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( اکربر مجموعه پاتوق رماننفس( به قمل )س نجابک)  دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 

 * بسم هللا الرمحن الرحمی * 

 

:مقدمه  

! زیباترند دلیلیب  هایعشق  

.ترمعیق  ماندگارتر،  

! ترندجحم  پر  دلیلیب  هایعشق  

.ریزندمی  دور را اضاف  هایآ دم  و هاغ  متام و  کنندمی پر را  قلبت متام   که قدرآ ن  

! اندطوفان  دلیل،یب  هایعشق  

.گذارندمنی  جا  قلبت در  را ردپایشان جز  چزی  هیچ و برندمی و کنندمی  مجع را  چزی مهه  

! است کرده پایبند  را تو ابد ات که  احسایس و مان می تو که  کندمی  ویرانت و جمنون چنانآ ن  ردپا، هامن و  

 

*** 

 !ده سال زمان مکی نیست

 کند، ده سال نوزاد را کودک دبس تان می

 کند، می کودک را نوجوان

 ...نوجوان را جوان

 !ست برای خودشده سال معری 

 ... . تواند کودیک را پری کند ده سال می
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( اکربر مجموعه پاتوق رماننفس( به قمل )س نجابک)  دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

*** 

 !هفت ساهل بودم که مهه چزی رشوع شد

 دردم رشوع شد و ده سال طول کش ید 

 .مِن کودک را پری کرد

 !دخرتیک هفده سال شدم 

  از شلک شوق زندگی بر صورت،اب نقایب 

 زرهی از جنس ش یطنت بر تن،

 اش، در زیر نقاب و زرهش ی تهنای و پریزن هفتاد ساهل که میان پیل 

 .آ رام خفته بود

 

*** 

 د و رجن آ مده بود،هامی در قدر که در پیی آ سودگیآ ن

 ای حساس، شکس ته بود،قدر که از پِس هر لبخند کوچمک، دمل چون چین آ ن

 !دانس متآ رامش را بر خود حرام می 

 .ی روزگار بودمخوردهمن کتک 

 هایش زمیمن زده بودند، از بس دنیا و آ دم 

 ش ناس،ای وظیفههامی مثل نظافتچی و بعد از هر شادی زودگذرم، اشک 

 ی خوحشایل را از دمل رفته بودند،هاپس مانده 

 .دانس متخوش بخیت را حقم منی 

 

*** 
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( اکربر مجموعه پاتوق رماننفس( به قمل )س نجابک)  دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 

 !ده سال اب مهنی روال گذشت

 ه سال اب اوج غصه،د

 .ی درومن گذشت ده سال اب پریزن گری افتاده 

 که یکی آ مد و درمان شد،ات این

 یکی آ مد و دل برد، 

 یکی آ مد،

 قول ماندن داد،

 !عشق شد

 

*** 

 !ی یب رمحی بودرسنوشت، نویس نده

 که آ مده،شدم به بودِن آ ن ات دلگرم 

 اش،به حضور ابدی

 !داس تامن را دوابره بد نوشت

 او قصد رفنت کرد و نفیس که داده بود،

 !در س*ی*نه برید

 جا بود هامن جای که قلب رسکشم، و این

 هوس مرگ کرد و 

 .امانش، خود هجمن را برامی تداعی کرددرد یب 

 !جا بود دیگر؟ گفتند، هامن قعر هجمن که می 
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( اکربر مجموعه پاتوق رماننفس( به قمل )س نجابک)  دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

*** 

 !مرمه از راه رس یدهامن شب بود که 

 برای اولنی ابر در معرم،

 .دارومی قبل از مرگ سهراب رس یدنوش

 ی مرگ روح و تمن،درست در حلظه 

 در هامن روزی که دیگر از دنیا بریده بودم، 

 !تو آ مدی

 ی آ سامنش را،خدا هبرتین فرش ته

 .ام، پیشکشم کرددر بدترین روز زندگی

*** 

 !دادپااینش را کفاف میفرش ته توصیِف فقط یک حلظه از همرابن یب 

 آ وردند،اش، حیت لکامت مه مک می از شدت خویب 

 دادند،می هایشان اس تعفافعل و فاعل و صفت و مس ند از نقش 

 !شدندمجالت در برابرش قارص می 

 د یک موجود آ سامن راش آ خر مگر می

 اب لکامت زمین توصیف کرد؟ 

 تعریف یک تکه از روحِ خدا،

 !ترین اکر ممکن بودنشدن 

*** 

 این خورش ید درخشاِن آ سامن دنیا، 

 ام شد و ترین کوه زندگیحممک

 !ی دنیامیترین نقطهامن

 .ترین رفیقی شد که قلمب به خود دیده بودای خدای که رفیق معجزه
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( اکربر مجموعه پاتوق رماننفس( به قمل )س نجابک)  دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 از مشالکت ریز و درش مت گرخیمت،

 .مبه او پناه برد 

 پشتش قامی شدم،

 !پش مت را گرفت 

*** 

 ی کودک،کودک که بودم، روزی در یک برانمه 

 :شنیدم کیس گفت

 کنند، های قوی از خود دفاع میآ دم

 !ترها از دیگرانقوی

 ام ده سال بود که پریزن ساخلورده و افرسده 

 .تر بودن را آ موخته بودقوی

 !تر بودن را رها کردمام قویی زندگیکنار معجزه 

 قوی که هیچ، 

 !ترین موجود دنیاتبدیل شدم به ضعیف

*** 

 اش،میان ابزوهای مردانه 

 درست وسط آ غوش گرم و پر از حمبتش،

 .امنیت را حس کردم 

 او که هوامی را داشت، 

 دیگر چه نیازی بود که قوی بودن؟ 

 او مراقمب بود،

 .من مه فقط مراقب او بودم

*** 
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( اکربر مجموعه پاتوق رماننفس( به قمل )س نجابک)  دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 .حال خوب داد و حال خوب دادم

 از این مهه امنیت و آ رامش، 

 چنان اعامتدی در وجودم ریشه کرد،

 که هامن شب اول قلمب را به او سپردم 

 !و وای از این امانیت بزرگ و حسامس که به دستش دادم

 .دمل را پیش او به امانت گذاش مت ات هوایش را داش ته ابشد

 !که خیانت در امانمت کردوای از اوی 

 دل کوچمک را میان اقیانوس یب پااین حمبتش غرق کرد 

 . و به اتراج برد

*** 

 !نفیس را که مک آ مده بود قورت داد

 جان داد به تمن، 

 و حمبتش مثل گرد جادوی پراین،

 !ام را جوان کردپریزن هفتاد ساهل

 ها،ی ایناّما قبل از مهه

 تر،ها قبل شاید روزها و ماه 

 دلیل در دمل جاگری شد و یب 

 !دلیل زیباترندهای یب به خدا که عشق 

*** 

 افتاده بود،احسایس که یب دلیل به جامن 

 .زجنریی شد و دست دمل را به دست دلش وصل کرد

 !پایبند شدم 

 قسِم ماندن خوردم به جان اوی که قسِم آ خرم بود، 
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( اکربر مجموعه پاتوق رماننفس( به قمل )س نجابک)  دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 او مه عهد ماندن بست و 

 !جان من به فدای او و معرفتش

*** 

 !هایش لبالب از اشک بودش یب که آ مد، چشم

 پر از بغض

 ...پر از فرایدها و دردهای دفن شده در س*ی*نه

 !دردمان مشرتک بود

 خواست تهنامی بگذارد، برای من، جامن بود که می 

 !ای از روحشبرای او، تکه

 عزیزتریامنن قصد رفنت کرده بود و

 . . ..دادمیما هر دو از غصه جان می 

*** 

 ای از روحش برامی گفت از درد رفنت تّکه 

 !ای از روح من شده بودخرب بود از خودش که تّکهو یب 

 ی تمن شدپاره 

 .ی درابر قلمبو عزیزکرده

 مان طویل نداشت؛ رفاقت 

 اّما معق داشت و

 ی در وجودش بود این درخشش گوهر پهنان شده

 .  ...کش یدوارش میکه مرا چون جمنون به پیی همرابن لیل 

*** 
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( اکربر مجموعه پاتوق رماننفس( به قمل )س نجابک)  دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 !شد آ سامنخمفف امسش معن می

 خودش مه درست مثل آ سامن بود،

 آ سامن صاف، بدون ابرهای بدی و پلیدی،

 !های اضافهو خایل از س تاره 

 فقط ماِه خوش قلیِب اکمل و درخشان میانش بود،

 .  ...کردکه نورش متام شهر را روشن می

*** 

 ای از روحش آ مد ام به غ از دست دادن تّکهمعجزه

 .و من روایی حمال در رس پروراندم

 که روزی،روایی این

 !ای دیگر از روحش شوممن مه تّکه

 امهای ش بانهروایی که فقط در خواب 

 .شدکرد و ملموس میبرامی معنا پیدا می

*** 

 !ی زایدی بود؟ خواس ته

 خواس مت سهمم از زندگیمن فقط می 

 .هامی بودشد که دلیل نفس عزیز شدن برای اوی اب

 !هوا س نجابک لقمب دادمیان آ رزوهامی، یب 

 .امسی که هیچ کیس جز خودش مرا به آ ن خنوانده بود

 گفتند کیس که دوستت دارد،راست می

 !دهند که هرگز کیس جز او به تو این لقب را نداده؟ لقیب به تو می

*** 
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( اکربر مجموعه پاتوق رماننفس( به قمل )س نجابک)  دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 !س نجابکش بودم

 مِن یب ارزش، و

 من که چون س نجایب کوچک 

 در جنگل دنیایش گم و پهنان بودم را 

 !ای از روح شدن؟ چه به تکه

 تر از آ ن بودم که کوچک

 .طور که روایمی بود در دلش جا ابز کمنآ ن

*** 

 .ی آ سامن بوداو فرش ته

 آ الیش،پاک و یب 

 .همرابن و مراقب

 ...او پناه بود

 .و من س نجابک بودم

 کوچک و رس به هوا

 .پناهش یطان و تهنا و یب 

 .  ...ی آ غوشش بودممن پناهنده 

*** 

 !عاشقش بودم 

 عشقم از جنس تک نسرتن ابغ گلش نبود،

 احساس من فقط از رس رفاقت بود و بس؛ 

 قدر معیق بود و اّما آ ن

 وجودم را درگری کرده بود طوری بند بند 

 .که احسامس را عشق بنامم

http://www.patoghroman.xyz/
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( اکربر مجموعه پاتوق رماننفس( به قمل )س نجابک)  دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

*** 

 گفت آ رامش و خنده را به خود مدیون است، او می

 !گذاش متو من جامن را به پای خوب شدن و آ رامشش می

 مِن عاشق،

 مِن س نجابک، 

 هایش را حیّت به قمیت جامن،خنده 

 !خواس متاب سلول به سلول تمن می

*** 

 .موقع اذان، ات ابد بودنش را از خدامی خواس مت

 دهد؟ هامیان پاداشامن میگفیت در ازای عبادت مگر خدا منی 

 .خواس متمن پادایش جز او منی

 خدا را به حّق بودن اذانش قسم دادم، 

 ردم ام الامتسش کاب متام امیان داش ته و نداش ته 

 .گاه حممک و اممن را برامی نگه داردکه تکیه

 شنید، اکش که وقیت از دردهامی میو ای

 .شداز من سری منی

 ام خودش بوداز من که تهنا امید زندگی

 . ...خواس متو چزیی جز او از این دنیا منی

*** 

 پااین

 

 :خسن نویس نده

های عزیزی که مهراه من بودین، خمصوصًا از کیس که این دلنوش ته راجع به اونه و بیشرت از  ممنومن از خواننده 
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( اکربر مجموعه پاتوق رماننفس( به قمل )س نجابک)  دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 .مهه مشوق من بود. این دلنوش ته بر اساس واقعیت نوش ته شده

 

 :انمهتقدمی

یه تیکه از روح  تقدمی به س پهراد، که از جومن مه برام عزیزتره. این دلنوش ته تقدمی به تو، تقدمی به توی که 

 !خدای 

 @Sepahrad.N_B 

 

 

 ه اتیید دلنویس نرش ایفته است! ین اثر در سایت پاتوق رمان با

 توانید اب مدیریت لک سایت: در صورت هرگونه اهبامات می

 (   نسرتن آ قازاده) 

 قرار کنید. ارتباط بر 

 

 {  پاتوق رمان } 
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