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 : نویسنده

 ( (nfs_nmنفس))

 : نام اثر

 ( سنجابک)

 : نوع اثر 

 )دلنوشته(

 : سطح اثر

 (اینقره)

  

 

 : ژانر اثر

 (عاشقانه)

 : تعداد صفحات

 (سیزده)

 : اختصاصی بودن اثر 

 (خیر)

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

 اثر: اطالعات 

 

 اثر: لینک های 

 

 
 : لینک تاپیک اثر در انجمن

 )کلیک کنید(

 : لینک نمایه نویسنده

 )کلیک کنید(

 : انجمن رمانیک لینک 

 )کلیک کنید(

 : لینک سایت اصلی رمانیک

 )کلیک کنید(

 آثار تایپ 
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 تیم اجرایی اثر: 

 

 : طراح جلد

(naf.as.o.o ) 

 : کپیست

 کپیست(   مدیر)

 ویراستار: 

 (هانی.میم)

 : منتقد

 (لیانا رادمهر)
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 (nfs_nm) نفس  |سنجابک 

 
 

 :مقدمه

 !های بی دلیل زیباترندعشق 

 تر ماندگارتر، عمیق 

 ترندهای بی دلیل پر حجم عشق 

 کنند و قدر که تمام قلبت را پر می آن 

 !ریزندهای اضافی را دور می ها و آدم تمام غم

 اند؛طوفان های بی دلیل، عشق 

 برند و کنند و می همه چیز را جمع می 

کند که تو  چنان مجنون و ویرانت می گذارند و همان ردپا، آن هیچ چیز جز ردپایشان را در قلبت جا نمی 

 !مانی و احساسی که تا ابد تو را پایبند کردهمی 

*** 

 !ده سال زمان کمی نیست

 کند، ده سال نوزاد را کودک دبستانی می 

 کند، نوجوان می  کودک را

 ...نوجوان را جوان

 !ست برای خودشده سال عمری 

 ند... . تواند کودکی را پیر ک ده سال می 

 *** 

 !هفت ساله بودم که همه چیز شروع شد

 دردم شروع شد و ده سال طول کشید

 .و منِ کودک را پیر کرد

 !دخترکی هفده سال شدم

 با نقابی از شکل شوق زندگی بر صورت، 
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 جنس شیطنت بر تن   ای از زره

 .اش، آرام خفته بوداش، در زیر نقاب و زرهی تنهایی و پیرزنی هفتاد ساله که میان پیله 

 *** 

 هایم درد و رنج آمده بود، قدر که در پی آسودگی آن 

 ای حساس، شکسته بود، قدر که از پسِ هر لبخند کوچکم، دلم چون چینی آن 

 !دانستمم می آرامش را بر خود حرا

 .ی روزگار بودمخورده کتک من 

 هایش زمینم زده بودن از بس دنیا و آدم 

 شناس، ای وظیفه هایم مثل نظافتچی و بعد از هر شادی زودگذرم، اشک 

 های خوشحالی را از دلم رفته بودند، پس مانده

 .دانستمخوشبختی را حقم نمی

 *** 

 !ده سال با همین روال گذشت

 ده سال با اوج غصه، 

 .ی درونم گذشتپیرزن گیر افتاده ده سال با 

 که یکی آمد و درمان شد، تا این 

 یکی آمد و دل برد، 

 یکی آمد، 

 قول ماندن داد، 

 !عشق شد

 *** 

 !ی بی رحمی بودسرنوشت، نویسنده 

 که آمده، تا دلگرم شدم به بودنِ آن 
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 اش، به حضور ابدی 

 !داستانم را دوباره بد نوشت 

 ود، او قصد رفتن کرد و نفسی که داده ب

 !در سینه برید

 جا بود همان جایی که قلب سرکشم، و این 

 س مرگ کرد و هو 

 .امانش، خود جهنم را برایم تداعی کرددرد بی 

 !جا بود دیگر؟گفتند، همان قعر جهنم که می 

 *** 

 !همان شب بود که مرهم از راه رسید

 برای اولین بار در عمرم، 

 .دارویم قبل از مرگ سهراب رسیدنوش 

 ی مرگ روح و تنم، لحظه درست در 

 در همان روزی که دیگر از دنیا بریده بودم، 

 !تو آمدی

 ی آسمانش را، خدا بهترین فرشته 

 .ام، پیشکشم کرددر بدترین روز زندگی

 *** 

 !دادپایانش را کفاف می فرشته توصیفِ فقط یک لحظه از مهربانی بی 

 آوردند، اش، حتی کلمات هم کم می از شدت خوبی 

 دادند،می هایشان استعفا فاعل و صفت و مسند از نقشفعل و 

 !شدندجمالت در برابرش قاصر می

 شد یک موجود آسمانی راآخر مگر می 

 با کلمات زمینی توصیف کرد؟
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 تعریف یک تکه از روحِ خدا،

 !ترین کار ممکن بود نشدنی

 *** 

 این خورشید درخشانِ آسمان دنیا، 

 ام شد و ترین کوه زندگیمحکم 

 !ی دنیایمترین نقطه امن

 .ترین رفیقی شد که قلبم به خود دیده بودای خدایی که رفیق معجزه

 از مشکالت ریز و درشتم گریختم، 

 .به اون پناه بردم

 پشتش قایم شدم، 

 !پشتم را گرفت

 *** 

 ی کودک، کودک که بودم، روزی در یک برنامه 

 :شنیدم کسی گفت 

 کنند، می های قوی از خود دفاع آدم  -

 !ترها از دیگرانقوی 

 ام ده سال بود که پیرزن سالخورده و افسرده 

 .تر بودن را آموخته بود قوی 

 !تر بودن را رها کردمام قوی ی زندگیکنار معجزه 

 قوی که هیچ، 

 !ترین موجود دنیا تبدیل شدم به ضعیف 

  *** 
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 اش،در حصار بغل مردانه 

 درست وسط آغوش گرم و پر از محبتش، 

 .ت را حس کردمامنی

 او که هوایم را داشت، 

 دیگر چه نیازی بود به قوی بودن؟ 

 او مراقبم بود، 

 .من هم فقط مراقب او بودم 

 *** 

 .حال خوب داد و حال خوب دادم

 از این همه امنیت و آرامش،

 چنان اعتمادی در وجودم ریشه کرد که همان شب اول، قلبم را به او سپردم 

 !بزرگ و حساسم که به دستش دادمو وای از این امانتی 

 .دلم را پیش او به امانت گذاشتم تا هوایش را داشته باشد

 !ت در امانتم کردانیوای از اویی که خ

 .دل کوچکم را میان اقیانوس بی پایان محبتش غرق کرد و به تاراج برد

 *** 

 !نفسی را که کم آمده بود قوت داد

 ی پریان، جان داد به تنم و محبتش مثل گرد جادوی

 !ام را جوان کرد پیرزن هفتاد ساله 

 ها، ی این اما قبل از همه 

 تر، ها قبل شاید روزها و ماه

 دلیل در دلم جاگیر شد وبی 

 !دلیل زیباترندهای بی به خدا که عشق 
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 *** 

 احساسی که بی دلیل به جانم افتاده بود، 

 .زنجیری شد و دست دلم را به دست دلش وصل کرد

 !پایبند شدم

 مِ ماندن خوردم به جان اویی که قسمِ آخرم بود، قس

 او هم عهد ماندن بست و 

 !جان من به فدای او و معرفتش

 *** 

 !هایش لبالب از اشک بودشبی که آمد، چشم 

 پر از بغض، 

 ...نهفریادها و دردهای دفن شده در سی پر از 

 !دردمان مشترک بود

 خواست تنهایم بگذارد، برای من، جانم بود که می 

 !ای از روحشبرای او، تکه 

 مان قصد رفتن کرده بود و عزیزترین 

 م... . دادیما هر دو از غصه جان می 

 *** 

 ای از روحش برایم گفت از درد رفتن تکه 

 !ای از روح من شده بود خبر بود از خودش که تکه و بی 

 ی تنم شد پاره

 .ی دربار قلبمو عزیزکرده

 مان طولی نداشت؛ رفاقت 

 و  اما عمق داشت
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 ی در وجودش بود این درخشش گوهر پنهان شده

 ... . کشیدوارش می که مرا چون مجنون به پی مهربانی لیلی 

 *** 

 !شد آسمانمخفف اسمش معنی می 

 خودش هم درست مثل آسمان بود، 

   نی صاف، بدون ابرهای بدی و پلیدیآسما

 !های اضافه و خالی از ستاره 

 قلبیِ کامل و درخشانی میانش بود   فقط ماهِ خوش

 ... . کردکه نورش تمام شهر را روشن می 

  

 *** 

 ای از روحش آمدام به غم از دست دادن تکه معجزه

 .و من رویایی محال در سر پروراندم

 که روزی، رویای این 

 !ای دیگر از روحش شوممن هم تکه 

 امهای شبانه رویایی که فقط در خواب 

 . شدکرد و ملموس می ی برایم معنا پیدا م 

 *** 

 !ی زیادی بود؟خواسته 

 خواستم سهمم از زندگی من فقط می 

 .هایم بودعزیز شدن برای اویی باشد که دلیل نفس 

 !هوا سنجابک لقبم دادمیان آرزوهایم، بی 

 .اسمی که هیچ کسی جز خودش مرا به آن نخوانده بود 
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 گفتند کسی که دوستت دارد، راست می 

 !دهند که هرگز کسی جز او به تو این لقب را نداده؟می لقبی به تو 

 *** 

 !سنجابکش بودم

 و منِ بی ارزش، 

 منی که چون سنجابی کوچک 

 در جنگل دنیایش گم و پنهان بودم را 

 !ای از روح شدن؟ چه به تکه 

 .طور که رویایم بود در دلش جا باز کنمتر از آنی بودم که آنکوچک 

 *** 

 .ی آسمانی بوداو فرشته 

 پاک و بی آالیش، 

 .مهربان و مراقب بود

 ...او پناه بود

 .و من سنجابک بودم

 کوچک و سر به هوا، 

 .پناهشیطان و تنها و بی 

 ... . ی آغوشش بودممن پناهنده 

 *** 

 !عاشقش بودم

 عشقم از جنس تک نسترن باغ گلش نبود، 

 احساس من فقط از سر رفاقت بود و بس؛ 

 قدر عمیق بود و اما آن 
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 د بند وجودم را درگیر کرده بود طوری بن

 .که احساسم را عشق بنامم

 *** 

 گفت آرامش و خنده را به خود مدیون است، او می  

 !گذاشتمو من جانم را به پای خوب شدن و آرامشش می 

 منِ عاشق، 

 منِ سنجابک، 

 هایش را حتی به قیمت جانم، خنده

 !خواستمبا سلول به سلول تنم می 

 *** 

 .ابد بودنش را از خدایم خواستمموقع اذان، تا 

 دهد؟ هایمان پاداشمان میمگر خدا نمیگفتی در ازای عبادت 

 .خواستممن پاداشی جز او نمی 

 خدا را به حق بودن اذانش قسم دادم، 

 ام التماسش کردم با تمام ایمانّ داشته و نداشته 

 .گاه محکم و امنم را برایم نگه داردکه تکیه 

 شنید، ردهایم می و ای کاش که وقتی از د

 .شداز من سیر نمی 

 ام خودش بود از منی که تنها امید زندگی

 ... . خواستمو چیزی جز او از این دنیا نمی

 * پایان*
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 :سخن نویسنده

های عزیزی که همراه من بودین، مخصوصاً از کسی که این دلنوشته راجع به اونه و  ممنونم از خواننده

 .دلنوشته بر اساس واقعیت نوشته شدهبیشتر از همه مشوق من بود. این 

 

 :نامه تقدیم 

 !تقدیم به سپهراد، که از جونم هم برام عزیزتره و یه تیکه از روح خداست
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 »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 اجتماعی در شبکه رمانیک  
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