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 چیپ ب،آ یاهشیش قلمرو رد د،یخورش نیزر سوانیگ

 ا،ر شاییالال سان به یلودم ا،یرد د.خوردنمی تاب و

 ،یآشفتگ با ادب ت.اخنومی شهیهم از قرارتربی

 به و ختیآممی آب ترانه آرامش در را شالهلهه

 فسن ک،نرم رمن .زدمی امند ،یسبزآب امواج یسرکش

 پر و نتظرم ل،ساح هایشن و افتادمی شماره به روز

 جا به جا را خود سکوت رزم ش،یپ از شیب هراس

 گوش رد آب، د.یپرسمی خاک زا ن،سماآ د.کردنمی

  ؟شد خواهند روزیپ کدامشان د:کرمی زمزمه صدف

 شقع ل،حا و آمده سر هب ا،یدر صخره نیبلندتر انتظار

 د،اب د.بو ستادهیا مصمم عقل یرو در ور ه،جام سرخ

 گ،گن یکوتس د.زنمی لکپ آب، د.یکشنمی فسن

 ش،امردانه یآوا اب ل،قع د.یبلعمی را فضا اتیح

 گرید کی با میتواننمی تو و من د:گشو لب صبرانهبی

 ا،ر پرمهرش نگاه کهیحالرد ق،عش !میکن مدارا

 پاسخ ؛گستراندمی آب نیبلور وجود بر وازشگرانهن

 صلح یبرا ؛ندارم جنگ سر چکسیه اب ن،م اما ت:گف

  م.اآمده

 گرید و،ت وجود با ؟!زنیمی حرف صلح کدام از! صلح_

  د.یآنمی من سراغ یکس

 زمزمه و دیکش شاشده بافته زلف بر یستد ق،عش 

 ریسم مه ن،م با که وت .روممی قلب خانه هب ن،م د:کر

 !یستین

 به تو ورود با ت:گف و برداشت جلو به یدمق ل،عق 

 مغز به یمنته هایریسم د.شومی شلوغ جا مهه ب،قل

 هب ا،ر حیصح راه انمتونمی نم د.ش خواهند بسته

 که میاامدهین ام ق،عش نیبب ... دهم نشان هاانسان

 م.یبزن یتکرار سخنان

  !؟یتکرار سخن کدام_ 

 نهات د،اب تا امروز از ؛عشق کنم تمام را حرفم بگذار _

 ،یگرید و داد خواهد دامها د،خو کار به ما از یکی

 فراموش را رارمانق د.افکن خواهد ایدر در را ودخ

  !؟یاهردک
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 ن،دیکش نفس از دیورشخ ت.گرف دنیپت ن،آسما قلب 

 هایبرا د.افتا لرزه هب ل،ساح نداما د.ستایا ازب

 د.بودن گشته رهیخ عشق به و کرده غضب ،یخاکستر

 به را انار و بیس شکوفه حهیرا که سرخش امهج

 که مواجش و بلند سوانیگ ؛کردمی هیده ،یهست

 که نگاهش ییپروایب ؛ختیانگمی بر را ایدر حسادت

 را همه ؛کوفتمی شجاعت اتیح بر دییتأ مهر

 منطق زبان عشق دانستندمی کین اما ؛دندیپرستمی

 است عقل سالح که یمنطق همان !یرآ د.داننمی را

 !شیروزیپ راز و

 و دوخت عقل هب ا،ر شبش رنگ به شمانچ ق،عش 

 د.خندنمی ... شادند هانسانا ن،م وجود با ت:گف

 عشق سخن میان به کنندهسرکوب یلحن اب ل،قع 

 بر زخم هایلیخ قلب بر وت ت.سین طور نیا !نه د:یپر

 و یاهساخت وانر ا،ر یاریبس شکا .یاهگذاشت یجا

 توانممی که منم نیا ،یاهکستش ا،ر یفراوان هایدل

 !وت نه دهم نشان هاانسان هب ا،ر یخوشبخت ریمس

 را راستش د:دا ادامه شیپ از ترغمناک و ترآرام 

 !قعش ینباش که است هترب ،یبخواه

 اب او، د.بو ساندهر ق،عش دامان به را ودخ ،یسرخ گل 

 ش،سوانیگ میان و برداشت را سرخ لگ ن،لرزا دستان

 ت.ساخمی ارت ا،ر چشمانش بش ک،اش جابح د.شانن

 ؛زدمی گرید کی هب ا،ر بلندش و ترمژگان که یحال رد

 یدل خواستمنمی ه،گاچیه من ... من د:کر زمزمه آرام

 م.بشکن را

 و من بگذار لطفاً ت:گف اسخپ ش،یپ از ترمیمال عقل 

 وگندس من، م.یده نشان او هب ا،ر انسان الحص ق،منط

 د.یرس خواهد سعادت هب م،خورمی

 یراو ا،ر خود و نداشت ستنینگر ابت د،یخورش 

 گاهپناه هایشکا د.بو ساخته نهانپ ر،اب یخاکستر

 !یرآ د.یچکمی ماسه دستان و ایدر قلب رب د،یخورش

 ه،صخر مکان نیترکیبار بر و بود گشته غلوبم ق،عش

 تاشگف اما ؛گرفتمی آغوش در را ایرد د،بع یاهیثان ات

 هب د.شنمی دهید ل،عق چشمان در یروزیپ برق که

 را عشق با وداع یارای ،یموجود چیه که یراست

  ت.نداش

 لفز د.خورمی موج ایدر دامان رد ق،عش سرخ جامه 

 جمو به ییوگ د.رقصیمی آب ساز هب ش،انشده بافته

 خ،سر لگ ت.آموخمی خوردن تاب و چیپ رسم و راه

 ق،عش از نشدن جدا یراب ش،یهاگلبرگ تکتک اب

 ن،توا تمام با و دیغرمی خشم با ایرد د.کرمی قالت

  د.برمی ساحل یسو به را شقع

 ساحل دست هب م،احترا با را همانشم ،نآسما نهیآ 

 مینس ؛نکشد نفس عشق اگر د:یکش ادیفر و سپرد

 ؛ندهد نوازش را فلک وشگ ش،آواز گرا د.مر خواهد

 ؛نکند باز را چشمانش گرا د.خوان نخواهد ییالال آب

 چیه ؛نباشد او گرا د.کر نخواهد طلوع دیخورش

 د.مان مینخواه زنده کداممان

 ش،لبخند کوفهش د.ش گشوده آرام رامآ ق،عش دگانید 

 یهست ییحایمس دم و دیکش خود حسر در را هانج

 د،یورشخ د.خوان ییالال آب، د.یکش فسن م،یسن د.ش

 ا،ر آسمان که بود عقل نگاه برق اما ؛گشود شمچ

 اشقع ز،ین عقل دیشا ؛داندمی یکس هچ د.کر ریافلگغ

. دبو شده عشق


