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 شـناسـنـامـه اثـر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ااا

 

 :نویسنده

 ((nfs_nmنفس))

 نام اثر:

 (یکی نبود، یکی بود)

 نوع اثر:

 )دلنوشته(

 سطح اثر:

 (اینقره)

  

 

 :ژانر اثر

 (عاشقانه، اجتماعی)

 :تعداد صفحات

 (ده)

 :اختصاصی بودن اثر

 (بله)

 :حقوق اثر
 (تمامی حقوق این اثر نزد رمانیک محفوظ است.)

 اطالعات اثر: 

 

 لینک های اثر: 

 

 
 لینک تاپیک اثر در انجمن:

 )کلیک کنید(

 لینک نمایه نویسنده:

 )کلیک کنید(

 :انجمن رمانیکلینک 

 )کلیک کنید(

 :لینک سایت اصلی رمانیک

 )کلیک کنید(

 آثارتایپ 
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https://romanik.ir/forums/
https://romanik.ir/forums/
https://romanik.ir/
https://romanik.ir/
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 تیم اجرایی اثر: 

 

 :طراح جلد

 ((nfs_nmنفس))

 کپیست:

 ((nfs_nmنفس))

 ویراستار:

 (هانی.میم)

 منتقد:

 (رهایش)
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 انجمن رمانیکر بکار (nfs_nmنفس) | یکی نبود، یکی بود

 
 :مقدمه

 به حکمت خدا اعتقاد داری؟

 من که دارم، خیلی هم دارم

 !ام به چشمحکمت داشتن کارهایش را دیده

 بست،ام که اگر دری را دیده

 کند،برایت در دیگری باز می

 .پایانشدری از جنس رحمت بی

 "آنی که نبود"ام کرد ی جانم را در زندگیدیدم که وقتی وصله

 شد، "آنی که بود"ام دیگری در زندگی

 .کسی شاید حتی بهتر از اویی که رفت

 و این کس آمد که برود

 شود؟ "بود"یا قرار است بماند و تا همیشه 

نده: این دلنوشته بر اساس واقعیت نوشته شده و ژانر عاشقانه در واقع به عشق بین دو تا رفیق سخن نویس

 .اشاره میکنه. امیدوارم از خوندنش لذت ببرین

کرد... نامه: تقدیم به هدیه، رفیق روز سختم، که اگه نبود دنیام همیشه جای خالیش رو حس میتقدیم

 !ممنون که بودی و هستی آجی

 *** 

 :گویمها اول میی داستانرسم همهبه 

 !یکی بود، یکی نبود-

 .شودو داستان من از همین جمله شروع می

 "یکی نبودش"از همان 

 .یک روز یکی رفت! یک روز یکی دیگر با من نماند

 .داشتم بستچشمهای بیترین آدم روزهایم، نگاه شب رنگش را به روی مهربانییک روز مهربان

 .ردهایم، خنجر دست سرنوشت شدیک روز مرهم د

 .ترین کسی که به عمرم دیده بودم، عهد و پیمانش را شکستیک روز خوش قول

 .ی تنهایی بیرون کشیده بود، رها کردیک روز، یک رفیق رفت. رفت و منی را که از پیله

 .که به این من تازه پروانه شده، بال زدن را بیاموزدبی آن

  

*** 
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 انجمن رمانیکر بکار (nfs_nmنفس) | یکی نبود، یکی بود

 
 !ترین جای عزاداریشد امن دل کوچکِ بی قرارم،

 رخت سیاه به تن زد و

 .ام رسیدهای ترحیم، به دست چشم نازک نارنجیاعالمیه

 !نگذاشتم چشمم عزاداری کند

بغض سنگین و تلخم را به دفترکار دلم ارجاع دادم تا در مراسم خاکسپاری یاد آن کسی که رفت، باران 

 .رهای آن مجلس ختم بودندتک خاطراتی که عزاداشود و ببارد روی سر تک

 !ام خطا رفت و دلم مُردخواستم یادش را بکشم، ضربه

 .خود را هم کشتم تا حداقل جلوی دیگران باز هم شاد و پر از زندگی بمانم

*** 

 .گذراندمروزهایم بی او سخت بود؛ ولی می

 بردم،کبکی شده بودم و سر را به زور زیر برف می

 !گریختمم مشکالت میجور از تمابه خیالم که این

 سرم رو زیر برف برده بودم و

 .ها جا مانده بودام، جایی حوالی باالی برفقلبم در میان سینه

 .و این قلب، هر روز پُرتر از قبل میشد

 ... . دن قلب، دیگر از همه چیز بریده بوو ای

*** 

 !کردجنگ تن به تن داشتم با سپاه اشک که بغض، فرماندهیشان را می

 !ای رحم و عطوفت نداشتندذره

 .آمدند و من فقط یک نفر بودمچند صدتایی جلو می

 .راندمکردم و این سپاه را عقب میهای قلبم را سالح میجنگیدم و آخرین تکه پارهمی

 !ستسخت بود و در این کارزار خون راه نیفتد خیلی

 *** 

 ی نهایی میدان جنگ معلوم شدآخر یک روز، برنده

 .هایم را برای غنیمتی برد، چشمو بغض

 .ی دلتنگی، از خواب بیدار شدی شاهزادههی در چشمم، با بوسروز، ابر خفته آخر یک

 آخر یک روز حریر اشکم دریده شد و

 .ه زدند و همدمم شدندی سرخم بوسه گونههایم، بمروایدهایش به جبران تمام تنهایی

*** 
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 انجمن رمانیکر بکار (nfs_nmنفس) | یکی نبود، یکی بود

 
 !کم نیاوردم و باز هم جنگیدم

 خواستم ابر چشمانم را بخوابانم،م میهنوز ه

 باز هم خواستم قوی بمانم،

 .های لطیفت را نگیرکه یکی رسید! گفت جلوی اشکتا این

 !تر از آنی بودم که لجبازی کنمتر و شکنندهضعیف

شنوی به نفعم بود و من تسلیم سربازهای سرسخت اشک شدم که بر روی صورتم جشن پیروزی حرف

 .گرفتندمی

 .خره تسلیم شدمباال

 باریدم،

 ... .باریدم

*** 

 .ام یکی رسیدکسیدر اوج تنهایی و بی

 ،راه نبودههایمان چندان هم بیکسی که وقتی رسید، فهمیدم عشقْ خواندنش وقت شوخی

 !های وجودش نافرم دوست داشتنی بودآخر مردانگی

 !اش جا میشد؟جثهو من مانده بودم که این حجم از مهربانی و مردانگی کجای 

 دانم، دوست دارد مبهم بماند؛اش را نمیی جثهاندازه

 !ی آرنولد مرحوم استولی حجم مهرش، حتی فراتر از جثه

*** 

 .وقت گریه و تنهاییم یکی رسید

 .نامیدم "کربن"یکی که گرچه به مسخره و شوخی؛ اما 

 ماند؟ین سیاره لنگ میهای ای آدمدانست که کربن اگر روزی نباشد زندگی همهاو می

 !و منی که بود و نبودم را برای هیچ کس فرقی نیست چه به کربن بودن؟

 که هیچ، حتی کربن هم نبودم؛ "نفس"حتی اگر به شوخی، من 

 اما بین خودمان بماند،

 !هایش برایم لذت داشتگفتن "کربنی"

 !چسبیدشد و به تنم میعجیب گوشت می

*** 

 داد،چیزی در دلم آواز سر 

 !که خوش به حال خواهرکش
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 انجمن رمانیکر بکار (nfs_nmنفس) | یکی نبود، یکی بود

 
 .کردخوش به حال خواهری که او در تمام دردهایش بود و آرامش می

 بودن این مرد، خیلی شیرین است،

چسبد بازی، به دلت میکه بعد از یک برف های چای زعفرانی و کیک دارچینی مادربزرگچیزی در مایه

 !کندو جانت را گرم می

*** 

 !ردش شدمگوش شنوای داستان پر د

 جگرم برای دردی که داشت،

س به آغوش کشیدن این مرد قوی را ده بود، خون شد و دلم عجیب هوبرای چیزهایی که به چشم دی

 !داشت که در آغوشم، چند ضربه به کمرش بزنم و بگویم دمت گرم

 !قدر استواریدمت گرم که این

 گرم که نه، دمش از گرم هم گذشته بود،

 !دمت آتشفشان اصالً

*** 

 ها و چشمانم یکی رسید،آغوشی اشکموقع هم

 .یکی که داستان پر از دردِ دلم را شنید

 .هایش هم شیرین بود، من را مقصر ندانستمعرفت که حتی بدخلقیشنید و برعکس آن بی

 !ترین آدم این قصه بودمگناهمن بی

اش ریختم و بخشش به لیاقتیبیهایی که برای دستور پخت گناه من شاید فقط مهربانی بود و اشک

 !مقدار زیاد

 !من بریده بودم و یکی رسید

 .های عمیق دلم گذاشتیکی رسید و مرهمی از جنس مهربانی بر زخم

 !آید و این مهربانی و این اخالقش لوس است؟و که گفته بود که مهربانی به این مرد نمی

 !تر استابغلط کرد هر که گفت اخالق مردهای بداخالق و مغرور جذ

 .وار دور قلب من هم پیچیده بودکرد و پیچکاین مهربانی او بود که جذابش می

*** 

 .یکی آمد و آبی شد بر آتش بی سامان دلم

 .یکی که با آمدنش، از برگشت آنی که رفته بود، پشیمان شدم

چند صلوات و یکی که مردانگی و مهربانی خرجم کرد و من برای جبران چه داشتم به جز یک تسبیح و 

 !ی راهش؟اندکی دعای خیر برای بدرقه
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 انجمن رمانیکر بکار (nfs_nmنفس) | یکی نبود، یکی بود

 
 .هایم نقش لبخند طراحی کردهایش، بر ل*بیکی که طراح ماهری بود و میان تمام شلوغی

 .تر بودم، برایم همه کس شده بودکسیکی که در روزی که از همیشه بی

تک جمالتش را هم یادم تکقدر عمیق و محکم به دلم نشسته بود که من دانست؛ اما آنیکی که نمی

 .ماندمی

 !ی بابا بودم؟و من واقعاً هستی و نمک خانه

*** 

 .فقط مرد همان روز سخت نبود

 رفیق نیمه راه نشد،

 او اهل ماندن بود،

 ماند و من را خنداند،

 ماند و از زمین و زمان برای هم حرف زدیم،

 !ماند و یک طراحی شد طلبم از او

 .دیدنش در دلم شکوفه زد ماند و آرزوی از نزدیک

 !آمیزی دقیق و پرکار خدا بوداش، حاصل رنگهای رنگین کمانیماند و چشم

*** 

 .این داستانِ من را باید یک دور دیگر از اولِ اول نوشت

 !جا سر ناسازگاری دارمام کند که همهخدا خفه

 است؛ "یکی بود، یکی نبود"داستان همه 

 .جور دیگر نوشتاما انگاری داستان مرا باید 

 .واردِ قلبمهای شیرین تازهمثالً اندکی وارونه! مثالً اولش نبودن را گذاشت و بعد بودن

 :شاید باید نوشت

 ...یکی نبود، یکی بود

 ... .یکی بود که خیلی مرد بود

 *** 

 .ای آمد و بذر اعتماد را در سرزمین دلم کاشتغریبه

 باران محبت روی بذرش بارید،

 دردی را به آن تابانید،خورشید هم

 کود آرامش را به پای آن ریخت،

 !که اعتمادش نهال شد در دلمتا این
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 انجمن رمانیکر بکار (nfs_nmنفس) | یکی نبود، یکی بود

 
 .نهالش را وقتی درخت کرد که گوش شنوای دردهایم شد

 .ای آمد و همدم شدغریبه

 !ماند؟آمد؛ ولی می

 .دانمست که جوابش را هیچ رقمه نمیاین همانی

 .رسمهمانی که داستانم را گفتم تا به آن ب

 شود؟ماند؟ برایم رفیق میام میغریبه

 ی راهم هم دلم به بودنش گرم شود؟گذارد در ادامهحاال که قدم به زندگی پر ماجرایم گذاشته، می

 ای کاش بماند،

 !دل من با بودنش آرام است

 *پایان*
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 انجمن رمانیکر بکار (nfs_nmنفس) | یکی نبود، یکی بود

 
 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

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

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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