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اکربر مجموعه پاتوق رمان (ماه ابنو( به قمل )کرانهات یب ) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 

ها * یباییم خالق ز * به ان  

 

:مقدمه  

...شود فراموش کردگاهی منی  

!شود فراید کش ید، ای حیت لبخند زدگاهی منی  

.گاهی تهنا ابید رفت  

کمن؛اش کج میکرانهرامه را به سوی یب  

! ام راشاید در آ غوش بگرید جسم آ زرده   

 

*** 

 

 دنیا را ببنی،

!کندچگونه به من و تو حسادت می  

...متام نریویش را مجع کرد ات انبود سازد  

.های ما راعاشقانه  

؟! شودمگر می  

ت؟!داند که جان ما به یکدیگر بند اساو هنوز منی  

...زندامان موج میگاه خنواهد فهمید دردی که در س*ی*نهاو هیچ  

!موازا اب رفنت جان از تن استاش دردی که هر حلظه  
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اکربر مجموعه پاتوق رمان (ماه ابنو( به قمل )کرانهات یب ) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

*** 

 !ای؟ها را دیده بریخ

 !کنندچه راحت از جدایی حصبت می

 ...رسایی بیش نیستها همامنگویی قلب آ ن

 امروز این،

 !فردا دیگری

 !رسا شود، دیگر قلب نیستقلیب که همامن

 آ ورند؛ش یطاین است که برایش همم نیست احساسات پایک که برایش ارمغان می

 .یک روز است هایی است که گویی اترخی انقضایشان فقطفقط به فکر خود و همامن

 

*** 

 !تک بودن چیست؟

 ...تک بودن یعین اینکه در زندگیت بفهمی

 کردی،کیس که برایش جانت را فدا می

 .تو را به رفیقانش فروخت

 !رفیقاین که یک روز هستند و فردایش در کنار دیگری

 شاید نفهمیده بودند قدر احساسایت که خرجش کردم،

 !فروش ند متام وجودت را به دیگری؟گونه میوگرنه چرا این

 ...تک بودن یعین

 !های زمانهرمحیاید گرفنت یب
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اکربر مجموعه پاتوق رمان (ماه ابنو( به قمل )کرانهات یب ) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 هاارزیشفروخته شدن وجودت به یب

 ... .تک بودن یعین

 

*** 

 ...گر بگومی که دگر عاملی ندارم

 !خنده بر تو حرام است دلراب

 ...آ خر

 .عاملم تو بودی که دگر نیس یت

 !گریه بر چشامنت حرام است دلراب

 ...چو مه جای قلب تو

 و مه جای ابر هباری دمل؛

 .امها قطره ابران رخیتهکیل سال

 

*** 

 !برامی فرق ندارد بود و نبودها 

 !ارزش ابشدشاید حیتی وجود خودم مه دیگر یب

 ...نپرس چرا

 .کرانه استجوابش در یب

 !کرانه خنواهد افتاددامن کیس گذرش به یبمی

 چه قلب دردمندی؛

http://www.patoghroman.xyz/
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اکربر مجموعه پاتوق رمان (ماه ابنو( به قمل )کرانهات یب ) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 ...کس برایش همم نیستیچه 

 !ها انبودی

 کرانه،اکش گاهی شود صدایی از یب

 !گوید خسین از دل تنگم

 ...ام منها کش یدهگوید که چه

 .گوید که دگر توان ندارم

 

*** 

 ...چقدر این روزها برامی تکراری است

 !شاید زمان مرگ فرا رس یده؟

 ...ای شایدمه

 !دامن رس زمانه چیستمنی

 امامید را از دست داده 

 !ام راشاید مه متام زندگی

 پااین این راه چیست؟ 

 ...اکش

 !اکش کیس بود ات پااین این روزگار را برامی بگوید

 

*** 

 !کیس هست صدامی را بش نود؟
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اکربر مجموعه پاتوق رمان (ماه ابنو( به قمل )کرانهات یب ) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 !کیس هست حال زارم را گوای ابشد؟

 ...خواهدای بلند میدمل خصره

 !به آ سامن نزدیک ابمش

 ...وارانه بکشمفرایدی جنون

 ... .بلکه خدا صدامی را بش نود

 

*** 

 .نفرین بر آ ن زندگی که مرا درون خود جای داد

 ...خداای سؤایل دارم

 !ات چقدر مانده؟کرانهات یب

 !تش پرواز کمنخوامه به س می

 ...پروازی از جنس درد

 پروازی از جنس بغض،

 !پروازی از جنس بدون پَر

 

*** 

 ...کمنبدون هر گونه درنگی حرکت می

 !در اکرم بندی نیست

 ...ابید بروم

 !خس تگی وجود خنواهد داشت
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اکربر مجموعه پاتوق رمان (ماه ابنو( به قمل )کرانهات یب ) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 ست؟آ سامن چرا خاکسرتی

 !نکند برای رفنت من عزادار شده؟

 

*** 

 ...ریزداز چشامن آ سامن قطرات اشک می

 :گریمرسم را به طرفش می

 !ش نوی؟صدامی را می -

 !دهدهایش ادامه میبه ابریدن اشک

 :زمنبلندتر فراید می

 .همری عادت داردخواری نداش ته زار نزن! او به یبمغگاه به حال کیس که هیچ -

 

*** 

 !کندهای دردانک آ سامن نشان از دردی است که دارد حتمل میغرش

 ...او مه قرابین شده است

 !قرابین اشتباهات غلط دیگران

 ...پاسوز شده است

 !پاسوز دردهای دیگران

 !کندجعب دنیایی است که حیت به گوشه تن خود مه رمح منی

 

*** 
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اکربر مجموعه پاتوق رمان (ماه ابنو( به قمل )کرانهات یب ) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 ...از هر ساز و رقص متنفرم

 ...آ نقدر که

 !روزگار ساز زد و من رقصیدم

 !دهی؟آ خر المذهب ات چه زمان به زدن سازهایت ادامه می

 !هایت نداری؟اسرتاحیت برای رقاص

 

*** 

 ...دلتنگ آ غویش گرم

 حدحمبیت یب

 و

 امآ رامشی زیبا شده

 !ها گذش ته و آ غوش کیس برامی گرم نبودهآ خر سال

 ...شاید مه

 ها روال شده و من،سال

 !امآ غویش چنش یده 

 

*** 

 خست است دلتنگ ابیش

 ...ویل

 !حمکت جدایی ابشد
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اکربر مجموعه پاتوق رمان (ماه ابنو( به قمل )کرانهات یب ) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 خداوندا قایض بنی من و تو چه کیس است؟

 !روزگار؟

 ...روزگار دهد حمکی که جان سوزد

 .اب هر خسنش عقل از هجان راند

 

*** 

 ...زند ساز هر زمان این روزگارمی

 !رقاصش کیست؟

 ...خدا داند فقط

 ...آ نگاه که خشیص بر زمنی زانو زند

 .رودرقص رقاص مه گریه می

 !شودروزگار سازش قطع منی 

 گویی برایش مرگ و گریه خوش نودی است،

 تر گویی ذوق او مه ابالترهرچه صدای گریه بیش

 !ساز روزگار از هامن اول گریه بود

 !رقص رقاص از هامن اول مرگ

 

*** 

 :گومیرو به آ سامن می

 !خداوندا مگر من خواس مت مرا بیاوری در روزگار؟  -

http://www.patoghroman.xyz/
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اکربر مجموعه پاتوق رمان (ماه ابنو( به قمل )کرانهات یب ) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 :دهندجواب می 

 خواهی؟چه می  -

 :گومیاب جعز می

 ...در موقع آ مدن نظر خنواستید حال نظرم را بپذیرید  -

 !خوامه به آ غوش پروردگارم ابزگردممی

 

*** 

 ...خست است بداین ات آ خر معر سایه اجبار ابال رست خواهد بود

 !خواهی زندگی کینطور که میخست است حیتی نتواین آ ن

 ...گویی ات وقیت سایه حنس اجبار در زندگی خواهد بود

 .مهنی است و بس

 

*** 

 که لبخند بزین در اوج بدخیتاین

 !ای است که خییل ها ندارندخودش حرفه

 ...ایکه زندگی کین در خراب شدهاین

 ...ها از داش تنش حمرومندای است که خییلاین مه حرفه

 !حال کساین که این حرفه را ندارند به ویل خوش

 ...آ خر حداقل روحشان شاداب و

 .قلبشان آ رام است

http://www.patoghroman.xyz/
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اکربر مجموعه پاتوق رمان (ماه ابنو( به قمل )کرانهات یب ) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

*** 

 ...خرامب

 !دامنچرایش را منی

 ...قلمب تصممی بر سکوت کرده

 پرمس چه شده؛هر چه می

 .بردفقط تپیدنش را ابال می

 !گویی انتظار دارد اب صدای هر تپش، رازش را فاش کمن

 ...استانصایفآ خر یب

 معری سکوت کردم رازم رسوا نشد؛

 !گر کردن رازشان ز سوی من دارند؟پس چرا مهه توقع جلوه

 

*** 

 ...فرایدهایت را معنا کن

 برای قلبت؛

 .کشد از برای کدام دردش استداند فرایدهایی که میآ خر منی

 قلب کوچک است،

 !ویل دردها بزرگ

 !خداوندا خودت بگو حمکت این تضاد را

 

*** 
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اکربر مجموعه پاتوق رمان (ماه ابنو( به قمل )کرانهات یب ) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 !ام از ایدهایت را نربده هنوز آ خرین

 دنیای من هر روزش آ خرین بود،

 ...آ خرین دیدار

 آ خرین نگاه، 

 ..آ خرین لبخند

 !و هزاران آ خرین دیگر

 ...ترنیشویل دردانک

 .آ خرین خسنت بود

 

*** 

 اب هر دردی که به قلمب مانند خنجری زدند،

 تر گش مت،مخیده 

 !گومیقاممت را منی 

 .گومی که اب هر خنجر بیشرت در خودش فرو رفتقلمب را می 

 ...کوچک بود

 !تر شدکوچک

 ...دلگری بود

 !دلگریتر شد

 انصاف نیست این مهه درد، 

 .برای قلیب صغری

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
13 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

اکربر مجموعه پاتوق رمان (ماه ابنو( به قمل )کرانهات یب ) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

*** 

 !فهمندحامل را منی

 ...د بودآ خر برای کیس همم نبوده و خنواه

 هر قطره اشکی که از چشاممن مانند ابران پایزیی

 .چکه کرد

 ابر پایزیی اب هر ابریدنش ابعث شکر است،

 ...چشامن من اب هر ابریدنش

 !به راس یت ابعث چیست؟

 !های ظاملگویی ابعث خندیدن ل*ب

 ...ابشد ما که خندیدن برامیان حرام است

 .های ایرمابرم به خاطر خندهمی

 

*** 

 !های شکس ته عذاب آ ورندگاهی جعیب خط

 شوم؛می های راستتنگ خطگاهی جعیب دل

 .هایی که بعدش خوابیست ابدیهامن خط

 

*** 

 ...اگر برایت ابزگو کمن حامل را

 !فهمی؟می
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اکربر مجموعه پاتوق رمان (ماه ابنو( به قمل )کرانهات یب ) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 ...بگومی برایت درد قلمب را 

 !فهمی؟می

 !ام چه؟های پهنان ش بانهاز اشک

 !فهمی؟کدام را می

 !اصاًل برایت همم است دردهامی؟

 !هامی چه؟اشک

 !آ وری مرا؟اصاًل به اید می

 

*** 

 ! خنده دروغنی یعین چه؟داینمی

 !داین لبخند پشت بغض یعین چه؟می

 !کرانه کجاست؟داین یبمی

 !داین؟کدام را می

 .بگو برایت ابزگو کمن

 

*** 

 !بیمن این مهه درد راام که منیگویی کور شده

 !خندم؟چرا می

 !گویند؟هامی چه میخندم اشکاگر می

 !فهمد؟حامل را چه کیس می

http://www.patoghroman.xyz/
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اکربر مجموعه پاتوق رمان (ماه ابنو( به قمل )کرانهات یب ) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 .خواهدجعیب دمل جیغ می

 !هامیجیغی از جنس متام نداش ته

 .قت خدا نگاهی بر دمل اندازدو شاید آ ن

 

*** 

 ...گلومی بغض دارد

 آ خر رامه خییل دور است ات،

 !هایشکرانهیب

 ...گریمهر چه دارم را در آ غومش می

 روم از شهری که پر از نفرین است؛می

 ...روزگار مه جل کرده است اب قلمب

 !فهمد؟چرا منی

 !هامی دروغی بیش نبود؟من خنده

 

*** 

 روم در الک خود،می

 !شاید چشاممن طغیان کند

 ...راز مغ دوری ای

 قلب من انالن کند؛

 ،...روم آ سوده ابزمی
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اکربر مجموعه پاتوق رمان (ماه ابنو( به قمل )کرانهات یب ) دلنوش ته پاتوق  انجمن 

 رمان

 اشکرانهست یب

 دمه دس تامن را به ستش می

 !بلکه ابز نگامه کند

 

 .پااین

 

 

*** 

 
 این اثر در سایت پاتوق رمان به درخواست دلنویس نرش ایفته است!

 مدیریت لک سایت:توانید اب گونه اهبامات میدر صورت هر 

 (  ادهاز نسرتن آ ق) 

 در ارتباط ابش ید.

 

 [ پاتوق رمان] 
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