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به نام خدا

انسان مثال گیاهی است که خشک شده و از بین می رود و تمام 

زیبایی های انسان نیز همچون گلی است که پژمرده می شود. 

آری؛ گیاه خشک و پژمرده می شود و انسان نیز مانند گیاه از بین 

می رود اما تنها کالم، افکار و آثار او باقی می ماند. 

ــا ایجــاد یــک  ــا ب انتشــارات نســل روشــن در تــالش اســت ت

بســتر مناســب در حمایــت از مولفــان و همچنیــن مانــدگاری 

ــی ارزشــمند  ــا انتشــار کتاب ــا و ب ــکار آن ه ــار و اف ــا، آث ایده ه

کــه از ســطح علمــی مطلوبــی برخــوردار باشــد بــه وظیفــه ی 

ــری  ــد اث ــا بتوان ــد ت ــل کن ــش عم ــادی خوی ــانی و اعتق انس

ــن  ــل روش ــرای نس ــز ب ــی ناچی ــوان میراث ــه عن ــازنده را ب س

باقــی گــذارد. 

سخن ناشر



تقدیم به ساحل زیبای نگاهتان...



سخن نویسندگان

در تکاپــوی روزهــای گوناگــون زندگــی، قلم هــای یکســو و شــاید حتــی متفاوتمــان 

را بــا هــم یکــی کردیــم تــا متن هایــی بــه جنــس عشــق نــگارش شــوند. مــا قلمــوی 

احساســاتمان را در جوهــر پـُـر رنــگ نوشــتن خیــس کردیــم و عاشــقانه نوشــتیم تــا 

شــما خواننــدگان محتــرم مدتــی را کــه مهمــان قلــم مــا در ســاحل بی کــران عشــق 

هســتید، لــذت خوانــدن را عاشــقانه بچشــید.

ساحل بی کران عشق روایتی است از جزیره ی کوچک دل در اقیانوس وسیع دنیا.

از دل و جان مکتوب کردیم، آرزوی قشنگی است که برجانتان بنشیند.
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تو در کنار من هستی تو در کنار من هستی 

 تو و خیال تو هر دو خوبند، تفاوتی ندارد کدام يک را داشته باشم خودت  تو و خیال تو هر دو خوبند، تفاوتی ندارد کدام يک را داشته باشم خودت 

يا خیال خودت!يا خیال خودت!

 مهم این است که نام تو بر هر دو حک شده است... مهم این است که نام تو بر هر دو حک شده است...

تو هر طور که در کنار من ظاهر شوی، آن بودن تو من را شاد می کند.تو هر طور که در کنار من ظاهر شوی، آن بودن تو من را شاد می کند.

چه آن حلظاتی که چشمانم بودنت را ببینند و چه آن حلظاتی که قلبم چه آن حلظاتی که چشمانم بودنت را ببینند و چه آن حلظاتی که قلبم 

حضورت را حس کند...حضورت را حس کند...

تو بر دلم ننشسته ای! تو بر دلم ننشسته ای! 

آری، تو بر جانم نشسته ای، بر روح و روانم...آری، تو بر جانم نشسته ای، بر روح و روانم...

واهم زندگی را هجا هجا بنويسم، نام تو را با صامت و  واهم زندگی را هجا هجا بنويسم، نام تو را با صامت و اگر من روزی بخ اگر من روزی بخ

مصوت ها تقطیع می کنم تا در آخر وزن حقیقی عشــق وجودم را نوازش مصوت ها تقطیع می کنم تا در آخر وزن حقیقی عشــق وجودم را نوازش 

کند...کند...

از آن زمینی تریــن نقطــه ی زمیخ تا آن نامشــخص ترین نقطه ی بلند باالی از آن زمینی تریــن نقطــه ی زمیخ تا آن نامشــخص ترین نقطه ی بلند باالی 

آسمان، تو را دوست دارم.آسمان، تو را دوست دارم.

تو و خوبی هايت، تو و مهربانی هايت، تو و محبت هايت، تو و حضورت، تو تو و خوبی هايت، تو و مهربانی هايت، تو و محبت هايت، تو و حضورت، تو 
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و نگاهت، تو و صدايت، تو و هر اتمســفری که اثری از تو در آن باشــد را و نگاهت، تو و صدايت، تو و هر اتمســفری که اثری از تو در آن باشــد را 

من تا ابد عاشقانه دوست دارم...من تا ابد عاشقانه دوست دارم...

و هیچ چیــز در ایــن دنیــای پرهیاهــو و ُگنــگ، زیباتر از ديدن همیشــه تو در و هیچ چیــز در ایــن دنیــای پرهیاهــو و ُگنــگ، زیباتر از ديدن همیشــه تو در 

اوج شادی نیست!اوج شادی نیست!

ای عشــق جــان مــن، ای دردانــه ی مهربان من، برای داشــتنت چــه در اوج ای عشــق جــان مــن، ای دردانــه ی مهربان من، برای داشــتنت چــه در اوج 

واقعیت چه در بلندای خیال خوشحالم...واقعیت چه در بلندای خیال خوشحالم...

تو دل نشیخ ترین و تکرار نشدنی ترین حس خوب  بی پايان من هستی،تو دل نشیخ ترین و تکرار نشدنی ترین حس خوب  بی پايان من هستی،

تو همیشه خوب تر از دوست داشتخ های من هستی.تو همیشه خوب تر از دوست داشتخ های من هستی.

را  مــن  نیســت،  خوبی هايــت  همــه ی  حريــف  دوست داشــتخ هايم  را اگــر  مــن  نیســت،  خوبی هايــت  همــه ی  حريــف  دوست داشــتخ هايم  اگــر 

ببخش...ببخش...

خوش اقبالی قابل مالحظه ايست؛ من به سرزمیخ تو تبعیدم.خوش اقبالی قابل مالحظه ايست؛ من به سرزمیخ تو تبعیدم.

بــا تــو از نقطــه ی پايــان باکــم نیســت؛ نقطه ی شــروع کشــیدن دايره به بــا تــو از نقطــه ی پايــان باکــم نیســت؛ نقطه ی شــروع کشــیدن دايره به 

خودش برمی گردد... در محیط تو، جاودانه شدم...خودش برمی گردد... در محیط تو، جاودانه شدم...

با افنوس خیالت رد زجریه ی تنهایی...
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چمدان خالی ات را گذاشتی تا ببندم.چمدان خالی ات را گذاشتی تا ببندم.

عــازم ســفری، آن دورهــا هــوا ســرد اســت انــگار، باران زيــاد می بــارد و تو عــازم ســفری، آن دورهــا هــوا ســرد اســت انــگار، باران زيــاد می بــارد و تو 

َبــد ســرمایی. شــال گردن بلنــدت را می گــذارم. کمــی ُاکالیپتــوس، َبــد ســرمایی. شــال گردن بلنــدت را می گــذارم. کمــی ُاکالیپتــوس، 

ُگل گاوزبــان هم کنــارش خواهم گذاشــت؛ شــايد دور از من ُخلقت ُگل گاوزبــان هم کنــارش خواهم گذاشــت؛ شــايد دور از من ُخلقت 

تنگ شــد. مقداری میوه ی خشک از تابستان پیش، بیا فرض کنیم هنوز تنگ شــد. مقداری میوه ی خشک از تابستان پیش، بیا فرض کنیم هنوز 

خاصیتشان را حفظ کرده اند. خاصیتشان را حفظ کرده اند. 

تقويــم؟ در ســفر الزم می شــود؟ بی خیــال... تقويــم بماند بــرای من. بايد تقويــم؟ در ســفر الزم می شــود؟ بی خیــال... تقويــم بماند بــرای من. بايد 

تمام شــنبه ها را تا پنجشــنبه با خودکار قرمز تیک بزنم و در برابر جمعه ها تمام شــنبه ها را تا پنجشــنبه با خودکار قرمز تیک بزنم و در برابر جمعه ها 

طرح يک لبخند نقاشی کنم، درست مثل تو.طرح يک لبخند نقاشی کنم، درست مثل تو.

 چتر، کفش ها، لباس های راحتی را هم برايت آماده گذاشته ام. ديگر  چتر، کفش ها، لباس های راحتی را هم برايت آماده گذاشته ام. ديگر 

چه؟ قلم و دفترچه يادداشــتی که برايم بنويســی. تقریبا چمدان را لبريز چه؟ قلم و دفترچه يادداشــتی که برايم بنويســی. تقریبا چمدان را لبريز 

کرده ام، ديگر چه؟کرده ام، ديگر چه؟

نــه بی خیــال، همــه ی این هــا را خــودت هــم می توانــی بــرداری. مــن بايــد نــه بی خیــال، همــه ی این هــا را خــودت هــم می توانــی بــرداری. مــن بايــد 

چمدانــت را ُپــر از دعــای خیــر کنم که ســالمت بروی، ســالمت بیایی و چمدانــت را ُپــر از دعــای خیــر کنم که ســالمت بروی، ســالمت بیایی و 


