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 : مقدمه

برگ درختان است. فصل بهار، فصل نو شدن زمین و پوشیدن رخت زیبای سبز بر تن بی

 !ی فصل بهارای مثل تو، ملکهای دارد! ملکهها ملکهفصل بهار هم مثل همه فصل

*** 

 خالصه: 

ای به های سرخ، سپید و نباتیِ رز و دنبالهلباسی از جنس گلعشق یک ملکه بهاری با 

گر خورشید، بهار و پسری تابستانی از جنس کویر، کوه و سر سختگی اشعه نوازش لطافت

ای خواهد ساخت. زیباتر از منظومه منظم لیلی و خورشید تابان و گرم تابستان منظومه

 !گویدحاشیه از عشق چه می مجنون! گوش فرا ده تا لمس کنی که این راوی پر

*** 

ای خواهم سرود به زیبایی عشق سالم بر ملکه سپیدروی و زیبای فصل بهار! عاشقانه

کنم. هایت، تقدیمش مینظیر و نازدار چشمی بیای شیرین و فرهاد و به منظومهافسانه

اند و ی آمدههای پوشالهای پوشالی با عشقملکه عزیزتر از جانم! در این روزگار که انسان

ام مرا وارت به زندگینظیر و شاهدهند، ورود بیهمچون ابلیسان به بهانه عشق فریبت می

چون منظومه عاشقانه شیرین و نظیر برایم ساخت. نه همای بیدگرگون ساخت و منظومه

 فرهاد که معشوق مجبور به کوه کندن باشد! یا لیلی و مجنون که آواره کوی و بیابان شود،

ی رومئو و ژولیت که همه دوست داشتند پایانش خوش ها، یا همچون اسطورهنه مثل آن

 !باشد؛ ولی نشد. نه

کنیم و سینه به سینه نظیر که فقط من و تو آن را حفظ میبدیل و بیای بیمنظومه

 !مان تا بدانند عشق چیستهای آیندهچرخانیم! من و تو خواهیم گفت برای نسلمی

های زرین است. زاری با خوشهبال در میان گندمای زرینبا بال زدن پروانهآری، عشق 
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کنند و دنیای ما را نور چون آینه نور زیبای خورشید را منعکس میهایی که همخوشه

 !کنندفشانی می

*** 

 

شود که برای به های دور پیدا میالماسی کمیاب که فقط در کوه !چون الماسیآری، تو هم

خواهند تو را از داشتن هایی که میها عبور کرد. چالشوردنش، باید از چالشدست آ

ها معشوقت پشیمان کنند! آری، یارای من! هر کجا که خواستم شکست بخورم و از چالش

 !ات به راه عشق باز گرداندی مراپشیمان شوم، تو پیدایت شد و با نور زیبا و خیره کننده

همان دختر جذاب و زیبایی هستی که آرزویش را داشتم و به  آری، ملکه زیبا و جذابم، تو

 .دستش آوردم

 !قدر تو دوست داشتنی هستیآری، یارای زیبا و جذاب من! چه

دانم این کنم. نمیگونه با عشقت سر میدارم تا توصیفت کنم و بگویم چهقلم را بر می

 گونه توصیف کنم؟دقایقم را چه

*** 

ای بگردم که توضیح گونه توصیف کنم؟ دنبال هر کلمهم؟ عشقت را چهدانم از چه بگوینمی

 .بازندها رنگ میآورند و قافیهگونه است، کلمات هم کم میدهم، عشقت در قلبم چه

 !گونه عشقت قلب من را پر کردهناتوانند که توصیف کنند، بانوی من، چه

تر از آنی بود که تر و شکستهتههای پروازم خسبانو! روزی آمدی که خسته بودم و بال

 .بتوانم پرواز کنم

بال را بستی و صدایت آرامش را برایش به های این کبوتر شکستهبانو! تو بودی که بال

 .گرش بودی و محبت نثارش کردیهایت نوازشارمغان آورد! با دست

هایم هم زخمهای روزگار بودم و تو بودی که مرآری، بانوی من! کبوتری زخمی از تیر جف
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 .شدی

شدی و خرامان خرامان از ام پیدا میکاش زودتر در زندگیبانوی من، لیلی جذابم! ای

 .کردیی خود میکردی و قلب کوچکم را شیفتههای بهاری عبور میی گلکوچه

 !چشاندیآمدی و طعم این حقیقت و شیرینی عشق را به من میکاش زودتر می

 .بودم که عاشق صاحب خویش شدآری دلبرم! من کبوتری 

ست. به خدای گوییم عشق دیوانگیست؛ اما من میگویند عشقت دیوانگیآری! همه می

 .ارزدآسمان قسم، عشق به رسوا شدنش می

*** 

 .ارزدآری، عشق به رسوا شدنش می

چون همراهان همیشگی هستند. برای همین گویند، عاشقان دلبرجان! عشق و دیوانگی، هم

 !اندنهدیوا

وار عاشق ام! آری، پسری به رنگ تابستان و به نام ماه مرداد، دیوانهآری که من دیوانه

 .دختری از سومین ماه بهار شده است

اش کرد! دنیایش شد، شاهدخت ماه خرداد آمد و دل از پسر نخلستان مرداد برد، دیوانه

 !چیزش شدهمه

هایی نافذ و خواست تو داری، چشمخواهد؟ هر چه میمیمگر دیوانه کردن یک شخص چه 

بخش! همچون شرشر آب آبشار از گونه و آرامای گیرا و نافذ و صدای موسیقیدلربا! چهره

 !چون صدای چهچهه بلبل خرما بر فراز نخل طالیی عشقکوهستان، هم

مرداد، پسری از نسل گوییم، از زبان پسر ماه ای تو! حال از زبان خود میگونهآری، این

وار عاشقت شدم، ای شاهدخت ماه خرداد! ای شاهدخت شیرمردان ایل بختیاری! دیوانه

زنم؛ همان هایمان را ورق میشود، آلبوم عکسزیبا روی بهار! دلم که برایت تنگ می

مان را در آن ثبت بختیآلبومی که بعد از خریدن، قسم یاد کردیم که فقط لحظات خوش
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شود تو باشی و من باشم و چیزی به جز وای بر شاهدخت قلبم! مگر می کنیم. ای

شود، شاهدخت ماه خرداد و پسر ماه مرداد باشند و مان بیاید؟ مگر میبختی به سراغخوش

 ها باشد؟بختی و خوشحالی و زندگی شاد در پیش راه آنچیزی به جز خوش

نی است؛ ولی سرانجام آن مهم است بختی، راه بسیار طوالآری دلبر، برای رسیدن به خوش

 !که من هستم و تو هستی

*** 

کند هایی میهر که هم باشد مهم نیست، چون تا ماه آسمان هست، چه کسی نگاه به ستاره

فروشان چون بساط دستها که همزنند؟! ستارهکند، چشمک میکه به هر کس که عبور می

کند و ها عبور میکند و از آنن میشاای نگاهبنجل فروش هستند که هر کس لحظه

هستم! ماه آسمان، ماهی از جنس طال و  کس خریدارشان نیست. نه، من عاشق ماههیچ

ام، من عاشق ملکه الماس، ماهی از جنس عشق و دلدادگی، من عاشق مظهر نجابت و پاکی

 .بهارم

ت فقط یک ماه داشته آور فصل بهار! آخ که چه زیباست که تقویم قلبآری، ملکه زیبای پیام

هایم ماندند، از توصیف تو دلدارم، کلماتم باشد و آن ماه تولدت ماهت باشد، باز هم واژه

مان مان، بر کاغذ آرزوهای زیباینویس عشقکم آوردند! از وصف عشق تو و مرکب روان

 .مان به یکدیگر بگویدرنگ پس داد؛ ولی نتوانست از زیبایی تجربه کردن عشق

چون دم مسیحا و خون تازه بر کالبد، مومیایی هفت هزار ساله ام! عشق هماریملکه به

 .کندبخشد و مومیتی را زنده میاست که نیرو می

 .زارم، مزرعه قلبم بودعشق بخشیدن زندگی و نور بر دل سنگی و سفت و شوره

ی باورانهعشق و دلدادگی به تو، همچون شهاب سنگی بود که تمام اعتقادات پوچ و خدا نا

 .من را نابود کرد

ات را دید و به این شود نقاشی چهرهآری، تو بودی که من را با خدایم آشتی داد. مگر می
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نظیرت ثابت کردید باور نرسید که نقاش این چهره، خدایی بزرگ است؟ تو و زیبایی بی

 .خدای عاشقان، بسیار مهربان و هنرمند است

*** 

چون شود خدایی که تو را همخودت و خدایت نشد؟! مگر می شود تو را دید عاشقمگر می

 !شودای آفریده را نپرستید؟ نه، نمیالهه عشق یونان قدیم، ونوس افسانه

 !از خدایت ممنونم که تو را آفرید

های زمانه زنگار بر دلم نشانده است. ها خاک گرفته و بارانیارم، قلبم در گذر زمان و ثانیه

 .انددای که قلب مرا از تپش انداختهزنگارهایش را بز

آری، زنگارهایش را پاک کن، کار سختی الزم نیست انجام بدهی. فقط به دم عشقت 

 !سازگارش کن

گل رز سرخ باغ بهشت را تقدیمت می کنم تا قلبم را با عشقت بزدایی از زنگارها و الفبای 

 .عشق و دلدادگی را به قلبم بیاموزی

تواند در گوشم زمزمه کند و یادم بدهد که عشق را فقط صدایت میالفبای عشق و دلدادگی 

 !ام چیستو دلدادگی

این حس که بدجوری دلم را زیر و رو کرده و زلزله صدهزار ریشتری در دلم به راه 

گر و بزرگ که شهر قلبم را رو به نابودی ای بس ویرانانداخته است، چیست؟ زلزله

 !کشاند

*** 

شهر قلبم به دست تو نابود شود. آری، بسیار زیباست، یارای من! آخ که چه زیباست، 

 .لرزاند. به شدت شهر دلم را زیر رو کرددلیلت شدیداً دلم را میهایت و زیبای بیچشم

های بهار انگیز بهار در کنار درختآید، در آن غروب زیبا و دلراستی عشق جان! یادت می

ها، عهد بستیم کنار هم بمانیم و پایبند به روی شاخههای نارنج و گیالس و چهچهه چلچله
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های زیبا و عطر آگین های گلتاجی الماس نشان از شکوفه عشقی پایدار و ابدی باشیم؟

های گیالس را بر موهایت نشاندم تا نظیر درختفام و بیهای صورتیبهار نارنج و شکوفه

 !ها بهشتی شویچون حوریهم

هایت، قطعات پازل های بهار نارنج و نگاره وحشی چشمو عطر شکوفهدلبر! عطر لبخندت 

ها حس ام بود! دیوانگی چه خوب است که تا ابد ادامه دارد! دلبر، هنوز پس از سالدیوانگی

 .رسدکنم، بوی همان روزها هنوز به مشامم میمی

جا کاش! همانیجا ایستاده بود، کاش و اکنم کاش زمان همانها هنوز حس میپس از سال

وار شوم و دیوانهگر باشد که پروانه میام باشد، تا نظارهگر دیوانگیایستاد تا نظارهزمان می

سوزم و شوم، میشوی و من پروانه تو میگردم. تو شمع میهای تو میبه دور تو و چشم

 !شوم از عشقی که به تو دارمخاکستر می

چون وار آواره عشق تو گشتم و هموار و مجنونپروانهدلبر !کوی به کوی و منزل به منزل، 

بوییدم؛ اما عطر های، باغ دلگشا را میهای کوچه باغدیوانگان، هر گل روییده کنار دیوار

 .های سرخ عشقت را هیچ کجا مشامم را نوازشگر نبودگل

نشان از  ها جان گرفتند و لـ*ـب گشودند به سخن وها را بوییدم تا دگر گلقدر گلآن

خود عشق تو دادند تا به کوی تو رسیدم. به کویت رسیدم و از بوی عشقت، از خود بی

 !گشتم و سرگشته و حیران شدم

 .تر گشتممجنون بودم و مجنون

*** 

مجنونت در کوی تو ماند و مجنونت به سر کوی تو نشست تا فراق و دوری پایان گیرد و 

 .ی قند خراسان فرار رسدچون حلواوقت شرین تو از عسل و هم

 .گر صورتش بودهای رازقی عشقت نوازشنسیم معطر به بوی گل

ام به تنگ آمده و بسی فشرده شده بود! ات سینهشیرین رویایی من! از درد دل تنگی



 

 

 
 رضا سیاهپوشان )محمد امین( | بهار لکهمنوشته دل 9

 
داند که این مجنون دیوانه تا چه حد دلتنگ توست! تا چه حد درد دلتنگی ملکه خدایم می

 .کند که در کنار تو نیستدهد و غمگین میمی زیبای بهار او را آزار

نگرم، چیزی جز صورت نشینم و به ورای نیلگون و آبی و عمیقش میوقتی کنار دریا می

بینم و چیزی جز نغمه مرغان دریایی، سوار بر امواج آرام زیبا و اساطیری و فریبایت نمی

 .گرددنمی اندازکنند، در گوشم طنینام میدریا که دعوت به صبوری

ای و پاک ساحل دریا رسم کنم، چیزی به جز نام تو ای بر تن ماسهخواهم نگارههر چه می

 .آیدبر قلمم نمی

خواهد در کنارش مان است و دلم نمیآری! نام تو با قالبی از یک قلب که نشان طالیی عشق

 .کند، بکشمتیری را که قلب را سوراخ می

رند که تو مال منی، شاهدخت زیبا رویم! دلم برایت بسیار هایم هم باور داانگار انگشت

 .تنگ است

ها را برای رسیدن و وصال به تو رد های ساعت ثانیهلحظه به لحظه، ثانیه شماری و عقربه

 .کنممی

*** 

 

های تاریک و مخوف؟ ها بسیارند. کو راهرود؛ ولی چالشگذرد و پیش میساعت می

های از جنس های صحرایی و تل ماسهکن و گردبادهایی از شنافتندبادهای سهمگین و پیل

فنا و پلیدی بر سر راهمان هستند. سربازهایی از طرف ابلیس اهریمنی، از جنس آدمی با 

ها حاضرند تا متوسل به دنیای پوچ های گذرگاهگونه و مکار، بر باالی بلندیسری روباه

 !نبینند و بینمان جدایی افکنند دیگردژخیمان اهریمنی شوند تا ما را با هم

ها است که اگر من و تو در کنار مان شکستن شیشه عمر پلید و ناپاک آنبختییارم! خوش

چون سرورشان اهریمن پلید شود و همبخت شویم، شیشه عمرشان شکسته میهم خوش

شان غل و زنجیری برایمان بختیروند. خوششوند و به فراسوی ابدیتی پایدار میدود می
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آتشین از جنس آهن گداخته و مذاب است که به دور بدن نحس و پلیدشان پیچیده 

مان حال که در بختی. بیا تا برای خوشکندها را تا ابد زندانی میشود و در قعر جهنم آنمی

مان هستیم، دست به دست بختی و ساختن بهشتی به اندازه رویاهایابتدای راه خوش

دیده به مهرورزی و ای پوالدین، از جنس عالقه آبدیگر بدهیم و با تنپوش و زرهیک

مان گیریم و به جنگ اهریمنان کارکشته بر سر راه شمشیری از جنس عشق بر دست

 !برویم

های اهریمنی با تنی های این انسانقدر که چالشاین را بدان ای شاهدخت عاشقم! هر چه

وباه پر شده از مکر و حیله بر سر راهمان قرار گیرند، من و تو در گونه و مغزی رانسان

تر از دیدهشویم و زره و شمشیرمان آبتر میکنار هم و چشم در چشم و شانه به شانه قوی

های خوبمان تر برای در کنار هم بودن و لذت بردن، از روزشود و تشنهمان میعشق ابدی

 .جنگیمدر کنار هم می

*** 

جنگیم. یارای من! این را بدان که تا آخرین قطره خون و نار هم و برای هم دیگر میدر ک

ام برد، حتی آخرین بازدمی که از سینهام را باال و پایین میهای سینهآخرین نفسی که دنده

خارج شود، نام تو و عشق تو را فریاد خواهد زد! حتی اگر بر فراز کوهی بلند باشم که تا 

دامه پیدا کرده باشد، باز هم بر باالترین سنگ بر باالی قله خواهم رفت و طبقه آخرش ا

جمله عزیز دوستت دارم را بر باالی آن فریاد خواهم زد. باید عشق من و تو نقل و در 

 .سخن هر مجلس باشد

مان های انتظار و دلتنگی را جلوی راهرحمش، جادههمتای من! دنیا و سربازان بییارای بی

مان پاینده و پایداریم و تالش قدر به تعهد عاشقانهد تا بسنجند که من و تو چهگذاشتن

کنیم تا من و تو را مبدل به ما کنیم. هزاران فرسنگ جاده فاصله بین من و توست، ای می

ملکه زیبای من! تو در دیاری دیگر و من در دیاری دیگر؛ ولی مهم قلب من و قلب توست 
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 !زندر اعماقش هست و فریاد میخواهد و چه دکه چه می

در آخرین دهلیز و آخرین بطن قلبم، تا آخرین سلولی که در قلب عاشق و بیمارم وجود 

اش تویی لیلی زند، آن خواسته تویی! آخرین خواستهاش را فریاد میدارد، تنها خواسته

 !من

 !توان وصفش کردام بگنجد و بتر از این باشد که در دلنوشتهام سختآه که شاید دلتنگی

*** 

دانم کدام گناه را اند، نمیای شده که بر قلبم زدهات همچون تیر سه شعبهچون دلتنگی

 !ام؟ام که الیق دلتنگی تو شدهکرده

آری! اکنون فهمیدم، گناه من عشق تو بودکه الیق دلتنگی تو شدم، عشق و دلتنگی مگر 

 !دشود بی هم باشند؟ این دو همراه همیشگی هستنمی

گذرد اش به کندی قرنی میاش گرفته! لعـ*ـنتی ثانیه به ثانیهانگار ساعت هم با من شوخی

هایم سنگین شده است؟ دهند. نمی دانم چرا نفسام را پایان نمیهای دلتنگیو شب

اند، ام سنگی سنگین رویش گذاشتهدانم با درد عجیب دلتنگی تو چه کنم؟ انگار سینهنمی

چون هوای آخر پاییز، با آسمانی خاکستری رنگ هایم همن حسم! چشمچه عجیب است ای

دانم زند؛ ولی بارانی ندارد! نمیخواهد ببارد، هر لحظه رعد و برق میاست که هر لحظه می

 چرا دلم این گونه است؟

چون جگوار کند، مرد باید قوی باشد! مرد باید قوی پنجه هماند، مرد گریه نمیهمیشه گفته

تر از هر باخته را کسی چیزی نگفته است، امشب ضعیفه باشد! ولی مرد عاشق و دلسیا

آسا و ترسناک که شهر درد و وقت هستم و دلم فقط باریدن می خواهد. باریدنی سیل

 .های ترحم برانگیز دوری از تو را برایم پاک کندرنج

ایش را با برف پاکن پاک ههایم هم برف پاکن داشتند تا بعد از اشک، ته ماندهکاش چشم

ام های تو را به لیوان چایهایم تار نبیند. اقیانوس چشمکردم تا برای دیدنت چشممی
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 .زندنگرم که بخار داغ از روش به آسمان اتاقم چشمک میمی

هایم از هم گشوده ها هم ندارم! لـ*ـبچند حبه قند کنارش هست؛ ولی انگار میل به آن

ام هم تاثیر های فروبستهام بر لـ*ـبا بنوشد. انگار حس عجیب دلتنگیام رشود تا چاینمی

نظیرت های بیرنگ چشمخوش ام من را به یاد رنگگذاشته؛ اما نگاهی دیگر بر لیوان چای

 !های زرین عنب، انگار سوغاتی بهشت هستندچون خوشهاندازد که هممی

کند و نوک سر ایم حکم فرمایی میهآه که چی حالی دارم امشب! امشب ذهنم بر دست

ات هایم بر بدنه خودکار روان نویسم، بر تن کاغذ کاهی صد برگ دفترم از دلتنگیانگشت

های استوار تخت جمشید. امشب انگار نویسد! از عشقی به پایداری و زیبای سرستونمی

اتاقم هم  اند! حتی سکوت حاکم براند و بر من شوریدهچیز دست بر دست هم دادههمه

 !خواهد از دلتنگی تو بگوییدامشب سر به شورش دارد و انگار می

*** 

گوش تنگ بلور چون ماهی قرمز بازیدانم چرا امشب عجیب دلتنگم؟ امشب همنمی

گوشی از محیط امن تنگ بلورش به بیرون پریده و بر ام که از سر شیطنت و بازیشده

کند؛ ولی چیزی افتاده و به تمنای آب دهان باز میخانه گل سرخ های سرد کف گلکاشی

کاش ماهی قرمز بودم! آزاد و رها! در تنگی از جنس آب و شود! ایبه جز هوا نصیبش نمی

ات بر گلویم که بد راه بلور؛ ولی چه کنم که انسانم با سنگی به سنگینی و فشار دلتنگی

رساند؟ ای است که مرا به تو میهدانم کدامین جاده، جادنفسم را سد کرده است! نمی

قدر سرسبز و زیبا باشد که الیق عشق من و تو باشد؟ الیق این کدامین جاده است که آن

دانم کدام جاده لیاقت دارد که من و تو را به هم باشد که ملکه بهار بر آن گام بردارد؟ نمی

های جنگلی با درخت دیگر برساند و باعث وصل و وصالمان گردد؟ کدامین جاده سرسبز و

چند هزار ساله و زیبای کاج و همیشه بهار است که من و تو را به سوی هم متصل کند؟ 

 کدامین جاده است؟ کدام؟
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*** 

شوم. آخ از دنیا و آه از گردم تا این جاده را پیدا کنم، انگار بیشتر دلتنگ تو میهر چه می

دانم کجاست! انتهایش اسب سمند باد پایم را با کوله باری پر و ای دلتنگی که نمیجاده

های سرسخت و بیابانی بسپارم، تا خواهم دل به جادهام و میماالمال از دلتنگی تو پر کرده

سپارم تا به ن جاده بهشتی را پیدا کنم که جاده رسیدن و وصال توست! دل به جاده میهما

مان را باهم تقسیم کنیم. عشقی به بزرگی ارض و سما! عشقی به پاکی تو برسم و عشق

ای به های دل تنگی! شاعرانهآسمان آبی و به زیبای صدای امواج اقیانوس و به نابی شاعرانه

های نیما و اخوان؛ ولی چه کنم که وصف اجل سعدی به زیبایی شعرزیبایی اشعار شیخ 

ماند از زیبای ها هم نگنجد؟ چه کنم از وصف تو که شعر هم در میعشقت در آن

دارم. اسب ها برمیگویم، از تو دست از جستجو کردن شعربدیلی؟ پس خودم میبی

ی شهر زیبایی بایستم و فریاد هاکنم تا به تو برسم تا بر بلندهای کوهسمندم را هی می

 !بزنم که زیباترین زیباروی جهان تویی

*** 

ترین ملکه زیبا رویایی! زیبارویی با ابروانی به کشیدگی کمان و افسونی عجیب آری تو زیبا

کشد قلب بیچاره دلدار را، آبشاری از گیسوان هایت! افسونی که به زندان میدر چشم

 .کنیدتی با قلبم بازی میخرمایی و فریبایت، به بد حال

ات بگویم که هر چه بگویم باز هم کم است. ای گونه از چهره ناب و اساطیرییارا! چه

جا که سوار بر اسبی سپید یال در محاصره مالزمایت از کوچه وار قلبم! آنشهدخت شاه

گذشتم ام کرد از خود گذشتم، از خودم هایت دیوانهقلب این فقیر گذشتی و افسون چشم

دهم. در راه آورم، یا در راه عشق تو جان میو تمام جانم را گذاشتم، یا تو را به دست می

نظیر، عشقی که یک سویش شهدختی دلربا و دلفریب و سوی عشقی ناب و پاک و بی

چیز است که دلی عاشق در گروش دارد. همه گویند که این دیگرش پسری فقیر و بی
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ایی این عشق چه ثواب است. رفتم و جنگیدم و دل دادم، تا عشق محال است؛ اما به زیب

 .عقلم، این دل شهدخت قلبم را به دست آورد

*** 

 

حتی فکر کردن به آن هم برایم جذاب و دلرباست! زندگی کردن در کنار تو به اندازه تک 

های عمرم که بر دل تقویم دیواری روی دیوار اتاقم رسم شده. آری! چه جذاب تک روز

گویم، این را شهد ای! این را من نمی، زندگی در کنار تو، حتی اگر به اندازه ثانیهاست

گوید. وقتی در کنار هایمان میفام گل سرخ لبخند به روی لـ*ـبشکرخند و عسل

های شود که به یاد گذشتهام زمانی کامل میبختی و کامرانیدانی حس خوشیکدیگریم، می

 .افتم که در کنار هم از آن گذشتیمینوازی خوب و زیبا و دل

خواستند شهدخت زیبای خرداد و پسر چه روزها که در حال جنگ با موانعی بودیم که می

ماه گرمسیری مرداد درکنار هم نباشند؛ ولی ما بودیم که در کنار هم ماندیم و جنگیدیم و 

عشق همیشه  بختی را بر گردن آویختیم تا به همه ثابت کنیم،رنگ خوشمدال خوش

بختی تبدیل کرد و این رسالت عشق توان درد عشق را به خوشهمراهش درد نیست! می

 .پسر گرمسیری مرداد و دختر زیبای ماه خرداد بود

بختی را در کنار کسی یافتم که یارای من، عشق دلم! عشق من و تو به همه آموخت خوش

 !تمام جانم شد

 

به جز درد عشق و دلدادگی که از هر طرف بنویسی  درد را از هر طرف بنویسی درد است،

 !ستبختیخوش

 .ستچنان باقیبه پایان آمد این دفتر حکایت هم

تحریر شده و تقدیمی به شهدخت ماه خردادم، عشق اول و آخرینم پروین یادگاریان عزیز 

 .مان پایدار و ماندگار بماندباشد که عشق
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

این  اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، بهبرای ارسال 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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