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: مقدمه  

 بر حرست که هاییشدن دریغ از بودم پر من زندگی این در

 که هاییبغض از بودم پر من زندگی این در گذاشت،می دمل

 روح دروغنی لبخند این پشت شکست.می گاهیب و گاه

 از ساکنیس ایدیده من از تو آ چنه کردم دفن را اممرده

بود ظاهرم سیامنی ! 

ناظر:نام   

 محسا

ویراستار:نام   

قاسمزاده ستایش  

منتقد:نام   

 محسا

طراح:نام   

واژه هاترنم   

کپیست:نام   

مستسررشاویر آ  

مجموعه: مدیران  

آرزو  –آقازده  نسترن

 محبی

 مهاکران این اثر:

 نام اثر:

حسرت   

 نام نویسنده:

اسفندیاریریحانه   

 ژانر اثر:

 تراژدی

 تعداد صفحات:

11 

 کد اثر:

004 

 مشخصات اکمل اثر:
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منت ماند بر تمنحرست یک آ غوش یب  

نواخیت هستجسم ما زنده بر این یک . 

رسد روزی که دیگر از خاطراتمی  

 مانده یک انم و عکس از جسم من

رسد روزی در این روزگار شاید مه تهنا مباند س نگ قربی ایدگارمی  

پااین دملدمه، بر حرست یباین میرسد روزی که پامی  

*** 

 .گاه فرصیت برای زندگی نداردکشد، هیچدل بزرگی که ابر عظمیی به بزرگی س یاهی شب به دوش می

 !سفرش هست و ظاهرش نزی هامن جمسمه خندانداند حرست مهاو می

 .کس ابورش نداردشود و هیچی درد میچاهل قلبش س یاه

 !کس ابور نداردشود و هیچی خون میچشمش چشمه

*** 

 ب انتپیدهآ ه از قلب شکس ته، آ ه از قل

 های شکس تههای انگفته و دلآ ه از حرف

 ...آ ه از دل و جسم سوخته... آ ه از این مهه درد کش یده

 آ ه از این تهنایی

 اتیبآ ه از این یب

 !خوایبآ ه از این رجن و یب

*** 
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 !های ساعترود واسه اون شوق چرخش عقربهآ ید وقیت دمل ضعف مینفسم بند می

 !تررسد هر دم نزدیکبیمن غروب قلمب میآ ید وقیت که مینفسم بند می

 .زند به انِم اکبومسش نوم دوابره یکی صدامی میآ ید وقیت مینفسم بند می

 ...شود در معِق قلمبه بغضم خفه میآ ید وقیت دوابر نفسم بند می

آ ید وقیت دوابره جمبورم بگریم اشک و چنکد رو گونه و خیس نکند پلک و دل و این حال نفسم بند می

 ...خورده روابروین مغ

*** 

 !ی کور سویی نور هستشان به اندازهناییهایی در اعامق دل وجود دارند که روش  گاهی خاطره

 .کشدی کوچک چگونه یک دل را به آ تش میداند که هامن نقطهاّما فقط خدا می

شان هر روز بیشرت از دیروز قلب و جان ما گریند اّما داغخاطرات هر روز بیشرت از دیروز از ما فاصهل می

 . ...کشدرا به آ تش می

*** 

 !دوابره ابزگشت به دیروز شاید ابید

 . ...های مادر را ابید اب زر نوشت بر تن این دلشاید نغمه

 . ...من دور گش مت ِز این خانه و همرش... من چشم بس مت بر این خانه و صاحبانش

 !آ یدافسوس! افسوس که دیگر دیروز منی

 استاند و کفش ابزگشت به کودیک برامی تنگ شده ها شکس تهافسوس که دیگر پل

*** 
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 !...حال دمل خوب نیست

 .گذاردساعمت دیگر اب تیک و اتک هر دم را اب لبخند پشت رس منی

 .آ ید... زمخ معیقی در دمل جا خوش کرده و خیال بریون رفنت را نداردفرو رفته و بریون منی خنجری در قلمب

 !هایش را پشت سد صرب مجع نگه داش تهمغ در دمل لونه کرده و چشاممن به خسیت اشک

 . ...کندگریی میکند! سن هرکس را دلش اندازهمغ که از حد بگذرد، دل حس پریی می

*** 

 ای لبخند خوش است؛هدل ما به مهنی ذر 

 . ...نکند این شود دریغ از دِل ما

*** 

هاست سوخته و دودش به آ سامن بید جمنون تهنا در انهتای حیاط طویل، در غروب طالیی آ تش سال

 !...رس یده

 .نشیین نداردهاست در انتظار پروانه نشس ته و عاقبت معرش دگر ایری این شبمشع سوخته سال

 . ...ی دملمشع سوختهبید جمنون معر من! ای

 !چه بگومی؟

 از دل تنگم ای از دل س نگش؟

*** 
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 !...وانگهیی سودای آ من را گرفت

 ...از خیال ابران و من خیاابن آ رزوهامی را گرفت

 ...امام، از تور درای و صید ماهی و دزد خیاابن گفتهشد به او تذکر دادهصد ابری می

 !امگرگ در پوس تنی بره گفتهاز فریب قلب ساده و 

*** 

 !کندها رو غرق در وحشت میطوفان موج

 .خرب از آ نکه آ غوش درای مادر استموج درای یب

*** 

 ...گاه اعتقاد داری از مصمی قلبت

 ...گاه امیان داری از معق وجودت

 داین که هستمی

 داین که روای نیستمی

 !داین رس یدن به آ ن قهّل حمال استمی

 . ...خواهی اناکر کین که دیر رس یدیاّما رسخستانه اب جلبازی می

 ...دیر رس یدی و رس یدن حمال است

 .دیر رس یدی و آ ن قهّل فتح شد

 !اتب و زابن نفهم استاّما امان از حس رسکش وجودت که یب

 .داند قهّل دیگر جای او نیستقهل برود، میخواهد به می

 . ...روداّما می

*** 
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 ...شایدم ابران بشوید حال دوران مغ را

 ...های املاس راات افزون کند قطرهشایدم دلتنگی

 !...ام افسوسبرگاممن دیر کرده

 شایدم او در رفنت جعهل داشت کیس چه داند؟

 !حال دوران من نگومی که تظاهر بود و بس

 . ...اتر بر دمل آ رام بنشست شایدم او مهچون شبمن

*** 

 !شایدم حق اب او بود

 ...اندیک قلمب شکس ته

 .اندیک حامل گرفته

 .خواهد دملاندیک انز می

 !خواهد دملاندیک فاز خامر شِب اتر می

 .کوچکی دل داش ته بودم، آ ن شکست

 !قاب عکس ایدگاری داش ته بودم آ ن شکست

*** 

 ...اه از شب رسد

 !اه از رس پر درد

 گفمتت این شب بدون س تاره مرگ است؛

 .ات خوامه شدگفیت س تاره

 :ت این شب بدون تو رسد استگفمت

 .ی آ تش خوامه شدگفیت الهل
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 !ات خوامه شدگفت الهلی آ تش کو؟ او هامن است که میالهل

 . ...هایت خوامه شدگفت ماه شبی درخشامن کو؟ او هامن بود که میس تاره

*** 

 !چشم دمشن کور نشد

 !گوش ش یطان کر نشد

 . ...از قضا حال دوران مغ خوب نشد

چرخد بر روال، دیگر الگو نیست آ نکه دل نوشت... بلکه دگی شکس ته است؛ دیگر چرخش منیی زنچرخه

 !اید آ مد آ نکه امحق رسشت

*** 

 ...فانوس که کور شد

 !شب از فراغش جوایی ایری شد

 .کنندها جای ماهش را پر منیندانست س تاره

 . ...دیر دانس مت که دیر آ مدم

*** 

 .خیال بود قلمبهه! چه خوش

 . ...ای دوست زیس ته استاندیش ید در میان عدهیاب خود م

 !گویی گرگان به خویب نقش ابزی کردند

 ...شاید مه من ساده بودم

*** 
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 اهل دل ابیش و ایدت برود عشق کجاست؟

 امپراطور قرص دل ابیش و نداین حمرض ایر کجاست

 پرس یت پس جان کجا؟ای ایر را میای که بت کرده

 کین؟جان هامن بود که جاانن برد... دزد جانت را پرستش می

*** 

 اهل دل ابیش و ایدت برود عشق کجاست؟

 امپراطور قرص دل ابیش و نداین حمرض ایر کجاست

 پرس یت پس جان کجا؟ای ایر را میای که بت کرده

 کین؟جان هامن بود که جاانن برد... دزد جانت را پرستش می

*** 

 ...حال من این چننی جگر سوز و خراب است

 !رفیق قدمیی حال که به رساغت آ مدم بدان انبوهی از دردمای

*** 

 !آ هی به رسدی قلبت و آ هی به سوزاین قلمب

 .پذیرای مغ نباشد ی قلبتالهیی حالت برگ پایزی نباشد؛ الهیی خانه

*** 
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 رسالکس دمل بودم؛

 .راه رس ید، دبریش قلمب بود زنگ انشا از

اب اقتدار گفت: )موضوع انشا آ زاد است، اگر کیس بتواند مطلیب را بنویسد که مرا ش یفته خود کند پادایش 

 (...هبا داردگران

 .یکی از پایزی گفت و دیگری از زمس تان

 ...یکی از عشق گفت و دیگری از ایر

 ...زارهای خورشنگ هبار گفت و دیگری از مچنیکی از میوه

 ...اّما

 !یکی از میان مجع ایس تاد و از صداقت و معرفت و رفاقت گفت

 !قلب ایس تاد و لکیدش را به او داد س ند خویش را به انمش زد

 !ی اساکر انمردی فروختگفت: لکید قلب را به جایزهاکنون هامین که از معرفت می

*** 

 ...من... بر این چشامن خس متبزن ابران من

 (کس مت، که امشب مست مس مت!)رسمستبزن بر قلب ش 

 .که جز ویرانه چزیی منانده بزن بر من مهیشه

 !هاستبه ظاهر گش ته طوفان آ رام، ندیدی ابطمن را که مویج از ابر مغ

*** 
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 ...های دمل منسجم نبودشاید حرف

 !شاید هرابر از سوی دمل انلیدم

 .اّما متامًا حرف دل بود و بس

 ...نویسم الکم آ خر این صفحه رامی

 ...ما به امید پااین درد آ غاز کردمی منت نوش ته را

 ...داردگوید مغ این رسزمنی قصد پااین نپیغام رسان این روزگار، می

 !بندم درش را که هرچه گومی مک استروزی گشودم دره این دفرته، حرف دل را، اکنون می

*** 

 . رحیانه اسفندایریپااین 
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در ارتباط انید اب ادمنی سایت تو این اثر در سایت پاتوق رمان انتشار گردیده در صورت هرگونه اهبامات می

 ابش ید

 

و در هجت پیرشفت و اجنمن پاتوق رمان در هدف اجیاد فضایی ادیب و آ موزیش برای نویس ندگان است 

 .ابشدحامیت از نویس ندگان پیرشو می

 

 

  .مراجعه کنید www.patoghroman.xyz برای دانلود رمان های بیشرت به ادرس 
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