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 :کنید کلیک زیر لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان این اثر در

 98رمان  انجمن

 :مقدمه

 طبع شعری دختری تنها

 با قیام چشمانت

 .شود آغازشود پیدا، میمی

*** 

 ؟و کجاست نظامی که نظام نظم چید

بتی تاریک فرستاد و به جعد گیسوی شیرین، به سوی غر «شاه شاهان را»رو کرد و خسرو ترشاو که شیرین 

 !تیشه به دست فرهاد سپرد

 و کجاست که ببیند

 پرد؛ای میفاختهجا این 

 !چشمبال و بی سر، بی پر، بی بی 

 !و بداند که عشق را نه نیاز است به ناز، نه کمال است به ملک، نه فراق است به کوه

 .ی دورمان قصهای کرچ و خموش گشته سیمرغِ هکجاست تا ببیند فاخته

 کجاست تا که بستاید این فاخته را؛

 ؟!فاخته دلباخته را

*** 

 ...ت پرواز کرد و راهش شد کج به سوی توافاخته

 !رو و قوی سپید تنها برای توشوم کوچتو میشوم جاودانه، پرسگشایم، ققنوس میپر می

*** 

 

http://forum.roman98.com/


    

 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         4 

 

98یگانه یامی کاربر انجمن رمان |دلنوشته فاخته دلباخته   

 ..و هوای نظر تو

 .کُشد هر دَم مراکِشد هر دَم مرا، میمی

*** 

 :کاش کسی باشد تا در گوشت زمزمه کند

 .«عشق را نیاز است به شهامت »

*** 

 !امروزها تصمیم به دزدی گرفتهاین 

 ...شود و قلمت مقر میایددفترت را که بِربایم، حقایق فاش می

*** 

 ...نگرم تو راهر شب می

 !تو را که نه

 .نگاهت روی نگاهم را

 .افتدو من اگر دلم نگاهی بخواهد به نگاهت؛ نگاهت جایی غیر می

 !تو خودت قاضی

 ؟!مثال ماهه به ماه بهتر است، یا نگا

*** 

 ؟و دلم خواست بدانم که کجاست

 !من آن جهان که غرق آنی بی

*** 

 من در این خلوت خاموشِ سکوت

 ؟!ر فریاد نگاهت، به که دارم تن رازی

*** 

 ...خودت نگاهش دار

 !روحی که از چشمانم به مقصد دستانت پر کشید
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 !مان در یک نظر نبوددل سپردن

 .سیل به راه نینداختیم تا سنگ برکنیم

 !قطره قطره، نگاه نگاه، نفس نفس پر کوفتم بر قفلِ سنگینِ دلت

 .و دلت باز شد و راه هوایم سنگ

*** 

 ...دفترم بوی تو را دارد و

 ...نفسم بوی تو را دارد و

 ...غزلم بوی تو را دارد و

 !جای تو را دارد «تنها»دلم 

*** 

 ؛آقای نویسنده

 قلمت سهم دستم شد

 ...و دلم سهم دستت

 !ایامله منصفانهچه مع

*** 

 :توانستم فریاد بزنمکاش می

 !«ای شهامتآقای نویسنده همه چیز دارد، اِال ذره»

 !سکوت کردم و این به سرم آمد

*** 

 کدام را باور کنم؟

 هایت؟سکوت لـ*ـب

 ...یا

 ؟های سبز شده روی مسیرم رانارنج بهار
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 .نگاهت مسکن است و کالمت راه چاره

 !بشکن سد لبانت را

 .رسدهایم به خشکسالی نمیزور اشک

*** 

 !کنمجو میو و من همان نیم منِ خود را در تو جست 

 ...توقع کامل شدن ندارم

 !خودم را پس بده

*** 

 ...ترسمهربار که فشار نگاهی رویم است، می

 !ام بخواندنکند تو را از چهره

*** 

 !هایم را ندارندزانوانم دیگر طاقت بار شانه

 ...کننگاهم 

 .رومهای عشقت را باال میخیز تمام سرباالییسـ*ـینه

*** 

 ...هایمبافم به وسعت دلتنگیشالی می

 !از اینجا تا دیار تو

 .آیمگیرم و به سویت میسرش را می

 ؟بگو چند کالف رویا نیاز است

*** 

 گویند هر آمدنی یک رفتن دارد؛می

 ...آیی، اما اگر آمدی دیگر نروتو که نمی

 !آورد برزخ رادلم دیگر تاب نمی
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 .ستمان یکیگل مورد عالقه

 موسیقی به وقت تنهاییمان نیز؛

 ...مان همشاعر محبوب و هنرپیشه معروف

 ...شد دخترانه رویا بافتکاش می

 :شد بگویمکاش می

 !آییمما چقدر به هم می

*** 

 ...امدانید آقای نویسنده، با اینکه من فاختهمی

 !ترسممی

 !ترسم از بال و پر درآوردنتانمی

 ...ترسم از پروازتانمی

 !از شما هیچ بعید نیست

*** 

 دانید آقای نویسنده؛می

 دوزمنخواهد که بیدار شوم و به پنجره چشم دلم روزی را می

 د!اتاقم به پنجره خودتان چشم بدوزیو شما از پنجره 

 ...ها متفاوت استپنجره آن خانه چقدر با همه خانهشاید بدانید 

 !بینیدهای دختر آرامی که میشاید آن پنجره بگویدتان از آشوب

 ؟کنیدچرا تعجب می

 ؟روز هم آرام بگیرم مگر قرار نیست آن

*** 

 ...پشت پنجره لبخند زدی

 کردای برد و تا توان هست ناکارش شد این دل وامانده را گوشهآخ! کاش می

 !هایت باز نشودکه پیچ و مهره دلِ دلم با لـ*ـب
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 ؟زنیو در کدام صفحه تاریخ قدم میبگ

 ؟کنیکدام نقطه جغرافیایی گذر می از

 ؟ستشعارت، کدام قانون مدنی

 ؟ایای برایم کشیدهای و چه نقشهمسافر کدام شریان تنم شده

 ...بگو

 ؟!بگو چه بخوانم تا بدانمت

*** 

 .رقصدقلمت می

 هایت زیرنویس بگذار؛لطفا برای نوشته

 .شوداین خلق زبان قلم سرشان نمی

*** 

 .افتدخیـ*ـانت، با یک نگاه اتفاق می

 ...شاید هم با یک لبخند، شاید یک کلمه، شاید

 !دانم فقط حس خیـ*ـانت دارمنمی

 ؟!که حتی یک بار هم قلم دست نگرفتهتو بگو چگونه دستی بازویم را لمس کند 

*** 

 :کنند برایمبینند آرزو میلباس سپید را که به تنم می

 !«با کفن برگرد»

 .کاش این لباس رو سیاه، اینقدر سپید نبود

 !فرستاندنمو کاش با کفن می

*** 
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 .گورستان رویاهایم دور نیست

 !رسیتر بیایی میکمی نزدیک

 !عمق اقیانوسی به خاک سپرده شدای را که در بینی کشتی رویای صورتی دخترانهمی

 ...خواندنه رهگذری فاتحه می

 نه شاخه گلی

 !انرو این است سزای مغرو

 !دفونمهاست در گورستان اعماق اقیانوس دنیا، مو من سال

*** 

 ؛ی من نیستیهای که دیگر آقای نویسندآقای نویسنده

 :این هم کالم آخرم

 !کاش جسارت داشتم، کاش شهامت داشتی-

*** 
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 98رمان  انجمنمنبع: 

 پ و دانلود رمانمرجع تای 98رمان 

ایپ و ت ،محفلی دوستانه برای ایرانیان است. در صورت تمایل به هر نوع همکاری با مجموعه 98انجمن رمان 

 بر روی لینک زیر کلیک کنید: ،دل نوشته و آثار خود و یا خواندن آثار دیگران ،نشر رمان

 98عضویت در انجمن رمان                                                     
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