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 : نویسنده

 ( (nfs_nmآلما))

 : نام اثر

 ( ی بهشتیفرشته )

 : نوع اثر 

 )دلنوشته(

 : سطح اثر

 طالیی()

  

 

 : ژانر اثر

 ( عاشقانه، تراژدی)

 : تعداد صفحات

 ( دوازده)

 : 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

(*ROYA*) 

 : کپیست

 کپیست(   مدیر)

 ویراستار: 

 (هانی.میم)

 : منتقد

 (لیانا رادمهر)
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 (nfs_nmآلما) | ی بهشتی فرشته 

 
 :مقدمه

 و من 

 امی زندگیترین نقطه در نا امن 

 ترین شب عمرم در تاریک 

 ترین و تنهاترین حالتم پناهدرست در بی 

 !تو را از خدا آرزو کردم

 . این اثر بر اساس واقعیت نگارش شده است*

 *** 

 !بودمهمیشه از خدا شاکی  

 شد، کردم و مستجاب نمی برای دعاهایی که می 

 برای آرزوهای ریز و درشتی که رویایشان میان قلبم خشکیده بود، 

 شد،های خوشی که تعبیر نمی برای خواب 

 .رسیدای که وعده داده بود و انگار هیچ وقت از راه نمیبرای پایان پر از شادی 

 *** 

 گذرانده بودم و ی عمرم را با یاد خدا من لحظه لحظه 

 !او انگار من را فراموش کرده بود

 رفت و گاهی هم که از دستش در می 

 کرد، هایم را به لبخندی پنهان، مهمان می بل

 گرفت ای بعد چنان سختی دادن را از سر می لحظه 

 !ای که قبلش داشتمکردم به وجود شادی که شک می 

 *** 
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 (nfs_nmآلما) | ی بهشتی فرشته 

 
 !کندداشته باشد، بیشتر امتحانش می گفتند خدا هر کس را که بیشتر دوست می 

 !به این جمله باور داشتم و نداشتم

 .خب سختی هم حدی داشت

 آدمیزاد است دیگر؛ 

 ممکن است خسته شود، 

 بِبُرَد، 

 هایش بکند و ی دنیا و آدم از همه 

 ... . به سرمای خاک گور و سنگینی سنگ قبر پناه ببرد 

 *** 

 !ام آرامش را آرزو کردممن در آسودگی 

 ر سختی، شادی را خواستم،د

 هایم، رویای خنده دیدم و در میان اشک 

 .هر بار فقط دست به دامن خدا شدم

 !گویمکفر نمی

 داد، دوستم داشت، راحتی می 

 کردم؛ اما گاهی طوری هوایم را داشت که باور نمی 

 ... . من دیگر از پا درآمده بودم

 *** 

 دست آخر، 

 ام، ترین شب زندگیمن در تلخ 

 که نه نور ماه بود و  در شبی

 ای در آسمان چشمک میزد، نه ستاره 

 تر بودم، پناه در همان لحظه که از تمام عمرم بی 

 .ام را از خدا طلب کردمترین خواسته بزرگ 
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 (nfs_nmآلما) | ی بهشتی فرشته 

 
 من در شب مرگ روحم، 

 !یک معجزه را آرزو کردم

 *** 

 !بعد از تمام راز و نیازم همین شد

 در هر درد و دلم با خدا، 

 موقع هر دعا، 

 قت هر نماز، و

 .ای از خدا خواستممن معجزه 

 ای آسمانی، معجزه

 !از جنس خودش

 ... . ریا پاک و امن، خوب و بی 

 *** 

 !قدر گفتم و گفتم تا همه آرزویم را فهمیدندآن 

 .معجزه، تنها آرزوی من بود

 :گفتندهر وقت می 

 .آرزو کن -

 .کردممن فقط معجزه آرزو می 

 ... . معجزه شده بود تمام شب و روزم، رویای یک 

 *** 

 !که خدا باالخره به قلبم رحم کردتا این 

 هایی که به پای این رویا هدر داده بودم سوخت، دلش به حال اشک 

 ام که نه؛ ترین شب زندگی مان نحسجواب آرزویم را در ه
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 (nfs_nmآلما) | ی بهشتی فرشته 

 
 !اما سه سال بعد، در حوالی همان شب داد

 تجابت دعایم کرد اش را پیک اسشته ترین فر خدا سه سال بعد، مهربان 

 اش را و زیباترین معجزه

 !به دست موجودی آسمانی برایم فرستاد

  
 *** 

 .شب تلخ دیگری بود که پیک خدا از راه رسید

 ای در قالب بشر، فرشته 

 زندانی شده در پیکر یک انسان، 

 !که حتی قلم معذور بود از توصیف و رسم کردنش

 واستم،ام از خدا معجزه خترین شب زندگیمن در تلخ 

 .ای به دامانم هدیه دادخدا سه سال بعد فرشته 

 *** 

 !ام فقط برای من نبودمعجزه

 ی من دریایی از مهربانی و خوبی بود، معجزه

 که از میان بهشت جدا شده بود  

 !ای روی زمین داشتو وظیفه 

 رسالتی بس عظیم، 

 .آمدکه همه جوره از پس آن بر می 

 *** 

 !های زمینی را خوب کندفرستاده بود تا احوال دل انگار که خدا فقط او را 

 مثل خود خدا محبت بدهد، 

 پناه شود، 

 اش، مهربانی کند و با آن زبان شیرین 
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 (nfs_nmآلما) | ی بهشتی فرشته 

 
 هایش گیر بیندازدچنان تو را میان مهربانی آن 

 که بدانی چه بگویی، که ضربه فنی شوی و بی آن

 !همه خوش قلبیدست به دهان بمانی از این 

 *** 

 ی خوش زبانم رشته از روزی که ف

 ام گذاشت، قدم به زندگی 

 !رسالتش را آغاز کرد

 قدر خوب و به دور از بدی بود آن 

 آورد و  پایانش زبانم را بند می قدر با مهرِ بی و آن 

 کرد، اشک شوقم را سرازیر می 

 کردم که گاهی حس می 

 ای قبل از آغوش خدا جدا شده این فرشته لحظه 

 و قدم بر زمین گذاشته 

 !ستهمه پاک است و وجودش دور از بدی ن که ای 

 *** 

 .کردام دلگرمم می فرشته 

 داد وقول کوه شدن می 

 !قول خوب شدن

 بست و عهد ماندن می 

 آورد؛ اش چه بر سر قلبم می های شیرین دانست با قول نمی

 !اویی که بین همه به خوش قولی معروف بود

  *** 
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 (nfs_nmآلما) | ی بهشتی فرشته 

 
 !او پر از درد بود و نماد استواری

 پرسیدم، ه حالش را می هر بار ک

 .آورداش چیزی بر زبان نمی جز خبر خوبی 

 ام مظهر خوبی بود و فرشته 

 !به خوبی همه ایمان داشت

 ی قلب عزیزانش، کشید روی شیشه چه کسی که با رفتن و دل کندن خط می 

 ها بودم، چه منی که از قعر بدی 

 !یک زمینی کثیف

 *** 

 !کوبیدم تا حالش را دگرگون کنممیخودم را به زمین و زمان 

 لبخند به لبش بیاورم و 

 روحش را به قهقهه وا دارم؛

 !اما اون نیاز به هیچ تالشی نداشت

 .کردذاتاً حال و هوایت را خوب می 

 گشودب می همین که لب از ل

 .کرداحوالت را بهشتی می 

 *** 

 !تا به خودم بیایم، تمام شده بودم

 درمانده نمانده بود، چیزی از این روح 

 دیگر منی وجود نداشت، 

 ام بود، ی تن و روح و وجودم فرشته همه 

 !فقط او

 *** 
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 (nfs_nmآلما) | ی بهشتی فرشته 

 
 !ام را از بر نبودمفرشته 

 .ی خودم آموخته بودممن او را فقط به اندازه

 !انسان جائز الخطا بود و من هم پر از اشتباه

 کردم، ناراحتش می 

 نشاندم، اخم به صورت می 

 شدم و ی بعد هم پشیمان م 

 !کردمبرای جبران اشتباهم هر کار می 

 هایی ت به من در آن وقت و لعن

 .شدماش می آغوشی ابروهای کمانی که دلیل هم

  *** 

 شوند ها گاهی پر از درد میفرشته 

 کنند، گاهی بدخلقی می 

 ...شوندخسته می 

 !شکندها می هاست که دل آدمو آن وقت 

 ی من مثل فرشته 

 د بود که خسته و پر از در

 !هایششد از دیدن رنج چشم و دل من پاره پاره می 

  *** 

 امکاش خدا به دل فرشته 

 !کردام به دل من رحم می و فرشته 

 .کردکاش خدا به هر دوی ما رحم می 

 !ام حیف بود برای این همه مشکل فرشته 

 حیف بود برای این همه خستگی 

 و من به خدا
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 (nfs_nmآلما) | ی بهشتی فرشته 

 
 کردم می التماس تمام شدن دردهایش را 

 !افتادی دردهایش به جان من می و ای کاش که همه 

 *** 

 ام شدهاین روزها دعایم از خدا سالمتی فرشته 

 .و آرامش فکرش

 !ام خسته بودفرشته 

 و خدا کند که خدا کمی مرخصی بدهد 

 به تن و روح رنجور او 

 !طاقت منو دل بی 

 *** 

  *پایان*

 

 :نامهتقدیم 

 =( ی امن دنیامبهشتیم، نقطه ی تقدیم به فرشته 
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 (nfs_nmآلما) | ی بهشتی فرشته 

 
 »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 رمانیک در شبکه 
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