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گودی چشمدل نوشته     
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است  شده اماده تک رمان  درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

دل نوشته دسته بندی:  

گودی چشم نام اثر:  

ثناء)جیرجیرک آبی( نام نویسنده:  

تراژدی،عاشقانه ژانر:  

fzramacaniویراستار:  

 ~TARLAN~:طراح

 KIYANA کپیست:
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 های من یک گنجشک هستدر گودی چشم

 ریزد.که بی محابا اشک می

 دزدکی 

 زندفریاد می

 شب آغاز شده

 ها یکی پس از دیگری در من، سرازیر شدند. واژه 

 گنجشک کوچک مملوء از احساسات

 است زیر پلکهایم نشسته

 دوزد چشم می

 هایم به آوارگی اشک

 می بندد سپس،چشم

 گویا او 

 ز من دلگیر است... 
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 ل*ب بدوز و هیچ مگو با من 

 که ال به الی د*ر*د، پنهانم، 

 است برایِ من، کمی سخن تلخ کافی

 هایم بدرخشند.ها بر روی گونه که اشک

 ثناء)جیرحیرکِ آبی(

**** 

 وختم به در من اگر چشم ند

 من اگر منتظر آمدنت نیستم

 من تو را در لحظاتم دارم 

 انگیزم های هراس در شلوغی

 من تو را لحظه به لحظه
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 شمارم.پشت ساعت می

 شود منتظرِ تو ماندن سخت می

 اما

 داشتنت برایم یک توهم شده اشت... 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 "گذشته"ها و من زیر خروار 

 دهند...خاطراتم، آزارم میهای زخم

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 تابید و اگر خورشید می

 کردآن روزها را روشن تر می

 گردانی بودم که در پی پرتوی نازکی از نوراکنون آفتاب
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 گشت.تمام آسمان را با تو می

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 لبخند بزن با من 

 ام گردیده من این روزها به مرضی دچار 

 نامیدش...که شما دل نازکی می

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 چشم ببند

 چیزی نگو 

 ساکت و با دقت ظریفی 

 گوش بسپار...

 هایش است شاید این آخرین هرم نفس 
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 رسد.که به گوشت می

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 پرم از دلتنگی

 است سرازیر شده 

 بیند اما؛کسی نمی

 کدامشان نامرئیست؟

 ؟! "دلتنگی"یا   "من"

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 من از این درماندگی 

 از این تنهاییَم

 از این حال داغانم،
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 گو باشی!کنم، تو باید جواب اگر شکایت می

 کسی بی دلیل

 نه درمانده شده 

 نه داغان و نه تنها

 پس اگر تنهایم، تو پاسخگو باش. 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 ایروییده یک تو 

 جا،این 

 در قلبم

 ام.هر شب برای بودنت، سجاده پهن کرده 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 من از تو بیزارم 

 ای مرا! که از خود بیزار کرده

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 از هرچه که یک زمانی به تو وصل بوده است، 

 ام!من از خویشتنم بریده 

 ثناء)جیرک جیرک آبی(

**** 

 فریاد نزن سر من 

 چند صباحی که نبودی

 همه چیز از خاطرم رفت 

 به غیر از چشمانت

 نگاهم کن و ساکت باش 
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 همه را خواهم خواند. 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

***** 

 باشد که بگویند همگان 

 که دیوانه و مجنون شهرشان بودم! 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 نمان "راه"چشم به 

 نیست. "راه"کسی در 

 ثناء)جیرجیرک آبی(

**** 

 یک دیوان شعر از تو 

 و یک عصر پاییزی
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 یک استکان چای و 

 باران که ببارد

 روی صندلی چوبیِ بلند 

 خواهم نشست

 با عشق

 بیت بیتت را

 خواهم خواند 

 و برای گنجشکان سرمازده

 تو را معنی خواهم کرد 

 شان شرح خواهم داد. هایت را یکی یکی برای و آرایه 

  آبی(ثناء)جیرجیرکِ

**** 

 تو مرا هیچ ندیدی 
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 بجز یک کالبد 

 تهی از احساسات!

 ولیکن من 

 کالبدی بودم پر از دلتنگی،

 دلتنگی اگر حس نیست

 پس یک فاجعه است! 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

***** 

 ای کوچک، بهانه

 یک روز بارانی 

 برای من کافیست؛

 "دوست داشتنت"هایِ که زخم

 بر من بیفزایند، 
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 ها را...دیوانگی 

 ثناء )جیرجیرکِ آبی(

**** 

 گردی؟پی من می

 ی احساساتدر ویرانه 

 به خود پیچیدم.

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 من بلد نبودم خب! 

 هایی من بلد نبود که دوستت نداشته باشم.یک جور

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 العالج باش! 
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 ام!من به تو دچار شده 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 یک عالمه تنهایی

 هایم باقی مانده در شلوغی

 هایتان به اندازه تک تک بودن 

 تنهایم!

 ثناء)جیرجیرک آبی(

**** 

 که من

 با خیالت

 تا کنون

 بر ل*ب بام زندگی
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 امنشسته

 تو مرا سنگ نزن، 

 ام...من تازه بال گشوده

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 در ماوراء من 

 یک تو هست 

 نیستم اما! ماوراء تو 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 "صد تا بشمار"

 بچه که بودم

 وقت هایی که بازی میکردیم

 .می گفتی صد تا بشمار، می آیم
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 اکنون دیگر کودک نیستم ولی 

 صد تا بشمارم باز میگردی؟

 ثناء)جیرجیرک   آبی(

**** 

 فریادی بلند در گلویم جا مانده 

 گرفته است؛طور که توان تکلم را از من آن

 توانم بگویم طور که چیزی نمیآن

 کشم و بازهمآه می

 فریادها را به پیچ و تاب مغزم 

 گره خواهم زد...

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

***** 

 به من نگاه نکن 

 شاید 
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 دوباره 

 دلت برایم تنگ بشود 

 و باز هم

 ایی تازهقضیه

 آغاز کنی، در حالی که من

 ام...به پایان رسیده 

 رکِ آبی(ثناء)جیرجی

**** 

 هایمدر آسمان چشم

 ببار!

 این روزها من 

 ی اشکمچشمه

 خشکیده است...
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 ثناء.میم)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 مغزم در تکاپوی 

 و چشمانم در جستجو

 اند هایم بی اختیار شده دست

 شاید تو را الی کتابی ناگشوده

 یافتند!

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 و شب

 آغازگر یک جنگ است

 جنگ طوالنی که تا صبحیک 

 تا هنگام طلوع نارنجی رنگ تو
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 ادامه خواهد یافت...

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 من اهل یک آبادیم! 

 های نهفته در خاکش آبادی غم

 آبادی تو؛ 

 ها...که ساختی برای دلتنگی

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 ای نگاه کردن به پشت سرت کافیست!لحظه

 م ثانیهغم در عرض چندین هزار

 سراسر وجودت را  

 فتح خواهد کرد...
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 هایت نگاه کنممن حتی به چشم

 کافیست!

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 مرا یک لحظه آغاز کن

 کنار یک شمع نیمه جان

 مرا یک پروانه، پِندار 

 که

 سپارد جان!پای تو می 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 نامفهمومی گنگ و یک خاطره

 پیچد در سرم می

 فهممهیچ نمی

 همه چیز باری دیگر در ذهنم  

 شودتکرار می 

 لرزند هایم میدست

 من از به خاطر آوردنت 

 هراس دارم!

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 کشمیک نفس می 

 ها سرسختانهسنجاقک

 کننددر مغزم پرواز می
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 گشایندمی هایم پیلهپروانه 

 و 

 های زخمی منچکاوک 

 شوند... های تو رد میز کنار گوشا

 جهد؛آهوی کوچکی از احساس به سمت قسمت بخشی از مغز، می

 هایم بازهم حس

 خورندی کور میگره

 فریاد در گوش من است 

 صدا در حنجره، اما، 

 های کورم یافتم...روح را الی گره 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 ی باران دارم نقش یک قطره 
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 ای که بخار گرفته است!پنجره ی روی شیشه

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 یک بازدم سخت و

 بعدش 

 های درگیرم...میان نفس   "تو"یک 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 من از این تنهایی 

 خشنودم ولی

 از نبود خیال تو 

 هرگز!

 جیرجیرکِ آبی)ثناء(
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

**** 

 همه چیز حالت غمگینیست

 در کنج جهانی کوچک،

 من از این 

 تابیبی

 از این 

 ویرانی

 از این 

 حالت غمگین خودم بیزارم 

 همگان باشند رها به حال خویشتن... 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 بر سر انگشتان من 



www.taakroman.ir  

 
  

 
23 

 

گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 صدها

 حس 

 جان فرسودند... 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

*** 

 ی کوچک احساسکند، در این خانه کسی سالخی می

 جان مرا.. 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 های من بام بلند چشمبر 

 اند ها گریستهآدمک

 و من را سیل بُرد... 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

**** 

 کسی در چشم من نخفت

 داری کردند... هایم شب زنده بجای تو مژه 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 ی کوچک از تو اوج یک گوشه 

 بر بام یک قلب کوچک هویداست 

 بیا بنگر که قلبم کوچ شد

 هنوز ناپیداست! ولی این اوج 

 ثناء)جیرجیرکِ آبی(

**** 

 گذرد باز هم آنکه منتظر بامداد بامداد می 

 بعدی خواهد بود 
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 تنها منم...

 تو زیر نور ماه دراز بکش 

 کنم من تظاهر می 

 فردا خورشید 

 شوند... منکر من نمی 

 دانی خب آخر شاید می

 پرتوی کوچکی از من بر تو تابید فردا... 

 آبی( ثناء)جیرجیرکِ

**** 

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

 .دارد

 .برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید
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گودی چشمدل نوشته     

 کاربر انجمن تک رمانثناء)جیرجیرک آبی(  
 

 


