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 : نویسنده

 (هدیه قلی زاده امیری)

 : نام اثر

 (نغمه نوروزی)

 : 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.)

 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_S ) 

 : کپیست

 (آرا )هستی همتی()

 ویراستار: 

 ( زهرا وحیدی نکو)

 : منتقد

 ( سوما غفاری)
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 یه قلی زاده امیری هد  | ینغمه نوروز

 مقدمه:

کنم.  زنم، نفسم را حبس و چندی بعد، بیرون فوت میموهای پریشانم را با دست کنار می

کنم؛ آسمانی با شباهت به  بندم و مرور میلرزد. چشم میهای بهار میکل وجودم از نشانه

یده و در  نیگلون و درختانی که جوانه زده بودن و خورشید درخشان و تابان! وقتش رس

 د! کمین به انتظار بهار نشسته بو

 *** 

 .ی نوروزی، به مناسبت عید نوروز به نگارش در آمده استی نغمهتوجه: دلنوشته

 ! تقدیم به الماس نگاهتون

 *** 

دارم. نگاهم را از  روم و زیرِ باران، کنار درختی بهاری قدم بر میکنان به دشت می  خنده

 .خرمگیرم و عطر یک شکوفه بهار نارنج را به جان میدر پیچ می های پیچشکوفه

 *** 

 .ر شود تماشای رقصِ گیسوان رها در بادِ بید مجنون کافیست تا دلم بها

 !وصفی نیست! بهار را ببین

 !شومکند که متحیر میدور می ها را افسردگی تکاند و از خود،خود را چنان می

 .آیدکشد، به پرواز در میهای فرسوده در آسمانی که نفس میبرگ

 *** 

شود. مسخ چشمانشم که در هر  یابد و با هر رودی جاری میدر هر شکوفه، تجلی می

 .کند ها آرامم میزارنشیند. رقصِ باد میان چمناز میی پرنده آو نغمه
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 یه قلی زاده امیری هد  | ینغمه نوروز

 .کند فصل بیداری زمین و زمان سرحالم می

 .آمدنش نزدیک است 

 !بهار را دریاب

 *** 

 !سرایدخودش را فریاد زندگی می

 .هادهد خودش را در این بهار، کنار این شکوفهجای می

کند. تنها چیزی که قرار و ناگهانی. نقش لبخند بر روی لبم جا خوش میهای بیکنار باران

 !کم دارم یک فنجان چای بهار نارنج

 *** 

زند و من، جرعه جرعه آن چای  می چو نوازش و آرامش دریا بر صورتم ضربهآرام، نرم هم

 !کنم بهار نارنج را مزه مزه می

 !های دلم خانه کرده اویی که در همین َپس کوچه ها را، ازکنم نشانهمرور می

 *** 

 .کندمرور خاطرات، وجودم را آرامشی نایاب و خالص می

 "!نام خودش را فصلِ عشق ابدی گذاشته"

 .زنملبخند می

 "!طاقتی شبنم عشقفصل بی "

 .شودی دستانم دور کمر باریک استکان، محکم میحلقه

 "!فصلِ نقاشی خداوند"

 .شودبسته میچشمانم بر هم 
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 یه قلی زاده امیری هد  | ینغمه نوروز

 "هازیبایی فصلِ آغاز و پایان"

 .ریزد کند و پایین میقطره اشکِ الماس چشمانم، راه خودش را پیدا می

 *** 

 !بینمشمی

 !زیاد دور نیست 

 !چو صورت وصف نشدنی نوازدهم

کند و خرگوشیِ  رقصد و برای بهار دلبری میچو دامنِ بازیگوش دخترکی که میهم

 .پیچد برگ برگ درختان در هم می موهایش را ال به الی 

 *** 

 !آمد و قلب زمین تپید 

چو  های لطیف همرسید و آسمانِ زمین را در آغوش گرفت و از شوق هدر داد، اشک

 !ابریشمش را

 !رسید و دلبرانه تاج بر سر طبیعت نهاد

 !رسید و خورشید بر سرش نور عشق ریخت

 !رسید و طبیعت را به رقص وا داشت 

 !ا در آغوش گرفتها ررسید و گل

 بهار همان رگباری از احساسات، گاهی سرزده، 

 !وار، کوتاه از راه رسیددیوانه

 *** 
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 یه قلی زاده امیری هد  | ینغمه نوروز

 !ی زمستان راآمد و همانند آبی بر آتش ذوب کرد، یخ همه

 !ها شکوفا کندآمد تا شادی در درون دل

 !ها را دل انگیز کردآمد و مستانه با نسیم معطرش فضای دل و خانه

 *** 

های نور زبانه کشیدند و درخشیدند و او اجباراً چمدان در کنارش گذاشت و تمام  شراره

 !ها را بهبود داد و با لبخندی او را نظاره کردخمها را درونش ریخت و ز غم

 *** 

 .خورد و کمی تٔامل برای او بس بودهای دوست داشتنی گره میاحساسم با بوی شکوفه

 !اویی که عاشق شد، طعم شادی را چشید

 !ها، عطر عاشقی در هوا پخش کردندپرندگانی که سرود عشق سر دادند و گل

 :چه زیباست اگر بدانی 

 "!دشونیا در بهار عاشق میتمام د "

 *** 

کنند. درختان به زمین  کنند و در دل آسمان با لبخندی تماشایم میابرها به آسمان تکیه می

 .دوزندها به مهربانی یکدیگر با تامل چشم میو انسان

آیند و در آسمان  در می ه رنگها بکشد، برگشود، زمین نفسی دوباره میسال نو می

گردند و در این رویش سبز  های خسته بر میزنند و پرندهها لبخند میرقصند. گلمی

 !  شومره با لبخندی به آمدنش و رسیدنش خیره میدوبا

 *** 
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 یه قلی زاده امیری هد  | ینغمه نوروز

کنم. صدای خوش  اندازد. نفسم را محکم بیرون فوت میای بر تنم میوزد و لرزهبادی می

کشند و دلخوشی را  دهد که آمدن فصل بهار را فریاد میها حواسم را به خود میآواز بلبل

های رنگارنگ! رقص  نشین گلجا پر شده از بوی دلدهند. همهاز عمق دل، نشان می

 .کندهای سرخ میشود و لبخند را مهمان لبها، آغاز میها، خانهی پروانه در کوچهدلبرانه

 *** 

کنان و با احساس سرشار از  آید. خندههای قلبم بیرون میکوچهنرم نرمک بهار از پس  

 :نویسم آرامش می

های نیمه باز که با آمدن بهار هر کدام،  ها و غنچهبه حال روزگار، دشت، جلگه وش»خ

کنند. دخترک میخک  تر از دیگری سر سفره هفت سین نشسته و سال نو را آغاز میدلبرانه

هایش و به سوی سال  کند از غم و غصهگذراند سال را، چمدان را پر میخندد و میبا ناز می

 !« رودجدید می

 *** 

 .کنم هایم را بغل میزانو

 !بهار، تحول زیبای عالم

های  های سبز و شبو اویی که دانه برفش به بارانی نم نم، سردی در دل خاکش به جوانه

رقصاند،  شود و در دلت میاست، تبدیل می تاریک زمستانیش به نجوای طلوع نزدیک

 !های خوب زندگی راحس

ها را  رنگ کشم و با لبخند دفتر مخلوطی ازیم میشوم. دستی بر دامن گُل گُلبلند می

 :آیدهای سرخ رنگم بیرون میگذارم و از میان ل*بهایم را روی هم میبندم. پلکمی
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 !یدت مبارکع -

 .پایان 

 ، یِکُم فَروردین ماه ۱۴۰۱سال 

 *** 

 :توجه

 .اثرات، با جستجوی نام نویسنده دیگر اثرات را مشاهده کنید برای مطالعه و دریافت دیگر

 :و در آخر 

 نوید آغازها 

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  ها بگویم، از اسطورهم تا از بودنکنی. اینک من آمدتو و لبخندت، بودن را زنده می

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

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

برای   کنم وهای پراکنده میمن هم اکنون، هدیه وجودم را دست نوازش بر تک تک واژه

 .سرایمها، آوای عشق، میتمامی عاشق

!ایهای زندگی و با هزاران نوشته جذاب و ناب در هر زمینهای برای تمامی هَدیههِدیه 
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 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

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

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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