقابل اشک

 !سازندسوزند و سیل میمی

 مدتی چشمانم را بگیرید،
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 .کنداش عجیب دلبری میهوای بارانی

 !ها در دلم پینه بستهخوف اعتیاد به این مروارید

*** 

 !من خوبم

 !خواهمفقط هیچ نمی

 های بدون او؛چو ثانیه

 ...ی اوولی با یاد هر ثانیه

 .پس قلم سپید فراموشی بر نقاشی ملفوف ذهنم کشید

*** 

 !من خوبم

 فقط از آب دریایش بر کشید رختم را،

 ...رفت او

 سیالن بحر خاطراتش برد او را؛

 اما من هنوز هم به آب نشسته

 !ام نگاهم رابه راهش دوخته

*** 

 !من خوبم

 !اندفقط جنون شیرینی به خوردم داده

 جایی در ذهنش نداشتم؛

 !اماما دنیای خیالم را به نامش زده

 کنجی در قلبش برایم کنار نگذاشت؛

 !اما من خود بیرون راندم تا تمام قلب و روحم را پیشکش او کنم

 او مرا کناری گذاشت و عازم دیار دیگر شد؛

 .خود را کنار گذاشتم برای سفر به دیار قلب اواما من 

*** 

 !من خوبم
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 فقط او نیست،

 .ها مختل شدهعبور ثانیه

 .دوزمای قلبم میچشم به دیوار شیشه

 .زنمسنگ خاطرات بر جدارش می

 بلعد وجودم را؛درد می

 ولی باید در ذهنم فرو کنم

 !باورِ فقدانش را

*** 

 !من خوبم

 !نیستمفقط مستغرقی بیش 

 مستغرق بحر خیالش،

 مستغرق باتالق عشقش،

 !مستغرق مرداب انتظارش

 طنابی به دستم دهید

 که بر کشم خود را

 ی آن روانه کنیدیا قایقی بر کرانه

 !که روم پی مسیرش را

*** 

 !من خوبم

 .فقط دلم هوای بادبادک بازی کودکانه کرده

 !بادبادکی از جنس قلبم

 خاطراتم را آویزش کنم،

 دل باد بسپارم، به

 رها کنم، دست از ریسمانش

 !واپس آن، جاودانه من بمانم و من

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


 

 

 ی تلبیسبگینهآ

Romanik.ir  14  رمـانـیـکــانجمن 

 ینـگآزهر

*** 

 !من خوبم

 فقط مدتی به قلم ذهنم استراحت دهید،

 !دیگر نای نوشتن ندارد

 !زنندیاد او را فریاد میهایش تک به تک کلمات هر سطر نوشته

 !خراشدخنجر قلمش، روح می

 .جوهر تفکر از آنش بستانید

 .هایم را تیمار کنمرید کمی زخمبگذا

*** 

 !من خوبم

 !ها را باور ندارمفقط خوب بودن

 !من خوبم

 ام حالم را بفهمید،فقط گاهی باید از بین واج به واج جمله

 از درد قلم قلبم،

 ها را بنویسید؛خوب بودن

 .اما من هنوز هم خوبم
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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 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.
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