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است شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

دلنوشته :دسته بندی  

خیابانهای شانه: نام اثر  

 نویسنده: ستاره لطفی، مهنا عزیزی

: تراژدیژانر  

~tarlan~ :طراح 

: گلبرگویراستار  

Angel's wing♡ : کپیست  
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 آیدمی فشار جانم به پیش از بیش

 هست؛ دانممی که وقتی

 .است خالی من هایدست اما

 تار، و تیره شب این در

 گرفتار، نیز دل

 درد، غرقِ شده جان

 مرگ، گرفتارِ شده جسم

 دوش، به مرا گران بار کشدمی که است خیابان یشانه تنها

 .خاموش مرا درد کندمی که است مسکوت هایشب تنها

 شد؛ دراز سویم به دستی

 گرفتم، را آن وقتی اما

 ...شد محو شد، فرسوده شد، خرد

:مقدمه
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 .دهدمی ماتم بوی جهانم که است وقت خیلی

 کند؛می نرم پنجه و دست عمیق خلعی در روحم کرده، رخنه دلم به چشمانم سیاهی

 .امشده غرق ام،شده گم محض تاریکی در

 .کندمی کَر را فلک گوش اشعربده صدای هم گاهی زند،می فریاد را نامم گونه نجوا صدایی

 گذاشتم، که خیابان هر یشانه بر سر هاشب این

 شد؛ آغاز نو از من داستان و زد گ*چن را دلم آرزوهایم تدفین صحنه

 .کندنمی پیدا رفتن برای راهی زمان گویی
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 قلبم، اجزای تک به تک پَس در

 .گذارممی غم از نمادین دلخوشی

 .پوشانممی مفرط خوشحالی از نقابی با را امزدهغم یچهره

 .کنم قسمت او با را هایمشادی که روممی سراغش به زمانی تنها بودم داده قول دلم به

 دروغین باور به خرسند من و اندگرفته دلشان ته از محبت یسخره به مرا اطرافم هایانسان

 گذارممی نمایش به خود از بشاش ایچهره ها،آن محبت

 کندمی نزدیک جهنم شکنان هیزم دوزخ پرتگاه به را دلم که سوزانی آتش از دانندمی چه هاآن و

 .گذارممی یادگار به اساسبی هایناکامی نام به دنیایی در را هایمدلخوشی من و

  از بردارم سر و بخشم رهایی غم اسارت از را هایمخنده شاد صدای باید زمان چه

 .امگردیشب هایخیابان سرد هایشانه
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 حالم، در رمیده غم خزان

 !گرفتارم خدا ای ناتوانی، به من

 دانی؟می

 من، روزهای این حال

 است؛ خراب ناجوانمردانه بسی

 خروجش، در و آیدمی تنفس

 .خورممی بر مشکل به

 .شودمی تکهتکه جانم و سوزدمی وجود برزخ این در وجودم عمق

 تاریک، خیابان این در

 فرسوده، مغزهای جماعت این بین در

 .نبود شدن عاشق جای

 خریدیم؛ جان به غم و باختیم دل بدی جای در ما

 بود، اشتباه جایش

 .بود درست حسش

 روزها، این در

 کندمی حکم احساس بر آبرو
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 شود،می خاکشیر و خرد شیفتگی حس همانا و

 بگویم؛ حسمان از توانمنمی ما که چرا

 

 .کنیم زنجیر و قفل را قلبمان در باید و زندمی هایمانب*ل به خاموشی مهر آبرو چون

 لولند،می هم در سرگردان اراح مانند که ایپوسیده جماعت

 آبرو، مانند پوچ ایکلمه به را آن و اندکرده له پاهایشان زیر در را عشق که هاستسال

 .اندفروخته

 افکار؟بی هایپوسیده این بین در کنم چه

 

 کشم،می بیرون خاطرات جلد از را هاآن گاهی بافته، رویاهای دیار این در

 کنم؛می نگاهشان

 .ندارم را زدنشان ورق و خواندن جرات اما

 بپرم؛ جهالت خواب از که کشممی صورتم روی را دستم بعد اندکی

  از حجم این و شوممی مواجه هایمگونه خشک سرزمین روی بر سرازیر اشکان با اما

 کرد؟ تزریق روحم به کسی چه را بودن تهی
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 رود، شب گر

 رود، صبح

 رود، یار

 .شوم خیابان آواره و شوم سامان و سربی شوم، زار شوم، خوار

 برود، جان

 رود، جانان

 رود، خواب

 .رود دلدار و دلبر

 رود، ابر

 رود، باد

 .رود آسمان و آفتاب

 رود، الله

 رود، باغ

 .رود شاخسار و شاخه

 شوم، آب

 شوم، سرد
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 .شوم جانبی و روحبی

 .شود باز دلم زخم دلم؛ وای بروی گر

 

 !امخسته

 تر،خسته

 .قبل از ترگمراه و ترکالفه

سنگالخ از پر روممی که راهی دانممی تنها زد؛ خواهند رقم برایم چه روزگار و دنیا این دانمنمی

 .خراشندمی وجودم اعماق تا را جانم سلول به سلول دارمبرمی که قدم هر با که ستهایی

 نه، را جانم هاسختی

 خسته، جان این و دهندمی صیقل را روحم

 .گذاردمی خیابان سوی به فرار به پا ترس با را هاشب

 

 گرفته؛ بر در مرا تمام خستگی

 مکرر، دردهای از خستگی

 تکراری، روزهای

 .دغدغه از پر زندگی
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 .است ناامید امیدم و امبریده جهانم از

 !پروردگارا

 !بده نشان من به زندگیم چاه از خروج بهر راهی،

 دگر، یاری مرا

 دگر، باری دگر

 نیست، تو جز

 .مهربانت درگاه از خواهممی عظیم لطفی

 !امگشته بیزار سرد، هایشب از بدجور

 

 دگر، باری را زندگی

 آلودغم

 .گرفتم بازی به

می را اعدامم دار یپوسیده طناب هایپینه قلبم، که شد اندازطنین هایمزجه و هاناله صدای چنان

 .دَرند
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 .روندمی فرو زمین دل در و خورندمی سر امسیه مژگان الی هایمغم تک به تک

 ده، جان دگر باری مرا

 .ده من به دگر بار دگر جانی

 اطرف، هیاهوی از خسته

 اتاق، کنج امکرده کز

 .ده تسکین مرا

 .گذاشته خیابان به سر یویرانه این سمت به بیا دگر باری

 

 خواهدمی تو یک تنها من، و

 .خواهیمی غرور یک تنها تو، و

 .است حاکم جانم بر هیچ، شبیه چیزی و زندمی قدم مغزم حوالی در حسرت

 تنهایی، از باک چه را است مرگ گرفتار که جانی

 .دشواری از بیم چه را است عشق دچار که روحی

 .آیینمی تو، اما و

 .دهدمی جان خیابان، یگوشه زنی و

 .باردمی باران است، سرد هوا
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 آرمیدن، برای خواهممی ایشانه

 .خیابان هایشانه جز نیست ایشانه اما و

 .بس و است تاریک خیابان تنها عمر، همهاین از من سهم

 .بس و است غرور تنها تو سهم

 عاشقی، رسم نبود این

 .دلدادگی و تنهایی نبود این

 

 دل،

 .وجودم اعماق در ستزمانی یچالهسیاه

 غرقم،

 .غم پرتالطم دنیای در

 غرقم،

 .آینده از تصویری در افکارم، در

 غرقم،

 .چیزهمه و هیچ در غرق خودم و خودم در

 !پروردگارا
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 دهد؛نمی دلم از رفتنش برون اجازه دل غم خواهمش،می چیز هر از بیش

 .طلبدمی فرار راه ذهن ترس اما

 مرا، بگو تو

 .زنم ورق صفحه کدامین به را زندگی

 .خواهدمی بعدی ورق در حکم*م ایشانه من سر سردم، خیابان در معلق من

 

 راستی به گر

 است، اندکی را زندگی

 بود؟ چه رفتن

 عشق درد راستی به گر

 سوز؛خانمان هست

 دیدار درد و وصال در

 بود؟ چه یار فراق و

 همچون گداربی

 شب، فردا است شبی

 بودنم نبودت در
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 بود؟ چه شب فردا و امشب

 اتخانه دل هوابی

 است، سرریز عشق جام از

 میانم در نبودت در

 بود؟ چه من وجود با

 

 .سازممی و سوزممی

 .بازممی دارم که را هرچه دنیا این در

 روزگار، رحمیبی روی بر را چشمانم

 دلدار، وفاییبی

 یار، زخم

 بندم؛می کردار خار و رفیق تلخند

 .شنیدند نه فهمیدند، نه را ما که آنان برای از گذرممی گذشته همچون و بندممی
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 .بود بیشتر تو از وفایشان خیابان، هایشانه و

 تراژدی، فیلم همچون نشینممی تماشا به را زندگی

 .کندمی خطور ذهنم از آشنایی و تلخ سکانس ایثانیه قدر به

 ذهنم، را خندیدنت نه*صح

 کنند؛می هجی یک به یک قلبم را چشمانت

 .زیباست هم تفسیرشان

 .دارم خاطربه را اتچهره هنوز

 آه، رفتنت؛ لحظه

 .دیگر دردهای بر شودمی دردی خاکسترش و رمقمبی جان بر کشدمی آتش

 .تو خوش آغاز تصدق من تلخ پایان

 سرزمین بر را محبتت آب بیشتر هرچه که همانی ام؛خالی و خشک برهوت همان هم هنوز من

 .شد قبل از ترهالک کردی، سرازیر قلبش خشک

 زند؛می پَس نه خواهد،می نه دلم روزها این

 .است مهربانی تشنه هم هنوز

 .نیامد راه من با دلت وجدان،بی زدم؛ که دل یخانه ویرانه هر در بر هاسال این
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 زندگی، کشاندم بیراهه به را راهی گر

 .دادم عظیمی تاوان بار دگر

 شود؛ آوار جهان گر

 شود، ویران دلم

 .شود بارغم دلی بار دگر مقصد، به یافته راه

 .شود عصیان از پر جهانم که همانا

 

 آب جان بن از هاستسال گویی که کنندمی رسوخ ذهنم به خاطرات گونهآن خیالم وادی در

 دلی در را خاطراتش هاستسال غم، کوچه رهگذر این کهآن از غافل ام؛ریخته پایشان به تداعی

 .است سپرده خواب به ستابدی مرگ به محکوم که

 

 .دارد زندگی تمنای که جانی از خسته

 .ندارد تپیدن نای که دلم جانم، از ترخسته

 بریدم، دنیا از دل آنی به که همانم من

 نمانم؛ یا بمانم

 سود؟ چه رفتن پایان تا را است مرگ پایانش که راهی
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 رفت؛ دست ز بود دلی

 .شده نیست که هستم منی حال

 .عزیزی مهنا لطفی، ستاره

 پایان
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برای منتشر  .برداری پیگرد قانونی داردهرگونه کپی  این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. 

 .کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید
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