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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 

 .است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 شب تنهای: دلنوشته

 (شایع) Shayea: نویسنده

 ۹۷/۷/۵: شروع تاریخ

 

 :مقدمه

 بگويم تو از خواهم مي

 باشم قافيه جستجوي در که آن بي

 دانلود دلنوشته سرآغاز هر پایان

 دانلود دلنوشته یک دلشکسته

 دانلود دلنوشته دوباره عاشقی

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
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-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/
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-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87/
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-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C/
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 باشم ها واژه جستجوي در حتي که آن بي و

 خداست هاي شب عزيزترين گويند که ها شب اين در

 هایم واژه پناه ای بگويم تو از خواهم مي

 داري دوستم که دانم مي و دارم دوستت عاشقانه که تو از

 کلمات ترين ساده با

 افتد می فرو و غلتد مي دارد که اشکي همين با همراه

 دارم دوستت بگويم خواهم مي

 بياورم خورشيد آسمان از برايت خواهم مي نه امروز

 بچينم برايت را ها ستاره خواهم مي نه

 بروم رؤياها و آرزوها شهر به خواهم مي نه و

 صداقت با و ساده فقط

 صادق شاهدي با همراه

 سوخته جاني اعماق از

 باراني چشماني با

 دارم دوستت بگويم خواهم مي

 آيد زبان بر تنها که است سخني نه اين بگويم خواهم مي و

 را عشقت تقدس من

 ام نشانده وجودم کرامت بر
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 باشد زبان وجودم سراسر اگر و

 :گفت خواهد سره يک

 دارم دوست..دارم دوستت

 ...عزیزتریــــــنم

 

 

 ℳ: به تقدیم

 شایع: توسط شده نوشته ۹۷/۷/۴

 ...داره دوست و دیوونگیش که دیوونم یه من

 

*** 

 دارم دوستت

 

 !زیباترینم ای

 !ام زندگانی دلیل ای

 …دارم دوستت

 …دوری من از ها کیلومتر که حاال حتی

 …من بدون که حاال حتی
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 …میکشی نفس…غریب کشوری در

 !دارم دوستت

 …دور قدر همین حتی

*** 

 ط  

 

 !دارم دوستت

 …دوری من از دنیا یک قدر که حاال حتی

 !کندمی وادار دوباره تپشی به را قلبم دلم، درون تو از ردی تنها و

 !چرا؟ ولی

 …ط   ولی پرستممی عاشقانه را تو ها فاصله این تمام با من

*** 

 …نیستی تو

 …تو بی چای نوشیدن بهران و

 !است من عاشق دل برای بهران بزرگترین

 ها، احمق این ولی

 !جنگندمی نفت سر هنوز

 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Shayea|  شب تنهای دلنوشته

 

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

 

6 

 

*** 

 

 دردناک

 

 …خاطره همه این از پس

 …عشق همه این

 …عالقه

 !بروی خواهیمی که گویی

 …دردناک خداحافظی

 !توست عشق از ماالمال قلبم که منی با

 

*** 

 

 تار و تیره

 

 !است سرد هوا چقدر

 …زندمی یخ دارد قلبم

 …است کشیده آغوش به را بدنم و تن سرما
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 …تنهایم عجیب روزها، این

 …که چشمانی و گرم، آغوش آن برای دلم..عجیب

 …شده تنگ شدممی حل خود در آن، در شدن خیره با بار هر

 …است تنگ برایت دلم

 …آسمانم یستاره تک ای

 هیچ، که آسمان رفتنت، با

 !شد تار و تیره امزندگی تمام

 

*** 

 

 قدیمی عکس

 

 :گویندمی مردم این

 !است ساز کار دعا کن، دعا

 !است؟ کارساز واقعا ولی

 !دانمنمی

 .است ریخته هم به معادالتم تمام

 :اندیشممی خود با عکست، در خیره
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 بود، کارساز دعا اگر

 …بودم شده خیره چشمانت به حاال من

 !عکست نه

 …عکس این و

 …من یادگاری تنها

 !توست از

 

*** 

 

 !شعار

 

 .درارن پا از و من کردن یکی به دست همه انگار

 …فراق

 …اشک

 …امشکسته دل

 :بزنم زجه و بکشم دیگر آهی که شوندمی باعث همه و همه

 !من برای بسه دیگه-

 !گیردنمی آرام خانه این رفتی، وقتی از
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 …جیغ از پر

 …اشک

 …وارونه های قهقهه

 …آری

 …فهمممی حاال

 !است بوده" شعار" یک تنها هایت، قرار و قول و حرفها تمام

 

*** 

 

 عاشقتم

 

 !است تنگ برایت دلم

 …هایم واژه پناه ای

 !رودنمی هم نوشتن به دلم و دست تو،بی

 دانم،می چون

 …بنویسم وقتی

 !کند تعریف امنوشته از که نیست کسی دیگر

 …راهتم به چشم
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 …دلتنگتم

 !عاشقتم

 

*** 

 

 سخته

 

 !خوادنمی رو تو که خوای،می رو کسی وقتی سخته

 !یاینمی فکرش تو که، کسی فکرته تو وقتی سخته

 …باهاته تهش تا که میده، قول بهت یکی وقتی سخته

 …باهاته که اونی بینیمی رسیمی تهش به وقتی سخته

 …پاهاته فقط

 !بگیری نشنیده و، بشنوی زبون زخم سخته

 !دلگیری نگی ولی باشی، دلگیر دنیا همه از سخته

 

*** 

 

 !ممنوع
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 !خدایا؟

 !چرا؟

 !بود؟ چه گناهم

 !خواستم؟ تو از دیگری چیز خوشبختی، جز مگر

 …نه

 …باشم خوشحال خواستممی فقط من

 !بگذرانم اشک بدون روزی

 …انگار ولی

 :شده حک من زندگی روی بر

 !ممنوع خوشی

*** 

 

 انگیزه

 

 شدن بیدار از امانگیزه تمام

 …صبح سر هم آن

 !است اتاقم دیوار روی بر تو عکس دیدن
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 !خیزی؟سحر به چه مرا وگرنه

 

*** 

 !دوری من از

 

 …ماندم منتظرت

 …کردم گریه بخاطرت که شبها چه

 …خوردم غصه

 !دوری؟ من از قدر این چرا که

 …ای آمده حال

 چرا؟ باز ولی

 !دوری؟ من از

 

*** 

 

 ...شنیدند

 ...را قلبش برداشتن ترک صدای

 ...را قلبش شدن شکسته صدای شنیدند، عالم یهمه
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 ...که مجنونی شکستن صدای

 ...گذاشت تنها را او اش لیلی

 برگردد؟ نبود قرار لیلی مگر اما

 بیاید؟ که بود، نداده قول مگر

 دهد؟ خاتمه دوری این به و بیاید

 ...آه

 ...جوشدمی اشکش چشمه

 !شد خشک راه به چشمانش، که مجنونی

 

*** 

 

 چروک

 ...است سخت چقدر

 ...عکست به بدوزم چشم

 !دارم همراه به خود با سالهاست که عکسی

 ...خیسی خاطر به که عکسی

 .است شده چروک

 ...که اشکهایم از متنفرم من و
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 ...شوندمی باعث

 !شود چروک عکست

 

*** 

 

 رحم بی فصل

 ...تنهایم

 ...بودم تنها

 ...شدم تنها هم شاید

 !دانمنمی

 .کنمنمی درک را چیز هیچ

 ...شاید

 !است شده شروع ام فراموشی

 !دارم دیگری نظر من اما

 ...حاال

 ...روزها این

 !تنهاییست رحم بی فصل شروع
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*** 

 

 !تونمنمی دیگه

 ...و پیشم از تو رفتی

 ...و دیوونم یه منم دیگه

 ....و بیدارم من صبح تا شبا

 .باشه و بینم می عکساتو دارم

 کی؟ تا شلوغه دورت میکنی فکر

 ...باشه تو با کسی من مثل عمرا

 کی؟ تا خوشیا این ولی باش خوش برو

 ...برو خونه این از کن جمع دیگه

 ...رو تو دیگه خوامنمی دیگه

 ...شده خسته ازت دلم دیگه

 ...شده راضی نبودت به آره

 ...مونمنمی تو با رابطه این تو تونمنمی تونمنمی دیگه

 ...بتونم که بکن دعا فقط من جون به قسماتو نخور

 ...خونم تو از کنم بیرون و درد

 ...جونم به افتاده خوره انگار
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 ...تونمنمی تونمنمی دیگه

 !دیوونم یه من فقط تو بعد

 

*** 

 

 !هیس

 

 ...بلوغ

 .داریم محبت به نیاز که، زمانی

 .شود ورزیده عشق ما به که داریم، نیاز

 ...عشق

 !است ریخته هم به را فکرم روزها، این که چیزی تنها

 !ما؟ چرا اما

 ...ها انسان این یهمه میان در

 !شدیم؟می قربانی باید ما چرا

 ...نامندمی بلوغ را آن که سنی در زمانی، در

 .بود ناموسمان مانند آرزوهایمان تمام

 ...بگوییم آرزویمان از خواستیم،
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 ...هیس گفتند

 ...نگو

 ...نگو

 ...نگو

 .کردند فوران دل، انفجار با آنها، یهمه و دلمان های عقده شدند، انباشته

 ...زدیم داد

 ...کشیدیم فریاد

 ...کردیم گریه

 ...ریختیم اشک

 :گفتند آخر در و

 !هیس

 !نزن نعره

 

*** 

 

 !عزیز دوست

 

 ...شکست
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 ...تاپیدمی سینه در روزی که دلی

 ...تا کشیدم ها زحمت که دلی

 .شود سنگ به تبدیل

 شکند؟می هم سنگ مگر

 ...نه

 .شودنمی

 .است سخت سنگ

 .ندارد وجود آن شکاندن امکان

 ...آه

 .ترند برنده تبری هر از مردم روزها، این

 ...عزیز دوست

 سوزاند؟می مرا چیزی چه دانیمی

 ...که این

 !سنگی دل گفتندمی روزی که کسانی را، قلبم شکاندند

 

*** 

 

 نگاهت بارون
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 کردی؟ پاک دستانم با را هایت اشک مانده یادت

 !کردی خاک دلت توی و من عشق و رفتی تو و

 .مانده ذهنم در نگاهت یاد هم هنوز

 .خوردمی زنگ گوشم در صدایی یاد هم هنوز

 ...که بودی نگاهی بارون مثل

 !است چشمانم در

 ...زاللی همان به درست

 !ریا بی و پاک

 ...داشتم پر دل یک تو از اینکه با

 :گفتممی گفت،می بد تو از که کسی هر ولی

 !نزن مفت زر-

 !ام شده چه که ببین فقط... نیار خودت روی به اصال

 

 

*** 

 

 !امکرده بد خودم به

 ...که بودی یکی تو
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 !بود عذابم بودنت

 !بود خوابم در شب، هر تو تصویر آخر

 !بود البته که بود، من تقصیر رفتنت که نگو

 !امکرده بد خودم به

 .گیرممی را اتشماره و گیرد،می جای دستانم در گوشی بار چند روزی دانینمی

 ...شودمی قطع صدایت شنیدن از قبل بار، هر چرا دانمنمی ولی

 ...که تلفنی

 !پیچیدمی آن در صدایت روزی

 !امکرده بد خودم به

 

*** 

 

 !پوچ

 !پوچم

 !احساسم بی

 !امخنثی

 ...اندوهگین ایگوشه در

 !امکرده کز
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 شد؟ چه آخر

 شد؟ اینگونه چرا

 کرد؟می را فکرش کسی چه

 کرد؟ دعا کسی چه

 کرد؟ نفرینم کسی چه

 ...آه

 ...سوزناک آهی

 .شودمی خارج گلویم از

 ...سواالتم یهمه جواب

 !ستپوچی

 

*** 

 

 !توانمنمی

 ...باردمی باران

 !تو یاد باز

 !ایشده حک قلبم و ذهن بر

 !بکشم؟ دست تو از چگونه دانم،نمی
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 آخر،

 نداشت؟ دوست را تو شودمی مگر

 .نه

 .شودنمی

 "توانمنمی"

 ...حتی

 !کندمی امدیوانه نیز، نبودنت فکر

 :گویندمی

 !ایدیوانه-

 !شود؟می مگر

 نباشی، تو

 باشم؟ سابق آدم آن من و

 ...نه

 .شودنمی

 "توانمنمی"

 

*** 
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 گذشته

 .کنممی نگاه امگذشته به

 ...گذشت

 .امگذشته

 ...دیگر است روی نامش

 !گذشته

 .گذشته گذشته، آنچه گویندمی

 ...چرا پس

 ام،کسی بی سرد روزهای در

 ...بخاطر را من

 !کنند؟می سرکوب امگذشته

 

*** 

 

 طلوع

 شدن، صبح برای

 ...است نیاز خورشید به نه

 .باد های خنده به نه
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 کنی؛ باز که را هایت چشم

 .شود پريشان که موهايت

 ...زندگي

 !کرد خواهد طلوع عاشقانه

 

*** 

 

 خیالی آغوش

 زانوهایت؛ گاهی

 .داری که دنیایی تمام شودمی

 کشی،می آغوش به را ها آن

 ...شودمی گونهاین فقط و

 .آورد تاب را تنهایی

 !خیالی آغوش یک با

 

*** 

 

 !قرار بی
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 ...نباشی که تو

 ...روزها این

 متوالی،

 انصاف، بی

 ...رحمی بی تمام با و

 .گذرندمی

 ...که کنندنمی فکر این به اصال

 ...حوالی همین در شاید

 ...دیدنت برای دلی

 !کند قراری بی

 

*** 

 

 عذاب

 :اندیشممی خود با گاه

 ...نبودی تو اگر

 !شدم؟می که عاشق

 ...نبودم من اگر
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 ...را که سرنوشت

 !داد؟می عذاب

 ...این و

 !است روزهایم این یمشغله بزرگترین

 

*** 

 

 فراموشی

 ...کاش ای

 .بگیرم فراموشی

 ...درست

 .مادربزرگم همانند شوم

 .آمدنمی یادش چیزی دیگر که مادربزرگی همان

 !شناختنمی هم را ما حتی

 .شوم او مثل خواهممی

 ...ببرم یاد از

 .من بر گذشت آنچه تمام

 .باشم نداشته یاد به چیزی خواهممی
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 .بگیرم فراموشی خواهممی

 بتوانم، بلکه تا

 ...را امکسی بی روزهای کنم فراموش

 ...را وجدان عذاب این کنم فراموش

 ...بودم که کنم فراموش

 !شدم که

 ...کاش ای

 !بگیرم" فراموشی"

 

*** 

 

 .اندیشممی خود با

 ...کردم ایبدی چه من آخر

 !سرنوشت؟ این حق در

 دارد؟ دل به من از ایکینه چه مگر

 !دهد؟می عذابم اینگونه که

 !سرنوشت

 ...را قلبم
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 !مکن تر شکسته هست، که اینی از

 

*** 

 

 حافظ فال

 !حافظ ای

 !دیار؟ این مردم مانند شدی نیز تو

 !را؟ قلبم شکستند که آنان شبیه

 !هم؟ تو

 !خواهمنمی چیز هیچ

 ...!چیز هیچ

 ...کاش ای فقط

 !کردینمی پا به خون دلم در فالَت، با

 !"مخور غم کنعان به آید باز گشته، گم یوسف"

 

*** 

 

 ...دلم با کردی بد
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 .معرفت بی رفتی

 !بمونه ایخاطره ازت خواستمنمی

 ...دیگرونه با که اونی

 .دونهنمی رو من قدر

 ...بمونه خواستنمی

 !بمونه خواستنمی

 

*** 

 

 !هدف

 ...رو من کنی فراموش تونینمی اگه

 !نرو کنی فراموش تونینمی اگه

 ...باشی عاشقم تونینمی اگه

 !برو و بردار رو خاطرات تموم

 .کشیدم همه رو خط تو نگاه واسه

 !ندیدم نگاه تو از بار یه حتی ولی

 ...که بوده این هدفت اول از شاید

 !باریدم ببینی تنهاییام توی رو من
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*** 

 

 !است؟ شنبه چند امشب

 !سال؟ کدام چندم یا و ماه کدام چندم

 !گذرد؟می من از سال چند امروز

 !ام؟ساله چند من و

 !آورمنمی یاد به چیزی

 ...اکنون امروز اینکه جز

 !است زمین اینجا و

 .آمدم دنیا به آن در پیش سالها من که جایی

 ...پیش سال چندین

 !آمدم دنیا به امروز

 :خودم سوی از امسال البته عادت، رسم به

 !مبارک تولدم

 

*** 
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 !بخوانید عاشقانه را مجموعه این شما نوشتم، نفرت با

 ℳ: به تقدیم

 دقیقه ۱۵:۴۲ وقت به ۹۷/۱۰/۷: در پایان

 ❤...داره دوست رو دیوونگیش که دیوونم یه من

 

 

 

 

 

 .33969roman.ir/threads/1https://forum/:  تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب

 

 

 

 

https://forum.1roman.ir/threads/33969/
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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 Mahanدلنوشته سکوت | @

 mahshedدلنوشته از سادگیم بود | 

 linda.bدلنوشته مرگ یک ادمک | 

https://forum.1roman.ir/threads/42263/
https://forum.1roman.ir/threads/44586/
https://forum.1roman.ir/threads/42717/

