
 

 

 پوشالیهایآدمک

 

Romanik.ir  1  رمـانـیـکــانجمن 

 نیلوفر نانکلی

 

 

پوشالی هایآدمک نام کتاب:  

نیلوفر نانکلینام نویسنده:   

 

 

romanik.ir :آدرس سایت   

romanik.ir/forums :آدرس انجمن 

 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/
https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 پوشالیهایآدمک

 

Romanik.ir  2  رمـانـیـکــانجمن 

 نیلوفر نانکلی

 

 

 ح.خدامی :طراح

م.هانی: کپیست  

م.هانی: ویراستار  

 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 پوشالیهایآدمک

 

Romanik.ir  3  رمـانـیـکــانجمن 

 نیلوفر نانکلی

دمک های پوشالی صرفا در انجمن رمانیک قابل پخش می باشد و هرگونه کپی آدلنوشته  

 برداری پیگرد قانونی دارد.

========================================================== 

  تراژدی ژانر:

 مقدمه:

 !پوشالی آدمک

 .شِکَنیمی دل عجیب روزها این

 . بگویم ساده را چیز یک بگذار

 !استخوان تکه یک نه است، دل نامش زنی،می زخم هایتحرف با هرروز و هرروز که را چهآن

 !شود ترمیم که نیست استخوان از من دل

 

** 

 !پوشالی آدمک

 .هستم تو با

 .خودت خود با آری،

 !برو راه هایمکفش با کمی بیا

 را روزهایم این حال و حس کمی شاید فهمیدی، مرا زمان آن شاید پریشانم، قدرچه فهمیدی شاید

 !کردی درک

 .برو راه هایمکفش با کمی فقط رفتارهایم، روی از نکن قضاوتم پس

** 
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 !پوشالی آدمک 

 .زنممی ورق را خاطراتم رسید سر قبل از ترشکستهدل روزها این

 !دانی؟می آخر

 !است تناقض از پر ام،کرده سیاه هاآدم آمد و رفت از که هاییکاغذ

 .اندبوده مهربان من برای روز یک

 .اندشکسته را دلم روز یک

 .اندشده سپرده فراموشی به روز یک و امشده گیج کارهایشان از روز یک

 کرد. نخواهم درک گاههیچ را رفتارها تناقض همهاین

** 

 !پوشالی آدمک

 .بخند روزه چند زندگی این به وجودت تمام با

 !ایگرفته جدی حد از بیش را دنیا

 !ندارد غصه و غم ارزش جهان این

 !بروی باید آییمی خودت به تا

 یابد، ادامه ممتد خط روی اتزندگی نبض کهآن از قبل پس

 .ببازد رنگ برایت هاسبزه ناپذیر سیری سبزی کهآن از قبل

 برسی، آرزوهایت پایان خط به یا بازگردی خود اصل به همیشه برای کهآن از قبل

 کن. هدیه مهربانی وسعت به لبخندی جهان این و خودت به و باش خوش

** 

 !پوشالی آدمک

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 پوشالیهایآدمک

 

Romanik.ir  5  رمـانـیـکــانجمن 

 نیلوفر نانکلی

 !نیست درستی کار اصالً هاانسان گذاشتن منتظر 

 ای،وابسته کسی بودن به ایذره اگر

 ،شده حضورش تاببی دلت ایذره اگر

 کشد،می انتظار او وجود از اینشانه دنبال به چشمانت اگر

 !بیاور زبان به را هایتدلتنگی نوای

 !بگو را حال و حس این یقصه برایش

 چشمانت، سوی آن شاید

 کند!می صبح قراریبی با را هایششب تو عواطف از اینشانه پی در دخترکی

** 

 !پوشالی آدمک

 !شنوی؟می را صدایش

 خندد؟می زندگی هایغصه تمام به چگونه بینیمی

 آید؟می یادت

 !بودی او چونهم روزیک هم تو

 .چرخیدمی آرزوهایت مدار بر دنیا

 !دانممی خوب را چیز یک اما دانم؛نمی را افتادی روز و حال این به چرا

 هستی، درگیرش که زمانی تا که است شیرینی اتفاق کودکی که است این آن 

 را، هایششادی قدر

 را، دلش ته از هایخنده

 را اشکودکانه هایبازی
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 را، اشمعصومانه هایدغدغه و 

 !دانینمی

 !شوی بزرگ خواهیمی

 !تربزرگ و بزرگ

 .است تنگ روزهاآن برای دلم بگویم، صادقانه بگذار پوشالی آدمک

 لبخند. و خیالیبی جنس از روزهایی

** 

 !پوشالیآدمک

 .چرخدنمی آرامش مدار بر زندگی روزها این

 روها،پیاده در مردم آمد و رفت

 ها،خیابان در کودکان بازی

 طبیعت، در زدن قدم

 !ندارد را گذشته رنگ دیگر

 !اندشده پیر سال دو این در شهرم مردم کنممی احساس

 !اندنرفته دست از که هاجوان چه

 !اندنرسیده آخر به که هاخنده چه

 !اندنشده خالی که هاییجیب چه

 !اندنشده پر اشک از که هاییچشم چه و

 !ترسیممی همدیگر از روزها این

 .دارد هم ترس خب
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 !بزند رقم را مانابدی نبودن هم، کنار در مانبودن است ممکن 

 !نیست ایچاره پس

 خودت! خاطر به تو از گیرممی فاصله

** 

 !پوشالی آدمک

 !دانی؟می را محبت و مهر معنی

 !بگویم برایت بگذار

 من، یبنده که منظور این به. چکدمی اتخانه ناودان روی بر خدا هاینعمت بدانی یعنی محبت و مهر

 !را توبه در بگشای

 !امنشسته تو انتظار به

 !ما؟ مجدد پیمان یوعده است کجا و کی پس

 !توست دست در آن کلید

 .کرد خواهم باران ستاره برایت را آسمان

 .گردان شیرین را وجودم دریای و برگرد من سمت به پس

 !پوشالی آدمک

 !هست بازگشتی راه بدانی یعنی محبت و مهر

 !کرد نخواهد سیاه را اتآینده و حال ،تاریکت یگذشته

! شوی هااقیانوس رهسپار خدا وجود با و کنی رها شودمی ختم مرداب به که را ایراههآب کافیست

 است. هستی محبت و مهر ترینبزرگ این

** 
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 !آدمک 

 دل یصفحه بر غرور انگیزغم غبار از ایپرده که افسوس اما نبود؛ آدمی وجود در غروری کاش

 .است نشسته

 حرفی و رسدمی خشکی به مدام احساسم یچشمه که افسوس اما بود؛ ساده عالقه ابراز کاش ای

 !شودنمی جاری

 خوش جا آدمی گلوی در غدّه چون و بزند جوانه عشق یغنچه گذاردنمی که است تکبر و غرور همین

 .کندمی

 جا دل در احساساتی و مانیمی تو و کشدمی دیوار احساساتت و تو میان آهسته آهسته که ایغدّه

 ندارند. هایتحرف شنیدن به نیازی دیگر که هاییآدم و اندخورده خاک حسابی قلبت در که مانده

** 

 !آدمک

 !کرده پیدا تریبیش خریدار غرور روزها این چرا دانمنمی

 !بیاوری؟ در جا از پیچدمی احساست گلوی دور به که را شاخه این یریشه نباید مگر

 !کنند؟می تحسینت چرا پس

 از قدرچه بدانیم کهآن بدون کردیم، ترشاخه پر را غرور نهال و شنیدیم را تعاریف همین است عمری

 .شدیم دور ماناطرافیان

 .نداریم برگشتن برای نایی دیگر که شدیم دور قدرآن

 وجودمان غرور تنومند و شاخه پر درخت داریم توقع و ایمگرفته دست بر کنم چه یکاسه حاال

 .گردد باز کوچک ایجوانه به بارهیک

 !ندارد ایفایده دیگر که افسوس اما

** 
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 !آدمک 

 .کنممی دوری همه از روزهااین

 .آوردنمی ارمغان به را سابق آرامش برایم کسهیچ هایحرف دیگر

 .امشده گم امزندگی صفحات الیبهال در معصومانه چه

 .است انداخته سایه امآینده روی بر گذشته از اینشانه روم،می که طرف هر به

 !نبود وجودش تحمل  جز ایچاره و نخواستم را آورشبغض تاریکی و را بودنش هرگز که ایسایه

 غریب و عجیب احساسات الیالبه در کنی مهربانی قدرهرچه کنی، صبوری هم قدرچه هر گاهی

 !شودمی لب بر فریاد از پر سکوتی حال و حس این سرانجام و شویمی پیر اتزندگی

 بخوانند. قرارتبی هایچشم از را آن توانندمی نزدیکانت فقط که سکوتی

** 

 !آدمک

 .روممی

 !دانمنمی را کجایش

 .شوم دور جا همه و چیز همه از خواهممی

 !دورتر و دور

 !آدمک

 !امخسته

 دل، کنج در مانده جا هایحرف از خسته پوشالی، هایآدمک از خسته تکراری، روزهای از خسته

 .لبخند پشت در افکندهسایه هایبغض از خسته

 !آدمک
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 !تنهایم 

 !تنها تنهای

 .آیدنمی کنار عقلم با جوره هیچ که قراربی دلی و اممانده من

 از قرارتربی که است این آیدمی بر دستم از که کاری تنها و است پیچیده پودم و تار در تنهایی

 بکشم. ش**و**غ**آ به را امتنهایی حصار همیشه

** 

 !آدمک

 خندی؟می

 !است پنهان احساسی چه اتمستانه یقهقهه پس در دانمنمی روزها این

 را خیالیبی نقاب قبل از ترتاببی بندد،می نقش صورتت روی بر تبسم تربیش هرچه که دانممی فقط

 !زنیمی صورت به

 !آدمک

 .باش خودت کمی

 !نیست تو کار خیالیبی

 !شده سرکوب شاندل هایخیال زمانی که است هاییآدم برای خیالیبی

 .حسیبی جنس از هاییآدم

 !مصنوعی عواطف از پر هاییآدم

 !آدمک

 بریز، اشک

 گاههیچ اما ؛بزن فریاد
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 .نباش خیالبی 

 است. رسیده خط ته به هایآدمک یپیشه خیالیبی

** 

 !آدمک

 زمانی که را دلی مرنجان

 هایتچشم اشک برای

 !شده قراربی

 که را نگاهی مرنجان

 !شده خیس نگاهت غم در

 !داده سر داریدل آوای وجودت، هایزخم برای که را صدایی مرنجان

 .گذاشته جا وجودت پیش را جانش از ایتیکه که را کسی مرنجان

 !آدمک

 .مرنجان دل

 !را عاشق دل مخصوصاً

 !است محزون خود خودی به عاشق

 !گذاشته جا تو نزد که دلی محزون

 .کشدمی انتظار تو دنبال به که نگاهی محزون

 !آدمک

 !برنجانی را عاشق دل مبادا

 !بکن دل که بگویی او به مبادا
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 کوه! نه کند،می دل شیرینش عشق از فرهاد بود، ساده کندن دل اگر که 

** 

 !آدمک

 دارم، نگاری طلب در دل

 را، هایمنواییبی نوای که

 را هایمقراریبی قرار

 !بیندنمی را جانم عمق یمانده جا هایزخم و

 !آدمک

 !شود ترمیم روزها گذشت از بعد که نبوده استخوان از گاههیچ من دل

 شکند،می که دل

 !جانت عمق در شکسته هایریزهخرده و مانیمی تو

 !آدمک

 دارم، گله

 .دارم گله دل دست از

 !فهمدنمی را رفتن که دلی

 !خواهدنمی را کندن دل

 ریزد.می اشک اششکسته وجود پی در را سال هایسال و

 

 

 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»
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 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

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

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.

 

 :اهی اجتماعیرمانیک رد شبکه
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