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اثر نزد ما محفوظ است.   نیحقوق ا یاين فايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است و تمام

 .براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد

 :سايت لينک

www.novelcafe.ir 

 :انجمن  لينک

www.forum.novelcafe.ir 

 :تلگرام کانال

e/novelcafe_irhttps://t.m 

http://www.novelcafe.ir/
http://www.forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir
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 _بسم النور_

 ]دردواژه[

 (زهیی)پا یآرزو عباس  سروده

 انیمحمد هی: مهدراستاریو

 

*** 

 

 :مقدمه

 درها دربهپر درد است و دل دهی! دمهربانا

 از جگر  زدیدهر فرصت، خون بر ابدیب گر

 استیعرش کبر  یسو رمیاُمجی التماس

 ...بر من نگر یدم کی ایخدا رمیتقص غرق

 (زهیی)پا یعباس  آرزو

 !است  یدلم، پر از دلتنگ ی  هوا

 کس؛چیه هیشب یکس

 ،یکسیب ی  هاشهیش پشت  

 زندیم تلنگر

 ام؛ییاحساس تنها  بر

 !از جنس  عشق  یتلنگر

 

*** 
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 ...آه

 امدهین یهاخاطره داغ  

 !دلم مانده است بر

 یک  تا

 تو دارید انتظار

 نگاه  من است؟ سهم  

 

*** 

 

 هم فرصت نشد امروز

 من؛بخوانم  آخر

 چشمان مستت را ینامه غم

 میهایکسیو در ب ییخلوت تنها در

 هم فرصت نشد، افسوس امروز

 بشکنم تا

 ... ستیخاموش ریدر گلو درگ یکه عمر  یبغض

 دوستت دارم میبگو شدیهم م امروز

 نکرد و غم یاری یول فرصت

 گرید بار

 .دیبر دلم بار خون
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*** 

 

 "دل بست یلعنت به دلم که با نگاه"

 به تو که دلم ترک خورد و شکست نتلع

 هدفت اگر که آزردن بود تنها

 ... است  باش که قلب من دگر آزرده خوش

 

*** 

 

 خسته یمرغ مثل

 ... باز اتاق یبر پنجره مانده

 !مبهم یرنج مثل

 ...اشک  مهتاب  مثل  

 حس  تلخ و حال  پرستو در باد مثل  

 .است  حدیمحنت تو ب گمانیب

 گ آمده در حسرت و اندوه  مدامکه به تن  یروح مثل  

 بشر در مرداب دیتعم مثل  

 ... تلخ و یاشک  مثل  

 !پنهان یداغ مثل  

 رنج دلم را امشب نیآخر

 ادیبا فر کشمیم

 ... چه بادا باد هر
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*** 

 

 !دیآ  یعطش م  یبو

 یریپ اندوه

 ...شهر یزده بر گلو چمباته

 یآسمان دلتنگ  در

 ینیغمگ  ابر

 ...باران تابیب مانده

 نالهیب یهاغصه

 زنندیم چنگ

 یانتها  بر

 ...یکسیب یهاکوچه

 نجا،یا

 نه،ییآ  داردیبرم ترک

 عطش زده،  یهابازتاب دل از

 !عشق  یاحسرت جرعه در

 

*** 

 

 !میبه سوهان فلک سوده شد افسوس

 !میحسرت و غم از ازل آلوده شد با

 ...دور عبث نیکه در ا  غایو در دردا

 .میروز که رفت سخت فرسوده شد هر
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*** 

 

 ستیمن تکرار حرف

 من باز همان حرف

 ...هاستییتنها یقصه

 و ریدلگ آسمان

 ...باران یب ابرها

 ها بنشسته بغض

 هاپس  حنجره در

 هر زخم ی  نا یبو

 ...ستیها جاردل و عمق غزل از

 است و  بیکه غر  یروزگار

 امیا  چرخ

 ...ستیتکرار یهمگ شیدورها

 

*** 

 

 بگو؟ ست،یکه آسوده رها ز  ستیک  آن

 بگو؟ ست،یک  یو خوشنود دل وارسته

 !غم، سرگشته  انیهمه در م یخلق

 !بگو ست،یریاس  ریهمه درگ عالم

*** 
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 !میهست رانیو ح پناهیو ب آواره

 !میو طوفان هست میاز نس  دلآزرده

 ...و نبود در همه گردون عشق میگشت

 !میو درمانده و ناالن هست سرگشته

 

*** 

 

 "شودیغوغا م  بارهکیدلم،  باردیباران که م"

 شودیم ایدر دلم، انگار که رو التیخ نقش

 جانم، از باد خزان نیا  خوردیبس تلنگر م از

 !شودیبغض گنگ و رام من، دردا که بلوا م نیا

 ره نبرد ییدل به جا نیخسران عشق، ا یواد در

 شودیها مغم  البیس ام،دهید نیبخت من، ا از

 ن و دلم، با سنگ  غمجا  خوردیم پایکه ت  هاستسال

 !شودیم غایغزل، درد و در  نیشعر  من هم ا در

 نداشت دنیبار یارایها، تمام  واژه بغض  

 !شودیم ایتمام حرف من، اما و آ ییگو

 

*** 

 

 

 ات،داشتن یایرو

 ...دل واریبر د ستیچکیپ



 

 
8 

 انتظار،  یهاواژه واژه

 اندگشوده  بال

 ...اتچشمان الیفراز خ بر

 یول

 زندیم ناکوک ساز

 !اتمحبت یباغچه

 سقوط آرزو یهیمرث

 ها،بام خاطره از

 ...رسدیگوش م  به

 ،یاحساس دلتنگ  و

 اندوه دل  در

 ...تماشاست به

 

*** 

 

 !مه گرفت از دست غم ،یدر بهار آسمانم

 !دست  غمو ظلمت شد زمان، هم یکیتار محو  

 ...دل یایانداخت بر در  یاها لرزهغم  موج  

 .دلم از دست غم نیون شد اخ ی  ایدر در غرقه

 

*** 

 

 ر،یآسمان  دلگ  یآها
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 باش که چگونه شاهد

 !از باد خزان شد  یمن زخم تن  

 زد پرسه

 امروح خسته یگوشهگوشه  در

 ...ایغم  دن  نیترتلخ

 آسمان   گرفته  نیا  هینبودن تو شب غم  

 .انداخت  هیسرم سا بر

 با من یو زندگ یستین

 !اشدب دیکه با  ستیزیاز آن چ  ترسخت

 .هزاران درد، رنگ باخت یپا ریز احساسم،

 یامعجزه یبرا من

 منتظرم هاهیثان  یتکرار تو در همه مثل

 .میهاباشد بر آشوب  لحظه یآرامش  تا

 

*** 

 

 ر،یتقد یجاذبه ی  از نحس  ستیرید

 ،یزندگ ی  سلول  انفراد در

 !به حبس  ابدم محکوم

 رفتم و ییرها ی  از پ  هودهیب

 یحت

 کردم  گم

 خروج  قفس را راه  
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 در بستر  سرد  اسارت گرید

 دیچش نخواهم

 .آغـ*وش  عشق را  طعم  

 

*** 

 

 !ها، ز  تب دارمچه آتش یدانیباران نم بزن

 !به شب دارم ها،یچه زار ینیتا ب دهید یا  ببار

 ...ها به جان افتادچه آتش ،یطوفان یایدر نیا  در

 !طلب دارم مانیها، ز رب انوح اندر مصائب چو

 

*** 

 

 حاصل؟یب یایدن نیدر ا یدیها ددل، چه یا  مگر

 !لیاز برت زا  هایات گشته؛ خوشاز رنجش  نیچن

 دیسرا آماتم نیکه در هر دم، از ا  یهر آه به

 !سائل نیپاسخ به ا نیدارم خدا را هم از ا عجب

 انیپا

*** 

اثر نزد ما محفوظ است.   نیحقوق ا یفايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است و تمام اين
 .براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد

 :سايت لينک

www.novelcafe.ir 

 :انجمن  لينک

http://www.novelcafe.ir/
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 :تلگرام کانال

https://t.me/novelcafe_ir 

 

 

 

http://www.forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir

