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 است شده اماده تک رمان درسایت کتاب این

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

 خطی(های خطشعر )بغض دسته بندی:

 خطیهای خطبغض نام اثر:

 نسا رحمتی نام نویسنده:

 تراژدی ژانر:

 ZAHRA.JAFARI ویراستار:

 POLIOUCHOS کپیست:
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 امجا گذاشته

 واسم راح

 به گمانم

 !امخوردهالی خاطرات ترکدر البه

 گردم همچونمی

 گردی،دوره

 !اما نه به دنبال خود

 که به

 دنبال حواسی که

 پرت شده است انگار،

 الی هیاهوی ذهنم،البه

 یا جایی

 میان

 !جدل عقل و احساس

*** 

 گاهی؛

 شوی هیچ؛خالی که نمی

 !شویدمادم و لبالب از غم می

 گاهی؛

 رسد جانلبت میبه 

 و

 چسبد بیخ گلو،می
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 با هیچ استجابتی هم

 !شویشوی که نمیآرام نمی

*** 

 پرم از گفتن

 هایی کهناگفته

 زندچنگ می

 همچون خنجری تیز

 !...بر گلویم

 شودخطی میخط

 هایمبغض

 .هااز حجم نگفتن

 هایی سنگینبغض

 به سان هوای پر خأل

 و

 رمقهایی بینفس

 !...دگیاز سر درمان

 سرگردانم

 میان هیاهوی دنیایی که

 !فهمد مرانمی

*** 

 شکنممی

 ام را،خطی شدههای خطتکِ بغضتک

 هایی کهبه یادِ تمامِ ضربه

 .ی دلم خوردبه شیشه
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 ام میاننشسته

 هایی کهشیشهخرده

 اشهرتکه

 هاییستزخم خاطره

 !بر تن رنجورم

*** 

 به تاراج بردند

 دنیایم را،

 قول هایی کهآن

 ساختنش را

 .به من داده بودند

 دنیایی که

 امصدای خنده

 !گوش فلک را کر کند

 افسوس،

 سقف خیالی این دنیا

 آوار شد

 بر سر آرزوهایم؛

 لبریز درد شدم و

 .پربغض

 امهای شبانههق گریهکه صدای هق

 دهدآزار می

 گوش فلک را،

 و من حتی

 امفراموش کرده
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 یخنده زمان آخرین

 !ِ دل رااز ته

*** 

 ام رو به آیینه؛ایستاده

 !مَنِ خسته

 !مَنِ پُر بغض

 !دو نفر هستیم

 است؟ کدامَش مَنِ واقعی

 !دانمنمی

 !به گمانم هردو

 مَنِ خسته،

 های نشکسته،پُر از بغض

 نگاهم به خودم است،

 !با لبخندی از جنس دروغ

*** 

 ثمر،ام نهالی بیشده

 !پردرد و پرغصه

 ام تنهامانده

 .هان خروار جنگلمیا

 رقصد،هدف میچه بی

 .موهای مواجم همراه باد

 فروغ ماندهبی

 زندبه تیرگی می

 !سبزی چشمانم
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 صداچه بی

 به تیرگی رسید

 !امروشنای زندگی

*** 

 !یست این بغضچه درد

 دانم؛نمی

 پیچد،که چنان پیچک می

 !به دور کلماتم

 از دهانم خارج نشده،

 د،گیربیخ گلویش را می

 .تا کالمی بر زبانم نیاید

 !آری

 شود؛شود، که نمینمی

 .هایم سخن بگویمخطی بغضبا کلمات خط

 !شوم به سکوتمجبور می

 !به عادت همیشگی

*** 

 .پیچددردهایم در تنم می

 دانی که چه دردی دارد،نمی

 !درد تا مغز استخوان رسیدن

 خواهم بشمارم،می

 .تعداد شمارشش دستم نیست

 !کنمتر فکر میعمیق

 .شودباز هم نمی
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 .شومخیالش میبی

 .نهایت خوب استهمان بی

 !نهایت پُر دردبی

*** 

 گیرم؛دست خیالم را می

 چرخیم به دور هم،سرخوشانه می

 پیچید،هایمان میدهصدای خن

 .الیِ موهای مَواجَمبهال

 .بخش است صدای هوهویِ بادچقدر لذت

 اشهایی که حالت گرفتهبرعکس زمان

 .شودو صدای باد ترسناک می

 .همه چیز خوب بود

 باره،اما؛ به یک

 !چرا بهم ریخت؟

 !صدای باد ترسناک شد

 !هایمان قطع شدصدای خنده

 !دمخیالِ سر خوشم را گُم کر

 !دانمکجا؟ نمی

*** 

 ام از خویش؛باز مانده

 !ظاهری آرام

 !درونی متالطم

 ام؛دور مانده

 !از خوشی
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 !آرامش

 !آرامدل

 چیزی شبیه زندگی،

 !امدر خود گُم کرده

*** 

 .و من دلتنگ توام

 ای،کجای جهانم را گرفته

 که هستی و نیستی؟؟

 .دارمَت؛ اما ندارمَت

 پیچی؛همچون درد، در تنم می

 طور نیستی که،اما آن

 !ایوقت نبودهگویی هیچ

*** 

 های شبانه؛دلتنگی

 !های تنهاییوقت

 !لبخند ژکوند روزانه

 ...یا

 !لبخند مصنوعی

 ام؛نشانم بر چهرهمی

 !تا کَس نگوید چرا؟

 !تا بگویم، خوبَم

*** 

 کشم،به تسبیح می

 !ها رادانه به دانه بغض



www.taakroman.ir  

 

  

 
9 

 

 خطیهای خطبغضشعر مجموعه 

 کاربر انجمن تک رماننسا 

 

 با دستانی لرزان،

 .از ترس شکستن

 شان نرسیده به تسبیح،تعدادی

 .شوندآب می

 تعدادی اما؛

 سخت و محکم،

 !اند به نشکستنایستاده

*** 

 !رفیق من

 !رفیق تلخ من

 راستی؛

 !ای؟زمانی همراهم بودهاز چه 

 به گمانم آنقدر طوالنی که،

 نشود به روز و ساعت،

 .حسابش کرد

*** 

 !دانی؟می

 .اماز وجودت خسته شده

 !دیگر برو پی کارت

 !دانمکجا؟ نمی

 .اما؛ برو

 الاقل،

 .مدتی مرا به حال خود بگذار
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 خواهم طعم زندگی را،می

 !بدون وجودت بچشم

*** 

 های لعنتی،بغض

 .های زشتیخطخط

 حجم سنگین خفه کننده،

 .گلوی خراش خورده

 های ترچشم

 .و لبالب از اشک

 !...یار همیشگی

*** 

است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر قانونی این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده 

 .باشد و پیگرد قانونی داردمی

 برای منتشر کردن آثار های خود به سایت ما مراجعه کنید.

 


