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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 .است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 

 من خالق نام به

 

 من   حس: دلنوشته

 زاهد سامیار: نویسنده

  بانو نسترن: ویراستار

   hani.nt:  طراح

 عشق برابر سوختن دلنوشته مجموعه دانلود

 تو تمام نوشتهدل مجموعه دانلود

 دانلود دلنوشته قلب شکسته درد دارد

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D9%82/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
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 :مقدمه

 دیگر است من حس

 بزنی صدایش خواهیمی جور هر توانیمی

 است من به متعلق حس این اما

 داری؟ انتظاری چه من از

 ستکافی فقط گذارد،می اختیارت در خواهیمی که چهان از برابر صد م ن حس

 !کنی تر ب**ل

 !بس و همین

 

 

 

 .کندمی کمک انسان به زدن حرف هاوقت گاهی

 

 !کند فراموش را است دیده که هاییبدی کندمی کمک

 

 .شودنمی پیدا خوب شنونده یک وقتهیچ اما
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 است نیاز وقتی اما کنند بازی را خوب دوست یک نقش توانندمی راحت هاانسان

 ...زندمی غیبشان کنند ثابت را خودشان

 !کرد پیدا را حقیقی همراه و دهشنون شودمی که است وقت آن و

 

 حقیقتا شناسد،می بیشتر هم خودت از را تو و کرده گوش هایتحرف به که کسی

 ...است شنونده بهترین

 

 !باشید خوب هایدوست این مراقب

*** 

 !دارند هم با زیادی هایشباهت دریا و من حس

 

 

 دریا؛ مثله م ن حس

 است، ارام مواقع بعضی در

 شود،می خشمگین کمی عمواق بعضی در

 رساند،می سود مواقع بعضی

 !شودمی تشنگی رفع باعث هم مواقع بعضی و کندمی غرق مواقع بعضی
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 !کنم پا به طوفان دریا مانند که ترسممی روز ان از

 !نه... باشم بزرگی ادم کهاین نه

 !است شبیه دریا به هاانسان یهمه حس

 

 !است بسیار او و ودتخ هایتفاهم... شو خیره دریا به

*** 

 !خواهدمی مرگ دلم مواقع بعضی

 

 خواب و خاموشی جنس از مرگی! مرگ اری

 !بندوباریبی و حاشیه گونه هر از دور به

 

 به است بهتر فقره یک این در کنمنمی فکر اطرافم هایانسان به خواهد،می مرگ دلم

 !باشم خودم فکر

 

 !کنم شریک خود با را دیگران بخواهم که نیست چیزیاین

 هست؟

*** 

 داشت، داشت وجود من حس
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 ...تو حس مثل

 و پر حسم به خاطرش به که کشت کسی همان را من حس   کندمی باور کسی چه اما

 !بودم؟ داده بال

*** 

 چیست؟ لحظه این در احساست

 

 دیگر؟ چیست احساس

 شناسمنمی هم را خودم دیگر من تو خاطر به هاستسال

 امنرفته آیینه جلو تو خاطر هب هاستسال

 ببینم را امشده بلند هایریش و مو خواهمنمی

 امنزده داشتی دوست که غذاهایی به ب**ل هاستسال

 امنرفته بودیم آن در هم با که هاییمکان به هاستسال

  بودیم سفرهم که مسیرهایی در هاستسال

 امنگذاشته پا

 پرسی؟می حسم از تو وقت آن

 

 !کن رکمد کمی

  من از لطفا توانی؛نمی دانممی که توانی،نمی هم اگر
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 !شو دور

 ...شدی دور و رفتی که قبل هاسال مثل

 !برو هم باز

*** 

 ...هیچ که را کمرم دادنت، دست از غم

 

 !شکست را غرورم

*** 

 دارم دوستت گویممی

 !باشی داشته دوستم نیز تو خواهممی ساده چه و

 

 !متفاوتیم دنیای دو از تو منو ودمب کرده فراموش آه

 ...کرد یکی را دنیاهایمان شودنمی که مطمئنی اما

 !هستم احساسمان شدن یکی برای ایمعجزه منتظر صبرانهبی من چون

*** 

 !شده تنگ گرفتممی آغوشت در شرط و اجازهبی که روزگاری برای دلم

*** 

 دهدمی نشان که است آن از ترنارنجی نازک من حس
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 است رنج زود من حس

 شودمی غمگین زود

 خوردمی ضربه رو همین از و است مهربان حد از بیش کمی

 کندمی اعتماد موعد از زودتر کمی من حس

 نیست خوب این و

 ...اما

 ایست کینه کمی من حس اما

 !نه که کمی

 !کندمی توزی کینه کمی، از بیشتر کمی من حس

 کند،نمی فراموش را هایتبدی

 دارد، یاد به همیشه را هایتوییتندخ

 !کندمی ذخیره خاطراتش در را آن و شنودمی را هایتاحترامیبی

 !باشد حسم به حواست لطفا

 ...بایستم مقابلش در توانمنمی دهد انجام تعلیه بر کاری بخواهد اگر

 ."است من به متعلق حس این" که بودم گفته

 !متاسفم ایستم،ب خودم برابر در توانمنمی وقتهیچ من

*** 

 !گفتمی راست
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 گفتمی راست هم اولش از

 کردممی اعتماد تو به نباید

 بودی کار نت*یا**خ کمی از بیشتر کمی تو

 !بودی نیامده ماندن برای هم اول از تو

 !بود؟ چه من کنار کوتاهت بودن دلیل ببینم بگو اصال

 داشتی؟ جدیدی نقشه

 !گفتمی راست

 گفتمی راست من حس

 !نبودی اعتمادم قابل اصال تو

*** 

 ...است انگیز غم و کننده ناراحت حرفای از پر سرم روزها این

 !ندارم حسی اما

 .ندارم حسی چیز هیچ و کسهیچ به روزها این

 !اندکرده را خودشان کار اطرافم اتفاقات کنممی فکر

 

 !است مرده من حس آری

*** 

 افتاد اتفاق مشخص زمان یک در چیز همه
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 بودی عادی

 کردی پیشگی عاشق ادعای زیادی

 شدی سرد

 گرفتی نادیده مرا

 زدی رفتن از حرف

 هستی دیگری شخص عاشق گقتی

 بردی یغما به را احساسم تمام ساده چه تو و دارم دوستت گفتم

 دادم رفتن اجازه تو به ابلهانه چه من و

 !کنم؟ گدایی را عشق کهاین نه... نه

 !هرگز

 !بس و همین مانده، دلم به حسرت کمی فقط

*** 

 شدی محسوب ترقی یپله من برای تو

 ...باشم کرده استفاده سو تو از کهاین نه

 !نه

 ...کردی یادآوری من به را بودن تنها رفتنت با تو

 ندارم را کسی که فهماندی من به رفتنت با

 کردم؟ چکار من و
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 !نوشتم بگویم، صادقانه

 هستم پیشرفت حال در خاطراتمان به فکر با و کم کم اما نوشتممی فقط اوایل

 است هایمنوشته فضای بودن غمگین مشکلم تنها

 !بدان را این اما

 ."شودمی خوانده غمگین اما نویسممی شاد من"

*** 

 بعد به جایی یک از من حس

 ...نبود من به متعلق دیگر

 

 !بود شده تو بازی شب خیمه عروسک

*** 

 !شد لتبدی یقین به شکم امشب

 نیستم مهربان کسی با دیگر هاستمدت

 زنمنمی لبخند دیگر هاستمدت

 شومنمی دلگیر مردم کشیدن رنج از هاستمدت

 ندارم انسانیت و انسانم فقط که هاستمدت

 کنمنمی زندگی و امزنده که هاستمدت
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 گذار و گشت حال در من خالی   تو کالبد و ندارد وجود" منی" دیگر که هاستمدت

 !است

 !شد تبدیل یقین به شکم امشب آری

 ...!اممرده که هاستمدت من

*** 

 خندیدیمی چگونه ندارم یاد به دیگر هاستمدت

 زدیمی حرف چگونه

 را هایتشیطنت

 را گاهتبی و گاه هایبازی لوس

 را پوشیدنت لباس طرز

 را هایتدارم دوستت

 رفتنت راه نوع

 صحبتت طرز

 رمندا یاد به را چیز هیچ

 است، چشمانم نمایش یصفحه رویروبه درست چشمانت سیاه از بزرگ تصویری اما

 ...کنممی کاری هر که

 !کنم کمرنگ را یادش حداقل یا و کنم فراموشش توانمنمی

*** 
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 گویی؟می چه

 بگویی؟ که داری چه

 !نزن فریاد بهانهبی

 !هستم من است فریادش شنیدن نیازمند اکنون هم جهان که کسی

 نیفتی؟ پس که گیریمی پیش دست راچ

 !بودم من کرد نت*یا**خ که کسی کندمی فکر نداند که هر

 !است جالب خیلی هه

*** 

 : گفتم

 .کن کوتاه را موهایت-

 :پرسید

 چرا-

 :گفتم

 !بیزارم بلند موی از-

* 

 :گفتم

 .بگذار مشکی لنز-

 :پرسید
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 چرا؟-

 :گفتم

 .کندمی ترتجذاب-

* 

 :گفتم

 .نکن نزبر  را پوستت-

 :پرسید

 چرا؟-

 :گفتم

 .است زیباتر ساده-

* 

 ! گفتم و گفتم و گفتم و گفتم و گفتم

 !گرفت جواب و پرسید و پرسید او و

* 

 !زدم پسش ناگهان اما بگیرم آغوشش در خواستم

 

 !شدنمی تو مثل وقتهیچ او

 !وقتهیچ
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*** 

 ...رسدمی نظر به معمول حد از ترعصبی کمی من حس روزها این

 !دانمنمی را دلیلش

 !بدانم هم شاید کن، صبر اوه

 !است نزدیک آشناییمان تولد روز است، درست اری

*** 

 هستم؛ عاشق خودم دانستیمی کهاین با داشتی، که ایگانهبچه عالقه و حس با تو

 !شدی هامشکل از خیلی بروز باعث

 هاجمع از شدنم دور باعث

 باشم داشته نباید که وجدانی عذاب

 همه به شک حس

 !شدم تو خاطر به اما باشم، دور دوستانم از که نبودم کسی

 بیگاهم گاه هایمحبت!بود راه به ماننفره۴ هایجمع بود، عادی چیز همه

 !هایمشیطنت لبخندهایم،

 ...تو اما

 !زدی هم به را چیز همه بودی، گذاشته عشق را نامش که ایکودکانه حس پرورش با

 حق وقتهیچ تو اما نبود عاشقم داشتم دوستش که کسی اری ،نبودم خوشبخت من

 !نداشتی عاشقی
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 :گفت ساده زبان به شودمی و کردی تعبیر عالقه و عشق مرا، یساده هایگفتن جان

 «.کردی خراب را بینمان دوستی روابط تمام»

 !شد نخواهد گذشته مانند وقتهیچ چیز، هیچ دیگر بخور، افسوس و بنشین حال و

 !وقت یچه

*** 

 من حس

... 

  صدایت شنیدن با هم هنوز

 !رسدمی جنون مرز به

*** 

 !ترس و تنهایی از فهمیمی چه تو

 هاجمع از شدن دور از فهمیمی چه

 کنی؟ فراموشش اجبار به باید که خاطراتی از فهمیمی چه

 فهمی؟می چه

 نکردن عمل و برادر هاینصیحت شنیدن نزدن، دم و خواهر گریه دیدن از تو

 فهمی؟می چه

 فهمی؟می چه! بگو را راستش

 !بودی مرده بودی من جای به تو اگر
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 !نشو پاپیچم دیگر تو پس

 !نکن سرزنش و نشو پاپیچ

 !کنیمی درک کنممی تحمل که را فشاری از کمی گاهآن بذار، من جای را خودت

*** 

 :که داندمی هم من دیوانه حس حتی

 

 داشت شودنمی را هابعضی"

 !"داشت دوستشان اندازهبی شودمی اما

 

 فهمی؟نمی چرا تو

*** 

 ...داردبرمی چیزی دنیا این از کس هر

 !بردارد دست تنها که است گرفته یاد من حس اما

*** 

 ...ایستاد طوفان برابر در هاسال که سروی درخت مثل ام،خسته

 

 …شکست داد، دل نسیمی به که روزی و

*** 
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 خواهدمی مرگ کمی من حس

 !بس و همین

*** 

 !رسید خواهد کجا به جاده اخر داندمی کسی چه

 !کسهیچ

 است؟ دیده را جاده انتهای کنون تا کسی ببینم بگو اصال

 حقیقت، شنیدن برای هستم مستمعی

 .است جاده انتهای از تعریف کمی. کن نیاز اکنون هم من حس اری

 کافیست، هم کوچک تعریف یک

 خورشید، سوزان نور زیر آن در که خاکی جاده بدانم خواهممی فقط

 دارمبرمی قدم سختی به هافصل کوالک و باران زمستان، و برف در

 !رسدمی کجا به

 رسد؟می خوبییثمره به راه همه این ایا بدانم خواهممی

 !کنم تمامش زودتر نه اگر که

*** 

 ...است خشمگین امروز من حس

 !بریزد هم به را زمان و نزمی تمام خواهدمی دلش

  بالهای تمام و ایدمی ما نزد فراغت اوقات در خدا که کندمی فکر روزها این
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 .کندمی نازل حسم و من بر را اسمانی و زمینی

 

 !موافقم او با هم من اری و

 .است من حس حس، این خوب

 ...باشم خودم علیه بر توانمنمی که من است، من به متعلق

*** 

 !من حس

 مــــن؟ حـــــس

 کنم توصیفش خواستممی بگویم را راستش

 ...باشه خودم توصیف به قادر که نیستم گرایی درون انسان خب اما

*** 

 !رسدمی نظر به معمول حد از ترنازک دل کمی حسم روزها این

 !است شده نازک دل

 ...که وقتی ایدبرمی من دست از کاری چه خب، اما دانممی

 دارد دست در کوچک ایدشنه اطرافیانم همه

 !اندکرده هایشانضربه هدف را نازکم قلب و

*** 

 !شوم صحبتت هم تا نشستیمی انتظارم به هاساعت که دورانی آن گذشتند
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 !خواستیمی را من یعالقه و مهر که روزها آن شدند تمام

 ...و کردیمی ذوق حرکاتم از که روزهایی رسیدند پایان به

 .بودم افتخارت باعث که ییروزها گذشتند

 

 صدایم نداری دوست حتی و کنیمی شماری لحظه رفتنم برای که ستروزگاری حال و

 !بشنوی را

 !بگیری امنادیده ترراحت تا ،باشم نداشته تو به حسی دیگر تا کنیمی کاری هر امروزه

 !خوانیمی جلف را حرکاتم تمام که است روزی امروز

 !نیست؟ من مرگ روز امروز تو نظر به

 ... بگویم که کردم فراموش آه

 کشی،می خجالت دهانت بر اسمم آوردن و بودن من کنار از حتی که است روزی امروز

 !افتخار به برسد چه

 

 !زندگی؟ انصاف است این آیا... خدایا راستی به و

*** 

 ...کردیمی من از که تعریفی همه آن وجود با

 

  که دادمین احتمال ایذره حتی من حس



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر زاهد سامیار|  من حس دلنوشته

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

21 

 

 !بیفتم چشمت از

*** 

 ...کمی از بیشتر شاید کمی، هاوقت گاهی

 !کندمی را هاگذشته هوای دلم

 

 کنم؟ کار چه توانممی هــعی،

 !کنم گوش حسم انگیز غم نوای به فقط...! هیچی

 !بس و همین

*** 

 شویممی تنها وقتا گاهی

 تنگ دل وقتا گاهی

 !بزند پا پشت ان به دیگری و کند درک را حرفمان کسی است ممکن

 و شویممی بهترین مردم بین دردسر کمی با

 کنندمی خطابمان دیوانه مردم دردسربی و آسان چه

 !هه

 شوی؟می سردرگم چرا

 است همین دنیا

 !بوده همین بوده تا
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*** 

 بدم؟ حال از فهمیمی چه تو

  کند درکم تواندمی دارم باور واقعا که کسی تنها

 !تاس من حس

 !است من به متعلق حس این بودم، گفته هم آن که

 ! خوردنمی هم دیوار جرز درد به کند، درک را من نتواند من اگر... هه

*** 

 !دارم گفتن به نیاز هاوقت گاهی

 .کردن دل و درد و گفتن آری

 میان در کسی با را کندمی سنگینی دلم روی که را دردهایی خواهدمی دلم

 !شوند تمام شاید که بگذارم

 .است صحبت هم نداشتن من درد ترینبزرگ اما

 !کندمی سنگینی دلم روی حد از بیش این و

*** 

 .کنم صحبت بهش راجع بخواهم که بود حسی هاقدیم

 

 داشت وجود هم منی هاقدیم که بگویم هم این

 حسم، نه و هستم خودم دیگر نه که اکنون هم اما
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 !ندارم گفتن برای حرفی

*** 

 تراشیدم ته از را وهایمم

 ندارم هم ریش ته دیگر حتی ام،زده ته از را هایمریش

 شکستم را عطرم هایشیشه تمام

 کشیدم آتش به را امنقاشی هایبوم تمام

 کوبیدم پیانو هایکالویه روی بر مشت با بار هزار هزاران

 کردم پاره را گیتارم هایسیم تمام

 !دریدم هم از داشتی دوست که را هاییلباس تمام پود و تار

 شد؟ چه اما

 نکنم حس را خالیت جای دیگر خواستم کنم، فراموشت خواستم

 شد؟ چه اما

 !هیچی

 شد بیشتر نداشتنت درد

 .گویدمی مزخرف گاهی هم من حس فهمیدم

 توانممی داری دوستشان که چیزهایی بردن بین از با که گفتمی مزخرف آری

 !کنم فراموشت

 !گفتمی زخرفم هم واقعا
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*** 

 !ببرم بین از را حسم کنممی سعی

 !کنم نابودش ریشه از

 ...هستند کنارم دارم دوستشان که کسانی که زمانی تا اما

 !نیست ممکن کار این

*** 

 حسم هاینصیحت از یکی

 «.بود من خود دور بلند دیوار یک ساختن»

 

 !کشیدم خودم دور به احساسم عظمت به دیواری آری ساختم، من و

 !کردم اشتباه

 !باختم من

 !باختم خودم به بلکه نه، تو به را خودم من

*** 

 شدم خسته بودن محکم از

 سخت واقعا بزنی، زار وجود تمام با کندمی وادارت حست که حالی در بودن محکم

 ...است

 !سخت خیلی
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*** 

 شودمی سخت هم کشیدن نفس کم کم

 هددمی دست از را امید رنگ زندگی کم کم

 گیردمی فرا تنهایی و ترس را اطرافت جهان تمام کم کم

 که زمانی درست

 «!کندمی شدن فارغ یا عاشق به وادار را تو حست وقتی»

 ...!ستانسانی هر مرگ روز روز آن

*** 

 حسش با تواندنمی کسهیچ است کرده ثابت من به روزگار

 !برسد جایی به

 ...شود فراموش کم کم هم«  من حس» است رسیده آن زمان پس

*** 

 !نگیرد تمسخر به مرا که بزنم بالغی آدم کدام به را دلم حرف

  کندمی رفتار بچگانه کمی من حس اواخر این

 !برسم نظر به دیوانگان مانند که است شده باعث حتی

 کنم؟ چه

 !کرد؟ شودمی چه

 !است من مزخرف شاید زندگی هم این
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*** 

  هستم من نه که رسدمی زمانی

 ...من حس نه و

  هایمنوشته دل خواندن با شخصی آینده در که باشم نوشته قبول قابل آنقدر امیدوارم

 !کند یاد مرا کمی فقط کمی،

*** 

 ؟«است من به متعلق حس این» بودم گفته هست یادتان

 !گفتم دروغ

 !نیست من به متعلق حس این

 .کندمی استفاده سوء من از

 .است من در فقط حس این

 دارد، احتیاج من به زندگی برای گویا

 .گیردمی را جانش ذره ذره و کندمی زندگی میزبان بدن در که مهاجمی مانند درست

 !کند نزدیک مرگ به مرا ذره ذره دارد قصد حس این

*** 

 .هستم احساسم کشتن برای فکری به و زنممی قدم باران زیر

 داشتید؟ را باران زیر عاشقانه جمالت شنیدن انتظار هه،

 نیز، امزندگی لحظات تریناحساسی در روزها این
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 !هستم احساسم کشتن فکر به

*** 

 شدمی تمام کاش

 !چیز همه

 !شدمی تمام امشب و لحظه همین در چیز همه کاش

 !مکدمی را وجودم یشیره ذره ذره و افتاده جانم به خوره مانند من حس

 ...ندارم درستی حال

 ندارم درستی لحا اصال روزها این

 درآمدند آب از زرد تو داشتم دوستاش که کسانی تمام

 !نیست ترمیم قابل جوره هیچ که شکستند را قلبم طوری هاآن یهمه

 

 عذرخواهی شانهمه از و کردم ناراحت ناخواسته را داشتم دوستشان که کسانی

 کنممی

 !ببخشند امیدوارم

 !امیدوارم

 گرفته دست به را کشتی سکان من حس نهات و نیست من دست چیزهیچ انگار

 !متاسفم واقعا من

*** 
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 ...امگرفته حسم کشتن به تصمیم اطرافیانم مکرر هایخواسته به بنا

 !ندارم را کاری چنین انجام قابلیت که من دانممی اما

 !مجبورم اما

 !مجبورم برود، بین از هم من خود   اگه حتی

 

 !نویسممی حس بدون پس این از

 !گرفت خواهند کارهایم از ایرادی هم باز جماعت این دانممی اما

 خیالشبی اما حسم زندگی، رفتارم، حرکاتم، پوششم، ام،زندگی از

 !سازیممی و سوزیممی

 

 

 

 ۱۳۹۷ دی ۱۵

 زاهد سامیار

 من حس
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