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 :مقدمه

پس بهتر است همانند آدم    داند،ی را نم   یکه در دل دار  یکس قدر احساس پاک و عشق  چیاوقات ه   یگاه

 .برف شود  یاز احساس و به سرد یدلت عار  ،ی شو یبرف 

 *** 

هر چه تو سفت    ؛یو عاشق آفتاب شده باش   ی باش  یاست که آدم برف   نیشدن مثل ا   یعاشق کس   یاشتباه

 !خواهد برد ن یاو زودتر تو را ذوب خواهد کرد و از ب یو سخت مقابل آفتاب مقاومت کن

*** 

نبا  یاوقات حت  یگاه باشد،  م  ؛ی نشانش بده  دیاگر قلبت مهربان  با کنندی چون احمق فرضت  قلبت    دی! 

 .شود تا قَدرت را بدانند  احساسی و ب ی خی سرد،   یهمچون قلب آدم برف

*** 

و قلب   شوندی مواقع عاشق م یاست گاه  خیو از جنس   یدلشان سرد، سنگ  کهن یهم با ا  های آدم برف   یحت

  چ ی عشق وجود ندارد و ه  ندیگوی ها م آدم   های بعد بعض   کند؛ی م  دنینفر شروع به تپ   کی   ی برا  شان یسنگ 

 !میشوی وقت عاشق نم 

*** 

 :میگوی را دوست دارد م ی کی که  ی کی راحت به  ی لیخ  مانیهای بعض 

 !دل بکن و فراموشش کن ازش -

  ی! اگر دل کندن آسان بود که مجنون آواره ست یو اصال ممکن ن  ستیدل کندن آسان ن  میدانینم   یول

پس لطفاً    ست،ی! دل کندن آسان نزدیبه آتش نم   اوشیو س  کَندیبدست کوه نم   شهیفرهاد ت  شد؛ینم   ابانیب

و    د یکه عاشق هم هستند نخواه  یاز دو نفر  بکَنند  ا  کنند، را فراموش    گریدک یکه از هم دل    ن یچون 

 !ناممکن محض است

*** 
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مهم    ت یفقط برا  کند، ی چرخ گردان است و چه م  نی ا  یاو طرف کجا   یفهم ینم   گری د  ی شوی که م   دلتنگ 

 وار یدبپرد، برود و    تی دلتنگو    اشی نیبب   یکه هست  یکوتاه در همان لحظات   یچند لحظه   یکه برا  شودی م

 .گلوت سبک شود  ی از رو یکه در گلو دار  یبغض   ریو نفوذ ناپذ  یفوالد 

*** 

زخم    نی مخصوصا اگر آن آدم عاشقت باشد؛ چون بدتر  ،ی کس زخم نزن  چی به ه  یباشد که در زندگ  ادت ی

روز بدتر از    هر   شود،یآن زخم خوب نم   یوقت و تا ابد جا   چ یکه دوستت دارد! ه   ستی زخم آدم   ایدن

 .دهنده استو آزار شودی م  روز ید

*** 

مگر هست    ست؛ی عاشقانه من با تو کاف  یعمر زندگ  ک ی شدن    ن یر یش   ی و دلبر تو برا  با یخند لبخند ز   شکر 

لبخند    د یبا  ،ی کنی قدر خوشبختم که صبح که چشمانت را باز مو من چه   تریماندن  اد یاز لبخند تو به    ی زیچ

 .نمیتو را بب  و دلنواز  بایز 

*** 

که    اموانه یقدر دو من چه   شودی نم   افتی   یفروشگل  چیدر کنار تو، در ه   یکه گل عشق و زندگ  یدانی م

 !کنم عشق جانم دایرا گشتم تا تو را پ شهرن ی ا یها ی فروشتمام گل 

 !یمن و در کنارم بود   یارای  یقلبم قرار داشت  یبا ی . تو در گلستان ز ی نبود ی فروشگل  چیتو در ه  یول

*** 

از صبح، عاشق از خواب    ؛ ی هرروز و هرلحظه عاشق باش  ی عاشق بودن چقدر قشنگ است، حاضر  ی بدان  اگر

داشتنش را   یکه آرزو  ی کس ،یگردی برود و شب که بر م  شی عاشقانه پ زتیچو تا شب، همه   یشو  داریب

  ی که برا   یباش   ه نفر را داشت  ک ی  ؛ یعاشقانه دار  رینظی ب  یزندگ  کی و    کندی باز م  تی در را به رو   ، یداشت

 !عشق  ی عنی  نی خودت بخوادت، ا

*** 
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هم آمد، نتواند از قلب مخاطب خاصتون    یشتر ی ر  ستیکه اگر زلزله صد و ب   دیعاشق طرف بش   یجور  کی

 .کنه رونتون یب

و نه طوفان،   ل یعاشق بودن درسته که نه زلزله، نه س  ی طورن یا ست؛ یبودن، اسمش عشق ن  یک یروز با   دو

 .کند تانیبتواند جدا

*** 

 :دیگوی م  یزمان وسفی

 .کن  ییهوا ی عاشق شهر ه نیا ا یکن؛ ب ییرواحاکم شهر دلم! فرمان  -

  ، یکنی م   ییرواو به قلبم فرمان   ی . تو حاکم شهر دلم خورد ی به من و تو م  ی لیاست که خ   ای آهنگ دن  نی ترحق

  شه ی و ت  شوم ی تر مچشمانش از مجنون مجنون   دن یهم در دلم باشد، با د  ا یدن   یها من هم که اگر تمام غصه 

 .شومی و فرهادتر از فرهاد م رمیگی فرهاد را م 

*** 

  رش یکه فراتر از پذ  ستی بایباشم. عشق تو در دل من حال ز   وانهید   خواهمیم   خواهم، یبودن را نم   عاقل

است!   ی تو بودن عجب حال قشنگ  ی وانه یکنم؛ د   یوانگیباشم و با تو د   وانهی د خواهمی است! م یعقل انسان

 .اندعشق ما نشسته  یهم به تماشا  ی لیمجنون و ل

*** 

 !گونه عشق در نگاهت استتأللو صاعقه  ا یصحنه دن نیتریی تماشا

 .خواهمینم  ایاز دن زی چ چی ه  ،یارا با تمام وجود به من دوخته  ت یبا یو نگاه ز  یتو در کنار من  یوقت

*** 

 فهمند ی م  ی! که وقتیبلکه سنگ  یخی   یها هستند، نه با قلب   یبرفمشت آدم   کی دور و برمان    یهاآدم   اکثر

تو به    ی کنند؛ ول مانیپش یروی م   ی که دار  ی تا تو را از راه  کنندی تمام تالششان را م   ، یرا دوست دار   ی کی

 .ریبگ   شیدرست است در پ  یدان ی را که م  یگوش نده! راه  های برفآدم  یها وسوسه 

*** 
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  یکوه و با دو فنجان چا   یرو   ی جنگل   یاصبح بزند، در کنار تو در کلبه   د یجاست که سپصحنه آن   ن یباتر یز 

 !باشد؟ یخوشبخت  تواندی م  یز یچ ن یجز اسراسر از عشق باشد. مگر به   مانیو زندگ نمی بنش ی آتش

*** 

باشد که در کنار دو    دنمانیبلند زمستان من و تو داستان وصال و رس  یها که داستان شب   خواهدی م  دلم

عشقمان   ی ها ثمره   ی گرممان برا  ی خانه   وار یکنار د   ی نه ی فنجان قهوه ترک در پشت پنجره و کنار شوم

 !میکنی م  فی تعر

*** 

که به سمت تو در    یبه راه  ترش یتو را از من دور کند، من ب  کندی م  یسع  ای و    زندی را م  ی کس که حرف  هر

تا   دهمی راه اشتباه، پس ادامه م ی عنی که در آن مخالفت نباشد  یچون راه  شوم؛ی م دواریام امگرفته  شیپ

 .تو را بدست آوردم

*** 

خدا و    ریو تو را سر راهم نهاد تا بفهمم که تقد   دیو چرخ  دیگرد چرخ  نیرا گشتم؛ زم  ایدن  یهمه جا   دلبر،

 !بود  ترن یری فکرش هم از عسل ش یمن حت  یهر کس که خوب نبود برا  یو روزگار برا نی چرخش زم

*** 

را    ایجاست که من حاضرم دناست و آن   تی موها  ییزار خرماوزش باد، وزش باد در گندم   نیترقشنگ 

 !ییبایز  تی نهای تو در آن لحظه بدهم؛ چون تو ب یتماشا  ی برا

*** 

هزاران    گر، یبودنشان با هم د   ی و برا  دندیرسی قطعاً رز و جک به هم م  د، یرسی به مقصد م  ک ی تانیتا   اگر

  م یبجنگ  ای تا مال هم بشوند؛ پس من و تو هم ب  دنیجنگی در سد راهشان، م  ی زی و با هر چ  کردندی تالش م

 .میو مال هم بشو  میتا مال هم باش

*** 
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خانه و دو چشم    ی از سرکار برگرد  ، یروز سخت کار   ک ی که بعد از    یی جافقط آن  یزندگ  ی برا  زهیانگ

 .باز کند  تی بانمک، در را به رو  یلی آدم خ کی خوشگل و  

 !است یزندگ یبرا زهی انگ نیبهتر  نیا

*** 

در    ی من نباشد، حت  یکه برا  یافاجعه باشد؛ پرنده   میکه رفتنت برا  اوردیبه ارمغان ن  یز یچ   میبرا  بودنت 

 !ها خواهد گشودابر  یو پر پرواز به سو  افتی خواهد  یراه  یقفس هم زندانش کنم، آخرش روز 

*** 

  ی آدم برف   کی مثل خوردن ذره ذره زهر، مثل    کند، ی که تظاهر به دوست داشتنت م  ی داشتن کس  دوست 

 !بخشدیم  ان یپا  تیآرام به زندگ یل یو خ  کندی ذره ذره آبت م  یول ؛یفهم ی در خودت، نم 

*** 

بشوم. مگر    ر یدور و برم س  یها و از همه آدم   دیایبه چشم ن  کسچ یه  شود ی نبودنت باعث م  ، یستین  ی وقت

 !من ی ایرا ندهد؟ دن شیا ینفر که دوستش دارد، کل دن ه یلحظه ذوق کردن   کی  ی آدم برا  شودی م

*** 

به اندازه تمام   یحت  ،یاو کن  نیگزیکه جا   یبگرد  یهرچقدر دنبال کس   ،یرا که دوست داشته باش   یکس

 .گردتر از گرد است  یلی خ  ن یبه همان. زم  یرسی به خودش؛ م  یرسی ته تهش آخرش م   ،ی هم بگرد  نیزم

*** 

تا هزار سال هم    ش، یَنازک است؛ اگر بشکن   ی لیقلب خ   شهی. ش میرا نشکن   ی قلب کس  شه ی باشد ش  حواسمان 

شکسته و نابود شده؛    گریندارد. قلب او د  ده یفا  ،یکن  ی از طرفت معذرت خواه ای  ی به آن چسب زخم بزن

 .یکن میقلبش را ترم   شهیو ش ی درستش کن یتوانیهم نم  ی جورچ یه

*** 

.  دیکن   یبا طرف قطع همکار   د،یکه هرموقع نخواست  ست ین  یقرار داد کار  ایمعامله    کیازدواج    میر یبگ  ادی

 .یکن  تیجان از طرفت حما ی تا پا دیتعهد است که با کیازدواج 
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*** 

  کندی ها را کم نم عشقت به آن   ، یدوستشان دار  تی که در زندگ  یکسان  ا یها به کس  از آدم   یبعض  نی توه

 .کندی بلکه احترام شما را کم م

 !کندی م  اهیفقط قلب خودتان را س ر،یتحق ا یکردن  نی توه

*** 

سنگ  قلب  و  بعض  ی سخت  هم  خموقع   ی بودن  م  ی ل یها،  کار  آن   د یآی به  م چون  مغرورت  که    کندی قدر 

 !یپشت دست در دهنشان جواب بد  کی با   یتوانی را م  کنندی به تو م  های که بعض  یی هان ی توه

*** 

نبا   یبعض  بده   ی حت  دیمواقع  نشانش  باشد  مهربان  قلبت  م   ؛یاگر  فرضت  احمق  با کنندی چون  قلبت    دی. 

 !شود تا قَدرَت را بدانند  احساسی و ب ی خی سرد،   ،یبرف همچون قلب آدم 

*** 

راه   به داشت!  نخواهم  نگهت  آمد  یزور  هم  با  خاطرات  میرا  شا  میساخت  گریدک یبا    یو    ن ی بهتر  د یکه 

 !برود  رشیبود. بهتر است هر کس سراغ تقد  مانیخاطرات کل زندگ

*** 

را دوست دارم و بعد تو را و تو را و تو را؛ چرا    اهیو س  ی سرخ، نبات  ،ی رز آب  یها اول از همه گل   ،یدانی م

 .و بس  نی من هم دوستشان دارم؛ هم  ،ی ها را دوست دارسرخ؟ چون تو آن   یها اول گل

*** 

و    کردندی م  یتو دلبر   یها مثل خنده   ای کوچک و بزرگ دن  یزها یهمه چ   ا،یدن  ن یا  یزها یچ   یهمه   کاش

را هم دوست    تی الک  یهاخنده   یکه خدا به من داده است، حت  ستی ز یچ  نی باتریتو ز   یهابودند؛ خنده   بایز 

 !دارم جذاب من

*** 
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  ت ی دایو پ  گشتمی که باهات هستم، م  یزودتر از االن  م،یا یب  ایاگر دوباره به عقب برگردم و دوباره به دن  من

 !میزندگ یداشتن دوست  نی تری داشتندوست  ،یکردم که مال من شو  ی م ی و زودتر کار کردمی م

*** 

که پالکش اسم تو باشد؛ البته فکر نکنم   ست ی گردنبند ا، ی گردنبند دن ن یترو با ارزش  ن یترن یترخوشگل 

 !اسم تو گردن من استکه  فهمندی همه م  گونهن یبندازمش گردنم، چون ا

*** 

 !روز سال است  نیتردر گرم   السیبا طعم گ   یمانند خوردن شربت  یدر هر حال  ای در کنارت در هر جا    بودن

 .خنک شدن روح و روانت الزم است، الزم یمهم نباشد؛ اما برا ی به نظر کس د یشا

*** 

 توانم ی جمله م  کی ها تنها  رنگ   یبه تمام  ندیداشته باشم و بگو   یمداد رنگ  ای دن  یها رنگ   یبه تمام  اگر

 :سم ینوی من فقط م سم،یبنو 

 !من یبا ی دوستت دارم عشق ز  -

*** 

  ش ی هاو تمام داستان  دیو از او بخواهم فقط از تو بگو  نمی گو بنششهرزاد قصه  یها قصه   یپا خواهدی م دلم

 !در مورد تو باشد

*** 

  ی ت یمحکوم به تو باشم، محکوم خواهمی خواهم بود که م  ی تنها متهم  ؛ یما دادگاه باشد و تو قاض ی ا یدن اگر

 !ردیبگ  انی پا خواهمی که تا ابد نم 

*** 

و    یدارد؛ من باشم و تو باش   ی به دوست داشتن تو هستم! محکوم به تو بودن عجب حال قشنگ   محکوم 

 .که اول و آخرش دوست داشتن تو باشد ر یدلپذ ی تیمحکوم 

*** 



 

 

 
10 

 رمانیک سیاهپوشان کاربر  محمد امین | قلب یخی

 
 !یقلبم، در کنارت هستم در جاده تازه آسفالت شده زندگ  وهیم

 !برساند یشود و ما را به منزل خوشبخت  ی را که قرار است ط یراه مییمایپی و با هم م  هستم 

*** 

ها  نه، مثل آن   م، یربه کنها کوتاه عشق را تج ! نه مثل آن م یبود  کی تانیجک و رز در تا  یمن و تو به جا   کاش 

 .میباش گریدک ی  وانهید واروانه ی عمر د کی و  میعاشق هم باش

*** 

!  کردمی را مسخره م  ینداشت و عشق و عاشق  یمعن  م یباور نداشتم، عشق برا  زیچ   چیتو به ه   دنیقبل از د  تا

 .ستیکه عشق چ دمیوابسته شدم و فهم  دم، یتو را د  کهن یتا ا

*** 

  ی بمان   ای ام که بمانم با تو،  چون آمده   دارم،ی به اجبار نگهت م   ای بمان    یخواهی در ماندن تو! م  ستین  یاجبار

 !تی و تا ابد  تینها  ی ب ت یتا نها   میبا من و بمان

*** 

کرده است و    ی از تو دلم را مانند قفس  ی است که دلم گرفته است و دلتنگم؛ دور  ی دیجان مدت مد   دلبر

 !میدر قفس زندان

که قفس در   یتو چه با خود دار دانمی . نم افتندی قفس به لرزه م یهاواره ید شمیاندی به تو م  لحظه که هر

 .آوردی و تاب نم  افتدی برابر تو به کرنش م 

 !به تو   شدنی است اند خوش

  ن ی زم یکجا   چیکه ه  ییدارودل گرفته من است؛ آن هم چه نوش  یبرا یی داروبه تو مانند نوش  شدنیاند

 !. خوش به حال من که تو را دارمشودی نم  افتی

*** 

حوا را از دستانش گرفتم.    بی و س  افتمیرا    امی لیترم. من لزبانم، من از مجنون هم خوشبخت   نی ری ش  دلبر

 !است حی چه گوارا و چه مل
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. همه جا پر است از  کندی. با دستانش عشق را پراکنده م کندی گرمش سنگ را هم مانند موم نرم م   دستان

 .است یلیقلب من هم سرشار از عشق ل  ؛ یو مهربان ییبایز 

 .و خشنود است  ی تو راض دن یقشنگم، خدا هم از آفر ی لیجانم، ل یلیل

 !یاشده  دهیآفر   بایز  چه

*** 

  اد یبه    بارهک ی بود، دلبرکم به    رینظی و ب  بایبود، چه ز   دهییرو  ییکه از دل سنگ خارا   دمیرا د  یگل   شاخه

 چرا؟ یدانی تو افتادم، م

  ، ی دییو رو   م یتالش کرد  ؛ یو تاب آورد   ی گذر کرد   ی طوفان بال و سخت  ان ی تو هم مانند آن گل از م  چون 

 !بای چقدر هم ز  ،ید ییسنگ خارا هم در برابر تالش تو کم آورد. رو  یحت

 .دارم ینیگل نازن نیچن  کنمی م  افتخار

 !سپاس ، ی خداوند هی هد  نیبهتر  تو

*** 

هم نه، هر دم تو را صدا   ه یثان  ه، ی نه هر لحظه، نه هر ثان  زنند،ی هر لحظه تو را صدا م  م یها جان، نفس   دلبر

.  چندیپی تو م  ال یخ ی و در هوا زنندی چرخ م م؛یگویم  ی شماری ب  ی ها"دوستت دارم " انشانی. در م زنندی م

 ؟ یشنوی م ا یآ

هر دم   خواهمی چه خوب است! م  ادینوع اعت  ن یتو معتاد شده است. خمار است، خمار تو. ا   ی به هوا نفسم

 . ...تو ی کنم. هوا فقط هوا تیزندان م یهاه ی فرو ببرمت و در ر مت،یخمار تو باشم. ببو 

*** 

تو تاختم    یقلبم به سو   دیاند و من با اسب سف شده   تی بایمات ز   میهاتمام مهره   م،یصفحه شطرنج زندگ  در

 :میتا بگو

 !ملکه قلبم شاهانه دوستت دارم -
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*** 

  ی هم با شما مخالف باشند، شما پا   ایکه اگر کل دن  دیرا بخواه   گریدک ی قدر  شما دو نفر آن   یعنی   عشق

 !انگشت به دهان بمانند انی که تمام جهان دی برس  گریدک ی به   یو در آخر جور   دیها باستمخالفت 

*** 

  تان یو وقتش را برا   آوردی اگر وقت هم نداشته باشد، بهانه نم   یکه واقعاً دوستتان داشته باشد، حت  یکس

 !کندی باز م

ن  یالک  یها بهانه   آوردن بلد  همه  اما  بلدند؛  همه  و گرفتار تمام دغدغه   انیم   ستندی را    تان یبرا  شانیها ها 

 .کنند ی وقتشان را خال

 .شودی م دایها کم پآدم   نیمانه از ادوره و ز   نی! در ا دیرا بدان قدرتشان 

*** 

ن  کی با    یکه دوستت داشته باشد، حت  یکس ف   یکنارت خواهد بود؛ کس  زیزنگ کوتاه    ی باز   لمیهم که 

 !چاندیپی و تو را م  آوردی مختلف م  یهادوست داشتن دارد، بهانه  یو ادعا  کندی م

 !باشد مانیخاص زندگ یها به آدم   حواسمان

*** 

کرده    یاظهار تأسف  ت،یها و غم   های کنارت باشند و در ناخوش  های اند که در خوشگرفته   ادیها  آدم   یهمه 

 !کارشان یو بروند پ

مانند    تیسخت   یباشد و در روزها تی پا به پا تی هاه ی و گر های ها، ناخوشکه در غم یمهم هست یکس یبرا

 !کنارت باشد تی و خوشحال   یشاد  ی روزها

  ی واقعاً دوستت دارد که در روزها   یکس   کنند؛ی م  ی عاشق  یکنارت هستن و ادعا   یخوش  یدر روزها   همه

 !کند ی اظهار عاشق ی خوش یهم مانند روزها   یسخت 

 .شب همه عاشق هستن، آن مهم است که ساعت هفت صبح هم عاشقت باشد دوازدهِ
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*** 

  ینه توان ترک کردنشان را دارم و نه م   دمشانید  یعشق تو و چشمان توست که از وقت   ا یمخدر دن  ن یبهتر 

 !توانم کنارش بگذارم

 !در عشقت تا روز موعود وصال شومی در عشقت حل شوم، غرق م توانمی م  یوقت

*** 

 :دیگوی که م  یفالح اری قول ماز   به

 !تو فقط باش، تمام کم و کسرش با من -

 :میگوی هم م   من

  اد یرا هم از    دنینبود، با من؛ تو فقط باش! نفس کش  ای کم بود    یکه در زندگ  ی زی تو فقط باش، هر چ  -

 .کنمی و وجود تو را نفس م برمی م

*** 

 .کوچه کورها بودند که از صد مرد، مردتر بودند یها از بچه  ی لی! خستین  لیو سب شیبودن به ر   مرد

و دلت در    یهر موقع مثل کوه پشتش بود  ست؛ین  "دوستت دارم "به ادعا کردن و گفتن    زی بودن ن عاشق

 !یعاشق  یعن یآن موقع   د، یترکی داشت از نبودش م نهیس

 .میری را با عشق اشتباه نگ یپوچ ییادعا  هر

*** 

نقشش را    شهیهم   یکَند و برا   ستونیکه فرهاد چشمانش را بست و نقش او را بر ب   نی ریبه حال ش   خوش

تو را بر    یبا ینقش کنم؛ اما نقش ز   ستونی چون فرهاد نقشت را بر تن کوه بنتوانم هم   دیماندگار کرد؛ شا

 .دلم تا ابد رسم خواهم کرد 

*** 

 !من است  ینوشتن، نوشتن اسمت در شناسنامه  نیترقشنگ  میگوی م
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 .وقت پاک شود چ ی ه  ستی قرار ن  یکاغذ است، ول ی است که رو درست

از پاداش صد بهشت بهتر و   کند،ی ام اضافه م لحظه که عاقد دارد اسمت را به قسمت ازدواج شناسنامه  آن

 :ندی گوی جاست که متر از آن، آن بخش لذت

 !ست یجهان ن یکم از پادشاه   ،یکه دوستش دار  ی سرا شروع کردن با ک یزندگ -

*** 

نخواهد زد و    اد یرا فر   تی با یجز نام ز   ییکه قرار داشته باشم، قلبم آوا   یباشم و در حال  ای دن  نیا   یجا  هر

به   بلند  اد یقلبم  تاپ  تاپ  اسراف  انداز ن یطن  ی تو  برابر صدا  ل یخواهد کرد که صور  به    ی در    ادتیقلبم 

 !است  ب یآرام و غر  ییصدا

*** 

  شود ی که باعث م  یلیتنها دل  تاباند، ی م  ن یو گرمش را بر تن زم   بایز   ی هاو اشعه   کند ی که طلوع م  د یخورش

. من به خاطر تو چشمانم  کنند ی م  یکردن بدون تو را که همه زندگ  ی! وگرنه زندگییچشمانم را باز کنم، تو 

 !کنمی مو روزم را آغاز   زنمی م دیخورش  یها به اشعه  ی و لبخند  کنمی را باز م

*** 

ها  که فرسنگ   یشو ی م  یشده باشد عاشق کس   دیکه عاشق خورش  یای هست که مثل آدم برف  یی هاوقت   ک ی

و    شودی دهنده مآزار   زی که همه چ  جاستن ی به نبودن در کنارش! ا  یشو ی و محکوم م  یاز او فاصله دار

 .کرده است یز یربرنامه مرگت   ی برا  ایانگار دن

*** 

دل هم درونش دوان  سخت   ی های آدم برف  ی دل مرا زمستان سخت در برگرفته بود که حت  ی هوا  دلبر، 

 !آوردندینم 

 دلم را  یگونه عوض کرد   نیکه ا  یبود   یچه بهار تو

 ؟ یدیبخش  زیانگدل  ی عطر ،یبهار   یسرد دلم را همچون هوا  یهوا  و

*** 
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تر  کدام کشنده  چی ه  یرا از سر گذراندم؛ ول  امیسم جام شوکران و بادِ پر سوز و گداز خ  ،یتلخ قاجار   قهوه

قهوه دلربا   یااز  و  گداز  و  سوز  ن  یی پر  سحرانگ  ی وقت  ستند،یچشمانت  چشمان  رو   زیکه  در    تیی ا یو  را 

 !یکنی م  یو کالم عشق بر زبان جار  یدوز ی چشمانم م

*** 

آن   قلب  فمن،  که  دارم  دوست  را  تو  ه قدر  نکنم  حت  ی کس  چیکر  بخواهد!  را  تو  من    ترسم ی م  ی اندازه 

 !کردند هم به دوست داشتن من حسادت کنند  میبه تو تعظ  نشت یکه در روز مبارک آفر  ی فرشتگان

 :دیبه من بگو  زی خدا در روز رستاخ یوقت

 ؟ یعاشق او شد  واروانه یقدر دو چگونه آن  یقدر دوست داشتچطور او را آن  -

 :میگوی م

  ادم یرا    زمیبا من کرد که همه چ  ی کار  اشی و خواستن  یاو چشمان قهوه   با یلبخند ز   ق یخداوند بزرگم، تلف -

 !رفت و عاشقش شدم

*** 

و صدا    ر یکه عشق تصو   کردمی هم که عاشق شدم فکر نم   ی که عاشق شوم! زمان  د یگنجی در فکرم نم   هرگز 

 !ارمی   یتنها و تنها تو بود  ری و طناز شود. تمام صدا و تصو بایز  م یهم داشته باشد و برا

*** 

   انیپا
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 »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
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