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 :مقدمه

 گذارمگذشته را توی جیبم می

 .آورمو آينده را در می

 كنم،در میان گذشته و آينده فكر می

 خوردمی ی من در جیبم تكان تكانگذشته

 لرزد،و آينده در دستانم می

 بندمچشمانم را می

 .تا خود را مثل كودكی گول بزنم، تا نه آينده را ببینم و نه گذشته را

*** 

 .مهربانم، سالم

 طور است؟حال اين روزهايت چه

 !آوردی كوچه باغ خاطراتم، باد عطر وجود تو را برايم به ارمغان میدر گوشه، گوشه

 !بخش بود وقتی قاصدک خبر موفقیتت را به من رساندقدر لذتدانی چهنمی

 .گیر وجودت شده استمهربانم! اين روزها، دل كوچكم بهانه

فصل بهار و تابستان آمدند و رخت سفر بستند؛ اما گرمای وجود تو در كنارم حس نشد. سرمايی بس 

 !آيی؟ی دلم مهمان شده است، میمردانه در خانهناجوان

نم، برايم خورشیدی در پاكتی بگذار و بفرست! اين روزها هوای دلم لرز كرده، با خورشید وجودت آن را گرم مهربا

 !كن

دارد كه مبادا بشكند اين اتاقک تنهايی دانی چرا؟! وجودت را از من مخفی نگاه میمهربانم! دلگیرم از زمانه، می

 !دلم

 !ات چه كنم؟من بگو با درد دوری گاه لبريز از شادی،گاه سرشار از غم هستم. تو به

ی اشكم خشكید و اين بغض اين رسم كجای دنیای توست كه عاشق را در حسرت ديدار يار بسوزاند؟ چشمه

 !مثل يک غده در حال تركیدن است

 .ی عشقی هستم كه در كنارم نیستهای عاشقانهدلتنگ لبخندها و شیطنت

*** 

 !ا نه؟ای يدانم تا به حال انتظار كشیدهنمی

 .امهايم حس كردهمن بارها و بارها طعم تلخش را زير دندان
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 بخشدر اوج ناامیدی بايد در انتظار امید باشی. در غروب تاريک و غم گرفته، بايد منتظر طلوعی روشن و جان

 !باشی

 !شومنمی خسته انتظار از كه بدان را اين. امشده نوسٔ  سخت است؛ ولی ديگر با او ما

 .ها، بهاری از عشق و امید در انتظار توستوقت ناامید نباشی! مطمئن باش پشت تمام ناامیدیهیچ يادت باشد

 .تا بهار تمام نشده، به ديدنت خواهم آمد

ی تنهايی، زير درخت ياس منتظرت هستم تا بخش است و شیرين! در كوچهانتظار كشیدن برای ديدار تو لذت

 .بازگردی

*** 

بخش است كه بتوانی پوست خنک و مخملی شب را با سر انگشتان متحیرت لمس قدر لذتچهدانی مهربانم، نمی

های سیاه كه به آسمان اند. به بلندای كوهكنی. شب سیاهی كه نور ستارگان در پس نور مهتاب مخفی شده

 .اندتر از خود سايیده شدهسیاه

ن را ناديده بگیری! حس كوه بودن، سنگ توانی آجور حس جاری شدن در من روان شده، حسی كه نمیيک

 !بودن؛ ولی نه. بهتر است بگويم حس پابرجا بودن و استواری

اين استواری را از زمان كودكی به ياد دارم! زمانی كه دستان كوچک من در میان دستان بزرگ و گرم پدرم گم 

 .اندشد، گويی باهم يكی شدهمی

 گیرند؟سرگشته در من، از كدامین منبع سرچشمه می دانی اين احساساتدانم میمهربانم! نمی

*** 

بخش مهربانم! حس پريدن دارم؛ ولی نه پريدن از روی ترس و دلهره. پريدن به دلگرمی وجود پدر و وجود گرمی

حضور تو. به اوج رسیدن در میان نگاه گرم و با احساس تو، شوق رسیدن به ياد و خاطرات تو! حس 

 !دريا،كوه،جنگل

 !كنندها خدايی بودن را به من تداعی میانم، همه اينمهرب

 !بخش. بدان با تو به اين كه هستم رسیدمای كوه استوار،گرم و آرامش

هر چند كه من كوتاهی كردم؛ ولی تو مرا خوب به پرواز درآوردی. هزاران هزار بار میان درون تهی خودم 

تا شايد پژواک صدايم به گوش تو  "دوستت دارم"زنم ياد میشكستم و از نو دوباره خودم را برپا ساختم و فر

 !ی زيستنبرسد ای بهترين بهانه

*** 



 

 

 
5 

 گاریانپروین یاد| تو حضور  دلنوشته پرسه در خاطرات

 
من بودم و میخ كوچكی در دستم. با آن میخ كوچک تصويری از مهربانم بر خشت حک كردم كه از تصورات میخ 

 .كوچک به دور بود

ها ی برجا گذاشتی، بر دل سايه نقش كردم كه سايهامن با میخ كوچكم تصويری از خیالی كه تو در ياد و خاطره

 !شان به پرواز در آوردندققنوسی در اعماق وجودی

 !آری، آن سايه من بودم

تو با ققنوسِ وجود به روی اقیانوسی آبی رنگ سفر كردی. در آن سفر با پری دريايی كه قلبی از شیشه داشت، 

 !سفر شدیآشنا و هم

 .های آبی برد و من از اين همه زيبايی تو لذت بردمخود به دنیای زير آبآن پری كوچک، تو را با 

ی آبی رنگ دلم را به روی افق روشن باز كردم. ناگاه نگاهم به ترک كوچک روی روزها گذشتند و من، پنجره

 .ديوار دلم افتاد. نگران از بیشتر شدن ترک در روزهای بعدی دست به دامن تو شدم

 :های من گفتیشتو در جواب خواه

 !يادت هست كه آن روز بارانی سبوی مرا بشكستی؟ -

 :در جوابت گفتم

 .ساز گشتمها همی خود با غمآری، خوب يادم هست و من آن روز پشیمان از كرده -

 :تو در جوابم گفتی

 .پشیمانی چه سودی دارد؟ تو كاری كردی كه همراه سبو، من هم شكستم -

 .ام از دستم رها گشت، بر زمین ريخت و تمام وجودم خالی شدندگیبا اين جواب لیوان ز

*** 

رساند! دل ای شدی كه انتهايش بوی كافور به مشام مسافرانش میتو سفر كردی به ابديت و راهی جاده

تی. و رف های خاطراتم گذر كردیی مرا در اين ديار تنهايی، تنها گذاشتی. تو را ديدم كه در كوچه باغپیشهعاشق

 دور گشتی از تمام هستی و وجودم. چه كنم؟با اين درد دوری چه كنم؟

 !اشهای قلبم نشست و فرو رفت تا تمام شود زندگیمیخ كوچكم ديگر توان ايستادن ندارد! روی ترک

با روزها از پی هم سپری شدند، رفتند و میخ كوچک وجودم با چرخ روزگار در حال چرخیدن بود كه ناگاه چرخ 

كنم باز هم چرخ روزگارم به آن ها را وصله میقدر من آن سوراخهر چرخشش به آن گیر كرد، پنچر شد و هر چه

هايم پینه بسته از اين سوزن ام. دستها شدهشود؛ من خسته از دوختن اين پارگیكند و پاره میگیر می

 .گر جايی برای وصله كردن وجود نداردبینم كه ديكنم و میها. به روزهايم نگاه میگرفتن

 !گذردتو، سخت میروزهايم بی
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 !های خالی خاطرات را ندارمكاش بدانی اين منِ خسته، ديگر توانی برای نگريستن به جاده

 .شان از میان ببرندسر راهت گلی از باغ و بستان زندگی برايم بیاور تا عطر كافور مرگ را با عطرهای خوش

*** 

 !نم باران در میان كوهساران، با صدای آب آبی در جويباران؟گفتی عشق يعنی نمهست میيادت 

رفتیم در خنديديم و میگذاشتیم و سرخوشانه میآيد چه لذتی داشت قدم در دل جويبار زندگی میيادت می

 !دل كوه؟

ها سر از دل ن! بهاران رسیدند و گلدانی، عشق يعنی ما بدون من، گلی در يک گلستان، در كوچه باغ بهارامی

 !خاک در آوردند؛ اما تو نیامدی

 !خواهم كه پیكر من، پیكر تو را غرق در نور باران كندبیا كه غرق در خواهش و تمنايم. عشقی می

 :قدر زيبا بود اين حرف كه گفتیچه

 .عشق يعنی شیشه بودن، از نگاه تو شكستن سهل و آسان -

ناک. بیا كه عشق جا سرد است و نمقدر بد تاوانی برای عشق من داشت. ايناين شكستن چهدانستم كه نمی

 !يعنی دستان گرم تو در دستان لرزان من

 :گاه كه در بستر خاک آرمیدی، فهمیدم عشق يعنیآن

د سراينها غمگین میها، ترانهزاران! اين روزها و شبهای بهاری در میان سبزهبستری آكنده از گل، يک بغل گل-

 !شعر زندگی را

های شكسته، يک ترانه از گیتارهای خاک خورده برای ديدن روی ماه مهربانم عشق يعنی قطره اشكی روی قلب

 !دوباره

*** 

 .خورد خاطراتمی دنیا افتاده و خاک میزده را درياب كه غريبانه در اين گوشهتو بیا اين تن رنجور و غم

زنم تا تو را پیدا شوم، گاه در سكوتی حاكم بر دلم به اين در و آن در میشوم، گاهی شاعر مییگاهی عاشق م

 !كنم

 !ها و تو چه خوب شنوايیهايی از ناشنیدنیها. ناگفتنیهايی از ناگفتنیای از حرف دارم، حرفبقچه

 !ی وجودیسرمايی در وجودم لبريز شد، دست و دلم لرزيد. تو تأللويی از گرما

گذرد، بیا كه دستانم سرد است. تو آمدی و گفتی تو را نگاه خواهم داشت، تا آخرين زمان! چقدر زمان زود می

 !انگار همین ساعت بود كه در كنار تو غرق در شادی بودم

*** 



 

 

 
7 

 گاریانپروین یاد| تو حضور  دلنوشته پرسه در خاطرات

 
ن جايی، در كنارم و مای يار شیرين، ترس و وحشت در جای جای وجودم هويداست. تو به من گفتی كه اين

 .كنون منتظرت تا تو بیايی

 .ستچه خوب آموختی خداوند در همین حوالی

ی مسافران برسد و مرا هم با خود ام تا كه درشكهانتهای سرزمین ابدی نشستهروی صندلی انتظار كنار جاده بی

 !ببرد. دل است ديگر، تمنای وجود تورا دارد

 .شود اين دور زماندهد.گاه ناگاه میعشق به ديار ناكامی میهای زندگی، خبر از گذر از ديار تیک تاک ساعت

ی دنیا تا تو بازگردی از سفری طوالنی، بگويی از رازهای نهانی برای من ای ام گوشهانتظار نشستهمن چشم

 !راحت جان

*** 

تن س كشیدن و زيسنگرم، شايد راه حیاتی بیابم برای نفی شهر به هیاهوی زمان میهای شكستهدر پس شیشه

 !از چنگال درد و غم

 !ام؟گونه از دست دادههای آرزو، چهی سختیانديشم به آن زمان كه تو را در ورای ورطهمی

ای كه انتهايش روی به جادهگذری و میقدر راحت، از روی اين احساسات به گِل نشسته مینگرم كه چهبه تو می

 !دهدطعم تلخ مرگ را می

ات را، در يک لبخند، مهمان دلی كردی كه هر لحظه در انتظار يک تلنگر است برای ه زيبا و دلنشین مهربانیچ

 !فرو ريختن و از هم پاشیدن

قدر سخت است دانی چهرفتم. میرسیدم و گاه با يک قطره اشک، در خاک فرو میگاهی با يک نگاه به اوج می

 !از خاک آرمیده و درد تنهايی دارد؟ ديدن يارت، آن زمان كه در بستری

كاه خواهم برای ايستادن و پايداری، آن زمان كه سفرت دور و دراز شد و من را تنها در دردی جانای میبهانه

 !ام. اين تئاتر زندگی ادامه خواهد داشتام نمانده است، تماشايی شدهتنها گذاشتی. چیزی تا نابودی جسم خسته

*** 

كشد غم با سايه و بستر سیاهش هايم تلخ است. سوت میهايم. خندهيستن بدون تو. درد دارد خندهدرد است ز

 !را

گذرد ام سريع میام؟ قطار زندگیگونه و در كدامین زمان، به ايستگاه تنهايی دل رسیدهانديشم چهگاه با خود می

ام، برايم نشانی اهی كرد دلم! ايستگاه را اشتباه آمدهام. چه اشتبرود. هنوز به مقصد حضور تو نرسیدهو می

 !بفرست

كنم رد و نشانی از تو باقی مانده است كه بوی خوش شمشاد و عطر ياس را به مشام هر به هركجا سفر می
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 !ای پر از خاطرات به تفرج بگذرانیرساند. عشق است در ياد و خاطرات تو با ارابهای میشنونده

 .نزديک و نور سرخی بر روی اسباب زمین سفره افكنده است. فصل سفر به ديار ابدی نزديک است غروب زندگی

*** 

 !شمارم. يک، دو، سهمی

گیرم از زندگی كه با دستان گرمش، تن رنجور مرا نوبت توست كه مرا با خود به اين سفر همراه كنی. بهانه می

 !ابدینگه داشته در آن سوی پل معلق زندگی، به ديار 

های خاطرات به زمین ای كوچک در كوچه باغخوانم! ستارهدر جای جای اين سرزمین پهناور، عشق تو را می

وی ای بشود بر رهو لبخندی بزند و با هر چشمكش، بوسی زيبای ماه به روی زيبای تسفر كرده تا به دور از چهره

 .آيندبر روی خاک فرود میلغزند و هايی كه بر روی خاطرات من میقطره اشک

كاه دوری از تو هزار بار گرش باش تا بیشتر از اين در اندوه جانام قحطی زده است، بیمار است، درمانزندگی

 !نمیرد و زنده نشود

زند، غوغا به پا خندد، فرياد میی اين خاطرات است. میزدههای نمتحملم در حال تاب خوردن بر روی اين جاده

 .میرد. آری، مردن دارد اين دردشكند، در آخر میكند، میمی

 !شوند از خاطراتمست كه دورتر میبیا كه خبرهايت ديری

*** 

راه رفتن را كه آموختی، دويدن بیاموز. دويدن را كه آموختی، پرواز كردن بیاموز. پرواز كردن را كه آموختی، 

 .سقوط را بیاموز

 .ا كه بايد تا رسیدن به معشوق ازلی گام برداری و راه برویراه رفتن را بیاموز چر

 .انتها در پی عشقی جاودان بدوی و جان بدهیای بیدويدن را بیاموز كه بايد در جاده

 !ی خاطرات عشاقی كه در اين راه قدم برداشتند و نرسیدندناک است اين اتاقک مخروبهقدر سرد و نمچه

هايی كه تا طلوع فجر به بلندای آسمان فلک االفالک نزدند. دويدند، خم شدند ه ضجهچه دردها كه نكشیدند، چ

 .انتهای بیهای خاكی در اين جادهو تاب نیاوردند اين آدم

پرواز كردن را بیاموز چرا كه برای رسیدن به عشق بايد پر كشید و مثل عقاب، پر بگشايی بر پهنای آسمانی كبود 

 .دهدبازد و جان میبخش زندگی، دارد رنگ میفرح كه از نبود خورشید

 .ی پرواز را میلی به خزيدن نیستآری! انديشه

 .آزاده باش چون عقاب

 .ها نیستآزاد زيستن كار كركس
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*** 

د های روزگار بام، سردیانتها زدهدير زمانی ست كه در پی يک پیام كوتاه از ياری ديرين به كوه و بیابانی بی

 .كندهايی با تن رنجور و نحیف خاطرات میزیبا

 .برم از عبور خاطرات عشاقی كه در جوی عشق جريان داردنشینم بر سر جويباری از عشق و لذت میمی

كنم. آری، خاطرات انگیز استشمام میهای خاطرات زندگی و از حضور تو گرمايی دلزنم در كوچه باغپرسه می

 .شیرين است و زيبا

 .ات هويدا شدخواست كه نامهای از بغض و درد بر روی دلم انباشته شده. دلم يک تلنگر برای باريدن میتوده

های جامانده از خاطراتم. آشنا يادت هست آن زمان كه آشنا بوديم؟ آشنا؟ آشنا يعنی همدمی در میان تنهايی

 .برزن اين خاکِ آشنا يعنی مونسی در ديار غربت. آشنا يعنی شناخته شده در كوی و

ی دنیا دارد با درد و اندوه دست گذری از كوی دلدارم، به او خبر ده كه يارت در اين گوشهآهای يار آشنا! اگر می

انگیزِ زندگی بدهد،خودت را ناک و حزنكند.خبر ده كه يارت نزديک است كه تن به اين خاکِ نمو پنجه نرم می

 .برسان

*** 

ست كه نويسم و نوشتن، فريادیشوم، بیشتر میای نیست. هر وقت با دنیا غريبه میتن اتفاق تازهعادتم به نوش

 .شكندسكوتم را می

 از چه بنويسم؟ از آسمانی كه همیشه در حال عبور است؟ يا از دلی كه سوت و كور شده است در اين هیاهو؟

ناک؟ يا از ز خاطراتی كه با تو در باران خیس شدند و نماز زمین بنويسم يا از زمان يا از يک نگاه مهربان؟ ا

 وقت سروده نشد؟هايی كه هیچغزل

 هايی كه هرگز برايت خوانده نشد؟سويت فرستاده نشد؟ يا از ترانهوقت بههايی كه هیچاز چه بنويسم؟ از نامه

 رودی كه هرگز بر زبان رانده نشد؟داری نايستاد؟ يا از بداز چه بنويسم؟ از چتری كه هرگز زير آن دل

كسی قدم بگذار! خیابان نويسم: درعصرهای انتظار، به حوالی بیام را برای تو مینشانی از تو ندارم؛ اما نشانی

زده ام را پیدا كن، كنار بیدمجنون خزانی غريبیهای تنهايی شو! كلبهكوچهی پسغربت را پیدا كن و وارد كوچه

ام! دركلبه را باز كن و به سراغ بغض خیس پنجره برو! حرير غمش را كنار بزن، مرا رداب آرزوهای رنگیو كنار م

 !يابیمی

*** 

ی درختی هستم كه فرصت من عاشق بیابانی هستم كه هرگز قسمت نشد باهم در آن پا بگذاريم من دلبسته

طراف. من منتظر نسیمی هستم كه عطر تو را دوباره ی انشد زير آن بنشینیم و لبخند بزنیم به هیاهوی كودكانه
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 !به من نشان دهد

مخاطبم را به حراج های بیای و من، عاشقانهمخاطب خاصِ من به سادگی يک لبخند رهايم كرد. تو رفته

 .گذردهم می گذرد. خوشیمخاطب خوش نمیام. مخاطب، بیگذاشته

دانم روياهای تو به زيبايی خیاالت من باوركردنی است. تو از سكوت كه می ات قسمی كاغذیبه سكوت آرام خانه

 .امی نهايی ايمان رسیدهای. من از سكوت تو به نقطهمن به باور عرفانی عشق رسیده

ر شود دست به كاست؛ ولی میايم، شنیدنیهای ما از آن دنیای كاغذی كه ساختهای كه گفتهشايد باورش كرده

دانی؟ پس چرا دست به كار های كاغذی كشید. تو نقاشی میهای خاكستری درختشد و رنگ سبز به شاخه

مان جستجو كنیم، حتماً ی كاغذیمان تمام شده، اگر كمی در باغ كاغذی كنار خانهرنگ خاطراتشوی؟ آبنمی

روح و رنگ مان بییای خاطرات و خانه كاغذیمان بكشیم. دنهای كاغذی دارد كه رنگ قرمز عشق به باورهایگل

 .است، بیا و نقاشش باش

*** 

 !شدكاش در دل من هم بهار می

 !دادباران را هوای بهاری میآمد و اين خزان بیكاش بهار عشقت می

 !كردندهای نهال مهرت را در دلم خشک نمیكاش شكوفه

دهم و چند روم، آبش میه، بزرگ شده. هر روز به سراغش میاين روزها او هم حال و هوای ديگری پیدا كرد

 .كنمساعتی در كنارش با تو بودن را احساس می

 !شوند، همیشه سبزندهايش زرد نمیكنی ديگر برگباور نمی

 !مثل ياد تو كه در ذهنم همیشه سبز خواهد ماند

 كنی؟مهربانم! با روزگار چه می

 .گیر شدهر ناسازگاری وا كرده، بهانهبا ما كه نامهربان شده، س

 !سراغش برو و سفارش كن تا طلوع آفتابی دوباره، با ما مهربان باشد

*** 

گاهم هاست كه تمام دار و ندار اين زندگی را ارزانی آن بغضی كردم كه جايش را به لبخندهای گاه و بیسال

 .پناه بود آن لبخندهاقدر ضعیف و بی. چهام بودی اول زندگیتعويض كرد و رفت. تعويضش در نیمه

گذرم و با هر قدم كه در اين كوچه و جاده ها در حال گذرم. میهمدم در اين كوچههاست كه من تنها و بیسال

 .كنند به اعماق وجودمكنند و رسوخ میگذارم، تمام خاطراتت مثل يک هرم گرمای آتش به وجودم رخنه میمی



 

 

 
11 

 گاریانپروین یاد| تو حضور  دلنوشته پرسه در خاطرات

 
گذرم. زمان انتهايی كه تو در آن قدم گذاشتی، در حال عبور هستم و میی بیكه من در جادههاست سال

هوای تو. يادت همیشه همراهم بوده است. اند بیهايم بريدهتپد بدون حضور تو. نفستو. قلبم نمیگذرد بینمی

 .ندگی هست و خواهد ماندبخش اين زگويند خاک سرد است اما حضور و خاطر تو هنوز گرمیمی

خواهم رسید و من و تو با هم تا خواه اين زمان يا در زمانی دگر ، رسمتو به خود تو میها من بیدر پی اين سال

 .رويمته دنیا می

های من ته دنیايی كه من ساختم و تو با نقاشی زيبايت به آن رنگ و لعابی زيبا بخشیدی. تا خون در رگ

 .ادت در دلم ماندگار استست يجاری

*** 

 .كه كسی از تكاپو و حركت باز ايستدآندلی شكسته شد، بی

ی حیات، آبی آورد و به پای آنكه كسی بفهمد برای بقای زندگی فردی بايد از سرچشمهدلی پژمرده شد، بی

 .اش پاشیدزندگی

ی وجود آدمی كه اشای آب شدن جوانهايم به تمهاست، ايستادهی ما آدماين رسم و جور و جفای زندگی همه

 .زند برای رهايی از چنگال درد و رنجدست و پا می

چه كه خود چه كه تو بودی و هر آننالد از هر آننالد، میكوبد و میام میی سینهوار خود را به قفسهدلم پری

 .نبود

 .بازگشت همراه خود ببربیا دستم را بگیر و مرا در اين سفر بی

انديشیدند كه شايد اين بشر خفته در خاک، ند من بازيگری هستم در میان جماعتی كه يک دم به اين نیگويمی

ی روی زمین، روزی يكه سروِ بلند قامت بوده روزی يک گل رويیده از دل خاک بوده است يا كه اين بید خمیده

 .است

تنها سر بر دل اين خاک نهاد و انتظار بودن من مرغ تنهای آن خراباتم كه در اين گوشه دنیا جان داد و شكست، 

گذرد از آن لحظه شیرين آشنايی، از آن دم كه تو بودی و من بودم و يک دنیا هاست كه میكشد. سالبا تو را می

كالم عاشقی و تمام شد اين پرسه در خاطراتی كه تو حضور داشتی و من به فصل خاطره. زيبا بودند كالم بی

 .رسیدمخزان و جدايی 

*** 

سپرديم و به بازی كرديم. بازی قايم باشک را به دست باد میكاش در خاطرات هم قاعده بازی را عوض می

 .پرداختیمزندگی می
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كند به دنیای هايش عاريتی شده. سفر نمیای شده. دلش را به دستش دوختند، ل*بدلم يک عروسک پارچه

 .ريزدكوچكم. عروسک كوچكم اشک نمی

 .گیرد. كاش از سفرت باز گردی به سرزمین دلم. باز گرد كه دير نیستات را میدلم بچه شده، بهانه

های خواهد برای نفس كشیدن در میان بغض به گل نشسته در دلم. دستم را بگیرد و از كوچهدلم هوا می

 .كسی عبور كنیم و به حیاط بهارزده خاطراتت برسیمبی

*** 

هايم به دنبال رد و نشانی از يار گشتم، شايد در نیمه دوم زندگی همراهم باشد، شايد لبخند در سرزمین آرزو

 .چیز حل استبزند به درد و رنج، شايد بگويد همه

 .دانم كه تو را در لباسی سپید خواهم ديد. سرزمینت سبز استاين را خوب می

 .جابمانقانون زندگی اين است كه استوار و پايدار در زندگی، پابر

رای ست بایها همیشه بازنده نیستند. گاه شكست پلهطاقت. پیش برو، پیروز باش، بازندهدرجا نزن ای دل بی

 .موفقیت

 .آرزويم اين است كه روحت آزاد شود

*** 

 پُر بودم و سیر بودم و سیراب

 .و لذتم تنها اين است كه دستانم گرم است

 .تريار رفتم و كارم سخت است و دردم سختدر سراب زندگی از اين ديار به آن د

از هرچه شادمانی و لبخند است، دورم و محرومم كردند؛ اما دلم را محبوس نكردم و بذر محبتت را در دلم 

 .كاشتم و عشق را پرورش دادم

 .باغی از عشق در كنارت دارم

*** 

بینی و صورتم را مزين به آرامش و صفا گويم كه سیرتم را منور به شجاعت و حسن نیت و خوشتو را سپاس می

 .كردی

ها رسیدم، تو را نديدم، درحالی كه هرگاه كه كم آوردم تو را در كنارم ديدم؛ ولی هرگاه موفق شدم و به بیشترين

قدر در آن لحظات به خود مغرور شدم كه وجود پاک و مقدس تو را نتوانستم تو هنوز در كنارم بودی و من چه

 .ببینم
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رسانم.گاه از اين كه تو در تمام هايم تو را به بدترين حاالت مینظریها و كوتهدانم كه گاهی از كوتاهیمی

رسیدم. آرامشی كه هیچ لحظات سخت و دشوار لبخند بر ل*ب داشتی، من به آرامشی از جنس شیشه می 

 .ای توان شكستن آن را نداشتحادثه

ای كه به من ياد دادی رنگ دانی كجا بود؟ همان كوچههای خاطرات يافتم. میيا رب! امروز تو را در كوچه

 .كردخود متبلور میپرستیدمش. رنگی كه خلوص نیت تو را در خدايم زيباتر از رنگی بود كه من عاشقانه می

شود كاری كنی تا مهربانم باز مثل گذشته پیش نمازِنمازهای شبانه من باشد، تا به او اقامه كنم و با خداوندا! می

 سالم و صلوات او به عرش اعال برسم؟

را  شود مهمان دلم باشی و دردهايششود اين دل كه صاحب و اختیارش تو هستی، میبار خدايا! گاهی ابری می

 مرهمی بگذاری؟

 .سپاس كه به من طعم شیرين اين عشق را چشانیدی و لذت بردم از با بهترينی كه تو بر سر راهم قرار دادی

تو را سپاس كه به من نعمتی به نام دل ارزانی داشتی تا در آن، مهر و محبت را برای بندگانت به يک میزان 

.خدايم ها هم لذت ببرند از اين دادهقسمت كنم. تا آن
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

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

ین ابرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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