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 :مقدمه

 شود روزی خیالِ تو با خیال من گره بخورد؟چه می

 چه می شود اگر توام روزی همانند من دل بزنی به دریای خیال؟ 

های دنیا درون بودنت کنار من خالصه  پیش من بیایی تا به تو نشان بدهم که قشنگی

ات را سپری کنی و بیشتر از یک تمنای  شود اگر با من تمام روزهای زندگیشود، چه میمی

 !خیال با من باشی 

خواهم قلبت تو را محکوم به ماندن ابدی  خواهم از تو خواهش کنم که بمانی، مینمی

 !...کند

*** 

 !آیمبه زودی از این شهر پر هیاهو به سوی تو می

 !یم جانکاه و طاقت فرسا شده استدیگر طاقت دوری از تو برا

 .خواهم فقط در کنار تو و با تو، برای ابدیت زندگی کنممی

 !همه دوری بیش از این عمرم را بیهوده تلف کنمخواهم با ایننمی

 !عزیز جانم

 !قرار من لذت بخش استحتی فکر کردن به تو چقدر برای این قلب بی

و قلب پر از محبتت هستم تا من را در عشق   چقدر محتاج نگاه گرمت، دستان پر از مهر

 !خود غرق کنند و رویایی زیبا برایم بسازند

 !زندگی با تو فقط معنایی ُپر از خوشبختی دارد؟ نه چیزی بیش از این

کنم و به سمت تو  روحش دل میهای بیروزی که چندان هم دور نیست، از این شهر و آدم

خواهد یک لحظه را هم بیش از این،  کنم، حتی دلم نمیمی ای پر از امید با تو پروازو آینده

 !برای بودن با تو از دست بدهم
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 .شوداندیشم، انگار درونم کوهی از آرامش و دلگرمی سرازیر میهر وقت که به تو می

ام ابدیست و قرار نیست کسی تو را از من  هایت درون زندگیخوشحالم که این بودن

 !بگیرد

 !...ترین تیتر هر روز زندگی منیشنگآرامِ جانم، تو ق 

  

*** 

 !آغوشت را باز کن 

 !ام شده توبه روی منی که تمام هستی

 !آغوشت را باز کن 

 !ام را وقف نگاه تو کردم به روی منی که زندگی

 گونه عاشق تو باشم؟ ام تا بتوانم ایندانی چقدر از خودم گذشتهمی

 ای؟ و یکبار هم تجربه کردهام را تدردهایی که در راه این عشق کشیده

 !ام ام، از تمام زندگیمن برای تو و عاشقِ تو بودن، از جانم گذشته

گونه عاشقت باشم و دل به نگاه  که من اینخب البته...تو ارزشش را داری، ارزش این

 .ات ببندمدریایی

و ارزش  که، یک عمر منتظر بمانم تا تو به حرف بیایی و بگویی دوستم داری، تارزش این

  .عشق و عاشق شدن را داری

 :مانم تا قفل زبانت باز شده و مرا در آغوشت حل کنی و زمزمه کنیقدر منتظر میپس آن

 !دوستت دارم، به توان ابدیت -

ی قلب  خواهم، چون تو تنها خواستهو من آن موقع دیگر هیچ چیز از این جهان خاکی نمی

 !من بودی و هستی و خواهی ماند
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 شود آن روز بیاید؟یعنی می

دهد؛ اما خب  که تو هیچ وقت نخواهی به من ابراز عشق کنی، بدجور مرا آزار میترس این

 ی دیگری دارم؟ چاره جز انتظار مگر راه

های همیشگی با غیر  آغوشت را باز کن، به روی منی که یک لحظه با تو بودن را فدای بودن

 !...کنماز تو، نمی

*** 

 

 !دوست داشتنی منزیبایِ 

 !خواهم تو را برای همگان توصیف کنم می

 !شوند از چشمان رویایی و دلربایت که بگویم همه عاشق تو می

 اما خب شنیدن کِی بود مانند دیدن؟ 

 برند که تو چقدر زیبایی؟مگر تا تو را ندیده باشند، ِپی می

توانم  کنی و نمیت میقدر زیبا و طنازی که با یک نگاه مخمورت مرا درگیر خودتو آن

دهم تا  قدر جذابی که تمام لحظاتم را میای فکرم را به جایی دیگر معطوف کنم. آنلحظه

 !بار میان آغوشم بگیرم و در تو حل بشومتو را تنها یک

دانم که عجیب قلبم برایت  دانم لیاقت داشتن تو را دارم یا نه؛ اما این را خوب مینمی

 !م حاضرم خودم را فدای نگاه تو کنمتپد و با تمام وجودمی

 !فدای آن لبخند دلربایت

 !هایتفدای صورت دلنشین و لحن قشنگ حرف

 !بیندای هستم که جز تو هیچ کس و هیچ چیز دیگر را نمیمن یک عاشق نیستم، من دیوانه

 !داند بالم را فقط خدا میکه چقدر به این دیوانگی میاین
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ه من دل ببندی، آن وقت دیگر دنیا برایم مانند عسل شیرین  ی من، بکاش توام به اندازه

های عاشقانه سر دهند  هایت زمزمهشود. کاش نگاه مخمورت را به من بدوزی و لـ*ـبمی

 !...و من، آن لحظه برای آن نگاه زیبا بمیرم و بمیرم و بمیرم

  

*** 

 

 !که هستی و ندارمتاِی آن

 !باشی و دور از منی توانی در کنارم اِی آنکه می

 !کشمکه بدانی بی تو چه دردی مینوا، بی آنای از منِ بیکه دل بردهاِی آن

 !هایتاِی کاش بیایی و خط بطالن بکشی به روی تمام نبودن

 !ام ُپر شود ام از حضورت در تک تک لحظات زندگیای کاش زندگی

های  سرتم، از بودنقدر در پیش چشمانم راه بروی که دیدگان در حاِی کاش آن

 !ات سیراب شوندهمیشگی

 !ای کاش تو را دائما داشته باشم، تا این غم دوری از دلم برود

 !عزیزجان، تو مرهم این قلب و دلی

 !تو جانی

 !زندگی منی

اِی کاش بیایی و در کنار این مجنون شیدایت تا ابد بمانی، تا من سیر شوم از حسرت دیدار  

 …رویت

*** 
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 !ی تو، دل از کفِ من ببرد حال نتوانسته به اندازهکسی تا به 

 !ام بکوبدام قلبم برای کسی تا این حد، تندتند بر سینهتا به حال ندیده

 !ام کسی تا به این حد، جانِ من شودتا به حال ندیده

 ام؟گونه شیدایت شدهای با من که اینتو چه کرده

 !می نابی که سرانجامت منجانِ من، تو همان قصه

کشم، تا پیش بیایی و در  تو در ابتدای راهی هستی که من در انتهایش انتظارت را می

 !آغوشم آرامش ابدی هدیه کنی به هردویمان

کند، وگرنه که اسمش را  قراری میتو تنها کسی هستی که دل برایش درون سینه بی

 !گذاشتند عشقنمی

خواهم  زنی و من دیگر چه مید میی شیرین وصالی، وقتی به روی من لبخنتو همان لحظه

 از این زندگی؟ 

ای که  قدر زیبا درون تک تک لحظاتم جا خوش کردهتو بهترین اتفاق زندگی منی، آن

 .ام بیرونت کند کنم هیچ گردبادی بتواند تو را تکان بدهد، تا از زندگیگمان نمی

 !کنی دانم که خدا تو را آفرید تا مکمل من باشی، تا قلبم را کامل  می

 !...قدر برایم دلنشینی که یک تار موی تو شاهرگ من استآن

  

*** 

 !چه حسِ خوبیست داشتن تو

 !پروریدهتو زیباترین رویایی هستی که توی ذهنم همیشه می

ام تابیدی و تمام ظلمات تنهایی را با  های زندگیانگیزی هستی که درون تاریکیتو طلوع دل

 !ایهایت نابود کردهبودن
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 !پرستم قدر در نظرم خواستنی و الیق ستایشی، که اگر کفر نباشد بعد از خدا تو را میآنتو 

کنم،  ام حس میآرام جان، چقدر خوب است که حضور تو را در تک تک لحظات زندگی

 !دهد نگاه آرامش بخشتچقدر به من حس آرامش می

دلربا، تمام ذهنم را غرق در  چقدر برایم گرانبهاست وجود مهربانت وقتی با آن نگاه 

ای از من دور شود و یا گرمایش  کنی و خدانکند که گرمای این نگاه لحظهآرامشی ابدی می

 !را دریغ کند

خواهم، بودنت را همیشگی کن تا بتوانم تا آخر عمر،  چه که از خدا میاِی تمام آن

 !بخش قلب منیخوشبختی را حس کنم و بدانم که تو آرامش

  

*** 

 !مانت، آتشی عجیب است بر دل منچش

 !برم های درونش را از یاد میشوم که دنیا و آدمقدر محوشان میآن

 !کشانندات، زیبا و دلنشین هستند که من را تا اوج عشق میقدر این دو گوی مخملیآن

اند که دلبری  قدر جذابکنند، آنچشمان تو جادویی خاص دارند که آدمی را محصور می

 !کشانندبرند و من را به خلسه میای از یاد نمیلحظه کردن را

 !چشمانت را خیلی دوست دارم آرام جان

هایم برای تو تمامی ندارند. خوشحالم،  تو زیباترین دلیل برای زندگی من هستی، عاشقانه

 !ایچون تو درون قلبم ریشه کرده

د و گاهی طوفانی، اما من  های زیبای خروشان گاهی آرام هستنات مانند موجچشمان دریایی

قدر به تو عشق بورزم و محبت کنم که دریای نگاهت هیچ وقت طوفانی  خواهم آنمی

نباشد، تا من نیز بتوانم با آرامشش، آرام شوم و هیچ وقت غم را درون زیبایی چشمانت  
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 !نبینم

 !...ایآرام جان، عجیب در دلم ریشه کرده

*** 

 !ی تو همانی که همانند کوه پشتیبان 

 !محکم و با اقتدار 

 !قدر که آب در دل چون منی تکان نخورد آن

ات، غصه و غم، ترس و دلهره، اضطراب از آینده  تو همانی که با تکیه بر بازوان مردانه

فهمند که با حضور تو،  روند که بروند، چون میبندند و میمبهم، همه و همه رخت برمی

 !ها دیگر معنایی ندارندآن

دهد تا  ام، چقدر به من حس آرامش و اعتماد به نفس میکه بودن تو در زندگی  داندخدا می

 !ها قد علم کنم و هرگز هراسی به دل راه ندهم به راحتی بتوانم در برابر سختی

جانا، تو را از بین صدها گل جدا کردم، در سینه آتش عشق تو را برپا کردم، برای یک عمر  

 !...را انتخاب کردم زندگی من تو را، تو را و فقط تو 

*** 

 !عزیزتر از جانم

 !ی کوتاه چقدر معنای بزرگی دارد این جمله

 !یعنی تو از جان برای من عزیزتر هستی

 شود؟ باورت می

شناسی که یک  شناسی که جانش برایش مهم نباشد؟ یا چه کسی را میچه کسی را می

 انسان را از جان خود بیشتر دوست بدارد؟ 

 !ام ز جانم دوست دارم، بیشتر از زندگیمن تو را بیشتر ا 
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 !بیشتر از بودنم در این عالم هستی

 !تو برای من تنها یک انسان نیستی، تو برای من دلیل زندگی هستی

 !دلیل بودنم در این دنیا

 !تریقدر برای من مهمی که از جان با ارزشتو آن

تر از تو باشد. هیچ  برایم با ارزشتوانم تصور کنم که چیزی در این جهان هیچ وقت نمی

ای که هیچ چیز  قدر عمیق در قلب من حک شدهتواند با تو برابری کند، تو آنچیز نمی

 !تواند تو را از روی قلبم پاک کندنمی

 !عزیزتر از جانم، دوستت دارم

*** 

 !ام همه آدم، دل به تو سپردهمیان این

 !پشیمان نیستم، نه

آمدم و  که اگر هزار بار و هزار بار و هزار بار دیگر هم به دنیا میقدر برایم خوبی تو آن

 !کردم حق انتخاب داشتم، تو را انتخاب می

توانم کس دیگری را به مهربانی تو در این جهان پیدا  قدر در برابرم مهربانی که، نمیتو آن

 !کنم 

وانم کسی را مثل تو  تکنی که کل جهان را هم مِتر کنم، نمیقدر برایم فداکاری میتو آن

 !پیدا کنم

 !جنگمتا پای جان برایت می

 !برای داشتنت 

 !برای بودنت در کنارم
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 !دهیتوانم نفس بکشم، چون تو به من امید زندگی میآرام جانم، بدون تو، نمی

 !...تا ابد کنارم بمان و بگذار خوشبختی را حس کنم، با تمام وجودم 

  

*** 

 ...بعد از تو

 ایست؟ملهاصال این چه ج 

 !ای به این جمله فکر کنمخواهم حتی لحظهنمی

 !بعد از تو دیگر منی وجود ندارد تا بخواهد روزگار بگذراند

 ماند برای من؟بدون تو اصال مگر جهانی باقی می

 مگر زندگی مزه دارد زیر زبانم؟ 

 شود بعد از تو هم نفس کشید؟ اصالً مگر می

 !ردن ممنوع استاًصال به نظرم بعد از تو، زندگی ک

اش  باید فقط تو باشی تا بشود نفس کشید، باید تو باشی تا خوشبختی را بتوان چشید و مزه

 !کرد

باید تویی باشد تا من نیز پابرجا بمانم، باید تویی باشد تا من بتوانم تمام لحظات عاشقی را  

 !ام را کامل کندهایم حس کنم، باید تویی باشد تا زندگیبا تک تک سلول

 پس بعد از تو، 

  !نه

 !...این جمله را از ذهنت پاک کن

*** 
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 !جان به جانم کنند، آرام جانم تویی 

 !ی دیگر من نیستی، تمام منی تو نیمه

کنم، عجیب آرامش در دلم  کنم و وجودت را حس میعشق جانم، هر روز که چشم باز می

 !کندرخنه می

 !تو، معنای واقعی خوشبختی هستی 

توانم به کسی به غیر از تو نگاه کنم و کسی دیگر را جز تو در  برایم جذابی که نمیقدر آن

 !قلب و دلم راه بدهم

 !تو لیلی دیگری هستی که من را مجنون دوم کرده

کند و از  ام را نابود میهای زندگیقدر دوستت دارم که شیرینی داشتنت تمام تلخیآن

 !دهدزندگی فراری می

 !چسبد به من می زندگی با تو عجیب

ات  قدر خوبی که هر چقدر خوب بودنت را برای خودم یادآوری کنم، باز هم خوبیآن

 !تمامی ندارد

 !ای، جانا خوشحالم که انتخابم تو بوده

 !...بمان برایم، تا ابد

*** 

 !دانم تا کِی قرار است از تو بنویسمنمی

هایی پر از  همیشه گُل انداختن واژه ام یعنی هر روز ودانم بودنت در زندگیفقط این را می

 !احساس در دفتر خاطراتم

 !شود آن را شعر کرد و سرودبودنت خیلی زیباست، می

 !شود آهنگ کرد و نواختمی
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 !شود رمانی کرد و بر روی دفتری نوشتمی

 بینی؟ می

 !بودن تو سرآمد احساسات من است

 !هایی ُپر از محبت شروع یک زندگی پر از عشق و نوازش

تر  اش با ورق قبلی یک دنیا متفاوتبرای من، تو هر روز مانند دفتری هستی که ورق بعدی

کند و این یعنی هر  است، ورق جدید عشقی زیباتر و عمیق تر از ورق قبل به من اهدا می

 !روز تو مرا بیش از روز قبل دوست داری

 !امیدوارم تو تا ابد، مال من باشی

 !...دوستت دارم بهترین

*** 

 !ها باشند توانند بیانگر احساسات ما انسانها خیلی خوب میواژه

توانی حرف قلبت را به او منتقل  که با نگاه با فرد مقابلت صحبت کنی، زیباتر میاما وقتی

 !کنی

 !خواهیتوانی به او بفهمانی چقدر او را میبهتر می

 !ای و چقدر از بودنش احساس آرامش داریچقدر به او وابسته

 !ام را به تو منتقل کنم من با چشمانم سعی دارم تمام احساسات قلبی

 !های انباشته شده در قلبم را بخوانی قدر عمیق نگاهت کنم تا تو بتوانی تمامی حرفآن

تو در حدی هستی که بتوانی کلید قلبم را از چشمانم بگیری و با باز کردن در قلبم، پا  

 !درون دل من بگذاری

 !عشق عمیقی، عشقی از جنس خواستنی طوالنیتو الیق یک 

 !اشعشقی از جنس همیشگی
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 !و من حاضرم خودم و عشقی که به تو دارم را تماما به تو بسپارم

 !...هایم را از چشمانم بخوانآرام جانم، حرف

*** 

 !لرزاند ای را میچشمان شهالیش دل هر بیننده

 !دیدودی را در روی زمین نمیقدر عاشق چشمانش بود که جز او دیگر هیچ موجآن

 !انگار فقط و فقط خدا یک نفر دیگر را جز خودش آفریده بود و بس 

کردند تا در حصار  هایی بودند که از مروارید چشمانش نگهداری میهایش مانند صدفمژه

 !امنی قرار داشته باشد

 !دکرشد که، زمان و مکان را فراموش میقدر در عمق عسلی چشمانش غرق میآن

 !او بیش از حد به این نگاه شهالیی دل باخته بود 

وار صاحب  اُفتاد تا ثابت کند که دیوانهها به خاک میاگر اجازه داشت، در مقابل این چشم

 !پرستدها را میاین چشم

 !کردبیش از حد عاشق بود و عشقش را ستایش می

 !بخش بود دانست و برایش لذتستایش کردن او را افتخار خود می

کشید به وصال یار برسد و ی چشمان معشوقش. انتظار میاو دلباخته بود، دلباخته

 !تاب و بی قرار استدانست چقدر برای آن روز بیمی

انتظار سخت بود؛ اما برای چشمان شهالی عشقش، ارزش داشت که آن سختی را به دوش  

؛ اما در مقابل عشق جز  بکشد و تحمل کند. انتظار جزئی از عشق است، انتظار جانکاه است

 !...ماندصبر راهی نمی

*** 
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 !دلش لرزید

 !گاه که چشم سپرد به دو نگاه عسلیآن

 !گاه که برای اولین بار نام زیبای او را زمزمه کردآن

 !ترین اسمی که تا به آن زمان صدا کرده بود، شدگاه که اسم او، خوش آهنگآن

 !تداعی شدی عشق در ذهنش دلش لرزید و واژه

 !شدچه که نباید میدلش لرزید و شد آن

 !خب عشق در نظر او اصال خوشایند نبود

 دانید چرا؟ می

ها و  ها، مشکالت، موانع، جداییها، سختیها، نرسیدنای بود از نشدنچون عشق مجموعه

 ...هاها و انتظاروابستگی

 !ی دلش شده بود عشق مهمان خانههمه بدبینی، باز هم دلش لرزیده بود و با وجود این

ی غم انگیز را تجربه کند؛ اما سرنوشت چیز دیگری  خواست روزی این مجموعههرگز نمی

 !را برایش رقم زده بود

 :دلش لرزید و این جمله در ذهنش تداعی گشت

 !...شینه تو بهش فرمان بدی وارد قلبت بشهعشق بدونِ اجازه میاد، منتظر نمی -

*** 

 !دید و انگار جز او کس دیگری در روی زمین خدا نبوداو را می

 این عشق چه بود که او را تا به این حد واله و شیدای خود کرده بود؟ 

کرد، همانند بتی که از طال و الماس ساخته شده  قدر او را دوست داشت که ستایشش میآن

 !است

کند و آن  زندگی می چنان در قلبش رخنه کرده بود که گویی تنها یک آدم روی زمینآن
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 !ی اوست و دیگر هیچهم معشوقه

خواست جز او کسی را  دید یا بهتر بگویم، نمیجز او چشمانش هیچ کس دیگر را نمی

 !ببیند

بخش  ی خویش را در قلب و دل و جان خود جای داده بود، تا آرامشاو فقط و فقط معشوقه

 !روح و روانش باشد

ترین و  دانست هرگز از این که او را در امنده بود که میاو دَرِ قلبش را به روی کسی گشو

 !پشیمان نخواهد شد  ترین قسمت بدنش راه دادهمهم

 !او مجنون کسی بود که ارزش لیلی بودن را داشت

 !او فرهاد کسی بود که ارزش شیرین بودن را داشت 

هم   ی او، در نظرش ارزش کوه کندن که هیچ، ارزش شکافتن اَتم راآری معشوقه

 !...داشت

*** 

 "!قدر سیر بخند تا که ندانی غم چیستزندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست، آن"

 

 !چه زیبا گفت سهراب 

 ای؟ اما سهراب، تا به حال عاشق شده

 ای؟ سپردهدل

 ای؟ جدایی را مزه کرده

 وابستگی را چه؟

 ای؟ سهراب تا به حال انتظار کشیده

 !هستها هم ای از اینزندگی مجموعه
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 !فقط و فقط لبخند و شادی و خنده نیست 

 ی دیگرت، مکمل وجودت، چه طعم تلخی دارد؟ دانی دوری از نیمهسهراب می

گویی، زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست؛ اما غم هم جزئی از این  آری تو درست می

 !زندگیست

ساخت، خواهم  قایقی خواهم "اگر به این شعر خویش اطمینان داشتی، پس چرا خواندی:  

تو لبریز از احساس تلخی از مردم این روزگار بودی و دل را به دریا   "انداخت به آب؟

 !اند، برویزدی تا از دیاری که در آن همه هزار رنگ و هزار نیرنگ

 قایقت جا دارد سهراب؟

 !...اممن نیز از این شهر بریده

*** 

 "!هاناوِلْها. که عشق آسان نمود اوُّل ولی افتاد مشکلاَال یا اَیُُّهَا السُّاقی اَدِرْ کَأسَاً و "

 

 !چه زیبا گفتی حافظ

 !ای تو خوب طعم عاشق شدن را چشیده

 !دانی که عشق فقط اولش زیباست و اواسط و آخرش هولناک می

 !عشق بازی خطرناکیست که تو در شروع و پایانش هیج اختیاری نداری

 !جش را حدس بزنیتوانی ورودش را معیُّن و یا خروتو نمی

دانی که فقط و فقط در این راه دشوار، باید به خدا پناه برد تا از پس  حافظ تو خوب می

 !مشکالتش بر بیایی

 !دانی که عاشق شدن آسان است و وصال جانکاه حافظ تو می

 !ای که نباید پرسیدتو ای حافظ، درد عشقی کشیده
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 :مثل آن بیت شعر زیبایت

 !ه مپرسام کدرد عشقی کشیده"

 !ام که مپرس زهر هجری کشیده

 !ام در جهان و آخر کارگشته

 "!...ام که مپرسدلبری برگزیده

  

*** 

 "!سینه ماالمال درد است، ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی"

 

 !نگرد حافظ، که در این شهر ُپر از دشمن، هیچ کس همدمت نخواهد شد

 !ین شهر پر نیرنگ، کسی همراز و همدردت نخواهد شدنگرد حافظ، که در ا

ی این و آن بشود، که آن وقت دیگر  همان به که دلت در تنهایی بماند تا اسیر و ملعبه

 !کالهت پس معرکه است

 !هایت را به هر چیزی بگو اِال آدمیزاد غصه

 !هایت آدمیزاد کوه منت است، کوه زخم زبان و کوه نمکی بر روی زخم

 !خورد. حافظ به درد همدم بودن نمی آدمیزاد

 !انتها هاست و عظمتی دارد، بیدانی مبرا از تمام بدیدردهایت را به خدایت بگو که می

هایت را بپوشان که این مردم نمکدان به ات ماالمال از درد است، درست! زخمحافظ سینه

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

 

 

 

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

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

 رمانیک بپیوندید. مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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