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( اکربر مجموعه پاتوق رمانآ ملا( به قمل )فرش ته هبش ت) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 

 :مقدمه

 و من 

 ام ی زندگیترین نقطهدر انامن 

 ترین شب معرمدر اتریک

 ترین و تهناترین حالت پناه درست در ب 

 ...!تو را از خدا آ رزو کردم

 .پ.ن: توجه! این دلنوش ته بر اساس واقعیت نگارش شده است

 *** 

 !مهیشه از خدا شایک بودم

 شد،کردم و مس تجاب منی برای دعاهایی که می

 برای آ رزوهای ریز و درش ت که رواییشان میان قلمب خشکیده بود،

 شد،ی های خویش که تعبری منبرای خواب 

 برای پااین پر از شادی که وعده داده بود، 

 ... . رس یدوقت از راه منیو انگار هیچ

 *** 

 ی معرم را اب اید خدا گذرانده بودم و من حلظه حلظه 

 !او انگار من را فراموش کرده بود 

 رفت و گاهی مه که از دستش در می 
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانآ ملا( به قمل )فرش ته هبش ت) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 کرد،هامی را به لبخندی پهنان، همامن می ل*ب 

 گرفت بعد چنان خست دادن را از رس می ای حلظه

 ... .که قبلش داش ت کردم به وجود شادی که شک می 

 *** 

 !کندگفتند خدا هر کس را که بیشرت دوست داش ته ابشد، بیشرت امتحانش می می 

 !به این مجهل ابور داش ت و نداش ت

 .خب خست مه حدی داشت

 آ دمزیاد است دیگر؛

 ممکن است خس ته شود،

د، َ  ِبُبر

 هایش ِبَکنَد و ی دنیا و آ دمهاز مه

 !به رسمای خاک گور و س نگیین س نگ قُب پناه بُبد 

 *** 

 !ام آ رامش را آ رزو کردممن در آ سودگی 

 در خست، شادی را خواس ت،

 هامی، روایی خنده دیدم و در میان اشک 

 .هر ابر فقط دست به دامن خدا شدم

 !گومیکفر منی 

 داد، دوس ت داشت،راحت می 
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 رمان

 کردم؛ اّمااشت که ابور منی گاهی طوری هوامی را د 

 .من دیگر از پا در آ مده بودم

 *** 

 دست آ خر، 

 ام، ترین شب زندگیمن در تلخ 

 در ش یب که نه نور ماه بود و 

 زد،ای در آ سامن چشمک می نه س تاره

 تر بودم،پناهدر هامن حلظه که از متام معرم ب 

 .طلب کردم ام را از خداترین خواس ته بزرگ

 من در شب مرگ رومح،

 !یک معجزه را آ رزو کردم

 *** 

 !دبعد از متام راز و نیازم مهنی ش 

 در هر درد و دمل اب خدا،

 موقع هر دعا،

 وقت هر مناز، 

 .ای از خدا خواس تمن معجزه 

 ای آ سامین، معجزه

 !از جنس خودش
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 رمان

 ... .رای پاک و امن، خوب و ب 

 *** 

 !قدر گفت و گفت ات مهه آ رزومی را فهمیدند آ ن

 .معجزه، تهنا آ رزوی من بود 

 گفتند: آ رزو کن،هر وقت می 

 .کردممن فقط معجزه آ رزو می 

 .متام شب و روزم، روایی یک معجزه شده بود 

 *** 

 !که خدا ابالخره به قلمب رمح کرد ات این

 هایی که به پای این روای هدر داده بودم سوخت،دلش به حال اشک 

 ام که نه،ترین شب زندگیجواب آ رزومی را در هامن حنس 

 !اّما سه سال بعد، در حوایل هامن شب داد 

 اش را پیک اس تجابت دعامی کرد،ترین فرش ته ال بعد، همرابن خدا سه س

 اش راو زیباترین معجزه 

 به دست موجودی آ سامین 

 !برامی فرس تاد 

 *** 

 .شب تلخ دیگری بود که پیک خدا از راه رس ید
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 رمان

 ای در قالب برش،فرش ته

 زنداین شده در پیکر یک انسان، 

 !که حّت قمل معذور بود از توصیف و رمس کردنش

 دا معجزه خواس ت، ام از خترین شب زندگیمن در تلخ 

 .ای به دامامن هدیه داد خدا سه سال بعد فرش ته

 *** 

 !نبود  ام فقط برای منمعجزه

 ی من دراییی از همرابین و خوب بود،معجزه

 که از میان هبشت جدا شده بود،

 !ای روی زمنی داشتو وظیفه

 رسالت بس عظمی،

 .آ مدکه مهه جوره از پس آ ن بر می 

 *** 

 !های زمیین را خوب کندانگار که خدا فقط او را فرس تاده بود ات احوال دل 

 مثل خود خدا حمبّت بدهد،

 پناه شود، 

 همرابین کند و اب آ ن زابن شریینش، 

 هایش گری بیندازد چنان تو را میان همرابین آ ن

 آ نکه بداین چه بگویی،فین شوی و ب که رضبه
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 رمان

 !مهه خوش قلیب  دست به دهان مباین از این

 *** 

 ی خوش زابمن از روزی که فرش ته

 ام گذاشت،ه زندگی قدم ب

 !رسالتش را آ غاز کرد 

 قدر خوب و به دور از بدی بود آ ن

 آ ورد وپااینش زابمن را بند می قدر اب همِر ب و آ ن

 کرد،اشک شومق را رسازیر می 

 کردم که گاهی حس می 

 ای قبل از آ غوش خدا جدا شده این فرش ته حلظه 

 و قدم بر زمنی گذاش ته

 !ستدور از بدی مهه پاک است و وجودش  که این 

 *** 

 .کرد ام دلگرمم می فرش ته

 داد وقول کوه شدن می 

 !قول خوب شدن

 بست وعهد ماندن می 

 آ ورد؛های شریینش چه بر رس قلمب می دانست اب قول منی

 !قویل معروف بود اویی که بنی مهه به خوش 
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 رمان

 *** 

 !او پر از درد بود و مناد اس تواری 

 پرس یدم، هر ابر که حالش را می

 .آ ورد اش چزیی بر زابن منی جز خُب خوب 

 ام مظهر خوب بود وفرش ته

 !به خوب مهه امیان داشت

 ی قلب عزیزانش،کش ید روی شیشه چه کیس که اب رفنت و دل کندن خط می 

 ها بودم،چه مین که از قعر بدی 

 !یک زمییِن کثیف

 *** 

 !کوبیدم ات حالش را دگرگون کمنخودم را به زمنی و زمان می 

 لبخند به لبش بیاورم و

 روحش را به قهقهه وا دارم؛

 !نیاز به هیچ تالیش نداشت اّما او

 .کرد ذااًت حال و هوایت را خوب می 

 گشود مهنی که ل*ب از ل*ب می 

 .کرد احوالت را هبش ت می 

 *** 

 !ودم بیامی، متام شده بودمات به خ

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
9 
 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( اکربر مجموعه پاتوق رمانآ ملا( به قمل )فرش ته هبش ت) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 چزیی از این روح درمانده منانده بود،

 دیگر مین وجود نداشت،

 ام بود،ی تن و روح و وجودم فرش ته مهه

 !فقط او

 *** 

 !ام را از بر نبودمفرش ته

 .ی خودم آ موخته بودممن او را فقط به اندازه

 !انسان جائز اخلطا بود و من مه پر از اشتباه

 کردم،انراحتش می 

 نشاندم،امخ به صورت می 

 شدم و بعد مه پش امین می 

 !کردمبرای جُبان اشتبامه هر اکر می 

 هاییو لعنت به من در آ ن وقت 

 .شدماش می آ غویش ابروهای کامینکه دلیل مه 

 *** 

 شوند ها گاهی پر از درد میفرش ته

 کنند،گاهی بدخلقی می 

 شوند،خس ته می 

 !شکندها میهاست که دل آ دمو آ ن وقت 
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( اکربر مجموعه پاتوق رمانآ ملا( به قمل )فرش ته هبش ت) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 ی من مثل فرش ته 

 که خس ته و پر از درد بود 

 !هایشو دل من پاره پاره میشد از دیدن رجن چشم 

 *** 

 اماکش خدا به دل فرش ته

 !کرد ام به دل من رمح می و فرش ته 

 .کرد اکش خدا به هر دوی ما رمح می 

 !ام حیف بود برای این مهه مشلکفرش ته

 خس تگی  حیف بود برای این مهه

 و من به خدا 

 کردمالامتس متام شدن دردهایش را می 

 !افتاد ی دردهایش به جان من می و ای اکش که مهه 

 *** 

 ام شدهاین روزها دعامی از خدا سالمت فرش ته 

 .و آ رامش فکرش

 !ام خس ته بود فرش ته

 و خدا کند که خدا مکی مرخیص بدهد

 به تن و روح رجنور او

 !طاقت منو دل ب 
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 رمان

 *** 

 *پااین*

 

 :انمهتقدمی 

 ی هبشتمی،قدمی به فرش ته ت

 . ی امن دنیامنقطه

 

 

 ن به اتیید دلنویس نرش ایفته است!این اثر در سایت پاتوق رما

 توانید اب مدیریت لک سایتصورت هرگونه اهبامات می در

 ( نسرتن آ قازاده) 

 ارتباط برقرار کنید.

 

 ( پاتوق رمان) 
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