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 :مقدمه

 !گویند عشق در یک نگاهی اول، میبه عشق در لحظه

تر  گویند؟ سپس با دیدنش عاشقکه با شنیدن اسمش عاشق شوی، چه میه اینگاه، بآن

 شوی چه؟ اسم این چیست؟ عشق؟ 

دانم حتی عشق نیز، توان مقاومت با حسم را ندارد!  گذارم، چون میمن اسمش را عشق نمی

 .حس من به تو غیرقابل توصیف با کلمات است

 *** 

 گویند سر به هوا، می

 ش نیست، به خودگویند حواسش می

 کند، گویند در خیاالت سر میمی

 ...گویند گویند و میمی

 بگذار بگویند،

 !دانند فکر کردن به تو چه عالمی داردآنان که نمی

 *** 

 تو فرشته بودی که از سوی خدا آمدی؟ یا یک ناجی بودی که برای نجاتم آمدی؟ 

ی  هایت جوری رنگ کردی که حتی یک لکهو دنیایم را با مداد رنگیهر چه بودی، آمدی  

 !توانم در آن بیابم سیاه هم نمی

 *** 
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 .هایم و دوای دردم شدی گاه سختیهایم، تکیههایم، شریک شادیتو رفیق تنهایی

برایم مسکنی شدی که در اوقات سخت، در اوقاتی که دلم چون آسمانی بارانی گرفته، به 

 .روم تا آرام شومسراغش می

 *** 

 !دانم وجودت چه دارد که من باز هم جز تو، تکیه گاهی برای خود نیافتم نمی

 !دانم؛ صدایت، لبخندت، چشمانت، چه دارند که باز دردم را از خاطرم بردندنمی

 *** 

دویدم و تقاضای عشقت را برای آرام ساختن وار به سمتت میخندم؛ به اوقاتی که دیوانهمی

 .خود داشتم

 .شدبخش وجودم می خندم؛ برای اوقاتی که صدایت آراممی

 "دنیا به کنار... من تو رو دارم"گفتم خندم که با خود میبه آن زمانی می

 *** 

هایت و شنیدن صدایت خالصه  تو فقط حرف بزن، چرا که زندگی من در شنیدن حرف

شود. تو فقط حرف بزن تا من در آرامش صدایت غرق شوم. تو حرف بزن، من با  می

 .کنمهایم نه، با قلبم گوش میگوش

 *** 

ی عالم را از عشقی که به تو دارم خبردار  خواهد همهخواهد؟ دلم میدانی دلم چه میمی

 .کنم 

 .خواهم اسمت را همه جا جار بزنم و فریاد بزنم که من تو را دارممی
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 .ات، از عشقت، از وجودت به همه بگویمهایت، از زیباییخواهم از خوبیمی

 !خواهم دنیا را از عشقم خبردار کنممی

 *** 

گاه روزهای سختم و  گویند راجع به آن عشقی که تکیهکنند. میمرا محکوم به سکوت می

 !غرور روزهای خوبم شده، چیزی نگویم افتخار و

خواهد هر آن عشقت را جار  فهمد؟ دلی که میگویند سکوت کنم؛ ولی مگر این دل میمی

 .بزند

 . کنمکه خود بدانم، باز شروع به سخن گفتن از تو میفهمد و من بدون آندل نمی

 *** 

عشق غرق کردی که دیگر   هایم را با حضورت پر کردی. آن گونه مرا درتو تنهایی

 !دانم معنای تنهایی، غم، اندوه، ترس و ناامیدی چیست نمی

ها شدی که دیگر حتی لحظات سخت هم، زیبا هستند؛  گاه من در سختیتو جوری تکیه

 .کنم چون آن لحظات را با پناه بردن به تو سپری می

 *** 

کنم. تو مکمل  که برایت خوب نیستم، خود را سرزنش میگاهی به خاطر فکر کردن به این

هایم با تو تکمیل شد. چنان به من عشق ورزیدی که دیگر به کسی  شدی؛ تمام کاستی من

 .ی کافی برایت خوب هستم یا نه دانم به اندازهنیاز نداشته باشم؛ اما من، نمی

 !دانم فقط دوست داشتنت کافی نیست می

 *** 
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ای ایستاده و  ریختم و تو در تمام مدت با آغوش بازت، گوشهوار اشک میمن دیوانه

سمت آغوشت بدوم و به  منتظرم بودی تا هر موقع که به تو احتیاج داشتم، دوان دوان به 

 .عشقت پناه ببرم

 *** 

هایت و صدایت برایم  ات، حرفها بار بگویم که وجودت، خندهحتی اگر هزاران یا میلیون

ام! باز  دهند، باز کم گفتههای جهان را دارند و دردم را تسکین میترین مسکننقش قوی

 !اری ام از مهارتی که در تسکین درد من و نشاندن لبخند و خنده روی لبم دکم گفته

 *** 

 شود، هایی که فقط در وجود تو یافت میخواستم؛ از آن نوع آرامشولی من فقط آرامش می

 !انم پیدا کنم تو دانم در هیچ کجای جهان نمیهایی که میاز آن نوع آرامش

 .شومخواستم پس از یک روز دردناک، با تو آرام فقط می

 *** 

ریزم؛ این  هایی که در حضورت میریزم و اشکمی هایی که در نبودتتفاوت بین اشک

های خود از سر  است که در نبودت به خاطر تنهایی خود، مشکالت خود و به خاطر ترس

ورزی و تمام آن  که چطور به من عشق می؛ اما در حضورت، به خاطر اینگریمناراحتی می

 .گریمبری، از سر عشق، میدردها را از خاطرم می

 *** 

فهمم آشنا شدن با تو و  کنم، مینگرم و خاطراتم با تو را مرور میوقتی به گذشته می

 .ام بود عاشقت شدن، بهترین اتفاق زندگی
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ها را با یاد عشقت به خواب رفتن و تمام آن خاطرات  را با فکر تو گذراندن، شبروزها 

 .ام هستند های زندگیشیرینی که با هم ساختیم، زیباترین بخش

و من حاضرم هزار بار دیگر عاشقت شوم، تا تمام آن خاطرات شیرین را دوباره تجربه 

 .کنم 

 *** 

وقتی عاشقت شدم، حسی شیرین و دلنشین قلبم را اسیر خود کرد. آن حس، حس غریبی  

 .نبود؛ حسی آشنا بود که برایم تازگی و عجیبی داشت

ها به  عاشق تو شدن، مانند این بود که به مسافرتی طوالنی مدت بروم و سپس، پس از سال

 .زیبا از به خانه آمدن را داشته باشمام برگردم و آن حس شیرین و خانه

 .جا بمانم توانستم واردش شوم و آنای بود که میقلب تو نیز، برایم همان خانه

 *** 

کشم و مانند  من حتی خاطرات بدی را که با هم گذراندیم نیز، عاشقانه در آغوش می

قدر هم که بد و دردناک باشند، به کنم. آن خاطرات بد، هر چهکودکی، سرش را نوازش می

 .کنند ما چه روزهای سختی را با هم گذراندیم و از پس تک تکشان بر آمدیمعی میمن تدا

قدر قوی بود که توانستیم گردباد و  مان چهکنند، عشقها، به من یادآوری میآن سختی

طوفان را با یکدیگر پشت سر بگذاریم! ما دست در دست هم، به طلوع خورشید رسیدیم و  

 !غروب را پشت سر گذاشتیم

 *** 

 .های زیادی رویایت را در سر پروراندممن مدت

ات را، تمام دوست  های عاشقانهی کنار هم بودنمان را، تمام حرفمن لحظه به لحظه
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هایم را با آن رویاها گذراندم. رویاهایی  نت را در ذهنم تجسم کردم و روزها و شبداشت 

 .کردندنشاندند و قلبم را مملو از حس شیرین وجودت میکه لبخند را به لبم می

من همیشه تو را در ذهنم و در قلبم نگه داشتم و به یک روز نزد تو بودن ایمان آوردم! به 

آوردم و آخر سر، سرنوشت بود که در برابر ایمانم سر خم   یک روز به تو رسیدن ایمان

 .کرد

 *** 

کنند،  ای را که مانند باری روی قلبم سنگینی میهای انباشته شدهدانستم دلتنگیمی

ات بودن را،  دانستم آرزوی معشوقهدانستم دلواپسی وجودم برای نزدت بودن را، میمی

 .توانستی مرهم من و حامی من باشیتوانستی بر طرف کنی. تو میفقط تو می

باشی که به خاطر پیدا کردنش دنیا را زیر و رو کردم.   ایی گمشدهتوانستی آن نیمهتو می

 !توانستی همه چیز من باشیتو می

 *** 

ه  های مواجی کهایی که پشت سر گذراندم، تمام اقیانوسدر انتهای روز، پس از تمام طوفان

ای که آمدند و رفتند، تمام  های ابریشناکنان ردشان کردم، پس از تمام آسمان

ای ایستاده و با لبخند  هایی که در قلبم دفن کردم، تو را دیدم، درحالی که گوشهقراریبی

 .کردیخیره به من نگاه می

 .ای شد که دنیایم را رقم زدهمان لحظه، نگاهت مداد رنگی

 ا از بین رفتند، هدر نگاه تو، طوفان

 ها آرام شدند، اقیانوس

 ، ها آفتابی شدندآسمان
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 !و قلبم آرام و قرار گرفت

 .شان شدبا دیدن تو، همه چیز بد، از بین رفت و فقط لبخندی پر از عشق جایگزین

 *** 

شوم! گاهی  کند که زیر بارش، خفه میگاهی حس نیاز به تو در وجودم چنان طغیان می

 !شود ر، قلبم بازنده میگیرد که آخر ساحساسات و عشقم به تو، چنان قلبم را به بازی می

کنم توانایی  کند که احساس میآید که فکر تو، ذهنم را چنان درگیر میهایی مییک وقت

 .به چیز دیگری جز به تو فکر کردن را ندارم

شوم که فکر کردن به نبودنت،  ی وجودت و معتاد بودنت میهایی، چنان دیوانهیک وقت

 .رساندمرا به جنون می

 *** 

شوم؟  دانستی من بدون تو، بدون نگاهت و لبخندت، بدون حضورت در کنارم، گم میمی

گاه من است و بدون آن، به  دانستی آغوشت تنها تکیهشوم؟ میسردرگم و درمانده می

 کنم؟ اعماق تاریکی سقوط می

هایم گم  تو همیشه نقش راهنمای من در زندگی را بازی کردی و موجب شدی در سختی

 !ضعیف نباشم! تو علتی برای قوی بودنم بودی و هستی نشوم و

 *** 

ی  ات است، آرام کنم، نگاهم را که تشنهحتی اگر بتوانم در نبودت قلبم را که وابسته

 هایت است، چگونه آرام کنم؟ نگاهت و خیره شدن

قدر بد اند، چگونه آرام کنم؟ به راستی که چهبه حصار انگشتانت عادت کردهدستانم را که 

 !ایشان دادهعادت
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کنم؛ اما  گیرد، آرام میات قرار میمن ذهنم را که مورد هجوم خاطرات عاشقانه و شیرین

 گردند، آرام کنم؟ چگونه با نبودنت کنار بیایم؟ هایم را که در پی صدایت میچگونه گوش

اشقت هستم که انجام این کارها در توانم نیست. به همین خاطر، حتی برای  چنان ع

 .ی رفتن نخواهم دادوقت به تو اجازهخودخواهی و نیاز خودم هم که شده، هیچ

 *** 

خواهم و بس!  ات را فقط برای خودم مینامش را بگذار خودخواهی که عشق و عالقه و توجه

 !بگذار حسادت، بچگی، خودخواهی

شان برایم مهم نیست، زمانی که من توانی در کنترل احساساتم ندارم و تو را فقط  هیچ کدام

خواهم به کل دنیا نشان  خواهم و میخواهم! من نگاهت را فقط برای خود میبرای خود می

 .خواهم همه بدانند تو برای منیدهم تو را دارم. می

کنند وقتی توجه کسی را روی تو  گذار؛ ولی احساساتم درونم طغیان مینامش را خسیسی ب

 !بینم می

 !خواهم تو فقط متعلق به من باشی من چنان دوستت دارم که می

 *** 

 !اتبگذار تو خدایم باشی و من الهه

مان بچرخد و من در هر بار ابراز عالقه و دوستت دارم گفتنت، ابرها  بگذار دنیا در انگشت

های عشقم را در تقدیم به تو، در آسمان شب  را از هم بشکافم، تا هوا آفتابی شود. ستاره

 .بچینم و ماه را درخشان کنم

 !اتبگذار تو خدایم باشی و من الهه

ل کهکشان را در دستانت بریزم و لبخند را روی ل*ب  و به جای هر دوستت دارم گفتن، ک
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 .همه بنشانم

 !بگذار مال تو باشم و با رنگ عشقم، جهان را رنگ آمیزی کنم 

 *** 

دانم چه زمانی تو تبدیل به  دانم چه زمانی عاشقت شدم و تو همه چیزم شدی! نمینمی

ای قلبم، به شمار  هام شدی، به من بگو دقیقاً چه زمانی تپشترین شخص زندگیمهم

 هایت گره خوردند؟نفس

بیند عاشق شده  آید و میگفتند انسان کنترلی روی عشق ندارد و یک آن به خود میمی

 .اش را برایم اثبات کردیکردم تا که تو آمدی و صحتاست؛ من باور نمی

 *** 

هایم صدای دلنوازت را  همه چیز از آن زمانی شروع شد که نگاهم به نگاهت افتاد و گوش

نم دادی و چشمانم معتاد  شنیدند. همه چیز از آن زمانی اتفاق افتاد که لبخندت را نشا

 .لبخندهایت شدند 

های قلبم  همه چیز از آن روز شروع شد! روز اولی که دیدمت و دیگر نفهمیدم چگونه تپش

 .شدت گرفتند و دستانم لرزیدند

ام را به دست تو سپردم. نفهمیدم چطور  دیگر نفهمیدم چطور شد که عاشقت شدم و زندگی

 !ات شدندشیرین و عاشقانههای  ی خاطرهشد که ذهنم صندوقچه

 *** 

حتی به این فکر نکن که روزی تنهایم بگذاری و مرا به حال خود رها کنی. حتی به این فکر  

 .نکن که بخواهی مرا با حس نبودنت آشنا کنی

 !ن به دوری تو عادت ندارم و قلبم در حدی توانا نیست که بتواند از پس نبودنت برآیدم
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 .آیددانم اگر بروی چه بر سرم میدستانم طاقت دوری دستانت را ندارند و نمی

ام را با یادت و عشقت در کنار تو سپری کنم و  پس کنارم بمان؛ بگذار هر لحظه از زندگی

 .رق شومتا ابد در دنیای چشمانت غ

 *** 

ام شوی و دنیایم را زیر و رو کنی.  کردم روزی برسد که تو وارد زندگیهیچ گاه فکر نمی

 .چنین عاشقت شوم گنجید که اینهیچ وقت در خیاالتم نمی

کشیدی.  ای ناآشنا و تازه بودی که قلبم را برای شناختنت به چالش میتو برای من پدیده

 .شدی یی ذهنم مکردی و ملکهاحساساتم را دگرگون می

 !ای نامنتظره بودی که از رخ دادنش بسیار خرسندم تو، برای من، پدیده

 *** 

کنم از این میزان مهارتی که  نشانی و من همیشه تعجب میتو همیشه لبخند را روی لبم می

 !گیردتو آرام می کنم از قلبم که فقط با در تغییر حال دل من داری! تعجب می

خواهم همیشه در کنارت بمانم، تا آرام بگیرم! خودت را از من  بخش منی و من میتو آرام

 .شوددور مکن که بدون تو، درون قلبم آشوب به پا می

 *** 

 . ...یک قدم، دو قدم، سه قدم

چون و  آیم؛ بیقدم با تو تا هر کجا که آرزو کنی، میهمراهم قدم بزن، کنارم بمان، من هم

ارم و عشقت را در قلبم دارم، هیچ  زنم. تا زمانی که حضورت را در کنچرا همراهت قدم می

 .چیز دیگری برایم مهم نیست و من حاضرم برای بودن با تو، همه جا بیایم

 .حاضرم تا ابد کنارت بمانم 
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 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

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

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

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک
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