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 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک |دلنوشته پیمان با آینه 

 
 مقدمه:

 

کند، هر چیزی خواهم بازگو کنم، هر چیزی را که در دلم سنگینی میمی ۰۰۱۱/۶/۲۲امروز در تاریخ 

یم، از گودردست و من میبار از دلم بگویم، نوشتن برایم بهترین زبان و همکه باعث شده من امروز این

 .زنمها، عشق، ظلم، مظلوم، قدرت، ضعف و تمام سکوتم را فریاد میوفاییبی

 دانم از کجا شروع کنم کدام زنجیره احساسی را پاره کنم؟نمی

 .اندبندم و فقط انگشتانم برای نوشتن در حرکتچشمانم را می

 .تری اشاره کنمعمیقخواهم به مفهوم ای؛ اما من میرا شنیده( قوی باش) شاید بارها و بارها جمله

م، داریدیگر قدم برمیپس ای دوست من! من را یار خود بدان، من، تو هستم و تو، من! پله به پله با هم

 .به سوی امید و واالیی

 جا فقط و فقط حرکت است رو به جلو پروازکنی و نه به پایین پاهانت، اینسر نگاه میجا نه به پشتاین

ست کمی انگیزه و همت به کار هایمان اسیریم و کافیم که در حصار تخمکردن و ما همه آلباتروسی

 .های هستی را ببینیمببریم تا این پوسته ضخیم و پوچی را نیست کنیم، تا بتوانیم زیبایی

هرگز نگذار کسی برای شکوفا شدنت دست درازی کند، حتی به قصد کمک! زیرا تو نخست باید درونی 

شک این تو باتروس به دست دیگری شکاف بردارد و تو هیچ تالشی نکنی، بیشکوفا شوی و اگر تخم آل

 .رویخواهی بود که رو به نیستی می

 !ها و شکوفاییما همه یک آلباتروسیم با کلی اراده

*** 

 (عاشقی را یاد بگیر)

 

 ات مباش! منتظر عشق مباش! چشمت را به امید پیدایش دستِ کمک، مبند وپرنسس داستان زندگی

 گذارد تو خودت راخودت اژدهایی را که بال پروازت را اسیر کرده و مانع پیشرفتت شده، سدی که نمی

 .به همه اهل، شکوفا کنی را خودت، با دستان همت، از بین ببر

ا حس ب ها دعوت کند و تو آن زمانرویاهایت، برای این که تو را به زیبایی انتظار کشیدن برای شاهزاده
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 !ست بسی بیهودهبه آرامش برسی؛ کاری یار،گرمای وجود 

 .اش از هوا برایش بباردزند تا روزیاش چنبره نمیگاه منتظر نباش، یک آلباتروس هرگز در النههیچ

*** 

 !ست طبیعیست درونی و قدرتیست حقیقی! آرامشیروزی تو، عشقی

 ...کهینتو باید برای رسیدن به این سه عنصر زندگی، تالش کنی، بدوی، نه ا

شان، چشمان خفتند و روی تخت آرمیدند؛ اما از کجا معلوم که زندگی ها به امید شاهزاده قصهخیلی

 !ات شرک نباشد؟شاهزاده

ست ها رقصیده و آنان را دریده، اعتماد به هر کس کاریدر این زمانه که نفس گرگ، به تن خیلی

 .ترقی خودت باشیای برای احمقانه و تو باید خودت راه نجات و پله

*** 

شان، از هیجان و سرخوشانه مخفیانه ها، قرارهایاند. از پنهانی پیامک دادناز عشق، زیاد گفته

ها هم به جای دانی خیلیشان؛ ولی میهایهای شبانه و نم اشک روی بالششان، از گریههایخندیدن

در نهایت، سقوطی دردناک داشتند؟! به  ها را به صعودیت و واالیی ببرد،این که واژه مقدس عشق، آن

 !شان شد؟جای چشیدن طعم وصال، تیزی تیغ روی رگ نتیجه عشق

گیر، آه! چه خرابم امشب! موزیکی غمگین و سکوتی سنگین و بوی سیگار، صورت خیس، بغض نفس

 !غروبی دلگیر

*** 

 !گویم که عشق تلخ است، نهنمی

دازد، انرا یاد تلخی اسپرسو نیمه شب و شیرینی شهد، می خودم به شخصه، به واژه مقدس عشق! که من

 ...اعتقادی ویژه دارم؛ اما حرفم این است که

 :بگذار این گونه بگویمت

 !جنس پروازجنس با همکبوتر با کبوتر، باز با باز... کند هم

هایی که آغوش فراق را چشیدند، برای همین بود. با روحیه گنجشکی، دل به شاهین و عقاب خیلی از آن
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های زمانه که در پی غارت ات دهی، نه کرکسجنسدادن، خب معقوالنه نیست و تو باید دل به هم

 !هستند اتکردن روح و روان

*** 

تی اش هست که حقدر عاشق جفتک آلباتروس! آناند؟! آری، یترینها عاشقگفته بودم که آلباتروس

 .کنداش سپری میکند و برای همیشه در تنهاییاش هم به او خیانتی نمیپس از مرگ جفت

 .اگر خواهان یک عشق آلباتروسی هستی، پس بایستی نخست خودت را تغییر دهی

 (...قانون عشق را که به یاد داری؟ )کبوتر با کبوتر

الی آلباتروسی! باید در مرحله اول، خودت یک آلباتروس باشی، سپس خواستار برای داشتن عشق وا

 !عشق واالی آن

*** 

 !ات آیدپس نخست خودت را تغییر بده دوست من تا عشق هم به دنبال

فقط تا دیر نشده، بیدار شو! حرکت کن که در این دنیای جفا، هیچ دستی تو را در قعر چاهی که هستی، 

 .ات شوندگاهات از غفلتتان خودت باید طناب راه نجاتکند و دسکمک نمی

ها را رد کرد؛ اما بگذار بگویم که شود آندیگراند که از یک در هم نمی یک گویند عشق و غرور جاری

کنم، زیرا که حتی خود واژه مقدس هم، آغشته به تکبر کنم. انکارش میمن این گفته را تکذیب می

 .است

*** 

داشتن خودت را یاد بگیری؛ زیرا هر کسی که برای خودش احترام و ارزشی قائل نشود،  تو باید دوست

 .ست، اگر این ارزش و مهر را از کس دیگری طلب کندجاییتوقع بی

شود. همه به سوی قدرت، خودباوری و عزت تمایل داریم و هیچ کس عاشق شخص ضعیف و سست نمی

 ...گویند، پسغرور مثبت میها کنیم و به این نشانهگرایش پیدا می

و ات را در خاموشی بازگای، عیب و نقصترین دوستت کیست؟ آینه! او بی هیچ کاستیدانی رفیقمی
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ای که بال پروازش شکسته بنگر. به ات برو و به آن پرندهکند. حال به رو به روی همان رفیق صادقمی

 !یاد کن او در حضور آینه، پیمانی از نوع خودباوری و خودمهری

*** 

 !شوندترینِ مظلوم میها موقع عاشقی، ظالمزیرا که خیلی

چون شمری ستمگر اند؛ اما در برابر خود، همچون طفلی معصوم و بی پناهدر برابر جنون نگاه یار! هم

 .کنندعمل می

 .تو ای دوست من! بایستی نخست خودت را دوست بداری، سپس خواستار عشق از دیگران باشی

تو  شود وات نمیگاه نصیبمانی که خودت، به خودت افتخار نکنی و مهر نورزی، عشق حقیقی هیچتا ز

 .شویهای زود گذر میها و حسدرگیر خواسته

*** 

 .کنیات را صرف چه کسی میتویی و اقیانوسی از احساس؛ ولی بدان اقیانوس دل و نگاه

 !ها ندهخودت را کویر نکن! دل به کرکس

، تماشای غروب و یک فنجان چایی داغ، هنزفری به گوش زده و شنوای موزیکی، گلوی ل*ب پنجره

های عشق هستند؛ ولی اگر تو به جای زانو بغض کرده و چشمان لبالب پر شده، همه و همه از ارمغان

 .شودات میگاه است که عشق حقیقی نصیبزدن، پاهانت را به زمین کوبی و تسلیم نشوی، آن

*** 

 ...ه عشق درد داردگویند ک

 .دوست داشتن را کسی درد ندید؛ ولی عشق را هیچ وقت با دوست داشتن یکی مدار

ا قدر قوی نباشی تاش برنیایی، اگر آنعشق در پیچ و خم وجودش، آزمایشاتی را دارد که اگر تو از پس

ی غم و راههروی. بیراهه میچون خیلی از عاشقان بی روح به بیگاه است که همبه زانو در نیایی، آن

 !هجران
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کشد و تو وقتی ست که ناخودآگاه تو را در آغوش میچون بیماریهمه به این باور دارند که عشق هم

 !ایبینی خیلی وقت است با این درد خو گرفتهگشایی که میات را میچشم

*** 

 .کنمولی من بر این هم اکذاب دارم و انکار می

که  بینیشود و تو تا به خود آیی، میات پذیرای آن میولی ضمیر ناخودآگاهست؛ عشق کامالً اختیاری

 !صاحبت، ارباب دارددل بی

ا ات، تو معیارهای یار راین که ارباب دلت که باشد به خودت بستگی دارد. زیرا که در ضمیر ناخودآگاه

گاه است که دل، دل داد، آنکنی و زمانی که دست تقدیر شما دو نفر را رو به روی هم قرار انتخاب می

 !دهد و عشق، شکوفه مهرمی

 !شودشود؛ اما بهاری که تنها با یک تلنگر به پاییز عاشقان تبدیل میوجودت بهار می

*** 

 !هاات هست معیار یارت چیست؟ از خوک صفتان یا آلباتروسپس حواس

اش به خودت پرت شوی، همهیابی و یا در قعر و ظلمت فراق این که تو به عرش شکوه وصال دست

 .بستگی دارد

 .پس ای دوست من! همه چیز در فکر توست، بقیه همه بازیگرند

 .ات تحول یابدات را دور ساز، تا زندگیخودت را تغییر بده، باورهای اشتباه

*** 

 (رویایت را حک کن)

 

 ! متفاوتروزی روزگاری طبیعت، دو خواهر را به دنیا آورد. خواهرهای دوقلو؛ اما کامالً

 .های خودش رفترویا و روزگار! هر یک به دنبال خواسته

 .رویا خواست دنبال شود؛ اما روزگار خواست دنبال کند و همه را در مشت خود بفشارد

ات آمده و پس اگر روزی چشم باز کردی و دیدی که رویایی در سر داری، بدان شب را رویا به بالین
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 !گشایی، فقط یک آوا در سر داری، رویاهنگامی که چشم می ات کاشته و توبر پیشانی بوسه

ای از سکوت حبس شده، برایت بگذار راضی را از این دخترک سر به هوا که سالیان است در قفسه

 .بگویم

*** 

اش گاهی آید و بوی حسادتاش نمیست عاشق؛ اما خواهرش روزگار! هیچ از او خوشرویا دختری

 .کندخاکی می اوقات رویا را پژمرده و

 .ماندرویای عاشق! اگر بر بالین کسی رود، ثانیه بعد از ب**و**س**ه عشق منتظر می

اه گماند تا رویا سر، را ببیند و جشن وصال گیرند؛ اما امان از نگاه آتشین روزگار که هیچمنتظر می

 !گذارد طعم وصال رویا و یارش، به راحتی و خوشی سرانجام گیردنمی

*** 

شود که همه ارمغان روزگار هستند و وای بر راه رسیدن به رویا، رویاسر دچار کلی از مشکالت میدر 

ست بر سر، پاک کند و به خاطر ای که رویاسر، ب**و**س**ه رویا را که همچو تاجیآن لحظه

پس  اش راگاه ب**و**س**هشکند و او هیچخورد، جا بزند. دل رویا میهایی که از روزگار میسنگ

ماند و کم کم رنگ حسرت به خود گیرد و برای همیشه آن مُهر بر روی پیشانی رویاسر باقی مینمی

 .گیردمی

هایی که که حلقه وصال را به انگشت پیروزی کنی، باید به روزگار پشت کنی و به تمام سنگبرای این

رای کنار زدن تو استفاده هایی بدانی روزگار از چه سنگمحلی کنی و میکند، بیسمتت پرتاب می

 کند؟می

*** 

امید های ناکه تو را از میدان به در برد و باری دیگر به رویا اثبات کند، او سرتر است، از حرفبرای این

 .کند و تو نباید کم بیاوریها و تمسخر، در راه نابودی این وصال شیرین استفاده میکننده و شکست

 !ک آلباتروسهاست، نه یجا زدن کار جوجه مرغ
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ستی ات، بایکر و کور و الل شو! مگر شرط عاشقی، کور و کر بودن نبود؟ پس تو برای رسیدن به اهداف

شود و الل ات میشود، کور شوی از هر چه که مانعات میکر شوی از هر چه که شنوای منفی دارد و مانع

 .ات به کس نگوشو؛ اما از اهداف

*** 

 

ند و شان کنهای خاکیسطح توقعاند تا تو را همها در کمینگفتمت که خیلی حرف نزدن را از این بابت

 ...تو وقتی که از اهدافت بگویی

گاه آن رویای عاشق را فراموش نکن و بدان کسی آن طرف خط، به انتظار تو نشسته، پس حرکت هیچ

 !ها را دریابکن. ثانیه

 .کس نگو و ناامید هم نشوحتی اگر رویای پرواز کردن را در سر داری هم به 

هاست! هیچ کاری در زیر سایه لطف ست، حرفم از غیرممکنگویم که پرواز کردن با دستان، شدنینمی

 .خدا، غیرمحال نیست

مان، خاک خورده و حتی وجودمان بود که در گوشه خاطرات هایی که گفتمت، اسرار گنجینهتمام حرف

 .به فراموشی سپرده شده بود

 !نوا شویموزی که با رویا همبه امید ر

 پایان! 

*** 

 :سخنی از نویسنده

 

 .تونم زمین رو چرخش برمترین زمان میای بلند پرواز که در کوتاهمن یک آلباتروسم! پرنده

بینم و ماجراها رو در قالب داستان و رمان به کنم هر چی رو که به چشم میدر این راستا بازگو می

 .ذارمنمایش می

 !های جذاب و خواندنیتروسم با کلی نوشتهمن آلبا
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 !آلباتروس دارتوندوست

 !یا حق
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

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

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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