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 :مقدمه

 چون نگهبانی که در کف مشعلی دارد    

 می خرامد شب در میان شهر خواب آلود

 خانه ها با روشنایی های رویایی

 یک به یک در گیر و دار بوسه بدرود

 ناودانها ناله ها سر داده در

 ظلمت

 در خروش از ضربه های دلکش باران

 چه های دورمی خزد بر سنگفرش کو 

 نور محوی از پی فانوس شبگردان

 دست زیبایی دری میگشاید نرم

 میدود در کوچه برق چشم تبداری

 کوچه خاموشست و در ظلمت نمی پیچد

 بانگ پای رهرو از پشت دیواری

 باد از ره میرسد عریان و عطر آلود

 خیس

 باران میکشد تن بر تن دهلیز

 در سکوت خانه می پیچد نفس هاشان

 های شوقشان ارزان و وهم انگیزناله 

 چشمها در ظلمت شب خیره بر راهست
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 جوی می نالد که آیا کیست دلدارش؟

 شاخه ها نجوا کنان در گوش یکدیگر

 دلدارش نیست کنارش در …ای دریغا

 کوچه خاموشست و در ظلمت نمی پیچد

 بانگ پای رهروی از پشت دیواری

 می خزد در آسمان خاطری غمگین

 دود آلود پنداری نرم نرمک ابر

 بر که میخندد فسون چشمش ای افسوس؟

 وز کدامین لب لبانش بوسه میجوید؟

 پنجه اش در حلقه موی که میلغزد؟

 با که در خلوت به مستی قصه میگوید؟

 تیرگی ها را به دنبال چه میکاوم

 پس چرا

 در انتظارش باز بیدارم؟

 در دل مردان کدامین مهر جاوید است؟

 می آید به دیدارمرگز نه دگر …نه

 پیکری گم میشود در ظلمت دهلیز

 باد در را با صدایی خشک میبندد

 مرده ای گویی درون حفره ی گوری

 بر امیدی سست و بی بنیاد میخندد
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 «باران–فروغ فرخ زاد »

♡♡♡ 

 !امببار باران، ببین برایت غصه آورده

اند و آمدن تو را لحظه شماری گریه خشک شدهببین چشمانی را که منتظر آمدنت هستند؛ چشمانی را که از 
ها! فریاد بکش، ی غم انگیز قاصدکنوشتهی تنهایی، چرا غمگینی؟ای دلکنند.ای باران! ای هم نفس غصهمی

 .خودت را خالی کن

 .همزمان با ماه ترانه بخوان و با ستاره چشمک بزن، تا که لبخندت تسخیر کند این شهر پر از آلودگی را

ای درخشش قشنگ آسمانی! مرا در خود غرق کن؛ در آرزوهایم و رویاها! بزرگ باش برای دل کوچک  باران!
 ...غنچه و مهربانی کن با او

 .ببار تا بدانم تنها نیستم، که همدردی نیز هست که با من اشک بریزد

 .ای امید گل های خسته! بیا و مرا با نامت آشنا کن

 .جا همه رهگذرند، خدا هست... ببار و هیچ هراسی نداشته باش؛ اینجا من هستمبیا و غریبی نکن؛ این

 .گاه روز نشد و از خورشیدی که هنوز گمنام استهای یک بغض! از آسمانی که هیچببار و بخوان از دلتنگی

 .جا یکی منتظر توست؛ کسی که تا ابد از تو خواهد خواند و دردهایش را با تو تسکین خواد دادبیا که این

 ...ست هم نفس با تو در قله سردرگمی خواهد باریدسی که تا زندهک

 !ببار... ببار باران

♡♡♡ 

 !ها گریان است، اما نیستیآسمان ابری است، چشم

 .های خاموش ستارگان و از جدایی غمگین خورشید و ماهببار و از بغض آسمان بگو، از دلتنگی

 !سکوت نکن؛ ببارببار! نگذار دردها درونت حکومت کنند، 
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زار باش. ببین گیرد. ببار و شاهد خوشحالی اللهببار و شاهد باش آسمان چگونه از خوشحالی ما عکس می
 !ست؛ کجایی؟بهار آمده است!اآلن تنها جای تو خالی

 ...هنوز منتظرت هستم

ها شود و گلمی ببار و شاهد دلتنگی شبانه من باش، ببار و عاشقی کن، ببین چطور زمین از عشقت سرمست
 !شرمسار

ی وقفههای تیره و تار تنهایی، به یاد خاطرات محو گذشته، به یاد فریاد خاموش ماه، به یاد گریه بیبه یاد شب
 !ابر ببار

 !از غم سخت دوری ببار، از قصه جدایی ماهی و اقیانوس، از دوستی میان پروانه و شمع ببار

 .ببار و بگذار خدا ببیند چقدر دلتنگی

 !بگذار دلشان به حالت بسوزد و درکت کنند همانند من. ببار

 !کس ببار ولی فقط بباربا بغض ببار، با اشک، با غم، تنها و بی

 ببار باران        

 !اگر حال دلم خوبه، سکوت معجزه کرده }

 { !دونم که درد، از هر طرف دردهمگرنه می

♡♡♡♡ 

 .هم داده اند تا تو را از تنهایی در بیاورندابر و مه و باد و فلک دست به دست 

 ای از آسمان چشمت به زمین است؟ منتظر که هستی؟پس چرا هنوز غمگینی و گوشه

 .بردای داری که اگر بخواهی به زبان بیاوری، دنیا را آب میهای نگفتهدانم هنوز حرفمی

 گردی؟م نقطه مبهم زمین، به دنبال چه میهای خسته! در کداای باران! ای شرم زیبای آسمان و ای امید گل

اند و چقدر ای تمام غم و اندوه! ای شبنم دل انگیز صبح ! گاهی ماه را ببین و خورشید را، ببین چه قشنگ
 .دور از هم
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 ای دارند که با هم بزنند، اما کو لحظه دیدار؟های نا گفتهنظر من آن دو هم حرفبه

 !ماه، روز و شب تحمل کنهمانند فریاد و سکوت، خورشید و 

ای حیران و که تو را گوشههایش را در دلش ریخته، از اینهاست غصهکه مدتآسمان خسته است از این
 .تواند هیچ کمکی بکندبیند و نمیسردرگم می

 !دهم، اما هنوز هم تصمیم نداری بیاییپرسم و دلداری میگویم و میکه من هی میاز این

های لطیف رنگین کمان، از طیف وسیع های شبدر، به رنگرحم کن، به گریه گلبرگبه بغض خاموش ابر 
 !های منتظر یک کودک رحم کنمهربانی... به سایه تاریک کبوتر، به چشم

 .های ابروقفهببخش و بازی کن با دل خجسته گنجشکان و ناله بی

 .شر آبببار و آواز بخوان با صدای آهنگین بلبالن و صدای آرامش بخش شر 

 :لبخند بزن و دفتر خاطراتت را بگشای و در خط اول چنین بنویس

های الله های قشنگ گلبارم تنها برای دل گنجشکان و برگها را... میها را و بدیبخشم دنیا را، آدممی »
 « ...زار

 ...بخند، بخند باران

 !ببار، ببار باران

♡♡♡♡ 

  !دلت رحمی نکرد؟ حتی برای من؟

 !گویم تا شاید کمی پشیمان شدیگویم و میقدر میگویم... آنمیپس 

ها و ای امیدواری برای دل شکسته گلآسمان! سقفی برای زمین و امیدی برای من... تنها برای چه؟! قطره
 !آرزویی برای قلب عاشق گنجشکان و هم نوایی برای گریه

شای رنگین کمان، که جایش در قاب آسمان لحظه شماری بارش باران، از نفس انداخت مرا! حسرت تما
 .ست، موسیقی دل انگیزی برای خورشید و حس لطیف آشنایی برای ماهخالی

 !دوستی برای ستارگان و فرصتی برای حال بد ابرها
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 !به ازای لبخند شیرین یک مادر و نگاه معصوم یک کودک

 !یادآوری خاطرات تلخ و شیرین و حس آشنایی برای بیگانگان

 ...!تر از صوت قناریی شیرین بهاری و ای آواز خوشبرای توست، ای لحظههمه 

 !توانی حال مرا ببینی و بباری؟گذاری؟ برای چه نمیشوی و آسمان را تنها میبرای چه خاموش می

 .ام از به انتظار نشستن آمدنتو من نیز خسته

شنوی که چگونه تو را صدا ری؟ هستی؟ اگر میشنوی؟ بیداام را میزنم، فریاد عاجزانهباری دیگر صدایت می
  کنم،می

 !ببار... ببار باران      

 ...شب قراریست که }

 ...گذاردستاره برای بوسیدن ماه می

 { !زندو چه زیباست شرم زمین... که خودش را به خواب می 

♡♡♡♡ 

هایی کردم برای من است! همانل میدیروز تمام شد؛ امروز آمد. از همان روزهاست؛ همان روزهایی که خیا
کشیدم؛ اما دوباره همان صبح است و همان شب، همان تصاویر و همان که روزی، انتظار آمدنشان را می

ها، دوباره فضا مسموم است و خانه، غرق در سکوتی ساختگی و من نیز دوباره خاموش هستم! خاموش صوت
 !ای و خاموش از هرگونه احساساز هر بهانه

گرفتم و منتظرت که همیشه آسمان را در آن قاب میست؛ همانهنوز هم جای من، کنار همان پنجره
 !ات ترک برداشتکه از فراغ دوریگذشتم. همانکه هربار، به امید روزی دیگر، از کنارش مینشستم. همانمی

 !آییخواهد؛ اما نمیست، دلش باران میهوای این روزهای من نیز طوفانی

 !کند... دریغ از باریدنتشید نیز دوباره طلوع کرده است و سپس غروب میخور 

 !گردد؛ اما دریغ از یافتنتات میوزد و به دنبال نشانیباد می

 !نشینم؛ اما دریغ از آمدنتنشینم و منتظر میمن، منتظر می



 
 
 

 
 9 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا نازنین براتی ــــــ   بارانبار ب

 .هایت نگوو ناراحتیات، از تنهایی ها باش و باز هم نگو؛ از بغض سنگین شبانه روزیشاهد تمام این

 .خوانم و هنوز هم امیدوارم به آمدنتولی من هنوز هستم، هنوز از خودم می

 !زمان و مکان مهم نیست، مهم تو هستی

 ...پس

 !ببار... ببار باران

 ...دل مرنجان که از هر دل، به خدا راهی هست }

 { !هرکه را هیچ به کف نیست، به دل آهی هست

♡♡♡♡ 

 !خودکار تمام شد از بس نوشتم و نخواندی! صبح بود و حاال شب شد از بس خواندن و گوش ندادیجوهر 

 امید داشتم و حاال امیدم ناامید شد. تا کی صدایت بزنم و جوابی ندهی؟

های خاموش یک ی یک همسر، از فریادهای مادرانههای خصوصی یک دختر بگویم؟ ازالالییتا کی از دلتنگی
 !حس آشنایی یک غریبه؟دلقک و از 

 دردی نیز هست در این تن که هزاران داستان را خوانده؛ اما کو شنونده؟

هزاران سوال پرسیده اما کو پاسخ دهنده و کو کسی که تا به حال، حتی آهی به زبان نیاورده است، با این 
 !همه غصه؟

کنم تا کسی نفهمد چقدر دلتنگتم میقراری! هوایم را پر از یادت پرستمت ای طلوع روزهای بیعاشقانه می
 !باران

آید. دیگر جای ماندن رسان میهای حسابدر این شهر که حال، مرده پرستی حکم فرماست، صدای کالغ
 .نیست

 .ها را محو کن، ببار و مهربانی کنبیا و به این وضعیت خاتمه بده، ببار و با باریدنت آلودگی

 !ببار... ببار باران
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 !یدیم...اما نکردیم آغازبه پایان رس }

 { !فروریخت پرها... نکردیم پرواز

♡♡♡♡♡ 
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♡♡♡ 

 .آیندها سرت میگویند که از هرچه ترس داشته باشی، همانمی

 !من االن ترس دارم که ترس از دست دادنت، به حقیقت بپیوندد

که سیاهی شب، چگونه  بیا و با آمدنت شب را روز کن. بیا و مرهمی باش برای دل شکسته غنچه. بیا و ببین
 !اند به بادتازین زده بر بوم آسمان. بیا و ببین چطوری تمام آرزوهای من، رفته

 ...ها باشبیا و شاهد بهترین

شاید شیطان عاشق حوا بود که به آدم سجده نکرد! » گفتند که کنم؛ راست میهاست که دارم فکر میمدت
های مان، همین خندههای زندگیبزرگترین دروغ» که این «کس همراه نیست. هیچ»گفتند که راست می« 

 «مان بوده استساختگی

 !ات بگیرم؟توانم نادیدهگفتند نگران اتفاقات بد نباشید؛ اما چگونه میمی

های دروغی را، که با کنم تمام قسمکنم تا زمانی که این فریادها ادامه دارند، و باور میو من نیز سکوت می
 !ع و با نام من تمام شدندنام تو شرو

 ...اندحتی شاعران نیز، نام تو را از یاد برده

 :گویدانگیزترین داستان نیما یوشیج آنجاست که میو غم

 « !دیدمش گفتم منم؛ نشناخت او »

 !ها، پر کنند این شهر مرده راپس ببار تا دوباره ببینند و حست کنند. تا دوباره صدای خنده

 ...پس

 !ر بارانببار... ببا

 !رفتی! با رفتنت کاخ دلم ویرانه شد }

 { کنمها، احساس غربت میمن در این ویرانه

♡♡♡♡ 
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 !هایی که نیستی، آسمان گرفته است؛ انگاری تب داردشب

 !هاست که با یاد تو، شب را روز کرده است و روز را شب و شاهد دلدادگی ستارگان بوده استانگاری سال

 .ی غرور آسمان شده و آخر هم نثار دلتنگیهاست دلش بازیچهسالانگاری 

شدی و آید که روزی، از آسمان جاری میکشد. حتی مردم یادشان نمیهشدار فراموشی از هرسو کمانه می
  !ها بودیقاصد بهترین

 !اند انعکاس عشق را در قطرات شفاف بارانفراموش کرده

 ...تا ابد تورا غریبه بدانندها هم ترسم تا ابد نیایی و آنمی

 .آورد، درخشش آسمان و بارش دل انگیزت راکسی جز من، نوای عاشقانه و مبهم باران را به یاد نمی

 !همه یادشان رفته که هم نفسی، برای روزهای دلتنگی و غروب غم انگیز آفتاب هم بوده است

 .گرفتندا با بلبالن، اوج میکشیدند و هم نو همان که از عمق وجودش، هزاران پروانه پر می

های دانند لذت قدم زدن در زیر چتر باران را! رقص در زیر آسمانی ابری و لمس شفاف ترین اشکحتی نمی
 ...ابرها

داشت. هنگامی که خدا، به انعکاس سکوت معنایی نداشت هنگامی که صدای رعد آسمان، زمان را نگه می
 !زدمهربانی در آب باران لبخند می

 .دادشد و هوای آن روزها بوی آشنایی میی دل نشین باران گم میهنگامی که گریه نوزادان، در ترانه

 ...اندپس سعی کن به یادها بیاوری آنچه را که گم کرده

 .آرامش روزهای بارانی، لمس قطرات باران و زمزمه اشعار عاشقانه، در زیر چترهای مهربانی

 !پس ببار... ببار باران

 ...ان، فرصت پروازی بلند استآسم }

 { !ولی قصه این است... که به چه اندازه کبوتر باشی

♡♡♡♡ 
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که تو نیایی و چشمان داغ من بشوند، بدل خواهند ببارند، اما هراس دارم... از اینچشمانم بارانیست؛ می
 !روزهای طوفانی تو

 .ی قشنگ دلدادگیمن هستم آن شکوفهکنم، که که آسمان فکر کند من هستم که عشق را جاری می

 !ها به دستت نرسد و نخواهی بیاییکدام از این دل نوشتهترسم هیچمی

 .که تا ابد، داغ بزرگ خواستنت، بر دلم جای بگذارد

  در کدامین زمان و در کدامین زمین به دنبالت بگردم؟

 گریند؟اگر که آسمانی هستی، ابرها پرا نمی

 میرند؟ها چرا میاهیاگر در دریا هستی، م

 !قرار است؟و اگر زمینی هستی، دل من چرا هنوز بی

ای هستی بر فراز آرزوهای قشنگ انسان ها... تصویری خاطره انگیز برای کنم که تو، ستارهاینک فکر می
 !تابدلتنگی ماه... موسیقی زنده طبیعت، و جایگزینی برای الالیی یک مادر بی

 !ا بشویی و مرا در خودت غرق کنی؟هایم ر کجایی که دلتنگی

کند، ها بازی میسراید، دخترکی که همراهت در کوچهای از تو، در دفتر سرنوشت میشاعری که قصیده
 !قاصدکی که همواره با تو در گردش است و منی که همیشه به یادت هستم؛ منتظرتیم

هاست که با شوند و خاطرهویران میهاست که عاشق و یا شود، دلهاست که شسته میدر زیر باران، غم
یاد بیاور آن روزهایی را که از خاموشی غمگین آسمان ساخته شوند؛ پس دوباره بهاشک تو قاب گرفته می

 .کنندهایشان وداعی نرم میهایی را که به هنگام غروب، با سایهشدند و آن دلدادگی

 ...پس

 !ببار... ببار باران

 !آدمک! آخر دنیاست، بخند}

 ...جاست، بخندآدمک! مرگ همین
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 !آدمک! دست خطی که تو را عاشق کرد، شوخی کاغذی ماست، بخند

 !آدمک خر نشوی گریه کنی

 { !کل دنیا سراب است... بخند

♡♡♡♡ 

 !دهدمی« مرگ»کنم؛ به گمانم که بوی گشایم و هوای این شهر را تنفس میپنجره را می

 .کنندوداع هستند و آدمیان، غریبانه از کنار یک دیگر گذر میبلبالن در سکوت، منتظر لحظه 

 ها، آن فریاد سرمستی آسمان کجاست؟های شیرین گلبرگآن بوی خوش آشنایی، آن خنده

 !جا خاموش است و دیگران خواب هستند؟چرا همه 

 !حال، خفگی بر این شهر حکم فرماست و دیگر، نفسی برای عاشقی نیست

 ...برای ماندن نیست جا جاییحال، این

 .جا جای ماندن نیستاین

  

 ...دهند وهایش صدای تنهایی میجایی که شب            

  

 !ها، فضا را در اختیار گرفتهبوی تلخ نامردی

  

 .اندشهری که ماه، همراه با خوشید، از آن فرار کرده      

  

 .جا هراس دارندها، از ماندن در آنجایی که جیرجیرک
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 ...مکانی شبیه به سالن نمایش         

  

 .شکانندشوند و دل میکنند، عاشق میخندند، گریه میهای قالبی میکه بازیگرانش، با نقاب

  

 !هاشوند کابوس انساندهد! و روزها، میهایش بوی تنفر میشب     

  

 .استمعنایی ندارد و تنهایی و ناامیدی، بر آن تسلط یافته « امید»جایی که 

  

 .کنندجا زندگی میهای متحرکی آنجایی که انسانیت، در آن مرده است و مرده

  

 کندجایی که لبخند با آن غریبی می     

  

 ...و                          

  

 .میرندهای خسته، از انتظار باران میغنچه  

 ...پس

 !ببار.... ببار باران

 !هایم را به آسمان سپردمبغض }

 { ...!به خیر کند باران امشب را خدا

♡♡♡♡ 
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کند... و دوباره نیز شود و خورشید طلوع میگذارند. صبح میشود؛ ستارگان و ماه پا به میدان میشب می
 !نوبت شب است

 !اشهای تکراریگر نمایشست این دنیا و چه بیکارانی همچون من، نظارهانتهاییچه بازی بی

 !گویند زمین گرد است؟میبه راستی که چرا 

 ...اگر حساب بر این بود که

 !شد! تو در کنج خلوت خویش و من نیزاین چنین نمی

 .که هنوز هم مرا فراموش نکردهگویند مهربان است؛ همانمن، چشم انتظار خدایی هستم که همه می

 .گویندزندگی، درود می رسند و به فصل جدیدی ازام به پایان میوقفهرسد که انتظارات بیو روزی می

 !رحمانرحمی بیرسن این ناله مرغان و بیروزی که به پایان می

 .کندکه همیشه ما را تماشا میشود به آسمان لبخند زد؛ به آنکه در آن روز، می

ها کنند. که دلم سرمستانه، غافل از سختیمن همان روزها را دوست دارم؛ روزهای بارانی که آشوب به پا می
 .خندده روی دنیا میب

 !کردیگیرم میهویی غافلآمدی و یکهمان روزهایی که با عطر اقاقیا، به دیدارم می

 ...ها خوب هستندهوییدونی؟ به نظر من، تمام یکمی

 !هویی باریدن بارانهویی عاشق شدن و یکگیر شدن، یکهویی غافلیک

 .کنگیر هویی مرا غافلپس ببار... ببار باران و یک

 ...کنار منشین، حرف عاشقانه مزن }

 ...به اسب ساخته از سنگ، تازیانه نزن

 ...مپرس خاطره عشق پیش از اینم را

 ...مزن قمارخانه دوباره، طعنه به پیر
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 ...چقدر غنچه، شبیه تو خشک شد درمن

 ...تو ذاِغ باِغ دل من مشو جوانه مزن

 !بهای عشق، بجز عمر نیست، باور کن

 ...معامله بی حساب چانه مزندر این 

 !به یاد برکه میاور هوای درد، یارا

 !اگر به فکر منی، حرف عاشقانه مزن

 { «سید سعید صاحب علم»            

♡♡♡♡ 

 .امهایی هستم که به زبان آوردهمن، قربانی حقیقت

 .اندو من، که قربانی دل و احساساتشانهمچ کارانی گنه بسیارند

 .ایست، حقیقتا که ناعادالنست چنین قوانین ظالمانهناعادالنه

کنی. تو نیز ای از دلم سنگینی میآه! که هرچه بگویم کافی نیست از دردهای این دل خسته. تو نیز بر گوشه
 .ام بیفزایهای کهنهبر زخم

ه جای یک نفر، همه را در خود بارد، که ببارد و میقدر میست که از شدت غم، آندلگیرتر از من، آن بارانی
 .غرقِ غرقِ غرق کند

 .خوانم؛ از بغض سخت آسمان و از حسرت گذشته یک گناهکارکنی؟ شبانه روز از تو میپس چرا چنین می

 !پس حال، من چه گناهی دارم؟! چه چیزی باعث شده است که نخواهی دیگر مرا؟

ام بشوند دیگر دیر شده باشد، که دیگر چشمان بستهای هستم که بیایی و و به همین روال، منتظر آن لحظه
 !آشوب خاطرات تو

که دیگر نخواهی از پیشم بروی و تنهایم بگذاری... که خداوند، چنان دلش به حالم بسوزد، که مرا پیش خود 
 .هایم منتشر شود و یادم را تازه کندای از دلتنگیام بدهد! که قصیدهببرد و دلداری
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 !ه دوستم داری و من نیزسپس چنین بگویی ک

 پس ببار... ببار باران

♡♡♡♡ 
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♡♡♡ 

 !منتظر هستم؛ منتظر او

ها که با سکوتش، فریادها خاموش شدند و اشککه خواستنش، داغی بزرگ بر دلم گذاشت. همانهمان
 .خشک

 .او که جز آه، چیز دیگری با خود نداشت. او که طاقت شکستن بال پروانه را نداشت

 .گشت تا قاصد زیبای کبوتران باشددنبال نشانی بهار میکه به همان

 .ها را از معرفت و خواستن ساختکه همراه نسیم پر تالطم صبحگاهی، وزید و دلهمان

 .ها را به پرواز در آورداو که آسمان را رنگی آبی پوشانید و قاصدک

 .خواندکرد و با ماه، الالیی میاو که همراه با آفتاب طلوع می

 .های رنگارنگشتمام خوبی! ای مرا در تو شوق و حسرت! بیا؛ بیا و دوباره تابستان را بیاور، همراه با میوهای 

 .ای به بلبالن مسافر ببخشبیا و دوباره بهار شو... دوباره جان تازه

 !های غمگین را به خاطر بسپر و با برف، احساس آشنایی کنبیا و آدم برفی

 .برگرد! عطف و لطافت  ای تمام حس

 !با چشمانی مواج و تبسمی دل انگیز

 .ها و آرزویی برای گنجشکی کوچکشوی به سوی پروانهای میخاطره

 .بیا و نوای دوستی را، میان پروانه و شمع سر بده و آواز مهربانی را برای تمام عاشقان، ترجمه کن

 .کنکن و شروع به نواختن موسیقی طراوت بیا و با نگاهت زمان را متوقف

 .هابیا و مرحمی باش برای دل خسته من و امیدی برای فردای شاپرک

 .ها، نوای شادمانی سر بدهند و سر مست از زندگی، تو را درود بگویندببار؛ ببار تا شکوفه

 .ببار باران... ببار و مهربانی کن، ببار و مهتاب را بیدار کن و هوای مسموم این شهر را با خود ببر
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 ...پس

 !ببار باران ببار...

♡♡♡♡ 

 !به راستی که... قشنگت ترین لحظه دیدار همین است

 .قدر ببار که فراموش کنی همه چیز راکنم. حاال آندانم، درکت میباالخره طاقتت تمام شد. می

 ...هایت راها و غصههایت را و سختیناراحتی

 .ببار تا همه به جای تو بخندند و ورودت را درود بگویند

 ...من منشین حرف عاشقانه مزنکنار 

 !به اسب ساخته از سنگ تازیانه نزن

 ...مپرس خاطره عشق بیش از اینم را

 !دوباره طعنه به پیر قمارخانه مزن

 ...چقدر غنچه شبیه تو خشک شد در من

 ...تو داِغ باِغ دلِ من مشو جوانه مزن

 !بهای عشق، بجز عمر نیست باور کن

 .ه مزندر این معامله بی حساب، چان

** 

 !است مانده همینم    گریه در لحظه دیدار؟

 !است مانده همینم   با تو در کوچه و بازار؟

 !هرکه از عشق تو پرسید به او گفتم شکر

 !پیش مردم گله از یار؟ همینم مانده است
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 !هر زمان حرف جدایی شد ساکت ماندم

 !مانده است همینم     جرم ناکرده و اقرار؟!

 !غصه تنهایی نیستهیج کس هم نفس 

 !است مانده همینم   درد و دل با در و دیوار؟!

 هم قدم با تو شدن از نفس انداخت مرا

 !است مانده همینم  منِ تن خسته بیمار...

 « یسید سعید صاحب عل »
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 های تنهایی(ی ببار باران )شکوفهویژه دل نوشته *

 .گوشه دنیا، دلی را ویران کنددردی! امان از هرکس که در هر امان از درد بی 

 !امان از چشمان گریان یک دختر و احساس غم یک پسر. امان از بغض آسمان، از غرش باران

 .ی ماه و چشمان غمگین ستارگانوقفهی بیاز ناله

 !امان از دل تنگی... امان

های تمسخرآمیز میان نگاه تنگی یعنی چه. چشمانی بارانی دردانند دلدلی گرفته در میان افرادی که حتی نمی
 !ای سنگ دلعده

 .تنگیدانی یعنی چه؟ یعنی احساس پوچی، سردر گمی. احساس نبودن، احساس دلمی

ی نویسم، به یاد خاطرات فراموش شده یک بیگانه، به یاد دل شکستهبه یاد روزهای سرد غروب آشنایی می
 !ی یک مادریک عاشق و جدایی غمگینانه

 .کنیشود و احساس خفگی میاز زمین فاصله بگیری، اکسیژن کمتر میگویند هرچه می

طور طور دردناک و همانطور خفه، همانچنین است؛ همانهمچنین شاهد باش کسانی را که وجودشان این
 !زجر آور

هی، پنابرم، چگونه از بیگر همه چیز هستی! شاهد باش چگونه سر به فلک میای خدایی که از آن باال، نظاره
 !شکنندآورم. شاهد باش که چگونه به آسانی دل میبه تو پناه می

کشیدند. خاطراتی که تنها نمک بود بر روی زخم من بودم و هزار خاطره؛ خاطراتی که از نبود او شعله می
 !ای، که حال جان گرفته استکهنه

خودم، من بودم و هزار و یک  مانند همیشه؛ من بودم و خاطره، من بودم و غروب آفتاب، من بودم و خدای
 ...تنگیدل

 !تنگیهای دلمن بودم و شکوفه

 !پایان

 ۱۳۹۸/۴/۲۴    نازنین براتی
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