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اکربر مجموعه پاتوق رمان( آ رام و س یت( به قمل )دلیار) دلنوش ته پاتوق  انجمن 
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مروزا  

لحظه همین  

پرتگاه همین لبه  

است جهان یکننده گیردل یلحظه ترینناب . 

معنی،بی تو برای چند هر که هاییعاشقانه برای دردناک پایانی  

بود جاودانه نفسی من برای اّما ! 

آوردمی هجوم دفاعبی من   به خاطراتت که روزی آن از وای . 

 

 ناظر:

 محسا

ویراستار:نام   

 ستایش قاسم زاده

 منتقد:

 آرشاویر سرمست

طراح:نام   

 یاران

کپیست:نام   

 ماه بانو

مجموعه: مدیران  

 نسترن آقازاده

 آرزو محبی

 مهاکران این اثر:

 نام اثر:

(دلیار)  

:گاننام نویسند  

 )هلیا فکوری، 

 ستایش قاسمزاده(

 ژانر اثر:

()عاشقانه  

 تعداد صفحات:

(14)  

013کد اثر:    

 مشخصات اکمل اثر:

http://www.patoghroman.xyz/
https://forum.patoghroman.xyz/members/44/
https://forum.patoghroman.xyz/members/29/
https://forum.patoghroman.xyz/members/6/
https://forum.patoghroman.xyz/members/116/
https://forum.patoghroman.xyz/members/2/
https://forum.patoghroman.xyz/members/2/
https://forum.patoghroman.xyz/members/5/
https://forum.patoghroman.xyz/members/5/
https://forum.patoghroman.xyz/members/29/
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اکربر مجموعه پاتوق رمان( آ رام و س یت( به قمل )دلیار) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 

 مقدمه:

 امروز

 مهنی حلظه 

 لبه مهنی پرتگاه 

.ی هجان است گری کنندهی دلترین حلظه انب . 

معین،هایی که هر چند برای تو ب برای عاشقانهپاایین دردانک    

!اّما برای من نفیس جاودانه بود  

! ...آ ورددفاع جهوم میوای از آ ن روزی که خاطراتت به مِن ب   

اش چیست مکرتین فایده   

 در این وادی درد؟ 

 که برای مغ تـو گریه نکرد! ی آ نخنده 

 *** 

حلظه، این در حال  

... . ندارد فرق  برامی نبودنت و بود  

انمردی  پل از  گذرد می که  عابری  آ ن اب زیرا  

! نداری فرق  برامی  

کرد خوامه  گذر  چشامنت جلوی چنان  

من، تهنا نه و هس یت انمرئ  گویی  که  
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اکربر مجموعه پاتوق رمان( آ رام و س یت( به قمل )دلیار) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 

 ! دیدنت برای اندگرفته   مطلق کوری هجان لک بلکه

 *** 

کشدچشامنت فرایدگونه عشق را هوار می  

 اّما...

 نه برای من... 

دگر سهم مِن جمنون نیس یت! تو   

هایت را تقس می کردی اب دیگری . عاشقانه  

گونه ادامه ِده!مهنی  

دامن! انهتای این مسری را منی  

است!  بیمنت اکیفمهنی که خوحشال می   

  من...! ِ دگر همم نیست حال طوفاین 

 ام در این درایی به ظاهر زیبا و در ابطن پلید! های غرق شدههمم نیست کش یت

 *** 

 زجر داشت! 

 دیدن تو اب دیگری! 

 دست در دست مه اب روی خوش

های زهر مانندت درد داشت حرف   

http://www.patoghroman.xyz/
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اکربر مجموعه پاتوق رمان( آ رام و س یت( به قمل )دلیار) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

یتان پرت شد! تو ندانس یت حوامس اب دیدن دس تان چفت شده   

ات گم شده بودم زدی و من میان لکامت کش نده توجه به حال من حرف میتو ب  . 

 دادم و زندگی ابخمت! میان هامن تفرحیی بود که متام شد، گم شدم و جان 

 

*** 

ترین حرفت را بگو زیبا  

ی پهناِن سکوتت را آ شاکر کنشکنجه . 

شود برای یک حلظه غرور را کنار بگذارم؟ می  

شود اب فراید، آ غوشت را طلب کمن؟ می  

تر است!خبشخبشی، آ رام آ خ که آ غوشت از هر آ رام   

خبشم را طلب کمن شود آ رام و حیف که... منی  

مهنی روزهاست، دلتنگی اکر دس مت َدَهددامن که می . 

 ی آ غوشت، جاودانه خوامه شد! و من در حرست ملس دوابره

 

*** 

 گناه من چه بود؟ 

 عاشقی؟

 به مقدساتت قسم این حّق مِن حمفوظ در دنیای عشقت نیست! 

 حقّم نبود مانند عروسک احساسامت را به اتراج بربی! 

http://www.patoghroman.xyz/
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اکربر مجموعه پاتوق رمان( آ رام و س یت( به قمل )دلیار) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

شکس یت.حداقل منکدان منی   

یشان را شکس یت!میان را خوردی و قلب دردانهه انن و منک خان  

پوشاند.های قلمب را منی طوری که چسب مه ترک   

 وای بر روزی که تگیه گامه بفهمد چه بر رسم آ وردی!

 وای بر آ ن روز! 

*** 

 وقیت

 خردم کردی و غرور و احساسات انمب را به ابزی گرفیت!

 اب زمنی رسد آ سفالت یکی شدم! 

آ مد. ها به رفتنت چشم دوخته بودم و اکری از دس مت بر منیبیچاره هامنند   

! تو بدون توجه به من رفیت  

 گوای

! کَر شده بودی  

 وگرنه ابرها فراید زدم 

 دوستت دارم 

 برگرد... . 
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اکربر مجموعه پاتوق رمان( آ رام و س یت( به قمل )دلیار) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

*** 

کردند!درک منی   

کردند مِن دیوانه رادرک منی   

گفت: کرد و میای نثارم می شد دیوانههر که رد می   

گر بس است دی  

آ ید... . منی  

دانست؟ و اّما چه کیس می  

 گره خورده است به دنیای من

 آ نقدر حممک، که حس خفقان 

 گریم شده است.هر حلظه گریبان 

*** 

 دمل جواییش است و او...  

های این روزهایش... در پیی خنده   

هایی از جنس رسور... خنده   

بداند... کمن ات و من تبسمی به اتریکی مغ، تقدمی تلخندهایش می   

 من هنوز هامن آ رامم، هامن که در تاکپوی این عشق سوخت و ساخت اّما؛ 

 چزیی به جز اشک عایدش نشد! 
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 رمان

*** 

 اشک رخینت اکیف است 

ام هر چه بر روی زمنی مانده   

 ات کیس جنامت دهد اکیف است 

ام را بگرید آ ید ات دس تان زمخیکیس منی  

 خود ابید بلند شوم و از نو رشوع کمن 

اتب وع کمن به ساخنت این قلب ب از نو رش   

کند قلیب که کیس را جز او طلب منی   

 اّما اکیف است طلب کردن یک انمرد 

شوم ات این دلاز نو ساخته می  

 برای خودم تپش داش ته ابشد نه کیس دیگر! 

*** 

نگرم. خریه به آ ینه پر از گرد و غبار خود را در آ ن می  

ابر امروز!مغواحض نیست عکس دخرتک خنداِن دیروز و   

کند! هامی س نگیین میغبار مغ بر شانه  

شود آ ینه نفهمد کیس چون مرا؟ مگر می  

ام؟ منااین نیست که چگونه در خود شکس ته  

کند مغ درومن را؟ هویدا منی  

http://www.patoghroman.xyz/
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اکربر مجموعه پاتوق رمان( آ رام و س یت( به قمل )دلیار) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

منایی؟ آ ینه، س نگ نفرت مرا به هزار تکه تبدیل کرده، تو چرا هنوز برپایی و رخ میمرا بنگر ای  

کمن. مزی را به مست آ ینه پراتب میاب خشم گدلان روی   

شکند؛ هامنند من! می  

کند؛ صدای شکس تنش گوش فلک را کر می  

 آ سوده فراید بزن 

گریم،من جلوی دهامن را می   

 این روزها من... . 

ام؛ خدای سکوت شده   

ام از رس بغض ات آ رامش اهایل دنیا،خفقان گرفته   

 خط خطی نشود! 

*** 

گذرد! ها میروز   

ایر!ام و این دل ب ماندهمن   

کند! دل ایر را طلب می  

ی یک حلظه دیدن است! تش نه  

کند! های دل را تکذیب میاّما عقل خواس ته  

ام در جدال بنی این دو!مانده  

گوید!دامن عقل درست می می  

http://www.patoghroman.xyz/
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اکربر مجموعه پاتوق رمان( آ رام و س یت( به قمل )دلیار) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

های سوزان دلتنگی اتب بیاورم! توامن در شعهلاّما منی  

اتمب! های قلب ب خواس تهخوامه گوش دمه به  دیگر منی  

روم ات شاید توانس مت موفق شوم! آ ری! این ابر اب عقل جلو می  

امگومی اّما مانند معتادی می  

 که بعد از تزریق نکردن مواد!

 کمن! هامی را فراموش میمتام گفته نعشه

 

*** 

 عشق

است  بامیری العالج   

که به هر چه خریه شویاین  

 دلت برای یک "تو" پر بکشد

 و رمس دلتنگی را به میان آ ورد

که اطالعی داش ته ابیش... . نآ  هر شب پیش از خواب ب   

ام... . دهی در خیال واهیجوالن می  

 بیا و این روزهای ابق مانده از معرم 

کمن... . که اب نفس تنگی از عطرات رس می  

 آ راِم جاِن این رفته جان ابش! 
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 رمان

*** 

کردم. منیاکش هرگز مالقاتت    

 هرگز چشامن میشی رنگم 

شد!ات مواجه منی اب چشامن پر الکغی  

 تو اب من چه کردی؟ 

های رنگارنگم؟چه کردی اب آ رزو  

کند؟ ی امیدی در وجودم رشد منیچرا دگر هیچ روزنه  

ای وجود داشتاکش قاض   

سپرد به دردهامیکه گوش دل می   

توانس مت تو را حمکوم کمن! اکش می  

ه قتل! آ ری حمکوم ب  

 حمکوم به قتل قلیب که بعد تو از اکر افتاد! 

 قلیب که دگر تپش برایش معنا ندارد! 

*** 

 شب را گوش کن

 پر از جنواست

های زنده اّما مرده! ی آ دم پر از انهل  

 ابید گوش جان سپرد به، 

http://www.patoghroman.xyz/
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اکربر مجموعه پاتوق رمان( آ رام و س یت( به قمل )دلیار) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

تک این ملودی دردانک!تک  

ای نداردروش نایی دگر فایده   

حمارصه کرده است! هنگامی که اتریکی مهه جا را   

 ابید قدر این ظلمت را دانست! 

 ها خورش ید طلوع کند... . حیف است به این راحیت 

*** 

 کور بودم و کر!

توانس مت خود را از منجالب عشق جنات دمه! منی  

 چشاممن سو نداشتند 

! هامی انی شنیدنو گوش  

! ام راکرد دل دیوانهکس درک منیهیچ  

! در فکر اومهه به فکر خود بودند و من   

 ام بودم! دار دل مردهاو عرویس داشت و من داغ 

*** 

 سوگواری را از هامن حلظه که رفیت،

 ایدم دادی! 

های پنجشنبه... . و من روز   

روم! ام، میقرب خیایل که برایت ساخته  رس س نگ   

http://www.patoghroman.xyz/
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اکربر مجموعه پاتوق رمان( آ رام و س یت( به قمل )دلیار) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

ریزم... . اشک می  

کمن... داغ دل اتزه می    

کومب... . بر س*ی*نه س نگت می   

 کشم! س می و مرگ را نف

*** 

ام!دیوانه  

ام!ای شدهآ ری دیوانه  

کمن!ها گرمی آ غوشت را حس می شب  

کشم! نواز عطرش را به مشام می بوی دل  

کمن! دس تان پر همرش را اب بندبند وجودم حس می  

شان خیال واهی بود!ویل... حیف که مهه   

کردم از پس توهای مرگ گذر می  

 زدم! میمانند ولگردهای خیاابین پرسه 

*** 

رسدیک شب از راه می   

 که من دیگر بند دل دیگری نیس مت

رودیک شب که دیگر قلمب اب دیدنت بر دور تند منی  

موقع من دیگر من نیس متقطعًا آ ن   
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اکربر مجموعه پاتوق رمان( آ رام و س یت( به قمل )دلیار) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

خواهد، بیایی و هبت بگویندو گاهی دمل می  : 

ها را مشرد و تو نیامدی!  اش س تاره های دلتنگی پشت پنجره، به اندازه   

 برگرد، 

 اِن ِدلَش؛ ج

*** 

ی آ خر فرا رس ید! حلظه   

شوم از متام آ ن...، آ ری! دیگر رها می  

آ مزی!های رسزنش نگاه  

کردم! حس هتیی بودن می  

 اّما... خوحشال بودم از این هتیی بودن! 

کردند! های غری ارادی برای جنات، تقال میدست و پا   

 تضاد جالیب بود! 

 لبخند بر ل*ب و تقالهای پیاپیی! 

نست مرگ،داو که می  

 ترین هدیه خدا به انسان است! شریین

 

*** 

راکب متام هس یت من خوش  

http://www.patoghroman.xyz/
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اکربر مجموعه پاتوق رمان( آ رام و س یت( به قمل )دلیار) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 معرفت دیدار به قیامت ب 

 

 پااین.

 

 توجه: این اثر اکمال اختصایص بوده و در سایت پاتوق رمان نرش شده است! 

 هرگونه کپیی برداری از این حمتوا بدون ثبت منبع غریقانوین بوده و پیگرد قانوین دارد! 

 صورت هرگونه اهبامات اب مدیریت لک سایت: در 

 (   نسرتن آ قازاده) 

 توانید در ارتباط ابش ید. می

 

 } پاتوق رمان { 
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