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 محمد امین )رضا( سیاهپوشان  |یالسگشکوفه 

 
 :مقدمه

حسی که   !گویم، عشق زیباترین حس دنیاست ست؛ ولی من می گویند که عشق دیوانگی ها می ی آدم همه 

 ! شویاش نمی اش نکنی، متوجه زیباترین حس دنیاست و تا تجربه 

 *** 

زار زیبای  ی گیالس بر گندم کشم، تا چند شکوفه دانی دلبرم، فقط به خاطر این انتظار بهار را می می 

 !موهای زیبایت، زیباتر شوندموهایت بنشانم و  

 *** 

کس به خداوند آسمان قسم که عاشق تو و چشمانت بودن، عبادت است؛ وگرنه هیچ چیز و هیچ  ! محبوبم

 ! باعث نمیشد که این گونه عاشق خدا شوم 

 *** 

بهترین کسی بودی که آمدی و مثل مورفین به من آرامش بخشیدی   . عشقم، تو آمدی تا آرامش بگیرم

 . آرام، مثل نوزادی در بطن مادرو آرامم کردی؛  

 *** 

ام؛ لبخندت یک طرف دیوانه و شیدایم کرده، چشمانت از طرفی دیگر  بین دوراهی مانده  !جان جانانم

 ؟جانم را برای کدام یک فدا کنم ؟برای کدام بمیرم !قصد دیوانگی و رسواییم را دارد

 *** 

 ! کل تقویم من تویی دلبرم های سال را کار ندارم، کل تقویم من یک ماه دارد؛ ماه ماه

 *** 
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بی تو    !آری دلبر .بعید است بدون تو بتوانم نفس بکشم  !بهترینم، تو تنها دلیل نفس کشیدنم هستی

 . شودگیرد و به بازدم مبدل نمی بعید است این نفس از دم به بازدم تبدیل شود؛ دم می 

 *** 

ام فقط تو را  ـنتی *رویم هستند؛ ولی این چشمان لعـهشت میلیارد آدم روبه  ؟ای با من دلبر ، تو چه کرده 

ها  برای تمام آدم   !بیننداند و کس دیگری را نمیچشمانم فقط و فقط روی تو زوم کرده  .بینند می 

 . شوندهایم کور هستند؛ اما برای تو بینا می چشم

 *** 

 ! هافقط در گوش تو بگویم خواهم دلبر، این را می 

  !ست؛ اما عشقی که همراهش دیوانگی نباشد که عشق نیست گویند عشق دیوانگی ی مردم می همه  -

 ! وار دوستت دارمعشق باید با طعم دیوانگی باشد؛ پس دیوانه 

 *** 

م آفریده  زمین تا آسمان را گشتم تا که دلبری جز تو پیدا کنم؛ اما انگار خدا تنها یک لیالی بی همتا برای

 ! بود و آن تو بودی دلبر

 ! یی رویت نیستی دنیا را بگردم، دلبری به زیبا همه 

 *** 

ی تمرکزتان روی یک نفر باشد؛ یک  عاشق شوید تا همه  !عاشق شوید، نه برای در آغوش گرفتن؛ نه

 . های او بند باشدهایتان به نفس نفری که تمامتان شود و نفس

 *** 

کند؛ چون ناخواسته آمدی و ناخواسته عاشقت شدم،  دلبر، هیچ ناشری کتاب عشق من و تو را قبول نمی

 . مانمی قلبی تا ابد عاشقت می اما با خواسته 
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 ** * 

برای ماندگاری در صحنه، راهی جز جنگیدن برای بدست    !ت مثل شاه شطرنجمدلبر، برای عشق

 . های منآوردنت ندارم، تمام هستی و داشته 

 *** 

 ! ای شیرین من

ها  م از آن های لیلی و مجنون و یوسف و زلیخا دوستت دارم؛ بیا ثابت کنیها و دلبرانهبه وسعت عاشقانه 

 . تریمعاشق 

 *** 

صبح   !دلبر، صبح باید با خورشید زیبای چشمانت درون دو سیاه چاله شروع شود؛ وگرنه صبح نیست

 . هایت بمیرمست که تو چشمانت را باز کنی، بخندی و من برای خنده گونه عالی این

 *** 

هر موقع که   ! ریزدگویی دلم می نشیند و دلچسب است که هر چی می قدر بر دلم می دلبر، صدایت آن 

 . شوم شود و دوباره عاشقت می گویی جانم، دلم زیر و رو می زنم و می صدایت می 

 *** 

من   ! کشیست برای با تو بودن و برای نفس کشیدن در هوایی که تو نفس می ایسرمای زمستان بهانه 

 . ام زمستان که تمام شود، با فصل بهار چه کنم مانده

 *** 

قدر وسعت عشقمان زیاد است؛  ی دنیا بدانند که چه خواستم داستانی عاشقانه تعریف کنم تا همه  !دلبر

 ! دانم چرا داستانم یک خط شد و بساما نمی

 . است که جهان با تو برایم بی نهایت زیباست  قصه و رمان قلب و دلم این 



 

 

 
6 

 محمد امین )رضا( سیاهپوشان  |یالسگشکوفه 

 
 *** 

 ! برکمدانی دلمی 

تاریخ قلب من از روزی   .شود قلب هر کس، تاریخی دارد؛ از یک تاریخی همه چیز برایش شروع می 

 . ام گذاشتی شروع شد که تو پا به زندگی

 *** 

 ! دلبر

 ! کنیبینم تو بیداری و نگاهم می کنم و می هایم را باز می ایستد وقتی اول صبح چشم قلبم می 

 *** 

ویی؛ بدست آوردنت سخت بود؛ اما زمانی که بدستت آوردم، دنیا  ی آخر رانی هلدلبر، تو شبیه تیکه 

 . بخش شدقشنگ و لذت 

 *** 

ها  کشیم تا مال هم باشیم؛ ولی همین سختی ماند؛ سختی می عشق من و تو مثل الماس می  !عشق مهربانم

 . کندترش می قشنگ 

 *** 

گشت و  خوری که کاش زمان به عقب برمی ی، حسرت می کنجایش که تلفن را قطع می عشق فقط آن 

 . زدیدوباره با او حرف می 

 *** 

 ! آهای دلبر

قدر آخ که چه   .دانم چرا اول تا آخرش اسم تو را نوشتم ی جدید بنویسم؛ اما نمی نامه خواستم یک لغت 

 !نامت زیباست ای نازنین یارم
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 *** 

 :به دکتر رفته بودم؛ دکتر گفت 

 ! اری تا خوب شویبیوتیک الزم دآنتی  -

 :گفتم

 ! ام کردهبیوتیک فقط صدایش؛ نگاهش است که دیوانه آنتی   !آقای دکتر -

 *** 

 ! ی چشمان تو هست ی زمین چیست؛ تا وقتی جاذبه دلبر، جاذبه 

 . شود عاشقشان نبودقدر حالت چشمانت جذاب است که نمی آن 

 *** 

  ! این را بدان که هر گاه پیش تو هستم، ظاهرم آرام است و آرامش دارم؛ اما درونم غوغایی است !دلبر

 . ام به بیرون بپرد خواهد از سینه زند که انگار می قدر تند می قلبم آن 

 *** 

 ؟ شیرین و دلنشین است قدر شنیدن اسمم با زبان تو برایم دانی چهمی 

چیزی باالتر از شنیدن اسمم از زبان تو نیست دلبر   .دهدکنی، خدا دنیا را به من می وقتی صدایم می 

 ! شیرینم

 *** 

بخش که اگر تبدیل به  قدر لذت بخش است؛ آن ها هم لذت دلبر، چیزهایی هستند که حتی تکرار آن 

 ! بری؛ مثل داشتن و دوست داشتنتذت می ترین کارت هم شوند، باز هم تو از انجامش لروزمره

 ! دوستت دارم دلبر

 *** 
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رود ما را  گرد ساعت دیواری اتاقم، هر ساعت و هر ثانیه که جلو می گرد و ثانیه های ساعت اگر عقربه 

 ! بیشتر عاشق هم نکند که ساعت نیست 

 . وار و عاشقانه دوستت دارمرود، بیشتر، دیوانه ای که ساعت جلوتر می هر ثانیه 

 *** 

ام گذاشت؛ جایی  ای به نام تو، پا به زندگیجایی که معجزهآن   ؟دانی کجا به معجزه ایمان آوردمدلبر، می 

 ! ام پدیدار شدیکه اصالً منتظرش نبودم، در زندگی

 ! ایترین ناخواسته ی من، تو دوست داشتنی بهترین ناخواسته 

 *** 

دا وجود دارد؛ ولی بین این همه تن صدا، تو  در این دنیا هشت میلیارد آدم و هشت میلیارد تن ص !ببین

 ! کند دلبرام می هستی که دیوانه 

 *** 

عاشق پسری باش که حاضر باشد هزار کیلومتر هم که باشد، به خاطرت بیاید؛ وگرنه همه بلدند دو  

 .ورتر را طی کنند خیابان آن 

 *** 

ترین اشتباه من  حتی اگر تمام مردم دنیا جمع شوند و بگویند عاشق تو بودن و عاشق تو شدن بزرگ

ترین و  چون دوست داشتن تو، شیرین  !بوده؛ حاضرم صد بار دیگر این اشتباه شیرین را انجام دهم

 ! ام هستیبهترین اشتباه زندگی

 *** 

خدا با این هدیه به   !ای که خدا به من داده استدهای بوترین هدیه بهاترین و گران تو بهترین، ارزشمند 

 . ها مال من باشد ها هستم و باید بهترین من ثابت کرد که من الیق بهترین 
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 *** 

 .واریعنی دوست داشتن یک آدم مهربان و ساده؛ همراه با نگاهی خاص، ویژه و دیوانه  عشق

 *** 

جا که اهورامزدای بزرگ، طرح لبخند تو را زیبا و  از آن  ؟دانی از کجا فهمیدم که تو شاهکار خداییمی 

 ! استثنایی کشیده است 

 *** 

 ؟ دانی زمستان باید چه شکلی باشدمی 

 . د زیبای بخار از روی فنجان قهوه و بارش زیبای پشت شیشه به همراه صعو  !من باشم و تو

 *** 

جا فهمیدم عدالت خداوند خیلی شیرین است که کشوری به مساحت انگشتان دستت بود و هر  آن 

 ! انگشتم سهم خودش را داشت

 *** 

هایت  دهد و صدای خنده شوند، چشمانت بوی خوش شکالت داغ می هایت به خنده باز می ـب *وقتی لـ 

 ! شودی جنگلی می ، در یک کلبه صدای ترق و تروق سوختن هیزم درون شومینه مانند 

 *** 

طور بود وقتی  کند؛ پس چه شود، راه را برای ساختن جاده باز می هنگامی که دینامیت در کوه منفجر می 

 ! دینامیت چشمانت را دیدم، راهی باز نشد و تو آمدی و روح مرا گرفتی و همه چیزم شدی

 *** 
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کنم، مثل وقتی که هیزم در آتش  فقط طراحی چشمان دلربایت، که وقتی نگاهشان می  نقاشی معروف

 ! سوزمسوزد؛ من هم در آتش جذاب چشمان فریبای تو میمی 

 *** 

اگر خداوند به من بگوید برای زنده ماندن در این دنیا چیزی را انتخاب کنم، هیچ چیز برای انتخاب  

 . ندارم جز تو

 ! ی زنده ماندنم تویی یارای من این دنیا الزم دارم و تنها الزمه تو تنها چیزی هستی که در 

 *** 

ام را تکرار کنم؛ دو لحظه را تکرار  های زندگیداد که بتوانم لحظه اگر خداوند قدرتی ویژه به من می 

 . کردممی 

 ! ای که برای اولین بار تو را دیدم و اولین باری که به تو گفتم دوستت دارملحظه 

 .ام هستند که دوست دارم تا ابد تکرار شوندترین لحظات زندگی این دو لحظه به

 *** 

ترین ستاره  ترین و زیبا ی حیاتی دارد که برای خودش پر نور در آسمان نور باران شب، هر کس ستاره 

 . است

 ! ی درخشان من هستی عشق جانمستاره حیات زندگی من تویی دلبر؛ تو ستاره 

 *** 

کنم و  ها را تماشا می چینم و آن هایت را زیر نور ماه، جلوی چشمانم می ها هنگام دلتنگی، عکسشب 

 !آورم که تو نه مثل ماه، بلکه خود ماهی دلبر ایمان می 

 *** 

 ! کنم که جهنمم با وجود تو بهشت است دلبرجا اعالم می حتی اگر خداوند نیز مرا به جهنم بفرستد، همین 
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 *** 

 :گویدحافظ می 

 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش ببندم سمرقند و بخارا را -

ات  های خوشگل و خوش حال تو را ندیده بود؛ وگرنه مثل االن من که دیوانه آن موقع حافظ چشم 

 . رفتام، هوش از سرش می شده

 *** 

و را ببین، اگر هنگام نفس  خواهی اای می شود، اگر به هر بهانه اگر زود به زود دلت برایش تنگ می 

 . تو عاشق شدی  ! گویمکشیدن هم به یاد او هستی؛ به تو تبریک می 

 *** 

کنی،  ات باشد که وقتی به صورت و چشمانش نگاه می نظیر است، کسی در زندگی قدر قشنگ و بی چه 

 .نفش برایت نماند

 *** 

ترین گرانِ  تو دوست داشتنی  . ستها میلیارد را برای داشتنت خرج کنم، باز هم کم ااگر بگویند میلیارد 

 .زنمخاطر گرانیش هیچ غری نمی دنیایی که به 

 *** 

ترین تصویر  شوم، تو شیرین گذارم و غرق در دنیای خیال می هایم را روی هم می ها چشم وقتی که شب 

 ! در خیال منی 

 *** 

که هیچ روی  آید، ضربان قلبم روی هزار آمدی و طوری در رگ و پی جانم رخنه کردی که تا نامت می 

 . ایستدصد هزار می 
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 *** 

 ؟ ایتا حاال به تیمارستان رفته  ؟دلبر

 . وار دوستت دارم جا، دیووانه های آن ی دیوانگی دیوانه به اندازه

 *** 

خواهم؛  ام، دیگر هیچ چیز از خدا نمیهنگامی که سندت به نامم بخورد و اسم زیبایت برود در شناسنامه 

قدر زندگی کنار تو قشنگ است  چه  !ندگی محشر که کنار تو دارم العاده و یک ز به جز یک عشق فوق 

 ! دلبر

 *** 

ها و  ام، سکانس لبخند تو بر لبانت بود؛ ای کاش تمام سکانس ترین سکانس زندگیقشنگ  !دلبر

 . ام، قشنگی لبخند تو را داشت های زندگیلحظه 

 *** 

همه چیز حتی   ؟ تر استتر و زیبا ای که وقتی من و تو کنار هم هستیم، همه چیز قشنگ توجه کرده  ؟دلبر

 ! های ماشین دهندهصدای بوق آزار 

 . شودهای کنار خیابان هم خوشمزه می های دکه ی فالفلشاید بخندی، ولی وقتی کنار تو هستم، حتی مزه 

 *** 

ست که  ی آن کسی ان هر دردی، نگاه کردن به چهرهخیال؛ بهترین درم قرص و دارو و دوا را بی   !هامیگم 

 ! دوستش داری

 . چون تو دوای هر دردی هستی ؟کنمگفتم، چرا پیش تو هیچ دردی را احساس نمیهمیشه با خودم می 

 *** 

 ! خواست به جای خوشبختی، یک آدم خلق کند؛ آن آدم قطعاً تو بودی دلبراگر خدا می 
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 *** 

که یک لحظه کنارم نباشی، برایم مثل  طور خدا تو را آفریده که حتی فکر کردن به این دانم چهنمی

! چه کردی ای عشق !گونه آشوب استـنتی تو با این دل چه کردی که این *آخر لعـ  . عذاب جهنم است
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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

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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