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 :مقدمه

 !من و توست نیب یآسمان، رادع یدروازه

 یبرا ایگو پرستند؛یرا م گریکدیعاشقانه  نیو زم آسمان

که  یاآسمان! فاصله ن،یزم یمبعود است و برا نیآسمان، زم

از  نیو زم داردیوا م ستنیهاست، آسمان را به گرآن انیم

. آن دو، همچنان پس شودیم دایقطرات اشک او، مجنون و ش

و  تندوخفاصله، س نیو در ا گرندیکدیها دلباخته از قرن

 .دندیساختند اما هرگز از تعشقشان دست نکش

 من و او! همانند

 یهاپارتو تمام  باشدیاست، م پیتاکه بنده نوشتمش و درحال «نیزم یزدبانویا»دلنوشته مختص رمان  نیتوجه: ا

 گذاشته شده، درباره موضوع رمان است.
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 توست؟ ماریقلبم ب میبه که گو

 عشقم از آن توست؟ میکه گو به

 لبانم درد کشند چو

 عشق، کلمه انیب از

 سرشت! خاطرات گمشده و پست انینرو از م تو

 

 ،ی گیسوانتهای درهم تنیدهنگریستن به بافته

 .امشده رویای چند ساله

 ،اتکننده نگر مجذوب

 !شده م*س*ت آور من

 !دگر طاقت ندارد این دل، ز دوری تو

 ،گر میایی

  !خود را هالک کنم در این شب مهتابی
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 هی زمین به گوش فلک رسیدآوازه

 !و آسمان می گرید از شوق در آ*غوش کشیدن معشوق

 ؟اما مگر دست این دو عاشق به یکدیگر می رسد

  مگر خورشید به ماه رسید که این دو رسند؟

 

 !دوای این درد چیست که جان می دهد و جان می گیرد؟

 ی نجیب؟ام را ای زادهکنون که پی بردم راه تیمار کردنم چیست، کجا بیابم عشق گم گشته

 ****** 

 تاین گرداب آسمانی، ز طوفان عشق بیمار اس

  !های فلکِ دوردستو زمین، ز عاشقانه

 ،هر روز و دقیقه و هر ثانیه

 .ی آبی که نامش آسمان استدوزم به آن پهنهبه امید آمدنت چشم می

ر ی روزگار قصد دارد من و تو را بچرخاند تا مبادا دستمان به یکدیگر برسد؟ کردگاتا چه اندازه چرخه

  !داندمی

****** 

 ،ذهنم، آغشته شده

 !از فکر تو

 ممحبوس شد

 تدر خاطرا

 !ز تو

****** 
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 ،در به در گشتم به دنبالت

 !نبودی

 ،هایت راقدم به قدم شمردم ردِ کفش

 !نبودی

 ،بو کشیدم چو حیوانی وحشی

 !نبودی

 ،گریستم بلکه خود بیایی

  !آمدینی

****** 

 

 ،ی فکر و خیالم ز توانباشته

 ،برده مرا به جنون و جهالت

 ،دار قلبمتپش تند و ریتم

  !ساخته مرا عاشق و مجنونت

****** 

ت،یصدا ینوا  

ت،یهاشب یزمزمه  

تا به ابد، مرا  

 مبحوس در خاطرات! کرده

****** 

 !رنگهتو دنیام بیبی

  !بودنت، روایی برای منه

****** 

http://www.novelfor.ir/


 

 7 

کاربرانجمن رمان فورملینا  -سمانآمعشوق  دلنوشته  

 !به آسمان و زمین قسم

  .ی منبه فلک و مَلِک سوگند که تو زیباترین خلقت پروردگاری! ای مَلَک بیگانه

****** 

 ،سوگند به خورشید و ماه

 ،به آسمان و زمین

 ،به فلک و ملک

  .بار دیگرانهای ذلتارزد به تمامی نگاهبه عرش آفریدگار، که عشق ناب و پاکت می

****** 

رقصند و تو چه زیبا با آن نگاه محجوبت قلب من را در زیر موهای غلتانت همچو پرتوهای آفتاب می

  !ای، ای زیباترین مخلوق خدادای خود کردههای تعشقت شیفته و شیشعله

****** 

 !اونداخد

 ،دهم به مسیح و انجیل و توراتقَسَمت می

 ،به هر آنچه برایت ارزشمند است

  .کردگارا، او را از آن من کن و من را از آن او

****** 

 !به دلم مانده همچو کبوتر شوم

 !ها ز شادی به زمین لبخند زنمدر آسمان

 ،زمین حسرت دارد

 ،از آنکه مانند من شود

  .آورد دستتا که معشوق خویش را به

****** 

 ،قلبم گم گشته بین دستان آدمیان

 !ربودند آن قلب پر تعشق را
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 ،اندآدمیان ز حیله و طمع پر گشته

  !اندبرای گرفتن قلب من صف گرفته

****** 

 ،ماه و خورشید تنهایند

 !زارندها میدر اوج آسمان

 ،آسمان و زمین تنهایند

 !گریندها میدرون چشمان آدم

****** 

 !وزنده، بتاب و آسمان را در خود بکشخورشید: ای ماه فر

کشی؟ عشقت؟! من خود عشقی کشی، ای آفتاب درخشنده؟ چه را به رخ من میآسمان: ناز که را می

ها، چپانمش و او با آن فاصلهاست و من می سوزانم، عشقی که قرنیست در قلبم خفتهرا در سینه می

 ؟نوازدحکایت هر روزش را برایم می

****** 

 ،ای آسمان من

 ،ای همی جان و قلبم

 رمرا در آ*غوش خود بفشا

 !و نوازشم کن همچو عاشقان دیگر

 نمن از آن توئم و تو از آن م

****** 

 ؟کردگارا زمانش کی رسد فرا

 ؟آن زمان که وعده دادی آسمان و زمین به هم رسند

 ؟کشند یکدیگر راآن زمان که در آ*غوش می

 .رنجند، پایان رنج من استهند و میدها تاوان میآن زمان که انسان
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 ،آن روز را فرج کن، اجابت کن دعایم را

 !ای پروردگار عالمیان

****** 

 ؟خفته چه نگاهت را

 ؟با چه آراستی قلبم را

 ؟چگونه شیدا ساختی مرا

 با چه پیوند دادی تعشقت را؟

****** 

 ،بعد تو دنیام ویران شد

 !قلبم سرگردان

 مبعد تو چشمامو بست

 !در قفل چشمات تا اسیر بشم

 .معنا شدبعد تو زندگی بی

 !چون تو بودی زندگیم

****** 

 !انتظار کس مکش

 .ورزد عمق نگاهت رااو چشم نمی

 .کشد جسمت رااو در آ*غوش نمی

 .زند عشقت رااو بو*س*ه نمی

 .کند گیسوانت رااو نوارش نمی

 .سازد اشکانت رااو پاک نمی

 ،بو*س*ه نزن بر خاطراتش

 .دور عاشقت باشداو رفته تا از 

 .او رفته تا از دور چشم دلتنگی بورزد
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 .او رفته تا از دور در آ*غوش کشد

 !او رفته تا تو باشی

****** 

 ،ورزم به خاطراتتچشم می

 ،دارمی داغبه عشق نوشکفته

 ،های شیرینتبه یاد خنده

 !به خاطر لحظات بودنت

****** 

 ،کند این قلببغض می

 ،زند این عقلپوزخند می

 !پرورانماز آن رویایی که در سر می

 !هاشوند... پس از آن خاطرهها زنده میو کاش

***** 

 !ی زمینکند آسمان غرش ز نالهمی

 !ی آسمانرسد به عرش کردگار گریهمی

 !رود زمین ز آ*غوش یاردارد می

 ،دارد به تقاضاوهِم از دست دادنش آسمان را وا می

 !تقاضایی ز خدا

***** 

 !هاکند غرش، موجمی

 !خواند ستارگان، نجوامی

 !هاخندند تلخ، گلمی

 !کشد شعله، آفتابمی

 !گرید دلسوز، ابرهامی
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 !نگرد زیبایی اوهام رامی

 ،اما

 !ای تو سکوت محض چرا؟کرده

 (خطاب به خدا)

****** 

 ،خرم این سکوت را به جانمی

 !بلکه غرق شوم در اوهام

 !بدون تو، تلخ است روزگار

 !خواهم این زندگانی راون تو، نمیبد

 !کردگارا، شد قلبم صد تکه

 !پروردگارا، ل**ب نزدم و او رفت

 !جان، بر روی تختی افتادهحال منم که بی

 ،جان بگیر از تنم

 !...که تمام کنم

***** 

 .ای بر بالین بسترمشبی را دیدم، آمده

 !از شوق دیدارت ل**ب نزدم

 !وارنگاهت کردم علیل

 !بار؟های رنجانی از احوال من، ای تسکین لحظهدتو چه می

****** 

 !امآخر از عشق تو، به گمانم رسید سراب دیده

 !امولیکن در حقیقت تو را بالخره یافته

 ،و اکنون من

 !ترین انسان جهانمخوشبخت
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 ،که در کمال عشق

 .تو را یافتم

****** 

 

 

 

 

 

 ronahi.bتیم تولید: 

 .دییمراجعه فرما www.novelfor.irدر انجمن به  تیو عضو شتریب یدانلود رمان ها جهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novelfor.ir/


 

 13 

کاربرانجمن رمان فورملینا  -سمانآمعشوق  دلنوشته  

 

http://www.novelfor.ir/

