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 مقدمه
 

هاي گونـاگون صـورت گرفتـه اسـت و      موضوعی که از دیرباز پیرامون آن نقل و بحث. ترین مسائل انسانی دانست    عشق را شاید بتوان از پیچیده     
البته باید توجه داشت که عشق تنها به نوع خاصی از ارتباط تنگاتنـگ جـسمی و   . هاي آسمانی نیز از آن سخن به میان آمده است       حتی در کتاب  

. نـامیم  ي عمیق و پاك و راستین خداوند به انسان و بلعکس را عشق مـی  رود که مهر و عالقه شود و تا آنجا پیش می     وحی دو انسان محدود نمی    ر
 توان ي گناهکار کوچکی می بیند و نه از بنده البته این نوع از عشق هرگز موضوع این کتاب نیست، چرا که نگارنده نه خود را در چنین مقامی می

 .هاي تک بعدي زمینی چیز دیگري انتظار داشت بیش از عشق
 

اي را یافت کـه تنهـا مخاطـب آن موجـود دو      توان خط سیر و سلوك عاشقانه ، می استدر این مجموعه که چند سال نگارشش به طول انجامیده 
تک  ا یادآور آن مهربان عزیز باشد و اکنون که به تکنگاشتم ت یافتم، مطلبی می اي که می خوشحالم از اینکه با هر نور عاشقانه      . پاي خاکی است  

 اکنـون در ایـن کتـاب همـراه همیـشگی مـن       ، همگیو تمامی آنها. یابم ي قلبی را بازمی ي آن محبوبه افکنم، چهره جان نظر می هاي بی   این نوشته 
  .هستند

 
و تـرجیح دادم تـا تنهـا    . ا هرگز در این مجموعه نیامـده اسـت  ه ي عاشقانه بیش از این حرف و سخن داشت که البته برخی از نوشته         این مجموعه 
ها را بر نگارنده ببخشید و در صورت تمایل با استفاده از پـست   ها و کاستی کمی. هایم را در دسترس دیگران قراردهم ها و بهترین نوشته   مهمترین

 .ي خود مطلع سازید الکترونیکی ما را از نظرات ارزنده
 

 1385 مهر –مهرزاد پارس 
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 باز باران
 

بادي نیـست، برقـی نیـست،    . اند ابرهاي تیره سراسر شهر را همچون چتري، سایبان افکنده  . دار است انگار   آسمان دوباره غصه  . بصبح است یا ش   
 درخـت  هاي شده، بوي شکوفه هاي تازه شسته بوي باران، بوي برگ. ه جا پیچیدهبوي خوش نم در هم   . گرید آسمان با سکوت می   . غرشی نیست 

 .همسایه، بوي طبیعت رنگ و رورفته شهر و بوي دوست داشتنی عشق
 

نـوایی بـا صـداي ریـزش     . پهلو به پهلـو و چـشم در چـشم   . اند اي، زیر برگهاي تازه شکفته شده نشسته دو کبوتر مهربانانه در کنار هم روي شاخه   
احساس . نگرند گردند و مرا می برمی. کنم ن حسودانه نگاهشان میم. نندز هاي قشنگ عاشقانه می انگار که حرف. آمیزد قطرات باران بر برگها می

سکوت همچنان ادامه دارد و بوي باران . شوم آرام می. کند خوانند و چه زود اثر می گویی که برایم وردي می   . آید و باز صدایی می   . غریبی دارم 
 .آرامش، سکوت، بوي باران و عشق. هم، و عشق نیز
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 هاانت باغ بی کوچه
 

در کوچـه  .  شنیدنی است و زیبـا ه که چههاي چنارها در زیر باران ب صداي برگ. ، تمام هستی را پالودهنم نم باران. تمام آسمان ابري است امروز 
 تا هایی کهو چنار. گلی همه خیسند و نمناك دیوارهاي کاه.  باران چشیدنی استافکنم، امروز چترم را به زمین می. آید هاي مهر، بوي خدا می باغ
هاي کوهی در سایه سار دیوارها تا افق اسـتوارانه   انتها پوشانیده است و الله  باغ بی  چمن، پیراهنی سبز رنگ بر کوچه     . اند نهایت گسترانیده شده   بی

همـه جـا ردپـاي    . ام من سرمست و خراب بوي بهشتی این کوي شده. کنند داشت به همه عرضه می چشم اند و پیام دوستی را صادقانه و بی    ایستاده
آسمان این بار انگار که از خنده . شود تمام وجودم از قطرات ریز و درشت باران خیس می. روم خودآنه به پیش می   بی. خواند بهار مرا به پیش می    

 .گرید می
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 بان، هرگز بی باغچه
 

ي باغ بدوزم،  زنه هاي چشمک و من تنهایی چشم بر ستارهاز اینکه روزگاري تو نباشی . شوم حتی از فکر آنکه روزي ترا از دست بدهم دیوانه می
از اینکـه  . شـوم  هاي اقاقی و یاس باغ صورت ترا نبینند و شب را به صحر و صبح را به شام برسانند دیوانـه مـی       از اینکه روزي گل   . شوم  دیوانه می 

 .شوم دیوانه میروزي خورشید که به انتظار تو شب را بیدار مانده، ترا نتواند که ببیند اینجا، 
 

شـد و رودخانـه دریـا،     کاش کـه بـاران، سـیل مـی     اي. گرفت زد و برق درونم که خاموش می گرفت، آتش می کاشکی رعدوبرق آسمان مرا می 
کاشـکی  . برد کند و با خود به اعماق آسمان می کش باد، روح را از تنم می کاشکی صداي زوزه. گرفت کاشکی که این همه پاکی، مرا دربر می   

 .هایم را برهم بگذارم و ترا باز ببینم اي گرچه اندك، چشم توانستم که لحظه تمامی شب، می
 

کند همه دیوانگان شهر  آن لب و گونه و ذات زیباي ترا که دیوانه می. ها را آن چشم. تراش مرمرین زیبایت را ببینم باز  ي نورانی خوش    آن چهره 
کاشکی مهتـاب کـه از   . مان کرد در حق هایش را که تمام می بودي و من بودم؛ و آفتاب، حسادتها همگی واقعی بودند و تو     کاشکی خواب . را

کاشـکی  . شدیم چهره می به درخشید و باز چهره کاشکی ستاره سهیل عشق من، می. ترس دیدنت فراري شده؛ بیاید و ببیند که دیگر رقیبی نیست       
 .توانستم که برایت بنگارم هاي درونم را می کردند و تمام عشق هاي دنیا را سیراب می هاي جهان، تمام قلم ي آب همه

 
هایم که لـرزان بـود از چنـین     دیدي و دست  ي مرا می شده ي خون دل غمناك شکسته. دیدي هاي منتظر مرا می رفتی، چشم کاشکی آنگاه که می   

 .دیدي هاي گلگون از غمت را می ي خیس گونه چهره. هایم را روزي؛ و اشک
 

. ِ خـراب بـود   ي سرمـست  کاشـکی دنیـا همگـی در چنـگ عاشـقان دیوانـه      . ها بود ي با تو بودن تکرارپذیر لحظه هاي عاشقانه مام لحظه کاشکی ت 
هـاي   کاشکی تمـام غنچـه  . پوش این خرابادان ویران بود ي تن گون تو باز بهاران جامه دید و با روي مه کاشکی باغ آرزوهایم هرگز خزان را نمی      

 .کسی هاي بی آمدي در این لحظه دیدند و باز کاشکی تو می ن باغ، لبخند صورتت را میي غمگی خشک شده
 

کاشکی عشق تو باز . ي بودن، باز با بودن تو یادگیرد بودن و حیات و عشق را کاشکی آن لحظه. رفتم از یاد و خاطرت کاشکی       کاشکی من نمی  
کاشـکی  . کاشـکی بـاد بـوي تـرا دهـد بـاز      . کردیم بـاز  مزه می ان و گنجشکان مزهي مهرورزي را همچون قمریان و کبوتر مرا دربرگیرد و لحظه 

ي  کاشـکی همـه  . هاي عـشق، بـی تـو دیگـر پرسـتو نباشـند       ي پرستو کاشکی همه. خورشید صبحگاهان از ترس بودن تو، این بار از غرب درآید     
شد و  وار تمام می هاي پریشان دیوانه کاشکی این خواب. ازه کندکاشکی دوباره حافظ داغ دلم را ت. هاي محمدي باغ، بی تو دیگر گل نباشند گل

 .کاشکی. من صبح را با تو بودم باز
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 شب رویاي نیمه
 

هایـشان   رفتند و دست هاي نمناك ساحل می هردو با هم بر شن. چه خواب شیرینی. یک خواب تکراري . با رویاي او شب را به صبح رسانده بود        
صورت و چـشمان  . بلند شد و حاضر شد. هایی که برایش ریخته بود نمناك بود تمام متکایش از اشک. فل شده بود مهربانانه در دست همدیگر ق    

 .قرمز خود را در آینه دید و باز گریست
 

 .مثل قبلترها. هاي واقعی عاشق مانند آدم. گلی خرید به این امید که اینبار بتواند با او صحبت کند دسته. از خانه بیرون رفت
 
از آن روز سـیزده، از آن روزي کـه آن   . او همیشه آنجا بـود . او آنجا بود. از همان راه همیشگی به سویش رفت   . تی رسید، همه جا خلوت بود     وق

. از همان روز که پسرش دیگر نوازشگر مهربانی نداشـت . اي که رخ داده بود راننده کامیون خواب آلود او را در وسط خیابان ندیده بود و فاجعه 
 ...همان روز که دیگر شوهري نداشتاز 
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 آنروز که من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم
 

ماننـد تمـام   . خیلـی سـاده  . انـد  هایی که خیلی عادي و سـاده  لحظه. افتند که انسان انتظارش را ندارد هایی می همیشه اتفاقات مهم زندگی در لحظه     
 .ي تاریخ هاي فراموش شده لحظه

 
. توانم این خاطره را مانند تمام اتفاقات خوب و بد روزمره فراموش کنم دانم چرا نمی نمی. ماند ه این فکر در ذهن من باقی     دانم که چرا همیش     نمی
ام ولی با ایـن حـال هنـوز     ات را فتح نکرده هاي دست نیافتنی توجه با اینکه هنوز قله. دانم چه شده که نگاه ذهن من بر تو مانند دیگران نیست      نمی

 .ارمهم امیدو
 

ي کسی است که از  هاي شبانه درست مثل تکرار کابوس. درست مثل حوادث بعد از آن روز است. حتی اگر آخر سر هم نشد، چیز غریبی نیست
ي گندمی است که با  درست مثل مزرعه. دهد تواند چشم بر هم نهد و تازه آنوقت هم کابوس امانش نمی خوابی فقط اندك زمانی را می       درد کم 
هـاي سـبز ِ مـزاحم هـیچ اقبـالی را       آور ملخ اندیشد اما به ناگاه هجوم سرسام کند و امیدوارانه به برداشت می ها را تحمل می دن خشکسالی جان کن 

 .رود نوشد و تا سالی دیگر به خواب می ناچار شوکران امید می گذارند و به برایش زنده نمی
 

و تازه درست بعد از آن است که انتخاب شـروع  . و تنها مزیتشان هم به همین است. اند ه و سادهها همیشه یکبار    اولین انتخاب . اي بود   داستان ساده 
 .دهد درست بعد از آن است که انتخاب معنی می. شود می
 

. انـد  آلـود نـشده   هایی که هنـوز در کـوران تعلـیم و تعلـم خـواب      یک روز خوب پنجشنبه و کالس. روزي پاییزي و عصرگاهی خوب و دلنشین  
هـایی بـراي رفـت و آمـد و      ماشـین . ي پایتخـت  هواي دلنشین یـک شـهر کوچـک در سـایه    . زگشتی آسوده و خیالی شاد از آغاز ترمی جدید      با

 .اند ماجراهاي سوار شدن که هنوز شروع نشده
 

شمان شاد تو دیـدگان مـرا ربونـد و    شاید که دزدانه از آن سو که چ. اولین نگاه یک نگاه دزدانه بود. اولین نگاه . ي ساده   و یک اتفاق غیر منتظره    
 .فرنگی نوبرانه را داشت لبخند صورتت و خال لبت براي احساس من تازگی توت

 
 .بخش کم، تازه و پرهزینه؛ اما دلنشین و بیادماندنی و از همه مهمتر لذت. ترند هاي نوبرانه همیشه لذت بخش طعم میوه

 
شمردم و کودکانه فتح آنرا  ي وجود تو روزها را می پرستانه در انتظار باغ پر میوه ن هم که شکماي لذیذ و دلکش بود و م هاي نگاهت نوبرانه  میوه

 .ي پرباري که آسوده است همچون فتح درخت میوه. دانستم ممکن می
 

 اتفـاق افتادنـد و ایـن تنهـا     افتنـد، بـاز هـم    هایی که اغلب اتفاق می"هرگز". پروراندم ها را در سر نمی    ي آن نوبرانه    اما هرگز فکر نچشیدن دوباره    
وار معاشقه  ها دیوانه ها و مگس اول چراغی که خوب نباشد و تا شبانگاه باید بدون مشتري با جدول همانند دشت. آلود شروعی بود بر این روال غم

 .کشد هایی است که روح آدمی را با خود به اعماق سیاه تنهایی می هرگزهایی که همچون کوالك. نمود
 

هـاي یـک واعـظ     هـاي سـپید و نالـه    گلـی از گـل   روبانی سیاه، درست به رنگ سیاهی چشمان تو و دسته. ي بشري الگردي بر این فاجعهو حال س 
 .حساب و جماعتی که حاال دیگر نیستند خوش

 
یرین ِ تلخ فرجام از کجا نـشات  دانم این حماقت ش نمی. همانی که شاید، باید منجی قلب من باشد. دانم چرا این الهام بر من شد که تو همانی       نمی

 .پیش کشد گرفت اما همان بس بود که سرگردانی چندماهه و انتظار یکساله را به
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دانـم   حـاال، مـی  . ي آینـده  ام و چراغ امید کورسویی دارد بر ماجراهاي ندیده حاال که هنوز آن شوکران شیرین تلخ را ننوشیده. دانم چرا حاال می 
 ...بله، من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم. کراريي ت یک داستان ساده. چرا



 8                                                                                                                           آسمان الجوردي                                                         

 

com.mihanblog.mehrzadpars://http 

 ...روزگار بدون تو
 

انگشتان بزرگ و . هیچ تناسب و شباهتی بر روي هم درغلطیده بودند دید که بی هاي کج و مووجی را می کرد خط هایش را که باز می کف دست
توانست پدري شود و نـسل بـشر کـه هنـوز چنـد       او نیز می. رد بودم. او نیز بزرگ بود. کرد اش تصویر می هیبت دستانش، پدرش را جلوي چشم    

 .تر داشته باشد اي پرجمعیت توانست چشم امیدي به آینده میلیاردي ازش باقی بود می
 

این خـط، خـط عـشقمونه، همـین درازه و اون     ". گفت ها چیزهایی می بین کشید و به تقلید از کف ها می اش را روي تک تک خط       انگشت اشاره 
 "...تره خط خشبختیه و خب این یکی هم مال موفقیته ی هم که کت و کلفتیک
 

 :اش گفت گی کرد، انگشتانش را در انگشتان او انداخت و با آن صداي گرم و دلنشین همیشه ها را لمس می و همانطور که خط
 ... امید-
 

او را دربر گیرد و نگاه مهربانی که منتظـرش بـود، جـوابش را    و همین یک کلمه کافی بود که دوباره موج خروشان چشمان امید، چشمان منتظر    
 .داد

 
  جان امید؟-
 ...خواستم بگم که ، فقط، فقط می... هیچی،-
 ... چی بگی-
 ... هیچی اصالً ولش کن-
 بگو ببینم چیه؟.  نه-
 کنی؟ کار می  هیچی فقط اگه مثالً یه روز، یه روز من پیشت نباشم اونوقت تو چی-
 ...دي دختر؟ این حرفا چیه بازم خل ش-
 کنی؟ ها؟ کار می تو بدون من چی.  نه راستش رو بگو-
 دونی کجاست؟ آباد که می  ببین آرزوي زندگی من، امین-
 ... خب-
 .شم رم و موندگار می گیرم و واسه همیشه می  خب نداره دیگه، یه سوئیت اونجا می-
 ... یعنی-
کنی و آرامش رو به  آت دوا درمونم می زدن فقط با این فرق که با حرف. ام ست مثل همین حاال که دیونهدر. ي دیونه ي دیونه دیونه.  آره همون-

 .گردونی ي خل و چل برمی این پسره
 ... امید-
 

 .ي زنجیري عاشق بود ي یک دیوانه پیرایه اي که مهر تایید گفتار بی بار قدري فشرده شد و گرمی بوسه و دست آرزو که این
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 ...چشم در راهمترا من 
 

کند و عاقبت،  بار با بالهاي طالیی، وجودش را در دلم اثبات می حوري تنهایی که این. هایی به رنگ بهاري بهشتی تو خواب. آغاز جنونی دوباره 
 .دلباختگی

 
یب عشق، کرمی جانم را قلقلک ي س اولین جلسه از کالسی عاشقانه و بین دو نیمه. ي پسرانه شروع شد ي این گیرودارها از یک شوخی ساده همه
 .بار دلباخته شدي داد و شیطنتی که انجام شد و تو که این می
 

هـایم شـدي و بـازي ِ دیگـري کـه       ها تـو تـسخیرگر خـواب    و حال که پس از ماه. هیچ. اي در نخستین روزها نبود  آري، هیچ عالقه  . من، نه، هیچ  
 .ام دگیي زن و اولین باخت خرسندانه. ناباورانه مغلوبه گشت

 
، صید که در پی صیاد می و داستان قدیمی. صیاد منم و صید تو. ها دارد زندگی چه بازي  .و عاقبت، من نیز که پیروزمندانه صید شدم. گشت ِ

 
 خـود  هایی که حاال دیگر طنز است و روزهایی که اکنون، غمنامه. ها شده اي یکساله که موضوع نوشتن نامه دلی که جاي دگر درگیر است و غم   

 .هایی جانانه شده موضوعی براي خنده
 

هـاي زرد   ي یک سیب سرخ در میان کـوهی از سـیب   حضوري که به اندازه. انگیز زندگی باشی آیی تا شاید پایانی بر این روال مالل     و تو که می   
 .تازگی و شکوه و جبروت دارد

 
هایی که ایـن بـار از نگـاه و لبخنـد و سـالم مـن بـه تـو          و اشوه. ت شنوا نیستا ساله هاي یک انگار که ناامیدي از منی که هیچ گوشم به نگاه  . و تو 
 .رسد می
 

 .اي به شکوه ترس نیست تنها ترس است و هیچ بازي. اما نه. اي است اندیشی که بازي کودکانه تو انگار می. دانی از چیست هایی که تو نمی اشوه
 

هایی که انگار هـیچ طاقـت دوري را ندارنـد و تمـام      قلب. هایمان شود نع پیوند الهی قلبتواند ما ترس از تکرار مکررات، تنها سدي است که می      
 .دننه مدت، هریک به نحوي فریاد احتیاج سرمی

 
آغازي که تنها از یک چیز . و بازي ِ تکراري این دل کوچک که دوباره در شرف آغاز است. اندیشد و قلب من در این گیر و دار، تنها به تو می      

 .ترسی که هنوز جانکاه است. ترسی که تنها عامل جدایی من از تو در این مدت است. سد؛ و آن دلزدگی و دلمردگی تو از من استهرا می
 

. ي تو را در خواب ندارد دلی که دیگر طاقت چهره. ي تو شده آورد و حال نیز این دل تنها دلبسته چنگ ي دل من، قلب تو را به        و بازي کودکانه  
 .اي که به زیبایی درونش است چهره. ي وجود مرا در خود دارد ي گمشده نیمهاي که  چهره

 
اند کـه ناآگاهانـه چنـین معنـایی را      جان زبان تنها این کلمات بی. کس ندارم اش را به هیچ حرفی که دیگر جرئت بازگوئی. اي است به تو این نامه 

بار به قید و رسـم   به اویی که این. دل آنرا بخوانند و هرگز به او که باید، نرسد ند همها تنها چ  اي که شاید همچون دیگر نوشته       نامه. کنند  حمل می 
 .دارم بار بسیار بیشتر دوست می اي که این قرعه.  است ي زندگی به نام تو رقم خورده قرعه

 
 .  دلدادگی و دلبستگیدلباختگی،. چه ساده است این رسم دشوار زندگی
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 .بار با خوشی قلم زد توان این دهی و چند صباحی که می  تمام این مدت را بر من ببخشی و مرا در کنار خود جايتوانی، و تو که چه ساده می
 

 .ایجادي که فقط با تو امکان دارد. یادآوري که امیدوارانه در پی ایجادش هستم. و یادگاري از دوران تحصیل
 

 "...ترا من چشم در راهم". الم سنگین را بی هیچ مقدمه در پیشگاه تو ادا کنمچه ساده است اگر فردا، این زبانم در دهان بچرخد و این ک
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 خزان بهار زده
 

 ...یک روز. یک روز عاشقانه. یک روز بارانی. یک روز تمام ابري. داشتنی ي دوست یک آدینه
 
ها را  اینجا تمام پنجره.  دیگري در حال بارش استي اینجا باران عاشقانه. گردند اینجا هوا چگونه است دانی اکنون که این کلمات جاري می نمی

ي وجـو تـو اینجـا     آري بـوي نـم بـا رایحـه    . به هیچ وجه. اینجا هوا بارانی و زمستانی است اما هرگز سرد نیست   . ام  فقط به خاطر بوي نم، گشوده     
 .بخش وجود شده بخش و نیرو بخش و گرما آرام

 
. انـد  هایی که فقط با حـضور گـرم و نـورانی تـو، طالیـی و بهـشتی       پنجشنبه. اند رند بهترین ایام عمرمهایی اینچنین دا هایی که پنجشنبه   آري جمعه 
هایی که دیدار چهره پاك  پنجشنبه. گردد هایی که با سالم تو، روز بر من بهروز می پنجشنبه. هایی که دوست دارم ابدي و همیشگی باشند پنجشنبه

 .اند دوباره هایی که بهترین روز هفته پنجشنبه. ي توام خودانه، مست و دیوانه هایی که بی جشنبهپن. و معصوم تو بهترین هدیه الهی است
 

خورده محله و در آخر  هاي خیس هاي نیمه ریخته درخت حیاط و بام برگ. موسیقی تنها در باران گوش نواز است. بوي نم تمام خانه را فراگرفته
 .تصویري که هرگز پاك نخواهد شد.  ذهن من استهم تصویر زیباي تو که هنوز از دیروز در

 
هـاي تـو و آن صـورت     قدم برداشـتن . گیرد سکانس طالیی فیلمی که اسکار می. بختی جوانی را پایان دهد   آید تا دوباره شام سیاه      دختري که می  
 .بهشت استآنجا براستی که . زند مهربانی که در انتهاي کالس موج می. ي زیبا داشتنی دخترانه معصوم دوست

 
اش  اي که با کمان آسمانی فرشته. شوم کنی و من که سرمست و خراب می نواي دلنشینی که با آن کلمات را ادا می. هایی براي صحبت با تو     بهانه
 .کند رود و چشمان من که هدف این بخت و اقبال تابستانی است و قلبی که شروع به فریاد می سنگی را نشانه می شهاب

 
آغـازي کـه   . ي ایـن آغـازم   شود و من که آرزومنـد ادامـه   موهبتی که همیشه نصیب انسان نمی  . افتخار آشنایی تو  . آري. بزرگی است چه افتخار   

 .تواند شیرینی مهر و عشق و همه چیز زیباي زندگی را داشته باشد می
 
ي  دهی در زمستان دود گرفته تویی که بوي بهار می. ایمتست قیدانه می تو ایی که من بی. تو خود بهترین رمان زندگی هستی. دانم چه بنگارم نمی

 .شهر و تویی که بهترینی در این دانشگاه طویل و عریض
 
باشـم بـا تمـام     صبحگاهان انگار که یک عمر تـرا دیـده  . ي تو در خواب همراه است چه آرامش قلبی زیبایی دارم هایی که با چهره دانی شب   نمی

 .کنم و یک روز تمام، بخت با من یار است فتتاح میرا اروز وجود و انرژي و شور، 
 

هـا ده،   خـدایا او را بهتـرین  . ي بهشتی ترا استشمام کـردم  خدایا او را سالمت ده و سعادتمند گردان، همچون من که در کنار این گل زیبا، رایحه      
ها را نصیبش کن، حتی اگر من آن غنچه  ام، بهترین غنچه دیدهخدایا او زیباترین شاپرکی است که تاکنون . اي ها داده شاید که اینچنین مرا بهترین

 .نباشم
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 روزي قبل از فردا یا آنروز که دوباره آسمان تهران عاشقانه آبی شد
 

کنـد و   شود، زمستان را پاییزي مـی  پاییزي که دیر آغاز می. خورده از باران و برف شب پیش بود دار و خیس  صبح زود که بیدار شدم همه جا نم       
همچـون  . وبیش نزدیک تـو، گـرم اسـت    آري این پاییز به لطف حضور کم. ین زمستان که براي من، نه زمستانی است و سرد و نه پاییزي و زرد   ا

 .و همه و همه تنها به خاطر تو بود. و بهارانی که امسال خزان شده بود با این خزان ِ بهار شده، تالفی شد. بهاران
 

موش و افسرده و تلخ و سرد باشد، تمام زندگی بوران و کوالك و برف است؛ امـا تنهـا بـه یـک دلیـل سـاده،       اگر خا . احساس چیز غریبی است   
 .همچون تو که دلیل تمام دالئلی، دیگر نه سرد است و نه بورانی و طوفانی

 
هایی که  همچون رنگ موج. آبی ِ آبی بود ِ  آري آسمان سیاه تهران، امروز آبی. چشمانم را گشودم و براي نخستین بار آسمان را امروز آبی دیدم

 .سازد و همچون رنگ آسمانی عشق چشمانت در درون قلب کوچکم می
 

اي، رنگ آبی عشق بـود کـه برفـراز ایـن همـه تـضاد، تـضاد         چیز زده زده و دودزده و همه  ترین چیز در چنین شهر پول       آري عجیب . عجیب بود 
 .شگرف دیگري ساخته بود

 
چگونـه در  . توان دوبـاره آسـمان را آبـی دیـد     رنگ پول، رنگ باخته، می هاي رنگ ري که ارزش همه چیز به ارزش کاغذ   چگونه در شهر و دیا    

 آري چگونه؟. توان آسمانی آبی داشت اند که هنوز عشق نیز وجود دارد، می جایی که همه فراموش کرده
 

اندیشیدند و چیزهاي  از زمانی که همه کمتر به پول می. ریاتر بود ها بی ند و دلاز زمانی که همه صفایی داشت . گوید  ها می   گاهی از قبلتر    مادرم گاه 
یا همان زمانی که ما هنوز آبی و خلوص و صداقت را به . و از زمانی که خدا، آسمان آبی را از ما نگرفته بود. با ارزش زندگی هنوز ارزشمند بود

 .چیز براي نابودي زندگی استو به درستی که پول بهترین . تیرگی پول نباخته بودیم
 

ي کـوچکی بـود کـه     انگار حضور کمرنگ و پررنگ تو در ذهن و دل و خیال و زنـدگی مـن، جرقـه       . اما امروز همه چیز دوباره تغییرکرده بود      
 .ها، آبی و ارغوانی و سبز شد آسمان آن را شنید و دوباره به یاد گذشته

 
تـر   تـر و آبـی   حضوري که پر رنگ. انتها باشد دارم ابدي و جاودان و نا  که عاشقانه دوستحضوري. آري این همه نیکی از حضور روشن توست    

ي سوزان عشقت بپرم و  پروا، به دور شعله اي بی وار عشق بورزم را داشته باشم و همچون پروانه و من در آن زمان، فرصت اینکه به تو دیوانه     . باشد
 .بسوزم و نورانی شوم

 
و عاقبت هر کجا باز دلیلی براي نوشتن و . تو این غریق تنهاي نابلد را دوباره راهبري کردي. ي مرا زنده کردي وق و قریحه دانی، تو دوباره ذ     می

 .و تو که تنها دلیل این دلیلی. دلیلی که خود دلیل برتري دارد. یابم گفتن و شاد زیستن می
 

اولـین ماشـین در اولـین ردیـف و اولـین نفـر کـه        .  تـا پـشت چـراغ بمـانم    دست کردم درون اتومبیل، نزدیک به چهار راهی شلوغ، آنقدر دست        
 .اي را هرگز از دست ندادم و من که این فرصت چهل و چند ثانیه. توانست فرصت تماشاي آسمان و کوه نیمه سپید امروز تهران را داشته باشد می
 

آبی آسمان در . داد و ابرها را به گیسوانش دوخته بود رسید و کوه تور سپید زیبایش را با تنازي و شیدایی تکان می لنوازي به گوش میموسیقی د
 .نگریستم ي زیباي طبیعی، شکوهی دوچندان بخشیده بود و من که کیفور و شاد و شنگول، می پشت این جلوه
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بردم، براي نخستین بار، تمام توانم را براي نگذشتن خرج کردم و براي اولین  فرار از چراغ قرمز سود میهایی براي  منی که همیشه، از اندك ثانیه
خـواهم،   انتظـاري کـه مـی   . کشم بچشم دارم دوباره آنرا با انتظاري که براي تو می لذتی که دوست. بار، پشت چراغ قرمز، لذت انتظار را چشیدم     

 .ي واقعی باشدبراي نخستین بار هم که شده، انتظار
 

. ام ام اکنون در دستان لطیف و ظریف دخترکی است که دل در گروي عـشقش داده  تمام هستی. دانی چیست هایم را که می     خدایا، تمام خواسته  
ان و گرم ام را به مذابی جوش شده ي سنگ سان، مرا هدف قرار داد و قلب خفته گفت یکباره و ناگهانی و صاعقه عشقی که همان طور که بوبن می    

 .بدل کرد
 

ي یار، مدهوش کننده از آن وارد شود و  کشد که دري گشوده شود و چهره خروشد و مشتاقانه انتظار روزي را می جوشد و می مذابی که هنوز می
فرصتی کـه  . خواهم آنرا همچون ناشکران، خراب کنم فرصتی که هرگز نمی. هاي چند ساله پیدا شود   فرصت نخستینی براي تمرین واقعی درس     

 .ام متوصل به وقوعش
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 فرداي آن روز ِ آبی، آبی و طالیی بود
 

هـایی را کـه    اي را بدون تو زیبا ندانم، اینکه تنها گـل  ي تو باشم، اینکه من دیگر هیچ ستاره اینکه من دلداده. چه افتخار بزرگی است این موهبت    
 .فقط با تو تجربه کنمي تو دارند را زیبنده بدانم، و اینکه آبی و طراوت را  رایحه

 
. آري خیلی ساده. اولین نگاه این بار خیلی ساده بود. از اینکه من در زندگی با او هم مسیر شدم و اولین نگاه را تصادفی بدو کردم    . خدایا ممنونم 

آن روزها به تو، بـه  .  نخواهد شدخندیدم که هرگز چنین افتخاري نصیبم گفتم و می خند آرزوي با تو بودن را به خویش می      از همان ابتدا به نیش    
هاي سیارامادره که نه طال بود و نه زر و نه ثروت، بلکه تنها عـشق بـود و    همچون گنج. نگریستم که نایافتی بود اي می   ي هزارساله   نگاه گنج خفته  
 .خوبی و نیکی

 
تنهـا یـک گـام کوچـک،     . ک گام با بودن بـا او فاصـله دارم  از اینکه اکنون تنها ی. خندهایم غلط از آب درآمد  از اینکه تمام نیش   . خدایا ممنونم 

، چون اگر تو هم بخواهی، این خواهش چند . موفقیتی که به امید تو حتماً عملی خواهد شد. گامی که خیلی زیاد به موفقیتش امیدوارم آري حتماً
درست . شد و آخرین سکانس را این مرتبه، عاشقانه برداریمبا اي زیبا داشته تواند چهره این آرزوي قلبی پاك من می. ي من دیگر میسر است ماهه

 .هاي شاه و پریانی سینماي کالسیک همچون قصه
 

بیـنم   از اینکه می. یابم افتد و شب هنگام فقط با یاد اوست که آرامش خیال می از اینکه دل من با یاد او به لرزه و رعشه و اشتیاق می. خدایا ممنونم 
 .درونی که همچون برونش، کامل و جمیل است. ي من در درون زیباي اوست ي گم شده مهنی. او هم همچون من است

 
از اینکه یاد او، تصویري . و نور دیدگانم به دیدارش تازه گردید. از اینکه باالخره دخترك رویایی ذهنم را در واقعیت دیدار کردم. خدایا ممنونم

همانی که باید این همه مدت انتظارش را . گوید، او همانی است که قرار بود بفرستی نی که میجاودانه در ذهن و دل و قلبم است و این نداي درو
 .کشیدم می
 

از اینکه رایحه و عطر و بوي این تنها غنچه، به ناگاه تمام بر . انتها درونم شکوفاندي از اینکه این بار بهترین گل زمین را در کویر بی. خدایا ممنونم
 .اي ابدي دارد حاال و بهارانی که اینجا خانه. پایان ساخت  بزرگ و بیو بیابان را باغی بس

 
ي تازه شکفته از تـو   آري تنها به خاطر این شکوفه. تري ي این عالم به من نزدیک زیرا تو خود از همه. دانی دانی چرا؟ آري می می. خدایا ممنونم 

 .ممنون و متشکر و سپاسگذارم
 

و چنان کن که این بار در انتهاي راه، هنگامی کـه بـاالخره تمـام واقعیـت     . زیبایی که در این مدت بر من گذشت بخاطر همه چیز    . خدایا ممنونم 
 .کنم، شرمنده و شرمسار نگردم عشقم را بر او عرضه می

 
 ...خدایا ممنونم
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 پرستم خدایا من او را می
 
ي سرد که ممکن است تمام ایـن   تنها یک اندیشه. اخته بود و انداخته هنوزي شومی بر قلبم اند دانی، تمام این مدت تنها یک چیز بود که سایه   می

 .تواند چند وجهی و چند جانبه و چند صورتی باشد یک برداشت خیلی احمقانه از پیرامونی که می. ماجراهاي عاشقانه یک سوءتفاهم ساده باشد
 

من از آن بدترین . آري. کنم آیم و بساط دریوزگی پهن می ان به پیشت میافتد همچون صالح دانی که همیشه وقتی کارم به گره می می. آه خدایا
 .آورند و دیگر هیچ از آنهایی که فقط در تنگنا و سختی ترا به یاد می. هایت هستم بنده

 
ي هولنـاك مـرا بـه      فرسـوده یاورانه دستم بگیر و از ایـن پـل  . ام کن دارم که چه هستم، اما این بار نیز مثل همیشه یاوري   دانم و قبول    من می . آري

 .ي عاشقانه رهایم کن از این دودلی احمقانه. از این معبر دهشتناك ترس و شک، مرا نجات بخش. سالمت بگذران
 

 همچون عشق یک پروانه به زیباترین گـل . پرستم ستایم و می گویم که من عاشقانه او را می زنم و به همه می   خدایا این بار با صداي بلند فریاد می       
 .انگیز و شکوهمند باشد چنین زیبا و دل توانست این همچون مهر بین دو درخت تازه شکفته و همچون بهار که بدون زنبور زرد، هیچ نمی. هستی

 
یـره و  ي ت چـه دلهـره  . ام چه دهشت سـیاه فـامی قلـبم را آزرده    دانی که از دیشب تاکنون که به فکر ابراز این ماجرا افتاده       دانی، نه، می    خدایا نمی 
 .اي نداشتنی دوست

 
توانم دوباره از زیر این آوار سنگین جان به در برم و چگونه و با چـه رویـی    اگر این بار نیز همه چیز که در ظاهر مهیاست، فرو بریزد، چگونه می  

قابله ندارد، چه برسد بـه توفـانی   این بید عاشق مجنون، بادهاي ساده را توان م. آري، دیگر توان یک توفان تازه نیست   . توانم کمر راست کنم     می
حال و  بایست مرا کمک هایی که می ریشه. هایم را در هوا به سخره گرفت هایم را شکاند و ریشه توفانی که چند بار تمام شاخه. ترسم که از آن می
 .بودند، اما خود بیشتر به یاري نیازمند یاور می

 
این بار همچون گذشته قرص و . ي خام لوحانه آري تنها به یک دلیل ساده. ه یک دلیل ابلهانهتنها ب. تمام شادي دیروز، در کامم تلخ و شرنگ شد

این مرتبه، تنم از سوز و سرما خشک شده و امید بهار خیلـی کمرنـگ   . توانم پیروزي را بچشم توانم باشم و بیاندیشم که این دفعه می    محکم نمی 
 .بینم و دیگر تاریکی و تنهایی ابدي ت که میي سرد، آخرین زمستانی اس شاید که این چله. است

 
. هاي غلط من بوده که امید به عشقی زیبا را در درونم زنده کرده یا واقعاً ماجراي شیرینی در کـار اسـت      دانم تمام این مدت دوباره برداشت       نمی

 .پیداستآلود و نا پایان هنوز بر من مبهم و مه. توان آنرا تراژدي نامید یا کمدي داستانی که می
 
دسـتانم را در  . انـدازم  روم جلو و چشمانم را در چـشمانش مـی   می. حماقطی دوباره در راه است. اما با تمام این اوصاف یک چیز قطعی است   . اما

.  زبـان بـشنود  خـواهم از  بار مـی  شنیده را این هایم می ندایی را که تاکنون از چشم. خوانم کنم و به آرامی نداي قلبم را برایش می دستانش قفل می 
تـر   یادمانـدنی  تـر و بـه   اي، زیباتر و شـنیدنی  نواختنی که از هر موسیقی کالسیک و آرام و عاشقانه. نواي زیبایی که خود او مسبب نواختنش است 

 .خواهم این بار نیز خاموش شود نواي که نمی. است
 

 .ام وار دیوانه ام، چگونه دیوانه دانی که من چگونه  تو خود می.ستایم دانی که من با نیت و قصدي پاك او را می خدایا می. خدایا کمک کن
 

 .انتظارشم مهلتی که چشم. خدایا این بار مجالی ده تا درونم را به راستی بر او عرضه کنم و فرصت با او بودن را از من مگیر
 

 .ستان گرم و سوزان عشق را بر من در این زمستان سرد بنمایابد و تاب یادماندنی و شاد و شاعرانه پایان خدایا بگذار که این آخرین پنجشنبه، به
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خـواهم تمـام دنیـا آنـرا      هایی کـه مـی   قهقهه. پرورانم اي را در دل می هاي سرخوشانه نگارم، امید خنده خدایا اکنون که این کلمات را با بعض می     

 .بشنوند و آنها نیز با من در این شادکامی شریک شوند
  



 17                                                                                                                           آسمان الجوردي                                                         

 

com.mihanblog.mehrzadpars://http 

 ي تو امروز و چه به یادماندنی این دیدار دوبارهچه روز زیبایی بود 
 

شاید چون در هر ورودي، خروجی و هر آغـازي، پایـانی اسـت؛ دوسـت     . اینکه هرگز نتوانم به تو برسم هم مهم نیست. ها هیچ مهم نیست   فاصله
 .پذیرتر است ات از غم نبود ابدیت، تحمل زیرا که غم دوري. دارم که هرگز به تو نرسم

 
دغدغـه در   اگر خورشـید وجـودت آزاد و بـی   . کند هاي تیره و تاریکمان می هایش را راهنماي شب    نایافتنی است، اما هنوز اشعه      ه دست ماه گرچ 

 .کس باشم پرواز است، چه باك که من تنها و بی
 

اي بس نیکوست اما آیـا واقعـی    هاندیش. دارم که فکر کنم تمام مدت این یکساله را چشمانت در پی من بوده دوست. هایم جنون است   تمام حرف 
 هم هست یا باز فقط حماقطی کودکانه است؟

 
 .تو یک لحظه هم طاقت ندارد دانستی که با تمام این ماجراها دلم بی کاشکی می

 
شک تا  بیآري قلبم . دارم اي که دوست می آري کسانی همچون گردباد آمدند و همچون طوفانی سهمناك رفتند، اما تو هنوز آنجایی را گرفته         

 .شدن را فراموش نخواهد کرد ي نخستین عاشق ابد تجربه
 

آن زمان کـه دیگـر   . ها را خواهم خواند ساله را بگیرد، من دوباره این نوشته سالها بعد، هنگامی که پیرمردي کهنسال جاي این طفل بیست و یک      
 .هاست تر از این حرف  بسیار کوچکو دنیایی که. ایم و هنوز هم به هم نرسیده. ایم هر دو سر و سامانی گرفته

 
شود و آن خال لبـت کـه    خوانم و پیرزنی که با چند نوه از کنارم رد می هایم را می درون پارکی که من هنوز نوشته. ها آري دنیاي کوچک انسان  

خیـزم و بعـد از     بدون هیچ هراسی بـر مـی  شود و من این بار ي رستم و اسفندیار می وار مرا مجنون خویش کرده باالخره نشان بازیافته   هنوز دیوانه 
 .سالها با تو سخن خواهم راند

 
عشقی کـه  . داستانی از عشقی نافرجام. داستانی از عشق. شود ها رمانتیک و عاشقانه می  شب هاي پنجشنبه و داستان که همچون فیلم... ببخشید شما 

ي مترسکان بر این داستان زیبا افتاد و همـه    شد که سایه گفت که چگونهآري خواهی . و آنگاه تو خواهی گفت. هرگز به سرمنزل مقصود نرسید   
 .چیز خراب شد و تمام شد و رفت

 
آینده از آن من است و تو و شاید یک اتفاق ساده همچون اتفاقی که امروز افتاد دوباره همه چیز را براي . آري اگر باز هم نشد، هیچ باك نیست    

ها غلط است یا درست اما باز هم مهـم   دانم همچون قبل نمی. الهامی بر این قلب شده.  دنیا دیدم را فراهم کندترین دختري که در  ي شیرین   تجربه
 .نیست

 
چه زیبا بود آبی عشق تو و آبی وجود من . شد و من هم که لبخندي همچون همیشه داشتم ات بود که امروز قطع نمی       مهمترین نکته لبخند دوباره   

 .پاشیدند و اولین امتحان این ترم که زیباترین امتحان عمرم شد که نقل و نبات بر سر من و تو میهایی  و تو و تمام برف
 

 .آري زیبایی وجودش از زیبایی ظاهرش زیباتر است. لبخند زیبایش را و تمام آنچه را که در اوست و من طالب آنم. خدایا او را حفظ کن
 

بـازي بـا   . اما بـاز هـم هـیچ نیـست    .  او همانی است که بود و همانی است که شاید هرگز بدو نرسم.ترین عشق من است او اولین، بهترین و ماندنی 
 .تقدیر محال است
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 عشق در سفر
 

به ناگاه برقی اوفتاد و شهابی . اي به خلوت گزید ي کویر گذر کرد و گوشه از آسمان آبی و پرستاره. ي روزگار، عشق در سفر شد روزي به قرعه
 .تدرخشیدن گرف

 
 .کرد پایان پادشاهی و فرمانفرمایی می ي بیکران کویر بی اي بهشتی بر پیکره فرداي آنروز، که دیگر کسی اتراق نکرده بود، واحه
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  هاي سیب زیر شکوفه
 

ي  سراسـر ایـن هدیـه   . بیادمانـدنی اسـت   پستالی از بهشت، رویایی و به دنیا رخت و لباسی تازه به تن کرده و دشت و دمن چون کارت        . بهار آمده 
و تـک درخـت سـیبی در آن دور    . کننـد  ها خودنمـایی مـی   هاي زرد در بستري از سبزه کنی گل   هرچه نگاه می  . آسمانی سبز و زرد و آبی است      

 .کند انتها که پدرانه برفراز همه چیز فرمانفرمایی می و آسمان آبی بی. عروسی در میان دشت. با موهایی سپید. ها دست
 

همه زیبـایی   و تو که کم از این. کنیم ترین خاطراتمان را نقاشی می خندیم و شادمانه دویم، می می. ایم  دو در این سرزمین زیبایی باهم    من و تو هر   
 .هاي عاشقی خدایا چه زیباست این لحظه.  اي که تمام وجودمان را فراگرفته مسیر کرده است و شادمانه اش را با من هم دنیا بهترین فرشته. نداري

 
هر که زودتر به آن عـروس صـحرا رسـید، او اول و برتـر و بهتـر اسـت، او       . ها اي به رسم کودکی و مسابقه. کنی  هاي زیبایی می    و تو که شیطنت   

ن دبه دویها، شروع  شماري، سه، دو، دو و نیم و به یکباره قبل از اتمام این شماره و تو که می. ي اینها، توایی دانم که همه    و من می  . تر است   عاشق
 .کنی می
 

گون که در بـستر سـبز و زرد و آبـی طبیعـت      موهایی طالیی و گندم. نظیرتر از این در کائنات نیست اي بی منظره. چه زیباست به دنبال تو دویدن   
 .کند رقصند و شادي کنان باال و پایین جست و خیز می خودآنه در آسمان عشق می بی
 

چـرخیم و   هر دو به دنبال هم دور تا دور درخت زیباي زندگی مـی . شود ي سیب؛ و رقص آتش آغاز میها شوي در زیر شکوفه و تو که اول می    
گـر   اند و تمام صحرا که با حسرت نظاره هایی که چه داغ و آتشین گیریم و بوسه و عاقبت که همدیگر را در آغوش می. چرخیم  چرخیم و می    می
 .است

 
. ایم دست در دست هم و ابرها را به نظاره نشسته. ایم ه و آسمانی ناانتها؛ هر دو رو به آسمان دراز کشدهشد چتري سپید از شکوفه بر سرمان افراشته

 .اند هایی که بر موهاي تو النه کرده پشت همسایه و آن که هنوز رد نشده چون شاپرك آن یکی همچون قلب زیباي تو است؛ دیگري شبیه الك
 

شـوم و گـروه کـر دو     ي این کالم زیبایم و با تو هم نفـس مـی   کنی و من که دیوانه در گوش نسیم زمزمه میات را     تو زیباترین آوازهاي عاشقانه   
 .اي که آوازشان تمام دشت را دربر گرفته نفره

 
 و. دهـیم  ي بهاري پر آب دشت گـوش فـرا مـی    کنیم و تنها به نواي رودخانه هر دو سکوت می  . خورشید مهربانی هوا را عجیب گرم کرده است       

کنند تا هرگز فراموشمان نشود که چگونـه ایـن بهـار     زنند و تمام داستان عاشقی را دوباره با هم مرور می ها می صدا با هم حرف هایمان که بی    لب
 .ها سرما زاده شد پایان پس از سال بی
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 ...از عاشقی و عشق خواهم خواند
 

اش نیست، جز وجود  کشد که هیچ کس را یاراي خاموشی ی، آتشی در دلم زبانه میآنگاه که تو هست. دلم قراري ندارد. هایم تمامی ندارد حرف
ات پایانی  تو آنی که دریاي نیلی آرامش مرا بازستاندي، تو آنی که الجوردي آسمان را در دلم تازه کردي، تو آنی که ستایش زیبایی. نازنین تو

 .ندارد و تو آنی که حضور گرمت سرآبی ندارد
 

خـدایا، آبـی   . هاي چشمانی، ظاهر آرام من و آن تالطم دریاي خروشـان وجـودم    و آن صورت بشاش و شاد و باطراوت تو، تماس   ها  دیدن خنده 
 .تو که آفرینش عشق را باالترین و واالترین عنصر وجود و هستی قراردادي. ترا دو صد ستایش و درود. است عشق مرا در برگرفته

 
توان عظمت عشق را که  چگونه می. زبان قاصر من الکن و ناتوان است در وصف جمال و کمال تو. ي عشق مناي بهترینم، اي نازنینم، اي کیمیا     

توان از تو، از آنکه بهار را در بهار آفریدي، به  چگونه می. ها و زمین توان تحمل آن نداشت را با کلمات کهنه و تکراري به تصویر کشید        آسمان
از او کـه در  . از او که زندگی را رنگی دیگر بخـشید . ز شکوه آفرینش در دخترکی گفت که دلم را ربوده توان ا   چگونه می . سادگی سخن راند  

همـو کـه حـضوري    . گیرم و از اوست که این سردسیر بورانی زنـدگی بـر مـن بهـاري و دلچـسب گـشته       سار وجودش گرمی و حرارت می  سایه
 .پربرکت، سبز و آبی دارد

 
 :اش باد، استادانه اینچنین گفته تنها استاد سخن، سعدي، که درود بر روان پاك. ري نیستآري مرا یاراي چنین کار دشوا

 
           نازت بکشم که نازنینی         گر بر سر چشم ما نشینی

 ي کمینم                تا در صف بندگان نشینم بگذار که بنده
 

توان نعمت عشقی را که در دلم به جوش و خروش افتاده به جاي  چگونه می. فتتوان این نعمت بزرگ را سپاس گ آه اي خداي من، چگونه می
آنچنان کن کـه از سـرمنزل مقـصود، از    . ها، اي خداوندگار دنیا و کائنات، و اي که اولین عشق هستی، تو هستی اي خداي زمین و آسمان . آورد

آالیـش و نـورانی    ، این عشق را چون حضور سبز و مقدس خـود، پـاك و بـی   خدایا. یابیم گاه آسمانی راه این عشق پاك زمینی، به تو و آن منزل       
 .آمین اي مهربانترین بخشنده. گردان
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 ستایم اي نازنین قلبم، ترا می
 

شود، تنها یک چیز و یک چیز و یک  وقتی تمام هستی، نابود می. شود هاي دنیا پاك می وقتی تمام امید. شود هاي جهان بسته می     وقتی تمام درب  
 .ي تو و دیگر هیچ امید دیدار دوباره. داشته ام نگاه چیز هنوز زنده

 
ها، تمامی نشاط و فـراغ و   روزگارانی که هنوز کودك درونم بزرگتر بود، عصرگاه پنجشنبه. هاي پنجشنبه، بسیار دلگیرتر از همیشه است      غروب

اش  هاي پاك و معصومانه ها و جلوه دخترکی که دلم را با خنده. انتها  بیها چرا، وجود نازنینی هست، مهربان و   صبح. اما حال دیگر نه   . شادي بود 
 ...اما. او هست و دنیا هست و وجود، هست. ربوده، هست

 
یابـد و   و اینچنین سومین سال تحصیل در دانشگاهی با طعمی بهشتی و رودهنی پایـان مـی  . ي سال  آخرین پنجشنبه . اي دیگر است    و فردا پنجشنبه  

هاي جـزوه و   مقدمه و بهانه هاي بی و با این پایان، حرف. یابد، خسوفی ابدي  پایان میزو با این پایان، دیدار ماه صورتت نی. رود  و می شود  تمام می 
اي براي سخن گفتن بیابم و نه دیگر زندگی برایم لطفی خواهـد   کتاب و استاد و تحقیق، همه و همه خواهند رفت و دیگر نه تو هستی تا من بهانه     

 .اشتد
 

ي  دانم تا چقدر دیوانه و مجنون شدم که شامگاه هر شب، تعلق خاطري است به تو، به محبوبـه  نمی. باز دیشب را تا به صبح با دیدار تو سر کردم        
خواند  میگون پسرانه، سر دلبري را  ي سرخ به دخترکی که هنوز جرات بازگویی راز دلم را برایش ندارم، و او که آشکارا از این چهره     . محبوبم

 .کند و چشمهایی که مرا مست و دیوانه و مجنون می
 

اگر این حس عاشقانه در کالبد انسان النه نکرده بود، روابط بین این موجود دو پا، کم از گرازها . خدایا، از تو به خاطر آفرینش عشق سپاسگزارم
ات نبود، روز و شب چه تفاوتی با هم داشت و مرد و زن، دختـر و پـسر،    اگر این شاهکار خالقانه. شب نداشت هاي دم قرمز و شغاالن نیمه و روباه 

 ...چه فرقی با هم داشتند؟... پیر و جوان و
 

ي سال را فردا تجربه خواهم کرد،  دلگیرترین پنجشنبه. انگیز خواهد بود تو، به گمانم که نیایی، و پایان چه غم. فردا آخرین پرده اجرا خواهد شد
. ولی افسوس، فردا دیگر امیدي در کار نخواهد بود. کرد و امید دیدارت را تازه ها که رفتنت پایان هفته را بر من تلخ می نجشنبهدلگیرتر از دیگر پ

انتها خـواهم   ي شیراز، پختگی و قوام را در این راه بی ساله هاي می هفت شود و همچون کوزه ها تو نخواهی بود و عشق که در دلم کهنه می   تا ماه 
 .چشید

 
کش کـرد زیـرا تـو     توان به درگاه عزیز تو پیش ام، کمترین چیزي که می  شعري است که با چاشنی حضور قلبی تو سروده    اي بهترینم، این قطعه   

 .کردم گرفتم و تکرار می ي عشقت، این کلمات را از تو سرمشق می آموز نوپاي ناآموخته خود خالق این کلمات بودي و من تنها چون دانش
 

         همیشه تا ابد یارم تو باشی   ن دم که دلدارم تو باشی  خوشا آ
 دل و دلداده و دلبر همه تو            حریف و ساقی و جامم تو باشی

 
 .ي الهی، نازنین محبوبم و نازنین نازنینم تقدیم به نازنین آفریده
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 ...ات براي بار دوم رازگشایی صورت معصوم و پاك و عاشقانه
 

. دیدم دانم چطور، اما، انگار که براي نخستین بار بود که دوباره ترا می نمی.  راز گشوده شده،کردم، سري دوباره صورتت را نگاه میآن روز که 
 .ام و انگار که تا کنون کور بوده. کردم انگار که ترا دوباره کشف می

 
دانم به خاطر دوري دو ماهه بـود، یـا    نمی. یزي به تو داده بودانگ ي خاطره معصومیت عجیبی در چشمانت، با آن صورت و موهاي مهربان، چهره       

ي اسرارآمیز آرام را در خود جاي  ي کشف نشده آنکه تو هنوز چون نخستین روزها برایم تازگی داري، چون اقیانوسی که هنوز، هزاران جزیره      
 .داده و ماژالن جوان، راه درازي در پیش دارد تا به فرسودگی روزمرگی آلوده شود

 
اي کـه نـسیم    جـسم مـرده  . شـود  دانی که با هر بار دیدنت چه غوغـایی در مـن مـی    حتی نمی. آري. دانی  داند و بس، حتی تو این را نمی         خدا می 

 .برم دمد و واي خداي من، چون غزالی چابک و چست، هر مانعی را تا مدتها با آسودگی از یاد می مسیحایی، روحی تازه در کالبدش می
 

خزم و تنهـا بـا    شود، چگونه در الك کوچکم می داند که در پایان هر مالقات، آنگاه که در دوردست کوچه، مهربانی مهو می  دا می آري تنها خ  
شـد، بـراي همیـشه،     کـاش مـی  . هاي بعد از راهی شدنت، بسیار برایم گران و دردآور است دلمردگی. آورد یاد و امید توست که دلم، طاقت می    

 .ديبو آري، تو اینجا می
 

خـوانم و بیـادت    ه مـی ظه لحظترا لح. عزیزکم، دلبرکم، مهربانکم، و اي که یکی بر دیوانگان مجنون صفت افزودي، ترا مشتاقانه چشم در راهم        
 .دهم سرودهاي خوش عاشقی سر می

 
 ات، مهرزاد پارس ي دیوانه دلداده
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