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 رداریب کپی هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا دلنوشته پس از باران

 .دارد قانونی پیگرد

========================================================== 

 عاشقانه ژانر:

 ی یاسشتم از کوچهگذآن روز می :مقدمه

 نظری را حس کردم بر روی خودم

 بی مهابا برگشتم و لرزید دلم

 پس از بارانی که باریده بود

 !من باخته بودم، دلم

*** 

 !امکهکشان چشمانت غرق شدهدریایی رنگت، در  یمن در دو تیله

 !کنمنگاهت می

 !کنینگاهم می

 !آیمدار به قلبت فرود میای دنبالهمن از همین نگاه، همانند ستاره

*** 

 ز سکوت محض پاییز و غوغای بعد آنذهنم هک شدی، روزی که پس از باران، بعد ا یروزی که در گوشه

 !گانم را مهمان نگاهت کردیدیده

 ی دلم، سیمای بی همانندت راگرفتم و در صفحهقلم بر دست 

 یبر تصویر کشیدم و همه

 !وجودم شدی

*** 
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 آشوب! هرگز نگذار که نسیمی از آنشنیده بودم که اگر روزی با دیدن کسی در دلت، توفان به پا شد و درونت 

 .به رخسارت بورزد

 .م آگاه باشدترسم و تردید دارم برق چشمانم را دیده باشد و به توفان درونمی

 گشتم که چرا؟دنبال جواب می

 چرا عشق پنهان؟

 شود؟مگر عشق با غرور یکی می

 یا غرور از عشق بهتر است؟

 ها را داشت؟شود هر دوی آنچرا نمی

 !اگر غرورت را حفظ کنی، خانه عشق را ویران کردی

گیرد. ترس رفتن، ترس خورد میر بر اگر عشقت را حفظ کردی، غرور را از دست دادی و ترسی وجودت را د

 . ...شدن، ترس نادیده گرفتن و

*** 

 !داشتن این ترس منطقی است

 توجه مورد تمسخر قرارش دهدترسد از احساسش بگوید و او بیمی

 چرا تردید؟

 !چون آدمیان ماندن بلد نیستند

 .ها فقط پای رفتن دارند نه دل ماندنآن

 شیرین عشق را از زندگی خود محرومرحمانه نقش روند و بیبینند، میمی تا وقتی که نگاه عاشقی بر روی خود

 .کنندمی

*** 

 !امروز هم همانند روزهای دیگر قلم بر دست گرفتم و ورقی را با نام تو لبریز از عشق نگاشتم
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 کاشبلعیدم و به آسمان خیره شدم. زد را در دامان هوای بارانی امشب عطر یاسی را که دم از آمدنت می

تر است! آنگاه هرگز نام خود را آسمان تر و بزرگقدر زیبادانست آسمان که وسعت آسمانِ چشمان تو چهمی

 .گذاشتنمی

ود گاه بقرارم برای تو هر شبانگاه، زیباتر از بارش خود او است و آندانست که باریدن چشمان بیکاش باران می

 !باریدکه هرگز نمی

ند شدگاه هیچ وقت نواخته نمیهاست، آناز آنقدر گیراتر انستند که صدای تو چهدمیکاش تمامی سازهای دنیا 

 !های تو بودو فقط آوازه

کند، صدها دل عاشق آگین میبارد و بعد آن جهان را با نم خاک، عطردانست که وقتی میکاش باران می

 .باریدگاه بود که همیشه میسپارند، آنشوند و دل میمی

 !آرام منینستی که آرامش دنیای نا داقرار منی! کاش تو میدانستی که قرار دل بیتو میکاش 

 کنم و درجا نیستم و در آسمان چشمانت پرواز میکنی، من دیگر در ایندانستی که وقتی نگاهم میکاش می

 !گیرمخیالت اوج می

 !کاش

 !آه دریغا از عشق

*** 

شدم و نرسیده در کنار لبانت جان هایت جاری میوای بارانی چشمانت بر گونهی اشک بودم و از هاکاش قطره

 !باختممی

 .دار شود، آن روز من دیگر زنده نخواهم بودخدا نکند روزی چشمانت نم

 !هایمتعطیلی رسمی بود برای تمام دردها و دلتنگی گاههایت بودم، آنکاش همنشین تو در تنهایی

ها تو بودی در کنارم تا تبسمی سرشار از عشق نثارت کنم؛ هر چند همیشه در ا، دقیقههکاش این روزها، ساعت

 .شودای از دوست داشتنت کم نمیخیالم هستی! شاید بخاطره آن است که ذره

به باران برسم.  ام، در گندم زاری که آسمانش چشمان یارم است و تشنهی دلمای عشق کاری کن که در مزرعه

 !من به یار برسم یا یارم به من برسد! یا اصالً هر دو به پایان برسیم و بمیریم اگر نرسیدم.

 !گاه پایانم مثل فرود قطرات باران آغازی عاشقانه خواهند داشتآن
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 !امان از عشق

*** 

 !خندیدمخندید، میبرد. میکرد من را با خود به عالمی از با او بودن در خیالم میاو هر چه می

 !کردمگریه می گریان بود،

 !نواختمرقصید، من برایش میمی

 !شدم تا خیس نشودزد، من چتری برایش میزیر باران قدم می

 !شدمای در برابر چشمانم نبود، من دلتنگ میلحظه

 :گفتمی

 بینی امشب ماه در آسمان پدیدار نیست؟تو هم می -

 :گفتمچنان که محو چشمانش بودم میمن هم

 .بینممی نه. من ماه را -

 :گفتکرد و میتعجب می

 !؟ای هم نیستبینم! تازه ستارهپس چرا من نمی -

 :گفتمخندیدم و میمی

 !ستاره هم هست -

 :گفتکرد، متعجب و ناالن میبا چشمان گرد نگاهم می

 گو شدی؟بینم؟ دروغچرا من نمی -

 :گفتمکشیدم و میدستی بر ابریشم آویخته از صورتش می

 !روبه روی من است و ستاره روبه روی توماه  -

 !ی ماه هستمتو ماه منی و من ستاره

 !امان از عشق
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*** 

 .زدم تا تو را دیدمروزی در البه الی خیاالتم پرسه می

 !میان آن چشمانت، به جان رسیدم

ندیدم که خطنتت میکردی! به شیای به پا میشد و تو تا کانون قلبم نفوذ میدر هر بار پلک زدنت، در قلبم زلزله

 یات را دیدم، در زیر آوار ویران شدههای دریاییای بودی و نیامده قلبم را ویران کردی! وقتی تیلهچون زلزلههم

 !قلبم جا ماندم

 !نگاهم کردی و لبخندی زدی و از کنارم رد شدی

 .لبخند زیبایت خالصه شدآخ ندانستی که احساساتم در 

 !یکردمیقدر زیبا نگاه چه

 !زدیپروا لبخند میقدر بیچه

کشم؛ اگر روزی پلک نزنی من هم کنی، من نفسی میپلک بستنت را دوست دارم. هر بار که این کار را تکرار می

 .میرممانم و مینفس میبی

ودت شوم وقتی اولین نگاهم و نگاهت برای خودم و خ! غرق لذت میقدر یادآوری خاطرات تو شیرین استچه

 .بود

هاست سال! من امحواس شدهقدر بیچهکنم از دوست داشتن زیاد در حال دیوانه شدنم! آه گاهی حس می

 !در خیالم دیوانه شدم در عالم دیوانگی از تو وار و دیوانهی تو دیوانه

 !امان از عشق

*** 

 !دانی که تو انقالبی در تاریخ قلبم بودی و هستی؟می

 .گذرد؛ اما دل من توان گذشتن از تو را نداردگذری، زمان میتو میدانی که می

کنم تا بیایی! بی تو حتی گذشتن کند، متوقف میها را و اصالً هر چیزی که زمان را مشخص میتمام ساعت

 .زمان هم نفس گیر است
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دارم آن هم درد جدایی گذرد، آن هم با درد، طاقت درد نها میگذرد؛ ساعتای که میخواهم بگذرد لحظهنمی

 !که امانم را بریده

 ی انتظارت کمرش خمیده است؟دانی که در این شهر عاشق دالن فقط یک دیوانه است که در کوچهمی

 !بیا

*** 

 !هستند قدر خاطرات عجیبچه

 !کردهای ما گوش فلک را کر میکنم برای همان روزهایی که صدای خندهگاهی اوقات گریه می

 ای ببینمت؟شود لحظهگذرانم، میمان را از یاد میتو خاطراتبیا! بی 

 ی مهمان صدایت شو؟اشود لحظهمی

 !مان پرواز کنم؟ی عشقای در اوج آسمانت به دیار آشیانهشود لحظهمی

 آیی؟چرا نمی

 ها خالصه شوم؟ات چرا نیستند تا در آنهای دریاییتیله

گویم تو نزدیک من هستی که جهان این همه خواند با خودم میاز میتابد و پرنده که آوچرا آفتاب که می

 زیباست برایم؟

 !باران را دوست داری یادم است گفتی

 :پرسیدی

 تو چی؟ -

 :عاشقانه خندیدم و گفتم

 !چون تو آن را دوست داری من هم دوستش دارم -

 :گفتی

 چرا؟ -

 :گفتم
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 بارانی، نکند تو با آب نسبتی داری؟ یا که فرزند بارانی؟تو را چون باران دوست دارم، تو بوی عشق و  -

 تو را چون بهار دوست دارم، تو غزل تمام شعرهایی، نکند تو از نسل فرهادی؟ و من در آسمان چشمانت غوطه

 !چون بادیورم هم

 !باردبیا باران می

 !پس از باران دوباره عاشق شویم بیا تا

 !تو بنوازی و من نگاهت کنم

 .یادت هم جنون دارد، بیا لبریزم از توحتی 

*** 

 .مان را روزی توفان نابود کردآشیانه

 !رحمانه آشیانه را خراب کرد؛ اما نبودیآن روز آمدم برایت بگویم باد بی

 !هایمان سکوت پاییز را بشکند؛ اما نبودیآمدم بگویم باران باریده و پس از باران است! چرا نیامدی تا آوازه

دانند؛ اما گویند، تو را چون فرهاد و مرا چون شیرین مییم همه جا در شهر، از عشق من و تو میآمدم بگو

 !نبودی

 !خندیدم، بودیمی

 !کردم، بودیگریه می

 !من و همه بشنوند که بودیهای پاییزی، در سکوت دنیا تا تو بگویی از عشق در قدم

باران همراه باشم و بگویم چندین بار است باریده و پس از آن ما گشودم تا با هایم را در زیر باران میوقتی دست

 !بودیشویم، می بیشتر عاشق هم

 !با دستان گرمت، بودی ات،های دریاییبا لبخندت، با تیله

 ها؛ اما تو نیستی! این روزهایت هستندنگاههایت یادم است، ها هم کارمان غرق شدن در نگاه هم بود. نگاهآن روز

 بارد؛ اماباران بسیار می

 !هایتشوم از نبودنپس از آن من پر می
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*** 

 !قدر بیمارندهایم بیدارند و در انتظار دیدارند، نیستی تا ببینی چهچشم

 !ها از تو دارند، آسمان چون آسمانم نیست با ابرهایش هوای باریدن دارندها دیگر بویی ندارند، گلهیاس

بودنت که تو را گرفتند؛ اما بهانه  یمانم تا بدانی بهانهین خود گریانم، تو نیا؛ اما من میهاست در بالمن هم مدت

 .کندرا نه، هیچ وقت فراموشت نمی

*** 

 :یادم است پرسیدی

 !بینیمرگ را چه می -

 :با یقین گفتم

 !بهانه -

 بهانه؟ -

ی عاشقانه است، من هم است. پس اگر مرگ بهانهدانی بی تو بودنم هرگز عاشقانه برای من! تو که می یبهانه -

 !میرمعاشقانه می

 !قدر بلند که دلم برای بودنت ضعف رفتخندیدی، آن

 :گفتی

 !ی منی فرشتهاتو معجزه -

 .عاشقانه است یبا تو بودن خودش یک معجزه -

هایت حکم ضعیف است، با حرفی کافی از عشقت هآورند، به خدا قلبم به اندازدر برابر تو کلمات کم می -

 !اش را امضا نکن جانادلدادگیه ابدی

*** 

 .ها دست کشیدم و هوای امشب را بلعیدماز خاطرات و نوشته

 باز مهر است و پاییز
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 !گلوی آسمان از بغض لبریز

باران، نه خش  دهم، به قاصدک اعتماد ندارم، نه باران، نه پس ازاین مهر که از راه برسد دیگر تو را دست باد نمی

 .دهمدهم، تو را در شعرهایم و جانم جا میشان نمیکدام! تو را دستخش برگ ها، هیچ

*** 

 !پاییز

 !هایت فرو بریزهایم را بچین و مثل برگتنگیزنم، فقط دلهایت نمیدیگر دست به میوه

 !هایت فراتر رفته و پوسیدهتنگ من، از رنگ زرد و نارنجی برگدل

 !برایش از ویران بودنم بگو در جایی از دنیا دیدی،اگر او را 

 !زنم. برایش بگواش در هوای تو قدم میزند و من در خیالاز بودنش که در هوای تو قدم می

*** 

 :گوینددهند و میروم با دست نشانم میهرجا که می

 !ببین، شیرین مجنون است -

 فرهاد من اسمم زیبا است؟

 :گفتم

 !فرهادم، نه مجنونمن شیرین  -

 :گفتند

 !تو چون مجنون، دیوانه از عشق فرهادی، پس تو شیرین مجنون فرهادی -

*** 

 !ای است که انتهایش معلوم نیستدانی رویای به تو رسیدن برای من، همانند یک جادهمی

 !شودانتها بودن جاده برای من آرزو میسفر من باشی، بیاگر تو هم

*** 
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ام آمده بی تو، کاش آمدنت را نوید دهد، چون ام بی تو! عطر یاس به استقبالی آشنایی آمدهامروز هم به کوچه

 !از انتظار لبریزم

ها تکرار آمدم قلم بر دست بگیرم که باران با بارش خود مرا به وجد آورد، درست همان روز که دیدمت، لحظه

 !خواهمی لبخندت را میشوند؛ اما من تکرار زندهمی

تا روی سرش بگیرد و من به دانستم و با خود چتر آوردم؛ اما چتر را دست باران دادم ی یاس را میکوچهعادت 

 !جایش ببارم

ا کردی. بتو بازگردم؛ اما دیدمت! با تبسمی که از آن من بود نگاهم میپس از باران، قدمی برداشتم تا باز بی 

 !مد، آسمانم آهایتتیله

 !دوباره دیدنت با ضربان دل تو شروع به زدن کردتنگ من با قلب 

*** 

 !تنگ منمدت زیادی است که آمده. در این روزها برایش از انتظارم گفتم، از پاییز، از باران و دل

 !مان را با خود آغاز کرددم پاییز گرم با دل مهربانش دوباره شروع و پایان

 گوید تو فصل تنگاییکه می

 !ز باران ماییتو خزان عاشقیِ پس ا

*** 

 "نویسنده"

 !نویسم؛ اما عاشق نیستممن عاشقانه می

 !نویسم؛ اما شکست خورده نیستممن غمگین می

کدام را به آن زیبایی نخواندم و نویسم؛ اما هیچتنگی را، پاییز را، باران را همه و همه را میمن جدایی را، دل

 .تجربه نکردم

نویسم تا یاد بگیرم هر چیزی را که از هنم حک بشود و یاد قلبم بماند، من میای از ذنویسم تا عشق در گوشهمی

اش دنیا را گرفته از عمق دور فقط نامش را شنیدم ولی نه دیدم نه دچار شدم. من فقط احساساتی راکه زیبایی

 .وجودم بر قلمم آوردم
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 نادیا بیرامی

  !امیدوارم نهایت لذت رو برده باشید
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 نادیا بیرامی

 «بای شما، این اثر به پایان رسید.از نگاه زیبا تشکر »

 

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

 این لینکبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.

 

 :اهی اجتماعیرمانیک رد شبکه
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