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 : نویسنده

 ( زادههدیه قلی )

 : نام اثر

 (روح من)

 : نوع اثر 

 )دلنوشته(

 : سطح اثر

 طالیی()

  

 

 : ژانر اثر

 (عاشقانه)

 : تعداد صفحات

 (نه)

 : 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 رمانیک لینک 

 )کلیک کنید(

 : لینک سایت اصلی رمانیک

 )کلیک کنید(

 آثار تایپ 
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 :تیم اجرایی اثر 

 

 : طراح جلد

(ARi_SAN ) 

 : کپیست

(S O-O M ) 

 : ویراستار

 ( زادههدیه قلی )

 : منتقد

 ( سوما غفاری)
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 زاده هدیه قلی   |روح من 

 
 : مقدمه

 . گیرمخودنویسم را بر دست می 

 . نشیندای بر کاغذ نکشیدم که لبخند بر لبم می هنوز کلمه 

 . کنداحاطه می آرامش نایابی وجودم را 

 ! امروز برای اوست

 . ر کمی بیشت ! یا که نه . چو وجودشچو خودش، هم هم  . پس باید خاص باشد

 *** 

 : از شروع، بخوانید قبل

دلنوشته روح من در تاریخ سه بهمن ماه هزار چهارصد به نگارش درآمده است و به مناسبت میالد با  

 .سعادت حضرت فاطمه )س( و روز مادر نوشته شده 

 : اساس واقعیت و تقدیم بهبر 

 . ای از وجودش هستماویی که تکه 

 . مادر عزیزم

 امیدوارم به دلتون بشینه 

 . تقدیم به نگاه های مهربونتون

 *** 

 روز دلنشینی است؛ 

 تری ولی تو از آن دلنشین 

 . تر استوجودت و نگاهت خاص 

 . خواهم برسممی خواهم بگویم و نه به کجا  دانم چه می جایی هستم که نه دقیقاً می آن 

 *** 
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 زاده هدیه قلی   |روح من 

 
 . قلم و کلمات همکاری عجیبی با من دارند

 حال است، دلم خوش 

 . حالم خوب است 

 . همین بس است که به تو فکر کنم

 . شود وقت است که وجودم سرشار از آرامش وجودت میآن 

 *** 

 . توانند تو را توصیف کنند وبسیار در این کار ناتوانندترین توصیفات و کلمات هم نمی قشنگ 

 . گیردام می خنده

 . کنندآخر کلمات با عجز نگاهم می 

 : چودانند توصیفاتی هم خودشان می 

 . کنندقشنگ، عشق تو را توصیف نمی

 ! دانمنمی

 . شاید دل من بتواند تو را توصیف کند

 : بندم تنها یادم میاد چشمانم را که می 

 "روح من "

 مالیکت تو را برای خودم کنم   "م"شاید بشود با آن 

 برای خودم شوی؛   "من"یا مثالً با آن 

 شود؟ اما آیا دلت از حس من به خودت باخبر می 

 *** 

 ! مادر

 . تر نداردو همین چهار حرف دنیایی در خودش داردچهار حرف بیش 

 ! مادر

 . اش شدی قدر عمیق به آن نگاه نکردم و امروز، تو بهانه تا به حال آن 

 ! مادر
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 زاده هدیه قلی   |روح من 

 
 . گیردحس قدرت وجودم را می 

 ! مادر

 . شوممی  هایت بیش از بیش شرمنده با یاد لطف 

 ! مادر

 . سازدمرا به تشکر و قدر دانی از تو وادار می 

 ! مادر

 .ای که دلم دوستت داردبهانه 

 *** 

 مادر؟ 

 .گیرددانم؛ اما همین چهار حرف بغض گلویم را می نمی

 . ترمبه گفتن مامان راضی 

 ! مامان

 ! مامانم

 . تر است قشنگ 

 . دوستش دارمبیشتر 

 . آخر من شرمنده مادر بودنت هستم 

 *** 

 ای تویی که 

 دریغ از مهربانی هستی دریایی بی 

 ای تویی که 

 صدایت، 

 نگاهت، 

 هایت و خنده

 هایت حرف 
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 زاده هدیه قلی   |روح من 

 
 دهد، جانی دوباره می 

 دانی که زیاد دوستت دارم؟می 

 *** 

 

کنند تا کمی بتوانند در خوشحالی من سهیم  از کلمات، از کلماتی که خواهش می  .خواهم کمک بگیرمی م

 ! شوند

 :پس

 ! ای مادر من 

 !ای زندگی

 ! ای صفای وجودم

 ! ای چراغ خانه

 ! ای عشق و هستی

 !صداای همدم من و یک 

 ! ای راستی و صداقت

 ! ای عاشقی و دلدادگی

 ! ای راز و محرم

 ! ای شفیقم

 ! بوای حس خوش 

 ! پرنصبای بوستان 

 . دوستت دارم

 *** 

 . زنم بر دستانت ب**و**س**ه می 

 . نه برای جبران

 . حالیمنه برای نشان دادن خوش 
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 زاده هدیه قلی   |روح من 

 
 .زنمب**و**س**ه می 

 بار چندیدن 

 از عمق دلم

 دستانی که سرما را چشید؛ اما آخ نگفت  .بر دستان تو 

چشمانی که اشک الماسی مانندت را فرو ریخت؛ اما با لبخند   .زنم بر چشمانت ب**و**س**ه می 

 . پذیرایم شد

 ! هایم، بیرونم نینداختقلبی که با تمام بدی  .زنم بر قلبت ب**و**س**ه می 

 . سری که آرامش را از تو گرفت؛ اما آرامش صدایت را نگرفت  .زنم بر سرت ب**و**س**ه می 

 . لبخندت همیشه آرامم کرد صورتی که با  .زنم بر صورتتب**و**س**ه می 

 *** 

 ! پای من اشک ریختیهای اشکم، هم ای تویی که با قطره 

 . هایم خندیدیبا خنده 

 ! ی من ای فرشته 

 !امای بزرگترین ثروت زندگی

 . بمانی برایم

 . شود زندگی کرد بمانی که بی تو نمی 

 *** 

 ! ای خودِ خودِ من

 کنی سراپا برایم مادری می که حالت خوب نیست؛ اما ای مادری که با این 

 ! ای خداییای مادری که تکه 

 ! ای جویبار زاللی 

 ! ای کسی که از هر گوهر نایاب

 ! تریاز هر دارایی با ارزش

 . دوستت دارم
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 زاده هدیه قلی   |روح من 

 
 *** 

 . حتی کلمات هم شرمنده تو شدند

 ! و من بیشتر

 دیگر چه بگویم؟ 

 . حالم خوب است 

 . حالدلم خوش 

 . اشک بر چشمانم

 . لبخند بر لبانم

 . تضاد قشنگی است

 مگر نه؟ 

 . دوستت دارم

 *** 

 .زندامان از اویی که با لبخندش جهان لبخند می 

و امان از همانی که با اخمش،   اویی که همین بس است که بگوید خوبم و آرامش را به همه هدیه دهد 

 .شودریزد و تیره و تار می اش دنیات به هم میدلخوری 

 ! همه روزها سندش برای توست

 . ا خودتتنه

 . مادرِ من

 . روحِ من

 . ته دلم دوستت دارم عاشقانه، عارفانه، عمیق و از 

 پایان 

 . در ساعت چهار و نیم سه بهمن هزار و چهارصد

 دلنوشته روحِ من 

 .زادهقلی  به قلم هدیه 
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 زاده هدیه قلی   |روح من 

 
 

 :از اثرات دیگر نویسنده

 

 !یی که غافل بودمدلنوشته و ازخدا. 1

 داستان مرواریدی در جنگل . 2

 مجموعه شعر کودکانه شیطون بالیی شیرین؛ اما خطرناک .  3

 دلنوشته سرباالیی افکارم جلد اول . 4

 دلنوشته سرازیری اذهان جلد دوم سرباالیی افکارم. 5

 رمان به سوی شیدایی . 6

 دلنوشته ماه کوچکم . 7

 دلنوشته موژ هجران . 8

 غیم دلنوشته منیم دا. 9

 

 :درحال تایپ

 

 .دریچهرمان پرطرفدار آئورت بی . 1

 .رمان صاعقه عشق. 2

 . کمانرمان مه . 3

 

 :و در آخر
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 زاده هدیه قلی   |روح من 

 
 "نوید آغازها"و

از ال به الی شاخ و برگ عشق، نسیمی از رایحه احساس در کمین است. در این هستی، روی زمین خاکی،  

 .زیر سقف آسمانی، تو! تنها دلیل زندگی هستی

ها بخوانم، از  ها بگویم، از اسطورهام تا از بودن کنی. اینک من آمده ت، بودن را زنده می تو و لبخند 

 !خون، جاری نهر احساس در دل سنگی کوههای بی آهوهای مظلوم و گرگ 

 ...هادهم، آغازی با طعم لذت و پایانی برای پایان آری! من نوید از آغازها می

کنم و برای تمامی  های پراکنده می ش بر تک تک واژهمن هم اکنون، هدیه وجودم را دست نواز 

 .سرویمها، آوای عشق، می عاشق 

 !ایهای زندگی و با هزاران نوشته جذاب و ناب در هر زمینه ای برای تمامی هَدیه هِدیه 

 

 زاده نویسنده: هدیه قلی 

 .یاحق
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 زاده هدیه قلی   |روح من 

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

 

 

 

 . 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 

 . به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید  مراجعه کرده و یا لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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