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 مقدمه: 

 که هر چه هستم و نیستم، ساخته و پرداخته دستان او هستم! به نام آن 

 تر شدم؟ دانی دلبر شیرینم که من از فرهاد هم مجنون می 

 برسم.های جهان را خواهم کند که به تو  کوه بیستون را فرهاد کند و من تمام کوه 

گاه خیره به آفتابی شده بود و تمام تشعشع و گرمایش را از ام که در صبح آری مجنون نگاهی شده 

 گرفت. چشمانش می 

 دهد به من زندانی در قلبت. یک لبخند تو حکم آزادی می 

های سیاه و سفید این شهر کن، که از یک لبخندت اجازه ورود به حریم من را  لبخندت را کم ارزانی آدم 

 دهد و تا ابد من آواره نگاه زیبای تو خواهم شد. می 

 *** 

آید که همیشه منتظر سواری با جامه و دستاری سیاه هستی. سواری سوار  آلودی میعشق از آن راه مه 

ای با چشمان آبی و لباسی سرتا سر سفید  تواند فرشته ها، عشق می ها و سر زنشبر اسب آتشین ناامیدی 

ای زمینی باشد با چشمانی به رنگ  تواند فرشته ه از شرق به غرب عالم. یا می باشد. با دو بال گسترد

نما باشد.  ای انسان شود. فرشته ات می ای که تمام جان و جهان تو شود. آن هنگام که وارد زندگیقهوه 

به    گیرد. تمام دین و ایمانت را برایدوزی، تمام دین و ایمانت را به بازی می وقتی چشم در چشمانش می

 بازی. دست آوردنش می 

ام در روزی آمدی که از همه جا خسته  عشق جانم! آمدی؛ به موقع هم آمدی. در بهترین روز زندگی

 بودم و خودم را باخته بودم.

 ام تقدیم به تو: ای سرودهعشق جان! عاشقانه 
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 یارا!مهربان 

ه تو خالی و جوالن  های بزک کرددر تند بادهای نفیر کش زمانه و در عصری که تازی عروسک 

 های فریبکار، آمدی تا در کالبد مرده بدنم با دم مسیحایت جانی دوباره ببخشی. مترسک 

مهربانم! ناخواسته آمدی؛ ولی آهسته نیامدی. تندباد گونه آمدی و با کمک سرباز های زورمند قلبت  

ها را از قلمرو قلبم.  ی ها و ناامیدشهر دلم را زیر و رو کردی. آمدی و درهم پیچیدی طاعون ناکامی 

آمدی و با مادیان سفید آرزوها و سالح دلبریت یکی تازی کردی. در قلمرو اهریمن خورده قلبم،  

 عدالت و عشق بر پا کردی. 

چون ستارگان آسمانی و صورتی به زیبایی  چون خورشید، با چشمانی هم مهربانم! با لبخندی هم 

 ام زیباترین اتفاقی بود، که برایم رخ داد. ورودت به زندگیام جاودانگی بخشیدی ها به زندگی اقیانوس 

 *** 

چون ونوس  جانانم! آمدی و باعث شدی گردبادی شوم؛ ولی راهم را چشمانت سد کرد. با آمدنت هم 

ترین شی برای پادشاه  الهه عشق یونان قدیم، دیهم پادشاهی بر سرم نهادی، تو تاج پادشاهی منی! مهم 

 ترین عنصر زندگی بخش منی؛ چون نباشی من هم نیستم!مهم تاج اوست. پس تو 

دانم که در شاه نشین  تو ملکه قصر پادشاهی! قلمرو زیبا رویانی! مهربانم دلم دچار تالطم است چون می

 کندقصر پادشاهی چه زیبا روی زیبا باطنی پادشاهی می 

های  راه و فرشی بسازم از گلاز شاهنشینم، تا گذر کنی راه زیبایی قصرت به انتظارت می ملکه در شاه 

هایشان را فرش زیر  بخش عشق! فرشتگانی را گرد هم آورم، تا بالاقاقی و سرخ! تا بکوبم طلب شادی 

 پایت کنند و پای بری زمین نگذاری. 

وار، نقاشی بر بوم نقاشی  ام خالی از رنگ بود، تا آمدی و شاهوار و ملکه مهربانم! بوم نقاشی زندگی 

 ام کشیدی! زندگی
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 ام باش. کمان زندگینقاشی از جنس عشق و دلدادگی. بانوی رنگین 

 *** 

 رسد.شود و به قلبم می آری! بانوی رنگین کمانم باش. هفت رنگ رنگین کمانم، از چشمانت شروع می 

ام. آبستن بستری شدن در تیمارستانی از  بانوی من، دلم زخم خورده از حرف هاست و آبستن حوادث

های مردابی زوال پرست؛ اما بانوی من  های خرچنگ گونه حرف های سوزن ها و ترکش ف اماج حر

 ام. صدایت حکم مورفین را دارد برای دل زخم خورده

تو التیامی هستی برای من! هر کس آمد برای زخم زدن بر تن خسته و نحیفم صف بست؛ اما امیدم به  

 هایم را التیام بخشی. حبت و دلدادگی زخمای از عشق و متوست! امیدم به توست تا با نسخه 

ای چشمانت باشد؛ اما  ها دردی ندارند وقتی سر منزل مقصودم الماس قهوهنفس جانم! اماج حمله تازیانه

 است!  لیلی جانم دلم بدون تو غمگین و افسرده

 ای که دلم بدون تو آزرده است؟ چه کرده 

ای که  ر مظلوم و گوشه گیر شده است؟ چه کرده قدآری! چه کردی بانوی من؟ چه کردی که دلم آن 

 خواهد تو را ببیند؟دلم فقط می 

ای؟ چه سالحی بکار بردی که  سفر شوالیه قصر عشق و دوستی شدهای بانو که تنها همراه و هم چه کرده 

 این گونه اسیر تو شدم؟ 

 *** 

ت زندانی که زندانبانش تو  کس این گونه اسیرم نکرده بود که تو اسیرم کردی؛ اما چه خوشبخت اسهیچ 

 بانم باشد! بختم که دلدارم زندانباشی! چه خوش 
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ات  شود دیوانه زندانی که تو زندان بانش تو باشی، زندان نیست! بهشت خداوند روی زمین است. مگر می 

 بان زندانم؟ نشد زیباترین زندان

 دلدارم!

ی  کند، گاهی نه! منم همچو همه گاهی تعریف می ای که ای دارد. قصه هرکسی در این دنیا برای خود قصه 

های  ای به زیبای قصه گو! قصه های هزار و یک شب شهرزاد قصه ای مثل قصه ای دارم؛ قصه مردم، قصه 

 دانی؟کرد؛ ولی میهای زمستان زیر کرسی گرم که مادر بزرگ برایمان تعریف می شب 

 دلبر قصه این است: 

 جهان با تو برایم زیباست! 

 ام تو هستی. م! زیبایی زندگیمحبوب

 خواهد تمام دنیا را فدای تو کنم! قدر زیبایی که دلم میتو آن 

 شود کسی را اندازه خدا دوست داشت. تو یک چیز را خیلی خوب به من یاد دادی، به من آموختی که می 

رممان، لذت یک  بار و اولین دوستت دارود اولین وقت یادم نمیآری! اندازه خدا دوستت دارم؛ ولی هیچ 

 عمر بودن در بهشت را داشت. 

 *** 

 جانا!

عشق مثل مس در بازار مسگران نیست که مسی کهنه بدهی و مسی نو بگیری و ببری. نه! عشق، مثل  

شود.  برتر می  تر و هوش کهنه سراب صد ساله درون آبگینه سفالین است که هر چه بماند خوش طعم 

 آری! 

 شود که عشق نیست. آمدن زیباتر و پولدارتر عاشق آن یکی می دلبر، آری! عشقی که پس  
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ای با  مگر این گونه عشق هم داریم؟ نه! این چنین عشقی نداریم. کسی که عاشق باشد، حتی اگر ملکه 

یابد. آری! وقتی عاشق باشی،  چشمان زمردین هم جلوی او بیاید عشق جانش را زیباتر و بسی بهتر می 

 یابی از همه زیبا رویان. معشوق را بسی بهتر می 

بختی و  دلبر تو پرستشگاه و قبله گاه منی! معبدی مقدس در میان شهری پر از امید، آرزو، خوش 

 گاه و قبله منی! تو معبود قلبمی! نامی! تو پرستش نیک 

کند، تا در هوای تو  قراری می قراری می کند برای دیدن و رسیدن و داشتنت، دلم بدجور بی دلم بی 

کشی؛ وقتی راه میرم بغل  س کند. در هوای که تو درآن دم و بازدم می کنی، و هوایی رو که نفس می تنف

 کنم. می 

 دلبر! 

هایم که هر کدام با دیگری یکسان نیست و  تو همیشه برایم فرق داشتی و داری! مثل دم و بازدم نفس

 نخواهد بود. 

 عشق جان! 

 ترین داالن های دلم با او مستانه خندیدم! تاریک تو اولین کسی بودی که از اعماق وجودم از دل 

رسد! حس بودنت  های دنیا رو جمع کنند، به پای حس داشتنت نمیتو اولین کسی هستی که تمام حس 

 من است. ترین حس زندگیقشنگ 

 شوم! من از کنارت بودن، هرگز و تا ابدخسته نمی 

هایمان یکی  م تا در تو حل شوم، تا قلب گردای عاشق شمع دور تو میوار همچون شب پرهمن پروانه 

 شود. 

 *** 
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ات دو قلب حس کنی و قلب من هم در سینه  هایمان جوری درهم تند و یکی شود که در سینه آری! قلب 

 تو بتپد! 

 آید.خواهم قلب من هم از آن تو باشد، چون تا تو را دارم قلب به کارم نمی یارا! می 

بود بر کف اقیانوس یا بر قله کوه قاف، در دورترین نقاط   کاش چشم آب حیات وجود داشت. هرجا که 

 آوردم که تا ابدباشی. ای از آب حیات را برایت می رفتم، تا جرعه ترین نقاط زمین میو مخوف 

چرخد تو در قلب منی و من  خواهمت برای ابدیت؛ تا ابد،تا زمانی که چرخ گردون می آری! دلبر می 

 پرستم! عاشقانه تو را می 

دانم خدا قبل از آفرینش منظومه شمسی، منظومه چشمانت را آفریده بود یا بعدش؟ آخر هر  نمی

آید  دانم چرا فقط منظومه چشمانت جلوی چشمانت می کند، نمی منجمی که منظومه شمسی را توصیف می 

گردم. دلبر منظومه  ای رنگش، خورشیدم است که مثل سیاره دورش می که مردمک زیبای قهوه 

کنند تا به خدایشان برسند؛ اما من چه کنم که  عبه و قبله گاه من است. همه کعبه را طواف می چشمانت ک 

 به تو برسم؟ 

ترین حد  چون زمین از خورشید دور نباش. بیا در نزدیک دلبر تو خورشیدی و من سیاره زمینم؛ اما هم 

 ممکن به من باش! 

سمان باید نزدیکت باشد؟ پس خدایی  تر باش. مگر فقط خدای آدلبر از رگ گردنم به من نزدیک 

 شود؟ زمینی چه می 

 تو خدای زمینی منی! 

 *** 

ای و برق  شود برایم زمانی که زمرد چشمانت را در چشمانم دوخته خدای زمینی من! دنیا پوچ می 

 جاست که با خود می گویم: بینم آن گونه عشق را در چشمانت می الماس
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ر برایم تمام شدی. پیدایش کردم! نیمه گمشده و ستاره پرفروغ  وایسا دنیا؛ وایسا دنیا! تو دیگ -

 ی پروینم را!ام را پیدا کردم! خوشه زندگی

 بانو! چشمانت دنیای من است. 

های گیالس دلربا  چون شکوفه ای بانوی مهرورزی! معنی بهار را با چشمان تو فهمیدم. آخر چشمانت هم 

 ام را دارد. سودای دیوانگی بود. دل مرا دزدید. آخ که چشمانت 

شدم رو سوادی کشیدن کارم به بیابان را، چشمانت خرابه نشینم کرده؛ اما چه کنم که   سودای مجنون 

 های خرابه هم سودای تو را دارند.بوم 

 زند.بانو سوسوی زیبایی چشمانت کاری با دلم کرد که کارستان پیش پایش لنگ می

 کس! کس برایم جذاب نیست؛ هیچ هیچ دانم با من چه کردی که  نمی

 چیز برایم جذاب نیست. هیچ 

 ای فام چشمانت بود. ام سکانس قهوه بانوی من! بهترین فیلمی که دیده

 سر و صدا، مثل کشتی تایتانیک غرق در اقیانوس آرام چشمانت شدم. جا که آرام و بی آن 

ات مورفین قلب  های شبانه ویس چت چون داروی آرام بخش است! صدایت، خاتونم! صدای تو برایم هم 

 من است. 

جا تو  جا من پادشاه جهانم! آن گویی جانم، آن کنم و تو می جهان از آن من است. زمانی که صدایت می 

 گشای قلبمی! ملکه کاخ جهان 

 بانوی من! 

 گوید: قاری می 
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 سپاریم به کالم اهلل مجید. گوش جان می  -

 شوند؟ ایش را نمیولی چه کنم که دل مجنونم صدایی بجز صد

 سپارم به صدایت که سودای جنونم را در سر دارد. گوش جان می 

*** 

 دهم اگر ثانیه در گوشم نباشد. اش را پس می سپارم به صدایت که خماری گوش جان می 

فرستی  هایی که برایم می ام. صدای ویس های در گوشی ترین آهنگی در پخش لیست آهنگ بانو! قشنگ 

قدر صدایت  قدر قشنگ است! چه روم. آخ که صدایت چه دهم و تصدقت می ن می روزی صدبار گوششا

 ها در بهشت! چلچله  باعث آرامشم است، مثل صدای چهچه 

دلبر! صدای تو سرود ملی کشور قلبم است، صدای تو تعیین کننده همه چیز برای من است، صدای تو  

 بخش.قدر آرامش مثل قرص کدئین برای من است، همان 

 ام؟نی دلیل زندگیدامی 

 خواهم تو را؛ ولی هر روز انگار دوباره عاشقت شدم. ها بار می میلیون 

کنم، انگار انتخابی دیگر برایم جز  ها بار هم برگردم عقب باز هم تو را انتخاب می آری! دلبر اگر میلیون 

 تو وجود ندارد.

دهد و یک بار یک  ک بار رخ میدلبر! عشق مسابقه فوتبال نیست که انتخابی برایش بگذارند، عشق ی 

 دزدد.فرشته آسمانی در زمین دلت را می 

 *** 

آید و  بار فرشته آسمانی با چشمانی جادویی و دل فریب سوار بر ققنوس طالیی عشق و دلدادگی می یک 

 نشیند. در کنارت می 
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ار عشق برایت رخ  ب زند تا به آن وارد شود. یک بار در خانه قلب را می آید و یک آری! تنها یک بار می 

 دهد. می 

کشد تمام دین  توانی بچشی؛ ولی وقتی عشق برایت رخ داد، به آتش می بار می طعم شیرین عشق را یک 

 و ایمان و اعتقاداتت را و همه را تبدیل به عشق می کند.

  ماه من! من فرهاد نیستم که از عشق شیرین کوه را بکنم یا مجنون نیستم از عشق لیلی سر به بیابان

 بگذارم. 

 تر از فرهادم. من مجنون 

 شوم. کنم و نه بیابان گرد می من نه کوه می 

چون گالدیاتورهای روم باستان که برای بدست آوردن دل دختر پادشاه که دل باخته او هستند با  هم 

 کنم تا تورا بدست آورم. جنگند و در میدان نبرد مرد و مردانه ایستادگی می همه می 

 جوی فقیر و دلباخته تو. دخت زیبای قلمرو پادشاهی زیبا رویانی و من جنگ شاه آری! تو 

 دهم مردانه در راه عشق تو. جنگم برای تو یا جان می بانوی من! آری! می 

ای کار بلد  چون ساحره جویی دلباخته و دیوانه چشمانت شده، چون چشمانت هم دخت قلبم! جنگ شاه 

 کند. جادو می 

 من را. دل و چشم دلباخته  

ست که حاضرم میلیاردها بپردازم برایش؛ حتی اگر  آری! سکانس جادویی چشمان تو. تنها تئاتری 

 ام باشد بهایش یک عمر زندگی

 چشمان تو شبیه لذت بردن از چشمک زدن ستارگان شب در کویر است. 

 قدر پر فروغ و جذاب! نشین و رویایی! همان قدر دلهمان 
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 *** 

 ا شیدای چشمانت شدم؟ دانی از کجای دلبر! می 

 جا که چشم دوختم بر چشمانت، چشمانت به من گفتند: نآ 

 توانم نخواهم تو را«»نمی

کنم  کنم کم دارمت. حس می قدر از تو بیشتر داشته باشم حس می جا شیدا و دیوانه تو شدم. هر چه آن 

ص و طماع شدم به داشتن تو  گردد. انگار حری دل عاشق و شیدایم بیشتر به دنبال بیشتر داشتن از تو می 

 دانم چرا؟و چشمانت، به دوست داشتن تو و چشمانت، نمی 

 وار مجنون توأم! قدر مرا شیفته خود کردی که دیوانه آخر آن 

 های بسته من است. تصویر جذاب چشمانت، هر لحظه و هرجا جلوی چشمانم و پشت پلک 

قاشی لبخند مونالیزا، حتی زیباترین  شود، حتی تصویر نهر تصویری یک روز کهنه و فرسوده می 

گاه قدیمی  تابلوهای جهان، باالخره یک روز دل هوادارنش را خواهد زد؛ ولی یک تابلوست که هیچ 

 شود و آن تابلوی چهره زیبای توست! نمی

چهره زیبای حضرت یارم، دلبر آخ که فکر کنم خدا برای آفرینش تابلوی صورت و چشمانت خیلی  

ت برای آفریدنش، آخر خیلی زیبا نقاشی کرده است. خدا قشنگ با رنگ و قلم  حوصله گذاشته اس 

قدر حوصله گذاشته است تا تو را مثل خود، خود  حسابی نقاشی کرده و رنگ و لعاب داده است. آن 

 هایش آفریده. خدا تو را که آفرید به خودش گفت: فرشته 

ریدم! این دختر باید بهاری باشد، تا برود در زمین و  قدر زیبا آفنآفرین به خودم با این مخلوقی که آ  -

 یک پسر تابستونی را دیوانه خودش کند! 
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دلبر! چشمانت عصیانگر بود که تا دیدمش عصیان و خطا کردم، همه چیز را به چشمانت، به تو باختم  

 بانو! چشمانت بدجور قماری با دلم کرد که من باختم قمار با چشمان تو را! 

 دانی چرا؟می 

ام بود که حاضرم صدبار دیگر هم ببازم و  ام کرد! چشمانت؛ قمار با تو زیباترین قمار زندگیچون دیوانه 

 فقط تو باشی دلبرم! 

 *** 

 قرار منی! گاه توست، آخر تو قرار این دل بی خیال! تا نفس دارم، قلبم اقامت ای دلبر! هتل مطل را بی 

ترین دو حرفی جهان، عاشقتم دیوانه؛ ولی  قشنگ   ترین دو حرفی جهان برای منی!دلبر! تو قشنگ 

 دانی دلبر چرا همراه عشق دیوانگیه؟ می 

 ات نبودم؛ عاشق تو بودن تنها دیوانگیمه که دوستش دارم! چون اگر منطق بود که االن من عاشق 

دهم به نشستن کنار یکی تو همان کسی هستی که نشستن کنارش ل*ب حوض توی پارک را ترجیح می

 ها، همه چیز با تو لذت دارد دلبر! ر بهترین رستوران دیگر د

های زرد، قرمز و نارنجی  ریزان برگ حتی نوشیدن قهوه در کلبه خیابان غربی و در هیاهوی برگ 

دیگر در پشت پنجره و در پناه  ریز و عاشقانه پاییزی، دست در دست یک درختان پاییز زده و باران 

 لذتی دو چندان دارد.گرمای لذت بخش شومینه چوبی با تو 

 *** 

 ارزد.های دنیا هم بدان تو به هیچ نمیتمام لذت 

فایده است. بیا در کنارم دلبر تا در تالطم سرخی گل سرخ، زردی گل الله  پاییز هم اگر تو نباشی بی 

 عباسی، نارنجی گل همیشه بهار و سبزی درختان کاج در فصل پاییز در خیابان عشق و دلدادگی 
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ها، چترهایمان را کنار بگذاریم و در خیابان عشق و دلدادگی قدم  ها و عاشقانه بارانی از شادی در زیر  

های پاییزی در زیر  بزنیم و دست در دست هم بدهیم و با شنیدن صدای دلنشین خورد شدن برگ 

 پاهایمان از آن عبور کنیم و داستان عاشقانه خودمان را بسازیم. 

 مان را! ادگیبیا تا ثابت کنیم عشق و دلد

 تر از لیال! تر از فرهادم و ثابت کنی شیرین نثابت کنم مجنو 

 گفتند: بیا ثابت کنیم به همه کسانی که روزی می 

 رسیم، ما بهم رسیدیم«»ما بهم نمی 

 دیگریم! و عاشقانه، عاشق یک 

 مان دعا کنند!ها حال برای خوشبختی بیا ثابت کنیم تا آن 

 *** 

 نوشت و کسی نتوانست مانع خوشبختی ما شود.  خوشبختی من و تو را خدا

 ام رخ دادی. دلبر! تو زیباترین اتفاقی بودی که در زندگی

گران بها و  چو یک معجزه ام رخ دادی! هم تو همچو یک شگفتی بودی! مثل یک معجزه در زندگی

 ارزشمند!

د مراقبت شود، چه جایی بهتر  بها و زیبا بودی که از تو شدیداً بایعشق جانم! تو همانند یک الماس گران 

 از قلبم که تو در آن باشی دلبرم! 

آوری عشق جانم! تو نیمه  ام که مرا به وجد می آورد. مرا به هیجان می تو تنها فردی هستی در زندگی

 گمشده من هستی! نیمه دیگر و کامل کننده من هستی! 
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 ای؟دلبر! بازی ورق را دیده

 آس دل من هستی! یک تک دارد به اسم تک آس. تو تک  

 تو فاتح برج و باروی دل و قلب و جان منی! 

 *** 

چون قلعه الموت نفوذ ناپذیر بود، تا این که تو آمدی و بدان هیچ جنگی فتح  ی قلب من، هم آری! قلعه 

 کردی قلعه قلب مرا. 

 آری دلبرم! 

 دانی دلبر؟می 

 بان تو است! خوش صداترین و گوش نوازترین موسیقی دنیا چیست؟ شنیدن اسمم از ز 

یارا! برای همه صدای بلبل و قناری زیباترین موسیقی است؛ ولی برای من شنیدن صدای تو، زیباترین  

 نوای دنیا است. 

ترین رمان جهان شود؛ ولی تنها وصف عشقت و وصف  خواستم رمانی بنویسم که پر فروش دلبرجان! می 

 واقعی ما دلبر!  ام! چون شد زندگیچشمانت در ذهنم آمد! چه زیبا شد رمان 

 *** 

چو شعری است در  های من است. هم دلبر! داشتن تو. آری! داشتن و دوست داشتن تو! درمان تمام درد 

 کنار آبشار جاویدان. 

 خواهم! های دنیا، میان میلیاردها آدم، من تو را دارم و تو را می یارا! میان همه آدم 

 ماند؛ دلبر عشق من و توست! چیزی که میهای پایانی رسید؛ اما تنها این دفتر به بیت 
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های آغازین زندگی من و  مانیم و تا ابد در کنارهم هستیم؛ اما بیت این من و تو هستیم که برای هم می 

 تو شروع شده است. 

 دوستت دارم بانوی من. 

 به پایان آمد این دفتر عشقمون پایدار و ادامه دار باشد.

 

 

 مرسی از نگاهتون 

 ، محمد امین سیاهپوشان ۱۴۰۰ماهآذر 

 همدان
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 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

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

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

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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