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 هرگونه و باشدمی پخش قابل رمانیک انجمن در صرفاً صدای بی صدای قلبمدلنوشته  

 .دارد قانونی پیگرد برداری کپی

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

  عاشقانه ژانر:

 مقدمه:

 لبخند بابت تابد،می سرت روی که خورشیدی بابت گرمت، دستان بابت لبخندت، بابت! خوشحالم

 !لبانت روی جاری

 خوشحالم من

 !وجودت خاطر به

** 

 دوباره؛ آسمان این ببارد خواستمی داشت، نم هوا

 !باریدیمنمی تو و من اما

 شده قلبمان آسمان در جاری کمانی رنگین لبخندمان و خندیدیممی فقط تو و من! زیبایی تضاد چه

 .بود

 :گفتم و گذاشتم اتشانه روی را سرم

 کنم؟ چه باید شود تیره کمان رنگین این اگر -

 :گفتی

 .نشود تیره تا زنیمی رنگش روز هر -

 نیز باران حتی ایم،افسانه یک ما! شودمی عاجز شود،می خفه کند،می سکوت جااین در عشق قدرچه

 .است شاهد
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 ** 

 

 

 .توست به من قلب ینامه دلنوشته، این

 !شودمی خفه زمان بینمت،می گاه هر

 !تو جز شوند،می مبهم و تار تصاویر یهمه

 !گیرندمی عکس تو از فقط و شوندمی بسته و باز مدام هایمپلک

 .بینمتمی باز من باشی که هرجا من، قلب کلید شاه من، یدیرینه یار ای

 !بینمتمی هایم،پلک شدن بسته و باز با ثانیه هر دقیقه، هر روز، هر

 .کنی فرار من از توانینمی تو

** 

 !تو جز هرکسی به اما نیستم؛ حسود من دانیمی

 !دهدمی آزارم جانم، بگویی همه به و بزنی را لبخند همان همه به کهاین

 فهمی؟می نیست، من برای فقط سخن این و لبخند این

 البته باشند، داشته دوستت همه ندارم دوست

 چه؟ تو و دارم دوستت همه از بیشتر من

 داری؟ دوست مرا باشی، داشته دوست را دیگران کهاین از بیشتر آیا

** 

 بکشد؟ سفیدت صورت به دست و کند نگاهت مدام باید خورشید چرا

 !نکند لمس را تو بگو باران به
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 !نبندد را چشمانت بگو باد به 

 منی؟ مال فقط تو دانندنمی هاآن

 !منی مال فقط تو بگو و بزن فریاد

 .شوند نزدیک تو به کدامهیچ گذارمنمی دیگر

** 

 !امبسته یخ من اما داغ، داغ هوا است، تابستان وسط

 !شوند حلقه دورم تا نیازمندم دستانت به

 !کنند ذوبم که نیازمندم نگاهت خورشید به

 !برایت شوم آب شمع چونهم تا بیایی باید

 .دارم دوست را نیشت طعم باشی مار اگر دارم، دوست را دستت به شدن شکار باشی گرگ اگر

 !پرستمتمی عاشقانه باز باشی، هرچه تو و است بخش لذت دستت به شدن ویران باشی، زلزله اگر

** 

 !هستند؟ من مانند همه یا امگونهاین من دانمنمی

 !بود معنابی برایم هابچه بازی و خنده

 !بود کننده خفه برایم هاساختمان این و شهر دیوارهای

 !دیدمنمی ایسرسبزی و درخت هیچ

 !بود کثیف و تاریک اندازه چه

 .بود زیبا چیز همه بودم، کنارت وقتی آخر بینم،می را هااین بار اولین برای دارم کنممی احساس

** 

 !عشقت نم نم از امشده خیس
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 رمیتا حسینیآ

 کار چه به چتر است، هایتدارم دوستت و تو محبت و عشق باران وقتی آخر! ندارم چتر که خوشحالم 

 آید؟می

 .شود سیراب باران این از وجودم کل که شوم خیس قدرآن خواهممی

**  

 

 دشمنی، یا دوستی پرچم بدون آالیشبی و سپاهی ساده و اندایستاده سو آن پوش سفید سپاهی

 !اندایستاده دیگری یگوشه

 همین به برای ام،بوده خورده ضربه داشتند، داشتن دوست یا دوستی ادعای که هاییآن از همیشه

 .نبودند نیز دشمنم اما نبودند؛ من دوست هاآن. رفتم زدندمی گشت بیخیال که گروهی سمت

! نبودم کسی سوال به دادن پاسخ به مجبور و کردندنمی نگاهم خیره داشتم، راحتی احساس کنارشان

 .شدممی خیره دلگیر آسمان به و شدممی جمع خود در ای،گوشه تنها

 .گفتندمی راست است، دلگیر و تاریک جا همه است، رنگ یک جا همه آسمان گویندمی راست

 نگاه مرده یک به گویی که شوم خیره او به جوری دهممی ترجیح و افتممی شیرین مرد آن یاد

 !کنممی

 .ببرم گلی شاخه برایش باید فقط من و خوابیده خاک زیر که ایمرده

 بود؟ شدنی این

** 

 کوری؟ مگر تو

 بینی؟نمی را دارم تو به که عشقی است؟ چند عینکت شماره

 چه؟ را شودمی باز برایت که نیشی

 کشد؟می فریاد اسب یشیهه چونهم که شنویمی را قلبم صدای شنود؟می هایتگوش

 کوری؟ و کر مگر تو
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 نه؟ یا داری دوستم گویینمی که اللی مگر 

 دانم،نمی را مغزت از آوردن در سر راه که من

 کنی؟می که ستکاری چه این

 شوم؟می نابود اتدوری رنج از گویینمی

** 

 !قلبم قاصدک

 و کرد خواهد رشد آن سپس و بکارم رویت را داغم یه**س**و**ب تا بنشین دستانم روی و بیا

 قلب نشین شاه همواره ، من زیبای قاصدک تو و داد خواهد پرورش است، قلب اشمیوه که را درختی

 !ماند خواهی من

** 

 .کنی درکم داشتم نیاز کمی

 !بکشی دوش به را غمم که نبود این معنای به شدن درک

 !هستم عاشقت که کردیمی درک باید فقط

 !هستم عاشقت که فهمیدیمی باید فقط

 بود؟ چه غمم وقت آن

 !کشتمی مرا لبخندت کردینمی درک و زدیمی لبخند و بودی کنارم

 و کردیمی پاک را اشکم! کردیمی بلندم و گرفتیمی را دستم کردی،می کمکم و بودی کنارم

 .شوممی مجنون پیش از بیش کارت این با فهمیدینمی

 بروی؟ آسمان آغوش به و کنی رها را مجنونت که بود این رسمش

 زد؟ گولت آسمانی وریح

 .گفتی وداع تاریک زمین این با من، عشق خاطر به گفتیمی باید حداقل بود؟ رسمش
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 ** 

 بسته؟ را گلویم راه رحمیبی با که بغضم از داری خبر

 .بودی عاشقش که همانی است، آبی رز گل! کن نگاهش! ببین

 گفتی و آوردی هاگل این از دسته یک برایم روز آن

 .است تو مال

 گل؟ این چرا پرسیدم

 .است اتموردعالقه گل این گفتی تو و

 !بده نشانم را جذابت لبخند باز و کن نزدیک خود به مرا بگیر، را گل و کن دراز را دستانت

 .شو بلند زنند،می یخ هاگلبرگ نیست؟ حیف بگذارمش؟ قبرت سنگ روی باید چرا

 !بده آزارم کم

** 

 .است من حال از بدتر شکبی است؟ خوب حالت

 بروی؟ و نبینی توانستی چگونه

 شد؟ چه پس است، افسانه ما عشق گفتممی من

 نگفتی؟ چیزی چرا پس داشتی، دوستم واقعاً اگر

 مشت یکدیگر به هایمدندان زده؛ یخ و است سرد هوا گفت؟می و کردمی باز زبان قبرت سنگ باید

 .تپدمی گاهی گه راکد و ساکت همیشه، برعکس قلبم و کوبندمی

 ببیند؟ را چیزی چه نیستی تو وقتی نیستند، چیزی دیدن مشتاق دیگر چشمانم

 قبرت؟ سنگ

 هست؟ نیز تو قلب سخن آیا است، قلبم سخن بدجور قبرت روی نوشته
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 بروم، همیشه برای کهاین از قبل کاش ای ) 

 بروی، همیشه برای

 شد، بسته نگاهت از نگاهم کهاین از قبل کاش ای

 :زدممی لب و گرفتممی گرم را دستانت

 !راند تو از مرا و من از را تو حریصانه مرگ و نشد اما من؛ آرزوهای گلبرگ دارم دوستت -

 (چه؟  تو سمت است، خفه هوا ور این

** 

 !شد آغاز ساده چیز همه

 !زدم لبخند من و زدی لبخند تو

 !گرفتم را دستانت محکم من و کردی دراز دستانم گرفتن برای را دستانت تو

 ! بود سخت... نبود ساده و آسان پایانش اما تو؛ از ترعاشقانه نیز من و شدی خیره من به عشق با تو

 !کنمنمی باور هنوز که سخت قدرآن

 هاتلخی تمام اما بنوشی؛ ته تا کندمی وادار را تو و دارد جذابی هایشیرینی اولش که اینسکافه مانند

 !کنند منصرف نوشیدن از را تو تا اندشده جمع نسکافه ته

 .بود همان مانند دقیقاً

 .شدم پشیمان و منصرف شیرین، و ساده آغازِ از که بود تلخ قدرآن

** 

 نباش، دلخور من دست از

 .نکردم کاری من

 !دارد نفرت هابودن ما و هابودن باهم از که است روزگار این
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 !آیدنمی خوشش هابودن باهم از تنهاست، خود چون و دارد دوست را تنهایی و جدایی او 

 بگیر، را روزگار ییقه برو

 !است زدن پوزخند مشغول لب به سیگار و نشسته میزش پشت شکبی

 !چیست؟ ما نابودی برای لذتش بگو و بیا پیشش، رفتی اگر

** 

 .امگذاشته مقابلم عسل زیادی مقدار

 مان،هایخنده فیلم دیدن مشغول

 .هستم زیبایمان خاطرات و هابازی ها،گردش

 است، تلخ بسیار شکبی

 !شوندمی نیاز هاعسل این

 

** 

 

 

 است سنگین زیادی چیزها بعضی

 داریم؟ را هاآن تحمل ما آیا و

 .دانمنمی را دیگران ندارم، من

 با نیز نور کنممی احساس اما کند؛ آفتابی را جا همه خورشید نور تا بکشم کنار را هاپرده خواهممی

 !امشده معذب آخر بماند، امخانه در که کنمنمی خواهشش زیاد نیز من. است غریبه من

 .ترمراحت تاریکی با من
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  ** 

 .چشیدم تو با را چیزها خیلی یمزه من

 !نیست بخش لذت چشیدنشان توبی حال،

 هستم؟ شکالتی بستنی عاشق گفتم است یادت

 .خریدی برایم را بستنی سریع تو

 !طعمی هر چه شکالتی چه متنفرم؛ بستنی از حال

 .بینممی را بارشحسرت نگاه نماند ناگفته البته

 کسی بار، یک بگذار اما است؛ دلخور کردم، رهایش کهاین از و شده تنگ برایم دلش بستنی دانممی

 .بچشد را شدن رها و تنهایی طعم هم من جز

 ** 

 !راستی

 دیدم؟ را تو که داری خبر

 خاطرات و ریختممی اشک و آمدممی قبرت سنگ سمت روز هر و ایمرده بودم کرده گمان

 !بودی زنده تو کردم؛ امامی مرور را زهرمارمان

 رسیدی؛ پسنظر می به واقعی و لمس قابل بسیار دیدم؟می خواب من یا بودی تو شخص آن یعنی

 بود؟ خالی قبر سنگ آن یعنی

 .گذاردمی تنها سقوط برای مرا دارد زیرپایم زمین کردممی احساس و لرزیدمی پایم و دست

 !رفت گیج سرم و خورد قل شکل، توپی زمین که برداشتم گام سمتت سریع

 نبودی، دیگر تو

 !دادم دست از را فرصتم

 .نداشت فایده اما دوختم؛ چشم اطراف به دقت با
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 .افتاد دستم روی و شد پاره دیدنت با بدجور قلبم؟ از داری خبر 

** 

 .کند سکوت بگو در به

 !کنم بازش ندارم دوست

 ای؟آمده دنبالم حال و دیدی مرا نیز تو سال چندین از بعد شده؟ چه

. ایمرده هم حال! افتادیمی دادنم دست از فکر به باید ایمرده کردی تظاهر دروغ به که زمان آن

 .ستنیافتنی دست و رفت آسمان فراز بر که بودم دستانت در شاپرکی کن گمان

 کند، سکوت بگو در به

 !کرد نخواهم بازش

 !دید نخواهم را تو

 ریخت، نخواهم اشک آغوشت در

 شد، نخواهد تنگ برایت قلبم

 !ایمرده تو

** 

 !دیدم را تو بارها دیدم، را تو باز

 .کنیمی ازدواج داری گویندمی

 !ایکرده فراموش مرا گویندمی

 .کنممی نگاه خیره صورتت به و آیممی دنبالت به روز هر اما ام؛کرده فراموشت گویممی

 .آخر امندیده را عشقت حال به تا

 !بینممی را تو صورت فقط
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 .خورشید چونهم زیباست، و گرم قدرهمان 

 .کوه چونهم کننده، دلگرم و محکم قدرهمان و ماه چونهم اقتدار، با قدرهمان

 !نیست من مال حال خوبی، و زیبایی همه این یعنی

 !کنممی سرزنش را خود حال و امسپرده باد دست به را زیادی ثروت گویی

 و نکردم باز را در اما بود؛ امشانه روی بختی خوش سفید پرنده گویی بودی، آمده دنبالم به که روز آن

 !پرید پرنده

 !چیست شانس معنای دانمنمی حتی من بدشانس، قدرچه

 !آه

 خیال، بی

 .کنم نگاهت فقط بگذار

** 

 الالیی وارزمزمه گوشش کنار و بکشم آغوش در را بالشت شب، هر باید که است آورعذاب قدرچه

 .بخوانم

 :کنممی زمزمه آرام

 کرده؟ سنگی را نرمت قلب کسی چه -

 انداخته؟ زمین روی آغوش، از را تو کسی چه

 آری؟ شده، پرپر دلت

 بکشم؟ بیرون آغوشت از را هاریزهسنگ باید طورچه

 کرده؟ چنین تو با کسی چه

 !بوسممی را بالشت تر،تمام هرچه قدرت با و لرزدمی قلبم ها،سخن این پایان در آخ

 نیست، کافی اما
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 !شودمی دیده الغرتر و ریخته زمین روی پرهایش شده، شکسته قدرچه 

** 

 و امایستاده نقطه یک در من، اما! رویمی را مسیرت و کردی فراموشم همیشه برای تو کنیم، قبول بیا

 .هستم خط آخر دنبال به چشمانم با

 !کشممی خود دور کوتاه خطی و نشینممی سنگی تکه روی جاهمین

 .زندمی پوزخند من به خط

 کنم؟ ترسیم خود برای را خط ته شوم مجبور و برسم جااین به کردمی را فکرش کسی چه

 .کردند ترسیم امگونه روی دردناک و ممتد خطی نیز هایماشک

 :گفتم و گذاشتم قلبم روی را دستم

 که منی با من؟ با کردی جوریاین چرا چرا؟ میدی؟ براش رو جونت گفتی که منی چرا من؟ چرا -

 !نباید! کردیمی جوریاین نباید بودی اشدیوونه

 !بود زیبایی منظره. ایستادم بود، دره پایینش که ایلبه در و شدم بلند

 نقاشی، چونهم هاییکوه

 بود، شده پر چمن بوی از که سبز محیطی

 .سیرت خوش و تابناک خورشید

 دادم، قورت را بغضم و کردم مشت را دستانم

 .بستم را چشمانم و برداشتم قدم یک

** 

 !برداشتم نیز را دیگر قدم و خواندم را شعر بلندی صدای با

 .دلچسبی و سوزناک نسیم چه

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


 

 

 صدای بی صدای قلبم

 

Romanik.ir  15  رمـانـیـکــانجمن 
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 *کردی امبستهدل چنان)  

 *دیدم خودم چشم با که

 *اما رفتممی خودم

 *آمدنمی من با امسایه

 ( دیلم بنیامین

 را شکسته قلب این صدای دیگر قدم یک

 کرد،می قطع

 !قدم یک فقط

** 

 برداشتم، دیگر قدم یک

 !نکرد غروب اما بودم؛ مصرف بی جسم این غروب انتظار در

 !تپیدمی هنوز قلبم

 !بود داغ داغ هوا

 !بودم نکرده سقوط

 .کردم نظاره را زیبا یمنظره همان و کردم باز را چشمانم آرام

 !بودم نکرده سقوط اما نبودم؛ زمین روی کهاین با و بود معلق هوا روی پاهایم

 .دادم سر ایعصبی یخنده و دوختم چشم خود، دور دستان یحلقه به

 بدزدد؟ من از را بخشم لذت خط ته کرد جرئت که بود کسی چه آن

 !مردم و دوختم چشم بود، گرفته آغوش در مرا که فردی یچهره به

 !شدم خفه اما زدم؛می او به باید که داشتم هاییحرف یا هاطعنه چه
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 !بود نگاهم قفل چشمانش و زدمی لبخند لبش داشت، مهربانی یچهره هنوز 

 بود، خودش او

 !بود شده جانم منجی جانم، قاتل

 !آورد در حرکت به صورتم روی را دستانش همیشه، مثل او و شد جاری هایماشک

 !کردی؟ دیوانه را قلبم باز چرا نبودی، ماندنی

** 

 :کرد زمزمه گوشم کنار زیبا متنی او

 !کندمی طی عشقمان اما کند؛نمی طی جسممان را ما یفاصله -

 !اندشده یکدیگر به خیره هایمانقلب اما شود؛می دزدیده نگاهمان

 تا شودمی قطع تو یجاده با من یجاده باشند، یکدیگر موازی که کنیم انتخاب جدا مسیری اگر حتی

 .شود سیراب دیدنت از دیوانه، این دیگر بار یک

 .آیدنمی همراهم قلبم وقتی نیست جایز رفتن

 !مانده جا جااین من تمام وقتی نیست جایز رفتن

 !هستم عاشقت واردیوانه من، وقتی نیست جایز رفتن
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی» 

 

 

 

 

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

 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 اجتماعیرمانیک رد شبکه
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