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است  شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  
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 شناسنامه کتاب:

تهدل نوشدسته بندی:  

های عمیق زخم نام اثر:  

نگین باینام نویسنده:  

تراژدیژانر:  

Almaberry:طراح 

قسم همدمیراستار:و  

Setayesh:کپیست 
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   فرسخ ها راه مانده بود

 تا منِ عاشق، 

 .پیدایت کنم

 بدون تعلل گذراندم؛

 اما آنچه تا ابدیت با من ماند، 

 زخم های عمیقی بود که هم بر قلبم 

   و هم بر پاهای درمانده و رنجورم 

 !زدندفریاد می

 ***** 

 عمیقی، هایزخم

 ام از بیداری  های خواب رفتهپشت پلک

 .اندپنهان شده 

:مقدمه
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 ای های سوختهزخم

 شوند،که وقتی باز می

 سیالب را 

 !کنندروانه می 

 ****** 

 ناگهان زخمی کهنه 

 .شوداز سر باز می

 !شوددرمان میسوزد و دردی بیمی

 زند و آتش به جان می 

 .شودام میآبی برای زندگی شکست خورده

 اندتا همیشه یادم بم

 !چه به روزهایم آمده

 ****** 

 چشمی تاریک 

 جوید گرید و روشنی میمی
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  نالد وصدا میبی

 شود،دمساز د*ر*دِ آشنایی می

  جانهای بیکه تداعی زخم

 !اش استبر روی گونه 

 ****** 

 !برای پرواز کردن، به آسمان نرو

 .توان پرواز کرددر زمین هم می

 پروازی که آسمان از دیدنش 

 ن بماند حیران و سرگردا 

 زند که به زمین میهاییو زبانش، از زخم

 !کوتاه بماند

 ****** 

 به دنبالم مگرد، 

 .پیدایم نکن

 !کنیپیدایم نمی 
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 های تو هستم،من همان زخم عمیق افسوس

 که در دل پشیمانت ریشه دارم 

 .فایده استهایی هستم که بیو لبریز از حسرت

 بارماز چشمانت می

 !تا آرام شوی

 *** 

 ای بسته، پشت پنجره

 .نشیند مهمانی دل شکسته می

 .گریست آرام می

  گدارقرار و بیبی

 .نالید از آسمان و جان و مالمی

 !سوختهگفتمش: ای عاشق دل

 چیست د*ر*د دل پژمرده؟

 گفت: باز کن پنجره را

   د*ر*دِ من این است و یک آشنا
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  ام ای آبم؛ ولی دریایی قطره

 !ام ی آوایی بارم و یک نغمهمی

 ***** 

 باراین  ام زخمی شده

 ها، از زخم زبان

 .کز معشوق شده پیدا

 ام بازمزخمی شده

 هااز زخم زیان

 .کز زندگی شد رسوا

 ام منزخمی شده

 .ی روزهایمزخم خورده

 زخمی که هر بار 

 .شوم تنهابا آن می
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 ***** 

  مانند زلزله

 آمد وناگهانی می

 .لرزانددل را می

 رفت،وقتی که می

 من، 

 زخمی و هولناک ،

 مان ی عشقدر زیر خانه

 !آوار شده بودم 

 ***** 

 !ام دل نازک شده

 آشوب است خیالم، 

 .از زخم ضخیم این روزهایم

 ام،گیر شدهدل
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 .گرم به تو مانده نگاهمدل

 مگذار که این دیده، 

 .سرد شود از بود و خیالتدل

 مرده و پژمرده، دل

 کنج این خانه،  در

 . خاموش و سیاهم

 یک دل سیر تو را نه، 

 .کشیدمتنهایی

 ***** 

 ی شمع، ی عاشق شدهپروانه 

 .دور شعله چرخدمی

 گر بسوزد بال و پرهایش، 

 زخمی شود دست و پاهایش، 

 !دهدای سر نمی ناله

 . عشق همه خود آتش سوزان است 
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 **** 

 در این پرتگاه دنیایی

 !مبادا خود بیازمایی

 .پرتگاه فقط مرگ استدر این  

 .خواهیببین در زندگی چه می

 به دنبالش برو؛ اما، 

 اگر زخمی شدی

 بدان ناخدایی همراهت هست و 

 !توانیتو باز هم می

 ***** 

 .زخم شده است لبانم

 .ام خال گذاشتهنامش را تب 

 که از ترسِ کابوسِ نبودت، 

 !حک شده بر لبانم
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 ****** 

 گناه محکوم شدم؟ گناهم چه بود که بی

 .ام دانم شکست خوردم یا شکستت داده نمی گاهی

 میرم؛به من گفتی: بی تو می

 اما، 

 !چشیدم من بودم که مرگ بی تو بودن را می 

 **** 

 دلی که شکست،

 قلبی که خورد شد،

 عشقی که زخمی گشت، 

 و جانی که جان به ل*ب شده است، 

 .گرمش کردشود دلنمی

 سرد شده، او از همه چیز دل

 .کشدانتظار مرگ می 
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  شاید که زیر خاک

 !دل آرام شود

 **** 

 روی، هر وقت می

 کنی، هر زمانی مرا ترک می 

 گویم نرو؛ اما، نمی

 .به من نگو که ترکم خواهی کرد

 !نگذار نمک پاشیده شود بر روی زخم دلم

 **** 

 ام، های زخمی و بریده بریده نفس 

 با ضربان قلب نامنظم و آشوبم، 

 اند ریتم مرگ را در خود انباشته

   هنگامی که دست نوازشتو 

 بر سرم نباشد، 
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 در نوازندگی خود، 

 .کوتاهیِ بس عمیقی خواهند کرد

 **** 

 دستانی سرد، 

 .کنندزده را معنا میکه قطب یخ

 برداشته،  و ترک هایی خشکل*ب

 کنند،که کویر سوزنده را نمایان می 

 زنند،تو را صدا می 

 گردندبه دنبال راه فراری می 

  بسته واز مرگ یخ 

  !ی سوزناکآه

******  

 چشمانت را ببند،

 .کرانی لبخندهایت بزنو لبخندی به بی 
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 کند آخر،ام میی تو، زنده خنده

 !در این خاک غبار

 **** 

   ایشکستهخیابان دل

  دوزدچشم می

   به من و تو،

   که در خیالش

 بارد زنیم و آن لحظه آسمان میقدم می

  و باران،

  هایش رانم اشک

 !پوشاندمی

 ***** 

 کبوترِ زخمیِ چشمانت،

  هایم راچشم
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  در دنیا

 اندازد از کار می

  هایتای که چشمو لحظه

 جوید، مرا می

 !خرم ام را به جان میهای نشسته بر گونه سیلی

 ***** 

 چشمان زیبای تو، 

 زند،زخم عمیقی بر جانم می

   که به جای خودت

 .کنمقاب عکست را نگاه می

 ***** 

 برخالف من، 

 .ب آرزوهایت باشمراق
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 من تو را از دست دادم، 

 !تنها آرزوی من

 **** 

 .شکنمیک دلِ سیر می

 .گریمیک دل سیر می

 آدم در این دنیا ز عشق، 

 !شودیک دل سیر، سیر می

 *** 

  ام دنیای نفرین شده 

 شود،زخم عمیقی می

   خزد وبر دل من می

 !ی دشمن شده استخنده

 *** 
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   سپاس از همراهی شما عزیزان

   نده: نگین باینویس

 

 

 

 

 

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

 

TaakRoman.IR 

Forums.TaakRoman.IR 
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