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 امین سیاهپوشان محمد   |عطر بهار نارنج

 

 : مقدمه 

مگر همه    .دلبرکم وقتی آمدی، بوی خوش عشق را از تو شنیدم . بوی بهارنارنج، بوی عشق است

ی زنجیری که به هوای بوی عطر بهارنارنج  ام، یک دیوانه ست، پس من دیوانه دیوانگی گویند عشق نمی

 ! ی هر کوی و برزنمعشق تو، آواره

 

 ! ام، تقدیم به تووار سروده ای دیوانه پرند جان، عاشقانه  !ام، پرند عزیزتقدیم به عشق و زندگی 

 *** 

بخش است؛ مثل اکسیژن  قدر این هوا لذت چه  !یکشخواهد که تو در آن نفس می دلم هوایی را می 

 !ماند برای زنده ماندنممی 

 *** 

آخر نقاشی این چشمان، کار هر کسی    !کنم که خدا وجود داردکنم، باور می هایت را که نگاه می چشم

 ! نیست دلبر

 *** 

قدر شود یک نفر را آن فهمیدم که می می ام نبودی، من چه زمانی اگر تو در زندگی !هاولی خودمانیم 

 ! ؟ دوست داشت و پرستیدش، دلبر

 *** 

هایی که در این  کنارم نیستی و دلتنگت هستم؛ ولی دلتنگ تو بودن، از بودن خیلی از آدم   !ها دلبرمیگم 

 . دنیا کنارم هستند، بهتر است

 *** 

آن بوی عطر   ! آمده بوی عطری میچ  !؟آید زیر درخت بهار نارنج، گفتم دوستت دارمدلبر یادت می 

 ! بهار نارنج بود، بوی عشق من و تو
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 امین سیاهپوشان محمد   |عطر بهار نارنج

 

 
 *** 

دانند؛ یکی گل سرخ، یکی گل رز؛ ولی دلبر،  یشان می ها چیزی را نماد عشق بین خود و معشوقه همه آدم 

گذاری  نماد عشق من و تو، شکوفه بهار نارنج است؛ وقتی که می  ؟دانی نماد عشق من و تو چیستمی 

 ! موهایتروی  

 *** 

های عاشقانه  قدر زیبا که حتی نمیشد درون زیباترین داستان آن  !ام خیلی زیبا بود دلبر، آمدنت به زندگی 

 ! ام بهترینمخوش آمدی به زندگی  ! پرندم، زیباترین آیینم !نیز توصیفش کرد 

 *** 

گیرم  آتش می   !کنداذیتم می ست که دارم؛ ولی بودن یکی دیگر کنارت، دانم این چه حسینمی  !دلبر

 ! خواهدانگار دلم تمام تو را برای خودش می  .وقتی یکی دیگر کنارت باشد

 *** 

آخر    !توانم خدایی که چشمان تو را نقاشی کرده، نپرستمدلبر به هر دین و ایمانی حساب کردم، نمی 

 ! نونم که دلبرم را آفریدیخدایا، مم  . هاستقدر تو را خوشگل آفریده، الیق بهترین خدایی که آن 

 *** 

  !ای رجوع کردم و به هر منطقی حساب کردم، دلیلی برای عشق پیدا نکردمبه هر فلسفه   !دلبرم، پرندم

دلبر،   !؟شود برای دوست داشتن زیباترین دختر دنیا، برای مردن برایش، دلیل داشتآخر مگر می 

 ! قدر پاک و دوست داشتنین مثل عشق فرزند به مادرش، همی !دلیل دوستت دارم بی 

 *** 

آید؛ ولی هرگز و  گوید دوست داشتن تو، به وجود می می  ؟گویددانی قانون چهارم نیوتون چه می دلبر می 

 !شود؛ دوستت دارم عشق جانمرود، بلکه از چشمان زیبایت به قلبم منتقل می تا ابد از بین نمی 
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 امین سیاهپوشان محمد   |عطر بهار نارنج

 

 
 *** 

گذرد و  ها از آن روز می لرزید؛ ولی االن ماه قدر دستانمان می چه  !؟آید اولین قرارمان رادلبر یادت می 

 .ایمترین زوج عالم شدهمن و تو در کنار هم خوشبخت 

 *** 

ام ام، بهترین پارت زندگی اگر قرار بود زندگی من یک رمان باشد، عاشق تو شدن و آمدنت در زندگی

 ! رممیشد دلب

 *** 

مگر    !کنیدهی و من را درک می هایم گوش می تو همانی هستی که بدون هیچ قضاوتی، به تمام حرف 

 ! خواهد دیگر، به جز داشتن یکی مثل تو، دلبرآدم از زندگی چه می 

 *** 

ی،  ی دنیا جایی برای ماندن نباشد، اگر از تمام دنیا سیر شده باشاگر درون همه  ! دلبر نازم، الماس کمیابم

های دنیا را، یادت  کنم برایت تا تمام بدی قدر خوبی می آن   .ی تمام قلبم برایت جا دارممن به اندازه

 . برود

 *** 

 : گویددلبر، خدا یک آیه دارد که می 

 . جا که دنیایت شدو قسم به چشمان دلفریبش، آن  -

 . اگر نباشی، من هم نیستم ! خودت دنیایم هستی  !دلبر

 *** 

چون ماه تابان، روشن کن کاخ آرزوهایمان را تا با کمک  بم، در آسمان هفتم قلبم، هم ای لیالی محبو

 . عشق و محبت قلبمان، خوشبختی را لمس کنیم
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 امین سیاهپوشان محمد   |عطر بهار نارنج

 

 
 *** 

  .دهدزار قشنگ موهایت که بوی زندگی می بوی گندم  ؟ ستدانی معطرترین بوی دنیا، چه بویی دلبر، می 

 . دهدترین بو را دارد؛ بوی بهار نارنج می کنم، خوش رایحه هر موقع موهایت را بو می 

 *** 

گوشی مال من است؛ ولی صاحب   !های خودم بیشتر هستندام، از عکس های تو درون گوشی دلبر، عکس 

 . اش توییگالری 

 *** 

 . دلبر، هر دردی که در دل دارم، دوا و درمانش تویی

 *** 

 !ست دلبرمساز چشمان تو، خودش یک ترک موسیقی 

 *** 

 ؟ دانی دلبر، بهترین کارمای دنیا چیستمی 

مگر    ؟مگر همه کارماها باید انتقام باشند .بهترین کارمای دنیا این است که من و تو کنار هم باشیم

 ؟ شود کارما، این باشد که من و تو تا ابد کنار هم باشیم دلبرنمی

 *** 

دانند دوایم،  های این شهر نمی هنوز دکترهای تیمارستان   .ی بخند تا من دیوانه شوم انفس من، تو لحظه 

 . ای لبخند توستلحظه  !قرص و دارو نیست

 *** 



 

 

 
7 

 امین سیاهپوشان محمد   |عطر بهار نارنج

 

 
هایی از بهار نارنج را بر روی موهایت تا با قهوه قاجاری چشمانت و زیبایی ملکه  نشانم شکوفه دلبر، می 

 . و دلپذیری بسازدات، هارمونی زیبا ی اساطیری گونه چهره 

 *** 

های بلندش دوخته  ای فام مردمکش و مژه وقتی که رنگ قهوه !دلبرکم، سحر و جادو فقط چشمانت

 ! کنی کنی؛ اسیر چشمانت می جاست که مسخم می شوند بر چشمانم، آن می 

 *** 

 ؟دانی چراآمدم، می گویم کاش یک بار دیگه به دنیا می دلبر می 

گشتم تا زودتر پیدایت کنم و برای یک لحظه هم که شده، بیشتر دوستت داشته باشم و  چون دنیا را می 

 . یک لحظه زودتر عاشقت شوم

 *** 

ز و سفید بدنم تو را  های قرم دلبر، قلبم را طوری تسخیر کردی که تمام سلول به سلول بدنم، تمام گلبول 

 .زنندتمام سلول به سلول بدنم دوست داشتنت را فریاد می  .زنندو اسم تو را فریاد می 

 *** 

ست که  قدر دوست داشتنی ای که آن هدیه  .ای بود که خدا به من دادداشتنت هدیه  !عشق مهربانم

 ! ای برای منتو هدیه  .حاضرم تمام دنیایم را برایش بدهم 

 *** 

آمد؛ ولی صدای  های سنگین تازیانه صدایش در نمیعشق را درک کردم که یوسف زیر ضربه  جاآن 

 ! اش زلیخا را دیوانه کرد ای عشق زلیخایی منتازیانه 

 *** 
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 امین سیاهپوشان محمد   |عطر بهار نارنج

 

 
خیابان به خیابان، کوچه به کوچه؛ ولی ابتدای یک کوچه   .های شهر را رد کنیعشق یعنی تمام خیابان 

 . و عمیق نفس بکشی و کمی مکث کنیبایستی، به داخل کوچه نگاه کنی  

 *** 

ام تو جای قلبم را گرفتی، آمدی در سینه  !ای وای  . کنمام حس نمیدانم چرا دیگر هیچ قلبی در سینه نمی

 ! و نشستی به جای قلبم و شدی قلب و تن و روحم

 *** 

ند و ادعای دوست  آی ها که دور و برت میارزد به خیلی یک تار از موهایش، فقط یک تار از موهایش می 

 .داشتنت را دارند

 *** 

های عاشقانه را بارها و بارها  ها و قصیده خوانم و غزل این روزها بیشتر از همیشه و همه وقت، شعر می 

 . کنمزیر رو می 

 ! خواهم قلبم اطمینان پیدا کند کسی قبل از من، از تو نسروده است می 

 . فقط من حق دارم از تو بگویم دلبر 

 *** 

تعهد یعنی دورت پر از دختر باشد؛ ولی چشمان تو، یک نفر    !چند گرم فلز به نام انگشتر نیستتعهد به 

 . را ببیند و همان جلوی چشمانت بیاید

 *** 

های ویژه چشمان  تنها راه خوب شدنش مراقبت  !وضعیت قلبم بدجوری حاد شده و نیاز به بستری دارد 

 . توست

 *** 
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 امین سیاهپوشان محمد   |عطر بهار نارنج

 

 
اش قشنگ است و  قدر منظره ای، چه ـب ساحل دریا که نشسته *گویم دیدی موقع غروب خورشید لـمی 

 ! برممن هم وقتی که پیش تو هستم، از دیدنت همان قدر لذت می  ؟ بریاز دیدنش لذت می 

 *** 

مراقبش باش، دل بیچاره   .نازم ترین چیزی که در دنیا داشتم، دلم بود که مجنون تو شد دلبر طبا ارزش 

 ! بدجور عاشقانه این دلم تو را دوست دارد و دیوانه توست  ! ام، بدجور به تو وابسته شدهو زخم خورده 

 *** 

ترین نغمه و  خوش ریتم  ؟دانندها را صدای بلبل و قناری می دانم چرا همه، زیباترین آوا و نغمه نمی

بری؛ صدای  شنوی و لذت می تپد و تو می اش می ت که در سینه زیباترین صدا، صدای قلب تپنده یار اس 

 .تپدریتم طناز دلی که برای تو می 

 *** 

 ؟ ات را کامل کندست که بیاید و تو و زندگی ات آنی گویند نیمه گمشدهطور همه می چه 

 ؟ پس چرا تو که آمدی، نیمه گمشده من نبودی

چه که من داشتم و خواهم  آن   همه ! چیز من شدی ام، از حد نیمه من گذشتی و همه تو آمدی در زندگی 

 ! داشت یارا

 *** 

ام هستند و جعبه رنگارنگ و صد هزار رنگ و طرح  هایی که درون جعبه مداد رنگی از بین تمام رنگ 

اش را خیلی دوست دارم؛ چون همرنگ چشمان دلپذیر توست و  ایسازند، رنگ قهوه مداد رنگی را می 

اش نگاه کردن به  ر تن نازک کاغذ رسم کنم؛ ولی خدایی های زیبایت بتوانم طرحی از چشم می 

 ! ستچشمانت، یک چیز دیگری 

 *** 
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 امین سیاهپوشان محمد   |عطر بهار نارنج

 

 
آید  العاده خوش می شوم، یک بوی فوقکنی رد می ی تو که درون آن زندگی می دانم چرا از کوچه نمی

بویی از  آن بو، بوی عطر بهارنارنج است،   !ماند برایمکه زندگی بخش من است و مانند مورفین می 

 . فام و زیبای بهشت موعود آسمانیای و الماس تاالرهای شیشه 

 *** 

گویند او یک  می  .بندندکنند، به من تهمت دیوانگی می همه درون دادگاه خودشان من را محاکمه می 

دیوانه و   !ست دانند دیوانه تو بودن، عجب حال قشنگی ها نمی ولی آن  !دیوانه است، یک دیوانه عاشق

 . های خوب دنیاارزد به تمام حسشق تو بودن می عا

 . دیوانه تو هستم دلبر 

 *** 

العاده دلچسب و  تو یک اتفاق فوق  !ام دوست داشتن تو بود و بسترین اتفاق زندگی دلچسب  !عشق جان 

 . نظیر باشدداشتنی و بی  تواند دوست قدر می ک نفر چه نظیر در زندگی من بودی که به من فهماند ی بی 

 *** 

تو   .ای در زمستان، بسیار دلنشین استنشیند و مثل قهوه دوست داشتنت، بدجور بر دلم می  !عشق جان 

 ! ستاین را بدان که داشتن و بودنت، تا ابد اوج عاشقی  .ترین اتفاق زندگی من هستی العادهفوق 

 *** 

از مرز قلبم عبور کردی و به ورای قلبم رفتی و   .طور در قلبم کودتا کردی که خود نفهمیدمدانم چهنمی

 . قدر شیرین و لذت بخش بود این کشورگشایی و فتح سرزمین قلبمچه 

 *** 

ای؛ ولی  تو که االن مال من شده .ست که هنوز به یکدیگر نرسیدنددلبر، شب آرزوها برای کسانی

 ! هیچ آرزویی به جز تو ندارم دلبرکم  .م آرزوهایت واقعی بشوندآرزویم این است که تما
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 امین سیاهپوشان محمد   |عطر بهار نارنج

 

 
 *** 

کنم؛ چون تو  جا باشی، من، تو را انتخاب می های دنیا یک جا باشند و تو نیز آن اگر همه دوست داشتنی 

 ! تری دلبرهای دنیا، دوست داشتنی از همه دوست داشتنی 

 *** 

فقط و فقط یک    .کمان یک رنگ داردر دنیای من رنگین کمان هفت رنگ دارد؛ ولی ددر همه دنیا، رنگین 

 ! رنگ دارد و آن هم رنگ چشمانت است دلبر

 *** 

واری  طور دیوانه دانم چه شد که به ام آمدی و گفتم فقط کمی، فقط کمی عاشقت باشم؛ ولی نمی به زندگی 

ات عاشق و دیوانه   دانم چه شد که صدبارتو را دیدم و دل گفت کمی عاشق باش؛ نمی . عاشقت شدم

 ! شدم

 *** 

نق   .شود که در کنار هم نیستیماش نمی حالی  !شود که راه دور استاش نمیـنتی، حالی *دلتنگی لعـ

 . گیرد دلتنگی درون دلم، مانند یک نوزاد شده و مدام بهانه تو را می  !زند به دلم که کنار تو باشدمی 

 *** 

دانم پس تو چه  نمی ! شود، دیگر مانند قبل نیستهر چیزی اگر زیاد تکرار شود، برای آدم عادی می 

تو   !شومشوی، تکرارش لذت بخش است و بیشتر تشنه می ر می گذرد و برایم تکراهستی که هر چه می 

 ! زیباترین تکرار من هستی

 *** 

 ؟ دانی چراالهی تو خورشید باشی و من زمین باشم، می  !دلبر

 . وقت نایستمچون تا آخر دنیا دورت بگردم و هیچ 
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 امین سیاهپوشان محمد   |عطر بهار نارنج

 

 
 *** 

قدر طوالنی و ارزشمند  من همان  ؟قدر استی زمین چه دانی عمر کره می  !گویم دلبر، یک سوال مهممی 

! دوستت دارم
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 امین سیاهپوشان محمد   |عطر بهار نارنج

 

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

 

 

 

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

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

 . مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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